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 .السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته
الحمد هلل رب العالمین، وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله نبینا محمد وعلى  طالب:

 آله وصحبه أجمعین. 
 "َ�اُب َمْن َسِمَع َشْیًئا َفَلْم َ�ْفَهْمُه َفَراَجَع ِفیِه َحتَّى َ�ْعِرَفُه.  :-َرِحَمُه ُهللا تعالى-قال اإلمام البخاري 

َثِني اْبُن َأِبي ُمَلْیَكَة، َأنَّ  َثَنا َسِعیُد ْبُن َأِبي َمْرَ�َم، َقاَل: َأْخَبَرَنا َناِفُع ْبُن ُعَمَر، َقاَل: َحدَّ  َعاِئَشَة، َحدَّ
َ�اَنْت َال َتْسَمُع َشْیًئا َال َتْعِرُفُه ِإالَّ َراَجَعْت ِفیِه َحتَّى َتْعِرَفُه،  -ْیِه َوَسلَّمَ َصلَّى ُهللا َعلَ -َزْوَج النَِّبيِّ 
بَ «َقاَل:  -َصلَّى ُهللا َعَلْیِه َوَسلَّمَ -َوَأنَّ النَِّبيَّ  ، َقاَلْت َعاِئَشُة: َفُقْلُت: َأَوَلْیَس »َمْن ُحوِسَب ُعذِّ

ُ َتَعاَلى:  ِإنََّما َذِلِك «]؟ َقاَلْت: َفَقاَل: ٨[االنشقاق:  ْوَف ُ�َحاَسُب ِحَساً�ا َ�ِسیًرا}{َفسَ َ�ُقوُل للااَّ
 ."»الَعْرُض، َوَلِكْن: َمْن ُنوِقَش الِحَساَب َیْهِلكْ 

الحمد هلل رب العالمین، وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله نبینا محمد وعلى آله وصحبه 
 أجمعین.
"َفَلْم َ�ْفَهْمُه َفَراَجَع �عني  "َ�اُب َمْن َسِمَع َشْیًئا" :-َرِحَمُه ُهللا تعالى-البخاري فیقول اإلمام  أما �عد،

أو  ،�شكل علیه معناه إما لضعف في فهمه اما �سمع اإلنسان �المً  ا�ثیرً ، ِفیِه َحتَّى َ�ْعِرَفُه"
أو ألمر �حول دون سرعة الفهم لهذا  ،أو لشغل ذهن من قبل السامع ،لضعف في تبلیغ المتكلم

 و�فهم �المه من أول وهلة، ،في الكالم اوفصاحة ووضوحً  او�عض الناس یؤتى بیانً  الكالم،
لكن قد �كون المعنى فیه نوع خفاء لوجود  أفصح الناس. -علیه الصالة والسالم-والنبي 

ه �جواب أومأ برأسه و�أنه أو أجبت نعم،: و�ذا �لمته �كالم قال ،و�عض الناس �جامل المعارض.
لكن طالب العلم �طر�قته ولباقته  وقد �كون لهیبة المتكلم دور في مثل هذا، فهم وما فهم شیًئا،

�عني اإلنسان ما هو  وأد�ه مع من یتعلم منه �صل إلى ما یر�د �حیث ال �صل إلى حد �ضِجر،
 كل شيء ....... 

 ،قلیًال �عني �فصل  ،ه إلى هذا بوجهه�ضجر من �ثرة �ل ما اتج الشیخ مثل ظروف غیره،
ظرف الشیخ و�حتاج إلى راحة �حتاج  ماو�عض اإلخوان �صل عند �اب الشیخ و�وقفه وال �صل 

�عني  فكل مطالب �ما �خصه، إلى دورة �حتاج ونسمع �عض الشیوخ �هللا �قسو على الطالب.
و�ستوعبهم و�حتو�هم على ما  ،و�رحب بهم ،و�حرص على نفعهم على الشیخ أن یرفق �طال�ه،

 .�قولون اآلن
 وال �ضجر الشیخ، ،من آداب طالب العلم أال �حرج الشیخ والطالب علیه أ�ًضا أن یرفق �الشیخ،

لكن . في آداب الطالب والمحدث وهذا مذ�ور في �تب علوم الحدیث في آداب العالم والمتعلم،
ابن عباس �م جلس من سنة  المناسبة.كونه �ستفهم من شيء ما فهمه �عد أن یتحین الفرصة 

انتهز  ،-صلى هللا علیه وسلم-�سأل عمر عن المرأتین اللتین تظاهرتا على رسول هللا  یر�د أن
فننتبه لهذا . �سأل یر�د أنجالس مدة  ،ومشى معه من عرفة إلى مزدلفة وسأله ،فرصة الحج
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ا في زمن سبق هیبة األب تجعل �ن. وال شك أن �قاء اإلشكال غیر محمود �قاء اإلشكال ،األمر
عن التر�یة في هذه األوقات  اواآل�اء �انت تر�یتهم تختلف جذر��  االبن �قع في �ثیر من الحرج،

ما فهم  �قول أبوه،ماذا شيء وما یدري الولد ما یدري  أویبعثه إلى مكان إلى محل  المتأخرة،
 أینهو ما یدري  المحل مغلق، نصف ساعة و�رجع و�قول: ،یروح له ر�ع ساعة، شیًئا أصالً 

  . من هیبة األب �له من أ�ش؟ ،ذهب
نفاجأ �ه! ماذا ما ندري  اللهم سلِّم سلم، ي �قول:اآلن األب هو الذ �هللا العكس، ،اآلن العكس

�عني �عض الناس �عاني مثًال من فهم . فالتوسط في األمور �لها هو المطلوب صحیح �هللا.
�ان  د علیه عرف.لكنه إذا تعوَّ  هذا موجود، ،لون �عض الحروفكالم �عض المشا�خ الذین �أك

ثم �عد ذلك صار  ،طالب العلم أول ما بدأ الشیخ ابن �از بدروسه قد ال �فهمون �عض �المه
 -َرحمُة ِهللا َعلیهِ -الشیخ ابن غد�ان  -ما شاء هللا-و�عض المشا�خ  ،كالمه من أوضح الكالم

 الشیخ ابن عثیمین �المه واضح،. �عد عدد الحروف �حیث ینقش الكالم في القلب اكأنه ینقد نقدً 
 أفادوا الطلبة بهذه الطر�قة. -الحمد هلل �عني -و�ثیر من شیوخنا

  ."َ�اُب َمْن َسِمَع َشْیًئا َفَراَجَع ِفیِه َحتَّى َ�ْعِرَفُه"
َثَنا َسِعیُد ْبُن َأِبي َمْرَ�َم، قَ  :-رحمه هللا-قال  َثِني اْبُن َأِبي "َحدَّ اَل: َأْخَبَرَنا َناِفُع ْبُن ُعَمَر، َقاَل: َحدَّ

"َكاَنْت َال َتْسَمُع َشْیًئا َال  رضي هللا عنها "-َصلَّى ُهللا َعَلْیِه َوَسلَّمَ -ُمَلْیَكَة، َأنَّ َعاِئَشَة َزْوَج النَِّبيِّ 
َصلَّى ُهللا -"َوَأنَّ النَِّبيَّ  من �اب التثبت وتثبیت العلم،�عني  َتْعِرُفُه ِإالَّ َراَجَعْت ِفیِه َحتَّى َتْعِرَفُه"

بَ «َقاَل:  -َعَلْیِه َوَسلَّمَ  ألنها ظنت التعارض بین هذا ، ، َقاَلْت َعاِئَشُة: َفُقْلُت"»َمْن ُحوِسَب ُعذِّ
ُ َتَعاَلى: فقلت". {َفَسْوَف ُ�َحاَسُب ِحَساً�ا َ�ِسیًرا} :-َجلَّ وَعال-الحدیث و�ین قوله  : َأَوَلْیَس َ�ُقوُل للااَّ

ِإنََّما َذِلِك الَعْرُض، َوَلِكْن: َمْن «]؟ َقاَلْت: َفَقاَل: ٨[االنشقاق:  {َفَسْوَف ُ�َحاَسُب ِحَساً�ا َ�ِسیًرا}
إنما مجرد العرض ما یترتب علیه عذاب وال  من نوقش ودقق علیه،، "»ُنوِقَش الِحَساَب َیْهِلكْ 

ألن  وقش في جمیع أعماله دقائقها وجالئلها صغیرها و�بیرها ال بد أن یهلك؛إنما من ن هالك،
ضع في �فة وجمیع أعمال العبد لو أن البصر وُ  ،�ما جاء في �عض اآلثار ،هناك في الموازنة

في �فة أو السمع أو غیر ذلك من النعم التي أنعم هللا بها على عبادة ما تقوم لنعمة واحدة من 
 .نعم هللا

(قوله: �اب من سمع شیًئا، زاد أبو ذر: فلم �فهمه. قوله: فراجعه، أي راجع الذي سمعه منه، 
 ؛دنیا أوي �ظهر في الدروس في المحاضن النظامیة سواء �نت علیا ذال ولألصیلي: فراجع فیه)

 ،وفیهم المتوسط ،فیهم سر�ع الفهم اتفترض أنهم خمسون طالبً  ألن الطالب أمامك یتفاوتون،
 اثالثة وأحیانً  ،مرتین ،و�طيء الفهم �عني �حتاج إلى أن �عید له األستاذ مرة ،م البطيءوفیه
و�نشأ عن ذلك أ�ًضا  �ملون، و�ترتب على ذلك ضجر من �قیة الطالب، و�ا هللا �فهم، اخمسً 

في  اوأبدینا مرارً  .وضیاع وقت �النسبة لهؤالء ،وانصراف عن الدرس ،انشغال أو شغب و�الم
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ما تجمع أذ�ى الطالب مع أغباهم وتخرجهم في مدة  ،الدروس أنه لو صنف الطالب�عض 
المدرس ینظر إلى هؤالء  وقد �كون فیه ظلم لمن دونهم في الفهم، ،هذا تضییع لألذ�یاء ،واحدة

ال شك أن تصنیف  أو ینتظر الذین لم �فهموا إال �عد خمس مرات؟ ،الذین فهموا من أول مرة
بینما القسم اآلخر  ،و�ذا أمكن أن �خرج �عض الطالب في خمس سنوات الطالب وتوز�عهم،

-الشیخ حافظ الحكمي  مثًال ف خلوه �فهم، ،ما هي مشكلة ،ثالثین سنة ،�مكن تخرجه �عد عشر�ن
ألف  وسنة ستین أو واحد وستین القرعاوي راح لهم الجنوب سنة ثمان وخمسین، -َرحمُة ِهللا َعلیهِ 

  ؟ذاك لونه معمعارج القبول! فمن تجع
 .......  طالب:

 .هللا المستعان ؟الطالب ؤالءمع ه تجعلهن م
 .......  طالب:

و�ن نظرت  إن نظرت إلى األذ�یاء ظلمت هؤالء المساكین، هذا تضییع للطرفین، ال ما �صح، 
و�نتظر أذ�ى الناس ست  إلى من دونهم ظلمت أولئك الذین �ضیع علیهم الوقت بدون فائدة،

 ؟من أجل أ�ش! ووظائفهم واحدة، ،في النها�ة معاملتهم واحدة لیتخرج مع الغبي، ؛عشرة سنة
 ألن ابن أبي ملیكة تا�عي لم یدرك مراجعة عائشة) ؛(قوله: أن عائشة، ظاهر أوله اإلرسال

ابن أبي ملیكة  ،"-صلى هللا علیه وسلم-حدثني ابن أبي ملیكة أن عائشة زوج النبي ": قال
�حكى القصة عن صاحبتها صار  عن عائشة، لكن لو قال: یدر�ها، �حكي قصة وواقعة لم

 "�انت ال تسمع... -صلى هللا علیه وسلم-أن عائشة زوج النبي ": لكنه بهذه الصیغة، موصوالً 
ولو  القصة منقطعة، وهو لم یدر�ها، -علیه الصالة والسالم-وذ�ر القصة في مراجعتها للنبي 

 ..بتها صارترواها عن صاح حكاها عن صاحبتها،
 .موصولة طالب:
واالتصال صیغة عن �ما فهمه ابن الصالح  وهل السبب في االنقطاع هو صیغة أن، .متصلة

 -مر �ه النبي امن �الم اإلمام أحمد و�عقوب بن شیبة في حدیث عن محمد بن الحنفیة أن عمارً 
رو�ت من طر�ق أخرى ورواها أو  ،-علیه الصالة والسالم-أو مر �النبي  -علیه الصالة والسالم

األولى  فقال اإلمام أحمد و�عقوب بن شیبة: ،-علیه الصالة والسالم-عن عمار أنه مر �النبي 
من اختالف الحكمین على  افقال ابن الصالح أخذً  والثانیة متصلة مثل ما عندنا، ،منقطعة

 :ولذا �قول الحافظ العراقي ،ولیست �عن ،إن أن ال تحمل على االتصال الطر�قین:
 �عني ما أدرك السبب الحقیقي المؤثر في الحكمین. ،كذا له ولم �صوب صو�ه 
صلى هللا علیه -النبي ألن ابن أبي ملیكة تا�عي لم یدرك مراجعة عائشة  ؛ظاهر أوله اإلرسال(

تسمع، أتى  ، لكن تبین وصله �عد في قوله: قالت عائشة فقلت. قوله: �انت ال-وسلم
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 �عني المضارع یدل على التجدد والحدوث، لقوة تحققها) ؛للصورة الماضیة�المضارع استحضاًرا 
 فكأن الصور الماضیة تتجدد وتستحضر في �ل مناسبة.

 .......  طالب:
 .نعم

 .......  طالب:
ألن ابن أبي ملیكة  ؛إنها منقطعة :قلنا »حوسب عذب«هو لو المسألة انتهت عند من  ؟�یفنعم 

سأل الشیخ الفالني قبل ما تجيء إلى  -تعنیني- اإن فالنً  لو تقول:أنت  �حكي قصة لم �شهدها.
أني  -عني أنا-عن فالن : لكن لو قلت منقطعة؟ أممتصلة  وأنت ما أدر�ت القصة، ،السعود�ة
هو . تحكي القصة عني أنا صاحبها ،أو حصل لي مع فالن �ذا ،اأو سألت فالنً  ،فعلت �ذا

 قالت عائشة: -�عني وسمع منها-لكن لما قالت . اإلرسالفظاهرها  �حكي قصة لم �شهدها،
 ؟ {َفَسْوَف ُ�َحاَسُب ِحَساً�ا َ�ِسیًرا} أولیس �قول هللا تعالى:: فقلت

أي عرض الناس  »العرض«( ،�عني ألن الخطاب للمؤنث �كسر الكاف) »إنما ذلكِ «(قوله: 
 ]. ١٨[الحاقة:  َخاِفَیٌة}{َیْوَمِئٍذ ُتْعَرُضوَن َال َتْخَفى ِمْنُكْم  على المیزان)

إذا  الشو�ةَ  َش �القاف والمعجمة من المناقشة وأصلها االستخراج، ومنه نقَ  »نوقش«(قوله: 
استخرجها، والمراد هنا المبالغة في االستیفاء، والمعنى أن تحر�ر الحساب ُ�فضي إلى 

ضع واحدة منها عم لو وُ له نِ  -َجلَّ وَعال-ألن العبد مهما فعل ومهما بذل هللا  استحقاق العذاب)
في نظرهم إلى  ابینً  اوالناس في رؤ�ة األعمال یتفاوتون تفاوتً  ،في المیزان رجحت �جمیع أعماله

و�نما �كتفي  ،الجنة -َجلَّ وَعال-شخص یتعبد سبعین سنة ثم ال �جرؤ أن �سأل هللا  أعمالهم،
 �عد هذا العمل. ،جو من النارلكن �كفیني أن أن ،الجنة أتطلع إلى�النجاة من النار! أنا ما 

وقد �كون فیه خلل  هو سبب، والنظر إلى العمل على أنه منجٍ  ،وصحیح أن االعتماد على العمل
عشر دقائق وتحرك الباب ظن  ،وأحد تجده إذا جلس �عظ الناس خمس دقائق. واإلنسان ال �شعر

 ت تسلم علیه! اءالمالئكة ج
 لستأنا  :كر وسمي سبعین سنة یتعبد �قولشخص ذُ  وعرف هذا: الناس یتفاوتون سبعین سنة،

  �كتفي �سؤال النجاة من النار. لجنة،ل كفًئا
 .......  طالب:

لكن هم  ،مرواو�سألون الفردوس �ما أُ  ،حال الصحا�ة �سألون الجنة ال ال ما هو �حال الصحا�ة،
 .]٦٠[المؤمنون:  {َوالَِّذیَن ُیْؤُتوَن َما آَتْوا َوُقُلوُ�ُهْم َوِجَلٌة}: على وجل

 ؛والمعنى أن تحر�ر الحساب �فضي إلى استحقاق العذاب ،والمراد هنا المبالغة في االستیفاء(
 ألن حسنات العبد موقوفة على القبول، و�ن لم تقع الرحمة المقتضیة للقبول ال �حصل النجاة)

 .»یتغمدني هللا برحمتهوال أنا إال أن «: قال ؟وال أنت �ا رسول هللا: قالوا ،العمل ال ینجي
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و�ذا غفل  ألنها تحتاج إلى نیة، ؛وما أصعب النجاة ك ما �حتاج إلى نیة،هالال ما أسهل الهالك، 
 ؟هل السقوط فیه مثل الخروج منه ،�عني تصور نفسك عند بئر اإلنسان وشردت هذه النیة هلك،

إنما الخروج منه �حتاج  ،اشیًئا أبدً  تحتاجوال  حباًال  تحتاجال  هذاك ما �حتاج إلى أسباب السقوط،
  إلى أسباب و�ذل وجهد.

َرِضَي -�كسر الالم و�سكان الكاف، وفي الحدیث: ما �ان عند عائشة  »یهلك«(قوله: في آخره 
لم  -صلى هللا علیه وسلم-م معاني الحدیث، وأن النبي من الحرص على تفهّ  -ُهللا تعالى عنها

علیه -أو للناس �لهم  ،ألنها زوجته وقر�بة منه :هل �قال م)�كن یتضجر من المراجعة في العل
 .ألنه مأمور �التبلیغ لجمیع الناس ؛للناس �لهم ؟-الصالة والسالم

ومقابلة السنة  (ومقابلة السنة �الكتاب) ،�عني المقاولة واألخذ والرد (وفیه جواز المناظرة) 
ومقابلة ( لكن لمز�د الفهم والتثبت، الخوارج،هذه طر�قة  ال، ،أو للتشكیك فیها ،ال لردها ،�الكتاب

وتفاوت الناس في الحساب، وفیه أن السؤال عن مثل هذا لم یدخل فیما ُنهي  ،السنة �الكتاب
]، وفي حدیث أنس: �نا ١٠١[المائدة:  {َال َتْسَأُلوا َعْن َأْشَیاَء}الصحا�ة عنه في قوله تعالى: 

عن شيء، وقد وقع نحو ذلك لغیر عائشة،  -صلى هللا علیه وسلم-نهینا أن نسأل رسول هللا 
، قالت: »ال یدخل النار أحد ممن شهد بدًرا والحدیبیة«ففي حدیث حفصة أنها لما سمعت: 

ي الَِّذیَن اتََّقْوا}جیبت �قوله: أ]، ف٧١[مر�م:  {َوِ�ْن ِمْنُكْم ِإالَّ َواِرُدَها}ألیس هللا �قول   {ُثمَّ ُنَنجِّ
 .] اآل�ة٧٢[مر�م: 

]: أینا لم �ظلم ٨٢[األنعام:  {الَِّذیَن آَمُنوا َوَلْم َیْلِبُسوا ِإ�َماَنُهْم ِ�ُظْلٍم}وسأل الصحا�ة لما نزلت  
ر العموم في نفسه؟ فأجیبوا �أن المراد �الظلم الشرك، والجامع بین هذه المسائل الثالث ظهو 

 .الحساب والورود والظلم)
فیعم جمیع  ،والحساب فیه أل الجنسیة »بمن نوقش الحساب عذِّ «: ظهور العموم في الحساب 

 والورود:]، ٨[االنشقاق:  {َفَسْوَف ُ�َحاَسُب ِحَساً�ا َ�ِسیًرا}: خرج منه العرض �قولهلكنه أُ  ،أنواعه
ي الَِّذیَن اتََّقْوا}: خرج منهأُ ] ٧١[مر�م:  {َوِ�ْن ِمْنُكْم ِإالَّ َواِرُدَها} {الَِّذیَن  والظلم:]، ٧٢[مر�م:  {ُثمَّ ُنَنجِّ

ْرَك َلُظْلٌم : صر على الشرك �اآل�ة األخرى قُ  ]٨٢[األنعام:  آَمُنوا َوَلْم َیْلِبُسوا ِإ�َماَنُهْم ِ�ُظْلٍم} {ِإنَّ الشِّ
 ].١٣[لقمان:  َعِظیٌم}
 .......  طالب:

 . �كون هذا من العموم الذي أر�د �ه الخصوص حالهم؟أ�ش  ؟ینأ
 .......  طالب:

  ؟ماذا
  .......  طالب:
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و�عضهم یرى أن المراد �الظلم هنا الظلم المطلق الذي هو الشرك الذي �قابله األمن  .نعم الشرك،
خلل في جد نوع من الظلم فیقابله وأما إذا وُ  المطلق الذي لم �خالطه ظلم �أي نوع من أنواعه،

 .والحصة �الحصة: �ما �قول ابن القیم أنواع من األمن،
(فأوضح لهم أن المراد في �ل منها أمر خاص، ولم �قع مثل هذا من الصحا�ة إال قلیًال مع 

بل سؤال وجیه �خالف ما نسمع من  لیس بتعنت، ؟�عني لیس بتعنت توجه السؤال وظهوره)
 .له �ما استدل �ه�عض المعترضین أنه �عترض �شيء ال عالقة 

(وذلك لكمال فهمهم ومعرفتهم �اللسان العر�ي، فیحمل ما ورد من ذم من سأل عن المشكالت  
{َفَأمَّا الَِّذیَن ِفي ُقُلوِ�ِهْم َزْ�ٌغ َفَیتَِّبُعوَن َما َتَشاَ�َه ِمْنُه اْبِتَغاَء على من سأل تعنًتا، �ما قال تعالى: 

دیث عائشة: فإذا رأیتم الذین �سألون عن ذلك فهم الذین سمى ]، وفي ح٧[آل عمران:  اْلِفْتَنِة}
 هللا فاحذروهم، ومن َثم أنكر عمر على صبیغ لما رآه أكثر من السؤال عن مثل ذلك وعاقبه)

(وسیأتي إ�ضاح هذا �له في �تاب االعتصام إن شاء هللا تعالى، وسیأتي  �عني من المتشا�ه،
انتقاد  على انتقاد الدارقطني إلسناده إن شاء هللا تعالى) الكالم لك�اقیه في �تاب الرقاق، و�ذ

 .أنه أشار إلیه الحافظ، االدارقطني لعله متجه إلى عدم االتصال الذي أشرنا إلیه سا�قً 
  . نعم

اِهُد الَغاِئَب، َقاَلُه اْبُن َعبَّاٍس  طالب: -النَِّبيِّ  َعنِ  -رضي هللا عنهما-"َ�اٌب: ِلُیَبلِِّغ الِعْلَم الشَّ
 . -َصلَّى ُهللا َعَلْیِه َوَسلَّمَ 

َثِني َسِعیٌد، َعْن َأِبي ُشَرْ�ٍح، َأنَُّه  َثِني اللَّْیُث، َقاَل: َحدَّ َثَنا َعْبُد للااَِّ ْبُن ُیوُسَف، َقاَل: َحدَّ َقاَل َحدَّ
ْثكَ اْئَذْن ِلي  -َوُهَو َیْبَعُث الُبُعوَث ِإَلى َمكَّةَ -ِلَعْمِرو ْبِن َسِعیٍد   - َقْوًال َقاَم ِ�ِه النَِّبيُّ َأیَُّها اَألِمیُر ُأَحدِّ

الَغَد ِمْن َیْوِم الَفْتِح، َسِمَعْتُه ُأُذَناَي َوَوَعاُه َقْلِبي، َوَأْ�َصَرْتُه َعْیَناَي ِحیَن  -َصلَّى ُهللا َعَلْیِه َوَسلَّمَ 
َ َوَأْثَنى َعَلْیِه، ُثمَّ َقاَل:  ُ، َوَلْم ُ�َحرِّْمَها النَّ «َتَكلََّم ِ�ِه: َحِمَد للااَّ َمَها للااَّ اُس، َفَال َ�ِحلُّ ِإنَّ َمكََّة َحرَّ

َص ِلِقَتاِل ِالْمِرٍئ ُیْؤِمُن ِ�اهللَِّ َوالَیْوِم اآلِخِر َأْن َ�ْسِفَك ِبَها َدًما، َوَال َ�ْعِضَد ِبَها َشَجَرًة، َفِإْن َأَحٌد َتَرخَّ 
َ َقْد َأِذَن لِ  -َصلَّى ُهللا َعَلْیِه َوَسلَّمَ -َرُسوِل للااَِّ  َرُسوِلِه َوَلْم َ�ْأَذْن َلُكْم، َوِ�نََّما ِفیَها، َفُقوُلوا: ِإنَّ للااَّ

اِهدُ   َأِذَن ِلي ِفیَها َساَعًة ِمْن َنَهاٍر، ُثمَّ َعاَدْت ُحْرَمُتَها الَیْوَم َ�ُحْرَمِتَها ِ�اَألْمِس، َوْلُیَبلِِّغ الشَّ
َ�ا َأَ�ا ُشَرْ�ٍح، َال ُ�ِعیُذ َعاِصًیا َوَال َفِقیَل ِألَِبي ُشَرْ�ٍح َما َقاَل َعْمٌرو َقاَل: َأَنا َأْعَلُم ِمْنَك . »الَغاِئبَ 

 .َفار�ا ِبَدٍم َوَال َفار�ا ِ�َخِرَ�ٍة"
 وال فار�ا...؟

 طالب: مضبوطة �السكون الراء.
 الراء علیها؟ 

 .سكون  طالب:
 .نعم
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  كذا هي �ا شیخ؟ طالب:
 �َخْر�ة، وفیها أكثر من ضبط.

 ؟نواصل طالب:
 الثاني تبع الباب.الحدیث تبعه، الحدیث نعم، 

َثَنا َحمَّاٌد، َعْن َأیُّوَب، َعْن ُمَحمٍَّد، َعِن اْبِن َأبِ  طالب: َثَنا َعْبُد للااَِّ ْبُن َعْبِد الَوهَّاِب، َقاَل: َحدَّ ي "َحدَّ
َقاَل -ُكْم َوَأْمَواَلُكْم َفِإنَّ ِدَماءَ «َقاَل:  -َصلَّى ُهللا َعَلْیِه َوَسلَّمَ -َ�ْكَرَة، َعْن َأِبي َ�ْكَرَة، َذَكَر النَِّبيَّ 

َوَأْعَراَضُكْم َعَلْیُكْم َحَراٌم، َ�ُحْرَمِة َیْوِمُكْم َهَذا، ِفي َشْهِرُ�ْم َهَذا، َأَال ِلُیَبلِِّغ  -ُمَحمٌَّد: َوَأْحِسُبُه َقالَ 
اِهُد ِمْنُكُم الَغاِئبَ  ، َ�اَن َذِلَك - َعَلْیِه َوَسلَّمَ َصلَّى هللاُ -َوَ�اَن ُمَحمٌَّد َ�ُقوُل: َصَدَق َرُسوُل للااَِّ . »الشَّ

َتْیِن" »َأَال َهْل َبلَّْغتُ «  .َمرَّ
اِهُد الَغاِئَب" :-َرِحَمُه ُهللا تعالى-�قول اإلمام البخاري   ،الالم الم األمر، "َ�اٌب: ِلُیَبلِِّغ الِعْلَم الشَّ

 ،مفعول العلم: ،مجزوموالكسرة اللتقاء الساكنین فهو  ،و�بلغ فعل مضارع مجزوم بالم األمر
والغائب هو  ،العلم هو المفعول الثاني ومن حیث المعنى:. مفعول ثانٍ : والغائب ،فاعل والشاهد:

َصلَّى ُهللا -"َقاَلُه اْبُن َعبَّاٍس َعِن النَِّبيِّ . والشاهد هو الفاعل من حیث المعنى، المفعول األول،
 ."-َعَلْیِه َوَسلَّمَ 

(قوله: �اب لیبلغ العلم، �النصب، والشاهد �الرفع، والغائب  :-ُهللا تعالىَرِحَمُه -�قول الحافظ 
ألنه المفعول  ؛منصوب أ�ًضا، والمراد �الشاهد هنا الحاضر، أي لیبلغ من حضر من غاب

أو أعطیت ، ادرهمً  اأعطیت ز�دً : إذا قلت و�ن قدم في الذ�ر) ،األول، والعلم المفعول الثاني
والدرهم مأخوذ فهو اسم  ،ألنه آخذ هو اسم فاعل ؛األول ز�د ولو تأخرالمفعول ، از�دً  ادرهمً 

 .ومثله ما عندنا مفعول،
(قوله: قاله ابن عباس، أي رواه، ولیس هو في شيء من طرق حدیث ابن عباس بهذه 

ما فیه  ،»أن یبلغ الشاهد الغائب« نعم، الصورة، و�نما هو في روایته وروا�ة غیره �حذف العلم)
العلم المتلقى عن النبي  وما الذي یبلغه الغائب؟ ؟ما الذي یبلغه الشاهد غ؟لكن ما الذي یبلّ  العلم،

 ألن المأمور بتبلیغه هو العلم.  ؛(و�أنه أراد �المعنى ،-علیه الصالة والسالم-
بن  قوله: عن أبي شر�ح هو الخزاعي الصحابي المشهور، وعمرو بن سعید هو ابن العاص

ألنه یتشدق في �المه فعرف  ؛میة القرشي األموي �عرف �األشدق)بن أ سعید بن العاص
: والقصة المذ�ورة في الحدیث ،وال �ان من التا�عین �إحسان) ،(ولیست له صحبة ،�األشدق

 . أنا أعلم منك �ا أ�ا شر�ح و�رد: و�ستدل علیه �الحدیث، یبعث البعوث لغزو مكة،
 . وال �ان من التا�عین �إحسان ،ولیست له صحبة(

لكونه امتنع  ؛لقتال عبد هللا بن الز�یر ؛قوله: وهو یبعث البعوث أي یرسل الجیوش إلى مكة
من مبا�عة یز�د بن معاو�ة واعتصم �الحرم، و�ان عمرو والي یز�د على المدینة، والقصة 
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وملخصها أن معاو�ة عهد �الخالفة �عده لیز�د بن معاو�ة فبا�عه الناس إال الحسین  ،مشهورة
بن علي وابن الز�یر، فأما ابن أبي �كر فمات قبل موت معاو�ة، وأما ابن عمر فبا�ع لیز�د 

فكان ذلك  ،الستدعائهم إ�اه لیبا�عوه ؛عقب موت أبیه، وأما الحسین بن علي فسار إلى الكوفة
فكان یز�د بن  ،و�سمى عائذ البیت، وغلب على أمر مكة ،أما ابن الز�یر فاعتصمسبب قتله، و 

معاو�ة �أمر أمراءه على المدینة أن �جهزوا إلیه الجیوش، فكان آخر ذلك أن أهل المدینة 
 اجتمعوا على خلع یز�د من الخالفة.

ألنه  ؛لقبولهم) لیكون أدعى ؛قوله: ائذن لي، فیه حسن التلطف في اإلنكار على أمراء الجور 
�ما فعل أبو نع من المخاطبة مخاطبة الند لنده، ال مافجد الصفاء بین الراعي والرعیة إذا وُ 
وفیها انتصار للنفس وعدم  ،لكن إذا �انت القلوب فیها شيء دغش ألن القلوب صافیة، ؛سعید

 وَال َلُه َقْوًال َلیًِّنا}{َفقُ  مثل هذا �الرفق واللین �ما �ان حال موسى وهارون مع فرعون: تعظیم للحق،
 . والرفق ما دخل شیًئا إذا زانه]، ٤٤[طه: 

ألن  ؛لیكون أدعى لقبولهم) ؛(قوله: ائذن لي، فیه حسن التلطف في اإلنكار على أمراء الجور
ما هو الهدف تفر�غ ما في النفس مثًال أو أن  أن یتغیر هذا المنكر، الهدف من اإلنكار التغییر،

فیبذل السبب واألسلوب  ،الهدف أن یتغیر المنكر، »فلیغیره بیده فإن لم �ستطع«یبرأ من عهدة 
ذل السبب �األسلوب المناسب ولم یتغیر ثم �عد ذلك إذا بُ  ،األجدى واألنفع لرفع هذا المنكر

وال  ،ولیس من شرط التغییر التغیر]، ٥٦[القصص:  {ِإنََّك َال َتْهِدي َمْن َأْحَبْبَت} النتائج بید هللا:
وقل مثل هذا  ونوح امرأته وولده ما استجابوا لدعوته، أبلغ من �ون النبي �أتي ولیس معه أحد،

]، ٥٦[القصص:  {ِإنََّك َال َتْهِدي َمْن َأْحَبْبَت َوَلِكنَّ للااََّ َیْهِدي َمْن َ�َشاُء}: في غیره من األنبیاء
إن تغیر المنكر و�ال  النافع الناجع،مر �ه و�توخى األسلوب المؤثر فعلى اإلنسان أن یبذل ما أُ 

ألن األسالیب المثیرة تجعل صاحب المنكر  ؛طرق أسالیب أخرى غیر مثیرةتُ  إلى هللا المشتكى.
َجلَّ  -، واستعنت �اهللوثالث لو أتیت �أسلوب ثانٍ  ثم خالص ما فیه فائدة، ،تأخذه العزة �اإلثم

 . ثم �أناس آخر�ن في الغالب أنه ال �ستجیب -وَعال
 .......  طالب:

 .ثم إذا أ�س الناس من تغییره �أتي البیان ،لكن مع ذلك التغییر هدف معروف هذا،
 .......  طالب:

 .ما هو �اإلنكار 
 .......  طالب:

في  اإذا �ان القضاة أحیانً  وض إلیهم األمر �رجال الحسبة مثًال،العلماء إن فُ  الحكام �ملكون،
ضها إلى أحد صار في فإن فوَّ  ،صالحیات الحاكم هذا األصلهذا من  �عض العصور ینفذون،

 حكمه.
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 .......  طالب:
 �ملكون إذا رأوا الكفر البواح �ملكون خلعه. ال ما �ملكون. ما فیه ید، ،ال ؟�الید

ائذن لي هل هو جواب  ،إن تأذن لي أحدثك �عني: ألنه جواب األمر) ؛ك �الجزم(قوله: أحدثْ 
  مقدر؟األمر أو جواب شرط 

�النصب أي أنه خطب  قوله: الغدَ  إلى آخره.(قوله: قام، صفة للقول، والمقول هو حمد هللا، 
أراد أنه �الغ في حفظه والتثبت  إلى آخره،ه أذناي تْ في الیوم الثاني من فتح مكة. قوله: سمعَ 

ئد على قوله: وأنه لم �أخذه بواسطة، وأتى �التثنیة تأكیًدا، والضمیر في قوله: تكلم �ه عا ،فیه
  تكلم �القول �عني. تكلم �ه، قوالً  قوًال)

من اصطالح الناس.  �الضم أي أن تحر�مها �ان بوحي من هللا ال (قوله: ولم �حرمها الناُس 
والمراد �ه القتل. قوله: بها،  ،ك �كسر الفاء وحكي ضمها، وهو صب الدمقوله: �سفِ 

 ؟أین أبوك: وسمع في لغة العرب ،و�نوب عنها الباء ،األصل أن الظرفیة �في : فیها)يوللمستمل
 . �المسجد: فقال

د وهو آلة �الفأس. عَض �كسر الضاد المعجمة وفتح الدال أي �قطع �المِ  »دوال �عِض «(قوله: 
ألن نسق  ؛التفات »لي«(وفي قوله:  »ذنأُ « أي هللا، روي �ضم الهمزة) »و�نما َأذن لي«قوله: 

 والمراد �ه یوم الفتح) ،أي مقداًرا من الزمان »ساعةً «الكالم: و�نما َأذن له أي لرسوله. قوله: 
تحدث ساعة �مكن خمس دقائق  ال، ،ن دقیقةو ي هي ستلیس المراد �ه الساعة الفلكیة الت�عني 

 .وهنا یوم وقد تكون ساعات، أو ر�ع ساعة، اأو عشرً 
وفي مسند أحمد من طر�ق عمرو بن شعیب عن  والمراد �ه یوم الفتح،من الزمان  امقدارً  أي( 

أبیه عن جده أن ذلك �ان من طلوع الشمس إلى العصر، والمأذون له فیه القتال ال قطع 
 الشجر. 

ه ذال معجمة، أي ه وآخرُ قوله: ما قال عمرو، أي في جوا�ك. قوله: ال ُتعیذ �ضم المثناة أولَّ 
على خالف بین أهل العلم هل تقام الحدود  إقامة الحد علیه)ن ممكة ال تعصم العاصي 

ومنهم  ،وال �قام علیه الحد �مكة ،�ضیق علیه حتى �خرج :منهم من قال ؟والقصاص �مكة أو ال
 .ال تعصموا العاصي عن إقامة الحد علیه. الحدود مستثناة من �قول:

ال ُ�قتص منه. قوله:  دم �عتصم �مكة �ي (قوله: وال فار�ا �الفاء والراء المشددة أي هارً�ا علیه 
�ة �فتح المعجمة و�سكان الراء ثم موحدًة �عني السرقة، �ذا ثبت تفسیرها في روا�ة رْ �خَ 

�ة �الضم الفساد، و�الفتح السرقة، وقد تشدق عمرو في الجواب رْ المستملى، قال ابن �طال: الخُ 
 .حرمة البیت لینتهك �ه لكن أراد �ه الباطل) وأتى �كالم ظاهره حق

 .......  طالب:
  ؟ماذا 
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 .......  طالب:
  ؟تصرف
 .......  طالب:

في ، )لكن أراد �ه الباطل ،قد تشدق عمرو في الجواب وأتى �كالم ظاهره حق(: نعم �قول
لتشدقه  ؛وعمرو �ان �سمى األشدق تصرف والتصحیح من مخطوطة الر�اض، الطبعات السا�قة:

فأجا�ه �أنها ال تمنع من إقامة  ،الحرب على مكة أنكر علیه نصبَ (فإن الصحابي ، في البیان
ال أن ابن الز�یر لم یرتكب أمًرا �جب علیه فیه شيء من ذلك، وسنذ�ر إالقصاص، وهو صحیح 

وما للعلماء فیه من االختالف في القتال في الحرم إن  ،مباحث هذا الحدیث في �تاب الحج
 شاء هللا تعالى. 

كة، وتقد�م الحمد والثناء على القول المقصود، و�ثبات خصائص الرسول وفي الحدیث شرف م
، واستواء المسلمین معه في الحكم إال ما ثبت تخصیصه �ه، ووقوع -صلى هللا علیه وسلم-

�التبلیغ عنه وغیر  -صلى هللا علیه وسلم-التباعه أمر النبي  ؛النسخ، وفضل أبي شر�ح
 فأبو شر�ح أدى ما علیه. كنه ما استجاب،ل ،أبو شر�ح بلغ ووقف في وجهه ذلك)
َثَنا َحمَّاٌد، َعْن َأیُّوَب، َعْن ُمَحمٍَّد، َعِن اْبِن َأِبي": قوله َثَنا َعْبُد للااَِّ ْبُن َعْبِد الَوهَّاِب، َقاَل: َحدَّ  َحدَّ

َقاَل -َفِإنَّ ِدَماَءُكْم َوَأْمَواَلُكْم «َقاَل:  -َصلَّى ُهللا َعَلْیِه َوَسلَّمَ -كر النَِّبيُّ َ�ْكَرَة، َعْن َأِبي َ�ْكَرَة، ذُ 
َوَأْعَراَضُكْم َعَلْیُكْم َحَراٌم، َ�ُحْرَمِة َیْوِمُكْم َهَذا، ِفي َشْهِرُ�ْم َهَذا، َأَال ِلُیَبلِِّغ  -ُمَحمٌَّد: َوَأْحِسُبُه َقالَ 
اِهُد ِمْنُكُم الَغاِئبَ  َ�اَن ُمَحمٌَّد َ�ُقوُل: َصَدَق َرُسوُل وَ "وهذا هو الشاهد من الحدیث للترجمة. ، "»الشَّ

َتْینِ  »َأَال َهْل َبلَّْغتُ «، َ�اَن َذِلَك -َصلَّى ُهللا َعَلْیِه َوَسلَّمَ -للااَِّ   ."َمرَّ
(قوله: حدثنا حماد هو ابن ز�د. قوله: عن محمد هو ابن سیر�ن. عن ابن أبي �كرة �ذا 

ابن  ألن محمًدا) ؛فصار منقطًعا ،باقینللمستملي والكشمیهني، وسقط عن ابن أبي �كرة لل
و�أن عن  ،وهي خطأ ،(لم �سمع من أبي �كرة، وفي روا�ة: عن محمد بن أبي �كرة سیر�ن

ن عبد بسقطت منها. وقد تقدم هذا الحدیث في أوائل �تاب العلم من طر�ق أخرى عن محمد 
 .الرحمن بن أبي �كرة عن أبیه وهو الصواب، وسیأتي بهذا السند)

 .......  طالب:
في وسیأتي بهذا السند ، عن محمد عن عبد الرحمن بن أبي �كرة عن أبیه وهو الصواب(

تفسیر سورة براءة �إسقاطه عن �عضهم، وسأنبه علیه هناك إن شاء هللا تعالى، وفیه عن ابن 
 و�أتي في بدء الخلق. ،أبي �كرة عند الجمیع
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ث و�أنه حدَّ  ،وقد قدمنا توجیهه هناك فیه اختصار، -صلى هللا علیه وسلم- قوله: ُذكر النبيُّ  
فإن «شیًئا من �المه، ومن جملته قوله:  -صلى هللا علیه وسلم- �حدیث َذكر فیه النبيُّ 

  ؟طرفه األول ؟الموضع األول ما، )»دماءكم
 .......  طالب:

 .ال هو تقدم 
 .......  طالب:

 .سبعة وستین
 .......  طالب:

  موجود.نعم ، »سامعرب مبلغ أوعى من «
صلى هللا علیه -ث �حدیث ذ�ر فیه النبي و�أنه حدَّ  وقد قدمنا توجیهه هناك، ،فیه اختصار(

بنصب النبي  ،وذ�ر النبي: قوله. »فإن دماءكم«: ومن جملته قوله ،شیًئا من �المه -وسلم
ثهم فذ�ر النبيَّ �عني أن أ�ا �كرة �ان �حدِّ  ،كر ضمیر �عود على الراوي وفي ذَ  على المفعولیة،

وَذكر : عن أبي �كرة قال: وفي روا�ة النسائي ما �شعر بذلك ولفظه قعد على �عیرة،: فقال
، وقد وقع في روا�ة ابن عساكر  والمعطوف علیه محذوف، فالواو إما حالیة و�ما عاطفة، النبيَّ

 .وال إشكال فیه ،قعد -صلى هللا علیه وسلم-عن أبي �كرة أن النبي 
أقالها ابن  »وأعراضكم«قوله: قال محمد هو ابن سیر�ن. قوله: أحسبه �أنه شك في قوله:  

أال هل «أبي �كرة أم ال؟ وقد تقدم في أوائل العلم الجزم بها وهي منصو�ة �العطف. قوله: 
وهو تكملة الحدیث، واعترض قوله: و�ان  -صلى هللا علیه وسلم-هذا من قول النبي  »بلغت؟

عداه والعلم عند هللا  له: ذلك في أثناء الحدیث، هذا هو المعتمد فال یلتفت إلى مامحمد إلى قو 
 .تعالى)
َثَنا : قال. -َصلَّى ُهللا َعَلْیِه َوَسلَّمَ -َ�اُب ِإْثِم َمْن َ�َذَب َعَلى النَِّبيِّ " :-َرِحَمُه ُهللا تعالى-قال  َحدَّ

�الحاء  "ُشْعَبُة، َقاَل: َأْخَبَرِني َمْنُصوٌر، َقاَل: َسِمْعُت ِرْ�ِعيَّ ْبَن ِحَراشٍ َعِليُّ ْبُن الَجْعِد، َقاَل: َأْخَبَرَنا 
في  في مختصر أبي داود؟أم في الترغیب  و�ن ضبطه المنذري في الترغیب �الخاء، ،المهملة

سمعت ر�عي بن : قال"وخالف في ذلك جماهیر أهل العلم،  ،مختصر أبي داود �الخاء المعجمة
، َفِإنَُّه «: -َصلَّى ُهللا َعَلْیِه َوَسلَّمَ -راش َ�ُقوُل: َسِمْعُت َعِلی�ا، َ�ُقوُل: َقاَل النَِّبيُّ حِ  َال َتْكِذُبوا َعَليَّ

 ."»َمْن َ�َذَب َعَليَّ َفْلَیِلِج النَّارَ 
، لیس في األحادیث التي في -صلى هللا علیه وسلم-(قوله: �اب إثم من �ذب على النبي 

(و�نما هو ؟ الكن الوعید �النار ألیس من الزمه أن �كون قد ارتكب إثمً  صر�ح �اإلثم)الباب ت
من الوعید �النار على ذلك ألنه الزمه. قوله: منصور هو ابن المعتمر الكوفي وهو  مستفاد
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تا�عي صغیر، ور�عي �كسر أوله و�سكان الموحدة، وأبوه حراش �كسر المهملة أوله وهو من 
ال تكذبوا «قوله:  .-َرِضَي ُهللا عنهُ -ا هو ابن أبي طالب قوله: سمعت علی�  كبار التا�عین.

الفرق بین العموم هنا  ما الكذب) أنواع مطلق في �ل نوع من ،هو عام في �ل �اذب »علي
  ؟واإلطالق

 .......  طالب:
 .واإلطالق في األوصاف في األفراد،

ب له لنهیه عن كذَ یتصور أن �ُ  ألنه ال ؛يعل (ومعناه: ال تنسبوا الكذب إلي، وال مفهوم لقوله:
نحن لم  :مطلق الكذب، وقد اغتر قوم من الجهلة فوضعوا أحادیث في الترغیب والترهیب وقالوا

 . وهذا �الم �اطل ،�عني �ذبنا له ما �ذبنا علیه بل فعلنا ذلك لتأیید شر�عته) ،نكذب علیه
م �قل �قتضي الكذب على هللا تعالى؛ ألنه ما ل -صلى هللا علیه وسلم-أن تقو�له  (وما دروا

إثبات حكم من األحكام الشرعیة سواء �ان في اإل�جاب أو الندب، و�ذا مقابلهما وهو الحرام 
وهو مطبوع ومعتنى �ه وله رواج في �عض األقطار اإلسالمیة  ،في تفسیر روح البیان والمكروه)

وطبع طبعات  ،وله شأن ،له رواج هذا الكتاب ،وهو متأخر ،إسماعیل حقي البروسوي تر�ي
و�ورد األحادیث الموضوعة و�برر إیراده لهذه  ومع ذلك یورد األحادیث الموضوعة و�كثرة، كثیرة،

إننا ال نكذب : و�ن لم تكن ثابتة فقد قال األول ،تإن �انت ثابتة فبها ونعم: فقال ،األحادیث
 .ذ �اهلل من الخذالننعو  ،استدالًال �قول هؤالء الوضاعین .علیه بل نكذب له

(وال �عتد �من خالف ذلك من الكرامیة، حیث جوزوا وضع الكذب في الترغیب والترهیب في 
تثبیت ما ورد في القرآن والسنة، واحتجوا �أنه �ذب له ال علیه، وهو جهل �اللغة العر�یة، 

بزار من ك �عضهم �ما ورد في �عض طرق الحدیث من ز�ادة لم تثبت، وهي ما أخرجه الوتمسَّ 
الحدیث، وقد اختلف في وصله  »من �ذب علي لیضل الناس«حدیث ابن مسعود بلفظ: 

و�رساله، ورجح الدارقطني والحاكم إرساله، وأخرجه الدارمي من حدیث �على بن مرة �سند 
�حیث یؤول أمره إلضالل  ضعیف، وعلى تقدیر ثبوته فلیست الالم فیه للعلة بل للصیرورة)

(كما ُفسر قوله تعالى  ،لكن �صیر أمره إلى إضالل الناس الناس علة، ولیس إضالل ،الناس
]، والمعنى أن مآل أمره إلى ١٤٤[األنعام:  {َفَمْن َأْظَلُم ِممَِّن اْفَتَرى َعَلى للااَِّ َ�ِذً�ا ِلُیِضلَّ النَّاَس}

 َتْأُكُلوا {َال  :اإلضالل، أو هو من تخصیص �عض أفراد العموم �الذ�ر فال مفهوم له �قوله تعالى
 ])١٥١[األنعام:  {َوَال َتْقُتُلوا َأْوَالَدُكْم ِمْن ِإْمَالٍق}]، ١٣٠[آل عمران:  الرَِّ�ا َأْضَعاًفا ُمَضاَعَفًة}

یبقى  ،فیبقى أن الكذب محرم سواء �ان إلضالل الناس أو على حد زعم الكاذب أنه لهدا�ة الناس
 .أنه �ذب

] فإن قتل األوالد ومضاعفة الر�ا واإلضالل في ١٥١[األنعام:  ِمْن ِإْمَالٍق} {َوَال َتْقُتُلوا َأْوَالَدُكمْ ( 
جعل األمر  »فلیلج النار«هذه اآل�ات إنما هو لتأكید األمر فیها ال الختصاص الحكم. قوله: 
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ألن الزم األمر اإللزام، واإللزام بولوج النار سببه الكذب علیه، أو  ؛�الولوج مسبًبا عن الكذب
من �كذب «األمر ومعناه الخبر، و�ؤ�ده روا�ة مسلم من طر�ق غندر عن شعبة بلفظ:  هو بلفظ

أي  »الكذب علي یولج«، والبن ماجه من طر�ق شر�ك عن منصور قال: »علي یلج النار
بیان لهذه  -إن شاء هللا-وسیأتي مز�د  واألحادیث التي تأتي �عده �معناه،، )»النار«یدخل 

 .األحادیث
 .وصلى هللا وسلم على نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین �هللا أعلم،

 


