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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 آله وصحبه 

 أجمعین. 
: وفي قصة موسى والخضر من الفوائد: أن قال( :-رحمه هللا-فیقول الحافظ ابن حجر  أما �عد،

القرطبي أقرب  ،أقرب مذ�ور ؟ود على منالضمیر �ع )قال(، هللا �فعل في ملكه ما یر�د)
 . مذ�ور

و�حكم في خلقه �ما  ،أن هللا �فعل في ملكه ما یر�د: وفي قصة موسى والخضر من الفوائد(
و�حكم في ( فعال لما یر�د، -َجلَّ وَعال-هللا  )�فعل في ملكه ما یر�د(، ما ینفع أو �ضر)��شاء 

لكن قد �صاحب هذا النفع ضرر �سیر  النفع،األصل هو  )خلقه �ما �شاء �ما ینفع أو �ضر
وقد �كون في ظاهر األمر �ما حصل في قصة خرق  ،مغتفر في جانب النفع الذي هو األصل
المُ -�ما حصل لموسى  ،السفینة وقتل الغالم أنه ضرر محض لكن تبین أن هناك  ،-علیِه السَّ

المُ -�ما بین ذلك الخضر  ،مصلحة راجحة في األمر�ن  ،اظاهرً  اال شك أن فیه ضررً  ،-علیِه السَّ
المُ -وقد خفیت هذه المصلحة على موسى  لكن المصلحة راجحة،   .-علیِه السَّ

 
الشرع الذي ورد في شرع من قبلنا أو الحكم  �النسبة لخرق السفینة في شرعنا،: لكن قد �قول قائل

لكن في  علیه في الكتاب والسنة هذا ال �الم فیه، اصوًص الذي ورد في شرع من قبلنا وجاء من
سفینة فیها عدد �بیر من الر�اب  شرعنا هل ألحد مهما بلغ من العلم أن �صنع مثل هذا:

لیس ألحد  لیس له ذلك، فیقتله؟ او�فرً  اتوقع أن یرهق والد�ه طغیانً غالم یُ  ؟لئال تغتصب ؛�خرقها
[الكهف:  {َوَما َفَعْلُتُه َعْن َأْمِري}: ولذلك قال ،ء نفسهألن الخضر لم �صنع ذلك من تلقا ذلك؛
  والوحي قد انقطع. فال بد من التأیید �الوحي،]، ٨٢

مصالحها مدر�ة  الغالب أن األحكام معللة، وال معارضة ألحكامه) ،(فال مدخل للعقل في أفعاله
(بل �جب على الخلق  األصل،�الشرع الذي جاء بهذا الحكم والعقل الذي ال �خالف الشرع في 

لم  وال �یف) مَ لِ  الرضا والتسلیم، فإن إدراك العقول ألسرار الر�و�یة قاصر، فال یتوجه على حكمه
  ؟وال �یف فعل هذا ؟فعل �ذا

فیه  نعم، ؟»أین هللا«: لم یرد في حدیث الجار�ة )(كما ال یتوجه علیه في وجوده أین وحیثَ 
الصواب عند أهل السنة وصف هللا سبحانه �أنه في : �قول -هللارحمه -تعلیقة للشیخ ابن �از 

و�جوز عند أهل  �ما دلت على ذلك نصوص الكتاب والسنة، ،وأنه فوق العرش ،جهات العلو
أین «: قال للجار�ة -صلى هللا علیه وسلم-�ما في صحیح مسلم أن النبي  ،السنة السؤال �أین

 .»أعتقها فإنها مؤمنة«: قالالحدیث وفیه  ،في السماء قالت: »هللا؟
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�عني الیوم  اإلنسان یدور مع الحكم، وأن هذه طر�قة األشاعرة، (و�ن العقل ال ُ�حسن وال �قبح) 
 ،حرام :وله أن �قول في الخمر الیوم إن الزنا حالل، :اله أن �قول غدً فإن الزنا حرام  :لو قال

{َوُ�ِحلُّ َلُهُم  �انت مباحة وداخلة في: �عني مثًال الحمر اإلنسیة وال فرق. حالل، :�قول اوغدً 
ُم َعَلْیِهُم اْلَخَباِئَث} رمت فانتقلت إلى:حُ ]، ١٥٧[األعراف:  الطَّیَِّباِت}  ]. ١٥٧[األعراف:  {َوُ�َحرِّ

أنه ال بد أن یدور اإلنسان مع  بلهم�عني مثل هذا الحكم فیه نوع أو فیه استدالل واستمساك من قِ 
 ،والمصالح مرعیة ،لكن األصل أن األحكام معللة وهذا له أصل، عه،والعلة تدور م ،الحكم

فلما  والمیسر، وفیها منافع للناس، ،طیب الخمر �انت حالالً  هذا األصل. واألوصاف ثابتة،
فهذا یدل على أن الحكم أو العلة تدور مع  لبت المنافع.حرمت جاء في �عض اآلثار أنها سُ 

لكن غالب األحكام  فهو من الخبائث. او�ن �ان حرامً  ،الطیباتفهو من  إذا �ان حالالً  حكمها،
وما من شر إال حذرها  ألنه ما من خیر إال دل األمة علیه، العقول تدرك حسنها وتدرك قبحها؛

  منه.
هذا  :-رحمه هللا-قال الشیخ ، )و�ن العقل ال �حسن وال �قبح( :-رحمه هللا-نشوف تعلیق الشیخ 

لما فطر هللا  ؛وذهب �عض المحققین منهم إلى أن العقل �حسن و�قبح السنة،أهل قول �عض 
وتنهى عن  ،وقد جاءت الشرائع اإللهیة تأمر �الحسن علیه العباد من معرفة الحسن والقبح،

�ما حقق ذلك العالمة ابن  ولكن ال یترتب الثواب والعقاب على ذلك إال �عد بلوغ الشرع، القبیح،
 �هللا أعلم. وهذا هو الصواب، اح دار السعادة،في مفت -رحمه هللا-القیم 

ال  لیتبین لإلنسان أن العقل ال �طرد إدراكه، ؛لكن قد �خرج عن هذا اإلطار العام �عض المسائل 
 .شيء أمامهبد أن �قف 

 ....... طالب:
  نعم؟ 

 .......  طالب:
 ماذا؟

 ....... طالب:
�مكن أن نقول هذا، لو �انت على البراءة �عني اإل�احة لو �انت على البراءة األصلیة فقط 

 لكنها أبیحت غیر البراءة األصلیة. األصلیة فقط �مكن أن نقول هذا،
 .......  طالب:

�مكن یوافقهم �عض أهل السنة أو أنه درجت العبارة على ما درجوا علیه أن  ما فیه إشكال،
واهتمامهم �النصوص ومعرفتهم  من شیوخهم مع جاللة قدرهم األن �ثیرً  السنة؛ أهل األشاعرة من

�عض االصطالحات التي  تمشي علیه،�عض االصطالحات  �الكتاب والسنة وعنایتهم �اآلثار،
و�ثرة تداول �المهم في التفاسیر  ،لقر�هم من أهل السنة ؛ترد في ثنا�ا المسائل ال سیما األشاعرة
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أعم من  ما هوو�ال بیننا  ،لصفاتما بیننا و�ین األشاعرة إال ا �ثیر من الشیوخ �قول: والشروح،
 .لكن بیننا و�ینهم أشیاء �ثیرة ،وأن الصفات من أعظم األبواب الصفات،

 .......  طالب:
 لیس منهم األشاعرة. ،ال

 .......  طالب:
 �ل واحد من األئمة المنظر�ن في المذهب له �صمات. من أئمتهم، ،الجو�ني منهم الجو�ني ال،

 .......  طالب:
 ال ال تخلط. ،هم منهمال ما 
 .......  طالب:

�عني �مكن الشخص  أ�ًضا التأثر من مذهب إلى آخر هذا تأثر جزئي، ،ال تخلط المسائل ال،
كالم �وله تأثر  ،�معنى أنه یبالغ في العبادة اوصوفی�  في نفس الوقت، اوأشعر��  ا�كون صوفی� 

�عني عندك من أهل  األمور دخلت،هذه  وهكذا، الصوفیة وهو أثري على مذهب اإلمام أحمد،
 .السنة في �اب ومبتدعة في �اب

 .......  طالب:
 .أشخاص ما هو �مذهب لكن هل تأثر �مذهب ابن عر�ي أو أشخاص؟نعم، 

 .......  طالب:
هذا ال �عني أن مذهب ف�عني �كون شخص من األشعر�ة تأثر �كالم ابن عر�ي  ،أشخاص ،ال

 جاء له بز�ادات. منهم �ل واحد هؤالءن و المنظر  :ل ليال تق األشعر�ة.وحدة الوجود دخل مذهب 
 .......  طالب:

إن مذهب  :هل نقول و�نفي وجود الجنة والنار، لوطي من أهل السنة،البطیب منذر بن سعید 
  ؟أهل السنة تأثر بهذا

 .......  طالب:
 خالص انتهینا.

 .......  طالب:
أثروا أصلهم أشاعرة وتأثروا �مسائل تأناس  �ون  هو ،المسألة في األصل في المذهب ،ال ال

 أخرى من مذهب االعتزال .......
 .......  طالب:

 ما یؤثر على المذهب. هذا شيء ثانٍ  
 .......  طالب:

 األشعري رأسهم متأثر �المعتزلة.
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 .......  طالب:
 .لما رجع صار أقرب

 .......  طالب:
 جوهرة التوحید وشروحها عندهم معتبرة. معروف،

 .......  طالب:
 معروفة.نعم، 

 .......  طالب:
فالعقل مدرك لكثیر من علل األحكام  لكنه في الغالب ما فیه تنافر بین العقل والشرع،نعم، 

 لكنه ال �ستقل �حكم. الشرعیة،
 .......  طالب:

  ؟�یف 
 .......  طالب:

ما یدرك أن  وال فرق بین الزنا والنكاح إال النص، العقل ال مدخل له، :فرق بین من �قول لكن ال،
ما فیه فرق  ما فیه فرق، شوفت الفرق؟ ومفاسد مترتبة على هذا، ،هناك مصالح مترتبة على هذا

 ألن العقل ال �حسن وال �قبح، فقط؛وتحر�م هذا  ،بین الماء والخمر إال أن الشرع جاء �إ�احة هذا
 ك الحسن والقبح.ال مانع أنه یدر 

المعروف ما یدرك حسنه �الشرع والعقل  ما یدرك حسنه، ، المعروفطیب المعروف والمنكر 
كل مولود یولد على « ؟�عني العقل ما یدرك أن الظلم ولو لم یرد �ه نص أنه قبیح یدرك هذا،

 . »الفطرة
 .......  طالب:

 .اصحیحً  اعلى �ل حال العقل الصر�ح ال �مكن أن یناقد نص� 
 .......  طالب:

 .�التشر�ع ، ال عالقة لهما له عالقة التشر�ع ،ال ال ال 
ن �حه �الذم فهو قبیح، و نه �الثناء علیه فهو حسن وما قبَّ ن ذلك راجع إلى الشرع، فما حسَّ �(و 

ِحكًما وأسراًرا في مصالح خفیة اعتبرها �ل ذلك �مشیئته و�رادته من غیر  ضیهتهلل تعالى فیما �ق
وال حكم عقل یتوجه إلیه، بل �حسب ما سبق في علمه ونافذ حكمه، فما أطلع  ،وجوب علیه

الخلق علیه من تلك األسرار ُعرف، و�ال فالعقل عنده واقف، فلیحذر المرء من االعتراض فإن 
 مآل ذلك إلى الخیبة.

 :: ولننبه هنا على مغالطتینقال 
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األولى: وقع لبعض الجهلة أن الخضر أفضل من موسى تمسًكا بهذه القصة و�ما اشتملت  
�ه تعالى ولم ینظر فیما خص هللا  ،علیه، وهذا إنما �صدر ممن قصر نظره على هذه القصة

المُ -موسى  �ل شيء،  و�عطائه التوراة فیها علمُ  ،وسماع �الم هللا ،من الرسالة -علیِه السَّ
ومخاطبون �حكم نبوته حتى عیسى، وأدلة  ،وأن أنبیاء بني إسرائیل �لهم داخلون تحت شر�عته

 .ذلك في القرآن �ثیرة)
المُ -�ون الخضر في هذه القصة صار عنده من العلم ما فاق �ه موسى   هو ال شك  -علیِه السَّ

ن أول من إ :امثل ما قلنا مرارً  قضى �ه على الكلي،ال �ُ والتفضیل الجزئي  أنه تفضیل جزئي،
المُ -كسى یوم القیامة إبراهیم �ُ  علیه الصالة -فهل معنى هذا أنه أفضل من محمد  ،-علیِه السَّ

 أول من تنشق عنه األرض، -علیه الصالة والسالم-و�ما جاء في موسى أن النبي  ؟-والسالم
ال �عني ، »عث قبلي أم جوزي �صعقة الطورفال أدري أ�ُ  ،العرش فإذا موسى �اطش �قائم«: �قول

 .-علیه الصالة والسالم-هذا أنهما أفضل من محمد 
وهذا  ،�كر أفضل اأ� أن لكن األصل والغالب ،مناقب لعمر منها أوفر من حظ أبي �كر توجد 

وذاك  ،تجد هذا أفضل في مز�ة مالحظ في أفراد الناس وآحادهم من علماء وعامة وغیرهم،
هل  ،هذا عالم األمة أو شیخ األمة :�عني التفضیل بین أهل العلم وأن �قال ،األصل أنه أفضل

 ما هو �صحیح.؟ ا�عني أنه أعرف �جمیع فروع العلم من غیره مطلقً 
 .......  طالب:

 ؟ ماذا 
 .......  طالب:

ولهذا استفاض  غیره، وأنه أعلم من ،لكن األكثر مع هذا الذي استفاض أمره في األمة ،یتفاوتون 
 أنه أفضل وأعلم.

 ....... طالب:
 في هذه المسائل ال شك أن العلم داللة فضل. ال،

 ....... طالب:
لكن ال  ،ألن من �ان أعلم �ان أفضل ؛إن هذه المسائل �خصوصها الخضر أفضل :أقولنعم، 

هو أفضل منه �عني أنه أفضل في ثالث مسائل أو أر�ع مسائل أو عشر مسائل من غیره ممن 
 .�آالف المسائل

  .......  طالب:
 ماذا؟

 ....... طالب:
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المُ -نت لموسى المسائل بیَّ  بال شك، ،ال  ما وقع فیه وأرجعته إلى ما ینبغي أن �كون، -علیِه السَّ
�عني الشخص وهو في درسه أو في محاضرته أو في مجمع تتجه  ،وهذا أمر مشاهد وملموس

ال بد أن فمن رؤ�ة النفس  ًئافإذا رأى في نفسه شی هللا حكیم علیم، و�سألونه،إلیه أنظار الناس 
 .�قع له في هذا المجلس شيء یرده إلى الصواب

ي اْصَطَفْیُتَك َعَلى �كفي من ذلك قوله تعالى: و  وأدلة ذلك في القرآن �ثیرة،( {َقاَل َ�ا ُموَسى ِإنِّ
]، وسیأتي في أحادیث األنبیاء من فضائل موسى ١٤٤[األعراف:  النَّاِس ِبِرَساَالِتي َوِ�َكَالِمي}

 ما فیه �فا�ة. 
قال: والخضر و�ن �ان نبی�ا فلیس برسول �اتفاق، والرسول أفضل من نبي لیس برسول، ولو 

وأمته أكثر فهو أفضل. وغا�ة الخضر أن �كون  ،تنزلنا على أنه رسول فرسالة موسى أعظم
 .كواحد من أنبیاء بني إسرائیل وموسى أفضلهم)

  ي.بولیس بن ،إنه ولي :وهم جمع غفیر من �قول ،ألن من أهل العلم �أنه نبي؛ :هذا على القول 
فالنبي أفضل من الولي، وهو أمر مقطوع �ه عقًال  نإن الخضر لیس بنبي بل ولی :(و�ن قلنا

  لغالة المتصوفة الذین �فضلون األولیاء على األنبیاء. اخالفً  قًال)ون
 (والصائر إلى خالفه �افر؛ ألنه أمر معلوم من الشرع �الضرورة. 
 قال: و�نما �انت قصة الخضر مع موسى امتحاًنا لموسى لیعتبر. 

فقالوا: إنه �ستفاد الثانیة: ذهب قوم من الزنادقة إلى سلوك طر�قة تستلزم هدم أحكام الشر�عة، 
من قصة موسى والخضر أن األحكام الشرعیة العامة تختص �العامة واألغبیاء، وأما األولیاء 

 ).والخواص فال حاجة بهم إلى تلك النصوص
 .......  طالب:

لصفاء قلو�هم  ؛حكم علیهم �ما �غلب على خواطرهمبل إنما یراد منهم ما �قع في قلو�هم و�ُ ( 
ها عن األغیار، فتنجلي لهم العلوم اإللهیة والحقائق الر�انیة، فیقفون على وخلو  ،عن األكدار

�ما  ،فیستغنون بها عن أحكام الشرائع الكلیات ،و�علمون األحكام الجزئیات ،أسرار الكائنات
اتفق للخضر فإنه استغنى �ما ینجلي له من تلك العلوم عما �ان عند موسى، و�ؤ�ده الحدیث 

 .»بك و�ن أفتوكاستفت قل«المشهور: 
ألنه إنكار لما ُعلم من الشرائع، فإن هللا قد أجرى سنته  ؛قال القرطبي: وهذا القول زندقة و�فر 

وأنفذ �لمته �أن أحكامه ال ُتعلم إال بواسطة رسله السفراء بینه و�ین خلقه المبینین لشرائعه 
ُ َ�ْصَطِفي ِمَن اْلَمَالئِ وأحكامه، �ما قال هللا تعالى:  ]، ٧٥[الحج:  َكِة ُرُسًال َوِمَن النَّاِس}{للااَّ

ُ َأْعَلُم َحْیُث َ�ْجَعُل ِرَساَال وقال:   .ي اعتبرها المؤلفالقراءة الت ])١٢٤[األنعام:  َتُه}{للااَّ
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فإن فیه  ،(وأمر �طاعتهم في �ل ما جاؤوا �ه، وحث على طاعتهم والتمسك �ما أمروا �ه
الهدى، وقد حصل العلم الیقین و�جماع السلف على ذلك، فمن ادعى أن هناك طر�ًقا أخرى 
ُ�عرف بها أمره ونهیه غیر الطرق التي جاءت بها الرسل �ستغني بها عن الرسول فهو �افر 

 �قتل وال �ستتاب. 
ألن الذي �قع  ؛بهإنه �أخذ عن قل :قال: وهي دعوى تستلزم إثبات نبوة �عد نبینا؛ ألن من قال

لنفسه  وأنه �عمل �مقتضاه من غیر حاجة منه إلى �تاب وال سنة فقد أثبت ،فیه هو حكم هللا
 .)»إن روح القدس نفث في روعي«: -صلى هللا علیه وسلم-خاصًة النبوة، �ما قال نبینا 

للشعراني أو الطبقات الكبرى والوسطى والصغرى  عى لهم الوال�ة،من قرأ في تراجم من یدّ  
زعم أنهم یتصرفون في عون یُ فهؤالء األولیاء �ما یدّ  للمناوي أو لغیرهما رأى مصداق هذا الكالم،

وفي . وأنهم وصلوا إلى مرحلة �حیث یدبرون األمور وال �قومون �أي عمل من التعبد ،الكون 
لى فالن سوف تقدم ع: إنه في یوم �ارد قال له شخص یزعم أنه ولي :رحلة ابن �طوطة �قول

قال لي الثاني صاحب  قدمت على فالن �عد أ�ام فألبسني جبته فتعجبت.: �قول و�لبسك جبته،
 ! ؟أتعجب من مقالة فالن وهو الذي یتصرف في الكون  الجبة:

 .نسأل هللا العافیة
هذا موجود في أوساط المتصوفة الغالة  �الم �ثیر من هذا النوع في هذا الرحلة وفي غیرها، 

والوجود في أكثر من مكان في آن  ،ومعرفة الغیب ،مسألة التصرف �ثیر مثل هذا عندهم، منهم،
 وساعة عند أهله بینهم، ،وساعة مع الحجاج ،أو االنتقال من مكان إلى مكان في لحظة ،واحد

�اعتبار أن �فره أو حتى تو�ته ال  لهم دور نعم، دور في هذا، موالشیاطین له هذا یدعونه له،
�ما قال أهل العلم في تو�ة من سب  عرف تو�ته،ألن �فره �اطل خفي ال تُ  ا لو تاب؛دلیل علیه

هذا قول معروف عند  درى عن صدقهم و�ذبهم،تو�ة غالة المنافقین و�بارهم ال یُ  هللا ورسوله،
 قبل تو�ته. فمن سب هللا ورسوله ال تُ  قبل تو�ته،ن الزندیق ال تُ إبل قول أكثر أهل العلم  أهل العلم،

 .ومنهم من یرى أن تو�ته مقبولة �غیره �المشرك وغیره
 .......  طالب:
  ماذا ؟
 .......  طالب:

  ؟�عني ما عندك دلیل وتستفتي قلبك تعمل �ه في األحكام؟ تستفتي قلبك في األحكام؟
 .......  طالب:
  ؟اطلقً م كیف

 .......  طالب:
 استدلوا بهذا الحدیث على �اطلهم.
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 .......  طالب:
أما �وني  ،إن القلب هذا الذي �ملي علیهم أن له أن �صدر من األحكام ما شاء :استدلوا قالوا

هذا ف أو أن هذا غیر حسن، ،أو أدرك في قلبي أن هذا مرجوح ،ستحیى منهأعرف أن هذا مما �ُ 
 .معروف

و�نما آخذ عن الحي الذي ال  ،(قال: وقد بلغنا عن �عضهم أنه قال: أنا ال آخذ عن الموتى
المُ -هم �أخذون على حد زعمهم من المعدن األصلي الذي �أخذ منه جبر�ل  ،�موت)  .-علیِه السَّ

نسأل هللا و (و�ذا قال آخر: أنا آخذ عن قلبي عن ر�ي. و�ل ذلك �فر �اتفاق أهل الشرائع،  
 الهدا�ة والتوفیق. 

أن �طلع من خفا�ا األمور على له لي �جوز وقال غیره: من استدل �قصة الخضر على أن الو 
ولیس ما تمسك �ه صحیًحا، فإن الذي فعله  ،ما �خالف الشر�عة، و�جوز له فعله؛ فقد ضل

الخضر لیس في شيء منه ما یناقض الشرع، فإن نقض لوح من ألواح السفینة لدفع الظالم 
�أن أخذ هذا  علیه غرقهم، إذا ترتب عن غصبها ثم إذا تر�ها أعید اللوح جائز شرًعا وعقًال)

لكن  صالحة وهذه معیبة، اوالملك ما �أخذ إال سفنً  إنما �عیب السفینة، ،اللوح ال یؤثر في الغرق 
ها تغرق أو تؤخذ إذا وصلوا إلى األمان والبر خل ها،، خلغرق فهذا ما �مكنالأما  ال یورث الغرق،

  أ�ًضا.
 .......  طالب:

  ؟ینأ نعم،
 .......  طالب:

قال له في المسألة ماذا  انظرلكن  وال یترتب علیه غرق. ،هو �عیبها ،ال ال یترتب علیه غرق  ال
  .الثانیة

 ، ولكن مبادرة موسى �اإلنكار �حسب الظاهر)وعقالً  اثم إذا تر�ها أعید اللوح جائز شرعً (
(وقد وقع ذلك واضًحا في روا�ة أبي إسحاق التي  رقت تغرق،الظاهر أن هذه السفینة إذا خُ 

، فیستفاد »رها فوجدها منخرقًة تجاوزها فأصلحهافإذا جاء الذي �سخِّ «أخرجها مسلم ولفظه: 
 .�عني األمور المحتملة منه وجوب التأني عن اإلنكار في المحتمالت)

فمن �اب مقابلة اإلساءة (وأما قتله الغالم فلعله �ان في تلك الشر�عة، وأما إقامة الجدار  
 وال شك أن مثل هذا أفضل.، �اإلحسان، �هللا أعلم)

اشترط علیهم ف ،دغ فطلب الرقیة من أبي سعیدفي قصة أبي سعید مع اللد�غ سید القوم الذي لُ  
علیه الصالة -وعرضها على النبي  ،فأخذ الغنم ،رقاه فبرأ من الغنم، اوهو ثالثون رأسً  ،عالً جُ 

  ؟أیهما أكمل. »اضر�وا لي منها �سهم«: فقال -والسالم
 .......  طالب:



 
 

  
 

=}à||è=i_||k‘==‚||‹=fi||Ÿ≈ÿ^=yÎw||ìÌá_||Ägÿ^=F۱۹۰E====
=

١٠ 

  ؟ماذا
 .......  طالب:

لكن ما فعله أبو سعید  هذا صنیع الخضر، ما �أخذ؟أم  أیهما أكمل �أخذ جعًال  ما ضیفوا، ءالهؤ و 
علیه الصالة -عمل النبي  أیهما أفضل؟ ؟وأكل من الجعل -علیه الصالة والسالم-وأقره النبي 

  ؟-والسالم
 .......  طالب:

  ما فیه شيء. وأكل، أ�ا سعیدأقر 
 .......  طالب:
 ؟كیف

 .......  طالب:
  أیهم أفضل؟ دلیل على الجواز. 

 .......  طالب:
 .وشخص أعطاك وأخذ منك أخذ منك،ما شخص أعطاك : عموم األحكام ،ال ال

المسائل إذا �انت تحتمل هي ، عمدت)ف�فتح المهملة والمیم، و�ذا قوله:  »فعمد«(قوله: 
أو أن الدلیل على هذا  واإلنسان ما �عرف الحكم أو �خفى علیه الحكم ینتظر حتى یتبین له،

 .الحكم �حتمل وجهین
أي فخرجا من السفینة فانطلقا �ما صرح �ه  »فانطلقا«�فتح النون أي أجرة. قوله:  »نول«و(

�عني مثل ما  طالق القول على الفعل)هو من إ »قال الخضر بیده«أ�ًضا في التفسیر. قوله: 
(وسنذ�ر �اقي : قال ،فهو من إطالق القول على الفعل »فقال بیده هكذا« جاء في حدیث التیمم:

 .�عني في تفسیر سورة الكهف إن شاء هللا تعالى) ،مباحث هذا الحدیث في �تاب التفسیر
 . نعم

الحمد هلل رب العالمین، وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله نبینا محمد وعلى  طالب:
  آله وصحبه أجمعین.
 .َ�اُب َمْن َسَأَل، َوُهَو َقاِئٌم، َعاِلًما َجاِلًسا" :-َرِحَمُه ُهللا تعالى-قال اإلمام البخاري 

َثَنا ُعْثَماُن، َقاَل: َأْخَبَرَنا َجِر�ٌر، َعْن َمْنُصوٍر، َعْن َأِبي َواِئٍل، َعْن َأِبي ُموَسى، َقاَل: َجاَء   َحدَّ
ا َفَقاَل: َ�ا َرُسوَل للااَِّ، َما الِقَتاُل ِفي َسِبیِل للااَِّ؟ َفِإنَّ َأَحَدنَ  -َصلَّى ُهللا َعَلْیِه َوَسلَّمَ -َرُجٌل ِإَلى النَِّبيِّ 

اَن َقاِئًما، َفَقاَل: ُ�َقاِتُل َغَضًبا، َوُ�َقاِتُل َحِمیًَّة. َفَرَفَع ِإَلْیِه َرْأَسُه، َقاَل: َوَما َرَفَع ِإَلْیِه َرْأَسُه ِإالَّ َأنَُّه �َ 
 ."»-عزَّ وجلَّ -ِلَتُكوَن َ�ِلَمُة للااَِّ ِهَي الُعْلَیا، َفُهَو ِفي َسِبیِل للااَِّ  ؛َمْن َقاَتلَ «

 ،ا�عني حال �ونه جالسً  "َ�اُب َمْن َسَأَل، َوُهَو َقاِئٌم، َعاِلًما َجاِلًسا" :-َرِحَمُه ُهللا تعالى- �قول
لیس من األدب أن تكون أرفع من العالم أو  ،اجلس �عني ما �قال: ،والعالم جالس ،السائل قائم
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المسألة فو�ال  ما �قال مثل هذا لوجود هذا الدلیل، تكون �أنك �مثا�ة من هو أعلى منه،
- اومثل هذا �فعله البخاري �ثیرً  واالستدالل لها فیه إغراب من اإلمام البخاري ودقة استنباط،

 .وهذا من �عد نظره ،-َرحمُة ِهللا َعلیهِ 
َثَنا ُعْثَمانُ ": قال  "َعْن َمْنُصورٍ "وهو ابن عبد الحمید،  "َقاَل: َأْخَبَرَنا َجِر�رٌ "وهو ابن أبي شیبة،  "َحدَّ

َقاَل: َجاَء َرُجٌل ِإَلى "األشعري،  "َعْن َأِبي ُموَسى"شقیق بن سلمة،  "َعْن َأِبي َواِئلٍ "ابن المعتمر، 
�عني القتال یوجد  "َفَقاَل: َ�ا َرُسوَل للااَِّ، َما الِقَتاُل ِفي َسِبیِل للااَِّ؟ -َصلَّى ُهللا َعَلْیِه َوَسلَّمَ -النَِّبيِّ 

أثیر  "َفِإنَّ َأَحَدَنا ُ�َقاِتُل َغَضًبا" ،هذه الصور هي التي في سبیل هللالكن أي  على صور متعددة،
عن أهله وعشیرته ولو �انوا على غیر  ادفاعً  "َوُ�َقاِتُل َحِمیَّةً " .غضب ،فاستثار فحمل السیف

 حق. 
أن ترفع رأسك  "ِإالَّ َأنَُّه َ�اَن َقاِئًماَوَما َرَفَع ِإَلْیِه َرْأَسُه "�عني أ�ا موسى:  "َفَرَفَع ِإَلْیِه َرْأَسُه، َقالَ "

�اب رفع البصر إلى السماء لقول  :-َرِحَمُه ُهللا تعالى-ألنه قائم، ونظیر ذلك قول اإلمام البخاري 
ِبِل َ�ْیَف ُخِلَقْت} :-َجلَّ وَعال-هللا  وفي  ،في أحد التراجم ]١٧[الغاشیة:  {َأَفَال َیْنُظُروَن ِإَلى اإلِْ

ألن اإلنسان مهما  لكن �یف ینظرون إلى اإلبل �النظر إلى السماء؟. اآل�ة النص�عضها ذ�ر 
ترجم بهذه اآل�ة لتقرأ ما  ومنهم من �قول:. كان طوله إذا أراد أن ینظر إلى رأسه نظر إلى السماء

 .اوعلى �ل حال اإلمام البخاري �فعل ذلك �ثیرً . �عدها التي هي نص في الموضوع
 .هذا الضا�ط، "»َقاَتَل ِلَتُكوَن َ�ِلَمُة للااَِّ ِهَي الُعْلَیا، َفُهَو ِفي َسِبیِل للااَِّ َمْن «َفَقاَل: " 

الذي هو  "من سأل" ،�عني السائل قائم جملة حالیة عن الفاعل) (قوله: �اب من سأل وهو قائم،
إلى تمییز وهذا ما �حتاج  حال من المفعول المسئول، "اجالسً "والحال ، االسائل حال �ونه قائمً 

من سأل ، اجالسً  اقائمً  امن سأل عالمً  لكن لو �انت الترجمة: �ل حال �عد صاحبها. فإنه متمیز،
، اجالسً  اقائمً  امن سأل عالمً : وال �جوز، اقائمً  اجالسً  امن سأل عالمً : األصل أن �قول اعالمً 
  ؟لماذا

أما  ولهذا لم �كن التمییز، وثاني الحالین ألول االسمین، ،القاعدة أن أول الحالین لثاني االسمین
لقیتها : إذا قال �عرف هذا من المطا�قة، والثاني أنثى، ،اإذا أمكن التمییز �أن �ان أحدهم ذ�رً 

 اسألته قائمً  جد لبس:لكن إذا وُ . للمذ�ر سواء تقدم أو تأخر امعروف منحدرً  مصعدًة، امنحدرً 
لكن هو هنا في الترجمة  وثاني الحالین ألول االسمین. ،ني االسمینفأول الحالین لثا، اجالسً 
 .؛ ألن �ل حال �عد صاحبهما �حتاج إلى مثل هذه القاعدة ،متمیز

 قوله: عالًما مفعول، وجالًسا صفة له)و . جملة حالیة عن الفاعل ،�اب من سأل وهو قائم(
. �حاجة إلى الصفة أحوج منه إلى الحالوالنكرة ال شك أنه  ألنها �عد نكرة، ؛صفة ؟حالأم صفة 

 . صارت حاالً  امن سأل وهو قائم العالَم جالسً : لكن لو قال
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(والمراد أن العالم الجالس إذا سأله شخص قائم ال ُ�عد من �اب من أحب أن یتمثل له الرجال 
لكن هذا . هذا شيء ثانٍ  فیظن أنه دخل إال إذا �ان في قلب وقر ذلك، ،فال یالم العالم قیاًما)

وال �ظن �السائل أنه رأى نفسه في  .-علیه الصالة والسالم-وقد حصل من النبي  لیس منه،
 (بل هذا جائز �شرط األمن من اإلعجاب؛ قاله ابن المنیر. موقع أرفع من العالم.

(ومنصور هو ، الضبي قوله: حدثنا عثمان هم ابن أبي شیبة، وجر�ر هو ابن عبد الحمید) 
 وأبو وائل هو شقیق، وأبو موسى هو األشعري، و�لهم �وفیون.  ابن المعتمر،

 ،وما رفع إلیه رأسه، ظاهره أن القائل هو أبو موسى، و�حتمل أن �كون َمن دونه :قوله: قال
إن �ان في ذهنه أن �ستنبط مثل هذا  أبو موسى أورد الحدیث، فیكون مدرًجا في أثناء الخبر)

 .الحكم
 .......  طالب:

لكن هل في  وحدث �ه التا�عي الجلیل أ�ا وائل شقیق بن سلمة، ،و موسى روى الحدیثأب ماذا؟ 
؟ "اوما رفع إلیه رأسه إال أنه �ان قائمً ": خاطر أبي موسى الحكم الذي ترجم �ه البخاري لیقول

واالحتمال قائم أنه  هو الذي استنبط هذا الحكم، ،هذه من أجل المطا�قة مطا�قة الحدیث للخبر
و�ال فهي في األصل  لكن الذي استنبط الحكم هو الذي أورد هذه الجملة، ،ما فیه إشكال من قبله

 .لیست من الحدیث
 .......  طالب:

تصور أن عثمان بن أبي شیبة استدل بهذا الحدیث على هذه هل یُ  هو الذي استنبط الحكم، 
  أو من قبله جر�ر أو منصور أو أبو وائل؟ المسألة،
 .......  طالب:

  ؟یدر�نا ماذا استنبط الحكم هذا من هذه المسألة؟
 .......  طالب:

  .ي ترجم البخاري ذال
 .......  طالب:

واألصل أن . ما فیه إشكال قال البخاري، �قول: ادائمً  ؟المانع ما البخاري، ؟من قال أبو عبد هللا،
  الحدیث الترجمة.روا�ة الحدیث ما فیها هذا ما أوجد هذه الجملة المدرجة إال لیطابق 

 .......  طالب:
 :وهو قال في مواضع ولذلك ما جزم. من �عید الضمیر إلیه، ألنه ما له مرجح.نعم؛ 

یورد  لكن یبقى قال ومن فاعله؟ ،واالحتماالت العقلیة المجردة ال مدخل لها في هذا الفن
 .احتماالت حتى �قف على طر�ق �جزم �ه
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ألنه أجاب بلفظ  ؛-صلى هللا علیه وسلم-هو من جوامع �لمه  إلى آخره، »من قاتل«وله: ق(
 �كون المقصود أن  یدخل فیه �ل ما �حتمله هذا اللفظ، جامع لمعنى السؤال مع الز�ادة علیه)

ا من نوع هذه األسئلة، ..قتاله  غضب وحمیة، اآلن أورد هو احتمالین: لو أوردنا أسئلة �ثیرة جد�
: �لها یرد الجواب �قوله ،و�عضهم �قاتل �ذا و�ذا ،�قاتل ر�اءً و�عضهم  ،و�عضهم �قاتل للمال

األعمال «(وفي الحدیث شاهد لحدیث ، »من قاتل لتكون �لمة هللا هي العلیا فهو في سبیل هللا«
بر، وأن الفضل الذي ورد في ، وأنه ال �أس �قیام طالب الحاجة عند أمن الكِ »�النیات

األصل لكن من قاتل إلعالء دین هللا وهذا هو ، دین هللا)المجاهدین مختص �من قاتل إلعالء 
  ؟ولحظ مع ذلك الغنیمة مثالً 

 .......  طالب:
 ؟من قاتل لتكون �لمة هللا هي العلیا ومع ذلك لحظ الغنیمة: أنا أقول قبل ذلك

 .......  طالب:
 .»من غنموا تعجلوا ثلث أجرهم«وجاء في حدیث أن  ،رجع �ما نال من أجر أو غنیمة

 .......  طالب:
 ؟فیهماذا  ،نعمهذه من الخصائص 

 ....... طالب:
�عني التشر�ك في  وأ�ًضا مالحظة هذه الغنیمة. لكن الكالم على وفرة األجر، ال شيء فیها، 

وأ�ًضا مالحظة اإلغراء �قاتل العدو  النیة بین أن تكون �لمة هللا هي العلیا مع مالحظة األجر،
�عني �ون اإلنسان یتشجع إذا سمع مثل هذا الكالم ، »فله سلبه قتیالً من قتل «في مثل حدیث 

إعالء  ؟ما الذي نهزه من بیته وأخرجه من بیته الكالم على األصل الباعث، هل یؤثر في أجره؟
 .اوما یتبع ذلك �أتي تبعً  كلمة هللا،

 .......  طالب:
 .تراجم هفی ،نعم

 اوأنا ناظر أ� أجبتكلو أنا  �عني أنت لما سألت، ول على السائل)ؤ (وفیه استحباب إقبال المس
علیه  -ألن الرسول ؛)ول على السائلؤ وفیه استحباب إقبال المس(: ألنه �قول ؟ز�ن عبد هللا،

 .رفع إلیه رأسه -الصالة والسالم
إن  ،، وسیأتي �قیة الكالم علیه في �تاب الجهادوفیه استحباب إقبال المسئول على السائل( 

 .شاء هللا تعالى)
 


