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 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
 :-تعالى هللارحمه -قال اإلمام القرطبي 

ههُآَهْبوا  َ }قولههت تعههال : " ههاِمَ  َلههُم ََ َُ  تَّهه ِإنََّمهها اُلْمُمِمْنههوَن الَّههِآََن اَمْنههوا َِههاوَِّ َوَرْسههوِلِت َوِاَما َكههاْنوا َمَعههْت َعَلهه  َُْمههَر 
 .[رلنههو ا( سورة 62)]َيُسَتُأِمْنوْه{

 فيت مسألتان:
هِتمي َوَِ َيُكْمهْا ِإيَمهاْن َمهُن اَمهَن إِ { ِإنََّمها اُلْمُمِمْنهونَ } :قولت تعال  :األول  َيهِة ِلُلَحُ،هِرم اُلَمُعَنه : َِ ََ َُ نََّمها" ِفهي َههِآِه ا

ْسههوَّْل َِْريههْد ِإُ َمههاََّل َُْمهه ََ ِفههي َُْن َيْكههوَن الرَّ هه ْسههوَِّل َسههاِمعنا َتُيههَر ْمَعنِك َر َفْيِريههْد ْهههَو َههاو ورسههوَّل ِإَِّ َِههَأُن َيْكههوَن ِمههَن الرَّ
ََ ِإُفَساَدْه بِ  َنها ََ َبيِك هوَرِة َْنَّهْت َُْنهَزََّل اَيها َِّل السي َِ اُلَجُمِ م َوَنُحهِو َمِلهَ.. َوَيهيََّن َتَعهاَل  ِفهي َْوَّ م َوِانََّمها النيهْزوَّْل َزَواِلِت ِفي َوُق

َعِتهتِ  -صل  هللا عليت وسلم-َعَل  ْمَحمََّد  وَرَة ِبَتُأِ يِد اأُلَُمِر ِفهي ْمَتاََ ِلهْيُعِلَم َْنَّ ََْواِمهَرْه   ؛-المعليهت السه- َفَخَتَم السي
 َ َأَواِمِر اُلْقُراِن. 

 ؟"َواُخْتِلَف ِفي اأُلَُمِر اُلَجاِمِ  َما ْهوَ  :الثَّاِنَيةْ 
ِ َوَرُسووِلهِ } اآلن المحصور عليه في الحصر َِّ الَّوِذيَن آَمُنووا }المحصوور عليوه كوان  إن {ِإنََّما اْلُمْؤِمُنوَن الَِّذيَن آَمُنووا ِِوا

ِ َوَرُسوِلهِ ِِ  َِّ هوذ  ففاإليمان ال يومم إال ذوذل ، وال يصوال إال ذوذل ، وادا اأعوى ؤنوه موؤمن ولوم يوؤمن ِواهلل وال رسووله  {ا
-ويوؤمن ذرسووله، وادا كوان الحصور مون ؤجو  قولوه  -جو  وعوال-أعوة ال تصال، فليس ِموؤمن إدا لوم يوؤمن ِواهلل 

 ووذا ال يسوولك تركووه اإليمووان فووال  وو  ؤن  {َجوواِم   َلووْم َيووْذَ ُبوا َحمَّووى َيْسووَمْ ِدُنو ُ َوِاَدا َكوواُنوا َمَعووُه َعَلووى َؤْموور  } :-جوو  وعووال
 .ِالكلية، وان كان يخ  ِ صله

مهَواُخْتِلَف ِفي اأُلَُمِر اُلَجاِمِ  َما ْهَوم َفِقيَا: اُلْمَراْد َِهِت َمها لِ  :الثَّاِنَيةْ " َُ هَة ِإَله   َُ ِِ ِفيهِت إلِ ُْلَِمهاِم ِمهُن َ ا َماَعهِة ِ  النَّها
ِتَمههاِعِ،ُم َوِلُلْحههْروِ م قههاَّل هللا تعههال  ُُ َِنم َُْو ِلَتُرِهيههِج َعههْدوَك َِا }َوَشههاِوُرْهُم ِفههي  :َمُ،ههَلَحَةم ِمههُن ِإَقاَمههِة ْسههنََّة ِفههي الههدِك

َمَعْ،ُم ِللتََّشا م[( سورة اَّل عمران159)]اأَلُمِر{ َُ َماْم الَّهِآ  ََْتَرقَّهْج َفِإَما َكاَن َُْمٌر َيُشَمْلْ،ُم َنُفْعْت َوْضريْه  ْوِر ِفي َمِلَ.. َواإلُِ
ُمَرةِ   ".ِإُمْنْت ْهَو ِإَماْم اإلُِ
اإلمووام اظع،ووم، وموون ينيبووه اإلمووام فووي جموو  النووا  ظموور  موون اظمووور، فوو دا اجممعوووا ظموور  موون يعنووي المقصوووأ ِووه 

ؤن  ال يحموواإ إلووى إدن إال إدا اسووم ا  ف نووه حين ووذ  إال إدا كووان ّوومك منكوور،  اللهووم اظمووور ال يزوووخ الخووروإ إال ِ دنووه
فين،ووور فوووي  ،ينصووورإ، إدا ترتوووك علوووى االنصوووراإ م سووودة ؤع،ووومؤن ينكووور فيمعووويكن عليوووه اإلنكوووار، إدا لوووم يسوووم   

ال  وو  ؤن العميمووة ؤن فووكووان ال يسووم ي  اإلنكووار وترتووك علووى االنصووراإ م سوودة ؤع،ووم المصووالال والم اسوود، إدا 
وجلوس حموى   وذا  وي العميموة، وان  عوي علوى ن سوه ذدنوه ؤو مالوهه ؤو ينصرإ، ولو ترتك عليه ضورر فوي ن سو

و و مكر  على  وذا، لكون ال يسومدل ِ علوه علوى جوواخ  وذا المنكور، ه مندوحة ف يعلى ن سه  اينمهي الموضو   وف  
و ا و نا العويف فالن و نواِعو  المحرموا أل ظنيعني كثير مون النوا  يسومدلون علوى جوواخ  ، موا تودرم موا  ورإ اجالس 

وال يسووم ي  واإلنكوار ال يسوم يعه  ؤو يخعوى علوى ن سوه، وو يخعوى م سودة ؤع،وم،  العويف فوالن فوي جلوسوه  وذا 
وال يمكون ؤن ينسوك إليوه القوول ِزوواخ أل  ،المنكر ليس فيه ألي  علوى جوواخ  فمقرير  ذا العخص على  ذا ،الخروإ

  .ظنه جلس ولم يسم ي  الخروإ ولم يسم   اإلنكار
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لوويس ِحزووة، يعنووي لووو جلووس صووحاذي ، حمووى الصووحاِة تقريوور م -صوولى هللا عليووه وسوولم-لنبي فووالمقرير  ووا  ِووا
و، لن مور  فمقريور  لويس ِحزوة موا ؤنكووروا كثيور مون الصوحاِة الحاضورين ، امثو  موا فعو  موروان حينموا   وك جالس 

 ؤن  ينكر ؤويرون ؤن مث   ذا المنكر ال -جمهور الصحاِة–ن الصحاِة إ :يقال    ،عليه، ؤنكر عليه ؤذو سعيد
فوي  الحزورة النبويوة –ؤنكر على الوليد في إأ الوه القبور ذا ال ع  يزوخ  ظنهم ما ؤنكروا  وكثير من المسلمين ما 

ن جمهووور اظمووة يوورون مثوو   ووذا إ :،  وو  نقووولموون جموو  موون ؤ وو  العلووم فووي وقمووهموو  ؤنووه وجوود اإلنكووار  -المسووزد
  .ال يمكنالعم   

يسومدل علوى جوواخ ِعو  اظموور  نمم ا، ونسم  كثير  -عليه الصالة والسالم-لنبي  ا  ِا افاإلقرار كونه تعريع  
و يخعوى علوى ن سوه، ال يسوم ي  ؤنوه ، طيوك وموا يودري  عون العويف ال النوي  يمكون اِ ننا رؤينا العويف ال النوي جالس 

الزووواخ، فوو دا لووى فمثوو   ووذا ال يسوومدل ِووه عيوورأ ؤن المصوولحة فووي البقووا ،  ،ذووين المصووالال والم اسووداإلنكووار، يووواخن 
و و  يود   فوي دلو  ال يزووخ ظحود  ؤن ينصورإ حموى يسوم دن، جمعهوم اإلموام علوى ؤمور  فيوه مصولحة ف نوه حين وذ  

ؤو فووي   بووة الزمعووة، احموواإ إلووى الخووروإ،  وو  يسووم دن اإلمووام  ؤو فووي ، ِمعنووى ؤنووه فووي الصووالة مووثال   كوو  جموو  
اإلموام اظع،وم ؤو مون ينيبوه، و نوار ؤموور ال تحمواإ إلوى  وو ن  نوا ال    ؤن المسم دَ  الدر     يسم دن العيف 

: ؤتو دن لوي ؤن ،  و  يقوول لاموام  واإلمام يخ كؤ ، فمن انمق  وضو اإدن، وان كان ِعضهم يرأ ؤنها تحماإ إدن  
  .نه ال ذد منهإع  ؤ   العلم وان قال ِ ،ؤتوض    ذا ما يحماإ إلى إدن

أة، ولووذا ال يزوووخ و وموو والوودين أيوون اجممووا  وؤل ووةعلووى الزماعووة،  الح ووا ، موون ؤجوو  الح ووا  فوويكوو   ووذا مبال ووة و 
ولوو كبور المسوزد، مو  علوم الزماعوة الثانيوة ِواظولىأل ظن  وذا يوؤأم جماعة ّانية في مسوزد فوي آن  واحود، إقامة 

وو ،إلووى  ووقاز ونووما  صووالة جووار المسووزد فووي مسووزد  آ وور لووو ؤأأ دلوو  إلووى وجوووأ  لووو ؤأأ اويعووحن الن ووو ، وؤيض 
ويوالخم  وذا المسوزد عليوه ؤن في ن س اإلموام ؤو جماعوة المسوزد القريوك  ي  ف و اك   علوى  الل يبوة عون ن سوه وح ا  

كوذل  اإلموام، ال  و  ؤن مثو   وذا ال موان  و  ورضووا ِوهو ورحه للزماعوة لوه وادا كوان  نوار مبورر  ،اظل ة والمووأة
فرصووة ؤن ؤمعووي إال إدا ؤدن ؤصوولي  هيوووال فؤنووا ؤحموواإ إلووى المعووي، نصووحني ال بيووك ؤن ؤمعووي،  :منووه، لووو قووال

ويسلك ما في قلوبهم مون ؤّور لهوذ  ال رقوة، واال فاظصو  ؤن ال رقوة  ،نؤن يبيكِ  فيِالمسزد ال الني، فحين ذ  ال مان  
 مذمومة.

هُآَهْج ََْ هٌد ِلْعهُآَر ِإَِّ َِِإُمِنهِتم َفهِإَما" ُمهَرِةم َفهاَل ََ َماْم الَِّآ  ََْتَرقَّهْج ِإُمْنهْت ْههَو ِإَمهاْم اإلُِ َمَههَج َِِإُمِنهِت اُرَتَفهَ  َعُنهْت ال َّهني  َواإلُِ
: اُلْجْمَعههْة ِمههَن اأُلَُمههِر اُلَجههاِمِ . وَ  ههيِكْ.. َوَقههاََّل َمُكْحههوٌَّل َوالزيُهههِر ي َمههْت ِإَمههاْم السَّ ُنَبِأههي َُْن ْيُسههَتُأَمَن ِإَما َقدَّ ههاَلِة ََ ِاَمههاْم ال،َّ

َمهاَم َعَله  اُلِمُنَبهِرم فَ  ُمَرِةم ِإَما َكاَن َََرى اُلْمُسَتُأِمَن. َقاََّل اُبْن ِسيِريَن: َكاْنوا َيُسهَتُأِمْنوَن اإلُِ ها َكْثهَر َمِلهَ. َقهاََّل ِاَيهاٌد: اإلُِ َلمَّ
ههَدْه َعَلهه َعههَا ََ َُ ُُ ْدوَن ِإُمَنم َوَقههُد َكههاَن َهههَآا َِاُلَمِدََنههِة َ تَّهه  َمههُن  ههُوَم إ  ِفيههِت َفُلَيُخههْر ههَ  ََ ََ َرَْ نَّ َسههُ،َا ُبههَن َِْبههي َصههاِل

ُمَرِة الَِّآ  ْهَو ِفي َمقُ  َيِة َيُقَتِضي َُْن ْيُسَتُأَمَن َِْميْر اإلُِ َُ َماَم. َوَظاِهْر ا ْبوَِّةم َفِإنَّهْت ْريََّمها َكهاَن َعِد الني اُلْجْمَعِة َفاُسَتُأَمَن اإلُِ
َِن. َفَأمَّا إمام ال،الة َفَلُيَس َمِلَ. ِإَلُيتِ  ِا أِلَُمَر ِمُن ْْْموِر الدِك ُْ هُزَء ِمهُن  ؛َلْت َرٌُْ  ِفي َ ُبِس َمِلَ. الرَّ ُْ أِلَنَّْت َوِكيٌا َعَل  

َِن ِللَِّآ  ْهَو ِفي َمُقَعِد النيْبوَّةِ  َزاِء الدِك ُُ َْ." 
قووال: علووى الزهووة ال النيووة ؤن تحضوور ِعوود صووالة ، وقووا الوودوام مووثال  فووي ريوور احموواإ اإلمووام إلووى جموو  النووا  إدا 

ِع  ؤ   العلوم للمعاور في ِع  اظمور المي تهم العم ،  ألالعصر ؤو ِعد صالة الم رب ؤو ِعد صالة الععا 
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مقايضووة ؤنووه إدا كانووا المسوو لة أ وموونهم موون يوور يوورأ ؤنووه تلوومم اإلجاِووة، ولووو كانووا  ووارإ الوقووا المووؤجر عليووه، 
حموواإ إليووه فووي كثيوور موون الوودوا ر الحكوميووة، و ووذا يُ ؤنووه ال يلوومم إال فووي وقووا العموو ، صوورإ لهووا مقاذوو  وو ي ووة ويُ 

لزلسة في رير وقا الدوام يلمموه الحضوور  وادا لوم عي إلى االزها  الرسمية، فه  إدا أُ في يعني  نار جلسا  
له  ذا المقاذ  ؤو ال يحماجه و و من صميم العم ، ال سويما إدا كوان فا دتوه تعووأ صرإ ه  يُ فيرَ  إال ِمقاذ ، 

 على العم   
الدوا ر الرسمية المي تحماإ إلى جلسا  وفيها لزان تزممو  مزالس الكليا  والزامعا  ورير ا من : جلسا  مثال  

زوووخ ؤن يمخلوود ؤحوود، ال يزوووخ ؤن ال يفووؤمووا ِالنسووبة لوقووا الوودوام  - ووذ  اللزووان ؤو مزووالس فووي ريوور وقووا الوودوام
حة العم أل ظنه اسمؤجر، في  ذ  المدة  وو ؤجيور ال يزووخ لوه ؤن يمخلود، وادا كوان فوي يمخلد إدا كان من مصل

 الدوام فالمس لة تحماإ إلى ن،ر. قاو رير 
ود منكراَ وقَ الدوام؟  طالج: لو علم بُو

 ،وليمة العر  والدعوة إليهوا واجبوة عنود ؤ و  العلومإجاِة اإلقدام، اآلن يقولون في  ال يزوخإدا علم ذوجوأ منكرا  
يسووم ي  ال يزوووخ الحضووور، إال إدا كووان يحضوور ذنيووة اإلنكووار ويسووم ي  اإلنكووار، فوودا كووان ّوومك منكوور وموو  دلوو  إ

 الم ييرأل ف نه حين ذ  يزيك.
ود منكرم توق  منكرن   ؟اطالج: إما خشي من ُو

احممووال فالمسووؤول ال النووي  سووي تي ل:ؤنووه ال يوورأ المصوووير، ويقووو  وجوووأ منكوور، ن موور  مووثال   إدا رلووك علووى  نووه
، وقيوو : إن يمنوو  المصوووير مووثال   ، مووا يحضوور فووي  ووذ  الحالووة، وادا كووان وجوووأ اقوووم ؤن يكووون المصوووير موجوووأ  

سويدعى إلوى   ذا ال    ؤنه مصولحة  وا رة، ؤو موثال   ،ورواو و ما يرأ المصوير فال تص ،يحضرل الني العيف ا
، إن اإدا وجود منكور  ، اكما يحص  في مث   ذ  اظيام فال يحضر، ال يحضر ؤذود  ، دعى معه نسا  مثال  م يُ ّمزلس 

 ، واال فال يحضر.دل  فبها ونعما حضر لانكار واسم ا 
َُ ْقَرُيٌش َوَقاِئْدَها َْْبو ْسفُ " اَء َُ َُ ِفي َ ُفِر اُلَخُنَدِق ِ يَن  َيَة َنَزَل َُ َياَنم َوَتَطَفاْن َوَقاِئْدَها ْعَيُيَنْة ُبْن َوْرِوَ  َْنَّ َهِآِه ا

ْ َعَلُيِت َوَسلَّمَ -ِ ُ،َنم َفَضَرَ  النَِّبيي  اُلَخُنَدَق َعَل  اُلَمِدََنِةم َوَمِلَ. ِفهي َشهوَّاََّل َسهَنَة َخُمهَس ِمهَن اُلِ،ُجهَرِةم  -َصلَّ  َّللاَّ
ا ِمهَن اُلعَ  َتَسلَّْلوَن ِلهَوامن هَة. َوَنُحهَوْه َرَوى َُْشهَ،ْج َواُبهْن َعُبهِد اُلَحَكهِم َعهُن َفَكاَن اُلْمَناِفْقوَن ََ َمهِا َوَيُعَتهِآْروَن ََِأُعهَآاَر َكاِمََ

َُ ِفهي ْعَمهرَ  صهل  هللا  -اسهتأمن النبهي -رضهي هللا عنهت-َماِلَ.م َوَكَآِلَ. َقاََّل ْمَحمَّْد ُبْن ِإُسَحاَق. َوَقاََّل ْمَقاِتهٌا: َنَزَله
عههة فههأمن لههتفههي تههزوة تبههو  فههي ا -عليههت وسههلم يههْد ِبههَآِلَ. َُْن َرِ  ،«فهه هللا مهها ْنههَ َمنههاف ْ  مانطلهه » :وقههاَّل ملُر

 َِ ْ َعُنْ،َمها-ْيُسِمَ  اُلْمَناِفِقيَن. َوَقاََّل اُبْن َعبَّا إنمها اسهتأمن  :-مهارضهي هللا عن،-: ِإنََّمها اُسهَتُأَمَن ْعَمهرْ -َرِضَي َّللاَّ
ِ تنسههنا فههي صههالَ  ميهها َْهها  فهه » :لمهها ْمن لههت -عليههت السههالم-فقههاَّل  مفههي العمههرة -رضههي هللا عنههت-عمههر 
 ".«دعائ.

 -يود   فوي النهوي عون السوؤال، النبوي يوه، والال ِو   ِوه، وال إ وكال ف ومث   ذا طلك الدعا  من الرج  الصوالال
ؤويووس ذوون  «إدا ؤتووى وفوود الوويمن فاسوو ل عوون فووالن»قووال لعموور  ووذا الكووالم، وقووال لعموور:  -عليووه الصووالة والسووالم

 . - ا  هللا تعالى إن-هذا ال إ كال فيه فف لك منه الدعا ،  ،وس ل عنه ي صحيال مسلم ذا ف -عامر
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 (12)سورة النور-تفسري القرطيب
ِ َوَرُسوِلهِ } ذ  اآلية فيها:  َِّ ِإنََّما َيْسوَمْ ِدُنَ  الَّوِذيَن اَل }في اآلية اظ رأ:  {ِإنَّ الَِّذيَن َيْسَمْ ِدُنوَنَ  ُؤْوَلِ َ  الَِّذيَن ُيْؤِمُنوَن ِِا

ِ َواْلَيْوِم اآلِ رِ ُيْؤِمُنوَن ِِ  ِك  معارضة  هما في ؤممعارضة  هفي {ا
 ِ. :طالج
 لمادا 
هههم ْصههحا   {ِإنَّ الَّههِآََن َيُسههَتُأِمْنوَنَ. ُْْوَلِئههَ. الَّههِآََن َُْمِمْنههوَن َِههاوَِّ َوَرْسههوِلتِ }األولهه : اَيههة : المق،ههود فههي طالههج
 .-عليت ال،الة والسالم -النبي

ِ َوَرُسوِلهِ } في اآلية المي معنا  ذ  َِّ    {ِإنَّ الَِّذيَن َيْسَمْ ِدُنوَنَ  ُؤْوَلِ َ  الَِّذيَن ُيْؤِمُنوَن ِِا
ؤن يكووون  نووار عووذر يمنوو  موون البقووا ، ؤو ال يكووون  نووار عووذر، فوو ن كووان  :المسوو لة ال تخلووو موون حووالين: اظولووى

 -كال موا لديوه عوذر–ن فوي مثو   وذا كليهموا معوذوري  ذود منوه مو  العوذر، فنمصوور اّنوينال نار عوذر فاالسوم ذان 
ِإنَّ الَّوِذيَن َيْسوَمْ ِدُنوَنَ  ُؤْوَلِ وَ  الَّوِذيَن ُيْؤِمُنووَن } ق مون اسوم دنوواحود معوى ذودون اسوم ذان، اآليوة فوي حو ،واحد اسوم دن
ِ َوَرُسوِلهِ  َِّ وا ؤو  ،نار ليس فيه عذرلوجوأ عذر يمنعهم من مواصلة البقا ،   {ِِا جوك هللا علويهم، وانموا فيوه فورار عمك

من جهواأ  للمخلص مما ؤوجك هللا عليه  ألفالذم يسم دن ،ويعمذر ِعذر رير صحيال فيسم دن ،ذر نار ليس فيه ع
 فمث   ذا تن بق عليه اآلية اظولى. ،ونحو 

َّلْ " َْ اأُلَوَّ ههِحي : َوال،َّ َْ ِميههَ  اأُلَُقههَواَِّل. َواُخَتههاَر اُبههْن اُلَعَرِيههيِك َمهها ؛ْقُلهه َُ َيههِة َعههُن َماِلههَ. َواُبههِن  ِلَتَناْوِلههِت  َُ َمَ ههَرْه ِفههي ْنههْزوَِّل ا
َبهيِكْن َمِلهَ. َُْمهَراِن: ََْ هْدْهَما َيهِة اأُلُْخهَرى  :ِإُسَحاَقم َوَْنَّ َمِلَ. َمُخْ،وٌص ِفي اُلَحهُرِ . َقهاََّل: َوالَّهِآ  َْ َُ }َقهُد : َقُوْلهْت ِفهي ا

َتَسههلَّْلوَن ِمههنْكُم ِلههَوا ْ الَّههِآََن ََ ا{َيُعَلههْم َّللاَّ ههوَن َعهههِن و [( سههورة النههههور63)]من ُْ ْموَن َوَيُخْر َتَلههوَّ َمِلههَ. َْنَّ اُلْمَنههاِفِقيَن َكههاْنوا ََ
َُ ََْ هٌد ِمهُنْ،ُم َ تَّه  َيهُأَمَن َلهْت   -صل  هللا عليت وسهلم-رسوَّل هللا  اُلَجَماَعِة َوَيُتْرْ ونَ  ِمهيَعْ،ُم َِهَأَِّ َيُخهْر َُ  ْ َفهَأَمَر َّللاَّ

 ِ  ".ويآل. َتبين إيمانت م-صل  هللا عليت وسلم-َرْسوَّْل َّللاَّ
ّووم ِعوود  ،يحوور  ال الووك ؤنووه يزلووس إلووى ؤن يؤ ووذ الحضووور –مووثال  فووي الكليووا  –الموودار  الن،اميووة ال ووالب فووي 

كوو   ووذا ال يزوووخأل ظنووه ي  ووذ فووي مقاذوو   ووذا ؤجوورة ؤو يسووم دن وال عووذر لووه، يخوورإ، و العوويف ويم افوو    دلوو  يسووم  
 ،والمنوم،م عليوه ؤن يحضور ،ؤنوه منوم،منه منوم،م، وتعاقود مو  الكليوة علوى  وذا اظمور، محسوسة وؤجرة معنويةأل ظ

  .واال يبقى ن له عذر، إدا كان له عذر يسم دنفال يزوخ له ؤن يخرإ حمى يسم دن إدا كا
ؤنوا  ف نا ؤ ورإ ظسوم يد فا ودة ؤكبور، ،رةاظساتذة وبع  المدرسين ال ا دة منهم ليسا كبيقد يقول قا  : إن ِع  

فوي  ووذا  ؤنوه يوجودوفوي  وره  وذا الودر  المقورر عليو ، واال لوو افمرضونا  ،ؤن تبقوى فوي  وذا المكوانقود  علوى تعا
ؤنووا  :ال ا وودة منووه قليلووة وتقووول، وؤنووا ذووين يوودم  ووخص  ووخص  ووو ؤعلووم النووا  مووثال   –فووي  ووذ  الكليووة–المكووان 

الم ال النوي لوه العو، ال يزوخ مث   ذا، ف مثال  و يف  ذا العي -الذم  و العالم الحقيقي–ؤسم دن وؤد ك إلى فالن 
 وقا آ ر تذ ك إليه، ؤما ؤنا في  ذا الوقا وفي  ذا ال،رإ علي  ؤن تلمم مكان ، وتلممم ِما تعاقد  عليه.

ُآَهْبوا َ تَّ  َيُسَتُأِمْنوهْ }الثاني: قولت:   ..ْو  إمن {َلُم ََ
يكوون وقود فيودلي ِعوذر  لويس ِصوحيال،  ،  يمسوا   فيهواك عوذر عون المخلود، كثيور مون النوا َلوعذار، حينموا يُ اظ

 ، وو معوذور فوي الحقيقوة -سو ر حاجوة–، و وو مسوافر اطبي و الديه عوذر ويبودم ريور أل ظن الزهوة ال تقبو  إال تقريور  
وو مووان، والكوون الزهووة ال تقبوو   ووذا العووذر ال يزوووخ، ال  اال ذوود ؤن يكووون ذمقريوور طبووي ّووم يوومور تقريوور طبووي،  ووذا ؤيض 
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عليوه، ّوم يقوول:  وذ  م سودة  والضورر كبيور ،عواأ االممحوانن ي وتوه االممحوان وال يؤ ال، وبعضهم يمعوا ميزوخ ِح
 على  ذ  المخال ا  ال  ير فيه.و  العلم المبني على  ذ  اظمور ،ؤ ييسيرة، نقول: ال يا 

َماْم َيُخْطْجم َوَلُيَس ِلُْلَِماِم ِخَياٌر ِفي ثَوَْ ي ِإُمَن ِفي الحد" ََ ِمهُنْ،ُم{ :َمُنِعِت ِو إَقائتم وقد قاَّل َواإلُِ   }َفُأَمن لِكَمن ِشُئ
: اُلَقُوَّْل َِاُلْعْموِم َُْوَل  َوَُْرَفْ  َوَُْ َسْن َوَُْعَل . َْ ََ ِمهُنْ،ُم{ َفَبيََّن ِبَآِلَ. َْنَّْت َمُخْ،وٌص ِفي اُلَحُرِ . ْقُل  }َفُأَمن لِكَمن ِشهُئ

}َفهُأَمن لِكَمهن  ِإُن َشهاَء َُْن َيهُأَمَن َوِاُن َشهاَء َمَنهَ . َوَقهاََّل َقَتهاَدْة: َقُوْلهْت:لخيار َا -صل  هللا عليت وسلم-فكان النبي 
ََ ِمُنْ،ُم{ ََ َلْ،ُم{ :منسوخة َقولت ِشُئ ْ َعنَ. ِلَم َِْمن  ".[( سورة التوية43)]}َعَفا َّللاك

ال ينب ي لامام ؤن ي دن لوه، وجوا  ؤنه  كما ،ن عليه ؤن يمخلدال يزوخ لمن تعيَّ  ،الزهاأيعني  ذا في حال تعيكن 
 .}َعَ ا ّللاكُ َعنَ  ِلَم َؤِدنَا َلُهْم{في دل   -عليه الصالة والسالم-عماب النبي 

،م عن الجماعة إن علمَ ل،م عآرن  {َواُسَتُأِفُر َلْ،ْم َّللاََّ } ِ يمٌ } ماْ  لخرُو َ َتْفوٌر رَّ  .{ِإنَّ َّللاَّ
ها{}َِ َتُجَعْلوا دْ  :قولت تعال  ُعِضْكم ََُعضن ْسوَِّل َبُيَنْكُم َكْدَعاء ََ ها اُلَقاِسهِم  َبهُا   َعاء الرَّ ِعيهَد: َيها َََْ َْ ِمهُن ََ َِْريهْد: َيِ،هي

 َِ هوَن َُْصهَواَتْ،ُم ِعنهَد َرْسهوَِّل َّللاَِّ{ :َع ِكْموْه َكَما َقاََّل ِفهي اُلْحْجهَرا َوَقهاََّل  ماَيهة ..[( سهورة الحجهرا3َ)]}ِإنَّ الَّهِآََن َيْأضي
َبُيَر َوْمَجاِهٌد: اُلَمُعَن  ْقوْلواسَ  ُْ َم. َوَقهاََّل َقَتهاَدْة:  :َيا َرْسوََّل َّللاَِّم ِفي ِرُفَ  َوِليَنم َوَِ َتْقوْلوا :ِعيْد ُبْن  هْد ِبهَتَج،ي َيها ْمَحمَّ

ْموْه.  ْفوْه َوْيَفخِك ْضوا ِلْدَعاِء الرَّ وقاَّل ََْمَرْهُم َُْن ْيَشرِك : َِ َتَتَعرَّ َِ َبٌة.اُبْن َعبَّا  ْسوَِّل َعَلُيْكُم َِِإُسَخاِطِت َفِإنَّ َدُعَوَتْت ْموُِ
َتَسههلَّْلوَن ِمههنْكُم ِلههَوامنا} ْ الَّههِآََن ََ . َواللِكههَواْم ِمههَن اُلْمههاَلَوَمِةم َوِهههَي َُْن َتُسههَتِتَر ال {َقههُد َيُعَلههْم َّللاَّ ُْ ُنِسههاَلَّْل: اُلْخههْرو تََّسههليْا َواِِ

َرا َتَسهلَّْلوَن َعهُن َصهاَلِة اُلْجْمَعهِة.ََِشُيَء َمَخاَفَة َمُن ََ َمُ،هَدٌر ِفهي َمُوِضهِ  اُلَحهاَِّلم َُْ   {ِلهَوامنا} َ م َفَكهاَن اُلْمَنهاِفْقوَن ََ
ُنَضمي ِإَلُيِت اُسهِتَتارنا ِمهُن َرْسهوَِّل َّللاَِّ  ُعْضْ،ُم ِبَبُعَضم ََ ْلوْم ََ  ألنهت َلهُم َيْكهنُ  ؛-صهل  هللا عليهت وسهلم- ْمَتاَلِوِمََنم َُْ  ََ

ههاْقم َوَقههُد َمَضهه  اُلَقههُوَّْل ِفيهه ههُوِم اُلْجْمَعههِة َوْ ْضههوِر اُلْخُطَبههِةم َ َكههاْه النَّقَّ ِت. َوِقيههَا: َكههاْنوا َعَلهه  اُلْمَنههاِفِقيَن َُْلَقههْا ِمههُن ََ
وعن  َتَسلَّْلوَن ِفي اُلِجَ،اِد ُر ا ِفَرارنا ِمَن اُلجِ ََ انَ ا عنت َلوم عض،م ِبَبُعَض. َوَقاََّل اُلَحَسْن: ِلَوامن  َ،اِدم َوِمُنْت َقُوَّْل َ سَّ

 اوقهههههههههههههههههههههريش تجهههههههههههههههههههههوَّل منههههههههههههههههههههها لهههههههههههههههههههههوامن 
 

 لهههههههههههههم تحهههههههههههههاف  وخهههههههههههههف من،ههههههههههههها الحلهههههههههههههوم 
 

َوَم. ْيَقههاَّلْ  ِ َ،هها ِفههي َِ َُ َواْوَههها ِلَتَحري ههاَلِوْم ْمههاَلَومَ  :َوَصههحَّ َوَم َْ اَِ ْلههوْم َلههُومن َم ََ َِ اُلههَواْو َيههاءن  ةن َوِلههَوامنا. َوَِ َوِلَيههامنام اُنَقَلَبهه
ُنِكَسارِ  ُعِتاَلَِّلم َفِإَما َكاَن َمُ،َدْر َفاَعَا َلُم ْيَعاَّ  ِِ ا َلاَلَم ِفي اِِ  "أِلَنَّ َفاَعَا َِ َيْجوْا َُْن ْيَعاَّ. ؛َما َقُبَلَ،ا اُتَباعن

  .عَ  ، والد يُ عَ يعني الود ال يزوخ ؤن يُ 
وِ  ِبَ،ِآِه اَُ { َفُلَيُحَآِر الَِّآََن ْيَخاِلْفوَن َعُن َُْمرِهِ } :قولت تعال  ُْ  ".َيِة اُ َتجَّ اُلْفَقَ،اْء َعَل  َْنَّ اأُلَُمَر َعَل  اُلْو

فوالمراأ ِوه الوجووب، ك عليوه عقوبوة تِكوموا أام رُ  {َْن ْتِ،هيَبْ،ُم ِفُتَنهٌة َُْو ْيِ،هيَبْ،ُم َعهَآاٌ  َِْلهيمٌ } ك عليه عقوبةتكِ ظنه رُ 
 وو للوجووب،  اإد   ،زرأ عون قورا ن وعون صووارإلالسمحباب، فاظمر  نا م لق، مك عليه عقوبة لكان رتَّ ولو لم يُ 

ق ينصورإ طِلوعلوى ؤن اظمور إدا ؤُ  ألَّ  «لووال ؤن ؤ وق علوى ؤمموي ظمورتهم»وكما في الحديث:  ،كما في  ذ  اآلية
د صوووارإ، ولوووو لوووم يكووون كوووذل  لموووا رتكوووك عليوووه عقوبوووة، وؤمووور ِجوووعلوووى الوجووووب، إال إدا وُ  لوووى الوجووووب، ؤو أاللموووهإ

 من اظمر المن ي إال ؤمر الوجوب. سوار ّاذا فلم يبقاالسمحباب ِالنسبة لل
،،ا ْن هللا " َْن ْتِ،يَبْ،ُم ِفُتَنٌة َُْو } :َالعقا  علي،ا َقولت دَقُد  آر من مخالفة ْمرهم وتوعَّ  -تبار  وتعال -وُو

.َفَتُحْرْم ْمَخاَلَفْتْتم َفَيِجْج اُمِتَثاَّْل َُْمرِِه. َوالُ  {ْيِ،يَبْ،ُم َعَآاٌ  َِْليمٌ  َِ َعَطاٌء:  وقاَّل ِفُتَنْة ْهَنا اُلَقُتْام َقاَلْت اُبْن َعبَّا
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 (12)سورة النور-تفسري القرطيب
ِاَّْل َواأُلَُهَواَّْل.  اِئٌر ْيَسلَّْط َعَلُيِ،ُم. َوِقيَا: الطَُّبْ  َعَل  اُلْقْلوِ  َِْشُمِم ْمَخاَلَفِة وقاَّل الزََِّ َُ ُعَفْر ُبْن ْمَحمََّد: ْسُلَطاٌن  َُ

ْسوَِّل.  "الرَّ
 ذ  رير  ذ  اظمور مما  و ؤ د منها. ،اظمور   ؤن تزمم   ذ منَ وال يُ 

ِ َتَعهاَل م َقاَلهْت يحيه  بهن سهالم. وقيها: إله  ْمهر رسهولت  :ِقياَ  {َُْمرِهِ }والضمير في " َعَلُيهِت -ْهَو َعاِئٌد ِإَل  َُْمهِر َّللاَّ
اَلمْ  َعهُن" " ْبهو ْعَبُيهَدَة َواأُلَُخَفهْش:َن َعهُن َُْمهرِِه. َوَقهاََّل َْ َُْ  ْيُعِرْضهو {ْيَخاِلْفوَن َعهُن َُْمهرِهِ } م َقاَلْت َقَتاَدْة. َوَمُعَن :-السَّ

 "ِفي َهَآا اُلَمُوِضِ  َااِئَدٌة. َوَقاََّل اُلَخِليْا َوِسيَبَوُيِت:
كمووا قووال الخليوو   ،لكوون الصووواب ؤنهووا ليسووا ذما وودة ،يعنووي فووي اظصوو : فليحووذر الووذين يخووال ون ؤموور ، يرونهووا خا وودة

 وسيبويه.
َُ ِبَزاِئَدَةم َواُلَمُعَن : ْيَخاِلْفوَن َعد ْمرهم كما قاَّل:َوَقاََّل اُلخَ "  ِليْا َوِسيَبَوُيِت: َلُيَس

اِ ...   َلُم َتُنَتِطُ  َعُن َتَفضي
ِت. َو" َُْن" ِفي َمُوِضِ  َنُ،َج بِ  [( سورة الك،ف50)]}َفَفَسَ  َعُن َُْمِر َريِكِت{ :ومنت قولت ُعَد َُْمِر َريِك َوَِ  َيُحَآِر". "هَُْ  ََ

ام َوْهَو ِفي" َُْن" ُائزَيْجوْا ِعُنَد َُْ َثِر النَُّحِويِكيَن َ ِآَر َايُ   .ن  روف الخفض تحآف مع،األ  ؛دن
ْعهوَن ِإَلُيهِت َفْينَ  :قولت تعال  َُ َِ َواأُلَُرِض َقُد َيُعَلْم َما َْنْتُم َعَلُيهِت َوَيهُوَم َُْر َماَوا هئْ }ََِْ ِإنَّ وَِّ َما ِفي السَّ ْ،م ََِمها َعِمْلهوا بِك

ْ َِْكاِك َشُيَء َعِليٌم{  .[( سورة النههور64)]َوَّللاَّ
َِ َواأُلَُرضِ } :قولههت تعههال  ههَماَوا هه {ََِْ ِإنَّ وَِّ َمهها ِفههي السَّ هه اخلقن م ف،ههو يجههاايكم َههت {َقههُد َيُعَلههْم َمهها َْنههْتُم َعَلُيههتِ }م اوملكن

 ".هنا َمعن  علم {َيُعَلمْ }و
فكوو ن المضووار   نووا ِمنملووة  ،و نووا المووراأ ذهووا المحقيووق ،ال الووك فيووه المقليوو ، قوود يعلووم ار ظن أ ووول قوود علووى المضوو

ي لوك علوى ال،ون ؤنوه يعنوي  ،فهوذا للمقليو  ،خيودقود يزوي   :يعني محقوق، وادا قيو  ،قد جا  خيد :الماضي، إدا قي 
 إن يعلم ِمنملة المحقيق في الماضي. :ما يزي ، فهنا قالوا

عْ }" َُ َ  ِفي َخَبَرم َوَهَآا ْيَقاَّْل َلْت: ِخَطاْ  التَُّلِويِن. {وَن ِإَلُيتِ َوَيُوَم َُْر َُ ُعَد َما َكاَن ِفي ِخَطاَ  َر ْئْ،م ََِما} ََ  {َعِمْلوا َفْيَنبِك
ْ َِْكاِك َشُيَء َعِليمٌ }م َُْ  ْيُخِبْرْهُم ََِأُعَماِلِ،ُم َوْيَجاِايِ،ُم ِبَ،ا  اِلِ،ُم. ِمُن َُْعَماِلِ،ُم َوَُْ وَ  {َوَّللاَّ

َُ ِمَن التَُّفِسيِرم َواُلَحُمْد و عل  التيسير. َن وَرْة ََِما َتَضمَّ َِ السي  "ْخِتَم
 


