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السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
في الدرس السابق في حديث الخط « كان نبي من األنبياء يخط ،فمن وافق خطه فذاك» يقول النووي

في شرح مسلم قوله « :ومنا رجال يخطون» قال :كان نبي من األنبياء –عليهم السالم -يخط فمن
وافق خطه فذاك ،اختلف العلماء في معناه ،والصحيح أن معناه :من وافق خطه فهو مباح له ،ولكن

ال طريقة لنا إلى العلم اليقيني بالموافقة فال يباح ،والمقصود أنه حرام؛ ألنه ال يباح إال بيقين الموافقة،
وليس لنا يقين بها ،وإنما قال النبي -صلى هللا عليه وسلم« :-فمن وافق خطه فذاك» ،ولم يقل هذا

حرام بغير تعليق على الموافقة؛ لئال يتوهم المتوهم أن هذا النهي يدخل فيه ذاك النبي الذي كان يخط،

فحافظ النبي –صلي هللا عليه وسلم -على حرمة ذلك النبي ،مع بيان الحكم في حقنا ،فالمعنى أن ذلك
النبي ال منع في حقه ،وكذا لو علمتم الموافقة ،ولكن ال علم لكم بها.
وقال الخطابي :هذا الحديث يحتمل النهي عن هذا الخط؛ إذ كان علما لنبوة هذا النبي ،وقد انقطعت،

فنهينا عن تعاطي ذلك.

وقال القاضي عياض :المختار أن من وافق خطه فذاك الذي يجوزون إصابته فيما يقول ،ال أنه أباح

ذلك لفاعله ،قال :ويحتمل أن هذا نسخ بشرعنا ،فحصل بمجموع كالم العلماء االتفاق على النهي عنه
اآلن.
من الذي أحضر الورقة؟
طالب............ :
يعني بدأ الكالم ،يعني كالم النووي وكالم القاضي والخطابي وغيرهم ،هذا يقول مقدم الورقة :أوال كما

العرفون والمنجمون ،ال يجوز؛ ألنه من ادعاء
هو مقرر ال يجوز الخط بالرمل مثل ما يفعله الرمالون ا
الغيب ،وهللا تعالى يقول { :قل ال يعلم من في السموات واألرض الغيب إال هللا} ،فال يجوز لإلنسان

أن يدعى علم الغيب بسب من األسباب ،أو بوسيلة من الوسائل ،ال عن طريق الخط ،وال قراءة الكف،
وال قراءة الفنجان ،وال غير ذلك من الطرق التي يسلكها المشعوذون ،الذي يضحكون على الناس،

ويأخذون أموالهم ،ويستخفون بعقولهم ،أما الحديث فظاهره -وهللا أعلم -أن النبي –صلى هللا عليه
وسلم قال « :كان نبي من األنبياء يخط» فيكون هذا طريقة من طرائق الوحي لذلك النبي سواء كان

إدريس أو غيره ،والوحي له طرق كثيرة مختلفة من نبي إلى آخر ،وقد ذكر ابن القيم في طرق الوحي
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إلى النبي -عليه الصالة والسالم -أنها ثمانية أضرب ،منها الرؤيا الصالحة ،ومنها اإللهام ،إلى آخره،

فيكون هذا نوعا من اإللهام لذلك النبي ،أما غير النبي فليس له شيء من ذلك ،أما قول النبي –عليه

الصالة والسالم« :-إنه كان نبي من األنبياء يخط ،فمن وافق خطه فذاك» ،فهذا على سبيل التعجيز
كما في القرآن في مواضع كثيرة { :أعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير} ،وكما في قول النبي –عليه

الصالة والسالم « :-إذا لم تستحي فاصنع ما شئت » ،ليس هذا معناه اإلذن لإلنسان أن يصنع ما
يشاء ،لكن على سبيل التعجيز ،وبيان أن األمر واضح ،وال إشكال فيه هنا ،قال« :كان نبي من األنبياء
يخط ،فمن وافق خطه فذاك» كأن الحديث يقول للسائل :هل أنت نبي؟ سيقول السائل :كال ،فسوف

يقول له :هل تعرف أنت الطريقة التي كان يخط بها ذلك النبي؟ فسوف يقول :ال ،فيكون الجواب :إذن
ال سبيل لك إلى ذلك.
أما السؤال األول كأن الحديث يقول للسائل هل أنت نبي؟ فيقول :كال ،هذا معلوم ،لكن قد يقول :أنا
لست بنبي ،لكني أقتدي بنبي ،أقتدي بهذا النبي ،لكن التعليق األمر على أمر مستحيل يجعل األمر

المعلق مستحيال ،ال علم ألحد كائنا من كان بكيفية خط ذاك النبي ،فال تمكن موافقته ،فالتعليق على
المستحيل مستحيل ،هذا خالصة ما يمكن أن يقال ،وأما ما يقال أو ما يتعلق بكيفية الخط أو أنه

مباح ،فهو مباح في حق ذلك النبي ،في حق ذلك النبي مباح ،لكن هل هو على طريقة العرافين؟ أو

طريقة قد تكون طريقة معجزة لهذا النبي ،وإن كانت ممنوعة محظورة في حقه إال من وافق خطه كذلك،
لكن عرفنا أن الموافقة مستحيلة؛ ألنه ال يمكن االطالع عليها ،بعد وفاته مستحيلة.

قد يقول قائل :إن هذه الخطوط مصورة ،وفيه كتاب مصنف مطبوع قديما جدا بخط إدريس ،لكنه

كتاب باطل؛ ألنه ال يمكن االطالع على خط إدريس ،األسانيد ال يمكن أن تتصل بنبي من األنبياء
غير محمد -عليه الصالة والسالم ،-مستحيل أن تتصل األسانيد إلى نبي من األنبياء ،فاتصال

األسانيد من خصائص هذه األمة ،فكونه يكتب في هذا ال شك أنه ضرب من الكهانة ،ضرب من

الكهانة ،يزعم أنه يعلم ذلك الخط ،وال علم له به ،كما يزعم الكهان ما يدعونه ،وكذلك العرافون

والمنجمون.

طالب :خاتم سليمان..
ماذا؟
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طالب :مثل خاتم سليمان..
يعني هل يدعي أحد أنه وجده؟
طالب :أنه وجده والرسم الذي عليه ،يستخدمونه ،يبيعون الخاتم..
كم لسليمان من خاتم؟
طالب....:
هللا المستعان.
طالب :يا شيخ فيه قول أنه قد يكون من الوحي ،أين الداللة على ذلك عليه؟
ال ،ما فيه ما يدل ،لكن إذا أبيح ألحد ،قد يباح لنبي ما ال يباح لغيره ،فيكون هذا من خصائصه،
يكون من خصائصه.

نعم.
بسم هللا الرحمن الرحيم ،الحمد هلل رب العالمين ،وصلى هللا وسلم على نبينا محمد ،وعلى آله

وصحبه.

قال اإلمام القرطبي –رحمه هللا تعالى:-
َّللا من َال يس َت ِجيب لَه ِإلى يومِ اْل ِقيام ِة وهم عن د ِ
ِ ِ
َض ُّل ِم َّمن ي ْد ِ
عائ ِه ْم
قوله تعالىَ { :و َم ْن أ َ
َ َ ُْ َ ْ ُ
ُ ُ
ْ َ ُ
َْ
عوا م ْن ُدون َّ َ ْ َ ْ
ِ
غافلُو َن}.
َض ُّل} أَي َال أَحد أضل وأجهل { ِم َّمن ي ْدعوا ِمن دو ِن َّ ِ
يب لَ ُه ِإلى
َق ْولُ ُه َت َعاَلىَ { :و َم ْن أ َ
ْ َ ُ ْ ُ
ََ
َّللا َم ْن َال َي ْس َت ِج ُ
ْ
عائ ِهم ِ
يومِ اْل ِقيام ِة} وِهي ْاألَوَثان{ .وهم عن د ِ
َخَر َج َها َوِهي
غافلُو َن} َي ْع ِني َال َي ْس َم ُعو َن َوَال َي ْف َه ُمو َنَ ،فأ ْ
َ َ َ ْ ُ َ ُْ َ ْ ُ
َْ
ْ
َ
ور ب ِني آدمِ ،إ ْذ َق ْد مَّثَلها عبد ُتها ِباْلملُ ِ
وك َو ْاأل َُمَر ِاء َّال ِتي تخدم".
َ َ َََ َ
َج َم ٌاد َم ْخَر َج ُذ ُك ِ َ
ُ
ََ
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يعني األصل في جمع المذكر السالم أن يكون للعاقل ،وهؤالء جمادات ،فكيف جمع غافلون على جمع

المذكر السالم وهم جمادات؟ على حد زعم عابديهم ،هم يرون أنها تعقل ،وأنها تنفعهم ،وأنها تضرهم،
فعلى حد زعمهم جاء الجمع.
ِ
" َق ْولُ ُه َت َعاَلىَ { :وإِذا ُح ِشَر َّ
ام ِة".
اس} ُي ِر ُ
الن ُ
يد َي ْو َم اْلقَي َ
مع أنه يوجد فيمن يعبد من دون هللا من هو عاقل ،من هو عاقل ،لكن إن كان بغير علمه فهو عن
دعائه غافل ،وإن كان بعلمه فهو طاغوت ،إذا عبد بعلمه ورضي بذلك فهو طاغوت.
"{ كانوا َلهم أَعداء} أَي هؤَال ِء اْلمعبودون أَعداء اْلكَّف ِار يوم اْل ِقي ِ
ِ
اء اْل ُكَّف ِارَ ،واْل ِج ُّن
ْ َُ
امةَ .فاْل َمََل ئ َك ُة أ ْ
ُ ُْ ْ
َعَد ُ
َ ُْ ُ َ ْ َ ُ ُ َ ْ َ َ َ
ِ
و َّ ِ
َن َت ُكو َن ْاألَصَن ِ
ين
ين يتبرؤون َغدا ِم ْن َعَبَد ْت ُه ْمَ ،وَيْل َع ُن َب ْع ُ
ض ُه ْم َب ْعضاَ .وَي ُج ُ
وز أ ْ
ام لْل ُكَّف ِار َّالذ َ
الشَياط ُ
َ
ْ ُ
ير َخْل ِق اْلحي ِ
َعَداءَ ،عَلى َتْقِد ِ
اة َل َهاَ ،دلِيلُهُ قَ ْولُ ُه َت َعاَلى{ :تََبَّأْرنا ِإلَ ْي َك ما كانُوا ِإَّيانا َي ْع ُب ُدو َن}
وها أ ْ
َعَب ُد َ
ََ
ِ
ِ
[القصص .]63 :وِقيل :عادوا معب ِ
ودو َن ِعَب َاد َت ُه ْم،
ودات ِه ْم؛ أل ََّن ُه ْم َك ُانوا َسَب ُب َهََل ك ِه ْمَ ،و َج َحَد اْل َم ْع ُب ُ
َ َ َ َ ْ َ ُْ َ
ِ
كانوا بِ ِع ِ
ين}".
َو ُه َو َق ْوُل ُهَ { :و ُ
َ
بادت ِه ْم كاف ِر َ
كانوا لهم أعداء ،وكانوا بعبادتهم كافرين ،الضمير في كانوا األولى ،وكانوا الثانية يعود إلى شيء واحد؟
طالب............ :
نعم؟
طالب.....:
كانوا لهم أعداء ،وكانوا بعبادتهم كافرين ،ظاهر السياق أنه يعود إلى المعبودين ،المعبودون أعداء لمن

عبدوهم ،وهم أيضا يجحدون هذه العبادة ،لكن هل يتصور أن العابدين يجحدون هذه العبادة وقد وقعت
منهم؟
طالب :ال.
ال.
طالب.....:
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نعم
طالب :يمكن أنهم يجحدون ،تنطق....
وكانوا بعبادتهم كافرين ،إذا حشر الناس كانوا لهم أعداء ،حشر الناس كانوا ...األصل أنهم هم

المعبودون ،المعبودون يتبرأون ممن عبدهم ،ويعادونهم ،والعداوة من الطرفين ،عداوة من الطرفين
كلٌ يعادي اآلخر ،لماذا؟

ألن هذا عبده من دون هللا ،من دون هللا ،فينقلب عدوا له بدال من أن يتوقع نفعه يكون عدوا له في

القيامة ،والعابد أيض ا يزعم أن هذا هو الذي أضله وصده عن دين هللا ،فيكون عدوا له ،وعموم أهل
النار بعضهم أعداء لبعض؛ {كلما دخلت أمة لعنت أختها} ،نسأل هللا السالمة والعافية.
ِ
ِ
ِ
جاء ُه ْم هذا
" َق ْولُ ُه َت َعاَلىَ { :وإِذا تُْتلى َعَل ْي ِه ْم ُ
قال َّالذ َ
آياتنا َبِينات} َي ْعني اْلُقْر َ
ين َكَفُروا لْل َح ِق َل َّما َ
آن { َ
ِ
يم ِصَل ٌة".
ِس ْحٌر ُم ِب ٌ
ين} َق ْولُ ُه َت َعاَلى{ :أ َْم َيُقولُو َن ا ْف َتر ُ
اه} اْلم ُ
يعني يمكن حذفها واالستغناء عنها من حيث المعنى ،كما قدر المؤلف :أيقولون افتراه ،واألصل عدم

هذه الزيادة ،وأنها لها معناها ،وأم تأتي لإلضراب ،وتكون بمعنى بل ،فهو إضراب عن قولهم األول:
هذا سحر ،إلى قولهم الثاني :إن النبي-عليه الصالة والسالم -افتراه واختلقه من تلقاء نفسه.
التْقِدير :أَيُقوُلو َن ا ْف َتراه ،أَي َتَق َّوَله مح َّمٌد .وهو ِإ ْضراب عن ِذ ْك ِر َتس ِميتِ ِهم ْاْلي ِ
ات ِس ْحراَ .و َم ْعَنى
َ ٌ َْ
ُ َُ
ْ َ ُ َ
" و َّ ُ َ
َ َُ
َُ ْ
اْل َه ْمَزِة ِفي " أَمِ" ِْ
اإل ْن َك ُار َو َّ
اس َم ْع قَ ْوَل ُه ُم اْل ُم ْس َت ْن َكَر اْل َمْق ِض ُّي ِم ْن ُه اْل َع َج ُب.
الَ :د ْع َه َذا َو ْ
الت َع ُّج ُبَ ،كأََّن ُه َق َ
َن مح َّمدا َكان َال يْقِدر عَلي ِه ح َّتى يُقولَه وي ْف َت ِريه عَلى َّ ِ
ِ
ُم ِة اْل َعَرِب َل َك َان ْت
َّللاَ ،وَل ْو َقَدَر َعلَ ْي ِه ُدو َن أ َّ
َ َ ُ َ ْ َ َ ُ ََ َ ُ َ
َوَذل َك أ َّ ُ َ
قُ ْدَرتُ ُه َعَل ْي ِه ُم ْع ِجَزةٌ لِ َخْرِق َها اْل َع َاد َة".
يعني على سبيل التنزل ،حتى لو قدر أن النبي –عليه الصالة والسالم-افتراه واختلقه من تلقاء نفسه

من بين هذه األمة الموصوفة بالبالغة والفصاحة ،وقد عجزوا مجتمعين عن اإلتيان بمثله أو بشيء

منه ،يكون هذا معجزة ،والمعجزة إذا اقترنت بدعوة النبوة دلت على أنها مؤيدة من هللا –جل وعال-؛ إذ

ال يمكن أن يدعي ويظهر على يديه شيء يخرق العادة ،ويكون كاذبا يدعى النبوة ،أما إذا لم يدع

وظهر على يديه ما يخرق العادة فهذه إما كرامة إن كان على منهج صحيح ،وإما من خوارق الشيطان
وإعانة الشياطين له إذا كان على المنهج الباطل.
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ِ
ِ
"وِإ َذا َكاَن ْت مع ِجَزة َكاَن ْت َتصِديقا ِمن َّ ِ
ق اْل َك ِاذ َبَ ،فََل َي ُكو ُن م ْف َت ِرياَ ،و َّ
الض ِم ُير
َ
يم َال ُي َصد ُ
ْ
ُْ
َ
ُ
َّللا َل ُهَ ،واْل َحك ُ
ِ
لِْل َح ِقَ ،واْل ُمَر ُاد ِبه ْاْلَيات".
للحق المذكور في اآليات قبلها ،قال الذين كفروا للحق.
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
"{ ُقل ِإ ِن ا ْف َتَرْيتُ ُه} َعَلى س ِب ِ
يل اْلَفْر ِ
َن َتُرُّدوا
َي َال َتْقدُرو َن َعَلى أ ْ
ْ
ضَ { ،فَل َت ْمل ُكو َن لي م َن ََّّللا َش ْيئا} أ ْ
َ
َّللاَ ،ف َكيف أَ ْف َترِي علَى َّ ِ ِ
ع ِني ع َذاب َّ ِ
َجلِ ُك ْم؟
َّللا أل ْ
ْ َ
َ
َ
َ َ
وضو َن فِ ِ
ِ ِ
ِ
الت ْكِذ ِ
ِ
يبَ .و ِْ
يه ِم َن َّ
اضةُ
اإل َف َ
يلَ :ت ُخ ُ
َعَل ُم ِبما ُت ِف ُ
{ ُه َو أ ْ
َي َتُقولُوَن ُهَ ،ع ْن ُم َجاهدَ .وق َ
يضو َن فيه} أ ْ
َي ا ْند َفعوا فِ ِ
الشي ِء :اْل َخو ُ ِ ِ
ِ
ِ ِ
يه و ِاال ْنِد َفاع .أََف ُ ِ
ِفي َّ
َي َد َف َع ِجَّرَت ُه
يهَ .وأَ َف َ
ُ
ْ
اضوا في اْل َحديث أ ِ َ ُ
ضف َ
اض اْلَبع ُير أ ْ
ْ
الش ِ
َخَر َج َهاَ ،و ِم ْن ُه َق ْو ُل َّ
اع ِر:
ِم ْن ِكْرِش ِه َفأ ْ
"وأفضن بعد كظومهن بجرة"
الناس ِمن عرَف ِ ِ
اض ٌة".
َي ُد ِف ُعواَ ،وُك ُّل َد ْف َعة إِ َف َ
َوأَ َف َ
اض َّ ُ ْ ََ َ
ات إَلى منى أ ْ
ويفهم من اإلفاضة أنها تقال في الشيء الذي يكثر ،يعني أكثر فيه من الكالم؛ ألن مثله إذا قيل:
فاض الماء يعني كثر على ظرفه فيفيض منه.
ِ
الت ْمِي ِ
"{ َكفى ِب ِه َش ِهيدا} ُن ِص َب َعَلى َّ
َي ُه َو َي ْعَل ُم ِص ْد ِقي َوأََّن ُك ْم ُم ْب ِطلُو َنَ { ،و ُه َو
يزَ { ،ب ْيني َوَب ْيَن ُك ْم} أ ْ
اْل َغ ُفور} لِم ْن تابِ َّ { ،
يم} بعباده المؤمنين.
الرح ُ
ُ َ
َق ْولُ ُه َتعاَلىُ { :قل ما ُك ْن ُت ِب ْدعا ِم َن ُّ ِ
ان َقْبلِي ُرُس ٌلَ ،ع ِن ْاب ِن َعَّباس
َي أ ََّو ُل َم ْن أُْرِس َلَ ،ق ْد َك َ
َ
الرُسل} أ ْ
ْ َ
ف اْلم َض ِ
ير ح ْذ ِ
ِ
الد ِ
غ ْيُرُهِ " :بَدعا" ِبَف ْت ِح َّ
افَ ،واْل َم ْعَنى:
عْ :األ ََّو ُلَ .وَقَأَر ِع ْك ِرَم ُة َو َ
َو َغ ْي ِرِهَ .واْل ِب ْد ُ
الَ ،عَلى َتْقد ِ َ
ُ
الش ِ
احب ِبدع .وِقيلِ :ب ْد ٌ ِ
ِ
يع بِم ْعنىِ ،م ْث ُل ِن ْصف َوَن ِصيفَ .وأ َْبَد َع َّ
اعُر :جاء بالبديع.
َما ُك ْن ُت َص َ َ َ َ
ع َوَبد ٌ َ
ع ِفي ه َذا ْاألَم ِر أ ِ
وشيء ِب ْد ٌ ِ
َخَف ِ
ش.
اعَ ،ع ِن ْاأل ْ
يعَ .وقَ ْو ٌم أ َْبَد ٌ
عَ .وُفََل ٌن ِب ْد ٌ
َي ُم ْب َتَد ٌ
َي َبد ٌ
َ
ْ ْ
ع (باْل َك ْس ِر) أ ْ
َوأَ ْن َشَد ُق ْطُر ٌب َق ْو َل َعِد ِي ْب ِن َزْيد:
ع ِم ْن َح َو ِاد َث َت ْع َترِي ِ ...ر َجاال غدت من بعد بؤسى بأسعد "
َفََل أََنا ِب ْد ٌ
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أصل المادة البدع واالبتداع هو االختراع ،فما كنت بدعا يعني مبتدعا ال غير مثال سبق ،بل ألمثلة

سابقة ،وهم األنبياء والرسل الذي جاء في عددهم حديث أبي ذر على كالم فيه عند أهل العلم ،وأن

الرسل ثالثمائة وبضعة عشر ،وأما األنبياء فجمع غفير ،فهو مسبوق.

"{ وما أ َْدرِي ما ي ْفعل ِبي وال ِب ُكم} ي ِريد يوم اْل ِقيام ِة .ولَ َّما َنَزَل ْت َف ِرح اْلم ْش ِرُكو َن واْليهود واْلمَن ِ
افُقو َن
ْ ُ ُ َْ َ َ َ َ
َ
َ
َ ُ َُ
َ َُ ُ َ ُ
َ ُ
ِ
ِ
ف َنتَّ ِب ُع َن ِبًّيا َال َي ْدرِي َما ُي ْف َع ُل بِه َوَال ِبَناَ ،وأََّن ُه َال َف ْض َل َل ُه َعَل ْيَناَ ،وَل ْوَال أََّن ُه ا ْب َتَد َع َّالذي َيُقوُلهُ
َوَقاُلواَ :ك ْي َ
ِِ
ِ ِ
َّ ِ
ِ
َّللا ما َتَقَّدم ِم ْن َذ ْن ِب َك َوما َتأ َّ
َخَر}
ِم ْن ِتْلَق ِاء َن ْف ِس ِه َأل ْ
َ
َخَبَرُه الذي َب َع َث ُه ب َما َي ْف َع ُل بهَ ،فَنَزَل ْت {لَي ْغفَر َل َك َّ ُ َ
الصحاب ُة :ه ِنيئا َلك يا رسول َّ ِ
ِ
َّللاَ ،لَق ْد
[الفتحَ ،]2 :فَن َس َخ ْت َهِذِه ْاْلَيةََ ،وأَْر َ
ف اْل ُكَّف ِارَ .وَقاَلت َّ َ َ َ
َّللا أَ ْن َ
َ َ َُ َ
غ َم َّ ُ
ِ
ِ
َّللا َلك ما ي ْفعل ِبك يا رسول َّ ِ
ِ ِ
ِ
ين
َّللاَ ،فَل ْي َت ش ْعَرَنا َما ُه َو َفاع ٌل ِبَنا؟ َفَنَزَل ْت{ :ل ُي ْدخ َل اْل ُم ْؤ ِمن َ
َبَّي َن َّ ُ َ َ َ َ ُ َ َ َ ُ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َن َل ُه ْم ِم َن
ين ِبأ َّ
هار} [الفتحْ ]5 :اْلَي َةَ .وَنَزَل ْتَ { :وَبش ِر اْل ُم ْؤ ِمن َ
َواْل ُم ْؤ ِمنات َجَّنات َت ْجرِي م ْن َت ْحت َها ْاألَ ْن ُ
َّ ِ
َّللا َف ْضَل َك ِبيرا} [األحزاب".]47 :
يعني هذا القول مفاده الشك منه –عليه الصالة والسالم-في مآله ومآلهم ،ولكن هذا الكالم ليس
بصحيح ،هذا الكالم ليس بصحيح ،في مآلهم إذا كان القصد في الدنيا وما يحصل له وما يحصل لهم

من أمور الدنيا فهذا كالم صحيح ،أما مآلهم في اآلخرة إن ماتوا على كفرهم فمقطوع به أنهم في النار

ومآله –عليه الصالة والسالم -ومن تبعه فالمجزوم به أنه في الجنة.

ِ
س َو ْاب ُن َعَّباس َوَق َت َاد ُة َواْل َح َس ُن َو ِع ْك ِرم ُة َو َّ
امَ َأر ٌة ِم َن ْاألَ ْن َص ِار:
الض َّح ُ
" َقاَل ُه أََن ٌ
اكَ .وَقاَل ْت أ ُُّم اْل َعََلء ْ
َ
ِ
اه أ َْبَي َاتَنا َفتُ ُوِفيَ ،فُقْل ُت:
اقتسمنا المهاجرين فطار لنا عثمان بن َم ْظ ُعون ْب ِن ُح َذا َف َة ْب ِن ُج َمحَ ،فأَْنَزْلَن ُ
َ
َّللا عَلي ِه وسَّلم« :-وما ي ْد ِر ِ
رحم ُة َّ ِ
َّ
َّللا أ َْكَرم َكَ .فَق َّ ِ
َّللا َعَل ْي َك أََبا َّ ِ ِ ِ
َّللا
يك أ َّ
ََ ُ
َن َّ َ
َ
ال النب ُّي َ -صلى َّ ُ َ ْ َ َ َ
السائب! إ َّن َّ َ َ
ََْ
ِ
ُمي يا رسول َّ ِ
ِ
ِِ
ينَ ،و َما َأرَْيَنا ِإَّال َخ ْيرا،
ال« :أ َّ
اء ُه اْلَيق ُ
َما ُه َو َفَق ْد َج َ
َّللا! َف َم ْن؟ َق َ
أ َْكَرَم ُه؟» َفُقْل ُت :بأَبي َوأ َ َ ُ َ
َّللا ،وما أ َْدرِي ما ي ْفعل ِبي وَال ِب ُكم» َقاَل ْتَ :فو َّ ِ
ِ
َّللا ِإِني َألَرجو َله اْلجَّن َة ،وو َّ ِ ِِ
َفو َّ ِ
َّللا َال
ُْ ُ َ
َ
َ
ََ
َ
ْ
َ ُ َُ
َّللا إني َلَر ُس ُ
ول َّ َ َ
ِ
َحدا أَ َبداَ .ذ َكَرُه الثَّ ْعَل ِب ُّي".
أَُزكي َب ْعَد ُه أ َ
هذا من أجل حسم المادة ،مادة الجزم بمصائر الناس من قبل أحد لم يؤيد بوحي؛ ألن هذا غيب ،وال
يدرى بما ختم لإلنسان ،هذا الجزم ممنوع حتى من يقتل في سبيل هللا جاء النهي عن تسميته والجزم

له بالشهادة ،لكن ترجى ،والمعتمد عند أهل السنة والجماعة أنه ال يجزم ألحد ال بجنة وال بنار إال من
شهد له النبي-عليه الصالة والسالم -يرجى للمحسن ،ويخشى على المسيء.

معالي الشيخ عبد الكريم
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طالب :في الكتابة األولى على ذكر فَلن –رحمه هللا.-
نعم.
طالب :من باب الرجاء.
دعاء ،دعاء
طالب :رحمة هللا عليك يا أستاذ ..الدعاء..
إن هللا أكرمك هذا اإلشكال ،إن هللا أكرمك.
طالب............ :
نعم.
طالب :يقول إنه من  ...نزلت فيه أنتم شهداء هللا في أرضه حينما قال« :وجبت له الجنة».
نعم.
طالب :نعم.
أنتم شهداء ،لكن الواحد ما يجزم ،إذا شهد الناس كلهم ،وال يجزم أيضا أنه من أهل الجنة إال من باب
الرجاء ،إنما يرجى له أنه من أهل الجنة ،والناس شهود ،لكن ال يقطع بذلك ،نعم القول عند أهل السنة

أن من اتفقت ألسنة الناس على مدحه والثناء عليه أنه من أهل الجنة كما قالوا في مالك وأحمد

والسفيانين وغيرهم قالوا هذا ،عند قول من أهل العلم ،ومن اتفقوا على ذمه والنيل منه أنه من أهل
النار ،لكن الجزم هذا بغير ما جزم به النبي –عليه الصالة والسالم – دونه ما دونه ،فالمرجح عند أهل

العلم أنه ال يجزم بأحد ،أما الكافر الذي مات على كفره فمقطوع أنه من أهل النار ،وإذا مر أحدكم
بقبر كافر فليبشره بالنار ،هذا ما فيه إشكال ،يعني ما يدخل في كالم أهل العلم هذا.

طالب :الرسول –عليه الصَلة والسَلم -شهدألصحابه «أبوبكر في الجنة وعمر في الجنة.» ...
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نعم شهد للعشرة ،وشهد للحسن والحسين ،وشهد لثابت بن قيس ،وشهد لجمع من الصحابة ،هؤالء شهد

لهم بالجنة؛ ألنه يتكلم بوحي الرسول –عليه الصالة والسالم.-

طالب :ما رأيك لمن يرى من الكفار في الوقت الحالي الذين ال يسمعون النبي -عليه الصَلة
والسَلم -عدد كبير ًّ
جدا منهم يقول :حكمهم في اْلخرة حكم أهل الفترة...

ما أظن ما هنا أحد لم يبلغه الدين ،يعني مع الوسائل الحديثة ،ومع انتشار اإلسالم في جميع األصقاع،

ٍ
عصور مضت في قرون مضت ،يتصور في بعض الجهات ،أما اآلن
ما أظن أحدا ،قد يتصور في

فما يتصور ،وأما من لم تبلغه الدعوة فحكمه حكم أهل الفترة ،وهذا ما فيه إشكال{ ،وما كنا معذبين
حتى نبعث رسوال}.
طالب :يكون بالمخالطة لهم يقول :ال يعرفون شيئا عن اإلسَلم أبدا ،وال سبق أن سمعوا فيه ....
الجامع.

الذي لم تبلغه الدعوة هذا يمتحن في اآلخرة.
طالب............ :
هو ما يعاقب إال على ما بلغه{ ،وما كنا معذبين حتى نبعث رسوال}.
طالب :قد ينتشرون في أمريكا ،في أوروبا يدعى أن هذا هو اإلسَلم.
كيف؟
طالب............ :
هذا معروف حتى الرافضة ونشاطهم معروف تأثيرهم على الناس ،لكن العبرة بالدين الصحيح.
الثعَل ِبي وَقال :وإَِّنما َقال ه َذا ِحين َلم يعَلم ِبغُ ْفر ِ ِ ِ
َّللا َل ُه َذ ْنَب ُه ِفي َغ ْزَوِة
" َذ َكَرُه َّ ْ ُّ َ َ َ َ َ َ
َ ْ َْ ْ َ
ان َذ ْنبهَ ،وإَِّن َما َغَفَر َّ ُ
ِ
ِ
ِِ
ين.
اْل ُحَد ْي ِبَية قَْب َل َم ْوتِه ِبأَْرَب ِع سن َ
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يه " :وما أَدرِي ما ي ْفعل بِ ِه" َليس فِ ِ
ِي ،و ِرواي ِتي فِ ِ
ِ
يه " ِبي َوال ِب ُك ْم"
ُقْل ُتَ :حِد ُ
يث أُمِ اْل َعََلء َخَّر َج ُه اْل ُب َخارُّ َ َ َ
َْ
ََ ْ َ ُ َُ
الص ِح ُ ِ
َّللاَ ،عَلى َما َيأ ِْتي َبَيا ُن ُه".
َو ُه َو َّ
اء َّ ُ
يح إ ْن َش َ
انظر يا أبا عبد هللا في فتح الباري ،كم رقمه؟
طالب....:
طالب :المحقق يجزم أنه في البخاري..
ماذا؟
طالب :المحقق يجزم أنه في البخاري..
هو في البخاري ،لكن رواية المؤلف ،رواية القرطبي ،الرواية التي اعتمدها القرطبي ليس فيها :ما أدري
ما يفعل بي وال بكم ،إنما فيها :ما أدري ما يفعل به.

طالب :به أي بأبي السائب؟
نعم؟
طالب.....:
يعني قبله في موضع ٍ
ثان قبله.
طالب.....:
طالب :كأن المؤلف علم أنه في رواية أخرى في ...بي وال بكم ،فرجح رواية على ما ذهب إليه ابن

هشام..

ال هو قالها عن الثعلبي ،مختصرة هذه الراوية.
طالب :ذكره البخاري رقم ألف ومائتين وثَلث وسبعين ،وألفين وستمائة وسبعة وثمانين ........
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وما أدري وهللا وأنا رسول هللا ما يفعل بي ،انظر الحديث الذي قبله.
طالب............ :
نعم.
طالب :قل ليس بي وال بكم في مقام المحقق بل هو في رواية البخاري..
هو ما ينازع ،ما ينازع القرطبي هل هي موجودة أو غير موجودة ،لكن الراوية التي اعتمد عليها من

البخاري ليس بها؛ ألنه قال :وروايتي فيه :وما أدري ما يفعل به ،ومع أنه هنا في هذه الرواية قال:
"قلت :ال أدري " ،وما أدري وهللا وأنا رسول هللا ما يفعل بي ،ما فيه :به.

طالب............ :
نعم ،ألف ومائتين؟
طالب :سبعة آالف وثَلثة..
هات هذا الذي معك .شف فيه ألف ومائتين قبله ،أول موضع..
طالب :ألف ومائتين وثَلثة وأربعين.
هات الذي معك ،هات ألف ومائتين.
طالب............ :
هذا ما فيه شيء.
فقال الرسول –عليه الصالة والسالم « -وما يدريك أن هللا أكرمه؟» فقلت :بأبي أنت وأمي فقال
الرسول –عليه الصالة والسالم « :-وما هو فوهللا لقد جاءه اليقين ،وإني أرجو له الخير ،وهللا ما أدري
وأنا رسول هللا ما يفعل بي».

طالب :نفسه هذه ما يفعل به.

معالي الشيخ عبد الكريم

ماذا؟

اخلضري

طالب............ :
هذا نفس الرواية.
طالب :ما يفعل بي..
ما يفعل بي.
طالب... :
الذي معك ،الموضع األول ،يمكن ،هاته ،مثل الشرح هل أشار إلى روايات أم ما أشار.
قال قوله" :ما يفعل بي" في رواية الكشميهني :به ،التي هي رواية القرطبي ،القرطبي اعتمد على رواية
الكشميهني .ما يفعل بي ،في رواية الكشميهني :به ،وهو غلط منه ،فإن المحفوظ في رواية الليث هذا،

ولذا عاقبه المصنف براوية نافع بن يزيد عن عقيل التي لفظها " :ما يفعل به " ،وعلق منها هذا القدر

فقط ،إشارة إلى أن باقي الحديث لم يختلف فيه ،ورواية نافع المذكورة ،وصلها اإلسماعيلي ،وأما متابعة
شعيب فستأتي...
ثم قال :قال عبد الرزاق ولفظه « :وهللا ما أدري وأنا رسول هللا مايفعل بي وال بكم » وإنما قال رسول

هللا -صلي هللا عليه وسلم -ذلك موافقة لقول هللا تعالى في سورة األحقاف { :قل ما كنت بدعا من
الرسل وما أدري ما يفعل بي وال بكم} ،وكان ذلك قبل نزول قوله تعالى { :ليغفرلك هللا ما تقدم } إلى

آخره ...ألن األحقاف مكية ،وسورة الفتح مدنية بال خالف فيهما ،وقد ثبت أنه –عليه الصالة والسالم-

قال« :أنا أول من يدخل الجنة» إلى غير ذلك من األخبار الصحيحة فمعناه أن يحمل اإلثبات في
ذلك على العلم المجمل ،والنفي على اإلحاطة من حيث التفصيل.

المقصود أن رواية القرطبي التي أشار إليها باعتبار أنها روايته ،يعني اعتمادا على رواية الكشميهني

التي ضعفها ،بل حكم الحافظ ابن حجر بغلطها.

طالب...:ما في قوله :وأنا رسول هللا ،وهللا ما أدري وأنا رسول هللا ما يفعل بي فقالوا..
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أرد بذلك حسم المادة لمن أراد أن يتكلم ،فإذا كان الرسول –
الرسول –عليه الصالة والسالم -كأنه ا

عليه الصالة والسالم -ال يدري ،وأشار ابن حجر أنه من حيث اإلجمال قد يكون يدري ،ويجزم أنه في

الجنة ،لكن من حيث التفصيل ما يدري ما يفعل به ،والمقصود من ذلك كله حسم المادة على من أراد
أن يتكلم فيما ال علم له به من غير توقيف.

َن ي ُكو َن ِفي ه َذا َن ِ
اس ٌخ َوَال َم ْن ُسو ٌخ ِم ْن
َ
أْ َ
ه َذا اْلمو ِض ِع ِخ َطاب لِْلم ْش ِرِكين و ِ
اج
احت َج ٌ
َ َ ْ
َ
َْ
ٌ ُ

ِ
ال َّ
ال
اسُ :م َح ٌ
الن َّح ُ
" َو ْاْلَي ُة ليست بمنسوخة؛ أل ََّن َها َخَبٌرَ .ق َ
ورِة ِإَلى
َح ُد ُه َما أََّن ُه َخَبٌرَ ،و ْاْل َخُر أََّن ُه ِم ْن أ ََّو ِل ُّ
ِج َه َت ْي ِن :أ َ
الس َ
ِ
ِ
َن
ال أ ْ
َعَل ْي ِه ْم َوَت ْوبِي ٌخ َل ُه ْمَ ،ف َو َج َب أ ْ
ين َك َما َك َ
َن َي ُكو َن َه َذا أ َْيضا خ َطابا لْل ُم ْش ِرِك َ
ان َقْبَل ُه َو َما َب ْعَد ُهَ ،و ُم َح ٌ
َّ
َيُقول َّ ِ
َّللا َعَل ْي ِه َو َسَّل َم -لِْل ُم ْش ِرِكينَ { :ما أ َْدرِي َما ُي ْف َع ُل ِبي َوال ِب ُك ْم} ِفي ْاْل ِخَرِةَ ،وَل ْم
النب ُّي َ -صلى َّ ُ
َ
َّ
ات َعَلى اْل ُك ْف ِر م َخَّلٌد ِفي َّ
الن ِار،
َّللا َعَل ْي ِه َو َسَّل َمِ -م ْن أ ََّو ِل َم ْب َعثِ ِه ِإلَى َم َم ِات ِه ُي ْخ ِبُر أ َّ
َن َم ْن َم َ
َيَز ْلَ -صلى َّ ُ
ُ
ِ
ِ
َّ
اإليم ِ
ِ
َّللا َعَل ْي ِه َو َسَّل َمَ -ما ُي ْف َع ُل بِ ِه
َو َم ْن َم َ
ان َواتََّب َع ُه َوأَ َط َ
اع ُه َف ُه َو في اْل َجَّنةَ ،فَق ْد َ أرَى َ -صلى َّ ُ
ات َعَلى ْ َ
ِ
ِ
َوب ِ
ف
ِه ْم ِفي ْاْل ِخَرِةَ .وَل ْي َس َي ُج ُ
وز أ ْ
ول َل ُه ْم َ :ما أ َْدرِي َما ُي ْف َع ُل ِبي َوَال ِب ُك ْم في ْاْلخَرِةَ ،فَيُقوُلو َنَ :ك ْي َ
َن َيُق َ
َن َّتبِعك وأَ ْن َت َال َت ْدرِي أ ََت ِصير ِإلَى َخ ْفض وَدعة أَم ِإَلى ع َذاب و ِعَقاب .و َّ ِ
يح ِفي ْاْلَي ِة َق ْو ُل اْل َح َس ِن،
الصح ُ
َ
ُ
َ
َ
َُ َ
َ َ ْ
ِ
ِ
الَ :حَّد َثَنا أ َُبو
الَ :حَّد َثَنا َو ِك ٌ
وس َ
يع َق َ
وسى َق َ
ف ْب ِن ُم َ
َك َما َقَ أَر َعل ُّي ْب ُن ُم َح َّمد ْب ِن َج ْعَف ِر ْب ِن َح ْفص َع ْن ُي ُ
َب ْكر اْل ُه َذلِ ُّي َع ِن اْل َح َس َنَ " :وما أ َْدرِي َما ُي ْف َع ُل ِبي َوال ِب ُك ْم ِفي ُّ
َص ُّح َق ْول
ال أ َُبو َج ْعَفرَ :و َه َذا أ َ
الد ْنَيا" َق َ
ِ
َّ
اه ْم ِم ْن َمَرض َو ِص َّحة َوُر ْخص َو َغََلء َو ِغنى
َّللا َعَل ْيه َو َسَّل َمَ -ما َيْل َحُق ُه َوإَِّي ُ
َوأ ْ
َح َس ُن ُهَ ،ال َي ْدرِي َ -صلى َّ ُ
َوَفْقر".

لكن السبب ،سبب الورود ،الذي هو قول المرأة لعثمان بن مظعون :إن هللا أكرمك ،إن هللا أكرمك ،تريد
الكرامة في الدنيا أو في اآلخرة؟

طالب :اْلخرة.
أرد النبي–عليه الصالة والسالم -نفي الجزم به ،فالحديث كله يدور
تريد الكرامة في اآلخرة ،وهذا الذي ا

على المآل في اآلخرة وما رتب عليه في قوله –عليه الصالة والسالم :-ما أدري ما يفعل بي وال بكم،
نعم..
طالب :يدخل فيه.
هو مرتب على ما تقدم ،فاإلشكال مازال باقيا.

معالي الشيخ عبد الكريم
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طالب :شيخ ،أحسن هللا إليك ،قول ا بن حجر السابق إشارة إلى التفضيل في اْلخرة طلب النبي –
عليه الصَلة والسَلم -الوسيلة..
نعم.
طالب :وهي منزلة ........
ال ،هو الرسول –عليه الصالة والسالم -يجزم ،ويجزم كل أحد أن الرسول –عليه الصالة والسالم -في

الجنة ،يعني ما في ذلك أدنى شك أو ريب ،لكن من حيث التفصيل..
طالب....:
هذا من حيث اإلجمال ،لكن من حيث التفصيل قد يخفى.
طالب :كالوسيلة يا شيخ؟

كالوسيلة نعم ،أما قول الحسن مع أنه ظاهر ويرتفع به اإلشكال أنه ال يدري ما يفعل به وال بهم في

الدنيا فهذا صحيح ،لكن يضعف هذا القول السبب ،ودخول السبب في النص قطعي ،دخول السبب
في النص قطعي عند أهل العلم.
وء ِإ ْن أََنا ِإَّال َنِذ ٌير َوَب ِش ٌير}
َعَل ُم اْل َغ ْي َب َال ْس َت ْك َثْر ُت ِم َن اْل َخ ْي ِر َوما َم َّس ِن َي ُّ
" َو ِم ْثُل ُهَ { :وَل ْو ُك ْن ُت أ ْ
الس ُ
اش َتَّد اْلَبََل ُء
[األعراف .]188 :وذكر الواحدي وغيره عن الكلبي عن أبي صالح عن ْاب ِن َعَّباسَ :ل َّما ْ
اجر ِإَلى أَرض َذ ِ
ِ
ول َّ ِ
ِ َّ
َّ
اب َرس ِ
َص َح ِ
ات َن ْخل َو َش َجر
ْ
َّللا َعَل ْيه َو َسل َمَ-أرَى في اْل َمَنامِ أََّن ُه ُي َه ِ ُ
ِبأ ْ
َّللا َ -صلى َّ ُ
ُ
ِِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ين ،ثُ َّم
يها َفَرجا م َّما ُه ْم فيه م ْن أَ َذى اْل ُم ْش ِرِك َ
اس َت ْب َشُروا ِب َذل َكَ ،وَأر َْوا ف َ
َو َماءَ ،فَق َّص َها َعَلى أ ْ
َص َحابه َف ْ
ِ
ِ
َّللا ،م َتى ُن َه ِ
ِ
ض َّال ِتي َ أر َْي َت؟ َف َس َك َت َّ
اجُر ِإَلى ْاألَْر ِ
الن ِب َّي-
إَّن ُه ْم َم َكثُوا ُبْرَهة َال َيَر ْو َن َذل َك َفَقالُواَ :يا َر ُس َ
ول َّ َ
ِ َّ
َّ
ِ
ِ
َخُر ُج ِإَلى
َي َال أ َْدرِي أَأ ْ
َّللا َت َعاَلىَ { :وما أ َْدرِي َما ُي ْف َع ُل بي َوال ب ُك ْم} أ ْ
َّللا َعَل ْيه َو َسل َمَ ،-فأَ ْنَز َل َّ ُ
َصلى َّ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ َّ ِ
وحى
الِ « :إَّن َما ُه َو َش ْي ٌء َ أر َْي ُت ُه في َمَناميَ ،ما أ ََّت ِب ُع ِإَّال َما ُي َ
اْل َم ْوض ِع الذي َأرَْيتُ ُه في َمَنامي أ َْم َال .ثُ َّم َق َ
ِ
َخَبْرتُ ُك ْم ِب ِه.
وح ِإَل َّي َما أ ْ
َي َل ْم ُي َ
إَل َّي» أ ْ
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ِ
ِ ِ
ض َعَل َّي َو َعَل ْي ُك ْم ِم َن اْلَفَرِائ ِ
ض.
ال اْلُق َش ْيرُّ
يل :اْل َم ْعَنى َال أ َْدرِي َما ُي ْفَر ُ
ِيَ :ف َعَلى َه َذا َال َن ْس َخ في ْاْلَيةَ .وق َ
َق َ
ِ ِ ِ
اخ َتار َّ
َمُرُك ْم ِفي ُّ
الد ْنَيا ،أَتُ ْؤ ِم ُنو َن أ َْم َت ْك ُفُرو َن،
الطَبرُّ
ِي أ ْ
َو ْ َ
َمرِي َوأ ْ
َن َي ُكو َن اْل َم ْعَنىَ :ما أ َْدرِي َما َيص ُير إَل ْيه أ ْ
اجُلو َن ِباْلع َذ ِ
اب أ َْم تَُؤ َّخُرو َن.
أ َْم تُ َع َ
َ
السِد ِي َو َ ِ
ال اْل َح َس ُنَ :ما أ َْدرِي َما ُي ْف َع ُل ِبي َوَال بِ ُك ْم ِفي ُّ
الد ْنَيا،
ُقْل ُتَ :و ُه َو َم ْعَنى َق ْو ِل اْل َح َس ِن َو ُّ
غ ْي ِره َماَ .ق َ
ِ
َما ِفي ْاْل ِخرِة َفمعا َذ َّ ِ
ِ ِ
ِ
الرُس ِلَ ،وَل ِك ْن َقالَ :ما أ َْدرِي َما
َخ َذ ِمي َثا َق ُه ِفي ُّ
أ َّ
ين أ َ
َّللا! َق ْد َعل َم أََّنهُ في اْل َجَّنة ح َ
َ ََ
ِ ِ
َخرج َكما أ ْ ِ
ِ
ِ
ِ
ُي ْف َع ُل ِبي ِفي ُّ
اء َقْبلِيَ ،وَال أ َْدرِي َما
اء َقْبلي ،أ َْو أُ ْقَت ُل َك َما ُقتَلت ْاألَ ْنبَي ُ
ُخ ِر َجت ْاألَ ْنبَي ُ
الد ْنَيا أَأ ْ ُ ُ َ
ُم ِتي اْلمرِمَّي ُة ِباْل ِحجارِة ِمن َّ ِ
وف ِب َها
ُم ِتي اْل ُم َصِدقَ ُة أَمِ اْل ُم َكِذَبةُ ،أ َْم أ َّ
ُي ْف َع ُل بِ ُك ْم ،أَأ َّ
الس َماء َق ْذفا ،أ َْو َم ْخ ُس ٌ
ََ َ
َْ
ين اْلح ِق لِي ْظ ِهره علَى ِ
ِ
الد ِ
ين ُكلِ ِه} [التوبة:
َخ ْسفا ،ثُ َّم َنَزَل ْتُ { :ه َو َّالذي أَْرَس َل َر ُسوَل ُه ِباْل ُهدى َوِد ِ َ ُ َ ُ َ
".]33
يعني كونه –عليه الصالة والسالم -يدري ما يفعل بأبي بكر وعمر وعثمان وعلى يعني في اآلخرة
يدري ما يفعل بالعشرة وغيرهم ممن شهد لهم النبي –عليه الصالة والسالم ،-ويدري –عليه الصالة

والسالم -ما يفعل بمن مات من الكفار والمشركين حينما بشرهم بالنار ،فكيف يخفى عليه حاله؟ هذا
بالنسبة لآلخرة ،أما للدنيا فال يعلم الغيب إال هللا –جل وعال -في أمور الدنيا.

يبقى أن السبب سبب ورود الحديث في قصة عثمان بن مظعون ال شك أن مراد المرأة أكرمه في

اآلخرة ،وأهل العلم يقولون :إ ن مثل هذا قطعي في النص ،فيشمل اآلخرة ،ولم يبق وجه يمكن أن يوجه
به إال المبالغة في تقرير ما يريده النبي –عليه الصالة والسالم ،-الرسول –عليه الصالة والسالم -يريد

من أمته أن ال تجزم بشيء إال بنص ،ولذلك نهى عن الشهادة للشهيد الذي يقتل في سبيل هللا مقبال
غير مدبر ،نهى أن يشهد له أو يوصف بالشهادة ،إنما يرجى له ذلك ،النبي –عليه الصالة والسالم-
نهى عن التفضيل بين األنبياء« ،ال تفضلوا بين األنبياء» ،مع أن النص المقطوع به في قوله تعالى:

{ تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض}« ،وال تفضلوني على يونس» ،كل هذا من باب حسم المادة
مادة من يجرؤ على الخوض فيما ال علم له به ،المبالغة في حسم المادة قد تقتضي هذا ،وإن كانت
حقيقة األمر معلومة لدى النبي –عليه الصالة والسالم ،-كما أن األنبياء فضل هللا بعضهم على

بعض ،ونهى النبي –عليه الصالة والسالم -عن التفضيل ،كل هذا من باب حسم المادة؛ لئال يتطاول

أحد على المفضل عليه ،ولذا قال « :ال تفضلوني على يونس بن متى» ،والنبي –عليه الصالة
والسالم-النصوص القطعية أفضل الخلق ،سيد ولد آدم.

معالي الشيخ عبد الكريم
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طالب :في إطَلق على قتل غزة -رحمهم هللا -شهداء.
هذا كله رجاء ،رجاء ،يعني في الجملة ،رجاء ،أما أفرادهم فاهلل أعلم بهم ،يعني كما تقول :شهداء أحد،

لكن ما تقول :فالن منهم بعينه شهيد.

طالب :يقال مثَل :خمسمائة وعشرون شهيدا حتى اْلن..
يعني من حيث اإلجمال ال على التعيين.
طالب :أحسن هللا إليك ،أثر الواحدي الذي هو الرؤيا ،رؤيا الهجرة ما يرد عليها أن رؤيا األنبياء
حق وأنه وحي؟
لكن أوال تخريجه؟
طالب :نسبه الواحدي للكلبي..
طالب :ذكر الواحدي معلقا عن الكلبي عن ..
هالك اإلسناد.
طالب :ومع كونه معلقا فيه انقطاع.
هالك تالف.
طالب..... :
تالف اإلسناد.
الد ِ ِ ِ
ِ
ين اْلح ِق لِي ْظ ِهره عَل ى ِ
ِ
ولَ :س ُي ْظ ِهُر دينهُ
" ُث َّم َنَزَل ْت { ُه َو َّالذي أَْرَس َل َر ُسوَل ُه ِباْل ُهدى َوِد ِ َ ُ َ ُ َ
ين ُكله} َيُق ُ
انُ .ث َّم َقال ِفي أ َّ ِ ِ
َّللا لِ ُي َعِذَب ُه ْم َوأَ ْن َت فِ ِ
َعَلى ْاأل َْدَي ِ
َخَبَرُه َت َعاَلى ِب َما
يه ْم} [األنفالَ ،]33 :فأ ْ
ُمتهَ { :وما َ
كان َّ ُ
َ
ِ
ُمتِ ِه ،وَال َنس َخ عَلى ه َذا ُكلِ ِه ،واْلحمد َِّ ِ
لِل".
َ َ ُْ
َي ْصَن ُع ِبه َوبِأ َّ َ ْ َ َ
ألن اإلشكال في ادعاء النسخ في مثل هذا أن هذه أخبار ،واألخبار ال يدخلها النسخ.
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ِِ
ِ
ِ
ِ
ال َّ
َمَر
الض َّح ُ
َي َما تُ ْؤ َمُرو َن به َوتُ ْن َه ْو َن َع ْن ُهَ .وق َ
اك أ َْيضاَ { :ما أ َْدرِي َما ُي ْف َع ُل بي َوال ب ُك ْم} أ ْ
" َوَق َ
يل :أ َ
ِ ِ ِ
ِ
َن يُق ِ
ِ َّ
َّ
ِ
َّ ِ
ِي
ام ِة ،ثُ َّم َبَّي َن
ول لْل ُم ْؤ ِمن َ
َّللا َعَل ْيه َو َسل َم -أ ْ َ َ
النب َّي َ -صلى َّ ُ
ينَ :ما أ َْدر َما ُي ْف َع ُل بي َوَال ب ُك ْم في اْلقَي َ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ
َّ
ِ
يما َب ْعَد َذلِ َك
َّللا َت َعاَلى َذل َك في َق ْولِه{ :لَي ْغفَر َل َك َّ ُ
َّ ُ
َّللا َما َتَقَّد َم م ْن َذ ْنب َك َوما َتأَخَر} [الفتحَ ،]2 :وَبَّي َن ف َ
ِ
ِ
ين".
ال اْل َكاف ِر َ
ال اْل ُم ْؤ ِمن َ
ينُ ،ث َّم َبَّي َن َح َ
َح َ
قول مرجوح وضعيف.
هذا نفس القول األول الذي تقدم ،ثم قال المؤلف :إنه ٌ
" ُقْلت :وه َذا معَنى اْلَقو ِل ْاأل ََّو ِلِ ،إَّال أََّنه أُ ْطلِق ِف ِ
ِ
الن ْس ُخ ِبم ْعَنى اْلَبَي ِ
يه َّ
ول َذلِ َك
انَ ،وأََّن ُه أُمَر أ ْ
ُ
َ
ْ
ُ َ َ َْ
َن َيُق َ
َ
ِ
ِ
صوَلة،
لْل ُم ْؤ ِمن َ
ين ،والصحيح ما ذكرناه عن الحسن وغيره .و"ما" في " ما ُي ْف َع ُل" يجوز أن َت ُكو َن َم ْو ُ
وأَن َت ُكو َن ِ ِ
وعة.
َ ْ
است ْف َهامَّية َمْرُف َ
ْ
ِ
ين} وقرئ" ي ِ
َّللا َعَّز َو َج َّلَ .تَقَّد َم ِفي غير
وحي" أ ِ
{ِإ ْن أَتَّ ِب ُع ِإَّال َما ُيوحى ِإَل َّي َوما أََنا ِإَّال َنذ ٌير ُمبِ ٌ
ُ
َي َّ ُ
موضع.
َرَي ُتم ِإن كان ِمن ِع ْنِد َّ ِ ِ
آن} َوَكَفْرُت ْم ِب ِه" قال َّ
الش ْع ِب ُّي :اْل ُمَر ُاد ُم َح َّمٌد -
َق ْولُ ُه َت َعاَلىُ { :ق ْل أَأ ْ ْ ْ َ ْ
َّللا" َي ْعني اْلُقْر َ
َّ
َّللا َعَل ْي ِه َو َسَّل َم.-
َصلى َّ ُ
اهٌد :ه و عبد َّ ِ
شاهٌد ِمن ب ِني ِإسر ِائيل} َقال ابن عَّباس واْلحسن و ِع ْك ِرم ُة وَق َتاد ُة ومج ِ
{و َش ِهد ِ
َّللا ْب ُن
َُ َ ْ ُ
َ َ
َ ََ ُ َ َ َ َ َ َُ
ْ َ َ ُْ َ
ْ َ
َّللا علَي ِه وسَّلم-م ْذكور ِفي التَّور ِ
َن رسول َّ ِ
ِ
اةَ ،وأََّن ُه َن ِب ٌّي ِم ْن ِع ْنِد
َّللا َ -صَّلى َّ ُ َ ْ َ َ َ َ ُ ٌ
َْ
َسََلمَ ،ش ِهَد َعَلى اْلَي ُهود أ َّ َ ُ َ
ِ ِ ِ ِ ِ
ِ
اب َّ ِ
ِ
ِ ِ
َّ ِ
ات ِم ْن ِك َت ِ
يل
آي ٌ
َّللاَ .وِفي التْرِمذ ِي َع ْن ُهَ :وَنَزَل ْت ف َّي َ
َّللاَ ،نَزَل ْت ف َّيَ { :و َش ِهَد شاهٌد م ْن َبني إ ْسرائ َ
ِ ِِ
َّللا َال ي ْهِدي اْلَقوم َّ
الظ ِال ِمين}".
اس َت ْكَبْرُت ْم ِإ َّن َّ َ َ
آم َن َو ْ
َْ
َعلى م ْثله َف َ
يرد على هذا أن السورة مكية ،وأن إسالم عبد هللا بن سالم بالمدينة.
ِ
آخ ِر سورِة " َّ ِ
"وَق ْد َتَقَّدم ِفي ِ
َسَل َم ِباْل َمِد َين ِة
وسى َوالتَّ ْوَر ُ
ال َم ْسُرو ٌ
ُ َ
اةَ ،ال ْاب ُن َسََلم؛ أل ََّن ُه أ ْ
َ
قُ :ه َو ُم َ
الر ْعد" َوَق َ
َ
ورُة َم ِكَّي ٌة".
َو ُّ
الس َ
لكن ما يمنع أن تكون اآلية مدنية ،تكتب أو تلحق بسورة مكية؛ ألنه إذا نزلت اآلية ولو كانت متأخرة

قال :اكتبوها في الموقع كذا بسورة كذا.

معالي الشيخ عبد الكريم
اخلضري

طالب...:يمكن ما يمنع أنها معلقة على الشرط إن كان من عند هللا وكفرتم به ،وشهد يعني وشهد

شاهد.

لكن الكالم في كون الشاهد عبد هللا بن سالم
طالب :يقول أرأيتم إن كانت ..
يعني وشهد فيما بعد ..وشهد فيما بعد ،ال يلزم أن يكون وقت نزول اآلية ،شهد فيما بعد ،يعني إذا

أسلم عبد هللا بن سالم شهد يكون تحقق هذا الشرط.

التور ِ
الش ْع ِب ُّيُ :هو م ْن آم َن ِم ْن َب ِني ِإسَر ِائ ِ
الَ :وَق ْولُ ُهَ " :وَكَفْرُت ْم بِ ِه" م َخا َطَب ٌة لُِقَرْيشَّ .
اة؛
وسى َو َّ ْ َ
يل ب ُم َ
ْ َ
َوَق َ
َ َ َ
ُ
ِ
َن ابن سََلم إَِّنما أَسَلم َقبل وَف ِ
ِ
ِ
َّ
َّ ِ
اة َّ ِ
ال
ام ْي ِنَ ،و ُّ
الس َ
َ ْ َ َْ َ
ورةُ َمكَّيةٌَ .ق َ
النب ِي َ -صلى َّ ُ
أل َّ ْ َ َ
َّللا َعَل ْيه َو َسل َم -ب َع َ
ِ
ِي :ومن َقال َّ ِ
َّ
َسَلم ْاب ُن سََلم قَْبل م ْو ِت َّ ِ
َّللا
ال ُّ
الس َ
النب ِي َ -صلى َّ ُ
َ
وسى َق َ
الشاه ُد ُم َ
اْلُق َش ْيرُّ َ َ ْ َ
َ َ
ورُة َمكَّيةٌَ ،وأ ْ َ
وز أَن َت ُكو َن ْاْلي ُة َنَزَل ْت ِباْلمِد َين ِة وتُ َ ِ
ِ َّ ِ
ورة َم ِكَّيةَ ،فِإ َّن ْاْلَي َة َك َان ْت
ام ْي ِنَ .وَي ُج ُ ْ
وض ُع في ُس َ
َ
َ
َ
َعَل ْيه َو َسل َم -ب َع َ
َّللا عَلي ِه وسَّلم :-ضعوها ِفي سورِة ك َذا .و ْاْلي ُة ِفي مح َّ ِ
َّ
َّ ِ
ين،
اجة اْل ُم ْش ِرِك َ
َ ُ َ
َُ
ُ َ َ َ َ
َت ْن ِز ُل َفَيُق ُ
ول النب ُّي َ -صلى َّ ُ َ ْ َ َ َ
َوَو ْج ُه اْل ُح َّج ِة أََّن ُهم َك ُانوا ُيَر ِ
َي َش َه َادتُ ُه ْم َل ُه ْم َو َش َه َادةُ َن ِبِي ِه ْم لِي ِم ْن أ َْو َض ِح
ود ِفي أ ْ
اج ُعو َن اْلَي ُه َ
َشَياء ،أ ْ
ْ
ِ
ِ
اء ْاب ُن َسََلم ُم ْسِلما ِم ْن َقْب ِل أ َْن َت ْعَل َم
ورُة ِفي ُم َح َّ
َن َت ُكو َن ُّ
اْل ُح َج ِجَ .وَال َي ْب ُع ُد أ ْ
الس َ
اجة اْلَي ُهودَ ،وَل َّما َج َ
اْليهود ِبِإسََل ِم ِه َقال :يا رسول َّ ِ
اج َعْل ِني َح َكما َب ْيَن َك َوَب ْي َن اْلَي ُه ِ
َي َر ُجل ُه َو
ع ْن ُه «أ ُّ
َّللاْ ،
ودَ ،ف َسأََل ُه ْم َ
َُ َ ْ
َ َ َُ َ
يك ْم» َقالُواَ :سِي ُدَنا َو َعالِمَناَ .فَق َ َِّ
آم َن ِبي» ،فأساءوا القول فيه  ...الحديثَ ،وَق ْد َتَقَّد َم.
ِف ُ
ال« :إن ُه َق ْد َ
ُ
َّ
َقال ْاب ُن َعَّباسَ :ر ِضَي ِت اْلَي ُه ُ ِ
ِ ِ
َّللا َعَل ْي ِه َو َسَّل َمِ :-إ ْن َي ْش َه ْد َل َك
ود ب ُح ْكمِ ْاب ِن َسََلمَ ،وَقاَل ْت ل َّلنب ِي َ -صلى َّ ُ
َ
ِ
ِ
َسَل َم.
آمَّنا ب َكَ ،ف ُسئ َل َف َش ِهَد ثُ َّم أ ْ
َ
ِ ِِ
َي
" َعلى م ْثله" أ ْ
اْل ُجْر َج ِان ُّيِ ".م ْث ِل"

عَلى ِم ْث ِل ما ِج ْئتكم بِ ِهَ ،ف َش ِهد موسى عَلى َّ ِ
اة َوم َح َّمٌد َعَلى اْلُقْر ِ
ال
َ
َ
آنَ .وَق َ
َ ُ َ
ُُْ
الت ْوَر ُ
َ
اهٌد عَلي ِه أََّنه ِمن ِع ْنِد َّ ِ
ِصَلةٌ ،أَي و َش ِهد َش ِ
َّللا.
ُ ْ
ْ َ َ
َْ

الش ِ
َي َه َذا َّ
اه ُد".
آم َن" أ ْ
" َف َ
صلة يعني زائدة ،شهد شاهد من بني إسرائيل عليه؛ ألنه يقول :مثل صلة ،والشهادة على المثل شهادة
ار أن
على الشيء نفسه ،يعني هي أبلغ من الشهادة على الشيء نفسه ،ليس كمثله شيء ،وذكرنا مر ا

رجال بيده ثوب يعرضه للبيع ،فرأه شخص فقال :اشتر لي مثل هذا الثوب فاشترى له الثوب نفسه،
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اشتر لي مثل هذا الثوب ،فاشترى له الثوب نفسه ،فتخاصموا عند شريح القاضي ،فألزمه بأخذ الثوب

وأثبت البيع وقال :ال شيء أشبه بالشيء من الشيء نفسه ،وهنا المثل إذا شهد على المثل فقد شهد

على الشيء نفسه؛ ألن الشيء نفسه مطابقته تامة ،والمثل قد تكون مطابقته قريبة من التمام ،وقد تبعد
شيء طيب ونافع فإن شهادتنا على مثله أو على ما هو
شيئا عنه ،فإذا شهدنا على أن هذا الشيء
ٌ
أفضل منه من باب أولى.

" َفآمن" أَي ه َذا َّ ِ
اإليم ِ
ِ ِ
كان" محذوف تقديره :فآمن
اب " ِإ ْن َ
ََ ْ َ
انَ .و َج َو ُ
الشاه ُدَ { ،و ْ
اس َت ْكَبْرتُ ْم} أَ ْن ُت ْم َعن ْ َ
ِ ِ
الز َّج ُ ِ
أتؤمنون ،قاله َّ
َّللا َال َي ْهِدي اْلَق ْو َم
آم َن َو ْ
اس َت ْكَبْرتُ ْم} أََل ْي َس َق ْد َظَل ْم ُت ْمُ ،يَبي ُن ُه {إ َّن َّ َ
اجَ .وق َ
يلَ { :ف َ
َّ ِ ِ
لس َؤ ِ
ال َو ِاال ْستِ ْف َهامِ،
اس َت ْكَبْرتُ ْم} أفتأمنون عذاب هللا .و" أَ أ
ع لِ ُّ
َر َْي ُت ْم" َل ْفظٌ َم ْو ُ
ضو ٌ
الظالم َ
آم َن َو ْ
ين} وقيلَ { :ف َ
َولِ َذلِ َك َال َيْق َت ِضي َم ْف ُعوال".
كأن معناه أخبروني ،أرأيت الذي أخبرني.
َو َح َكى َّ
اش
النَّق ُ
َش ِ
اهٌد ِم ْن َب ِني

َرَيتُم ِإن َكان ِمن ِع ْنِد َّ ِ
ِ
َن ِفي ْاْلي ِة َتْقِديما وَتأ ِ
َّللا َو َش ِهَد
َو َغ ْيُرُه :أ َّ
ْخيراَ ،وَتْقد ُيرُهُ :ق ْل أَأ ْ ْ ْ َ ْ
َ
َ
ِ ِ
ِ
َّللا َال يهدي القوم الظالمين.
آم َن ُه َو َوَكَفْرُت ْم إ َّن َّ َ
إ ْسَرائ َ
يل َف َ

ِِ
ِ
كان َخ ْي ار َما َسَبُقونا ِإَل ْي ِه} ".
آم ُنوا َل ْو َ
ين َكَفُروا لَّلذ َ
قال َّالذ َ
َق ْوُل ُه َت َعاَلىَ { :و َ
ين َ
يعني التقدير في أسلوب التقديم والتأخير كأنه ألغي فيه واستكبرتم ،يعني وضع وكفرتم بدل واستكبرتم،
شاهد من بني إسرائيل فآمن هو وكفرتم ،يعني استكبرتم ،وكفرتم،
قل أرأيتم إن كان من عند هللا وشهد
ٌ
نعم.
" ْ ِ
ف ِفي َسَب ِب ُن ُزولِ َها َعَلى ِس َّت ِة أَ ْق َوال:
اخ ُتل َ
اه َّ
َّللاُ َعَل ْي ِه َو َسَّل َمِ -إَلى
ْاأل ََّو ُل :أ َّ
َن أََبا َذر اْل ِغَفارَّ
الن ِب ُّي َ -صَّلى َّ
ِي َد َع ُ
اهم َّ ِ
ِب ِه َق ْوم ُه َفأ ََت ُ ِ
َسَل ُمواَ ،فَبَل َغ َذلِ َك
يم َفأ ْ
يم ُه ْم َفأ ْ
الزع ُ
َسَل َم ،ثُ َّم َد َع ُ ُ
اه َزع ُ
ُ
ان َه َذا َخ ْيرا َما َسَبُقوَنا ِإَل ْي ِهَ ،فَنَزَل ْت َهِذِه ْاْلَيةَُ ،قاَل ُه أ َُبو اْل ُم َت َو ِك ِل".
َك َ

ِْ
اس َت َج َار
اإل ْسََلمِ بِ َم َّك َة َفأ َ
ابَ ،و ْ
َج َ
ِ
اء َل ْو
قَُرْيشا َفَقاُلوا :غَف ٌار اْل ُحَلَف ُ

ألن قريشا تزعم أنهم أشرف من هؤالء من غفار ومن غير غفار ،وال يمكن أن يتقدم عليهم أحد إلى
خير ما سبقونا إليه ،وهذا سببه الكبر والترفع على الناس واحتقار الناس وازد ارؤهم.
الخير ،لو كان ا

معالي الشيخ عبد الكريم
اخلضري

طالب :أبو المتوكل.

أبو المتوكل الناجي ،مترجم عندكم؟
طالب............ :
التخريج قريب يا أبا عبد هللا؟
طالب............ :
أبو المتوكل أليس هو الناجي؟
طالب... :
اسمه..
شف ترجمته يا أبا عبد هللا.
طالب....:
عندك مصحح؟
طالب...... :
يتابع ،الكنى.
طالب.....:المتوكل الناجي هو على بن داود.
طالب.....:
ماذا؟
طالب :ما فيه المتوكل غيره.
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ارجع لعلي ...
طالب :على بن داود ويقال :ابن داود بضم الدال بعده مهموز
دؤاد نعم.
طالب :مات سنة ثمان ومائة وقيل قبل ذلك
تابعي.
طالب :الدولة الرابعة.
الناجي من بني ناجية قال هذا؛ ألن فيها الناجي ،هل من بني الناجية معلوم نعم هو من بني ناجية،
لكن الناجي صاحب الحاشية على الترغيب..
طالب :ما قال من بني ناجية.
هو منهم معروف.
طالب :المتوكل الناجي فقط..
هذا منهم ،لكن الناجي صاحب الحاشية على الترغيب ،وإنما انتقل من مذهب الحنابلة إلى مذهب

الشافعية فقيل النجاة ،فسمي الناجي؛ ألن مذهب الحنابلة متهم بالتشدد عند كثير من المجتمعات ،وإذا
أرادوا أن يصفوا الشخص بالتشديد قالوا :حنبلي.
طالب :أما الثالثة ...
هي خالص هي معروفة الثالثة.
ِ
" َّ
ُصيب َبصُرَها َفَقالُوا َل َها :أ ِ َّ
َّللا َعَل ْي َها َب َصَرَها.
الث ِاني-أ َّ
َ
َسَل َم ْت َفأ َ َ
َن زنيرة أ ْ
َص َابك الَل ُت َواْل ُعزَّىَ ،فَرَّد َّ ُ
َفَقال ع َظماء قُريشَ :لو كان ما ج ِ ِ
ِ ِ ِ
َّللا َت َعاَلى َهِذِه ْاْلَيةَ،
َ ُ َ ُ َْ
اء به ُم َح َّمٌد َخ ْيرا َما َسَبَق ْتَنا إَل ْيه ِزن َيرُةَ ،فأَ ْنَز َل َّ ُ
ْ َ َ َ َ َ
عْرَوةُ بن الزبير.
َقاَل ُه ُ
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ِ
ِ
ِ
ِ
َّ ِ
َسَل َم ِم ْن
َسٌد َو َح ْن َظَل ُة َوأ ْ
ين َكَفُروا ُه ْم َب ُنو َعامر َو َغ َطَف ُ
الثال ُث -أَ َّن َّالذ َ
َش َج ُعَ ،قالُوا ل َم ْن أ ْ
يم َوأ َ
ان َوَتم ٌ
ِ
اء ِب ِه ُم َح َّمٌد َخ ْيرا َما َسَبَق ْتَنا ِإَل ْي ِه ُر َعا ُة اْل ُب ْهمِ؛ ِإ ْذ
اع َةَ :ل ْو َك َ
َسَل َم َو ُج َه ْيَن َة َو ُمَزْيَن َة َو ُخَز َ
غَفار َوأ ْ
ان َما َج َ
َعُّز ِم ْن ُه ْمَ ،قاَل ُه اْل َكْل ِب ُّي َو َّ
ال َق َت َاد ُةَ :نَزَل ْت ِفي ُم ْش ِرِكي
اه اْلُق َش ْيرُّ
الز َّج ُ
َن ْح ُن أ َ
اجَ ،و َح َك ُ
ِي عن ابن عباسَ .وَق َ
ِ
ِ
ص َه ْي ٌب َو َع َّم ٌار َوُفََل ٌن وفَلن.
قَُرْيشَ ،قاُلواَ :ل ْو َك َ
ان َما َي ْد ُ
عوَنا ِإَل ْيه ُم َح َّمٌد َخ ْيرا َما َسَبَقَنا ِإَل ْيه بََِل ٌل َو ُ
وهو القول الرابع.

ود َقاُلوا لَِّلِذين آم ُنوا ،يع ِني عبد َّ ِ
امس :أ َّ ِ
ِ
ين َكَفُروا ِم َن اْلَي ُه ِ
َص َح َاب ُهَ :ل ْو
َ ْ ََْ
َن َّالذ َ
َّللا ْب َن َسََلم َوأ ْ
القول اْل َخ ُ
َ َ
ِ
َك ِ
ِ
ينَ ،ح َك ُ َّ ِ
قِ :إ َّن اْل ُكَّف َار
ال َم ْسُرو ٌ
ين ُم َح َّمد َحًّقا َما َسَبُقوَنا ِإلَ ْيهَ ،قاَل ُه أَ ْك َثُر اْل ُمَفس ِر َ
ان د ُ
َ
اه الث ْعَلب ُّيَ .وَق َ
ِ
ودَ ،فَنَزَل ْت َهِذِه ْاْلَي ُة.
ان َخ ْيرا َما َسَبَق ْتَنا ِإَل ْيه اْلَي ُه ُ
َقالُواَ :ل ْو َك َ
ِِ
ونا ِإَلي ِه ِمن أ َْكب ِر اْلمعار َض ِ
ِ
ِ
ات ِبا ْن ِقََل ِب َها
َو َهذه اْل ُم َع َار َض ُة م َن اْل ُكَّف ِار في َق ْولِ ِه ْمَ :ل ْو َك َ
ان َخ ْيرا َما َسَبُق َ ْ ْ َ ُ َ َ
ِ
ِ ِ
يب ُك ْم
ان َما أَ ْن ُت ْم عليه خيرا ما عدلنا عنه ،لو َك َ
ال َل ُه ْمَ :ل ْو َك َ
ان َت ْكذ ُ
َعَل ْي ِه ْم ل ُكل َم ْن َخاَلَف ُه ْمَ ،ح َّتى ُيَق َ
لِ َّلرس ِ
ول َخ ْيرا َما َسَبْق ُت ُموَنا ِإَل ْي ِهَ ،ذ َكَرُه اْل َم َاوْرِد ُّي".
ُ
كثير ما
ثم في مقابل هذا ما يردده أهل العلم إذا كان في أمر مبتدع لم يفعله الصحابة وال التابعون ،ا

خير لسبقونا إليه.
خير لسبقونا إليه ،لو كان ا
يقولون :لو كان ا
طالب :القول السادس قول مسروق.

خير ما سبقتنا اليهود .وهللا ممكن يمكن أن
ال ،ظاهر ما ذكر إال خمسة؛ ألن الكفار قالوا :لو كان ا
ينفصل عن الخامس.

ِ
ِ
ِ
َن َي ُكو َن
َن َي ُكو َن ِم ْن قَ ْو ِل اْل ُكَّف ِار لَِب ْع ِ
ينَ ،وَي ُج ُ
يل :قَ ْولُ ُهَ { :ما َسَبُقونا ِإَل ْيه} َي ُج ُ
وز أ ْ
وز أ ْ
ض اْل ُم ْؤ ِمن َ
" ثُ َّم ق َ
وج ِم َن اْل ِخ َط ِ
اب ِإَلى اْل َغ ْيَب ِةَ ،كَق ْولِ ِه َت َعاَلىَ { :ح َّتى ِإذا ُك ْنتُ ْم ِفي اْلُفْل ِك َو َجَرْي َن ِب ِه ْم"} [يونس:
َعَلى اْل ُخُر ِ
ِِ ِ ِ
يمان".
َ { ،]22وِإ ْذ َل ْم َي ْه َت ُدوا به} َي ْعني ْاإل َ
خير ما سبقتمونا.
يعني وال في األصل لو كان ا
ِ
آن.
يل :اْلُقْر ُ
" َوق َ
اْل ُهَدى ِباْلُقْر ِ
آن

ِ
ِ
ِ َّ
َّ
ِ
ِ
يبوا
َي َل َّما َل ْم ُيص ُ
يم} أ ْ
َّللا َعَل ْيه َو َسل َمَ { .-ف َسَيُقولُو َن َه َذا إ ْف ٌك َقد ٌ
يلُ :م َح َّمٌد َ -صلى َّ ُ
َوق َ
وَال ِبمن جاء ِب ِه عادوه وَنسبوه ِإَلى اْل َكِذ ِب ،وَقالُوا ه َذا إِ ْفك َقِديمَ ،كما َقالُوا :أَس ِ
اط ُير
َ
َ َُْ َ َ ُ ُ
َ
َ
َ َْ َ َ
ٌ ٌ َ
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ْاأل ََّولِ َ ِ
يل لَِب ْع ِض ِه ْمَ :ه ْل ِفي اْلُقْر ِ
َّللا َت َعاَلىَ { :وِإ ْذ َل ْم
آنَ :م ْن َج ِه َل َش ْيئا َع َاد ُ
ال َّ ُ
الَ :ن َع ْم؟ َق َ
اه؟ َفَق َ
ينَ .وق َ
ِِ
ِ
ِ
طوا ِب ِعْل ِم ِه}".
يم} َو ِم ْثُل ُه {َب ْل َك َّذ ُبوا بِما َل ْم ُي ِحي ُ
َي ْه َت ُدوا به َف َسَيُقوُلو َن َه َذا إ ْف ٌك َقد ٌ
نعم الناس أعداء لما يجهلون.
" َقولُه َتعاَلى{ :و ِمن قَبلِ ِه} أَي و ِمن َقب ِل اْلُقر ِ ِ
َي التَّ ْوَ ار َة" إِماما" ُيْق َتَدى بما فيه و"
تاب ُموسى " أ ِ
ْ
ْ َ ْ ْ
َ ْ ْ
آن" ك ُ
ْ ُ َ
َوَر ْح َمة" من هللا .وفي الكَلم حذف ،أي فلم تهتدوا به .وذلك أنه كان في التوراة نعت النبي َ -صَّلى
َن اْلمعَنى :وَتَقد ِ
َّللا عَلي ِه وسَّلم -وااليمان به فتركوا ذلك .و" إِماما" ُن ِصب عَلى اْلح ِ ِ
اب
َ
َ َ
ال؛ أل َّ َ ْ
َّمهُ ك َت ُ
َ َ
َّ ُ َ ْ َ َ َ
وف َعَل ْي ِهَ .وقِيل :ا ْن َت َص َب ِبِإ ْضم ِار ِف ْعل ،أَي أَ ْنَزْلَن ُ ِ
ال
وسى إِ َماماَ ".وَر ْح َمة" َم ْعطُ ٌ
اه إ َماما َوَر ْح َمةَ .وَق َ
ْ
َ
ُم َ
َ
ُعيد ْت أَو أ ِ
ِ
َن َّ ِ
ش :عَلى اْلَق ْط ِع؛ ِأل َّ ِ
وسى م ْع ِرَف ٌة ِب ِْ
ُضيَف ْت أ َْو أ ُْد ِخ َل
اإل َضا َف ِة؛ ِأل َّ
ْاأل ْ
َخَف ُ َ
النكَرَة ِإ َذا أ َ ْ
َن ك َت َ
اب ُم َ َ
ف َوَال ٌم َص َار ْت َم ْع ِرَفة".
َعَل ْي َها أَلِ ٌ
يعني إماما ورحمة على القطع ،العطف على ما تقدم.
ِ
ِ
ِ
ق"
تاب} َي ْعني اْلُقْر َ
آنُ " ،م َصد ٌ
" { َوهذا ك ٌ
َّ
َّللا َعَل ْي ِه َو َسَّل َم " .-لِسانا َعَربًِّيا"
َصلى َّ ُ
ال أَي َتأ ِ
ِ ِ ِ
اءِني
ْك ٌ
يدَ ،كَق ْولِ ِه ْمَ :ج َ
َت ْوطَئ ٌة لْل َح ْ

ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ق لِ َّلن ِب ِي -
يلُ :م َصد ٌ
َي ْعني للتَّ ْوَراة َولِ َما قَْبَل ُه م َن اْل ُكتُبَ .وق َ
ِ
ِ
ق لِ َما قَْبَل ُه َعَربًِّيا ،و"لِسانا"
َي ُم َصد ٌ
ص ٌ
َم ْن ُ
وب َعَلى اْل َحال ،أ ْ
َزْيٌد َر ُجَل َص ِالحاَ ،ف َت ْذ ُكُر َر ُجَل َت ْو ِكيدا".

يعني جاء زيد صالحا يعني حال كونه صالحا ،فذكر الرجل ال يحتاج إليه بقدر ما هو مجرد توطئة

للحال ،جاءني زيد يمكن أن يكون رجال حاال ،وصالحا حاال ثانية؛ ألنه قال :فتذكر رجال توكيدا،

يد صالحا أكملت الجملة ،بينت هيئة زيد بكونه صالحا،
فتذكر رجال توكيدا؛ ألنك لو قلت :جاءنا ز ٌ
وهذا حال.
طالب :التوكيدات تتبع....
ما هو من باب التوكيد االصطالحي ،إنما توطئة يعني توطئة للحال.
اط حر ِ
ِ
ِ
" وقِيلُ :ن ِصب ِبِإ ْضم ِار ِفعل َتْقِديره :وه َذا ِك َتاب مصِدق أ ِ ِ
ِ
ف
ٌ َُ ٌ ْ
ُُ َ َ
يلُ :نص َب ِبِإ ْسَق َ ْ
َ ْ
َ
َعني ل َسانا َعَربًِّياَ .وق َ
َ َ
اْل َخ ْف ِ ِ
ِ
ِِ
َّ
ولَ ،واْلمَر ُاد ِب ِه َّ ِ
ِ
َّللا َعَل ْي ِه َو َسَّل َم،-
يلِ :إ َّن ل َسانا َم ْفعُ ٌ
النب َّي َ -صلى َّ ُ
ض َتْقد ُيرُه :بل َسان َعَربِيَ .وق َ
ُ
ِ
َّللا عَلي ِه وسَّلم-؛ ِأل ََّنه مع ِجَزُته ،و َّ ِ
ِ
َّ
اب م َصِد ٌ ِ َّ ِ
ق َذا لِ َسان
التْقد ُيرُ :م َصد ٌ
ُ ُْ ُ َ
أْ
ق للنب ِي َ -صلى َّ ُ َ ْ َ َ َ
َي َو َه َذا ك َت ٌ ُ
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ِ
وب
َعَربِيَ .فالل َس ُ
ص ٌ
ان َم ْن ُ
اْلُقر ِ
َن اْلم ْعَنى َي ُكو ُن
ْ َ
آن؛ أل َّ َ

ِ
ِ
َّ
بِم َصِدقَ ،و ُه َو َّ ِ
ان
َّللا َعَل ْيه َو َسَّل َمَ .-وَي ْب ُع ُد أ ْ
َن َي ُكو َن الل َس ُ
النب ُّي َ -صلى َّ ُ
ُ
ِ
ق َن ْف َس ُه.
ُي َصد ُ

اب ،أ ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ
ام ِة " :لِ ُي ْنِذَر" ِباْلَي ِاء خبرا َع ِن اْل ِك َت ِ
ين َظَل ُموا أَ ْن ُف َس ُه ْم
اءةُ اْل َع َّ
َي ل ُي ْنذَر َّالذ َ
{ل ُي ْنذَر َّالذ َ
ْ
ين َظَل ُموا} قَر َ
ِ
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ألنه بشرى ما تظهر عليها العالمات ،فجوزوا فيها ما جوزوا ،وال يظهر عليها عالمات ،آخرها ألف،

واأللف ال تظهر عليها العالمات ،فجوزوا أن يكون مرفوعا وجوزوا أن يكون منصوبا.
اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه.

