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بسم هللا الرحمن الرحيم

الحمد هلل رب العالمين ،وصلي هللا وبارك علي عبده ورسوله ن بينا محمد وعلى اله وصحبه
أجمعين.

ذكر اإلمام البخاري -رحمه هللا تعالى -حديث أبي هريرة قال :سمعت رسول هللا -صلى هللا عليه

وسلم-يقول « :كل أمتي معافى إال المجاهرين ،وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم
يصبح وقد ستره هللا فيقول :يا فلن ،عملت البارحة كذا وكذا ،وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف

ستر هللا عنه».

قوله :إال المجاهرين ،كذا لألكثر ،وكذا في رواية مسلم ومستخرج اإلسماعيلي وأبي نعيم

بالنصب ،وفي رواية النسفي :إال المجاهرون بالرفع ،وعليه شرح ابن بطال وابن التين ،قال :وكذا

وقع وصوا به عند البصريين بالنصب ،وأجاز الكوفيون بالرفع باالستثناء المنقطع ،كذا قال ،وقال

ابن مالك :إال على هذا بمعنى لكن ،وعليه خرجوا قراءة ابن كثير وأبي عمرو{ :وال يلتفت منكم

أحد إال امرأتك} أي لكن امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم ،وكذلك هنا المعنى ،لكن المجاهرون
بالمعاصي ال يعافون فالمجاهرون مبتدأ ،والخبر محذوف.

وقال الكرماني :حق الكلم النصب إال أن يقال :العفو بمعنى الترك ،وهو نوع من النفي،

ومحصل الكلم كل واحد من األمة يعفى عن ذنبه ،وال يؤخذ به ال الفاسق والمعلن ،انتهي.
واختصره من كلم الطيب فإنه قال :كتبت في نسخة المصابيح :المجاهرون بالرفع ،وحقه

النصب ،وأجاب بعض شراح المصابيح بأنه مستثنى من قوله :معافى ،وهو في معنى النفي،
أي كل أمتي ال ذنب عليه إال المجاهرون ،وقال الطيبي :واألظهر أن يقال :المعنى كل أمتي
ِ
الغيبة إال المجاهرون ،والعفو هنا بمعنى الترك.
يتركون في الغيبة أو في َ
الغيبة ،واألظهر أن يقال المعني :كل أمتي يتركون في الغيبة إال المجاهرون ،والعفو بمعنى

الترك ،وفيه معنى النفي ،كقوله{ :ويأبى هللا إال أن يتم نوره} ،والمجاهر هو الذي أظهر إلى
آخره.

المقصود أن أكثر الروايات على النصب ،وهو األصل والجاري على القواعد استثناء تام موجب،

وجاء في رواية النسفي في صحيح البخاري :إال المجاهرون ،وهذا كثير متداول ،تداولها كثير من
أهل العلم ينقلونها هكذا بالرفع.

وعلى كل حال إذا ِ
خرجت إال بمعنى لكن استقام الكلم.

هذا يقول :ما المقصود بالغناء المحرم هل هو الذي بالمعازف؟ وهل ثم فرق بين المعازف
ومحسنات الصوت الذي يصاحبها قصائد؟

محرما،
محرما ،ولو لم تصحبه آلة لكان اللفظ
محرما ،إذا كان لفظه
الغناء المحرم إذ كان اللفظ
ا
ا
ا
محرما ،وإذا صاحبته آلة
محرما الكلم سواء أدي بصوت حسن أو بصوت قبيح ،إذا كان اللفظ
ا
ا
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مباحا ،وإذا أدي بلحون األعاجم وأهل الفسق حرم؛ للتشبه
حرم من أجل اآللة ،ولو كان لفظه
ا
بهم.
هذا أوجه التحريم الثل ثة وما عدا ذلك فالكلم الشعر أنشد بين يدي النبي-عليه الصلة

والسلم ،-وال إشكال فيه.

محسنات الصوت التي يسمونها اجتماع أصوات ،يجمعون أصو ااتا كثرة بحيث تؤثر في النفس
ما تؤثره اآلالت تأخذ حكم اآلالت.
هذا من كان ذا يقول :قد أنكر علي أحد اإلخوة؛ ألني قلت كفارة المجلس ،وقال :إن األحاديث

الخاصة بكفارة المجلس ضعيفة ،مع أنه لدي أدلة صحيحة بالحديث الذي أشرت الذي ذكره

اإلمام أحمد بمسنده ،والترمذي بسننه ،ولفظ رواية الترمذي« :من جلس في مجلس وكثر فيه
لغطه» إلى أن قال :وصححه األلباني بالقول الصحيح؟

على كل حال البخاري أعل الحديث -رحمه هللا -وصححه غيره ،فالذي يغلب على الظن ثبوته
إن شاء هللا تعالى.

يقول :ال تسعر هل تأتي بمعنى تذلل للناس أي بعكس التكبر؟

ال شك أن التسعير منهي عنه في اآلية ،ال يأتي بمعنى التذلل للناس ،وإنما يأتي بمعنى التكبر
فقط .

طالب...... :
نعم

طالب....... :

جاء في بعض الدعاء بعد الوضوء اشتباك واشتباه كفارة المجلس مع دعاء الوضوء في بعض

اللفظ ما هو بكامل.
طالب....... :

أيضا هل يجوز معاشرة الشيعة الذين يسبون الصحابة؟
يقولً :

ال شك أن سب الصحابة من المنكرات العظيمة ،وإذا التزم باللزم ،وأنهم هم الذين بلغونا الدين،
ولوالهم ما وصلنا الدين ثم سبه مع اعترافه بهذا اللزم فإنه يكفر بهذا ،نسال هللا العافية؛ ألنه

بهذا ينكرون الدين الذي وصلنا بسببهم ،وسبه من أعظم المنكرات الظاهرة ،فإذا سبهم فل يجوز
مجالستهم وال مصاحبتهم والعيش معهم ،بل تجب منابذتهم ومنافرتهم ،والبراء منهم ومن أعمالهم،

أيضا،
هذا في األعمال الظاهرة ،أما في البواطن فعندهم غير ذلك ،عندهم أشياء كثيرة هي مكفرة ا

منه أنهم يدعون أئمتهم من دون هللا -جل وعل -وهذا هو الشرك األكبر ،نسأل هللا العافية،

ويزعمون نقص القرآن الذي أجمعت عليه األمة ويقذفون عائشة بعد أن برأها هللا من سبع
سموات ،هذه كلها مكفرات –نسأل هللا السلمة والعافية.-
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يقول :هذا من المغرب يقول :ما أهم التفاسير التي ينبغي أن يقتنيها طالب العلم وتكفيه عن

غيرها؟

هذه ذكرتها في أشرطة كثيرة في المناسبات ،ومكتبة طالب العلم في خمسة أشرطة فيها تفصيل

لكل العلوم منها التفسير.

يقول :ما معنى البيع بالعينة؟ وما رب النسيئة؟ وما معني ربا الفضل؟
هذه من مصر سمت نفسها محبة األمر بالمعروف.

نقدا ممن باعها
البيع بالعينة أن يرجع للبائع عين ماله فبيع سلعة نسيئة بسعر مرتفع ،ثم يشتريه ا
عليه بثمن أقل ،هذه مسألة العينة ،فإن باعها المشتري على غيره لطرف ثالث فهي التورق،

والتورق جائز عند عامة أهل العلم ،وأما العينة فهي محرمة ،وجاء فيها الحديث الصريح ،ربا
النسيئة أن تبيع الربوي بجنسه من غير تقابض؛ ألنه إذا اتحد الجنسان فإنه البد من التماثل

والتقابض ،فإن أخر أ حدهما عن المجلس فهو ربا النسيئة ،وإن زاد أحدهما على اآلخر ولو كان
ايدا بيد فهو ربا الفضل.
ما التفسير الذي ينصح به للمبتدأ في طلب العلم؟
كلهم من المغرب الذين يسألون عن التفاسير.

على كل حال التفاسير كثيرة؛ منها تفسير الشيخ فيصل بن المبارك ،وهذا مختصر وخلصة

أيضا تفسير الشيخ ابن سعدى ،تفسير نافع للمبتدئين،
لتفسير الطبري والبغوي وابن كثير ،ومنها ا
أيضا تفسير متين يربي
وتفسير سهل ميسر لطلب العلم ،وهو موجود ومتداول ،تفسير الجللين ا

أيضا طلب العلم ،لكنه فيه مخالفات عقدية ينتبه لها.
عليه ا
نعم.
بسم هللا الرحمن الرحيم

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

السماو ِ
ات َوما ِفي ْاْلَْر ِ
ض}.
" َق ْوُل ُه َت َعاَلى{ :أََل ْم َتَر ْوا أ َّ
َّللا َس َّخَر َل ُك ْم َما ِفي َّ
َن َّ َ
السماو ِ
ِ
ِ
وم َو َمََل ئِ َك ٍة
آد َمَ ،وأََّن ُه َس َّخَر َل ُه ْم" َما ِفي َّ
ات" ِم ْن َش ْم ٍ
س َوَق َم ٍر َوُن ُج ٍ
َذ َكَر ن َع َم ُه َعَلى َبني َ
ام ِفي اْل ِجَب ِ
َت ُحوطُ ُه ْمَ ،وَت ُجُّر ِإلَ ْي ِه ْم مَنافِ َع ُه ْمَ { ،وما ِفي ْاْلَْر ِ
َش َج ِار َوالثِ َم ِار َو َما َال
ض} َع ٌّ
ال َو ْاْل ْ
َ
ِ
َصَب َغ"
َي أ َْك َمَل َها َوأ ََت َّم َهاَ .وَقَ أَر ْاب ُن َعَّب ٍ
اس َوَي ْحَيى ْب ُن ُ
ع َم َارَةَ ":وأ ْ
ُي ْح َصىَ { ،وأ ْ
َسَب َغ َعَل ْي ُك ْم ن َع َم ُه} أ ْ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
الص ِاد عَلى بَدلِها ِمن ِ
الس ِ
ين ِم ْن ُسْفلِ َها ِإَلى ُعلُ ِو َها
ين؛ ِْل َّ
ِب َّ
وف اال ْست ْعََلء َت ْج َتذ ُب الس َ
َن ُحُر َ
َ َ َ َ
َف َتُرَّد َها َص ًادا".
نعم السين والصاد والزاي حروف متقاربة في المخارج ،ينوب بعضها عن بعض ،كما قيل في

الصراط.
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ِ
النعم :جمع ِنعم ٍة َك ِس ْدرٍة وِسد ٍر ِبَف ْت ِح َّ ِ ِ ِ
ِ
ص ،واْلَباقُو َن":
ع ْم ٍرو َو َح ْف ٍ
َ َ َ
اءةُ َناف ٍع َوأَِبي َ
الدالَ ،وه َي قَر َ
" َو َ ُ َ ْ ُ ْ َ
اإل ْفراد يد ُّل عَلى اْل َك ْثرِةَ ،كَقولِ ِه َتعاَلى{ :وإِن َتعُّدوا ِنعم َة َّ ِ
ِنعمةً" عَلى ِْ ِ
صوها}
اإل ْفَرادَ ،و ِْ َ ُ َ ُ َ
َْ َ
ْ
َ
َّللا َال ُت ْح ُ
َ ْ ُ
َ
َْ
[إبراهيم".]34 :

اإلفراد يدل هنا على الكثرة؛ ألنها نكرة في سياق االمتنان ،فتفيد العموم.
ِ ِ
وه ِص َح ٍ ِ
ال َّ
اها ِْ
الن ِب ُّي
اس ِم ْن ُو ُج ٍ
اء ُة ْاب ِن َعَّب ٍ
يلِ :إ َّن َم ْعَن َ
اإل ْسََل ُمَ ،ق َ
احَ .وق َ
" َوه َي قَر َ
الظ ِ
ِ َّ ِ
اس وَق ْد سأََل ُه َع ْن َهِذِه ْاْلي ِةَّ « :
اهَرُة ِْ
اإل ْسََل ُم َو َما َح ُس َن
َ
َعَل ْيه َو َسل َم  -ال ْب ِن َعَّب ٍ َ َ
واْلب ِ
اطَن ُة َما ُس ِتَر َعَل ْي َك ِم ْن سيئ عملك»".
َ َ
تخريجه ،تخريجه ماذا قال؟

َّ
َّللا
 َصلى َّ ُِم ْن ُخلُ ِق َك،

طالب.................. :

على كل حال رفعه ضعيف ،ويبقى النظر في كونه موقوافا.
ِ
ِ
َن س ِعيد بن جبي ٍر َق ِ
"قال َّ
يد
ال في َق ْو ِل ََّّللا َ -عَّز َو َج َّل َ { :-ولك ْن ُي ِر ُ
اسَ :و َشْر ُح َه َذا أ َّ َ َ ْ َ ُ َ ْ
الن َّح ُ
َ
لِي َط ِهرُكم ولِيتِ َّم ِنعم َته علَيكُم} [المائدةَ ]6 :قال :ي ْد ِخلُ ُكم اْلجَّنةَ .وَتمام ِنعم ِة َّ ِ
َّللا َ -عَّز َو َج َّل-
ُ َ
َ ُ
ُ َ ْ َ ُ َْ ُ َ ْ ْ
َ َ ُ َْ
ِ
ِ ِ
عَلى اْلعبِد أ ْ ِ
ِ
اإل ْسََلم َي ُئول أ ِ
ان ِْ
يل:
َن ُي ْدخَل ُه اْل َجَّنةََ ،ف َك َذا َل َّما َك َ
َْ
َ
َمُرُه إَلى اْل َجَّنة ُسم َي ن ْع َمةًَ .وق َ
ُ ْ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الظاهرُة الص َّح ُة وَكمال اْل َخْل ِق ،واْلباطَن ُة اْلمع ِرَف ُة واْلعْقل .وَقال اْلم َحاس ِب ُّيَّ :
َّ
الظاهَرُة ن َع ُم ُّ
الد ْنَيا،
َْ
َ َ
َ
َ َ ُ
َ َ ُ َ َ ُ
ِ
َّ ِ
ِ ِ
ال واْل َج ِاه واْل َجم ِ
ِ
ِ
ِ
ال ِفي الَّن ِ
اس
يل :الظاهَرُة َما ُيَرى ب ْاْل َْب َص ِار م َن اْل َم َ
َواْلَباطَن ُة ن َع ُم اْل ُعْقَبىَ .وق َ
َ َ
ات ،واْلب ِ
الطاع ِ
اطَن ِة ما َي ِج ُد ُه اْلمْرُء في نفسه من العلم باهللَ ،و ُح ْس ِن اْلَي ِق ِ
َوَت ْوفِ ِ
ينَ ،و َما َي ْد َف ُع
يق َّ َ
َ َ
َ
َ
َّللا َتعاَلى ع ِن اْلعبِد ِمن ْاْل َف ِ
اتَ .وَق ْد َسَرَد اْل َم َاوْرِد ُّي ِفي َه َذا أَ ْق َو ًاال ِت ْس َعةَُ ،كُّل َها َتْرِج ُع ِإَلى َه َذا".
َْ َ
َ
َّ ُ َ
الفرق بين النعم الظاهرة والباطنة أن ما يرى
ظاهر للعيان هي النعم الظاهرة ،وما يخفى عن نظر
اا

الناس وما يتمتع به اإلنسان فهذا من النعم الباطنة سواء كانت في الدنيا أو اآلخرة.
ِ
جادل ِفي َّ ِ
ِ
الن ِ
َق ْوُل ُه َت َعاَلىَ { :و ِم َن َّ
اها ِفي {اْل َح ِج} َو َغ ْي ِرَها َنَزَل ْت
َّللا ِب َغ ْي ِر عْل ٍم} َتَقَّد َم َم ْعَن َ
اس َم ْن ُي ُ
ِ َّ
َّ
ِفي َي ُهوِد ٍي َجاء ِإَلى َّ ِ
ِك ،من أي
الَ :يا ُم َح َّم ُد ،أ ْ
َخ ِبْرِني َع ْن َرب َ
َّللا َعَل ْيه َو َسل َم َ -فَق َ
النب ِي َ -صلى َّ ُ
َ
َخ َذ ْتهَ ،قاَله مج ِ
ِ
اهٌدَ ،وَق ْد م َضى َه َذا ِفي" َّ ِ ِ
يلِ :إَّن َها َنَزَل ْت
اء ْت َصاعَق ٌة َفأ َ ُ
ُ َُ
الر ْعد" َوق َ
شيء ُه َو؟ َف َج َ
َ
الن ْض ِر ب ِن اْلح ِار ِثَ ،كان يُقولِ :إ َّن اْلمََل ِئ َك َة بَنات َّ ِ
ِفي َّ
اس.
عَّب ٍ
َ ُ
َّللاَ ،قاَل ُه ْاب ُن َ
َ
ْ
َ َ ُ
َ
ِ
ِ
اصمِ { ،ب َغ ْي ِر ِعْل ٍم} أ ْ ِ ِ
َي َنِي ٍر َبِي ٍن".
دى َوال ِك ٍ
تاب ُمنِ ٍ
ير} أ ْ
َي ب َغ ْير ُح َّج ٍةَ { ،وال ُه ً
" ُيجاد ُل" ُي َخ ُ
يعيي هذا حكاية واقع ال شخص وواقع الحال أنه يجادل في هللا بغير علم ،وال يعنى هذا أنه قد
يأتي من يجادل مثل هذه المجادلة لكن بعلم؛ ألن العلم ما جاء عن هللا وعن رسوله -عليه

الصلة والسلم -فل يدخل تحت الجدال السيما وهو من الغيبيات مما يتعلق باهلل –جل وعل-
فالذي عنده شيء من العلم يسلم لما جاء عن هللا وعن رسوله وال يجادل ،اللهم إال إذا كان يجادل
غيره ممن يخالف ما جاء به الكتاب والسنة.
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يائ ِهم لِي ِ
ِ
ِن َّ ِ
الشي َط ِ
وك ْم} [اْل نعام:
يما ُيْل ِقي ِإَل ْي ِهمَ { ،وإ َّ
جادلُ ُ
الشياط َ
"ِإَّال َّ ْ ُ
ين يلوحون ِإلى أ َْولِ ْ ُ
ان ف َ
ِ
ِ
 ]121وإَِّال َتْقلِيد ْاْل ِ
وهم ِإلى َع ِ
الس ِع ِ
كان َّ
ير}
ذاب َّ
الش ْي ُ
َس ََلف َك َما في ْاْلَية َب ْع ُد {أ ََوَل ْو َ
طان َي ْد ُ
َ ْ
َ
ع ُْ
يتبعونه.
َّللا} أَي ي ْخلِص ِعباد َته وَقصده ِإَلى َّ ِ
َقوُله َتعاَلى{ :ومن يسلِم وجهه ِإَلى َّ ِ
َّللا َت َعاَلىَ { ،وهَُو
َ َْ ُْ ْ َ ْ َ ُ
َ َ ُ َ ْ َُ
ْ ُ ُ
ْ ُ َ
ان َوَال َم ْع ِرَف ِة اْلَقْل ِب َال َت ْنَف ُع".
ُم ْح ِس ٌن}؛ ِْل َّ
َن اْل ِعَب َاد َة ِم ْن َغ ْي ِر ِإ ْح َس ٍ
يعني ولو كثرت كما قال هللا –جل وعل{ :-ليبلوكم أيكم أحسن} أيكم أحسن عملا فالعبادة ما لكم
تكن حسنة موافقة لما جاء عن هللا وعن رسوله ال تنفع صاحبها ،فلبد من شرط اإلخلص مع

المتابعة أن تكون على مقتضى ما جاء به النبي-عليه الصلة والسلم.-
" َن ِظيره{ :ومن يعمل ِمن َّ ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ال:
ُُ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ
يل َق َ
الصالحات َو ُه َو ُم ْؤم ٌن} [طهَ .]112 :وفي َحديث ج ْب ِر َ
ِ
َخ ِبْرِني َع ِن ِْ
اس َت ْم َس َك
َفأ ْ
ال« :أ ْ
اه َفِإَّن ُه َيَر َ
اإل ْح َس ُ
اه َفِإ ْن َل ْم َت ُك ْن َتَر ُ
َّللا َكأََّن َك َتَر ُ
اك» { َفَقد ْ
َن َت ْع ُبَد َّ َ
ان؟ َق َ
ِ َِّ
ِ
ِ
ضى ِفي " اْلَبَقَرِة"َ ،وَق ْد َقَ أَر َعلِ ُّي ْب ُن أَبِي
ال ْاب ُن َعَّب ٍ
َّللاَ ،وَق ْد َم َ
اسَ :ال إَل َه إال َّ ُ
باْل ُعْرَوة اْل ُوْثقى} َق َ
السَل ِمي وعبد َّ ِ
ِ
ِ
سلم" .قال
َّللا َت َعاَلى َع ْن ُه َ -و ُّ ُّ َ َ ْ ُ
َّللا ْب ُن ُم ْسلمِ ْب ِن َي َس ٍارَ ":و َم ْن ُي ْ
طالب َ-رض َي َّ ُ
الن َّحاس :و" يسلم" ِفي ه َذا أَعرفَ ،كما َقال -عَّز وج َّل َ { :-فُقل أَسَلمت وج ِهي َِّ ِ
َّ
ّلِل} [آل عمران:
َ َْ ُ َ َ َ َ َ
ُ َ ُ ُ
ْ ْ ُْ َْ َ
 ]20ومعَنى ":أَسَلمت وج ِهي َِّّلِلِ" َقص ْدت ِب ِعباد ِتي ِإَلى َّ ِ
َّللا َ -عَّز َو َج َّل َ ،-وَي ُكو ُن" ُي َسلِ ُم" َعَلى
َ ُ ََ
َ َْ
ْ ُْ َْ َ
ِ ِ
ِ
ِ
َّ
َّ
ِ
الت ْك ِث ِ
َّ
ال
الَ :سل ْم ُت في اْلح ْن َطةَ ،وَق ْد ُيَق ُ
ير ،إال أن المستعمل في َسل ْم ُت أََّن ُه ب َم ْعَنى َد َف ْع ُتُ ،يَق ُ
ِ
ِ
ِ
َسَل ْم ُت .قال َّ
َّللا َت َعاَلى َع ْن ُه َ ":-و َم ْن ُي َسلِ ْم"
الزَم ْخ َشرُّ
أْ
ِيَ :قَ أَر َعل ُّي ْب ُن أَبي طالب َ -رض َي َّ ُ
ِب َّ
الت ْشِد ِيد".
مقدما في مقابل عوض عين مؤخرة كما ذكر ،سلمت في الحنطة ،وأسلمت،
السلم وهو دفع المال ا
السلم من أسلم ،والتسليم من سلم ،والمستعمل السلم من أسلمت كانوا يسلمون ،كانوا يسلفون ،وأما

مقدما وأخر السلعة إلى زمن معلوم فهذا يقال
سلمت فهو مصدره التسليم ،فإذا أخذ المزارع القيمة ا
له :السلم ،ويقال له :السلف بلغة أهل الحجاز.
َّللا َتعاَلىَ ،فِإن ُقْلت :ماله ِ
ِ
ِ
" يَقال :أ ِ
عِد َي ِبا َّلَلمِ فِي
ْ َ
عد َي ِبِإَلىَ ،وَق ْد ُ
ُ
َمَر َك ِإَلى َّ َ
ُ ُ ْ
َمَر َك َو َسل ْم أ ْ
َسل ْم أ ْ
ِ
ِِ
اه م َع َّ
الَلمِ أََّن ُه َج َع َل
َق ْولِه َ -عَّز َو َج َّل َ{ :-بلى َم ْن أ ْ
َسَل َم َو ْج َه ُه َّّلِل} [البقرةُ ]112 :قْل ُتَ :م ْعَن ُ َ
ِ ِِ
ِ
اه م َع ِإَلى َر ِ
اج ٍع ِإَلى أََّن ُه َسَّل َم ِإَل ْي ِه َن ْف َس ُه
َو ْج َه ُه َو ُه َو َذاتُ ُه َوَن ْف ُس ُه َسال ًما َّّلِل ،أ ْ
َي َخال ًصا َل ُه َو َم ْعَن ُ َ
يض ِإَلي ِه{ ،وِإَلى َّ ِ
الر ُج ِل ِإ َذا ُد ِف َع ِإَل ْي ِهَ .واْل ُمَر ُاد التَّ َوُّك ُل َعَل ْي ِه َو َّ
َّللا عاقَِبةُ
اع ِإَلى َّ
َك َما ُي َسَّل ُم اْل َم َت ُ
الت ْف ِو ُ ْ
َ
ْاْلُم ِ
َي مصيرها.
ور} أ ْ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َي ُن َج ِاز ِ
َّللا
َق ْولُ ُه َت َعاَلىَ { :و َم ْن َكَفَر َفَل َي ْح ُزْن َك ُك ْفُرُه إلَ ْينا َمْرج ُع ُه ْم َف ُنَنب ُئ ُه ْم بما َ
يه ْم{ .إ َّن َّ َ
عملُوا} أ ْ
ِ
علِيم ِب ِ
ِ
َي ُن ْبقِ ِ
الص ُد ِ
يه ْم ِفي ُّ
الد ْنَيا ُمَّد ًة َقلِيَل ًة َي َت َم َّت ُعو َن ِب َها{ ،ثُ َّم
ذات ُّ
ور} { ُن َمتعُ ُه ْم َقل ًيَل} أ ْ
َ ٌ
اب َج َهَّن َم".
ذاب َغِل ٍ
َي ُنْل ِج ُئ ُه ْم َوَن ُسوقُ ُه ْمِ{ .إلى َع ٍ
يظ} َو ُه َو َع َذ ُ
َن ْض َطُّرُه ْم} أ ْ
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شماال،
يمينا وال
ا
ثم نضطرهم يعني ليس ألحد خيار إذا سيق إلى جهنم ليس له خيار ،ال يتجه ال ا
يمينا ،ومنهم من يتجه
كما يصنع أهل الدنيا إذا اضطروا إلى ما يسوؤهم فإن منهم من يتجه ا

ال ،ومنهم من يفوت على السائق ،ومنهم يفوت على القائد ،وأما بالنسبة لآلخرة فإنهم ال نظر
شما ا
ار.
وال اتجاه إلى غير الجهة التي يساقون إليها اضطراا
ِ ِِ
ِ
الَ ":مْرِج ُع ُه ْم" َو َما َب ْعَد ُه َعَلى اْل َم ْعَنى".
الُ ":ك ْفُرُه" ثُ َّم َق َ
" َوَلَفظُ" َم ْن" َي ْصلُ ُح لْل َواحد َواْل َج ْم ِعَ ،فل َه َذا َق َ
من كفر يصلح للواحد ويصلح للجمع ،فيفرد باعتبار لفظه ،ويجمع باعتبار معناه ،ولذا قال{ :وال
يحزنك كفره} ما قال :كفرهم نظر إلى اللفظ ،ثم قال{ :إلينا مرجعهم} ،نظر إلى المعنى كما في

بقية اآليات.
ِ
الَ ":مْرِج ُع ُه ْم" َو َما َب ْعَد ُه َعَلى اْل َم ْعَنى.
الُ ":ك ْفُرُه" ،ثُ َّم َق َ
" َفل َه َذا َق َ
السماو ِ
َّللا} أي هم يعترفون بأن هللا
َق ْولُ ُه َت َعاَلىَ { :وَل ِئ ْن َسأَْل َت ُه ْم َم ْن َخَل َق َّ
ات َو ْاْلَْر َ
ض َلَيُقولُ َّن َّ ُ
ِِ
ِ
ِ
َي َعَلى َما َهَد َانا َل ُه ِم ْن ِدينِ ِهَ ،وَل ْي َس اْل َح ْم ُد لِ َغ ْي ِرِه
خالقهن َفل َم َي ْع ُب ُدو َن َغ ْيَرُهُ { .قل اْل َح ْم ُد َّّلِل} أ ْ
السماو ِ
{بل أ َْك َثرهم َال يعَلمو َن} أَي ال ينظرون وال يتدبرون { َِّ ِ
ات َو ْاْلَْر ِ
َي ُمْل ًكا
ّلِل َما ِفي َّ
ض} أ ْ
ْ
َ ْ ُ ُْ َ ْ ُ
ِِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ ِِ
يد}
َّللا ُه َو اْل َغ ِن ُّي} أ ِ
َمَرُه ْم لَِي ْنَف َع ُه ُم {اْل َحم ُ
َو َخْلًقا{ .إ َّن َّ َ
َي اْل َغن ُّي َع ْن َخْلقه َو َع ْن عَب َادته ْمَ ،وإِن َما أ َ
أي المحمود على صنعه".
هللا -جل وعل  -لما كلم الجن واإلنس بالعبادة ال لينتفع بعبادتهم ،وإنما لينتفعوا بها ،وإال فلو كان
الناس كلهم اإلنس والجن كانوا على أتقى قلب رجل ما زاد في ملك هللا شيائا ،كما أنهم لو كانوا

على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكه شيائا.

"قوله تعالى{ :وَلو أََّنما ِفي ْاْلَر ِ ِ
َلم َواْلَب ْحُر َي ُمُّد ُه ِم ْن َب ْعِدِه َس ْب َع ُة أ َْب ُح ٍر َما َن ِفَد ْت
ْ
َ ْ
ض م ْن َش َجَرٍة أَ ْق ٌ
َّللا ع ِز ٌ ِ
َكلِمات َّ ِ
َن َم َع ِاني َكََل ِم ِه
اح َت َّج َبَّي َن أ َّ
ُ
ين ِب َما ْ
اح َت َّج َعَلى اْل ُم ْش ِرِك َ
يم {َ }}27ل َّما ْ
َّللا ِإ َّن َّ َ َ
يز َحك ٌ
َ
ُس ْب َحاَن ُه َال َت ْنَف ُدَ ،وأََّن َها َال ِن َه َاي َة َل َها".
معنى الكلم في األصل أن الكلم هو الكلم الذي يصدر عن هللا -جل وعل -بصوت
وحروف ،وهللا المتكلم حقيقة بصوت وحروف ،والحيد عن إثبات الكلم الذي هذه صفته إلى

إثبات المعاني ال شك أ نه جنوح عن مذهب السلف الصالح في هذه المسألة ،وهللا –جل وعل-
يتكلم متى شاء إذا شاء بكلم يسمع ،كلمه يسمعه جبريل ،يلقيه على من يشاء من أنبيائه،

أحيانا.
ويسمعه الملئكة
ا

محمدا ليلة اإلسراء.
المقصود أنه يسمع صوته ،سمعه موسى -عليه السلم ،-وكلم
ا
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على كل حال هللا -جل وعل -يتكلم متى شاء إذا شاء ،وكلمه –جل وعل -كما يقرر أهل

العلم قديم النوع متجدد اآلحاد ال أنه كلم قديم أزلي ،وال يتكلم بعد ذلك ،كما يقوله بعض
المبتدعة.

ض ،وأََّنه أَسب َغ ِ
ِ
ِ
َّ
الن َع َم َنَّب َه
الَ :ل َّما َذ َكَر أََّن ُه َس َّخَر َل ُه ْم َما ِفي َّ
الس َم َاوات َو َما في ْاْلَْر ِ َ ُ ْ َ
ال اْلَقف ُ
" َوَق َ
َشجار َل و َكاَن ْت أَ ْقََلما ،واْل ِبحار ِمدادا َف ُك ِتب بِها عج ِائب ص ْن ِع َّ ِ
َّللا َّ
الد َّال ُة َعَلى قُ ْدَرِت ِه
َعَلى أ َّ
ً َ ََ ًَ
َن ْاْل ْ َ َ ْ
َ َ ََ ُ ُ
ِ ِِ
ات ِإَلى اْلمْقدور ِ
ِيَ :فرَّد معَنى ِتْلك اْل َكلِم ِ
ِ
ِ
اتَ ،و َح ْم ُل
َ
َ ُ َ
ال اْلُق َش ْيرُّ َ َ ْ
َوَو ْحَدانَّيته َل ْم َت ْن َف ْد تْل َك اْل َع َجائ ُبَ ،ق َ
َ
ْاْلَي ِة َعلَى اْل َكََلمِ اْلَقِديمِ أ َْوَلى".
أيضا حيد عن إثبات صفة الكلم.
وهذا ا
ِ
ِ
ق َال ُبَّد َل ُه ِم ْن ِن َه َاي ٍة"
" َو َح ْم ُل ْاْلَية َعَلى اْل َكََلمِ اْلَقديمِ أ َْوَلىَ " ،واْل َم ْخُلو ُ
حمل اآلية على الكلم الذي هو كلم هللا -جل وعل -الذي يسمعه من شاء من عباده هذا

أولى ،لكن اقترانه بالقديم حيد عن إثبات الجديد المتجدد اآلحاد؛ ألنهم يثبتون الكلم القديم فقط،
وأن هللا تعالى -جل وعل -تكلم في األزل ،وال يتكلم بعد ذلك ،كما هو معروف عند بعض
طوائف المبتدعة ،لكنه -جل وعل – كلمه قديم النوع تكلم في األزل ،ويتكلم ،متجدد اآلحاد

واألفراد متى شاء إذا شاء كيف شاء –جل وعل.-
ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ
ع ْن
" َو َح ْم ُل ْاْلَية َعَلى اْل َكََلمِ اْلَقديمِ أ َْوَلى"َ ،واْل َم ْخلُو ُ
ق َال ُبَّد َل ُه م ْن ن َه َاي ٍةَ ،فِإ َذا ُنفَيت الن َه َاي ُة َ
ِ ِ
مْقد ِ ِ
ِ
عَّد ُه
يج ِادِهَ ،فأ َّ
َما َما َح َصَرُه اْل ُو ُج ُ
ود َو َ
وراته َف ُه َو َن ْف ُي الن َه َاية َع َّما ُيَقَّدُر في اْل ُم ْس َتْقَب ِل َعَلى إِ َ
َ ُ َ
ِ ِ
ضى اْل َكََلم ِفي معَنى " َكلِمات َّ ِ
ِ
ِ
الت ْح ِق ِ
يم َال ِن َه َاي َة َل ُه َعَلى َّ
َّللا"
يقَ .وَق ْد َم َ
ُ
َْ
ُ
َفََل ُبَّد م ْن تََناهيهَ ،واْلَقد ُ
آخ ِر اْل َكه ِ
ِفي ِ
ف".
ْ
مثل هذا الكلم ،والكلم في مسألة الحوادث وصلتها باهلل -جل وعل ،-وأنها البد من تناهيها في

المستقبل أو في الماضي ،أوالا صفات هللا -جل وعل -ال تدخل في هذا الكلم؛ ألن الكلم في
الصفات فرع عن الكلم في الذات ،أما تأويل الكلم بما يقدر عليه من المقدورات والمفعوالت

وأنها البد لها من نهاية فهذا على قول من يقول :إن الحوادث ال تتسلسل ال في الماضي وال في
المستقبل.

ال :الكلم عن الصفات ،وأنها من الحوادث ،ال ،فالكلم عن الصفات فرع عن الكلم في
أو ا

الذات ،فكما أنه ال يجوز أن يقال :البداية والنهاية بالنسبة هلل -جل وعل  ،-فل يقال ذلك بالنسبة

لصفاته ،اللهم إال الصفات المتعدية ،الخلق بمعنى المخلوق ،أما بالنسبة للكلم الذي هو صفة
ذات من جهة باعتبار تجدده ،أ نه صفة فعل مثل هذا ال يقال في كلم هللا -جل وعل ،-والكلم

في تسلسل الحوادث من أهل العلم من يمنعه مطلاقا في الماضي والمستقبل ،ومنهم من يمنعه
مطلقا في
في الماضي دون المستقبل ،وهذا يرجحه كثير من أهل التحقيق ،ومنهم من يجيزه
ا
الماضي والمستقبل.
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علي كل حال هذا الكلم كله مبني على أن صفة الكلم يراد بها المتعدي ال ما ينتج عنها،

فقولنا المخلوق حصل بكن ،فاقترنت كن بالمخلوق ،فصارت مثله ،وهذا الكلم يقوله بعض
المبتدعة ،لكنه قول مردود مرذول ،وكلم هللا الذي هو صفة من صفاته ،ومنه القرآن ،هذا

معروف أن هللا –جل وعل -متصف به بإجماع من يعتد بقوله من أهل العلم ،ومن يتأوله من

المبتدعة فل عبرة به.
ِ ِ ِ
ِ
ور ُدو َن ما َخَر َج ِم ْن ُه ِإَلى اْل ُو ُج ِ
َعَلم  -ما ِفي اْلمْق ُد ِ
ود.
ال أ َُبو َعل ٍي :اْل ُمَر ُاد باْل َكل َمات َ -و َّ ُ
" َوَق َ
َ
َ
َّللا أ ْ ُ َ
ِ
َّ
ال".
َو َه َذا َن ْح ٌو م َّما َقاَل ُه اْلَقف ُ
ما في المقدور دون ما خرج منه إلى الوجود ،يعني ألن ما خرج منه إلى الوجود ممكن حصره
على حد كلمه ،وأما ما في المقدور ،وهو ما يقدر هللا -جل وعل -عليه فهذا ال يمكن حصره؛
ألن القدرة ال تتناهي ،وأما ما خرج إلى الوجود فالقرآن يمكن حصره ،التوراة يكن حصرها ،الزبور

يمكن حصره ،اإلنجيل يمكن حصره ،وجميع ما أنزل على األنبياء يمكن حصره من كلم هللا-

جل وعل ،-لكن ما في المقدور فهذا ال يمكن حصره.

وعلى كل حال هم يريدون أن يحصروا كلم هللا –جل وعل -بما أنزله على أنبيائه ،مع أن هللا–

جل وعل -يتكلم متى شاء وكيف شاء بشيء ال نحيطه وال ندركه إال بقدر ما أنزل علينا منه،
وأما ما عدا ذلك ما تكلم به -جل وعل -ال ندرك منه إال ما بلغنا منه بواسطة نبيه –عليه

الصلة والسلم.-
طالب.......... :
نعم.

طالب.......... :
خلق إيش؟

طالب :كن.

هذا كلم إذا قال كن فهو كلمه –جل وعل.-

طالب :هذا من الموجود.

حصر الموجود بما يطلع عليه اإلنسان مهما بلغت سعة اطلعه ،وأنه يمكن حصره فهذا ليس

بصحيح؛ ألنه يمكن حصر الموجود ،بخلف المقدور ،هذا كلم ليس بصحيح.
َّللا ،وِهي ِفي َن ْف ِسها َغير م َتَن ِ
ات ِ
اإلعََلم ِب َك ْثرِة مع ِاني َكلِم ِ
اهَي ٍةَ ،وإَِّن َما قُ ِر َب ْاْل َْمُر
" َوإَِّن َما اْل َغَر ُ
ض ِْ ْ ُ َ َ َ
َ ُْ ُ
َ
َّ َ َ
اهى؛ ِْل ََّن ُه َغ َاي ُة َما َي ْع َه ُد ُه اْلَب َشُر ِم َن اْل َك ْثَرِةَ ،ال أََّن َها َت ْنَف ُد ِبأَ ْك َثَر ِم ْن
َعَلى أَ ْف َهامِ اْلَب َش ِر ِب َما َي َتَن َ
َهِذِه ْاْلَ ْقََلمِ َواْل ُب ُح ِ
ور".
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يعني هل لهذا الكلم مفهوم؟ { لو أن ما في األرض من شجرة أقلم والبحر يمده من بعده سبعة

أبحر} يعني لو أمده بثمانية أبحر تنفد كلمات هللا؟ يعني هل هذا الكلم له مفهوم؟ ليس له
مفهوم ،لكن غاية ما يدركه البشر من هذا األمر هذه الكثرة.
ِ
ِ ِ ِ
" وم ْعَنى ُن ُز ِ
اسِ :إ َّن َسَب َب َهِذِه
ول ْاْلَي ِةَ :ي ُد ُّل َعَلى أ َّ
ال ْاب ُن َعَّب ٍ
يمَ .ق َ
َن اْل ُمَرَاد باْل َكل َمات اْل َكََل ُم اْلَقد ُ
ََ
ع ِنيَنا ِب َه َذا اْلَق ْو ِلَ { :وما أُوتِيتُ ْم ِم َن اْل ِعْلمِ ِإَّال َقلِ ًيَل}؟".
ْاْلَي ِة أ َّ
َن اْلَي ُه َ
ود َقاَل ْتَ :يا ُم َح َّم ُدَ ،ك ْي َ
ف ُ
ألنهم لما سألوا النبي-عليه الصلة والسلم-عن الروح أجابهم بقول هللا-جل وعل{ :-وما أوتيتم

ل وعندنا التوراة التي جاء
ل} ،ثم يقول اليهود :كيف ما أوتينا من العلم إال قلي ا
من العمل إال قلي ا

ل.
مدحها في كتابك وعلى لسانك ،ومع ذلك ما أوتوا من العلم إال قلي ا
" َكيف عنِيَنا بِه َذا اْلَقو ِل{ :وما أُوِت ُ ِ ِ َِّ ِ
يل} [االسراءَ ]85 :وَن ْح ُن َق ْد أُوِتيَنا التَّ ْوَ ار َة
َْ ُ
ْ
َ
َ
يت ْم م َن اْلعْلمِ إال َقل ً
َّللا وأحكامه ،وعندك أنها تبيان كل شيء؟ َفَقال َلهم رسول َّ ِ
ِفيها َكََلم َّ ِ
َّ
َّللا َعَل ْي ِه
َ
َّللا َ -صلى َّ ُ
َ ُْ َ ُ ُ
ُ
ِ
َّ
ير»َ ،وَنَزَل ْت َهِذِه ْاْلَيةَُ ،و ْاْلَي ُة َمَدِنَّيةٌ.
يل ِم ْن َك ِث ٍ
َو َسل َم « :-التَّ ْوَ ارةُ َقل ٌ
ِ
ِ
ال أ َُبو َج ْعَف ٍر َّ
َشَي ِاء؛ ِْل ََّن ُه َ -عَّز
ق ْاْل ْ
اس :فقد تبين أن الكلمات ها هنا ُيَر ُاد ِب َها اْلعْل ُم َو َحَقائ ُ
الن َّح ُ
َق َ
السماو ِ
وجل  -علم قبل أن ي ْخُلق اْل َخْلق ما هو َخ ِال ِ
ات واْلرض من كل شيءَ ،و َعِل َم َما
ٌ
َ َ
ق في َّ َ َ
َ َ َُ
ِف ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يه ِم ْن م َثاقِيل َّ
َّ
ع ْض ٍوَ ،وما في َّ
الش َجَرِة م ْن
الذ ِرَ ،و َعل َم ْاْل ْ
يها م ْن َش ْعَرٍة َو ُ
اس ُكل َهاَ ،و َما ف َ
َجَن َ
َ َ
َ
وب اْل َخْل ِق ،وما يتصَّرف ِف ِ
ِ
الطعمِ و َّ
يه ِم ْن ُ ِ َّ
ضُر ِ
الل ْو ِنَ ،فَل ْو َس َّمى ُك َّل
يها ِم ْن ُ
َ َ ََ َ ُ
َوَرَق ٍةَ ،و َما ف َ
ضُروب ْ َ
يرَها وما َت َح َّوَل ْت َعَل ْي ِه ِم َن ْاْلَ ْحو ِ
اء َها َعَلى ما َعلِم ِم ْن َقلِيلِ َها َوَكثِ ِ
الَ ،و َما
َد َّاب ٍة َو ْحَّد َهاَ ،و َس َّمى أ ْ
َ
َجَز َ
ََ
َ َ
ِ
ِ
س ِم ْن َذلِ َك ِفي ُك ِل
يها ِفي ُك ِل َزَم ٍ
َزَاد ف َ
انَ ،وَبَّي َن ُك َّل َش َجَرٍة َو ْحَّد َها َو َما َتَفَّر َع ْت ِإَل ْيهَ ،وَق ْدَر َما َي ْيَب ُ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ان اْلَب ْحُر
َزَم ٍ
َّللا َ -ج َّل َثَن ُ
اؤُه  -بِه م ْن َهاُ ،ث َّم َك َ
انُ ،ث َّم ُكت َب اْلَبَي ُ
ان َعَلى ُك ِل َواحٍد م ْن َها َما أ َ
َحا َط َّ ُ
ِِ
ِ
َّللا َتبارك وَتعاَلى عن ِتْلك ْاْل ْ ِ
ِمدادا لِ َذلِك اْلبي ِ َّ ِ
ان
ًَ
َشَياء َي ُمُّد ُه م ْن َب ْعده َس ْب َع ُة أ َْب ُح ٍر َل َك َ
َْ َ
َ ََ
ان الذي َبَّي َن َّ ُ َ َ َ َ َ
َشَي ِاء أ َْك َثَر".
ان َع ْن ِتْل َك ْاْل ْ
اْلَبَي ُ

أيضا جنوح وميل عن إثبات صفة الكلم ،ولسنا بحاجة
يعني إخراج المراد بالكلم إلى العلم هذا ا
إلى جميع ذلك ،وإنما كلم هللا على ظاهره ،ما نفدت كلمات هللا ،ولسنا بحاجة لنخرج هذا إلى

قدرة هللا -جل وعل – وإلى مخلوقات هللا -جل وعل ،-بل نبقيها على ما جاءت ،ونثبت كلم
هللا -جل وعل ،-وأنه ال يمكن أن يحاط به ،وال يمكن أن يحويه ديوان ،أو يكتبه أقلم ،وال
يستوعبه مداد ،وهللا المستعان.

ِ َّ ِ
ِ
َّللا َت َعاَلى.
اء َّ ُ
" ُقْل ُتَ :ه َذا َم ْعَنى َق ْول اْلَقفالَ ،و ُه َو َق ْو ٌل َح َس ٌن ،إ ْن َش َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ش
ال ُّ
السِد ُّيَ :قاَل ْت قَُرْي ُ
ال َق ْو ٌم :إ َّن قَُرْي ًشا َقاَل ْتَ :سَيت ُّم َه َذا اْل َكََل ُم ل ُم َح َّمٍد َوَي ْن َحسُرَ ،فَنَزَل ْتَ ،وَق َ
َوَق َ
َما أَ ْك َثَر َكََل َم ُم َح َّمٍد! َفَنَزَل ْت".
كلم البشر ينتهي ،العالم مهما بلغ من العلم واإلحاطة فل بد أن ينقطع ،وال بد أن ينتهي كلمه،

بناء على أن ما يجيء به من
وقالوا عن النبي – عليه الصلة والسلم -أنه سوف ينتهي كلمه ا
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تلقاء نفسه ،ينقطع ،لكن نزلت هذه اآلية لبيان أنه من عند هللا -جل وعل ،-وأن كلم هللا –جل

وعل -ال ينفد.

ِ
اء ُة اْل ُج ْم ُه ِ
الرْف ِع َعَلى ِاال ْب ِتَد ِاءَ ،و َخَبُرُه ِفي اْل ُج ْمَل ِة َّالتِي
ور ِب َّ
" َق ْوُل ُه َت َعاَلىَ { :واْلَب ْحُر َي ُمُّد ُه} قَر َ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ض
ال َب ْع ُ
الَ :واْلَب ْحُر َهذه َحالُ ُهَ ،ك َذا َقَّدَرَها س َيب َوْيهَ ،وَق َ
َب ْعَد َهاَ ،واْل ُج ْمَل ُة في َم ْوض ِع اْل َحالَ ،كأََّن ُه َق َ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
النح ِويِين :هو ع ْطف عَلى" أ َّ ِ
ع ْم ٍرو َو ْاب ُن أَبِي
َن"؛ ْل ََّن َها في َم ْوض ِع َرْف ٍع ِباال ْبتَداءَ ،وَقَ أَر أ َُبو َ
َّ ْ َ ُ َ َ ٌ َ
ِ
اق ":واْلَب ْحَر" ِب َّ ِ
ِ
َن اْلَب ْحَر
َي َوَل ْو أ َّ
اس ُم " أ َّ
الن ْصب َعَلى اْل َع ْطف َعَلى " َما"َ ،وِه َي ْ
ِإ ْس َح َ َ
يل :أ ْ
َن"َ .وق َ
يد فِي ِه".
َي َي ِز ُ
َي ُمُّد ُه أ ْ

باعتبار أن ما موصولة ،ولو أن الذي في األرض من شجرة أقلم يكون البحر معطوافا عليها
ويكون
منصوبا؛ ألنها اسم إن ،ورفعه على ما قال :والبحر هذه حاله ،باعتبار أن الواو استئنافية،
ا
وليست عاطفة ،البحر مبتدأ وهذه حاله أو يمده ما نحتاج إلى هذه حاله ،والبحر يمده خبره،

الجملة من الفعل والفاعل والمفعول خبر البحر ،وتكون الواو استئنافية ،ويجوز النصب على
العطف على ما باعتبار أنها موصولة وهي اسم أن.
" وَق أَر ابن هرمَز واْلحسن ":ي ِمدُّه"ِ ،م ْن أَمَّد َقاَل ْت ِفرَقةٌ :هما بِمعًنى و ِ
احٍد".
ْ
َ َ ْ ُ ُْ ُ َ َ َ ُ ُ ُ
َُ َْ َ
َ
يفرق أهل العلم بين مد وأمد ،مد َيمد في العذاب والمكروه ،وأمد ي ِمد الرباعي في الخير والمطلوب
وما يتنعم به ،نمد له من العذاب مدا وأمددناكم إلى آخره .المقصود أنه يقول هنا :قيل :إنه

بمعنى واحد ،واألكثر كما جاء في النصوص على التفريق بين مد وأمد.
النيل اْل َخلِيج ،أَي زاد ِف ِ
الشيء بع َضه بع ًضاَ ،كما َتُقول :مَّد ِ
ِ
يهَ .وأَمَّد َّ
الشي َء
َ ْ ََ
" َوَقاَل ْت فْرقَةٌَ :مَّد َّ ْ َ ْ ُ َ ْ
ُ
َ
ُ َ
َ
ْ
ما َليس ِم ْنه وَق ْد م َضى ه َذا ِفي" اْلبَقرِة و ِ ِ
ان"".
آل ع ْمَر َ
َ
ََ َ
َ َْ
َُ َ
ماء.
أي زاد فيه من جنسه ،زاد فيه ا
الشيء ما َليس ِم ْنه .وَق ْد م َضى ه َذا ِفي" اْلبَقرِة و ِ ِ
انَ .وَقَ أَر َج ْعَفُر ْب ُن ُم َح َّمٍد":
آل ع ْمَر َ
َ
ََ َ
َمَّد َّ ْ َ َ ْ َ
ُ َ َ
" َوأ َ
َواْلَب ْحُر ِمَد ُاد ُه"".
يعني حبره ،البحر مداده يعني حبره.
َّللا ع ِز ٌ ِ
"{ما َن ِفد ْت َكِلمات َّ ِ
ال أبو عبيدة :البحر ها هنا
يم} َتَقَّد َم ً
ُ
َ َ
َّللا} َتَقَّد َمِ{ .إ َّن َّ َ َ
أيضاَ .وَق َ
يز َحك ٌ
اء الملح فَل ينبت اْلقَلم".
اء اْل َع ْذ ُب َّالِذي ُي ْن ِب ُت ْاْلَ ْقََل َمَ ،وأ َّ
َما اْل َم ُ
اْل َم ُ

شجر؟ ألن األقلم مأخوذة من القصب من
كيف ما ينبت األقلم؟ يعني الماء المالح ما ينبت اا
شجر؟ ينبت.
الشجر ،يعني الماء المالح ما ينبت اا
ِ
" َقولُه َتعاَلى{ :ما َخْلُق ُكم وال بعثُ ُكم ِإَّال َكَن ْف ٍ ِ
ال َّ
اء َخْل ِق ُك ْم
الض َّح ُ
ْ ُ َ
اك :اْل َم ْعَنى َما ْابتَد ُ
س واحَد ٍة}َ ،ق َ
ْ َ َْ ْ
َ
ِ
احَدةٍ ،وما بعثُ ُكم يوم اْل ِقيامة ِإَّال َكبع ِث َن ْف ٍ ِ
سوِ
َج ِم َّ
ال َّ
اسَ :و َه َك َذا
َْ
الن َّح ُ
يعا ِإال َك َخْل ِق َن ْف ٍ َ
ً
س َواحَد ٍةَ ،ق َ
َ َ َ ْ ْ َْ َ َ َ
ِ
النح ِوُّيو َن بِمعَنى ِإَّال َك َخْل ِق َن ْف ٍ ِ
ِ
ال ُم َجاهٌد:
َقَّدَرُه َّ ْ
َْ
س َواحَدةٍ ،مثلَ { :و ْسَئل اْلَقْرَي َة} [يوسفَ ]82 :وَق َ
ِْل ََّن ُه َيُقول لِْلَقلِ ِ
يل َواْل َكثِ ِ
َسد ْي ِن َو ُمَن ِب ٍه َوُنَب ْي ٍه
ير ُك ْن َفَي ُكو ُنَ .وَنَزَل ِت ْاْلَي ُة ِفي أَُب ِي ْب ِن َخَل ٍ
ف َوأَ ِبي ْاْل َ
ُ
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ِ َّ
َّ
ِ
ِ ِ
السَّب ِ
َّللا َت َعاَلى َق ْد َخَلَقَنا أَ ْط َو ًارا،
ْابَن ِي اْل َح َّج ِ
اج ْب ِن َّ
َّللا َعلَ ْيه َو َسل َم  :-إ َّن َّ َ
اقَ ،قالُوا ل َّلنب ِي َ -صلى َّ ُ
ُن ْطَف ًة ُث َّم عَلَق ًة ُث َّم م ْض َغ ًة ُث َّم ِع َظاماُ ،ث َّم َتُقولِ :إَّنا ُنبع ُث َخْلًقا جِد ًيدا ج ِميعا ِفي ساع ٍة و ِ
احَدةٍ!
َ
َ
َ َ َ
َ ً
َْ
ُ
ً
ُ
ِ
ِ
ِ
َّللا َت َعاَلى َال َي ْص ُع ُب َعَل ْيه َما
س واحَد ٍة}؛ ْل َّ
َّللا َت َعاَلىَ { :ما َخْلُق ُك ْم َوال َب ْعثُ ُك ْم ِإَّال َكَن ْف ٍ
َن َّ َ
َفأَ ْنَز َل َّ ُ
احدةٍِ{ .إ َّن َّ ِ
يع} لِ َما َيُقوُلو َن { َب ِص ٌير} ِب َما
َي ْص ُع ُب َعَلى اْل ِعَب ِادَ ،و َخْلُق ُه لِْل َعاَلمِ َك َخْل ِق ِه لَِن ْف ٍ
س َو ِ َ
َّللا َسم ٌ
َ
َي ْف َعلُو َن".
هؤالء الذين قالوا للنبي-عليه الصلة والسلم ،الذين هم سبب نزول اآلية ،مخرج عندكم؟

طالب.......... :
ما خرجه؟

طالب.......... :

نزلت اآلية في أبي بن خلف قالوا للنبي كذا فنزلت اآلية ما خرج؟

طالب.......... :
نعم.

النهار ِفي َّ
َّللا يولِ ُج َّ
الن ِ
اللْي َل ِفي َّ
اللْي ِل} َتَقَّد َم في {الحج}
" َق ْوُل ُه َت َعاَلى{ :أََل ْم َتَر أ َّ
هار َوُيولِ ُج َّ َ
َن َّ َ ُ
ِ
ان}".
و{آل ع ْمَر َ
يولج يعني يدخل الليل في النهار ،ويدخل النهار في الليل ،وهذا ظاهر في الشتاء وفي الصيف،

في الشتاء :يدخل الليل على النهار ،فيطول ،وفي الصيف :يدخل النهار على الليل ،فيطول،
وهكذا.

ال ،وإ ِْتماما لِْلمَن ِ
الشمس واْلَقمر} أَي َذَّلَلهما ِب ُّ
ير ِل ْْل َج ِ
الطُلوِع و ْاْلُُف ِ
اف ِعُ { .ك ٌّل
ول َتْقِد ً ا
" { َو َس َّخَر َّ ْ َ َ ََ
َ
ْ
َ َ ً َ
َُ
طُل ِ
وع ِه َوأُ ُفوِل ِهَ ،ال
ال اْل َح َس ُنِ :إَلى َي ْومِ القيامة قتادةِ :إَلى َو ْقتِ ِه ِفي ُ
َي ْجرِي ِإلى أ َ
َج ٍل ُم َس ًّمى} َق َ
صُر َع ْن ُه.
َي ْع ُد ُ
وه َوَال َيْق ُ
ِ
َّللا بِما َتعملُو َن َخ ِبير} أَي من َقدر عَلى هِذِه ْاْل ْ ِ
َن َي ُكو َن َعالِ ًما ِب َها،
{ َوأ َّ
َشَياء َفََل ُبَّد م ْن أ ْ
َ
ٌ ْ َ ْ ََ َ
َن َّ َ
َْ
واْلعالِم ِبها عالِم ِبأ ِ
الت ِاء َعَلى اْل ِخ َط ِ
ِ
ام ِة" َت ْع َملُو َن" ِب َّ
ابَ .وَقَ أَر ال ُّسَل ِم ُّي َوَن ْصُر
اءةُ اْل َع َّ
َ َ ُ َ َ ٌ ْ
َع َمال ُك ْمَ .وقَر َ
ِ ِ
بن ع ِ
ِ
ِ
اصمٍ َو ُّ
َّللا َت َعاَلى َذلِ َك؛ لِ َت ْعَل ُموا
الدورُّ
ُْ َ
َي َف َع َل َّ ُ
ِي َع ْن أَبي َع ْم ٍرو باْلَياء َعَلى اْل َخَب ِر{ .ذل َك} أ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َي َّ
يل:
َّللا ُه َو اْل َح ُّقَ ،وأ َّ
َوُت ِقُّروا" ِبأ َّ
عو َن م ْن ُدوِنه اْلباط ُل" أ ِ
الش ْي َط ُ
َن َما َي ْد ُ
انَ ،قاَل ُه ُم َجاهٌدَ .وق َ
َن َّ َ
ِِ
ِ
َصَنامِ َو ْاْل َْوَث ِ
َّللا ُه َو اْل َعلِ ُّي اْل َك ِب ُير} اْل َعلِ ُّي ِفي َم َكاَنتِ ِه،
انَ { .وأ َّ
َما أ ْ
َّللا َت َعاَلى م َن ْاْل ْ
َن َّ َ
َشَرُكوا به َّ َ
اْل َكبِ ُير ِفي سلطانه".
يعني عبادتهم ألصنامهم وأوثانهم هي في الحقيقة عبادة للشيطان الذي دعاهم إلى هذه العبادة،

وأن ما يدعون من دونه الباطل الشيطان باطل بل شك ،واألصنام واألوثان التي عبدوها من دون

أيضا باطل؛ ألنها عبدت من غير حق.
هللا -جل وعل -هذه ا
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َن
َّللا ُه َو اْل َعلِ ُّي اْل َك ِب ُير} اْل َعلِ ُّي ِفي َم َكاَنتِ ِه ،اْل َك ِب ُير ِفي سلطانهَ .ق ْولُ ُه َت َعاَلى{ :أََل ْم َتَر أ َّ
{وأ َّ
" َ
َن َّ َ
الس ُفن" َتجرِي" ِفي موضع الخبر" ِفي اْلبح ِر ِب ِنعم ِت َّ ِ
َي ِبُل ْط ِف ِه ِب ُك ْم َوبَِر ْح َمتِ ِه َل ُك ْم
اْلُفْل َك} أ ِ
َْ
َي ُّ َ ْ
َّللا" أ ْ
َْ
َّللا" جمع ِنعم ٍة ،وهو جمع َّ ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
َص ُل
السََل َمةَ ،وَك َ
في َخََلص ُك ْم م ْن ُهَ .وَقَ أَر ْاب ُن ُهْر ُمَزِ ":بن ْع َمات َّ َ ْ ُ ْ َ َ ُ َ َ ْ ُ
ان ْاْل ْ
ُس ِكَن ْت".
َت ْح ِر َ
يك اْل َع ْي ِن َفأ ْ
نعمات ،نعمات ،كما يقال :خطوات ،خطوات ،ولذا كتبت في الرسم بالتاء المفتوحة بنعمة هللا،
التاء مفتوحة؛ لتحتمل القراءتين.
َّ
" {لِ ُي ِرَي ُك ْم ِم ْن آياتِ ِه} ِم ْن" لِ َّلت ْب ِع ِ
ال ْاب ُن
َي لِ ُي ِرَي ُك ْم َجْرَي ُّ
الس ُف ِنَ ،قاَل ُه َي ْحَيى ْب ُن َسَلمٍَ ،وَق َ
يض ،أ ْ
َّللا تعاَلى ِف ِ
ِِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
يه ،وقال َّ
َّللا ِم ْن ُه.
النَّق ُ
َش َجَرَة ":م ْن آياته" َما ُت َشاه ُدو َن م ْن ُق ْدَرة َّ َ َ
اشَ :ما َيْرُزُق ُه ُم َّ ُ
ِ
ض ُّ
اح ْاْلَْر ِ
الس َم ِاء ُّ
اءِ{ .إ َّن ِفي
اح َّ
اح اْل ِب َح ِار ُّ
الطُر ُ
قَ ،و ِم ْف َت ُ
الس ُف ُنَ ،و ِم ْف َت ُ
ال اْل َح َس ُن :م ْف َت ُ
الد َع ُ
َوَق َ
ِِ
ذلِ َك َْل ٍ ِ ِ
َه ُل اْل َم َع ِاني :أََرَاد
صَّب ٍار لَِق َض ِائ ِهَ ،ش ُك ٍ
صَّب ٍار َش ُك ٍ
ال أ ْ
َي َ
يات ل ُكل َ
ور َعلَى َن ْع َمائهَ ،وَق َ
ور} أ ْ
لِ ُك ِل م ْؤ ِم ٍن ِبهِذِه ِ
اإليم ِ
الش ْكَر ِم ْن أَ ْف َ ِ ِ ِ ِ
الص ْبَر َو ُّ
انَ ،و ْاْلَيةُ :اْل َعََل َمةُ،
الصَف ِة؛ ِْل َّ
َن َّ
َ
ضل خ َصال ْ َ
ُ
واْلعََلم ُة َال َتس َتبِ ِ
ين لِ َم ْن َصَبَر َعَلى اْلَبََل ِءَ ،و َش َكَر َعَلى
ين في َص ْد ِر ُك ِل ُم ْؤ ِم ٍنِ ،إَّن َما َت ْس َتبِ ُ
ْ ُ
َ َ َ
َّ ِ
انَ ،واْلَي ِق ُ ِ
اإليم ِ
الش ْكُر ِن ْص ُ ِ
انَ ،و ُّ
اإليم ِ
الص ْبُر ِن ْص ُ ِ
ال َّ
ان ُكُّل ُه ،أََل ْم
الش ْع ِب ُّيَّ :
يم ُ
الر َخاءَ .ق َ
ين ْاإل َ
ف ْ َ
ف ْ َ
ور} ،وقولهَ { :وِفي ْاْلَْر ِ
آيات
ض
َتَر ِإَلى َق ْولِ ِه َت َعاَلىِ{ :إ َّن ِفي ذلِ َك َْل ٍ
يات لِ ُك ِل َصَّب ٍار َش ُك ٍ
ٌ
اإليمان ِنصَف ِ ِ
ِ ِ
ف َص ْبٌر ،ونصف
ال َ -عَل ْي ِه َّ
ان ن ْص ٌ
لْل ُموقِن َ
السََل ُم ْ ُ َ ِْ « :-
ين} [الذارياتَ ،]20 :وَق َ
شكر».
َقولُ ُه َتعاَلى{ :وإِذا َغ ِشيهم مو ٌج َك ُّ
الظَل ِل}".
َ ُ ْ َْ
ْ
َ
َ
خرج؟
طالب............ :
أشار إلى موضعه.

طالب :ذكره السيوطي في الجامع الكبير والرواية....

واضح ما خرجه إال هؤالء فهو ضعيف.
ِ
ِ
الس َح ِ
ِ ِ
ُّ ِ
ال اْل َكْل ِب ُّيَ :ك َّ
ابَ ،وَقاَلهُ
" َق ْولُ ُه َت َعاَلىَ :
ال ُمَقات ٌلَ :كاْلجَبالَ .وَق َ
{وإِذا َغشَي ُه ْم َم ْو ٌج َكالظَلل}" َق َ
النا ِب َغ ُة ِفي وص ِ
ِ ِ
ِ ِِ
َق َت َاد ُة َ -جم ُع َُّ
ِ
ال َّ
ف َب ْح ٍر:
َ ْ
ظل ٍةُ ،شب َه اْل َم ْو ُج ب َها لكَب ِرَها َو ْارتَفاع َهاَ .ق َ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
يم ِ
ق الدَن ِ
اش ِ
ان".
يه َّن أ ْ
َخ َضُر ُذو ظََل ٍل َ ...عَلى َحافتاه فَل ُ
َُ

على حافتاه مبني على الضم.
على إيش؟

طالب.......... :

ال ما يجيء.
يه َّن أَ ْخ َضر ُذو ِظََل ٍل  ...عَلى حافتاه ِفَلق ِ
" يم ِ
الدَن ِ
اش ِ
ان".
َ َ
ُ
ُ
َُ
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على حافاته ،يعني على حافتيه إذا كان مثنى .جمع على حافاته فلق الدنان.
عَلى حافا ِت ِه ِفَلق ِ
الدَن ِ
ان
"...............................
َ َ
ُ
احٌد ِب ِ
وإَِّنما ُش ِبه اْلموج وهو و ِ
شيئا بعد شيءَ ،وَيْرَك ُب َب ْع ُ
الظ ِل َو ُه َو جمع؛ ْل ن الموج يأتي ً
ضهُ
َ َ ْ ُ َ َُ َ
َ َ
ِ
ُّ ِ ِ
َصلُ ُه ِم َن اْل َحَرَك ِة
يلُ :ه َو ِب َم ْعَنى اْل َج ْم ِعَ ،وإَِّن َما َل ْم ُي ْج َم ْع؛ ْل ََّن ُه َم ْصَدٌرَ .وأ ْ
َب ْع ًضا َكالظَللَ .وق َ
ِ
اج اْلَب ْحُرَ ،و َّ
ال َك ْع ٌب:
اس َي ُم ُ
َواال ْزِد َحامَِ ،و ِم ْن ُهَ :م َ
الن ُ
وجو َنَ .ق َ
ِ
يش ِم ْنهم ح ِ
اسٌر َو ُمَقَّن ٌع
َحا ِب ُ
َ
َف ِج ْئَنا ِإَلى َم ْو ٍج م َن اْلَب ْح ِر َو ْس َط ُه  ...أ َ
ُْ
وَق أَر مح َّمد بن اْلحَن ِفَّي ِة ":موج َك ِ
الظََل ِل" َج ْم ُع ِظ ٍل".
َْ ٌ
َ َ َُ ُ ُْ َ

الظلل جمع ظلة ،عندكم يقول :وإنما شبه الموج وهو واحد بالظلل وهو جمع ،الظل واحد كالموج،
وإذا كان الموج يأتي شيائا بعد شيء فالظل كذلك ،يعني لو كان تشبيه الموج بالظل كان مطاباقا
وال احتاج إلى أن يشير إلى مثل هذا ،لكنه شبه الموج وهو واحد بالظلل ،أو بالظلل على قراءة
ابن الحنفية.

ِ ِ
ِِ
ِ
ِِ
ِ
اهَ ،وَق ْد َتَقَّد َمَ{ ،فَل َّما
ين} ُم َوحد َ
ين َل ُه الد َ
َّللا ُم ْخلص َ
ين َل ُه َال َي ْد ُ
عو َن ل َخََلص ِه ْم س َو ُ
" { َد َع ُوا َّ َ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
َّللا
اسُ :م ٍ
ال ْاب ُن َعَّب ٍ
وف ِب َما َع َ
َن َّج ُ
اهَد َعَل ْيه َّ َ
اه ْم} َي ْعني م َن اْلَب ْحر {إَلى اْلَب ِر َفم ْن ُه ْم ُمْق َتصٌد} َق َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِفي اْلَب ْح ِر َّ
َّللا ِفي اْلَب ْح ِر".
النَّق ُ
اشَ :ي ْعني َعَد َل في اْل َع ْهدَ ،وَفى في اْلَب ِر ِب َما َع َ
اهَد َعَل ْيه َّ َ
لكنه مقتصد لم يزد على ما أوجب هللا عليه ،ولم يترك سوى المحرمات ،بخلف السابق بالخيرات

الذي يضيف إلى الوا جبات سائر الطاعات من المستحبات والمندوبات وغيرها ،ويترك المكروهات

والشبهات ،إضافة إلى المحرمات.
الطاع ِة ،وَقال مج ِ
"وَقال اْلحسن " :مْق َت ِصٌد" م ْؤ ِمن م َتم ِسك ِب َّ ِ ِ
اهٌدُ ":مْق َت ِصٌد" ِفي اْلَق ْو ِل
ُ ٌ ُ َ ٌ
َ َ ََ ُ
الت ْوحيد َو َّ َ َ َ ُ َ
ُ
افر .ود َّل عَلى اْلمح ُذ ِ
ِ
ِ
ِ
م ْض ِمر لِْل ُك ْف ِر وِق ِ
وف
يل :في اْل َكََلمِ َح ْذ ٌ
َْ
فَ ،واْل َم ْعَنىَ :فم ْن ُه ْم ُمْق َتصٌد َو ِم ْن ُه ْم َك ٌ َ َ َ
ُ ٌ
َ َ
َقولُه َتعاَلى{ :وما يجحد ِب ِ
ور} اْل َخ َّت ُار :اْلغََّد ُار َواْل َخ ْتُر :أسوأ الغدر .قال
آياتنا ِإَّال ُك ُّل َخ َّت ٍار َك ُف ٍ
َ َ ْ َُ
ْ ُ َ
عمرو بن معد يكرب:
َل ْو
َفِإَّن َك
َع َشى:
ال ْاْل ْ
َوَق َ
ِب ْاْلَْبَل ِق اْلَفْرِد

َ أر َْي َت

أََبا

ع َم ْي ٍر
ُ

...

ْت
َمََل َ

َيَد ْي َك

ِم ْن

َغ ْد ٍر

َو َخ ْت ٍر

ِ
ِ
َغ ْيُر
ين َو َج ٌار
اء َم ْن ِزُل ُه ِ ...ح ْص ٌن َحص ٌ
م ْن َت ْي َم َ
الَ :خ َتَرُه َف ُه َو َخ َّت ٌار .قال اْلم َاوْرِد ُّيَ :و ُه َو َق ْو ُل اْل ُج ْم ُه ِ
ال
ال اْل َج ْو َهرُّ
ورَ .وَق َ
ِي :اْل َخ ْتُر اْل َغ ْدُرُ ،يَق ُ
َق َ
َ
ِي .وجحد ْاْلي ِ
ِ
ِ
ِ
الَ :خ َتَر َي ْخ ُتُر َوَي ْخ ِتُر ِب َّ
ات
الضمِ َواْل َك ْس ِر َخ ْتًراَ ،ذ َكَرُه اْلُق َش ْيرُّ َ َ ْ ُ َ
َعطَّيةُ :إَّن ُه اْل َجاح ُدَ .وُيَق ُ
ختار

ِإ ْن َك ُار أعيانها ،والجحد باْليات إنكار دالئلها".
نعم جحد الشيء إنكاره ،أخذ المتاع فجحده أي أنكره ،وإذا اعترف بالشيء وجحده ،يعني جحد
ال من يقول :هذا الحديث ال يثبت أو لم يرد
بداللته على المطلوب ،يعترف بأن هذا الحديث ...أو ا
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حديث بهذا يكون جحد الحديث ،لكن إذا قال :يثبت الحديث ،لكن ال داللة له على ما تقول مما
تستدل به عليه ،يكون جحد به ،ال جحده ،هو أثبته ،لكنه لم يجحده ،لكن جحد داللته على

المراد ،يكون جحد به{ ،وما يجحد بآيتنا إال كل ختار كفور } يجحد باآليات يعني ينكر داللتها

على المراد ،وإنكاره من غير حق ،من أنكر داللتها على المطلوب من قبل خصمه ومنازعه
وعنده ما يدل على قوته ورجحانه هذا بحق.

ِ
ِ
ِ
" َق ْولُهُ تَ َعاَلىَ { :يا أَُّي َها َّ
وه
َي َخا ُف ُ
الن ُ
اس َّاتُقوا َرَّب ُك ْم} َي ْعني اْل َكافَر َواْل ُم ْؤم َن ،أ ْ
ِ
جاز َع ْن والِِدِه َش ْيئًا} َتَقَّد َم َم ْعَنى
ود ُه َو ٍ
َي ْومًا َال َي ْجزِي والٌِد َع ْن َوَلِده َوال َم ْوُل ٌ
َو َغ ْي ِرَها.
ِ
َّ
َفِإ ْن ِقيلَ :فَق ْد َقال َّ ِ
ات
َّللا َعَل ْيه َو َسَّل َم َ « :-م ْن َم َ
النب ُّي َ -صلى َّ ُ
َ
َ
ِ
ِ
َّ
ِ
َّ
اْل ِح ْن َث َلم َتم َّس ُه َّ ِ
الَ « :م ِن ْاب ُتلي ب َشي ٍء
الن ُار إال َتحل َة اْلَق َسمِ»َ ،وَق َ
ْ َ
ْ
َ
ُك َّن َل ُه ِح َج ًابا ِم َن َّ
الن ِار».
ِ
يل َل ُه :اْل َم ْع ِن ُّي ِب َهِذِه ْاْلَي ِة أََّن ُه َال َي ْح ِم ُل َوالٌِد َذ ْن َب َوَلِدِهَ ،وَال
ق َ
َح ُد ُه َما َع ِن ْاْل َخ ِر".
أَ

ِ
اخ َش ْوا
وهَ { ،و ْ
َوَوح ُد ُ
" َي ْجزِي" ِفي اْلَبَقَرِة

َل ُه َثََل َث ًة ِم َن اْل َوَلِد َل ْم َيْبُلغُوا
ِ
ِ
َح َس َن ِإَل ْي ِه َّن
م ْن هذا اْلَبَنات َفأ ْ
اخ ُذ
ود َذ ْن َب َوالِِدِهَ ،وَال ُي َؤ َ
َم ْولُ ٌ

نعم ،وال تزر وازرة وزر أخرى ،وأما كون اإلنسان يؤجر إذا مات له ولد ،أو إذا رباه تربية حسنة

وحفظه أو ربى البنات ،كل هذا يؤجر عليه ،يؤجر على كسبه وفعله ،إنما يؤجر على كسبه

وفعله ،فل تعارض بين اآلية واألحاديث.

طالب :حل القسم بالنسبة لَل والد  .....مع حديثنا أن أوالد المسلمين في الجنة.

هو ما له علقة باألوالد اآلن ،تمسه أي تمس األب ،ال تمسه إال تحلة القسم ،الذي مات له
ثلثة من الولد ليس المراد به الولد ،ال ،الكلم على والده الذي أصيب به.

طالب.......... :
نعم.

طالب.......... :
مازال إشكال؟

طالب.......... :
طالب.......... :
هذه جنايته.

طالب :يقال :ما ذنب أهله إذا هو ارتكب الذنب.

البد أن يكون لهم ذنب ،ال بد أن يكون لهم مباشرة في السبب.

طالبُ :يقدر يعني...
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البد أن يكون لهم دور في الجريمة ،يكون من كسبهم ،يعني هو بالنسبة للمصيبة التي أصابته

بسبب أهله لما اجتاله واقترفه ،والمصيبة التي حلت باألهل البد أن يكون لهم نصيب منها ولو لم

يكن زنا ،إنما عقوبة ،قد يكون مبادرة منهم ،واضح؟

طالب :لكن هل يسلم بهذا يعني يزني ..

ما يلزم ،ال يلزم ،لكنه سبب ،سبب من باب الجزاء من جنس العمل ،جزاء سيئة سيئة مثلها

الجزاء من جنس العمل ،واضح هذا.

طالب....... :

لكن كونه عقوبة على األهل من غير جناية منهم ال بد أن تكون لهم دور في الجناية {وما ربك

بظَلم للعبيد} ،لكن نصيبه منها بسبب جنايته هو ،ونصيبهم منها بسبب جناية منه.

طالب :هذا التائب وغير ............

من تاب ،تاب هللا عليه ،التوبة تهدم من كان قبلها.

طالب.......... :
نعم.

طالب.......... :

طالب :وال تزر وازرة وزر أخرى.

إذا الولد عمل المعصية وقد بذل األب جميع األسباب على منعه فما عليه منه ،االبن يحمل

ذنوبه ،ما يحمل ،لكن لو فرط تحمل جراء تفريطه.
طالب :كذلك العقوق يا شيخ قال :من كان ًّ
عاقا لوالديه حق عليه.

نعم نفس الشيء.
ان ِإَلى اْلبَن ِ
ات َي ْح ُج ُب اْل َع ْبَد َع ِن َّ
اإل ْح َس ِ
الص ْب ِر َعَلى اْلم ْو ِت َو ِْ
الن ِار،
َخَب ِار أ َّ
اب َّ
" َواْل َم ْع ِن ُّي ِب ْاْل ْ
َ
َن ثَ َو َ
َ
َوَي ُكو ُن اْل َوَل ُد َسا ِبًقا َل ُه ِإَلى اْل َجَّن ِة".
أهل العلم يبحثون مسألة ما إذا كان الميت قد بلغ الحنث ومصيبته على أبيه أكثر من مصيبته
بالصغير الذي لم يحن نفعه إلى اآلن ،وال يدري ما مصيره ،يعني طفل في السنة أو السنتين هل
هو مثل الولد الشاب اليافع الذي في العشرين وما حولها ،ونشأ نشأة صالحة ،ونفع أبويه ،وبرهم

وخدمهم؟ أيهم أعظم مصيبة؟ الثاني أعظم ،لكن ال يدخل في هذا الوعد ،هذا الوعد للذين لم
يبلغوا الحنث ،فمن أهل العلم من يقول :إن ذلك أجره أعظم من باب قياس األولى ،وأنه أعظم

وأشد ،ومنه من يقول :إن هذا خاص بالصغار؛ ألن الشفقة عليهم ،وتعلق القلوب بهم أكثر،
وعلى كل حال المؤمن إذا ابتلي وصبر فإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب سواء كان في

الكبار أو الصغار.
طالب.......... :
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إذا نفخت فيه الروح.
" {ِإ َّن وعد َّ ِ
َي اْلَب ْع َث { َفَل َت ُغَّرَّن ُك ُم} أي تخدعنكم {اْل َحيا ُة ُّ
الد ْنيا} بزينتها وما تدعوا ِإَل ْي ِه
َّللا َح ٌّق} أ ِ
َ َْ
ِ
َف َتتَّ ِكُلوا عَليها وَترَك ُنوا ِإَليها وَت ْترُكوا اْلعمل لِ ْْل ِخرِة {وال ي ُغَّرَّن ُكم ِب َّ ِ
ام ِة هنا وفي
اء ُة اْل َع َّ
َ َْ َ ْ
اّلِل اْل َغُر ُ
َْ َ ُ
ور} قَر َ
َ َ َ ْ
ََ َ
الشي َطان ِفي قَو ِل مج ِ
اهٍد َو َغ ْي ِِرهَ ،و ُه َو َّالِذي َيغُُّر
سورة المَلئكة والحديد ِبَف ْت ِح اْل َغ ْي ِنَ ،و ُه َو َّ ْ ُ
ْ َُ
يهم ع ِن ْاْل ِخرِة ،وِفي سورةِ" ِ
ِ
الن َس ِاء"َ{ :ي ِع ُد ُه ْم َوُيم ِن ِ
اْل َخْل َق َوُيمنِ ِ
يه ُم ُّ
اك
يه ْم}َ ،وَقَ أَر س َم ُ
الد ْنَيا َوُيْل ِه ِ ْ َ
ُ َ
َ َ
َ
َ
ِ
ال
َي َال َت ْغ َتُّروا َكأََّن ُه َم ْصَدٌر َغَّر َيغُُّر ُ
ْب ُن َحْرٍب َوأ َُبو َح ْي َوَة َو ْاب ُن َّ
غُر ً
وراَ .ق َ
الس َم ْيَق ِع ب َضمِ اْلغَ ْي ِن ،أ ْ
ِ
َن َي ْع َم َل ِباْل َم ْع ِصَي ِة َوَيتَ َمَّنى المغفرة".
يد ْب ُن ُجَب ْي ٍرُ :ه َو أ ْ
َسع ُ
الغرور هو الشيطان ،غرور فعول هو الشيطان ،والغرور هو االغترار ،ال يغرنكم باهلل –جل

وعل -االغترار ،أن تغتروا بسعة رحمته وفضله وجوده ،وأن رحمته وسعت كل شيء ،ال تغتروا
بهذا ،ولذا جاء بالحديث الصحيح «من توضأ نحو وضوئي هذا ،ثم صلي ركعتين ال يحدث بهما
نفسه دخل الجنة من أي أبواب الجنة الثمانية وال تغتروا» ال تغتر بمثل هذا الوعد ،وأنت مصر

على المعاصي والمنكرات ،وتارك للواجبات ،وتقول :أنا أدخل في هذا الوعد ،وال تنظر إلى غيره،
ال تغتر بمثل هذا.

طالب :هل يمكن أن يصلي الواحد ركعتين ال يحدث بهما نفسه...

وهللا في الظروف التي نعيشها فيها صعوبة ،لكن يوجد من عباد هللا من هذه صفته ،وأما بالنسبة

أبدا.
لنا فما مر علينا شيء من ذلك ا
الس ِ
ِ
ِ
"قوله تعالىِ{ :إ َّن َّ ِ
س َما َذا
َّللا ع ْنَد ُه عْل ُم َّ َ
اعة َوُيَن ِز ُل اْلغَ ْي َث َوَي ْعَل ُم َما في ْاْلَْرحامِ َوما َت ْدرِي َن ْف ٌ
َ
وت ِإ َّن َّ ِ
ِ
يم َخبِ ٌير}.
س ِبأ ِ
َي أَْر ٍ
ض َت ُم ُ
َت ْكس ُب َغدًا َوما َت ْدرِي َن ْف ٌ
َّللا َعل ٌ
َ
الن ْف ِي ،أَي ما َي ْعَلم ُه أ َ َِّ
َن َه َذا م ْعَنى َّ
َّللا َت َعاَلى".
اء أ َّ
َحٌد إال َّ َ
َز َع َم اْلَفَّر ُ
ُ
ْ َ
َ
اآلية لو لم يرد غيرها ما تدل على النفي ،لو لم يرد ما يفسرها من الحديث الصحيح اآلية تثبت
بالتأكيد أن هللا –جل وعل -يعلم هذه األمور ،وال تنفي أن غيره يعلم هذه األمور ،لكن في

الحديث الصحيح المخرج في البخاري وغيره :بخمس ال يعلمهن إال هللا ،فذكر هذه الخمس.
ِ ِ
اب بِ َتوِق ِ
َّ
يف َّ ِ
الن ْف ِي َو ِْ
يه م ْعَنى َّ
َّ
ال أ َُبو َج ْعَف ٍر َّ
َّللا
اإل َ
يج ِ ْ
الن َّح ُ
الر ُسول َ -صلى َّ ُ
" َق َ
اسَ :وإِن َما َص َار ف َ
ِ
َّللا عَلي ِه وسَّلم َ -ق ِ
َّ
ِ َّ
ِ ِ َّ
َّللا َ -عَّز َو َج َّل َ { :-و ِع ْنَد ُه
ال في َق ْولِه َّ ُ
َ
َعَل ْيه َو َسل َم َ -عَلى َذل َك؛ ْلَن ُه َ -صلى َّ ُ َ ْ َ َ َ
م ِ
فات ُح اْل َغ ْي ِب َال َي ْعَل ُمها ِإَّال ُه َو} [االنعامِ« :]59 :إَّن َها َهِذِه».
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
عمَر في َه َذاَ ،خَّر َج ُه اْل ُب َخارُّ ِ
ورة" ْاْلَ ْن َعامِ" َحد َ ِ
يل
ُقْل ُتَ :ق ْد َذ َكْرَنا في ُس َ
ِيَ .وفي َحديث ج ْب ِر َ
يث ْابن ُ َ
الساع ِة؟ َفَقال رسول َّ ِ
َّ
َّللا َعَل ْي ِه َو َسَّل َم َ « :-ما
َعَل ْي ِه َّ
ال« :أ ْ
َخ ِبْرِني َع ِن َّ َ
َّللا َ -صلى َّ ُ
َ َُ ُ
السََل ُم َق َ
اْلمس ُئول ع ْنها ِبأَعَلم ِمن َّ ِ
َِّ
ِ
َّللا ِع ْنَد ُه ِعْل ُم
ْ َ َ
السائ ِلُ ،ه َّن َخ ْم ٌ
َْ ُ َ َ
َّللا َت َعاَلى :إ َّن َّ َ
س َال َي ْعلَ ُم ُه َّن إال َّ ُ
الس ِ
ِ
ِ
ال:
َّ َ
اعةَ ،وُيَن ِز ُل اْل َغ ْي َثَ ،وَي ْعَل ُم َما في ْاْلَْر َحامَِ ،و َما َت ْدرِي َن ْف ٌ
س َماذا َت ْكس ُب َغًدا» َق َ

« َصَد ْق َت»".
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نعم يعني أن هللا عنده علم الساعة جاءت النصوص القطعية من الكتاب والسنة أن الساعة ال

يعلم مجيئها إال هللا –جل وعل ،-وما جاء في قوله –جل وعل{ :-أكاد أخفيها} مما قد يفهم منه

أنه أظهرها ،لكنه إظهار ليس لكل أحد ،وإنما كاد وقرب من إخفائها ،فأهل العلم يقولون :أكاد

أخفيها حتى عن نفسه ،وأما عن المخلوق فهذا ما فيه إشكال ،ثبتت به النصوص التي ال مراء

فيها وال جدال ،هذا بالنسبة لعلم الساعة.

ينزل الغيث هللا –جل وعل -هو الذي ينزل الغيث ،وال يعلم أحد متى ينزل ،وال أين ينزل ،وأما

مسائل االستمطار واستنزال الغيث على ما يقولون واستمطاره الذي يزعمون فإنه ليس هذا لهم،

إنما هو هلل -جل وعل { ،-أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن}؟ استنكار هذا
وإنكار عليه.

ويعلم ما في األرحام ،ومعلوم أن اآلن األطباء بآالتهم يزعمون أنهم يعلمون ما في األرحام من

ذكورة وأنوثة ،وغيرها من بعض الصفات ،لكنهم لم يعلموا ذلك قبل علم الملك ،ما دام في دائرة
الغيب لم يعلموه مهما بذلوا من األسباب ،وكم من شخص في األيام األخيرة من الحمل قيل له:

إن الذي في بطن امرأتك ولد ،ثم تبين أنه بنت.

على كل حال في مرحلة الغيض ما تغيض األرحام ال يعلمه إال هللا –جل وعل ،-وما بعد ذلك

إذا علمه الملك علمه غيره ،فاألمر فيه سهل ،خرج عن دائرة الغيب.

باحا طائلة أو أرباح
ما تدري نفس ماذا تكسب ا
غدا ،ما يدري هل يكسب أو يخسر ،أو يربح أر ا
يسيرة ،ال يعلم شيائا{ ،ولو كنت أعلم الغيب الستكثرت من الخير} ،وأهل التجارات يعرفون هذا
حق المعرفة ،وهللا المستعان.

وما تدري نفس بأي أرض تموت ،وكم من إنسان يتعجب كيف يذهب إلى هذه األرض ،وإنما

هو ليقضي حتفه فيها ،يعني ليس له به أدني حاجة ،لكن هللا قدر عليه أن يموت في هذه
األرض ،ليس في باله أن يذهب إلى هذا المكان سواء بعد ذلك يط أر عليه هذا األمر من تلقاء
نفسه أو من تحسين أو تزيين غيره له ،يمر واحد يقول له :ما رأيك نروح اليوم الكويت أو

البحرين أو الشرقية أو الغربية؟ ما عنده ،ما في باله شيء أن يسافر اليوم ،ثم بعد ذلك يوافق

ليموت هناك ،ما تدري نفس بأي أرض تموت ،وهللا المستعان.

طالب.......... :
نعم.

طالب.... :

الزمن داخل في الساعة ،ساعة كل إنسان موته ،كل إنسان له ساعة قيامته.

طالب :يعني الجمع بين الزمان والمكان.
نعم الجمع.

معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

الطيالِ ِس ِي وَقال عبد َّ ِ
َّ
َّ
ِ ِ
َّللا َعَل ْي ِه
َ َ َْ ُ
اوَد َ
" َل ْف ُظ أَ ِبي َد ُ
َّللا بن مسعود :كل شيء أُوت َي َنبُّي ُك ْم َ -صلى َّ ُ
الس ِ
ِ
سِ ":إ َّن َّ ِ
ِ
ِ
اسَ :هِذِه
عَّب ٍ
َو َسَّل َم َ -غ ْيَر َخ ْم ٍ
ال ْاب ُن َ
َّللا ع ْنَد ُه عْل ُم َّ َ
اعة"ْ ،اْلَي َة إَلى آخ ِرَهاَ .وَق َ
َ
َِّ
َّللا َت َعاَلىَ ،وَال َي ْعَل ُم َها َمَل ٌك ُمَقَّر ٌب َوَال َن ِب ٌّي ُمْرَس ٌلَ ،ف َم ِن َّاد َعى أََّن ُه َي ْعَل ُم
اْل َخ ْم َس ُة َال َي ْعَل ُم َها إال َّ ُ
يف َّ ِ
ير ِمن اْل َغي ِب ِب َتع ِر ِ
ِ
َشيًئا ِمن هِذِه َفَق ْد َكَفر ِباْلُقر ِ ِ
ِ
ِ
َّللا
ْ ْ َ
اء َي ْعَل ُمو َن َكث ًا َ ْ
ْ
ْ
َ
آن؛ ْل ََّن ُه َخاَلَف ُهُ .ث َّم إ َّن ْاْلَ ْنبَي َ
اه ْم".
َت َعاَلى إَِّي ُ
بهذا الشرط ،ال يعلمون من تلقاء أنفسهم ،وإنما يعلمون ما أعلمهم هللا-جل وعل -إياهم ،وما

حجبه عنهم فهم كغيرهم ال يعلمون شيائا من غيب هللا -جل وعل –،ال يعلم من في السماوات
واألرض الغيب إال هللا –جل وعل – ،ال يعرفه أحد ال نبي مرسل ،وال ملك مقرب ،الغيب ال
يعلمه إال هللا.

ِ
ِ
ِ
ِ
ف ِبطُ ِ
ِ
ول َّ
الت َج ِارِب
ين َو َم ْن َي ْس َت ْسقي ِب ْاْلَ ْن َواءَ ،وَق ْد َي ْع ِر ُ
ال َك ْو ِن اْل َك َهَنة َواْل ُمَن ِجم َ
" َواْل ُمَر ُاد إ ْب َط ُ
ِِ
ِ
ِ
َشي ِ
ِ
ِ
ف
ورِة اْل َح ْم ِل َوأُُنوَثته ِإلَى َغ ْي ِر َذل َكَ ،ح ْسَب َما َتَقَّد َم ذ ْكُرُه في ْاْلَ ْن َعامَِ ،وَق ْد َت ْخَتل ُ
اء م ْن ذُ ُك َ
أَْ َ
التج ِرب ُة ،وتَ ْن َك ِسر اْلعادةُ ،ويبَقى اْل ِعْلم َِّ ِ
ّلِل َت َعاَلى َو ْحَد ُه".
ُ َ َ ََْ
َّ ْ َ َ
ُ
يعني المرأة التي أنجبت عشرة منهم الذكور ومنهم اإلناث ،إذا حملت بعد الخامس والسادس

والسابع وما أشبه ذلك وجاءت حركة مشابهة وشبيهة بحركة الذكر غلب على ظنها أن الذي في
بطنها ذكر ،وإذا كانت األحوال حالها ومزاجها وآالمها وأتعابها قريبة مما حصل في حملها ببنتها

تلك غلب على ظنها أنها بنت ،قد يوافق ،وقد يختلف األمر ،ولذلك قال :وقد تختلف التجربة،
وقد يعرف بطول التجارب أشياء من ذكور الحمل وإناثه ،إلى غير ذلك ،يعني المسألة غلبة ظن

ال يقين ،وقد تختلف التجربة ،وتنكسر العادة ،ويبقي العلم هلل وحده ،والعبرة بهذا.
طالب.... :معرفة بعلم الشيء هذا.

بالنسبة للذي عنده آالت دقيقة وثبت ..

طالب :بالنسبة لَلطباء يعني ..

مطردا عندهم يصير  ...ما فيه إشكال.
إذا ثبت ذلك
ا
طالب :واضح في اْلجهزة التي عندهم اْلعضاء التناسلية الطفل واضح ًّ
جدا.

بنتا ،والعكس.
وهللا إنه اختلف بعضهم قالوا :ذكر ،طلعت ا
ِ
اب ُّ
اسِ :إ ْن ِش ْئ َت َنَّبأ ُْت َك َن ْج َم ابنك،
ِي أ َّ
ال ِال ْب ِن َعَّب ٍ
َن َي ُهوِدًّيا َك َ
" َوُرو َ
ان َي ْح ُس ُب ح َس َ
الن ُجومَِ ،فَق َ
وت.
َم َ
وأنه يموت بعد عشرة أيام ،وأنك َال َت ُم ُ
وت َحتَّى َت ْع َمىَ ،وأََنا َال َي ُح ُ
ول َعَل َّي اْل َح ْو ُل َح َّتى أ ُ
ِ
َي
س ِبأ ِ
ال ْاب ُن َعَّب ٍ
َّللاَ { :وما َت ْدرِي َن ْف ٌ
اسَ :صَد َق َّ ُ
الَ :ال أ َْدرِيَ .فَق َ
الَ :فأ َْي َن َم ْوُت َك َيا َي ُهود ُّي؟ َفَق َ
َق َ
ات اْلَي ُه ِ
ود ُّي قَْب َل
وت} َفَر َج َع ْاب ُن َعَّب ٍ
أَْر ٍ
ات َب ْعَد َع َشَرِة أََّيامٍَ .و َم َ
وماَ ،و َم َ
ض َت ُم ُ
اس َف َو َجَد ْابَن ُه َم ْح ُم ً
َع َمى".
عَّب ٍ
اْل َح ْو ِلَ ،و َم َ
اس أ ْ
ات ْاب ُن َ
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وهذا الخبر ال يثبت عن ابن عباس -رضي هللا عنه-؛ ألن فيه تصديق هذا المنجم ،قال ابن

عباس :صدق هللا؛ كأنه أقره على ما قال ،وهللا –جل وعل -صادق مصدق من دون كلم هذا
المنجم اليهودي الكذاب ،وإن وقع ما أخبر به فهو كذاب ،وال يجوز الذهاب إليه؛ الستخباره ،وال
يجوز تصديقه إذا أخبر.

طالب :فتح القناة هل يعتبر من .......

من أجل إيش فتح؟ لشيء في نفسك تريد أن تطلع عليه ،لعله يوافق ما في نفسك ،أو تريد أن

تستشفي بما يقولون ،أو تستدل بقولهم على ما عندك من مشكلة أو شيء من هذا ،هذا ال شك
أنه ذهاب إليهم ،أما مجرد االطلع على أخبارهم مع استصحاب تكذيبهم فهذا كما يستخبر

اإلنسان وكما يطلع على غيرها من المنكرات والجرائم والمعاصي إن كان بنية اإلنكار فل بأس،

وإن كان مع عدم نية اإلنكار فل يجوز االطلع على ما حرم هللا -جل وعل .-

طالب :كثير يقول أشاهد.

يتفرج على ما حرم هللا من غير إنكار؟ ال.

طالب :يخشى عليه الفتنة يا شيخ.

على كل حال هو يخشى على اإلنسان الفتنة باعتبار أنهم قد يأتون بشيء حصل له ،فيستروح

إلى تصديقهم ،وهذا شأنه عظيم ،نسأل هللا السلمة والعافية ،ومع األسف أنه وجد حافظ للقرآن

وإمام جامع ،تزوج امرأة فصرف عنها ،ثم ذهب إلى ساحر وقال له هذه قصتي ،قال :نعم ،أنت
لما دخلت ،دخلت عليك امرأة سوداء وبيدها شيء من الطيب فطيبتك أنت والزوجة فحصل ما
حصل ،وهذا باقي الطيب الذي معها ،وهذه صورتها ،وهذه صورتك أنت وزوجتك لما دخلت

عليكم ،فقال له :صدقت -نسأل هللا السلمة والعافية.-

فمثل هذه األمور ال شك أنها فتنة ،إنما نحن فتنة ،هذه فتنة إذا أخبروك بشيء وبتفصيله وقع

مضطر إلى تصديقه ،وليس عند اإلنسان من اليقين ما يكذب به ما يرى
ا
لك ،يعني قد تجد نفسك

بعينه إذا وجد اليقين قال :كذبت ،هذا ال بأس ،إذا أراد أن يمقت سحره ،وأن يرد عليه بالنصوص

الشرعية فهذا جيد ،لكن إما أن يطلع على ما حرم هللا -جل وعل -ال بنية الرد ،وال بنية اإلنكار
إنما مجرد إطلع ،فهذا ال يجوز ،المعاصي العادية التي ما هي بكفر ما يجوز االطلع عليها
من غير إنكار والذهاب إلى أماكنها.

طالب...... :

بمجرد الذهاب.

طالب :الشاشات بمجرد ما يشاهدها يعني لو أعلم..

ال ،ال هذا الذي ذهب في نفسه شيء ،الذي ذهب إلى هذا الساحر في نفسه شيء.

أبدا.
طالب :لقطع الباب حتى ال يدخل عليها ً

معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

هذا إن جاء في نفسه شيء ،ذهب يستفتيه وال صدقه هذا ال تقبل له صلة أربعين ،إن صدقه قد

كفر –نسأل هللا العافية.-
طالب :مجرد السؤال.

أما مجرد النظر لما يحصل من غير سؤال هذا مشاهدة منكر من أعظم المنكرات ،مشاهدة

الشرك ،مثل الذين يسافرون إلى البلد التي يكثر فيها االبتداع والطواف على القبور وكذا ،يقول:
نشاهد هؤالء هذا ال يجوز مشاهدته ،وال يجوز الذهاب إليه.

طالب.......... :
نعم.

طالب :إذا كان للعبرة أو لم يسيروا......

العبرة ما تكفي لمثل هذا؛ ألنه يخشى عليه الفتنة ،ال ما يكفي.
يث :ه َذا أَعجب ْاْل ِ ِ
" َقال علِي بن اْلحسي ِن راوِي ه َذا اْلحِد ِ
ال ُمَق ِات ٌلِ :إ َّن َهِذِه ْاْلَي َة
َ
َ
َ
َ
َ َ ُّ ْ ُ ُ َ ْ َ
َُْ
َحاديثَ .وَق َ
ِ
ِ
َّ
َنَزَل ْت ِفي َر ُج ٍل ِم ْن أ ْ ِ
عم ِرو ْب ِن َح ِارَثةَ ،أ ََتى َّ ِ
َّللا َعلَ ْي ِه
النب َّي َ -صلى َّ ُ
َهل اْلَبادَية اسمه الوارث بن َ ْ
َوسَّلم َ -فَق ِ
َخ ِبْرِني َم َتى َي ْن ِز ُل اْل َغ ْي ُثَ ،وَق ْد
َخ ِبْرِني َما َذا َتِل ُدَ ،وبََِلَدَنا َج ْدَب ٌة َفأ ْ
امَ أر َِتي ُحْبَلى َفأ ْ
ال :إ َّن ْ
َ
َ َ
ِ
ِ
َعلِم ُت م َتى ُولِ ْد ُت َفأ ْ ِ ِ
َع َم ُل َغًدا،
وتَ ،وَق ْد َعل ْم ُت َما َعمْل ُت اْلَي ْو َم َفأ ْ
َم ُ
َخ ِبْرِني َما َذا أ ْ
َخبْرني َم َتى أ ُ
ْ َ
ِ
ِ
َوأ ْ ِ ِ
ِي َواْل َم َاوْرِد ُّي.
َّللا َت َعاَلى َهذه ْاْلَيةََ ،ذ َكَرُه اْلُق َش ْيرُّ
وم َّ
الس َ
اعةُ؟ َفأَ ْنَز َل َّ ُ
َخبْرني َم َتى َتُق ُ
ِ
ِ َّ
َّ
ِ
ِ
َّللا
َوَرَوى أ َُبو اْل َملِ ِ
َّللا َعَل ْيه َو َسل َم « :-إ َذا أََرَاد َّ ُ
ول َ -صلى َّ ُ
ال َر ُس ُ
الَ :ق َ
يح َع ْن أَبي َعَّزَة اْل ُه َذل ِي َق َ
ض جعل َله ِإَليها حاج ًة َفَلم ي ْنتَ ِه ح َّتى يْقدمها» ثُ َّم َق أَر رسول َّ ِ
َّللا -
ض ُر ِ
َت َعاَلى َق ْب َ
وح َع ْبٍد ِبأَْر ٍ َ َ َ ُ ْ َ َ َ
َ َ ُ ََ
ْ َ
َ َُ ُ
َّ
ِ َّ ِ
وت} َذ َكَرُه اْل َم َاوْرِد ُّي،
اع ِة} ِإَلى َق ْولِ ِهِ { :بأ ِ
َّللا ِع ْنَد ُه ِعْل ُم َّ
َي أَْر ٍ
ض َت ُم ُ
الس َ
َّللا َعَل ْيه َو َسل َم {إ َّن َّ َ
َصلى َّ ُ
و َخَّرجه ابن ماجه ِمن حِد ِ
اه ِفي ِك َت ِ
اب َّ
الت ْذ ِكَرِة ُم ْس َت ْوًفى.
يث ْاب ِن َم ْس ُع ٍ
َ َ ُ ُْ َ َْ ْ َ
اهَ .وَق ْد َذ َكْرَن ُ
ود ِب َم ْعَن ُ
ِ
ام ِةَ ":وُيَن ِز ُل" ُم َشَّدًدا".
اء ُة اْل َع َّ
َوقَر َ
مخرج؟

طالب.......... :
ماذا؟

طالب.............. :الحديث الثاني  ....صريح أخرجه البخاري في اْلدب المفرد ،وأحمد

والترمذي وصححه ا بن حبان والحاكم من حديث أبي عزة قال الحاكم :حديث صحيح ،رواته
ثقات عن آخره ،ووافقه الذهبي ،وقال الترمذي :صحيح ،وقرره الترمذي والطيالسي والحاكم

وفريق آخر عن  ......في السلمي مرفوع ،وصححه على شقهما ،ووافقه الذهبي ،وأخرجه ابن
ماجه والحاكم وا بن أبي عاصم في السنة من حديث ابن مسعود وقال الحاكم :احتج الشيخان

في رواية هذا الحديث عن آخرهم ووافقه الذهبى ،وقال البوصيري في الزوائد :هذا إسناده

صحيح رجاله ثقات.
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نعم.

ِ
ير َوأ َُبو َع ْم ٍرو َو َح ْمَزُة َواْل ِك َس ِائ ُّي ُم َخَّفًفاَ .وَقَ أرَ أَُب ُّي ْب ُن
اء ُة اْل َع َّ
ام ِةَ ":وُيَن ِز ُل" ُم َشَّدًداَ ،وَقَ أَر ْاب ُن َك ِث ٍ
َوقَر َ
ِ ِ
يث ْاْلَر ِ ِ
ض"َ .قال اْلَفَّراء :ا ْك َتَفى ِب َتأِْن ِ
َي.
ض" ،واْلَبا ُقو َن" ِبأ ِ
َي أَْر ٍ
َك ْع ٍبِ ":بأََّي ِة أَْر ٍ
ض م ْن َتأْنيث أ ٍ
ْ
ُ
َ
الش ِ
ِ
ان فذكر .قال َّ
يل :أََرَاد ِب ْاْلَْر ِ
اع ِر:
ض اْل َم َك َ
َوق َ
ِإ ْبَقاَل َها
أ َْبَق َل
ض
َوَال
...
َوْد َق َها
َوَدقَ ْت
ُم ْزَن َة
َفََل
أَْر َ
ِ
يث" أَي" بِ َتأِْن ِ
ِ ِ
ِ
يث
وز َمَرْر ُت ِب َج ِارَي ٍة أ ِ
ال ْاْل ْ
شَ :ي ُج ُ
َخَف ُ
َي َج ِارَي ٍةَ ،وأََّية َج ِارَي ٍةَ .و َشَّب َه س َيب َوْيه َتأْن َ ٍ
َوَق َ
ُك ٍل ِفي قَ ْولِ ِه ْمُ :كَّلتُ ُه َّن.
ِ ِ
{ِإ َّن َّ ِ
ِ
ِ
َعَل ُم" .
َّللا َت َعاَلى أ ْ
يم" أ َْو َخَبٌر َب ْعَد َخَب ٍرَ ،و َّ ُ
يم َخب ٌير} " َخب ٌير" َن ْع ٌت لـ" َ -عل ٌ
َّللا َعل ٌ
َ
اللهم ِ
صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
طالب :مسألة االستمطار...
ال ،ال ما ينفع.
طالب :مسألة االستمطار هذا سبب......إن دل الدواء الذي يصحبه الميت.
ال ،ال هذا اختص به هللا -جل وعل{ ،-أأنتم أنزلتموه من المزن} ....

