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السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
بسم هللا الرحمن الرحيم ،الحمد هلل رب العالمين ،والصالة والسالم على نبينا محمد ،وعلى آله وصحبه
أجمعين.
قال المؤلف -رحمه هللا تعالي:-
قوله تعالى{ :أَ َفَأرَْي َت َم ِن
بص ِرِه ِغشاوًة َفمن يهِد ِ
يه
َ َْ َْ
ََ

َّات َخ َذ ِإله ُه َهواه وأ َ َّ
َّللا َعلى ِعْل ٍم َو َخ َت َم َعلى َس ْم ِع ِه َوَقْل ِب ِه َو َج َع َل َعلى
َ
ُ َ
َضلهُ َّ ُ
ِمن بعِد َّ ِ
َّللا أَ َفال َت َذ َّكُرو َن}.
ْ َْ

ِ
ِ
ِ
َِّ ِ
ال
ال ْاب ُن َعَّب ٍ
اس َواْل َح َس ُن َوَق َت َادةَُ :ذل َك اْل َكافُر َّات َخ َذ د َين ُه َما َي ْه َو ُ
اهَ ،فَال َي ْه َوى َش ْيًئا إَّل َركَب ُهَ .وَق َ
َق َ
َّ ِ
ِ
ِ
اس َت ْح َس َن َش ْيًئا َو َه ِوَي ُه َّات َخ َذ ُه
ع ْك ِرَم ُة :أَ َفَأرَْي َت َم ْن َج َع َل ِإَل َه ُه الذي َي ْع ُب ُد ُه َما َي ْه َو ُ
اه أ َْو َي ْس َت ْحس ُن ُهَ ،فِإ َذا ْ

ِإَل ًها.
ال
َوَق َ

ِ
ِ
ِ
عَبَد ْاْل َخَر.
ال َسع ُ
َح ُد ُه ْم َي ْع ُب ُد اْل َح َجَرَ ،فِإ َذا َأرَى َما ُه َو أ ْ
يد ْب ُن ُجَب ْي ٍرَ :ك َ
َح َس ُن م ْنهُ َرَمى ِبه َو َ
ان أ َ
َق َ
ِ
س َّ ِ
اه َن ْف ُس ُه.
ُمَق ِاتلَ :نَزَل ْت ِفي اْل َح ِار ِث ْب ِن قَ ْي ٍ
ين؛ ِل ََّن ُه َك َ
َح ُد اْل ُم ْس َت ْه ِزئِ َ
الس ْهم ِي أ َ
ان َي ْع ُب ُد َما َت ْه َو ُ

ِ
ِ
ِ
اه
عَي ْيَن َة :إَِّن َما َعَب ُدوا اْل ِح َج َارَة؛ ِِل َّ
ال ُس ْفَي ُ
ان ْب ُن ُ
يل :اْل َم ْعَنى أََفَ أر َْي َت َم ْن َي ْنَق ُاد ل َه َو ُ
َن اْلَب ْي َت ح َج َارةَ .وق َ
َوَق َ
ول ِم ْن ه َذا اْلجه ِل .وَقال اْلحسن بن اْلَف ْض ِلِ :في هِذِه ْاْلي ِة َتْقِديم وَتأ ِ
ودِه َت ْع ِج ًيبا لِ َذوِي اْلعُق ِ
َوم ْع ُب ِ
ْخير،
َ
َْ َ َ ََ ُ ُْ
َ
َ
َ
ُ
َ
الشع ِبي :إَِّنما س ِمي اْلهوى هوى؛ ِِل ََّنه يهوِي ِبص ِ
م َج ُازُه :أَ َفَ أر َْي َت م ِن َّات َخ َذ َه َو ُ ِ
احبِ ِه ِفي
ُ َْ
ال َّ ْ
َ
َ ُ َ َ َ ًَ
اه إَل َه ُهَ .وَق َ
َ
َ
َّ
الن ِار".

األصل في هذا أن الكافر يدور مع هواه إذا هوى شيئا اتخذه إلها فأطاعه ونهاه ،ائتمر بأمره وانتهى
عند نهيه ،والعبادة ليست إال هذا ،كما في حديث عدي بن حاتم في قوله –جل وعال { :-اتخذوا
أحبارهم ورهبانهم من دون هللا } قال :إننا ليس نعبدهم ،قال« :أليس يأمرونكم فتأتمرون ،وينهونكم
فتنتهون؟ فتلك عبادتهم» ،فالذي يجعل األوامر والنواهي على مقتضى هواه في جميع األمور فهذا ما
فيه إشكال أنه داخل دخوال أوليا في هذه اآلية ،لكن مع األسف أن بعض المسلمين يجعل الدين تابعا
للهوى ،يجعل الدين تابعا للهوى ،فيقدم ما تهواه نفسه على مراد هللا ومراد رسوله –عليه الصالة والسالم-
هذا خطر كبير فيه مشابهة لهؤالء الذين ختم هللا على قلوبهم ،وعلى أسماعهم ،وعلى أبصارهم غشاوة،
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كل بحسبه ،تجد اإلنسان يسمع الحكم الشرعي من شخص بدليله ،ثم ال يعجبه هذا القول ،ينتقل آلخر
تبعا لهواه.
تجد في األمور التي فيها جزاءات السيما المالية ،تجد اإلنسان يسأل في المناسك فيفتى بأن عليه
دما ،فال يقتنع بذلك ،يذهب ليسأل من يعفيه عن هذا الدم ،هذا اتباع للهوى ،لكن لو سأل شخصا
فقال :ليس عليك شيء ،فأراد أن يتأكد ويحتاط فسأل من قال له :عليك دم ،هذه تشبه المسألة األولى
أم تختلف عنها ؟ تختلف عنها ،ألنه ما ذهب ليطلب الرخصة ،إنما ذهب ليحتاط ويتأكد ،ثم بعد ذلك
إن تبع الذي أعفاه؛ ألنه أعلم وأوثق عنده في دينه فال شيء عليه ،وإن تبعه ألنه أسهل عليه وأيسر له
ال لقوة دليله وال رجحانه بذاته على غيره من حيث العلم والدين والورع فقد اتبع هواه من هذه الحيثية،
فهذا يحتاج إلى نظر دقيق في هذه المسألة.
كثير من الناس تجده يتتبع الرخص ،ماذا قال فالن؟ فإذا قال فالن :دع فالنا المتشدد ،نذهب إلى
من هو أسهل منه.
فعلى كل حال اإلنسان يحتاج إلى أن يخالف هواه ،وأن يعصي هواه وشيطانه؛ ليب أر من الدخول في
هذه اآلية.
َّللا َهوى ِفي اْلُقْر ِ َِّ
اه َف َمَثُلهُ َك َمَث ِل
عَّب ٍ
ال ْاب ُن َ
َّللا َت َعاَلىَ { :و َّاتَب َع َهو ُ
اسَ :ما َذ َكَر َّ ُ ً
ال َّ ُ
آن إَّل َذ َّم ُهَ ،ق َ
" َوَق َ
ِ
ال َت َعاَلى:
اه َو َ
ال َت َعاَلىَ { :واتََّب َع َهو ُ
َمُرُه ُفُرطًا} [الكهفَ ،]28 :وَق َ
كان أ ْ
اْل َكْلب"} [اِلعرافَ ،]176 :وَق َ

ِ
ال َت َعاَلىَ { :و َم ْن
اء ُه ْم ِبغَ ْي ِر ِعْل ٍم َف َم ْن َي ْهِدي َم ْن أ َ
ين َظَل ُموا أ ْ
{َب ِل َّاتَب َع َّالذ َ
َّللا} [الرومَ ،]29 :وَق َ
َض َّل َّ ُ
َهو َ
َضل ِم َّم ِن َّاتبع هواه ِب َغي ِر هدى ِمن َّ ِ
ال َت َعاَلىَ { :وَّل َتتَّ ِب ِع اْل َهوى َف ُي ِضَّل َك َع ْن
أَ
ََ َ ُ ْ ُ ً َ
َّللا} [القصصَ ،]50 :وَق َ
يل َّ ِ
َّ
س ِب ِ
اص َع ِن َّ ِ
َّللا} [ص .]26 :وقال عبد هللا بن َع ْم ِرو ْب ِن اْل َع ِ
َّللا َعَل ْي ِه َو َسَّل َم« ََّل
النب ِي َ -صلى َّ ُ
َ
ِِ
ِ ِ
ال أ َُبو أمامةَ :س ِم ْع ُت َّ
َّللاُ َعَل ْي ِه
الن ِب َّي َ -صَّلى َّ
ُي ْؤ ِم ُن أ َ
َح ُد ُك ْم َح َّتى َي ُكو َن َه َو ُ
اه َتَب ًعا ل َما ج ْئ ُت به» َوَق َ

ض ِإَلى َّ ِ ِ
َّ
س َع ِن
ع ِبَد َت ْح َت َّ
ال َشَّد ُاد ْب ُن أ َْو ٍ
الس َم ِاء ِإَله أ َْب َغ ُ
ولَ « :ما ُ
َّللا م َن اْل َه َوى»َ ،وَق َ
َو َسل َمَ -يُق ُ
ِ َّ
َّ
ان َن ْفسهُ َو َع ِمل لِما َب ْعَد اْلم ْو ِتَ .واْلَف ِ
َّ ِ
اجُر َم ْن أَ ْتَب َع َن ْف َس ُه
َّللا َعَل ْيه َو َسل َم« :-اْل َكِي ُ
س َم ْن َد َ َ
النب ِي َ -صلى َّ ُ
َ
َ َ
هواها وَتمَّنى عَلى َّ ِ
َّللا».
ََ َ َ َ َ
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العاجز ،العاجز ماذا عندك؟
طالب..... :
العاجز هو الذي يتبع نفسه هواها ،ويتمنى.
على كل حال هناك ألفاظ وردت في النصوص على سبيل الذم ،يعني ال توجد في نص يساق مساق
المدح ،هناك ألفاظ وردت ممدوحة بغير ذم والفاظ وردت ممدوحة ومذمومة ،مذمومة في سياق وممدوحة
في سياق وردت ألفاظ مذمومة في جميع النصوص مثل الهوى والترف وما أشبههما.
الحديث األول ماذا قال عنه؟
طالبَّ :ل يؤمن أحدكم؟
نعم.
طالب :أحسن هللا إليك يا شيخ ،قال :أخرجه البغوي من حديث عبد هللا بن عمرو بن العاص –رضي
هللا عنهما – قال :إنه في اِلربعين ،رويناه في كتاب الحجة بسند صحيح ،وانتهى الكالم ،تعقبه
الحافظ ابن رجب في العلوم والحكم بأنه مختلف فيه على نعيم بن حماد ،قال :وتصحيحه بعيد جدا،
نعم.
أبو أمامة.
طالب :الحديث الثاني قال :أخرجه ا بن أبي عاصم في السنة والطبراني والواحدي من حديث أبي
أمامة وفيه الخصيب بن الجحدر كذاب ،والخبر باطل.
بال شك نعم ،الذي بعده.
طالب :أحسن هللا إليك حديث الكيس قال :أخرجه الترمذي وابن ماجه والحاكم وأحمد من حديث شداد
بن أوس ،وحسنه الترمذي ،وصححه الحاكم على شرطي البخاري ،ورده الذهبي بقولهَّ :ل وهللا ،أبو

معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

بكر بن أبي مريم واهن ،أخرجه البيهقي في الشعب من حديث أنس ،وضعفه ........وضعفه
اِللباني.
إذن كلها ضعيفة.
طالب :الكيس ضعيف.
كلها ضعيفة ،لكن العاجز والفاجر عندكم كلكم عندكم الفاجر.
طالب :النسخة التركية.
ماذا؟
طالب :العاجز.
شوهوا المحفوظ العاجز هو مناسب للفظ لمعنى الكلمة.
اب ُك ِل ِذي َ ْأر ٍي ِبَ ْأريِ ِه
ال َ -عَل ْي ِه َّ
اعا َو َه ًوى ُمتََّب ًعا َوُد ْنَيا ُم ْؤَثَرًة َوإ ْ
السَال ُمِ « :إ َذا َأرَْي َت ُشحا ُم َط ً
ِع َج َ
" َوَق َ
َفعَليك ِب َخ َّ ِ ِ
ام ِة»".
َمَر اْل َع َّ
ََْ
اصة َن ْفس َكَ ،وَد ْع َع ْن َك أ ْ
لكن هذا الحديث انطباقه على الواقع :شحا مطاعا ،وهوى متبعا ،ودنيا مؤثرة ،وإعجاب كل ذي رأي
برأيه ،فعليك بخاصة نفسك ،عليك بالعزلة ،ما عليك من أحد ،ودع عنك أمر العامة ،معناه ظاهر
االنطباق على الواقع محقق ،لكن هناك نصوص أخرى ما زالت قائمة محكمة من الخلطة واألمر
والنهي والتعليل والتوجيه ،كل هذا مطلوب ،ويتأكد ما جاء في الخبر في حق من ال يستطيع أن يؤثر
في غيره ،كسائر نصوص العزلة.
ماذا قال عنه؟
طالب :قال :أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث أبي ثعلبة الخشني -رضي هللا عنه-
وحسنه الترمذي ...انظر حجة الرسول –عليه الصالة والسالم -انتهى كالمه ،قال الترمذي في بعض
النسخ :حسن غريب ،والحديث ضعفه اِللباني.
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على كل حال الحديث ال يقل عن الحسن ،وتشبث به كثير من طالب العلم يقولون :هذه األمور
موجودة ،وعلقت الخلطة عليها ،وإذا وجدت عليك بخويصة نفسك ،ما عليك من أحد ،اعتزل الناس،
ومقتضاه أال تأمر ،وال تنهى ،وال تعلم ،وال توجه ،إذا ترك هذا األمر فماذا يكون حال الناس؟ أقل
األحوال التخفيف والمدافعة ،وتقليل الشر بقدر اإلمكان ،وسماع كلمة الحق من قبل غافل يستيقظ بها،
فالعزلة ال شك أن اإلنسان إذا كان يتأثر وال يؤثر فهذا يتعين في حقه العزلة؛ ألنه يخشى عليه ،وأما
إذا كان بالعكس يؤثر في الناس ،يأمرهم وينهاهم ،ويعلمهم ،ويرشدهم ،ويوجههم ،وال يتأثر بما هم عليه
مما ذكر في الحديث وغيره فإن هذا يخالط الناس ،الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم جاء مدحه،
نعم.
ِ
َّ
ات ُش ٌّح ُم َطاع َو َه ًوى ُم َّتَبع
َّللا َعَل ْيه َو َسَّل َمَ « :-ثَالث ُم ْهلِ َكات َوَثَالث ُم ْن ِجَيات؛ َفاْل ُم ْهلِ َك ُ
ال َ -صلى َّ ُ
َوَق َ
وإِعجاب اْلم ِرء بَِن ْف ِس ِه .واْلم ْن ِجيات َخ ْشي ُة َّ ِ
َّللا ِفي ِ
الس ِر َواْل َعَال ِنَي ِةَ ،واْلَق ْص ُد ِفي اْل ِغَنى َواْلَفْق ِرَ ،واْل َع ْد ُل
َ ُ َ ُ
َ ْ َ ُ َْ
َ
ِفي ِ
الر َضا َواْل َغ َض ِب»".
ماذا قال عنه؟
طالب :قال :صحيح بشواهده ،أخرجه البقاعي والديلمي والبزار وأبو نعيم من طرق كلها من حديث
أنس ،وورد من حديث ابن عمر وابن عباس وأبي هريرة –رضي هللا عنهما -بأسانيد واهية ،لكن
تتقوى بمجموعها ،انظر الصحيحة لأللباني.
لكن الواهية تتقوى مهما كثرت؟ الواهية ال تتقوى عند جمهور أهل العلم ،مهما كثرت الطرق والشواهد
والمتابعات ،مادامت شديدة الضعف ،هذه هي الجادة المعروفة عند أهل العلم ،منهم من يرى أن
الحديث الواهي إلى طريق آخر واه يخف ضعفه ،ثم إذا جاء من أكثر من طريق واه يشد بعضه بعضا،
ال تصل إلى درجة الحسن ،لكن ترتفع عن درجة الضعف الشديد إلى الضعف الذي ينجبر ،وهذه
طريقة السيوطي ،ويسلكها الشيخ األلباني أحيانا ،ولذلك ماذا قال عنه؟
طالب :اِللباني –رحمه هللا – في الصحيح قال :حسن لغيره.
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يسلكها أحيانا ،يجبر الضعيف ،شديد الضعف السيما إذا كثرت طرقه ال يكفي طريق واحد ،ومنه إذا
وجد طرق كثيرة ،يعني تدل على أن له أصال ،وعامة أهل العلم على أن مثل هذا ال ينجبر ،ال يقبل
انجباره ،يبقى واهيا.
ِ
" وَقال أَبو َّ ِ
َصَب َح
َّللا َع ْن ُهِ :-إ َذا أ ْ
َ َ ُ
الدْرَداء َ-رض َي َّ ُ
ِ
ع َملُ ُه َتَب ًعا
اه َفَي ْو ُم ُه َي ْو ُم ُس ٍ
وءَ ،وإ ْ
ِن َك َ
ان َ
َتَب ًعا ل َه َو ُ

ول:
َر ُجًال َيُق ُ

اه َو َع َمُل ُه َو ِعْل ُم ُهَ ،فِإ ْن كان عمله
َّ
الر ُج ُل ْ
اج َت َم َع َه َو ُ
ِِ ِ ِ
ِ
َص َم ِعيَ :س ِم ْع ُت
ال ْاِل ْ
لعْلمه َفَي ْو ُم ُه َي ْوم َصالحَ .وَق َ

ِ
يت َفَق ْد َلَق ْي َت َه َواًنا
اس ُم ُه َ ...فِإ َذا َه ِو َ
ِإ َّن اْل َه َو َ
ان ُه َو اْل َه َوى ُقل َب ْ
ِ
َّ
ال :هوان".
َو ُسئ َل ْاب ُن اْل ُمَقف ِع َع ِن اْل َه َوى َفَق َ
َهَوْيت يعني وقعت في هوة ،يعني في حفرة ،وأما َه ِويت فقد رغبت في الشيء.
ِ
َّ
ال:
ال :هوان سرقت نونه ،فأخذه شام َفَن َظ َم ُه َوَق َ
" َو ُسئ َل ْاب ُن اْل ُمَقف ِع َع ِن اْل َه َوى َفَق َ
ِ
ُنو ُن اْلهو ِ ِ
يت َه َو َانا
يت َفَق ْد َلق َ
ان م َن اْل َه َوى َم ْسُروَقة َ ...فِإ َذا َه ِو َ
ََ
آخُر:
ال َ
َوَق َ
ِِ
يت َفَق ْد َك َس ْب َت َه َو َانا
ان بِ َع ْينه َ ...فِإ َذا َه ِو َ
ِإ َّن اْل َه َوى َل ْه َو اْل َه َو ُ
اخ َض ْع لِ ُح ِب َك َك ِائًنا َم ْن َك َانا"
يت َفَق ْد َت َعَّبَد َك اْل َه َوى َ ...ف ْ
َوِإ َذا َه ِو َ
لحبك يعني محبوبك ،فاخضع لحبك يعني محبوبك ،وهو يحكى واقعا أن المحبوب ال بد أن يخضع
له.
"ولِعبِد َّ ِ
َّللا ْب ِن اْل ُمَب َارِك:
َ َْ
ِ ِ
ع
اك ُن ُزو ُ
َو ِم َن اْلَبَالَيا لْلَبَالء َعَال َمة  ...أَََّّل ُيَرى َل َك َع ْن َه َو َ
ِ
الن ْف ِ ِ
ع ْب ُد َّ
ع
س في َش َه َوات َها َ ...واْل ُحر َي ْشَب ُع َت َارًة َوَي ُجو ُ
اْل َع ْب ُد َ
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َوَِّل ْب ِن ُدَرْيٍد:
ِِ ِ
ِإ َذا َطاَلَب ْت َك َّ
يق
س َي ْو ًما ِب َش ْه َوٍة َ ...وَك َ
ان ِإلَ ْي َها لْلخَالف َط ِر ُ
الن ْف ُ
ِ
ِ
ِ
يق
اك َع ُد ٌّو َواْلخَال ُ
َفَد ْع َها َو َخال ْف َما َه ِوَي ْت َفِإَّن َما َ ...ه َو َ
ف َصد ُ
عَب ْيٍد الط ِ
وس ِي:
َوِِلَِبي ُ
ِ
َو َّ
اها"
اها َف َ
اها َ ...فاغَرة َن ْح َو َه َو َ
َع َط ْي َت َها ُمَن َ
س ِإ ْن أ ْ
الن ْف ُ
وقال الشاعر :وخالف النفس والشيطان واعصهما ....وإن هما محضاك النصح فاتهم
األصل أن النفس األمارة والشيطان ال ينصحانك ،فالنفس تتبع هواها وما يروق لها وما تشتهي ،وقد
حفت النار بالشهوات ،وأنت خالف أمرها واعصها؛ ألن الجنة حفت بالمكاره ،وإن كان المقابل والمضاد
مما تكرهه.
ِ ِ
ِ
ِ
َح َم ُد ْب ُن أَ ِبي اْل َح َوارِ
ال َن َع ْمُ .قْل ُت ُم ْذ َك ْم؟
ال أ ْ
ِيَ :مَرْر ُت بَراه ٍب َف َو َج ْدتُ ُه َنحيًفا َفُقْل ُت َل ُه :أَ ْن َت َعليلَ .ق َ
" َوَق َ
ِ
َعَي ِاني َّ
اءَ ،وَق ْد َعَز ْم ُت َعَلى اْل َك ِيُ .قْل ُت َو َما اْل َكي؟
الَ :ق ْد أ ْ
الد َو ُ
الُ :م ْذ َعَرْف ُت َن ْفسي! ُقْل ُت َف َتَد َاو؟ َق َ
َق َ
الُ :م َخاَلَف ُة اْل َه َوى.
َق َ

ِ
وَقال سهل بن عبِد َّ ِ
ِ
َمَرْي ِن
اؤ َكَ ،فِإ ْن َخاَل ْف َت ُه َفَد َو ُ
اك َد ُ
َّللا الت ْس َترِيَ :ه َو َ
َ َ َ ْ ُ ْ ُ َْ
ال َو ْهب :إ َذا َش َك ْك َت في أ ْ
اؤ َكَ .وَق َ
ِ
اك َفأْتِ ِه .ولِْلعلَم ِاء ِفي َه َذا اْلَب ِ
اب ِفي َذمِ اْل َه َوى َو ُم َخاَلَف ِت ِه ُكتُب
َوَل ْم َت ْد ِر َخ ْيَرُه َما َفا ْنظُْر أ َْب َعَد ُه َما م ْن َه َو َ
َ َُ
َما من خاف مقام رب ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِه َوَن َهى َّ
الن ْف َس
َوأ َْب َواب أ َ
َشْرَنا ِإَلى َما فيه كَف َاية م ْن ُهَ ،و َح ْس ُب َك ِبَق ْولِه َت َعاَلىَ { :وأ َّ َ ْ
َ َ ََ
َع ِن اْل َهوىَ .فِإ َّن اْل َجَّن َة ِهي اْل َمأْوى} [النازعات".]40- 41 :
َ
من المؤلفات في الباب في ذم الهوى كتاب كبير البن الجوزي بهذا اللفظ :ذم الهوى ،كتاب مجلد كبير
مطبوع ومتداول اسمه ذم الهوى.
ِ
َّ
َّللا َعلى ِعْل ٍم} أَي َعلَى ِعْل ٍم َق ْد َعلِم ُه ِم ْن ُه .وقِيل :أ َ َّ
" َقولُ ُه َتعاَلى{ :وأ َ َّ
الثو ِ
اب َعلَى عْلمٍ
ْ
َضل ُه َع ِن َ
َ
َ
َ َ
ْ
َضل ُه َّ ُ
َ
ِ
ِ ِ
َي َعَلى ِعْل ٍم َق ْد َسَب َق ِع ْنَد ُه أََّن ُه َسَي ِضل".
عَّب ٍ
ال ْاب ُن َ
اس :أ ْ
م ْن ُه بأََّن ُه ََّل َي ْس َتحق ُهَ .وَق َ
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يعني أضله هللا على علم منه ،يعني من هللا -جل وعال ،-واالحتمال الثاني على علم منه من الضال
نفسه.
طالب :وهب المراد به......يا شيخ..
وهب هذا إطالق.
ِ
الصَنمِ أََّن ُه ََّل َي ْنَف ُع
يلَ :عَلى ِعْل ٍم ِم ْن َعا ِبِد َّ
"وقال ُمَقاتِلَ :عَلى ِعْل ٍم ِم ْن ُه أََّن ُه َض ٌّ
الَ ،واْل َم ْعَنى ُم َتَق ِاربَ .وق َ
ِ ِ ِِ
وز أَن يكُو َن ح ًاَّل ِمن اْلَف ِ
ِ
ِ
اع ِل ،اْلمعَنى :أ َ َّ
َي
َوََّل َي ُ
َ
َ
َْ
يلَ ":على عْلمٍ" َي ُج ُ ْ َ
َضل ُه َعَلى عْلمٍ م ْن ُه به ،أ ْ
ضر .ثُ َّم ق َ
ِ
ِ
َن َي ُكو َن َح ًاَّل ِم َن اْلم ْفع ِ
ولَ ،فَي ُكو ُن
َه ِل َّ
أَ
الضَال ِل ِفي َسا ِب ِق ِعْل ِمهَ .وَي ُج ُ
وز أ ْ
َضَّل ُه َعالِ ًما ِبأََّن ُه م ْن أ ْ
َ ُ
ال ِعْلمِ اْل َك ِ
َضَّل ُه ِفي َح ِ
ال.
اف ِر ِبأََّن ُه َض ٌّ
اْل َم ْعَنى :أ َ
ِ
ِ ِ ِِ
َي َطَب َع َعَلى َس ْم ِع ِه َح َّتى ََّل َي ْس َم َع اْل َو ْع َظَ ،و ُ
ط ِب َع َعَلى َقْل ِبه َح َّتى ََّل َي ْفَقهُ
{ َو َخ َت َم َعلى َس ْمعه َوَقْلبه} أ ْ
اْلهدى{ ،وجعل على بص ِرِه ِغشاوًة} أ ِ
اء َح َّتى ََّل ُي ْب ِصَر الر ْشَدَ .وَقَأَر َح ْمَزُة َواْل ِك َس ِائيَ " :غ ْش َوًة"
َُ
َ
َ َََ َ َ َ
َي غ َط ً
ْ
الش ِ
ِ
ِ
ال َّ
اعُر:
ِبَف ْت ِح اْل َغ ْي ِن ِم ْن َغ ْي ِر أَلِ ٍ
فَ ،وَق ْد َم َضى في" اْلَبَقَرة"َ .وَق َ
يمينا ومالك أ ُْبِدي اْلَي ِم َينا
َما َو َّالِذي أََنا عبد له ً ...
أَ
ِِ
ِ
َصَف ْي ُت َك اْل ُوَّد ِح َينا"
َلئ ْن ُك ْن َت أَْلَب ْستني َغ ْش َوًة َ ...لَق ْد ُك ْن ُت أ ْ
أو أُبدي؟
طالب :أبدي اليمين؟
كأنه أبدي اليمين..
طالب..... :
أُبدي ،أُبدي.
طالب :أبدي اليمين.
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َما َوالِذي أََنا عبد له  ...ويمينا..
أبدى؟ أ َ
طالب :ومالك أبدي.
طالب :أقصد يا شيخ ما المعنى لو كان أبدي ......
نعم ،تفهم منه.
طالب :يميًنا ومالك أبدي يثبت ما في نفس الوقت.
أما والذي أنا عبد يمينا ومالك أبدي اليمينا ،يعني أنت ما تحتاج إلى أن أبديه وأظهره أنت تعلم أن
عبدا..
طالب :أبدي الشيخ نعم.
َما َو َّالِذي أََنا عبد له  ...يمينا ومالك أ ُْبِدي اْلَي ِم َينا
"أ َ
ِِ
ِ
َصَف ْي ُت َك اْل ُوَّد ِح َينا"
َلئ ْن ُك ْن َت أَْلَب ْستني َغ ْش َوًة َ ...لَق ْد ُك ْن ُت أ ْ
ِ
َّللا} أ ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ
َضلَّ ُه "{ ،أَ َفال َت َذ َّكُرو َن} َت َّت ِعظُو َن َوَت ْع ِرفُو َن أََّن ُه َق ِادر َعَلى
َن أ َ
َي م ْن َب ْعد أ ْ
"{ َف َم ْن َي ْهديه م ْن َب ْعد َّ ْ
اء".
َما َي َش ُ
قادر على كل شيء ،قدير ،إنه على كل شيء قدير ،والتعليق بالمشيئة جاء فيه حديث آخر من يخرج
من النار ويقال له :تمن ،بصحيح مسلم ،ثم في آخره :فإني على ما أشاء قادر وال يعني هذا أن الذي
ال يشاءه ال يستطيعه وال يقدر عليه ،واآليات كلها مطلقة أنه على كل شيء قدير ،فال قيد ،وأما تعليق
المشيئة فقد يفهم منه أن الذي ال يشاءه ال يقدر عليه ،مع أنه في الحديث قادر ،ال يتصور أنه ال
يقدر على ما ال يشاءه ،لماذا؟
ألن هذه القدرة متعلقة بأمر سابق موجود ،ال يتصور أنه ال يقدر عليه ،بينما عموم أن هللا على كل
شيء قدير ف يشمل السابق والالحق إذا قلنا إ نه معلق بالمشيئة قلنا إ نه ال يستطيع الذي يشاءه ،من
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لواحق ،أما ما وجد وتحقق وظهر للعيان وتم إيجاده فإنه قادر عليه بال محالة ،فالمشيئة تختلف في
الحديث عن المشيئة المطلقة في مثل هذا الكالم.
" َو َهِذِه ْاْلَي ُة َتُرد َعَلى اْلَقَد ِرَّي ِة".
طالب :وقال يعني على ما يشاء....
ال ،ال ،الطبري –رحمه هللا -في أول تفسير الملك قال :إنه على ما يشاء قدير ،وكله إذن إذا كان
المرد االستدالل بالحديث.
طالب...... :
الحديث صحيح في مسلم ،لكن اآليات كلها ما فيه تعليق المشيئة.
اإلم ِ
ِ
امَّي ِة َو َم ْن َسَل َك َس ِبيَل ُه ْم ِفي ِاَّل ْع ِتَق ِادِ ،إ ْذ ِهي ُم َص ِر َحة ِب َم ْن ِع ِه ْم ِم َن اْل ِهَد َاي ِة"
" َو ْ َ
َ
اإلمامية الذين هم الرافضة االثنا عشرية كلهم قدرية ،بل غالة في القدر مثل المعتزلة ،وهم أيضا في
كثير من أبواب االعتقاد معتزلة ،إضافة إلى الرفض –نسأل هللا العافية ،-هذه ال ترد على القدرية.
القدرية الذين هما نفاة القدر ،ويرون أن األمر أنف ،أن مشيئة هللا ال تتعلق بفعل مخلوق ،بل المخلوق
يخلق فعله ،وليست مشيئته وقدرته تابعة لمشيئة هللا وقدرته ،فيثبتون خالقا مع هللا -جل وعال ،-ولذا
جاءت تسميتهم بمجوس هذه األمة ،هذا طرف.
والطرف الثاني من يستدل بهذه اآليات ويقول :إن اإلنسان مسلوب اإلرادة ،أضله هللا ،أضله هللا،
خالص ،ال إرادة له وال شيء ،ختم هللا على سمعه وقلبه ،ما له دخل ،ما له دور ،وهللا –جل وعال-
ختم على هؤالء ،وجعل هؤالء من أهل النار ،وهؤالء من أهل الجنة ،وليس لهم أي عمل ،وهذا قول
الجبرية { ،وما رميت إذ رميت ولكن هللا رمى} ،الجبرية يرون أن اإلنسان...
القدرية نفاة نفوا؛ لئال يثبتون أن هللا –جل وعال -ظالم لبعض العباد ،والجبرية قالوا :إن هذا تقديره
هؤالء في النار ولو لم يكن منهم أي سبب ،وهؤالء في الجنة ،لكن يترتب عليه الظلم ،هللا –جل وعال-
خلق اإلنسان ،وركب فيه العقل ،وبين له السبيل ،هداه النجدين ،بين له الطريق على ألسنة رسله وكتبه
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المنزلة ،ما ترك ألحد حجة ،وفي علمه السابق -جل وعال -أن هذا يستجيب للرسل ،فيكون من أهل
الجنة ،وهذا ال يستجيب ،فيكون من أهل النار ،وأثبت هذا في علمه السابق هذا في علم هللا -جل
وعال -أن هذا شقي ،وهذا سعيد ،لكن هل هو بمجرد هذا التقدير ،أو بأسباب حصلت منه؟
هللا -جل وعال -دله على الطريق ،وركب فيه االختيار ،وجعل فيه المشيئة ،لكأنها مشيئة تابعة لمشيئة
هللا -جل وعال ،-لكن فيه أحد يمنع اإلنسان إذا سمع المؤذن أن يقوم للصالة؟ الذي ال يصلي هو
يوجد شيء يمنعه من الصالة ،أم فيه حرية واختيار يمكن بكل سهولة أن يقوم إلى مكان الوضوء
يتوضأ ويخرج إلى المسجد؟
ما فيه ما يمنع ،لكن هللا -جل وعال -علم منه أنه ال يستجيب ،فقضى عليه بأنه شقي ،وهذا علم
منه -جل وعال -أنه يستجيب ،فقضى عليه ،وكتب عليه أنه سعيد ،فلإلنسان حرية واختيار ،وليس
بمجبور ،وليس حركته كحركة ورق الشجر في مهب الريح ،كما يقول الجبرية ،يتحرك بإرادة واختيار،
يؤمر فيأتمر ،أو يعصي ،موجود فيه هذا وفيه هذا ،لكن هل تركيب الشخص الذي يأتمر غير تركيب
كثير ممن كانوا
الشخص الذي يعصي؟ هل يوجد ما يوثقه من امتثال األمر؟ الحرية موجودة ،بدليل أن ا
ال يأتمرون وال ينتهون من هللا عليهم بالهداية ،فصاروا يأتمرون ،وينتهون ،والعكس أيضا ،والعبرة
بالخواتيم.
فقول الجبرية باطل؛ ألنه يلزم منه أن هللا –جل وعال -ظالم لبعض لخلقه ،وقول القدرية أيضا باطل؛
ألنه يثبت مع هللا -جل وعال -خالقا ،وأهل السنة وسط بين الفريقين ،يثبتون للعبد مشيئة ،وله قدرة،
وله حرية ،وله اختيار ،لكنها مربوطة ومتعلقة بمشيئة هللا –جل وعال.-
"ثُ َّم قِيل{ :و َخ َتم على سم ِع ِه وَقْلبِ ِه} ِإَّنه َخ ِارج م ْخرج اْل َخب ِر ع ْن أ ِ
ِ
يل :إَِّن ُه َخ ِارج َم ْخَر َج
َ َ ْ
ُ
َ ََ
َ َ َ َ َ ْ َ
َح َوال ِه ْمَ .وق َ
الد َع ِاء ِب َذلِ َك َعَل ْي ِه ْمَ ،ك َما َتَقَّد َم ِفي أ ََّو ِل " البقرة"".
وهذا الختم وهذا الطبع كله بأسباب بدرت منهم ،ألسباب بدرت منهم ،األسباب منهم ،وهؤالء الذين ختم
هللا على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم علم هللا –جل وعال -منهم أنهم ال يستجيبون ،فطبع هللا
على قلوبهم ،هنا يقول :خرج مخرج الخبر عن أحوالهم ،األسباب التي هي سبب للطبع مثال جاء في
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حديث «من ترك ثالث جمع متوالية طبع هللا على قلبه» هو في األزل في القدر مكتوب أنه مطبوع
على قلبه وأنه شقي ،لكن ما السبب في هذا الطبع؟ السبب كونه ترك ثالث جمع متوالية ،والسبب منه
أم من غيره؟ منه .هل يوجد ما يمنعه من صالة الجمعة؟ ما يوجد ما يمنعه ،فيه حرية واختيار ،لكنه
اختار أال يصلي ،فمثل هذا ليس لهؤالء حجة على هللا –جل وعال.-
قد يقول قائل :إن السبب يتقدم الحكم ،ما تحكم على اإلنسان حتى يبدو السبب منه ،والحكم في علم
هللا –جل وعال – أزلي قبل وجود السبب .نقول :نعم هذا بالنسبة للمخلوق الذي ال يعرف النتائج
واألحكام حتي تظهر األسباب التي رتبت عليها هذه األحكام ،أما بالنسبة للخالق الذي يعلم ما سيكون
وما لم يكن لو كان كيف يكون فمثل هذا ال يتجه إليه ،هللا يعلم –جل وعال ،-يعني لو أن مدرسا قال
للطالب ،عدد عشرة منهم ،قال :أنتم ناجحون ،وعشرة منهم :أنتم راسبون ،هم عشرون قبل االمتحان
حكم عليهم بهذا ،يسوغ أم ما يسوغ؟
طالب :يسوغ.
ال ،ما يسوغ؛ ألنه ما يعرف عن المستقبل شيئا ،لكن هللا –جل وعال -يعرف ماذا سيحدث في المستقبل،
ففرق بين الخالق والمخلوق؟
س ِمن اْل َغي ِ
ِ
ِ
اطَل ِةَ .و َح َكى َّ
اش أََّن َها َنَزَل ْت ِفي اْل َح ِار ِث
النَّق ُ
" وحكى ابن جريج أنها نزلت في اْل َح ِارث ْب ِن َق ْي ٍ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ات ليلة ومعه
ْب ِن َن ْوَف ِل ْب ِن َع ْبِد َمَن ٍ
اف ِباْلَب ْيت َذ َ
ال ُمَقاتلَ :نَزَل ْت في أَ ِبي َج ْه ٍلَ ،وَذل َك أََّن ُه َط َ
افَ .وَق َ
َّللا عَلي ِه وسَّلمَ ،-فَقال أَبو جه ٍل :و َّ ِ ِ
ِ
َّ
ِ ِ
ِ َّ ِ
َعَل ُم
َّللا إِني َِل ْ
َ ُ َْ َ
الوليد بن اْل ُمغ َيرةَ ،ف َت َحَّد َثا في َشأْن النب ِي َ -صلى َّ ُ َ ْ َ َ َ
ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
الص ِاد َق
اه َّ
ع ْبِد َش ْم ٍ
الَ :يا أََبا َ
سُ ،كَّنا ُن َسميه في صَب ُ
ال َل ُهَ :م ْه! َو َما َدل َك َعَلى َذل َك!؟ َق َ
إَّنهُ َل َصادق! َفَق َ
َمينَ ،فَل َّما ت َّم عْقُله وكمل ر ْشدهُ ،نس ِم ِ
ِ
يه اْل َك َّذاب اْل َخ ِائن!! و َّ ِ
ِ
َّللا ِإِني َِل ْ ِ
الَ :ف َما
ْاِل َ
َ َ
َ
َعَل ُم إَّنهُ َل َصادق! َق َ
َ َ ُ ََ َُ ُ ُُ َ
ِ ِ
ِ
يمَنعك أَن ُتصِدقَه وتُ ْؤ ِمن ِب ِه؟ َقالَ :ت َتحَّد ُث ع ِني بَنات قُري ٍ ِ ِ
َج ِل
يم َأ ِبي َطال ٍب م ْن أ ْ
َْ َُ ْ َ ُ َ َ
َ َ ُ َْ
َ َ
ش أَني َقد َّاتَب ْع ُت َيت َ
ِكسَرٍة ،و َّ
الال ِت َواْل ُعزَّى ِإ ِن َّاتَب ْعتُ ُه أََبًداَ .فَنَزَل ْت { َو َخ َت َم َعَلى سمعه وقلبه}".
ْ َ
نسأل هللا السالمة والعافية.
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ِ
وت َوَن ْحيا} َه َذا ِإ ْن َكار ِم ْن ُه ْم لِ ْْل ِخَرِة َوَت ْكِذيب لِْلَب ْع ِث
" َق ْولُ ُه تَ َعاَلىَ { :وقالُوا َما ه َي ِإََّّل َحياتَُنا الد ْنيا َن ُم ُ
ِ
وت َوَن ْحيا} أي نموت نحن ،وتحيا أوَّلدنا".
َوإ ِْب َطال لِْل َجَازءَ .و َم ْعَنى { َن ُم ُ
ألنهم لو أقرو بالحياة بعد الموت كانوا أقروا بالبعث وهم ينكرونه ،فال بد من تأويله ،فإما أن يقول إن
المراد بتحيا أوالدنا أو على ما سيأتي تقريره من قبل المؤلف –رحمه هللا.-
ِ
ِ ِ
ضَنا َوَي ْحَيا
وت َب ْع ُ
يلَ :ي ُم ُ
" أي نموت نحن وتحيا أوَّلدنا ،قاله الكلبي .وقرئ " َوُن ْحيا" ب َضمِ النونَ .وق َ
ِ ِ
ضَنا .وِق ِ ِ ِ
ِ
ود.
اء ُة ْاب ِن َم ْس ُع ٍ
َي َن ْحَيا َوَن ُم ُ
وتَ ،وه َي قَر َ
يل :فيه َتْقديم َوَتأْخير ،أ ْ
َب ْع ُ َ َ
ِِ
ِ
ِ
ام .وقال قتادة :إَّل العمر ،والمعنى واحد.
ُم َجاهدَ :ي ْعني السن َ
ين َو ْاِلََّي َ
ابن عييَن َة َكان أَهل اْلج ِ
اهلَِّي ِة َيُقولُو َنَّ :
الد ْهُر ُه َو َّالِذي ُي ْهلِ ُكَناَ ،و ُه َو
َ ُْ َ
ْ ُ َُ ْ

{ َو َما ُي ْهلِ ُكَنا ِإََّّل َّ
ال
الد ْهُر}" َق َ
َِّ
ال
وقرئ " :إَّل َد ْهر َي ُمر"َ .وَق َ
ِِ
ِ
َّ ِ
ِ
ال قُ ْطُربَ :و َما ُي ْهلِ ُكَنا ِإََّّل اْل َم ْو ُتَ ،وأَ ْن َشَد َق ْو َل أَ ِبي ذُ َؤْي ٍب:
الذي ُي ْحي َينا َوُيميتَُناَ ،فَنَزَل ْت َهذه ْاْلَي ُةَ .وَق َ
أِ
َم َن اْل َم ُنو ِن َوَرْيبِ َها َت َت َو َّج ُع  ...والدهر ليس بمعتب من يجزع

وَق ِ
ِ َّ
َّ
ِ َِّ
َّللاَ .وَرَوى أ َُبو ُهَرْيَرَة َع ِن َّ ِ
ان
الَ « :ك َ
َّللا َعَل ْيه َو َسل َمَ -ق َ
النب ِي َ -صلى َّ ُ
َي َو َما ُي ْهل ُكَنا إَّل َّ ُ
ال ع ْك ِرَم ُة :أ ْ
َ َ
أَهل اْلج ِ
اهلَِّي ِة يُقولُو َن :ما ي ْهلِ ُكَنا ِإََّّل َّ
اللْي ُل َو َّ
يتَنا َوُي ْحِي َيناَ ،فَي ُسبو َن َّ
الد ْهَر،
الن َه ُارَ ،و ُه َو َّالِذي ُي ْهلِ ُكَنا َوُي ِم ُ
ُْ َ
َ ُ
َ
ِ
الد ْهرِ ،بيِدي ْاِلَمر ،أَُقِلب َّ
اللْي َل َو َّ
آد َم َي ُسب َّ
الن َه َار»ُ .قْل ُت:
َّللا َت َعاَلىُ :ي ْؤِذيني ْاب ُن َ
ُْ
الد ْهَرَ ،وأََنا َّ ُ َ
ُ
ال َّ ُ
َق َ
َّللا"..
ال َّ ُ
َق ْوُل ُهَ " :ق َ

الحديث بكماله عند من؟
طالب :أحسن هللا إليك ،قال :أخرجه الطبري بهذا اللفظ ،والحاكم ،من حديث أبي هريرة ،وصححه
على شرطهما ،ووافقه الذهبي ،وهو كما قال ،لكن جعل صدره من كالم ابن عيينة ،وهو عند البخاري
دون صدره ....
نعم.
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ِ
َّللا ِإَلى ِ
آخ ِرِه َنص اْل ُب َخارِ
اوَدَ .وِفي اْل ُم َو َّطِأ
ِي َوَل ْفظُ ُهَ .و َخَّر َج ُه ُم ْسلم أ َْي ًضا َوأ َُبو َد ُ
ال َّ ُ
" ُقْل ُتَ :ق ْولُ ُهَ " :ق َ
َن رسول َّ ِ
ِ َّ
َّ
ِ
َح ُد ُك ْمَ :يا َخ ْيَب َة َّ
الد ْه ِرَ ،فِإ َّن
الََّ « :ل َيُقوَل َّن أ َ
َّللا َعَل ْيه َو َسل َمَ -ق َ
َّللا َ -صلى َّ ُ
َع ْن أَبي ُهَرْيَرَة أ َّ َ ُ َ
الدهر ِمن أَسم ِاء َّ ِ
ِ ِ
ِ
يث م ْن َق ِ
ِ
َّللا ُه َو َّ
َّللا".
الد ْهُر»َ ،وَقد ْ
َ
َّ َ
ال :إ َّن َّ َْ ْ ْ َ
اس َتَد َّل ب َه َذا اْل َحد َ
يعني كابن حزم يرى أن الدهر من أسماء هللا ،وعامة أهل العلم على أنه ليس من أسماء هللا ،لكن لما
نسب التصرف في الكون الذي هو في األصل هلل -جل وعال -إلى الدهر وإلى الليالي واأليام ،وسب
الدهر باعتبار أنه هو المتصرف ،والمتصرف في الحقيقة هو هللا –جل عال ،-فإذا سب الدهر على
أنه هو المتصرف اتجه السب إلى المتصرف الحقيقي.
طالب :يقال مثل هذا يخبر به ......
ال ،ال ،هذا هو المراد ،هذا هو المراد عند أهل العلم.
" وَقال :من َلم يجعْله ِمن اْلعَلم ِاء اسما ِإَّنما َخرج ردا عَلى اْلعرِب ِفي ج ِ
اهلَِّي ِت َهاَ ،فِإَّن ُه ْم َك ُانوا َي ْع َت ِق ُدو َن
َ
َ َ َْ ْ ََْ ُ َ ُ َ ْ ً َ َ َ َ َ
ََ
ِ
ِ ِِ
الدهر هو اْلَف ِ
ضٌّر أ َْو َض ْيم أ َْو َم ْكُروه
أ َّ
اع ُل َك َما أ ْ
َص َاب ُه ْم ُ
َّللا َع ْن ُه ْم في َهذه ْاْلَيةَ ،ف َك ُانوا ِإ َذا أ َ
َن َّ َْ ُ َ
َخَبَر َّ ُ
ِ
ِ
َّللا ُه َو َّ
يل َل ُه ْم َعَلى َذلِ َكََّ :ل َت ُسبوا َّ
َن َس ُبوا َذلِ َك ِإَلى َّ
الد ْهُر".
الد ْهَرَ ،فإ َّن َّ َ
الد ْه ِرَ ،فق َ
يعني فإن الذي تسبونه في الحقيقة هو هللا ،يعني تسبون الدهر باعتبار أنه هو المتسبب ،لكن الذي
تسبونه في الحقيقة هو هللا –جل وعال -المتصرف على خالف مرادكم.
لو أن شخصا فعل فعال واختفى ،ثم وجد عند هذا الفعل من يصلح أن يلصق به ،فاجتمع الناس عليه
فسبوه وذموه ودعوا عليه ،يلحقه شيء أم ما يحلقه؟
ال يحلقه شيء ،يلحق من؟ يلحق الفاعل ،يعني لو وجدت مصحفا ممزق بيد شخص ،وعليه أمارات
الفسق فأنت تسبه وتدعو عليه ،وليس هو الفاعل؛ الفاعل غيره ،يتجه السب والشتم والدعاء عليه إلى
هذا أو الذي فعل حقيقة؟ إنما يتجه إلى الذي فعل حقيقة ،والدهر هو مجرد خزائن ،أيام وليالي ،ليس
له شيء من التصرف ،والمتصرف هو هللا –جل عال -وحده ال شريك له ،فالذي يسب الدهر على
أساس أنه هو المتصرف هو في الحقيقة إنما يسب هللا –جل وعال.-
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طالب....... :كذلك اليوم...
ماذا؟
طالب :سب اليوم........
يعني فيه نفس سب للدهر ،سب الدهر ،لكن اقتران الدهر بأمر سوء ال يمنع من تسميته مثال يوم
نحس؛ لما حصل فيه ،ومثل ما جاء« :إن كان الشؤم في شيء ففي المرأة والدابة والدار» ،المرأة والدابة
والدار ال دخل لهم فيما حصل عند االقتران بهم ،يعني نزل بيتا فحصل له مصيبة ،رأى أن هذا الشؤم
بسبب هذه الدار ،أو اشترى دابة ،فوقع منها ،وانكسر ،أو تزوج امرأة ،فاقترن بها بعض المصائب
المالية والبدنية وغيرها ،إن كان الشؤم ففي هذه الثالث ،لكن لم يكن شؤما ،فالشؤم موجود عند هذه
الثالثة ال بها ،ثالثة أسباب.
يعني لو تزوج امرأة ثانية وقد كتب عليه أن يفتقر ،كتب عليه أن يفتقر ،فتزوج امرأة ثانية فنفس
الشيء ،لو ركب دابة ثانية وقد كتب عليه أن ينكسر فالبد أن يحصل ولو كانت غير الدابة األولى،
وهكذا ،ولذا ،وهذا ملحظ دقيق ،وإن لم يوضحه ابن القيم -رحمه هللا – قال :إن الشؤم يحصل عند
هذه الثالثة ال بها ،معلوم أن األسباب عند األشعرية غير مؤثرة ،ويقولون :إن الري يحصل عند الشرب،
واإلبصار يحصل عند البصر ال به ،ولذلك ال فرق بين المبصر واألعمى عندهم ،ويجوزن أن يرى
العمى وهو بالصين بقة األندلس؛ ألن البصر سبب ،وليس له أثر ،والكالم في هذا كثير ،لكن فيما
ذكر ا بن القيم بالنسبة للثالثة إن كان الشؤم في ثالث ،فالشؤم الشيء يحصل عندها ال بها؛ ألنها
ليست أسبابا حقيقية مؤثرة ،ليست أسبابا حقيقية مؤثرة.
لو صار عندك مثال موظف من بلد عرفوا بصناعة الفراء أو السيارات من نوع معين ،فكان شراؤك
للفراء لك وأل سرتك من صناعة بلد هذا الشخص ،أو سيارتك من سيارات بلد هذا الشخص ،إن كنت
معجبا به وبصناعاتهم صار سببا يعني في وجود هذه األشياء ،يعني له أثر في الموضوع ،لكن إذا
كنت ما رغبت فيه ،وال أردته ،وال أعجبك بشيء من األشياء ،ثم اشتريت هذه السيارة ،وإن كانت
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مصنوعة من مصنوعات بلده حينما توظف عندك مثال لخدمتك ،وجود هذه اآللة عند وجود هذا الرجل
ال بسببه ،بخالف ما لو كان له أثر في وجودها ،ظاهر أم ليس ظاهر؟
طالب :ظاهر.
فوجود هذه المصائب وهذه المشاكل عند وجود هذه المرأة؛ ألنها مكتوبة عليك حتى لو تزوجت غيرها،
والدابة أيضا كونك وقعت منها وانكسرت فال يعني أن هذا أمر لم يكتب عليك ،إنما كتب عليك ،فلو
اشتريت غير هذه الدابة لحصل لك ،وال يقال :إن قول ابن القيم هذا موافق لقول األشعرية ،ال ،األشعرية
يجعلون كل األسباب ال وجود لها ،وال أثر لها ،وجودها مثل عدمها ،فاإلنسان يشرب كأسا من الماء،
كأسين ،ثالثة ،يتضوع ،يحصل له الري ،يقول :ليس من الماء ،إنما حصل هذا الري عنده ال به ،هذا
الكالم باطل مخالف لصريح العقل فضال عن صحيح النقل.
أثر ،لكنه هللا-
يقابلهم المعتزلة ،المعتزلة يجعلون األسباب مؤثرة بذاتها ،وأهل السنه يجعلون لألسباب ا
جل وعال -هو الذي جعل األثر في هذا السبب.
طالب :شيخ..
نعم.
طالب :أحسن هللا إليك ،على هذا القول هل يدخل مع هذه الثالثة غيرها؟
لكن الناس ملحظهم لحصول هذه األمور لهذه الثالثة فقط ،وهي موجودة عند غالب الناس ،وأكثر
الناس يتشاءمون بها من هذه الحيثية ،فجاء التنصيص عيها ،يعني مثال لو توظف بوظيفة ،وكلما
طلع يروح الدوام صدم ،يدعو هللا ال يعيد هذه الوظيفة ،أو كذا ،يظن أن هذه األمور من الوظيفة ،ال
هذه ليس لها شأن ،ليس لها أثر.
ال يترك الزوجة؟
طالب :شيخ أحسن هللا إليك ،يعني مث ً
كيف يتركها؟ ال ،لو أخذ غيرها وباق مما كتب عليه شيء سيصير ،ال ،ال ،ما يتركها.
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طاب :بعضهم ياشيخ يستدل بالشؤم في ثالثة ويطلقها..
ال ،ال ،يعني ألن الناس يرون أن هذه األمور حصلت بها بسببها.
طالب :بعضهم يا شيخ أحسن هللا إليك جو المدينة الفالنية سيئة ،يعني هل هذا مناسب؟
يصير بعض البلدان جوها موبوء ،وبعضها صحي ،وبعضها غير صحي ،هذا سهل ،هذا موجود ،ولذا
يقول النبي -عليه الصالة والسالم « :-اللهم انقل حماها إلى الجحفة» ،كان فيها حمى ،وهذا شيء
برد شديد
مالحظ ومشاهد ،بعض البلدان السكن فيها لمجرد عمارة األرض وإال غير مناسبة إطالقاٌ ،
وحر شديد ،وبعض البلدان متوسطة ،فيها هذا وفيها هذا.
طالب :ما يقال :إنه يسب الدهر يا شيخ؟
ال ،ما يسب الدهر اآلن ،هو يحكم على هذا البلد بأنه شديد البرد ،أو موبوء ،البيئة متلوثة ،هذا ما فيه
إشكال.
طالب...... :
يعني المهم أنه باعتبار أن هذا األثر موجود ،موجود بالفعل لو انتقل عنه إلى بلد آخر انتهى.
َّللا هو اْلَف ِ
اع ُل لِ َهِذِه ْاِلُم ِ
ون َها ِإَلى َّ
الس ب ِإَل ْي ِه ُس ْب َح َان ُهَ ،ف ُن ُهوا
الد ْه ِرَ ،فَيْرِج ُع َّ
ور َّال ِتي ُت ِضي ُف َ
َي إ َّن َّ َ ُ َ
" أْ
ُ
يث أَ ِبي هريرَة َقالَ ،قال رسول َّ ِ
عن َذلِك .ود َّل عَلى ِص َّح ِة هذا ما ذكرناه ِمن حِد ِ
َّ
َّللا َعَل ْي ِه
ْ َ
َْ َ ََ َ
َّللاَ -صلى َّ ُ
َُ ْ َ َ َ َ ُ ُ
ِ
َّ
الَ ،و ُه َو أ َُبو َعلِ ٍي
آد َم  »...اْل َحِد َ
َّللا َتَب َار َك َوَت َعاَلىُ :ي ْؤِذيني ْاب ُن َ
يثَ .وَلَق ْد أ ْ
َح َس َن َم ْن َق َ
ال َّ ُ
َو َسل َمَ « :-ق َ
َّ
الثَق ِفي:
الد ْه ِر ِإ َذا َن َاب ُه ََّ ...ل َتلُ ِم َّ
َيا َع ِات َب َّ
الد ْهَر َعَلى َغ ْد ِِره
الدهر مأْمورَ ،له ِ
آمر َ ...وَي ْن َت ِهي َّ ِ
َم ِِره
ُ
الد ْهُر إَلى أ ْ
َّ ْ ُ َ ُ
ِ
َض َعا ًفا َعَلى ُك ْف ِِره
َم َواُل ُه َج َّمة َ ...ت ْزَد ُاد أ ْ
َك ْم َكاف ٍر أ ْ
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ِ
ِ
يماًنا َعَلى َفْق ِرِه"
َو ُم ْؤمن لَ ْي َس له درهم  ...يزداد إ َ
يعني مثل ما قال –نسأل هللا العافية – المعري :كم عالم ،عالم ضاقت ...
طالب :مذاهبه.
وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا
هذا الذي جعل األفهام حائرة ....وصير العالم النحرير زنديقا
نسأل هللا العافية.
َن سالِم بن عبِد َّ ِ
ان َكثِ ًيرا َما َي ْذ ُكُر َّ
اك َيا ُبَن َّي َوِذ ْكَر
الِ :إَّي َ
ع َمَر َك َ
َّللا ْب ِن ُ
ِي أ َّ َ َ ْ َ َ ْ
الد ْهَر َفَز َجَرُه أ َُب ُ
" َوُرو َ
وه َوَق َ
َّ
الد ْه ِر! َوأَ ْن َشَد:
الدهر ِباْلج ِاني لِ َشي ٍء لِ ِ
حين ِه َ ...وََّل َجالِ َب اْلَبْل َوى َفَال َت ْشتُ َم َّ
الد ْهَار
َف َما َّ ْ ُ َ
ْ
وَل ِكن م َتى ما يبع ُث َّ ِ
ِ
ع ْسَرا
َّللا َباع ًثا َ ...عَلى َم ْع َش ٍر َي ْج َع ُل َمَياس َيرُه ْم ُ
َ ْ َ َ َْ َ
ُ
ِ
َّللا ُه َو َّ
ان
الد ْهُر"!؟ َفُقْل ُتَ :و َه ْل َك َ
ال :أَََّل َتَر ُ
ولَ ":فإ َّن َّ َ
اه َيُق ُ
وقال أبو عبيد :ناظرت بعض الملحدة َفَق َ
أَحد يسب َّ ِ
آب ِاد َّ
َع َشى:
ال ْاِل ْ
َّللا في َ
الد ْه ِرَ ،ب ْل َك ُانوا َيُقولُو َن َك َما َق َ
َ
َ َُ
السَف ِر ِإ ْذ َم َض ْوا َم َهَال
ِن ُمْرَت ِحًال َ ...وإ َّ
ِن ِفي َّ
ِإ ْن َم ِحال َوإ ْ
الر ُجال"
َّللا ِباْل َوَف ِاء َوبِاْل َع ْد ِ ...ل َو َوَّلى اْل َمَال َم َة َّ
ْ
اس َت ْأ َثَر َّ ُ
يعني ما فيه أحد يسب هللا وهم يعترفون بأنه هو الخالق الرازق ،يعترفون بربوبيته ،فيسبونه مباشرة ،ال،
ال يسبونه ،إنما يسبون األسباب التي جعلها هللا –جل وعال – أسبابا.
الدهر ِع ْند اْلمص ِائ ِب و َّ ِ
عَب ْيٍدَ :و ِم ْن َشأ ِ
َش َع ِارِه ْم،
وه ِفي أ ْ
ْن اْل َعَرِب أ ْ
ال أ َُبو ُ
الن َوائ ِبَ ،حتَّى َذ َكُر ُ
َ
َن َيذُموا َّ َْ َ َ َ
" َق َ
وَنسبوا ْاِلَحد َ ِ ِ
ال َع ْمُرو ْب ُن قَ ِم َيئ َة:
َْ
َ َُ
اث إَل ْيهَ .ق َ
رم ْت ِني بَنات َّ ِ
ف ِب َم ْن ُيْرَمى َوَل ْي َس ِبَرامٍ
َ ُ
الد ْه ِر م ْن َح ْي ُث ََّل أََرى َ ...ف َك ْي َ
ََ
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َفَل ْو أََّن َها ِنْبل ِإ ًذا ََّل َّتَق ْيتُ َها َ ..........وَل ِكَّن ِني أُْرَمى ِبغَ ْي ِر ِس َهامِ
الراح َتي ِن مَّرًة وعَلى اْلعصا  ....أَ ُنوء َثَال ًثا بعده َّن قِي ِ
امي"
َعَلى َّ َ ْ َ َ َ
َ َْ ُ َ
ََ
ُ
يعني حاول يقوم ثالث مرات ...
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
"و ِم ْثُله َكثِير ِفي ِ
الش ْع ِرُ .ي ْن ِس ُبو َن َذلِ َك ِإَلى َّ
اه".
َ ُ
َّللا ُس ْب َحاَن ُه اْلَفاع ُل ََّل َر َّب س َو ُ
الد ْه ِر َوُيضي ُفوَن ُه إَل ْيهَ ،و َّ ُ
ِ
ِ
ِِ ِ ِ
ين.
َي َقالُوا َما َقالُوا َشاك َ
َوما َل ُه ْم بذل َك م ْن عْل ٍم" .أي علم .و" من" َزائَدة ،أ ْ
{" ِإ ْن ُهم ِإََّّل يظُنو َن} أَي ما ُهم ِإََّّل ي َت َكَّلمو َن ِب َّ
َصَنا ًفاِ ،م ْن ُه ْم َه ُؤََّل ِءَ ،و ِم ْن ُه ْم
الظ ِنَ .وَك َ
ان اْل ُم ْش ِرُكو َن أ ْ
ْ َ
ْ َ ْ َ ُ
ِ
من َكان ي ْث ِبت َّ ِ
َّث ِفي
ان َي ُشك ِفي اْلَب ْع ِث َوََّل َيْق َط ُع ِبِإ ْن َك ِارِهَ .و َحد َ
َْ َ ُ ُ
الصان ُع َوُي ْنكُر اْلَب ْع َثَ ،و ِم ْن ُه ْم َم ْن َك َ
ن ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ن
ِْ
ام َة َم ْو َت اْلَبَد ِن،
اإل ْسَالمِ أَ ْق َوام َل ْي َس ُي ْمك ُن ُه ْم إِ ْن َك ُار اْلَب ْعث َخ ْوًفا م َن اْل ُم ْسلم َ
ينَ ،فَي َتأ ََّوُلو َ َوَيَر ْو َ اْلق َي َ
ِ
َّ
يع اْل ُكَّف ِار".
َضر ِم ْن َش ِر َج ِم ِ
اب ِإَلى َخَي َاَّل ٍت َتَق ُع لِ ْأل َْرَو ِ
اح ِبَز ْع ِم ِه ْمَ ،ف َشر َه ُؤََّل ِء أ َ
اب َواْلعَق َ
َوَيَر ْو َن الث َو َ
ألنهم يرون أن قولهم فيه شيء من القبول والرواج على بعض الناس الذين ال يدركون حقائق األمور،
يقولون :نعم يبعثون ،البدن يستمر ميتا ،والروح تبعث وتنعم بأمور ال حقيقة لها ،بل هي أمور تخيلية.
اه ِر .واْلم ْش ِرك اْلمج ِ
الظ ِ
ِ ِِ
يس ِهم َّ
ِ ِ ن
اهُر ِب ِشْرِك ِه َي ْح َذُرُه اْل ُم ْسلِ ُم.
" ِِل َّ
َ ُ ُ َُ
َن َه ُؤََّلء ُيَلب ُسو َ َعَلى اْل َح ِقَ ،وُي ْغ َتر بَتْلب ُ
وقِيلَ :نموت وَتحيا آ َثارَناَ ،فهِذِه حي ُ ِ
ِ
ِ
الر ُج ُل َف ُت ْج َع ُل
وت َّ
يل :أ َ
َي َي ُم ُ
َ ََ
َ َ ُ ُ َ َْ ُ
اس ِخ ،أ ْ
َش ُاروا إَلى التََّن ُ
اة الذ ْك ِرَ .وق َ

وح ُه ِفي موات فتحيا به".
ُر ُ

يعني كون الناس يغترون بمثل هؤالء ،وال يغترون بالكافر الصرف المعلن بكفره هو الذي جعل المنافق
في الدرك األسفل من النار؛ ألنه يظهر للناس أشياء ،ويلبس عليهم ،وأما الكافر فال يمكن أن يقبل
منه شيء ،ال يمكن أن يقبل ،أما المنافق باعتباره يصلي مع الناس ،يأتي بما يغرهم به في الظاهر قد
يقبل منه ،وما يمكن أن يخشى مثل ما جاء في الخبر« :منافق عليم اللسان» ،وقد كثروا في هذا
الزمان مما يكتبون في الصحف ،ويظهرون للناس في وسائل اإلعالم ،ويلبسون عليهم ،ويلقون عليهم
الشبهات ،وهم كثير ،لكن كسرهم هللا.
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نعم قيل :نموت وتحيا آثارنا هذا إنكار للبعث الحقيقي ،لكن اآلثار والذكر يستمر بعد الموت؛ ألنه لو
قيل :نموت ونحيا حياة حقيقة لصاروا مقرين بالبعث ،والحقيقة أنهم ال يقرون بالبعث ،فالبد من تأويل
اآلية إما بالتأويل األول :نموت وتحيا أوالدنا ،أو يموت أقوام وتحيا أقوام ،أو نموت وتحيا آثارنا كما
هنا أو إشارة إلى التناسخ ،أو نموت ،تفارق أروحنا أبداننا ،لكنها تنتقل ألبدان أخرى فتحيا بها ،القول
بالتناسخ قديم جدا ،ومع ذلك موجود إلى اآلن ،في بعض الجهات في الفلبين وفي غيرها يقولون بهذا،
فيقتل ثم يأتي من الغد كأن المسألة يسافر ثم يأتي بتأشي ةر
فندهم األمر سهل أن يقتل اإلنسان يقتل ُ
ثانية ،كما يفعل بعض أهل الحيل من العمال ،إذا مات روحه تأتي إلى بدن آخر ويجيء ،ولذلك يسهل

عندهم القتل ،يسهل عندهم ما يوجب القتل؛ ألن األثر ضعيف ،يحيا غدا أو بعده ،سهل– ،وهللا
المستعان-
طالب :أول من قال بها الهنود واليونان تناسخ اِلرواح.
وهللا الهند أقدم ،الهنود أقدم بهذا.
ِ
آياتَُنا اْل ُمَنَّزَل ُة ِفي
" َق ْولُ ُه تَ َعاَلىَ { :وإِذا تُْتلى َعَل ْي ِه ْم آياتُنا َبِي ٍ
َي َوِإ ْذ تُْقَ أرُ َعَلى َه ُؤََّلء اْل ُم ْش ِرِك َ
ين َ
نات} أ ْ
ِ
ِ
انَ ،و ِاَّل ْس ُم {ِإََّّل
كان ُح َّج َت ُه ْم ِإََّّل أ ْ
َن قاُلوا ْائ ُتوا ِبآبائنا} ُح َّج َت ُه ْم" َخَبُر َك َ
َج َو ِاز اْلَب ْعث َل ْم َي ُك ْن َث َّم َد ْفعَ { ،ما َ
أَن قالُوا ْائتُوا ِب ِ
آبائنا}".
ْ

يعني مثل {ليس البر أن تولوا} يكون الخبر هو المقدم فنصبه ظاهر ،والمبتدأ اسم هو المؤول المصدر
المؤول.
َن قالُوا ْائ ُتوا ِبآبائِنا} اْل َم ْوَتى َن ْسأَلُ ُه ْم َع ْن ِص ْد ِق َما
"{ ِإََّّل أ ْ
ِ
ِ
َم َو ًاتا {ثُ َّم ُي ِميتُ ُك ْم ثُ َّم َي ْج َم ُعكُ ْم
ُي ْحِي ُ
يك ْم} َي ْعني َب ْعَد َك ْون ُك ْم ُن َطًفا أ ْ
َن َّ ِ
{و ِ
الن ِ
لك َّن أَ ْك َثَر َّ
يد ُه ْم".
َّللا ُيع ُ
َ
اس ََّل َي ْعَل ُمو َن} أ َّ َ

ِ ِ ِ
َّللا
َّللا َعَل ْي ِه ْم بَق ْوِله { ُقل َّ ُ
َتُقولُو َنَ ،فَرَّد َّ ُ
ِإلى يومِ اْل ِق ِ
َحَياكُ ْم ِفي الد ْنَيا
يامة} َك َما أ ْ
َْ
َ

نعم على ما تقدم ،وهما موتتان وحياتان نطفة ميتة ثم ُيحيا بنفخ الروح ،ثم يموت بمفارقة الروح البدن،

ثم ُيحيا للبعث { ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين}.
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َه ْم .وقال َّ
الزَم ْخ َشرِيَ ":فِإ ْن ُقْل َت :لِ َم َس َّمى َق ْوَل ُه ْم ُح َّج ًةَ ،وَل ْي َس ِب ُح َّج ٍة؟ ُقْل ُتِِ :ل ََّن ُه ْم أ َْدَل ْوا ِب ِه
" َك َما َبَدأ ُ
َك َما ُي ْدلِي اْل ُم ْح َتج ِب ُح َّجتِ ِه".
يعني على حد زعمهم أنه حجة ،وتسمى حجة ،يعني مثل ما يقال :الحديث الموضوع المكذوب على
رسول هللا –صلى هللا عليه وسلم -يقال الحديث يعني على حد زعم واضعه يسمى حديثا على حد زعم
واضعه ،وهذه تسمى حجة على حد زعم المحتج بها.
ِ ِِ
ِ
وه مسا َق َها َفس ِمَي ْت ُح َّجة َعَلى س ِب ِ
يل َّ
الت َهكمِ .أ َْو ِِل ََّن ُه ِفي ُح ْسَب ِان ِه ْم
َ
ُ
" َك َما ُي ْدلي اْل ُم ْح َتج ب ُح َّجته َو َساقُ ُ َ َ
ِ
ِ ِ
يرِهم ُح َّجة .أ َْو ِِل ََّن ُه ِفي أُسلُ ِ
يع".
وب قَ ْولِهَ :تحَّية َب ْيَن ُه ْم َضْرب َو ِج ُ
ْ
َوَتْقد ِ ْ
كيف تكون تحية والمراد بها اإلكرام والتعظيم؟ وتكون بضرب وجيع؟ هذا تهكم هذا.
ِ
ف
ان ُح َّج َت ُه ْم ِإََّّل َما َل ْي َس ِب ُح َّج ٍةَ .واْل ُمَر ُاد َن ْف َي أ ْ
َن َت ُكو َن َل ُه ْم ُح َّجة اْلَب َّت َةَ .فِإ ْن ُقْل َتَ :ك ْي َ
يلَ :ما َك َ
" َكأََّنهُ ق َ
ِِ
ِ
ِ
ين}؟ ُقْل ُتَ :ل َّما أَ ْن َكُروا اْلَب ْع َث َوَك َّذ ُبوا
َّللا ُي ْحِي ُ
يك ْم} َج َواب { ْائ ُتوا ِبآبائنا ِإ ْن ُك ْنتُ ْم صادق َ
َوَق َع َق ْولُ ُهُ { :قل َّ ُ
َّللا َ -عَّز َو َج َّلُ -ه َو َّالِذي
وه َق ْول ُمَب ِك ٍت أُْل ِز ُموا َما ُه ْم ُم ِقرو َن ِب ِه ِم ْن أ َّ
الرُس َلَ ،و َح ِس ُبوا أ َّ
َن َما َقاُل ُ
َن َّ َ
اإل ْقر ِار ِب ِه ِإن َأ ْنص ُفوا وأَص َغوا ِإَلى د ِ
ض َّم ِإَلى ِإْلَازمِ َذلِ َك ِإْلَزام ما ُه َو َو ِ
ُي ْحِي ِ
اعي
يت ُه ْمَ ،و َ
يه ْم ُث َّم ُي ِم ُ
َ
َ ْ ْ
اج ُب ِْ َ
ْ َ
َ َ
اْلح ِق وهو جمعهم يوم اْل ِقي ِ
ِ
ِ
آب ِائ ِه ْم ،وكان أهون
اإل ْتَي ِ
ان َق ِادً ار َعَلى ِْ
ان َقادً ار َعَلى َذل َك َك َ
امةَ ،و َم ْن َك َ
ان ِب َ
َ َ َُ َ ْ ُ ُ ْ َ ْ َ َ َ

شيء عليه".

قادر على إماتة الحي ثم إحيائه فقدرته على
قادر على إماتته الحي ثم إحيائه ،إذا كان ا
يعني إذا كان ا
إحياء من مات من باب أولى؛ ألن الكل عنده سواء ،الكل عنده سواء ،إماتة ثم إحياء بالنسبة لهم
طلب إحياؤهم وهم أموات،
لألحياء الذين يتحدثون يحتاجون في إحيائهم إلى إماتة قبلها ،وآبائهم الذين ُ
فالفعل الواحد أسهل من الفعلين عندهم عند المتكلمين أسهل ،فإذا قدر على ما هو عندهم أشد مما
يترتب عليه إماتة ثم إحياء فقدرته على اإلحياء بعد أن حصلت اإلماتة من باب أولى ،فيكون إتيانه
بآبائهم الذين ماتوا أهون ،وهو أهون عليه من الذي لم يمت بعد ثم يموت ثم يبعث ثانية مرة ثانية ،مع
أن الكل عليه هين ،وأهل العلم يقولون :إن أفعل التفضيل هنا ليست على بابها ،إن أهون بمعنى هين،
الكل هين سهل عليه.

معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

طالب :شيخ أحسن هللا إليك ،أصحاب الكهف إماتة أم نوم؛ ِلن هللا قال{ :ثم بعثنهم ليتسألوا بينهم}؟
نعم.
طالب :النوم أخو الموت.
إن الذين طلبوا رؤية الباري –جل وعال -فصعقوا ماتوا ،ثم بعثهم ،والنائم يبعث؛ ألن النوم موت.
طالب....... :الكالم ..
نعم ،خالص يكفي ،اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.

