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السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
الحمد هلل رب العالمين ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه

أجمعين ،أما بعد،

ففي درس مضى في إعراب خلق هللا السموات واألرض أحضرنا كالم ابن هشام في أوضح المسالك

في المغني ،مغني اللبيب ،وكان رأيه يخالف جماهير المعربين ،ويعد هذا خطأً منهم ،حيث أعربوا
مفعول مطلًقا ،ليس مفعوًل به باعتبار أن المفعول من وقع عليه
مفعول به ،وأعربها
السماوات أعربوها
ً
ً
يد
الفعل ،من وقع عليه فعل الفاعل ،ل من وقع به الفعل ،وفر ٌق بين األمرين ،يعني إذا قلت :ضرب ز ٌ

عمر فعمرو شيء موجود ،وقع عليه فعل زيد ،السماوات ليست موجودة قبل خلقها ،فكيف يقع عليها
ًا

فعل الفاعل ،وإنما وقع فيها ،فال يصح أن يقول :إنه مفعول به ،بمعنى أنها لم يقع عليها فعل الفاعل،

مفعول ألجله ،وإنما تكون
مطلقا؛ ألن
مفعول
مفعول معه ،ول
ول مفعول فيه؛ ألنها ليست ظرًفا ،ول
ً
ً
ً
ً
مفعول به ،باعتبار أنه لم يقع عليها فعل الفاعل،
السماوات مخلوقة فهي مفعول ،بال شك ،لكن ليست
ً
هذه وجهة نظر ابن هشام.

وهذا أحضر كتابات ،منها ما هو في من األشباه والنظائر للسيوطي يقول :الكالم في قوله{ :خلق هللا
السموات واألرض} ،أورد الشيخ عبد القاهر الجرجاني في مثل {خلق هللا السموات واألرض} أن

شيئا آخر
السماوات مفعول به إيرًادا ،وهو أن المفعول به عبارة عما كان
موجودا ،فأوجد الفاعل فيه ً
ً
موجودا ،والفاعل أوجد في الضرب ،والمفعول المطلق هو الذي لم
نحو ضربت ز ًيدا ،فإن ز ًيدا كان
ً

موجودا ،بل عدم محض ،والفاعل يوجده ويخرجه من العدم ،لذا يقول :ضربت ضرًبا ،الضرب
يكن
ً
غير موجود ،وإنما أوجده بضربه ،يقول :ضربت ز ًيدا ،زيد موجود ،ووقع عليه الضرب ،يعني وجهة
النظر ظاهرة وواضحة ،لكن جماهير المعربين على أنها مفعول به.
هي لو كان مفعوًل ويكفي ،السماوات مفعول ،وانتهى؛ ألنها مخلوقة ،وهذا حقيقة المفعول.
محضا ،بل الفاعل يوجده ويخرجه من العدم،
موجودا بل عدم
والمفعول المطلق هو الذي لم يكن
ً
ً
محضا ،فأخرجها هللا تعالى من العدم إلى الوجود ،انتهى.
عدما
ً
والسماوات في هذا التركيب كانت ً
أيضا.
الرّماني ً
وتبعه على ذلك ابن الحاجب وابن هشام ويقال :إنه مذهب ُ

معالي الشيخ عبد الكريم
اخلضري

قال :أجاب الشيخ تاج الدين التبريزي عنه بأنا ل نسلم أن من شرط المفعول به وجوده في األعيان

موجودا بالخارج نحو ضربت ز ًيدا
قبل إيجاد الفعل ،وإنما الشرط توقف عقلية الفعل عليه سواء كان
ً
موجودا نحو..
وما ضربته ،أو لم يكن
ً
هذا منقول من األشباه والنظائر طبعة دار الكتب العلمية ،دار الكتب العلمية ليست ذات عناية.
موجودا نحو.
أم لم يكن
ً
طالب...... :
نبت البذر ،ما فيه باء ول تاء.
قال هللا تعالى { :أعطى كل شيء خلقه } فإن األشياء متعلقة بفعل الفاعل بحسب عقليته ،ثم قد توجد
في الخارج ،وقد ل توجد ،وذلك ل يخرج عن كونه مفعوًل به قال هللا تعالى { :خلقتك من قبل ولم تكن
شيئا } ،وأجاب الشيخ شمس الدين األصفهاني بشرح الحاجبية بأن المفعول به بالنسبة إلى فعل غير
ً
اإليجاد يقتضي أن كون
موجودا ،ثم أوجد الفاعل فيه شيًئا آخر ،فإن إثبات الصفة في غير اإليجاد
ً
يستدعي ثبوت الموصوف أولً ،واما المفعول بالنسبة إلى اإليجاد فال يقتضي أن يكون
موجودا ثم أوجد
ً

الفاعل فيه الوجود ،بل يقتضي أل يكون
تحصيال للحاصل ،انتهى.
موجودا ،وإل كان
ً
ً
هذا ما أدري مقال أم..
طالب :كان أخ يقول :رسالة أظن ماجستير أو دكتوراه كتبت....
ما أدري ،أحضره واحد من اإلخوان بعد أن تأخر أسبوعين أو ثالثة.
على كل حال هنا عنوان يقول :النحو على أصول األشعرية

يقول :ليس أسهل من إعراب جملة مثل خلق هللا السماوات فعل وفاعل ومفعول به ،ل إشكال ،ول

سؤال ،لكن هل هذا الكالم كان قبل علم الكالم ،يقول :واأسفاه رحم هللا السيوطي فقد أبدع عنو ًانا من
أصدق وأبدع العناوين :صون المنطق والكالم عن فن المنطق والكالم ،وكان حريا بأهل اللغة المتثال
ظا على فطرة هللا التي فطر الناس عليها ،لكن بعضهم شدد على نفسه ،فشدد
لنصيحة السيوطي؛ حفا ً
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هللا عليه ،راموا التدقيق ،فكان مآلهم التهافت قال :وهذا إمام كبير في األصول واللغة والفقه تأخذه دوامة

تهافتا ل يليق بإمام من شاكلته ،فقد زعم ابن
علم الكالم ،فيتهافت في إعراب خلق هللا السماوات
ً
مفعول مطلًقا ،لم يا ابن الحاجب؟ ألن السادة
الحاجب -غفر هللا له -أن السموات ليست مفع ًول به ،بل
ً
معاشر األشعرية يرون أن الخلق هو المخلوق؟ لم يا معاشر األشاعرة؟ ألننا لو قلنا :إن الخلق غير
المخلوق لزم عنه محذوران كبيران؛ إما ِقدم العالم ،وإما قيام الحوادث بذات هللا ،فوجب المصير إلى
أن الخلق هو المخلوق.

قال ابن الحاجب في أماليه :من قال :إن الخلق هو المخلوق ،وهو الرأي الذي سيتبناه المملي ،فواجب

أن تكون السماوات مفعوًل مطلًقا لبيان النوع ،إذ حقيقته المصدر المسمى المفعول المطلق أن يكون
اسما لما دل عليه فعل الفاعل المذكور ،وهذا كذلك؛ ألنا بينا على أن المخلوق هو الخلق ،فال فرق
ً
خلقا وبين قولك :خلق هللا السماوات ،إل ما في األول من اإلطالق ،وفي الثاني
بين قولك :خلق هللا ً
قعودا أو قعدت القرفصاء ،فإن أحدهم للتأكيد ،واآلخر لبيان النوع
من التخصيص ،مثل قولك :قعدت ً
وإن استويا في حقيقة المصدرية.

ويقول :هذا مقطوع به بعد إثبات أن المخلوق هو الخلق ،ومن قال :إن المخلوق غير الخلق ،وإنما

هو متعلق الخلق وجب أن يقول :إن السماوات مفعول به ،مثل قولك :ضربت ز ًيدا ،ولكنه غير مستقيم؛

متعلقا لم يخلو أن يكون الخلق
ألنه ل يستقيم أن يكون المخلوق غير متعلق بالخلق؛ ألنه لو كان
ً
قديما فباطل؛ ألنه يجب أن
مخلوقا ،فإن كان
قديما أو
ً
ً
مخلوقا تسلسل ،فكان باطالً ،وإن كان ً
المتعلق ً
خلق ول مخلوق محال ،فيؤدي إلى أن تكون المخلوقات أزلية ،وهو باطل ،فصار
يكون متعلقه معه؛ إذ ٌ

محال فملزومه كذلك ،فثبت أن الخلق
القول بأن الخلق غير المخلوق يلزم منه محال ،وإذا كان الالزم
ً
مصدر إل وهو غير
ًا
هو المخلوق ،وإنما جاء الوهم لهذه الطائفة من جهة أنهم لم يعهدوا في الشاهد
أجساما استبعد مصدريتها لذلك ،و أروا تعلق
جسم ،فتوهموا أن ل مصدر إل كذلك ،فلما جاءت هذه
ً
الفعل بها ،فحملوه على المفعول به ولو نظروا حق النظر لعلموا أن هللا تعالى يفعل األجسام كما يفعل

األعراض ،فنسبتها إلى خلقه واحدة ،فإذا كان كذلك ،وكان معنى المصدر ما ذكرناه وجب أن تكون
مصادر.
يقول :ما كان لبن الحاجب أن يتورط فيما تورط فيه ،فقد لبس جلد المتكلمين ،واقترف ذنبين مشهورين
عند المتكلمين ،التدقيق في مواضع ل تحتمل التدقيق ،اإلغترار بالنفس وهضم قدر اآلخرين ،انظر
لبن الحاجب كيف وصف النحاة بالطائفة الواهمة التي لم تنظر حق النظر ،ولعل أفضل رد على ابن

معالي الشيخ عبد الكريم
اخلضري

الحاجب ما ذكره ابن السيد البطليوسي –رحمه هللا -في كلمة منهجية رائقة قالها بمناسبة مناظرته لرجل
من أهل األدب حول إعراب قول ُكثير:

و ِ
أنت التي حببتي كل قصيرة  .......إلى وما تدري بذاك القصائر
عنيت قصير ِ
ات الحجال ولم أرد ....قصار الخطا شر النساء البحاتر
ُ
فذهب البطليوسي إلى أن البحاتر مبتدأ مؤخر ،وشر النساء خبر مقدم ،مع جواز العكس ،لكن محاوره

صحيحا ،وكيف يصح وهل غرض الشاعر إل أن يخبر أن البحاتر أشر النساء،
أبى أن يكون العكس
ً
قال البطليوسي :وجعل يكثر من ذكر الموضوع ،والمحمول يورد األلفاظ المنطقية التي يستعملها أهل
البرهان فقلت :أنت تريد أن تدخل صناعة المنطق في صناعة النحو ،وصناعة النحو تستعمل فيها
مجازات ومسامحات ل يستعملها أهل المنطق ،وقد قال أهل الفلسفة :يجب أن تحمل كل صناعة

القوانين المتعارفة بين أهلها ،وكانوا يرون أن إدخال بعض الصناعات في بعض إنما يكون من جهل

المتكلم ،أو عن قصد منه؛ للمغالطة ،واستراحة بالنتقال من صناعة إلى أخرى إذا ضاقت عليه طرق
الكالم.
يقول :انظر للكالم وبقيته في األشباه والنظائر للسيوطي.
لكن هل بالفعل يلزم ما ذكروه ،يعني مسألة دخول علم الكالم في العلوم األخرى ل شك أنه دخل،

أيضا سرى من
دخل في أصول الفقه ً
اضحا ،وأما مزجه بعلم التوحيد وما يتعلق به فهذا أظهرً ،
دخول و ً
علم أصول الفقه دخل إلى علم أصول الفقه ،ثم بعد ذلك سرى إلى علم الحديث ،وهناك دعوات من
مخلصين وغيورين على العقيدة من أجل تنقية هذه العلوم من علم الكالم ،هذه دعوة صحيحة وسليمة

ول إشكال ،لكن أكثر من كتب في علم األصول كتابة شاملة لكل ما يحتاج إليه في علم األصول من

أهل الكالم ،والذين كتبوا في علم األصول وليسوا من أهل الكالم إما تأثروا بمن كتب بعلم الكالم،
وأدخلوا من غير قصد أو حصل شيء من النقص وتسلسل األفكار في علم أصول الفقه ،كثير ممن

ينادي بأن يكون المعول على رسالة اإلمام الشافعي في أصول الفقه ،هل يتخرج طالب علم يعرف أن
يتعامل مع النصوص كلها مع كل ما يتعلق بها من كل وجه من خالل رسالة الشافعي؟

ما يمكن ،يعني لبنة أولى رسالة الشافعي احتاجت إلى زيادة تفريع ،وزيادة تفصيل ،وزيادة وأبواب في

علم األصول لم توجد في الرسالة .نعم لو أن هذه الكتب التي تأثرت بعلم الكالم ُعلق عليها ،علق
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وبّين ما فيها من بعض المواضع من خطر ،وما له أثر على العتقاد ،وما
عليها بما يناسب المقامُ ،
طيبا؛ ألن بعض مسائل الكالم ل أثر لها على العتقاد ،وحينئذ إذا كان
ل أثر له على العتقاد كان ً
يستفاد منها في ربط الكالم وتوضيح الكالم وتسلسل الكالم كما يستعمل شيخ اإلسالم في كثير من

كتبه.

يعني تظنون شيخ اإلسالم لو لم يعرف علم الكالم كان يستطيع أن يكتب بهذه اللغة التي كتب بها درء

تعارض العقل والنقل أو نقد التأسيس؟ ما أتصور ،لكنه هضم علم الكالم ،وكتب على طريقة السلف،

فنريد مثل هذا ،فالذي يستطيع أ ن يتعامل مع كالم أهل العلم بطريقة سليمة ل تقحمه في أمر ل
يحسنه ،ثم يترتب عليه ما يترتب.

نأتي إلى مسألتنا ،مسألة الخلق عين المخلوق هذه ليست بصحيحة؛ ألن الخلق المصدر ،والمخلوق
هو ما ينشأ عن هذا المصدر ،خلق هللا السماوات ،يعني التعريف الذي يتفق عليه النحاة حتى من

كتب هذا الكالم ،أن المفعول هو الذي يقع عليه فعل الفاعل ،يعني كون السماوات مخلوقة على زنة

مفعولة هذا ما فيه إشكال ،مخلوقة على زنة مفعولة ،يعني لو قيل :مفعول وسكت خالص ما فيه

إشكال ،لو قيل :مفعول ،لكن مفعول به ،وقع عليه فعل الفاعل ،هل هذا كالم صحيح؟ يعني السماوات
هل خلقها وقع عليها الفعل ،أو عليه الفعل؟

تهجم على غيره فهذا
نحتاج إلى مزيد تأمل لهذه المسألة ،وأما كون اإلنسان إذا وجد شيًئا من المدخل ّ

يحتاج إلى مزيد عناية.

يعني بن القيم –رحمه هللا تعالى -حينما تكلم على حديث :إن كان الشؤم ففي ثالث ،وفي معرض

كالمه قال :إن الشؤم يحصل عندها ل بها ،يعني هذه كلمة األشاعرة حينما يقولون :إن الري يحصل

عند الشرب ل به ،والشبع يحصل عند األكل ل به ،لكن هل هذا كالم صحيح كالم ابن القيم وكالم
األشعرية؟
طالب....:
ليس بصحيح ،لماذا؟

معالي الشيخ عبد الكريم
اخلضري

شخصا تزوج امرأة ،وقد كتب عليه
ألن الشرب يحصل به الري ،األكل يحصل به الشبع ،لكن لو أن
ً
في األزل أنه إذا دخل على زوجته ينكسر رجله فيتشاءم بهذه المرأة ،ولو تزوج أخرى لحصل له ما
كتب له ،فحصل المسبب عندها ل بها ،اشترى دابة ،اشترى سيارة وطلع بها وصدم ،هذا مكتوب عليه

في األزل ،لو اشترى سيارة غيرها لحصل له نفس ما كتب له ،يكون حصل له هذا بهذه األلة ،بهذه
المرأة؟
طالب... :

ال ،وهذا
بيتا ثم دخله ،ثم بعد ذلك حصل ما حصل خسارة مالية مث ً
إنما حصل له عندها ،اشترى ً
ثانيا حصلت هذه الخسارة،
مكتوب عليه في األزل ،مكتوب عليه في اللوح المحفوظ لو اشترى ً
بيتا ً
فحصول المسبب عند وجود هذه األشياء ل بها ،وهذا يختلف عن قولهم حصول الري عند الشرب ل

به؛ ألنهم يلغون األسباب ،يلغون تأثير األسباب ،ففرق بين هذا وهذا ،فكوننا نخلط فكون ابن هشام

وابن الحاجب قبله وعبد القاهر الجرجاني قبله حينما قالوا :إن هذه مفعول مطلق باعتبار أنها ل ينطبق

عيلها تعريف المفعول به عند النحاة ،ل ينطبق عليها تعريف المفعول به عند النحاة فقط ،أما كون
الخلق غير المخلوق فهذا ل يلزم منه شيء ،ل يلزم منه هذا الكالم.

طالب :قريب من هذا اإلشكال مات مثلا محمد ،محمد هل يقال :إنه فاعل ....
بال شك مات محمد أو توفي محمد المعنى واحد ،لكن مات قد يضاف الفعل إلى من له به أدنى
مالبسة ،يضاف الفعل إلى من له به أدنى مالبسة ،أنبت المطر الربيع ،الذي أنبت هو هللا – جل

مؤثر بجعل هللا –جل وعال -له هذا التأثير أسندوه إليه.
وعال ،-لكن لما كان السبب ًا
طالب....:
ماذا عندك؟
طالب :يختلف عما ذكره القرطبي –رحمه هللا.-
الكالم طويل ول عندنا إل هذا الدرس.
بسم هللا الرحمن الرحيم.
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الحمد هلل رب العالمين ،وصلى هللا على محمد وعلى آله وصحبه.
ِ
ِ
وه قالُوا أَ ْن ِص ُتوا َفلَ َّما قُ ِضي
قوله تعاليَ { :وِإ ْذ َصَرْفنا ِإَل ْي َك َنَفرا م َن اْل ِج ِن َي ْس َتم ُعو َن اْلُقْر َ
آن َفَل َّما َح َضُر ُ
َ
ِ
ين}.
َوَّل ْوا ِإلى قَ ْو ِم ِه ْم ُم ْنذ ِر َ
ِ
آن
َق ْولُ ُه َت َعاَلىَ { :وِإ ْذ َصَرْفنا ِإَل ْي َك َنَفرا ِم َن اْل ِج ِن} َه َذا َت ْوبِي ٌخ لِ ُم ْش ِرِكي قَُرْي ٍ
َي ِإ َّن اْل ِج َّن َسم ُعوا اْلُقْر َ
ش ،أ ْ
َفآم ُنوا بِ ِه وعلِموا أََّنه ِمن ِع ْنِد َّ ِ
ضو َن ُم ِصُّرو َن َعَلى اْل ُك ْف ِرَ .و َم ْعَنى " َصَرْفنا" َو َّج ْهَنا ِإَل ْي َك
َّللا َوأَ ْن ُت ْم ُم ْع ِر ُ
ُ ْ
ََ ُ
َ
ِ
ِ
السم ِاء ِبُر ُجومِ ُّ
اس ِتَر ِ
الش ُه ِبَ -عَلى َما َيأ ِْتيَ -وَل ْم َي ُكوُنوا
اق َّ
ص ِرُفوا َع ِن ْ
َوَب َع ْثَناَ .وَذل َك أََّن ُه ْم ُ
الس ْم ِع م َن َّ َ
ِ
ِ َّ
َّ
ع ْن ُه ِإََّّل ِع ْنَد م ْب َع ِث َّ ِ
اس
ال اْل ُمَف ِسُرو َن ْاب ُن َعَّب ٍ
ص ِرفُوا َ
يسى َق ْد ُ
َّللا َعَل ْيه َو َسل َمَ .-ق َ
النب ِي َ -صلى َّ ُ
َب ْعَد ع َ
َ
ِ
ِ
َّ
ات أ َُبو َط ِال ٍب َخَر َج َّ ِ
َّللا َعَل ْي ِه َو َسَّل َمَ -و ْحَد ُه ِإَلى
يد ْب ُن ُجَب ْي ٍر َو ُم َجاهٌد َو َغ ْيُرُه ْمَ :ل َّما َم َ
َو َسع ُ
النب ُّي َ -صلى َّ ُ
َّ ِ ِ ِ
يف ُّ
ع َم ْي ٍر-
س ِم ْن َث ِق ٍ
الن ْصَرَة َفَق َصَد َع ْبَد ياليل َو َم ْس ُع ا
ع ْم ِرو ْب ِن ُ
ودا َو َحبِ ايبا َو ُه ْم ِإ ْخ َوٌةَ -ب ُنو َ
الطائف َيْل َتم ُ
ِِ
ش ِم ْن َب ِني ُجم ٍحَ ،فَد َع ُ ِ
ِ
اإليم ِ
ِ
ال
امَ أَر ٌة ِم ْن قَُرْي ٍ
ان َو َسأََل ُه ْم أ ْ
صُر ُ
َن َي ْن ُ
وه َعَلى قَ ْومه َفَق َ
َوع ْنَد ُه ُم ْ
اه ْم إلَى ْ َ
َ
ِ
ِ
َّللا أَْرَسَل َك!".
اب اْل َك ْعَبة ِإ ْن َك َ
أَ
َح ُد ُه ْمُ :ه َو َي ْمُرطُ ثَي َ
ان َّ ُ
يعني هو ،هو ضمير المتكلم الذي يعبر عنه بضمير الفاعل ل يناسب إضافته إلى النفس يعني كما

قالوا :هو على ملة عبد المطلب واألصل أنه يتحدث عن نفسه ،وهذا أحدهم قال :هو يمرط يعني
يتحدث عن نفسه ،يعني إن كان هللا أرسلك فسوف أمزق ثياب الكعبة ،وهذا استبعاد منهم لذلك.

الثالِ ُث :و َّ ِ
ِ
ِ
َحادا يْرِسلُ ُه َغ ْير َك! وَقال َّ
َّللا
َّللا ََّل أ َُكل ُم َك َكل َم اة أََباداِ ،إ ْن َك َ
َّللا أ َ ُ
َ
ان َّ ُ
ُ َ َ
ال ْاْل َخُرَ :ما َو َجَد َّ ُ
" َوَق َ
ِ
ِ
ِ
َن أ َُكلِ َم َك.
ِن ُك ْن َت َت ْكذ ُب َف َما َي ْنَبغي لِي أ ْ
َن أَُرَّد َعَل ْي َك اْل َكَل َمَ ،وإ ْ
َع َظ ُم َخ َطا ار م ْن أ ْ
ول َفأَ ْن َت أ ْ
أَْرَسَل َك َك َما َتُق ُ
ن ِِ
اجتَم َع َعَل ْي ِه َّ
وه ِإَلى َح ِائ ٍط
ثُ َّم أغروا به سفاءهم َو َع ِب َيد ُه ْم َي ُسُّب َ
اس َوأَْل َج ُئ ُ
الن ُ
ون ُه َوَي ْض َح ُكو َ بهَ ،ح َّتى ْ َ
ِ ِ
لِع ْتب َة و َشيب َة ابَني ربِيع َةَ .فَق ِ ِ
َحم ِائ ِك » ثُ َّم َقالَّ « :
َش ُكو ِإَل ْي َك
الل ُه َّم ِإِني أ ْ
ُ َ َ َْ ْ ْ َ َ
َ
َ
ال لْل ُج َمحَّيةَِ « :ما َذا َلق َينا م ْن أ ْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
اس ،يا أَرحم َّ ِ
الن ِ
ف قَُّوِتي َوِقَّل َة ِحيَلتي َو َه َواني َعَلى َّ
ينَ ،وأَ ْن َت َربِي،
ين ،أَ ْن َت َر ُّب اْل ُم ْس َت ْض َعف َ
الراحم َ
َض ْع َ
َ ْ ََ
ِ
ِ
َّ
ِ
ِِ ِ
َمرِي! ِإ ْن َل ْم َي ُك ْن ِب َك َغ َض ٌب َعَل َّي َفَل أَُبالِي،
ل َم ْن َتكُلني! إَلى َع ْبٍد َي َت َج َّه ُمني ،أ َْو إَلى َع ُد ٍو َمل ْك َت ُه أ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َع َو ُذ ِب ُن ِ
َن َي ْن ِز َل ِبي َغ َض ُب َك ،أ َْو َي ِح َّل َعَل َّي َس َخ ُط َكَ ،ل َك
ور َو ْج ِه َك م ْن أ ْ
َوَلك ْن َعافَي َت َك ه َي أ َْو َس ُع لي ،أ ُ
ِ
ِ
ِ
َّ ِ
ال َلهُ
اْل ُع ْتَبى َح َّتى َتْر َضىَ ،وََّل َح ْو َل َوََّل قُ َّوةَ ِإَّل ب َك»َ ،فَرح َم ُه ْابَنا َرب َ
ِيع َة َوَق َاَّل لغَُل ٍم َل ُه َما َن ْصَران ٍي ُيَق ُ
َعَّداسُ :خ ْذ ِق ْطافا ِم َن اْل ِعَن ِب و َضع ُه ِفي َه َذا َّ
الر ُج ِلَ ،فَل َّما َو َض َع ُه َب ْي َن
الطَب ِق ،ثُ َّم َض ْع ُه َب ْي َن َيَد ْي َه َذا َّ
َ ْ
ٌ
ِ
ِ
َّللا عَليه وسَّلمِ « :-باسمِ َّ ِ
ول َّ ِ
َّ
َّ
َيَدي َرس ِ
َّللا َعَل ْيه َوسَّلمَ -ق َّ ِ
َك َل،
َّللا»ُ ،ث َّم أ َ
ْ
َ
َّللا َ -صلى َّ ُ
ْ ُ
ال النب ُّي َ -صلى َّ ُ َ ْ َ َ َ
َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َفَن َظَر َعَّد ٌ ِ
ال َّ
الن ِب ُّي َ -صَّلى
الَ :و َّ
َّللاِِ ،إ َّن َه َذا اْل َكَل َم َما َيُقوُل ُه أ ْ
َه ُل َهذه اْلَبْلَدة! َفَق َ
اس إَلى َو ْج ِهه ثُ َّم َق َ
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َي اْل ِبَلِد أَْنت يا عَّداس؟ وما ِدي ُنك؟» َقال :أََنا َنصرِاني ِمن أ ِ ِ
ال
َّللا َعَل ْي ِه َو َسَّلمََ « :م ْن أ ِ
ْ َ ٌّ ْ ْ
َ
َهل نيَن َوىَ .فَق َ
َ
َّ ُ
َ َ َ ُ ََ
َّللا عَلي ِه وسَّلم « :-أ ِ
َّ
َّ ِ
الصالِ ِح ُيوُن ِ
الَ :و َما يدريك ما
َم ْن َقْرَي ِة َّ
الر ُج ِل َّ
س ْب ِن َم َّتى» َفَق َ
َل ُه النب ُّي َ -صلى َّ ُ َ ْ َ َ َ
يونس ابن متَّى؟ َقالَ « :ذ ِ
اس َح َّتى َقَّب َل َ ْأر َس َّ
الن ِب ِي َ -صَّلى
اك أَخي َك َ
َ
ان َن ِبًّيا َوأََنا َن ِب ٌّي »َ ،فا ْن َك َّب َعَّد ٌ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ َّ
الَ :يا َسِيدي ما في ْاألَْر ِ
ض
َّ
ال َل ُه ْابَنا َرب َ
ِيع َة :ل َم َف َعْل َت َه َك َذا!؟ َفَق َ
َّللاُ َعَل ْيه َو َسل َمَ -وَيَد ْيه َو ِر ْجَل ْيهَ .فَق َ
َ
ِ
ِ
َّ
َخ ْيٌر ِم ْن َه َذا ،أ ْ ِ ِ
ف َّ ِ
ين َي ِئ َس
َّللا َعَل ْيه َو َسَّل َم -ح َ
َم ٍر َما َي ْعلَ ُم ُه ِإََّّل َن ِب ٌّي .ثُ َّم ا ْن َصَر َ
النب ُّي َ -صلى َّ ُ
َخَبَرني بأ ْ
ِ
ِ
ِ
يف ،حتَّى ِإ َذا َكان بِب ْط ِن َن ْخَل ٍة َق ِ
ِ
ِ
ين.
ام م َن اللَّْي ِل ُي َصلِي َف َمَّر ِبه َنَفٌر م ْن ِج ِن أ ْ
َه ِل َنصي ِب َ
م ْن َخ ْي ِر َثق ٍ َ
َ َ
َ
ِ ِ
ِ
السماء وُرموا ِب ُّ ِ
يسِ :إ َّن
ان َسَب ُب َذلِ َك أ َّ
َن اْل ِج َّن َكا ُنوا َي ْس َت ِرقُو َن َّ
َوَك َ
ال ِإْبل ُ
الش ُهب َق َ
الس ْم َعَ ،فَل َّما ُحرَست َّ َ ُ َ ُ
ِ
ِ
ه َذا َّالِذي حد َث ِفي َّ ِ
ضَ ،فبع َث سراي ِ
ين
ََ
ف اْل َخَبَر ،أ ََّوُل ُه ْم َرْك ُب َنصي ِب َ
اه لَي ْع ِر َ
َ
الس َماء َل َش ْي ٌء َحَد َث في ْاألَْر ِ َ َ َ َ َ ُ
َّ
اف اْل ِج ِن ِإَلى ِت َهامةََ ،فَل َّما َبَل ُغوا َب ْط َن َن ْخَل ٍة س ِم ُعوا َّ ِ
َّللا َعَل ْي ِه َو َسَّل َمُ -ي َصلِي
َو ُه ْم أ ْ
َشَر ُ
النب َّي َ -صلى َّ ُ
َ
َ
ِ
اس َتم ُعوا َل ُه َوَقالُوا :أَ ْن ِص ُتواَ .وَقاَل ْت َط ِائَف ٌةَ :ب ْل أَمَر َّ
الن ِب َّي -
َصَل َة اْل َغَداة ِبَب ْط ِن َن ْخَل َةَ ،وَي ْتلُو اْلُقْر َ
َ
آنَ ،ف ْ َ
َّ
َّللا َعَل ْي ِه َو َسَّل َم."-
َصلى َّ ُ
الخبر ،الخبر مخرج ،هو مشهور ،مشهور في السيرة؟
طالب :قال :مرسل ،وأخرجه ابن هشام في السيرة من طريق من طريق ابن إسحاق حدثني يزيد بن
زياد عن محمد بن كعب القرظي فذكره ،وهو مرسل من طريقه ،أخرجه البغوي ،وضعفه الشيخان..

لكن كون من قال ابن عباس وسعيد جبير ومجاهد ،يعني من مرسل محمد بن كعب ،ماذا عن رواية
ا بن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد فيه زيادة في التخريج.
طالب...:أورده السيوطي في ..من رواية الطبراني في السنة....
عن..
طالب....... :
طالب .:ضعفه يا شيخ ابن اسحاق....
نعم ،يعني ضعفه بين ،لكن هو مروي من طريق ابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد ،والمخرج عن
غير طريقهم طريق محمد بن كعب نريد هذا الذي معنا من طبعة التركي معكم ،ما فيه...
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طالب....:طبعة التركي ....
بعض الطبعات التجارية أفضل منها في التخريج واضح..
طالب.....:الدعاء على قول .....هل يصح..
صحيحا على أن الدعاء مطلق ل على أنه موروث وارث.
إذا كان معناه
ً
َّللا عَلي ِه وسَّلم-أَن ينذر اْل ِج َّن وي ْدعوهم ِإَلى َّ ِ
" َوَقاَل ْت َط ِائَف ٌةَ :ب ْل أَمَر َّ
َّللا َت َعاَلى َوَيْقَ َرأ
الن ِب َّي َ -صَّلى َّ ُ َ ْ َ َ َ ْ
َ َ َُ ُ ْ
َ
ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ
ال َّ
الن ِب ُّي -
آنَ ،ف َصَر َ
َعَل ْي ِه ُم اْلُقْر َ
َّللا َ -عَّز َو َج َّل -إَل ْيه َنَفا ار م َن اْلج ِن م ْن نيَن َوىَ ،و َج َم َع ُه ْم لَ ُهَ ،فَق َ
ف َّ ُ
ِ
ِ ِ
ِ
َّ
َّ
ِ
ال
يد أ ْ
َّللا َعَل ْيه َو َسَّل َمِ « :إني أ ُِر ُ
َن أَ ْقَ أرَ اْلُقْر َ
آن َعَلى اْلج ِن اللْيَل َة َفأَُّي ُك ْم َيتَّبعُني» َفأَ ْطَرقُوا ،ثُ َّم َق َ
َصلى َّ ُ
ود :أََنا يا رسول َّ ِ
َّ ِ
َّ ِ
ال ْاب ُن َم ْسعُوٍدَ :وَل ْم
ال ْاب ُن َم ْس ُع ٍ
َّللاَ ،ق َ
َ َُ َ
ال الثال َث َة َفأَ ْطَرُقواَ ،فَق َ
الثانَي َة َفأَ ْطَرُقوا ،ثُ َّم َق َ
َّ
ِ َّ ِ
َعَلى م َّك َة َد َخل َّ ِ
ِي
َّللا َعَل ْي ِه َو َسَّل َمِ -ش ْعابا
َي ْح ُ
ضْر َم َع ُه أ َ
النب ُّي َ -صلى َّ ُ
َ
َحٌد َغ ْير َ ،فا ْن َطَلْقَنا َح َّتى إ َذا ُكنا بأ ْ َ
يَقال َلهِ ( :شعب اْلحجو ِن) ،و َخ َّط لِي َخ ًّطا ،وأَمرِني أَن أ ِ ِ ِ
ِ
ود
َع َ
ْ ْ
ُ ُ ُ
الََّ « :ل َت ْخُر ْج م ْن ُه َحتَّى أ ُ
ُْ َُ
َ ََ
َ
َجل َس فيه َوَق َ
ِ
الن ُس ِ
ال ُّ
ور َت ْهوِي َوَت ْم ِشي ِفي َرْفَرِف َها،
ام َفا ْف َت َت َح اْلُقْر َ
َم َث َ
آنَ ،ف َج َعْل ُت أََرى أ ْ
إَل ْي َك » ،ثُ َّم ا ْن َطَل َق َح َّتى َق َ
ِ
ِ َّ
َّ
وسمعت لغ اطا وغمغة َح َّتى ِخ ْف ُت َعَلى َّ ِ
َس ِوَدةٌ َك ِث َيرةٌ َحاَل ْت
َّللا َعَل ْيه َو َسل َمَ ،-و َغشَي ْت ُه أ ْ
النب ِي َ -صلى َّ ُ
السح ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
غ َّ
الن ِب ُّي َ -صَّلى
ينَ ،فَفَر َ
اب َذاه ِب َ
َس َم ُع َص ْوَت ُهُ ،ث َّم َطفُقوا َي َتَق َّط ُعو َن م ْث َل ق َط ِع َّ َ
َب ْيني َوَب ْيَن ُه َح َّتى َما أ ْ
َّللا عَلي ِه وسَّلم -مع اْلَفج ِر َفَقال« :أَِنمت » ُقْلتََّ :ل و َّ ِ
الن ِ
يث ِب َّ
اس َح َّتى
َّللاَ ،وَلَق ْد َه َم ْم ُت ِمَرا ا
َس َت ِغ َ
ار أ ْ
ُ
َْ
َّ ُ َ ْ َ َ َ َ َ ْ
َن أ ْ
َ
َ
س ِمع ُتك َتْقرعهم بِعصاك َتُقولِ :
ض ُه ْم » ،ثُ َّم
َن َي ْخ َطَف َك َب ْع ُ
آم ْن َعَل ْي َك أ ْ
ُ ْ
َ ْ َ َ ُُْ َ َ َ
اجل ُسواَ ،فَق َ
الَ « :ل ْو َخَر ْج َت َل ْم َ
َقال « :هل أرَيت َشيائا؟» ُقْلتَ :نعم يا رسول َّ ِ
ال:
ودا ُم ْس َت ْث ِفرِي ثَِي اابا ِب ا
َّللا َ ،أر َْي ُت ِر َج ااَّل ُس ا
َْ ََْ ْ
يضاَ ،فَق َ
ُ َْ َ َ ُ َ
َ
ِ
ِ
اع َو َّ
الزَادَ ،ف َم َّت ْع ُت ُه ْم بِ ُك ِل َع ْظ ٍم َح ِائ ٍل َوَر ْوثَ ٍة َوَب ْعَرٍة »َ ،فَقاُلواَ :يا
ين َسأَلُوِني اْل َم َت َ
« أُوَلئ َك ِج ُّن َنصيبِ َ
ِ
ِ
رسول َّ ِ
َّ
َّللا َيْق َذُرَها َّ
الر ْو ِث.
َن ُي ْس َت ْن َجى ِباْل َع ْظمِ َو َّ
َّللا َعَل ْيه َو َسَّل َم -أ ْ
الن ُ
ول ََّّللا َ -صلى َّ ُ
اس َعَل ْيَناَ .فَن َهى َر ُس ُ
َُ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الِ « :إَّن ُه ْم ََّل َي ِج ُدو َن َع ْظ اما ِإََّّل َو َج ُدوا َعَل ْيه َل ْح َم ُه َي ْو َم أُك َل،
ُقْل ُتَ :يا َن ِب َّي َّ
َّللاَ ،و َما ُي ْغني َذل َك َع ْن ُه ْم! َق َ
ِ
ِ
وََّل روَث َة ِإََّّل وجدوا ِفيها حَّبها يوم أ ُِكل »َ ،فُقْلت :يا رسول َّ ِ
الِ« :إ َّن
َ َُ
َ َْ
َّللاَ ،لَق ْد َسم ْع ُت َل َغ اطا َشد ايدا؟ َفَق َ
ُ َ َُ َ
َ َ َ َْ َ َ
اكموا ِإَل َّي َفَق َض ْي ُت َب ْيَن ُه ْم ِباْل َح ِق » ثُ َّم َتَبَّرَز َّ
َّللاُ َعَل ْي ِه
اْل ِج َّن َتَد َ أ
الن ِب ُّي َ -صَّلى َّ
َت ِفي َقتِ ٍ
ار ْ
يل َب ْيَن ُه ْم َف َت َح َ ُ
وسَّلم -ثُ َّم أ ََت ِاني َفَقال « :هل معك ماء؟ » َفُقْلت :يا َن ِبي َّ ِ
يها َشي ٌء ِم ْن َن ِب ِيذ َّ
الت ْم ِر،
َّللاَ ،م ِعي ِإداوة ِف
ُ َ َّ
َْ َََ َ ٌ
َ
ََ َ
َ ٌَ َ ْ
ِ
اه َم ْع َمٌر َع ْن َق َت َاد َة َو ُش ْعَب َة
اء َط ُه ٌ
ور »َ ،رَوى َم ْعَن ُ
الَ « :ت ْمَرةٌ َطِيَب ٌة َو َم ٌ
َف َصَب ْب ُت َعَلى َيَد ْيه َفتَ َو َّضأَ َفَق َ
ود .وليس ِفي حِد ِ
يث َم ْع َم ٍر ِذ ْكُر َنبِ ِيذ َّ
الت ْم ِر".
أ َْي اضا َع ِن ْاب ِن َم ْسعُ ٍ
َ
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هذا الخبر ضعيف جدا ،هو معول وعمدة الحنفية في جواز الوضوء بالنبيذ ،والجمهور على عدم جواز

الوضوء به؛ ألنه ليس بماء مطلق؛ ألنه ُسلب اسمه ،واإلضافة ل تؤثر عند الحنفية ،يعني كما يقال:
ماء الورد يقولون مثله أو ماء التمر ،وهو النبيذ أو ماء العنب ،وهو النبيذ يقولون :هذه اإلضافة ل
تؤثر إضافة الماء إلى غيره ،ل تؤثر كما تقول :ماء البئر وماء السماء ،اإلضافات ل تؤثر ،هذا الكالم

مؤثر
ليس بصحيح ،كون اإلضافة ل تؤثر إذا كان المضاف إليه ل يؤثر ،أما إذا كان المضاف إليه ًا
في الماء فإنها تؤثر يقولون في ماء الرجل وماء المرأة هل هي غير مؤثرة؟
طالب....... :
ال هذا غير مؤثرة،
ل ،ل ،مؤثرة يعني اإلضافة هم يذكرون أمثلة اإلضافة غير مؤثرة ،ماء البئر مث ً

لماذا؟ ألن البئر غير مؤثر في الماء ،لكن ماء التمر ،التمر مؤثر في الماء ،فإذا كان المضاف إليه

مؤثر في الماء فإن اإلضافة تؤثر وما ل فال هذا الحديث مضعف عند أهل العلم ،وضعفه شديد،
ًا
والثابت عن ا بن مسعود أنه لم يكن مع النبي –عليه الصالة والسالم-ليلة الجن ،لم يكن مع النبي –

عليه الصالة والسالم.-
طالب......... :

نعم ،في هذه القصة التي فيها النبيذ.
طالب..... :
ل ،ل ،هنا ل في هذا القصة ليس معه ،وسيأتي اإلشارة.
طالب....:
ماذا قال عندك؟
منجما  ......وذكره البغوي عن ابن عباس بمثل سياق
طالب :ابن عبد الحميد قال هو عند الطبراني
ا
المصنف ،انظر تفسير ابن كثير ،وأصل حديث لقاء الجن عند مسلم تقدم...

تفسري القرطيب-سورة األحقاف ()005

األصل يعني األصل لقاء النبي –عليه الصالة والسالم -للجن هذا ما فيه إشكال ،مقطوع به في اآلية:
{ وإذ صرفنا إليك} ،وفي سورة الرحمن ،هذا ما فيه إشكال ،لكن هل ابن عباس مع النبي –عليه الصالة

والسالم-؟ صحيح أنه ليس معه ،وأنه قال :وليس معه منا أحد يقول ابن مسعود..
طالب :الحديث فيه تعارض يا شيخ ،يروى الحديث قال :نفر من جن نينوى ،والتلخيص قال :جن
نصيبين.

يعني تطلق المنطقة ،اإلقليم األهم ،ثم قد ينسبون إلى اإلقليم األخص ،يعني مثل ما تقول :من نجد،

ثم تقول :من الرياض أو القصيم.
طالب.....:

ل ،أين؟ نصيبين في العراق ،كلها في العراق.
ود أ َْبصر ُز ًّطا َفَقال :ما َه ُؤََّل ِء؟ َقالَ :ه ُؤََّل ِء ُّ ُّ
ان َّ
الَ :ما
الن ْهِد ِي أ َّ
ع ْث َم َ
ِي َع ْن أَ ِبي ُ
َن ْاب َن َم ْس ُع ٍ َ َ
" ُرو َ
الزطَ .ق َ
َ
َ َ
ِ
ض ُه ْم َب ْع اضا".
ين َي ْتَب ُع َب ْع ُ
َ أر َْي ُت َشَب َه ُه ْم ِإََّّل اْل ِج َّن َلْيَل َة اْل ِج ِن َف َك ُانوا ُم ْس َتف ِز َ
يقول :جيل أسود من السند الزط ،جيل أسود من السند شبه ابن مسعود بما رآه لو صح الخبر.
طالب :في السودان..
المقصود أن أشكالهم تختلف عن السودان ،تعرف أن هذا من الشرق ،وهذا من الغرب.
طالب :نهر السند في الشرق.
الشرقي نعم.
ِ
" وَذ َكر الدارقطني عن عبِد َّ ِ
اس َع ِن
س ْب ُن اْل َح َّج ِ
ش َع ِن ْاب ِن َعَّب ٍ
اج َع ْن َحَن ٍ
َ ْ َْ
َ َ
يع َةَ ،حَّد َثني قَ ْي ُ
َّللا ْب ِن َل ِه َ
ِِ
ِ َّ
َّ
ِ ِِ
ود أََّن ُه َو َّضأَ َّ ِ
اب
ْاب ِن َم ْسعُ ٍ
ال َ « :شَر ٌ
َّللا َعَل ْيه َو َسل َمَ -لْيَل َة اْلج ِن بَنب ٍيذ َف َت َو َّضأَ بهَ ،وَق َ
النب ِي َ -صلى َّ ُ
ِ
ود أََّنهُ َخَر َج م َع َّ
َّللاُ َعَل ْي ِه
الن ِب ِي َ -صَّلى َّ
ِه َذا َّ
السَنِد َع ِن ْاب ِن َم ْسعُ ٍ
َو َط ُه ٌ
يع َة ََّل ُي ْح َت ُّج ِبهَ .وب َ
ور»ْ ،اب ُن َل ِه َ
َ
ِ
ِ َّ
َّ
َّ
ِ
ال:
اء َيا ا ْب َن َم ْس ُع ٍ
َم َع َك َم ٌ
ود » َفَق َ
ول ََّّللا َ -صلى َّ ُ
ال َل ُه َر ُس ُ
َو َسل َمَ -لْيَل َة اْلج ِنَ ،فَق َ
َّللا َعَل ْيه َو َسل َم « :أ َ
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ِ
م ِعي َن ِبي ٌذ ِفي ِإداوٍةَ ،فَقال رسول َّ ِ
ِ َّ
َّ
الُ « :ه َو
َّللا َعَل ْيه َو َسل َمُ « :
ََ
ص َّب َعَل َّي م ْن ُه » َفتَ َو َّضأَ َوَق َ
َّللا َ -صلى َّ ُ
ََُ ُ
َ
ِ
َشراب و َطهور »َ ،تَفَّرد ِبه ابن َل ِهيع َة ،وهو َض ِعيف اْلحِد ِ
يث".
َ
ُْ
ُ َ
َ ٌ َ ُ ٌ
َ َ َُ
إن صاحب دائرة المعارف في القرن العشرين محمد فريد وجدي لما ذكر قصة المناظرة بين يدي محمود
بن سبكتكين ،وأن الشافعي توضأ بنبيذ فاجتمعت عليه الحشرات من أجل أن يغير مذهب محمود بن
سبكتكين من الحنفي إلى الشافعي ،فتوضأ بنبيذ ،واجتمعت عليه الحشرات ،ولبس جلد كبش غير مدبوغ

زادت عليه الحشرات ،جعل شعره مما يليه ،ثم نقر ركعتين؛ ألن الطمأنينة ليست بركن عند الحنفية،
وبعد أن ق أر التشهد أحدث قبل أن يسلم فقال محمود :هذه الصالة صحيحة عند أبي حنيفة؟ قالوا :نعم،

فغير المذهب إلى مذهب الشافعي ،هذا إن صحت القصة ،إما فيها مؤلف ،المقصود أن صاحب دائرة
المعارف في القرن العشرين يدافع عن الوضوء بالنبيذ ،وأنه أبلغ في التطهير من الماء؛ ألنه لو صار
نبي ًذا صار فيه كحول ،والكحول مطهر.

طالب....:
يقول :الكحول مطهر ،كثير من األمور تعقم به ،المقصود أن هذا يريد أن يمشي يروج ما هو عليه

من مذهب ،واإلشكال أنه وصل التعصب إلى هذا الحد ،صار التعصب يعمي ويصم.

َّ
ود َلم َي ْش َه ْد م َع َّ ِ
الد َارقُ ْط ِن ُّيَ :وقِ ِ
ال َّ
َّللا َعَل ْي ِه َو َسَّل َمَ -لْيَل َة اْل ِج ِنَ .ك َذلِ َك
النب ِي َ -صلى َّ ُ
يل :إ َّن ْاب َن َم ْسعُ ٍ ْ
َ
" َق َ
َ
س وأَبو عبيد َة بن عبِد َّ ِ
الَ :ما َش ِه ْد ُت َلْيَل َة اْل ِج ِنَ .حَّد َثَنا أ َُبو
اه َعْلَق َم ُة ْب ُن َق ْي ٍ َ ُ ُ َ ْ َ ْ ُ َ ْ
َرَو ُ
َّللا َو َغ ْيُرُه َما َع ْن ُه أََّن ُه َق َ
َشع ِث حَّدثََنا ِب ْشر بن اْلمَف َّض ِل حَّد َثَنا داود بن أَِبي ِه ْنٍد عن ع ِ
ِ
ِ
ام ٍر َع ْن
َ ُُ ْ ُ
َْ َ
َ
ُم َح َّمد ْب ُن َصاعٍد َحَّدثََنا أ َُبو ْاأل ْ َ َ
ُ ُْ ُ
ِ
َش ِهد رسول َّ ِ
س َقالُ :قْلت لِعبِد َّ ِ
َّ
َحٌد ِم ْن ُك ْم
َّللا ْب ِن َم ْس ُع ٍ
َّللا َعَل ْيه َو َسَّل َم -أ َ
َعْلَق َم َة ْب ِن َق ْي ٍ َ ُ َ ْ
َّللا َ -صلى َّ ُ
ود :أ َ َ َ ُ
او ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ف ِفي َعَداَل ِة َر ِ
ال َّ
يهَ .و َع ْن
يح ََّل ُي ْخَتَل ُ
الد َارُق ْطن ُّيَ :ه َذا ِإ ْسَن ٌاد َصح ٌ
َلْيَل َة أ ََت ُ
الََّ :لَ .ق َ
اه َداعي اْلج ِن؟ َق َ
عم ِرو ب ِن مَّرَة َقالُ :قْلت ِألَِبي عبيد َة :ح َضر عبد َّ ِ
ِ
اس:
َّللا ْب ُن َم ْسعُ ٍ
عَّب ٍ
َُْ َ َ َ َ ْ ُ
َ ُ
ال ْاب ُن َ
الََّ :لَ .ق َ
ود َلْيَل َة اْلج ِن؟ َفَق َ
َْ ْ ُ
ِ
ِ
َّ
ينَ ،ف َج َعَل ُهم َّ ِ
َّللا َعَل ْي ِه َو َسَّل َمُ -ر ُسال ِإَلى َق ْو ِم ِه ْم.
ان اْل ِج ُّن َس ْب َع َة َنَف ٍر م ْن ِج ِن َنصي ِب َ
َك َ
النب ُّي َ -صلى َّ ُ
ُ
شَ :كا ُنوا ِتسع اة أَحدهم َزوبع ُة .وَقال قَ َتاد ُةِ :إَّنهم ِمن أَه ِل ِنيَنوى ،وَقال مج ِ
اهٌدِ :م ْن
ال ِزُّر ْب ُن ُحَب ْي ٍ
ُْ ْ ْ
ْ َ َ ُ ُْ َْ َ َ َ َ
َ َ َ َُ
َوَق َ
ِ
ِ
أَه ِل حَّران .وَق ِ
ِ
ِِ ِ
ان َوأَْرَب َعةٌ
يل :إَِّن ُه ْم َكانُوا َس ْب َعةا ،ثََل ثَ ٌة م ْن أ ْ
َه ِل َن ْجَر َ
ال ع ْك ِرَم ُة :م ْن َج ِز َيرة اْل َم ْوصلَ .وق َ
ْ َ َ َ َ
ِ
َّللا عَليه وسَّلمَ -قال ِفي ه َذا اْلحِد ِ
ِ
ِ
َّ
الد ْنَيا أ َّ َّ ِ
ينَ .وَرَوى ْاب ُن أَِبي ُّ
يث،
م ْن أ ْ
َ
َه ِل َنصي ِب َ
َ
َ
َن النب َّي َ -صلى َّ ُ َ ْ َ َ َ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ
َن
َن ُي ْكثَر َم َطَرَهاَ ،وُي ْنضَر َش َجَرَهاَ ،وأ ْ
َّللا أ ْ
َوَذ َكَر فيه َنصيبِ َ
الُ « :رف َع ْت إَل َّي َحتَّى َأرَْي ُت َها َفَد َع ْو ُت َّ َ
ين َفَق َ
َي ْغ ُزَو َن َهَرَها»".
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خرج حديث ابن أبي الدنيا؟
طالب :قال :ضعيف ،أخرجه ابن أبي الدنيا في الفواتح عن حذيفة العدوي ،وإسناده ضعيف؛ لضعف
محمد بن ....ومحمد بن زياد.

القاعدة أن ما يتفرد بروايته وبإخراجه ابن أبي الدنيا أنه ضعيف.
ِ
ِ
ِ
"وَقال ُّ ِ
ِ
يل
ال َكا ُنوا َس ْب َعةاَ ،وَكا ُنوا َي ُه ا
ودا َفأ ْ
َسَل ُمواَ ،ولِ َذل َك َقاُلوا " :أُْن ِز َل م ْن َب ْعد ُموسى "َ .وق َ
الس َهْيل ُّيَ :وُيَق ُ
َ َ
ِ
ِ
َحَق ُبَ ،ذ َكَر َه ُؤََّلء اْل َخ ْم َس َة ْاب ُن ُدَرْيٍدَ .و ِم ْن ُه ْم َع ْمُرو
في أسمائهم :شاصر وماصر ومنشي َو َماشي َو ْاأل ْ
َشي ِ ِ
يق أَ ِبي ِإسحاق َّ ِ
ْب ُن َجا ِب ٍرَ ،ذ َكَرُه ْاب ُن َسَّل ٍم ِم ْن َط ِر ِ
ان ِفي
اخه َع ِن ْاب ِن َم ْس ُع َ
ود أََّن ُه َك َ
الس ِبيع ِي َع ْن أ ْ َ
ْ َ َ
ِ
ِ َّ
َّ
َص َح ِ
ِ
ِ
اب َّ ِ
َع َظ ُم
اء ِإ ْع َص ٌار أ ْ
َنَفٌر م ْن أ ْ
َّللا َعَل ْيه َو َسل َمَ -ي ْم ُشو َنَ ،فُرف َع َل ُه ْم إ ْع َص ٌار ،ثُ َّم َج َ
النب ِي َ -صلى َّ ُ
ِ
ِ
يلَ ،فعمَد ر ُجل ِمَّنا ِإَلى ِرَد ِائ ِهَ ،ف َشَّق ُه وَكَّف َن اْل َحَّي َة ِببع ِض ِه وَد َفَنهاَ ،فلَ َّما َج َّن َّ
اللْي ُل ِإ َذا
َ َ
َْ
َ
م ْن ُهَ ،فِإ َذا َحَّي ُة قَت ٍ َ َ َ ٌ
امَأرََت ِ
ع ْمُرو ْب ُن َجا ِب ٍر! َفَقاَل َتاِ :إ ْن ُك ْن ُت ُم
ع ْمَرو ْب َن َجا ِب ٍر؟ َفُقْلَناَ :ما َن ْدرِي َم ْن َ
ان َت ْسأَََّل ِن :أَُّي ُك ْم َد َف َن َ
ْ
ِ
ِ
ِ
ين َفُقت َل َع ْمٌروَ ،و ُه َو اْل َحَّي ُة الَّتي َ أر َْيتُ ْم،
وهِ ،إ َّن َف َسَق َة اْل ِج ِن ا ْق َتَتُلوا َم َع اْل ُم ْؤ ِمن َ
ْاب َت َغ ْي ُت ُم ْاأل ْ
َجَر َفَق ْد َو َج ْدتُ ُم ُ
ِ
ِ
النَف ِر َّالِذين اس َتمعوا اْلُقر ِ
َّ
َو ُه َو ِم َن َّ
ين.
َّللا َعَل ْيه َو َسَّل َم ،-ثُ َّم َوَّل ْوا ِإَلى َق ْو ِم ِه ْم ُم ْنذ ِر َ
ْ َ
َ ْ َُ
آن م ْن ُم َح َّمٍد َ -صلى َّ ُ
ُخرى :أ َّ ِ
ان ْب ُن اْل ُم َع َّط ِل.
َن َّالذي َكَّفَن ُه ُه َو َص ْف َو ُ
َوَذ َكَر ْاب ُن َسَّل ٍم ِرَو َاية أ ْ َ

َّ ِ ِ ِ
ِ
ود َفَقاُلوا:
اس ِإَلى ْاب ِن َم ْس ُع ٍ
اء أَُن ٌ
ال َثاب ُت ْب ُن ُق ْطَب َةَ :ج َ
الَ :وَق َ
ُقْل ُتَ :وَذ َكَر َه َذا اْل َخَبَر الث ْعَلب ُّي بَن ْح ِوه َفَق َ
ِ
اس َفَقالُوا:
إنا كنا في سقرَ ،فَ أر َْيَنا َحَّي اة ُم َت َش ِح َط اة ِفي ِد َم ِائ َهاَ ،فأ َ
َخ َذ َها َر ُج ٌل مَّنا َف َو َارْيَن َ
اء أَُن ٌ
اهاَ ،ف َج َ
ِ
ِ
َّ ِ
ان ِم َن َّ
ِ
ين
النَف ِر َّالذ َ
َما ِإَّن ُه َك َ
أَُّي ُك ْم َد َف َن َع ْمارا؟ ُقْلَناَ :و َما َع ْمٌرو! َقالُوا :اْل َحَّيةُ التي َد َف ْن ُت ْم في َم َكان َك َذا ،أ َ
ِ
اف ِر ِ
ِ
ِِ
ِ
س ِمعوا اْلُقر ِ
َّ
ِ
ال
ين َوَك َ
ان َب ْي َن َحَّي ْي ِن م َن اْل ِج ِن ُم ْسلم َ
َّللا َعَل ْيه َو َسَّل َمَ ،-وَك َ
ْ َ
ين ق َت ٌ
َ ُ
آن م َن الَّنب ِي َ -صلى َّ ُ
ود َل ْم َيكُ ْن ِفي َسَف ٍر َوََّل َح َضَر َّ
َعَل ُم".
َفُق ِت َلَ .ف ِفي َه َذا اْل َخَب ِر أ َّ
َن ْاب َن َم ْسعُ ٍ
َّللا أ ْ
الد ْف َنَ ،و َّ ُ
خالًفا للخبر األول ،الخبر األول أنه كان في نفر من أصحاب النبي.
الد ْنيا عن رج ٍل ِمن َّ ِ
اه:
التابِع َ
َ
" َوَذ َكَر ْاب ُن أَ ِبي ُّ َ َ ْ َ ُ
ين َس َّم ُ
اها ،ثُ َّم أََّنها م َات ْت َفَد َفَنهاَ ،فأ ُِتي ِم َن َّ
اللْي ِل َف ُسلِ َم
َف َسَق َ
َ
َ َ
َ
ِ
اس ُم ُه َز ْوَب َع ُة.
من ِج ِن َنصي ِب َ
ين ْ

َن َحَّي اة َد َخَل ْت َعَل ْي ِه ِفي ِخَبائِ ِه َتْل َه ُث َع َط اشا
أ َّ
رجل
َعلَ ْي ِه َو ُش ِكَر ،وأخبر أن تلك الحية كانت
ا
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ِ
الس َهْيلِ ُّيَ :وَبَل َغَنا في فضائل عمر بن َع ْبِد اْل َع ِز ِ
َّللا َع ْن ُهِ -م َّما َحَّد َثَنا ِب ِه أ َُبو َب ْك ِر ْب ُن
ال ُّ
يز َ-رض َي َّ ُ
َق َ
َط ِ
عمَر ْب َن َع ْبِد اْل َع ِز ِ
ض َفَلةٍَ ،فِإ َذا َحَّي ٌة َمِي َت ٌة َف َكَّف َن َها ِبَف ْضَل ٍة ِم ْن
َش ِبيلِ ُّي أ َّ
ان َي ْم ِشي ِبأَْر ٍ
اه ٍر ْاأل ْ
يز َك َ
َن ُ َ
ِِ
َشهد َلس ِمعت رسول َّ ِ
ِ
ِ َّ
َّ
ِ
ول:
ولَ :يا ُسَّر ُ
َّللا َعَل ْيه َو َسل َمَ -يُق ُ
َّللا َ -صلى َّ ُ
ق ،أ ْ َ ُ َ ْ ُ َ ُ َ
ِرَدائه َوَد َفَن َهاَ ،فإ َذا َقائ ٌل َيُق ُ
ِ
ِ
الَ :ر ُج ٌل ِم َن اْل ِج ِن
وت ِبأَْر ٍ
« َس َت ُم ُ
َّللا؟! َفَق َ
الَ :و َم ْن أَ ْن َت َيْر َح ُم َك َّ ُ
ض َفَل ٍةَ ،ف ُي َكف ُن َك َر ُج ٌل َصال ٌح »َ ،فَق َ
ِ
ول َّ ِ
ِ
َّ
آن ِم ْن َرس ِ
قَ ،و َه َذا ُسَّر ٌق
َّللا َعَل ْيه َو َسَّل َم -لم َي ْب َق ِم ْن ُه ْم ِإََّّل أََنا َو ُسَّر ٌ
اس َت َمعُوا اْلُقْر َ
َّالذ َ
ين ْ
َّللا َ -صلى َّ ُ
ُ
قد مات".
هذا فيه إضافة إلى النبي –عليه الصالة والسالم -ستموت بأرض فالة ،خرج؟
طالب :قال :ذكر الكلم عن الحافظ قال الحافظ في اإلصابة ما ملخصه :سرق من الجن الذين آمنوا،
روى البيهقي في الدَّلئل من طريق إسماعيل بن أبي أويس عن أبي معمر األنصاري قال :بينما
عمر بن عبد العزيز فذكره وقال الحافظ :ورويناه بخبر ابن عباس ....شبيه هذه القصة ،انتهى،

إسماعيل بن أبي أويس فيه كلم غير ...ضعفه غير واحد ،واتهمه آخرون ،مع أن البخاري
ومسلما
ا

رويا له ،وهذا الخبر فيه ضعف ،وهللا أعلم.
طالب....... :
إسماعيل مخرج له في الصحيح؟

ِ
ِ
َّللا َع ْن َهاَ -حَّي اة َأر َْت َها ِفي ُح ْجَرِت َها َت ْس َت ِم ُع َو َع ِائ َش ُة َتْقَ أرَُ ،فأُتَِي ْت ِفي اْل َمَنامِ
" وقد قتلت َعائ َش ُة َ-رض َي َّ ُ
ول َّ ِ
ِ ِ َّ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
َّ
ين َقِدموا َعَلى َرس ِ
ِ َّ
َّللا َعَل ْي ِه َو َسَّل َم،-
َّللا َ -صلى َّ ُ
ُ
َفق َ
يل َل َها :إن َك َقَتْلت َر ُجال ُم ْؤمانا م َن اْلجن الذ َ ُ
ِ
َفَقاَل ْتَ :لو َكان م ْؤ ِمانا ما د َخل عَلى حرم رسول َّ ِ
ِ َّ
َّ
يل َل َهاَ :ما َد َخ َل َعَل ْي ِك
َّللا َعَل ْيه َو َسل َمَ ،-فق َ
َّللا َ -صلى َّ ُ
َ َ َ َ َ ََُ ُ
ْ َ ُ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
َِّ
َع َتَق ْت ُه ْم".
عةاَ ،و ْ
اش َتَر ْت ِرَق اابا َفأ ْ
َصَب َح ْت َعائ َش ُة َف ِز َ
اء ِإََّّل لَي ْس َتم َع الذ ْكَرَ .فأ ْ
إَّل َوأَْنت ُم َتَقن َعةاَ ،و َما َج َ
قابا فأعتقتهم هلل –جل وعال – ،لكن لو في
هنا مسألة ،مسألة ،يعني عائشة في هذه القصة اشترت ر ً
مؤمنا فعليك أن تفديه لنا ،وهذه القصة حصلت ،فعليك أن تفديه
مثل هذه القصة قالوا :أنت قتلت رج ً
ال ً

لنا ،فقال :بم؟ قالوا :بكبش ،قال :ل ،الكبش كثير؛ ألن القصة أن امرأة تكنس في بيتها فمرت بها هرة

فضربتها بالمكنسة ،فشلت الهرت ،فأصيبت المرأة بالنزيف ،يعني من أعلى ومن أسفل ،ذهب بها

للرقاة -وهذه قصة واقعيةُ -ذهب بها للرقاة ،فرقيت ،فرأت في المنام من يقول :افديها فقالت :بم؟ قال:
بكبش ،قالت :ل ،ل أستطيع ،قال :بديك ،فسألت الراقي ،فقال :افديها بديك ،فإن قتلت الديك ،فهذا
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فداء
قربان لغير هللا –جل وعال ،-يعني إن ذبحته فما فيه إشكال أنه من الشرك ،لكن إذا سلمته حيا ً
له قالت :وكيف أسلمه؟ قالوا :ارميه بالجهة الجنوبية من المسجد ،فرمته ،فأخذوه ،اآلن هي فدت نفسها
بهذا الديك ،وسلمت من النزيف ،وما تقربت بنسك ،يعني ما ذبحت ،ول سفكت الدم .فهل مثل هذا

الصنيع جائز أم غير جائز؟
طالب....:

الحيوان ل يقال له :نسيكة حتى يذبح ،يعني ما يمكن أن ترى خروًفا فتقول :هذه نسيكة ،إن صالتي

ونسكي ،يعني ذبحي هلل ،وهذه لم تذبح ،وإنما فدت نفسه ،فهل وقعت في الشرك كما لو ذبحت أو
نقول :إن هذا فداء من غير ذبح ول تقرب ،بل هو للخالص من شرهم ،وهم يستفيدون منه؟

طالب :الجن مسلم؟
مسلم أو غير مسلم ،المقصود أنها تسلم من النزيف ،وسلمت.
طالب...... :
ديكا قلنا :إنه تقربت إليهم بهذا الديك ،ما عندنا
ديكا ،المقصود أنه لو ذبحت ً
كبشا ثم ً
ل ،هو طلب ً
إشكال في هذا ،لكن ما ذبحت هل :نقول :مثل الذبح قربان ولو لم يذبح ،أو نقول :إنه فداء تفدي

نفسها ول عليها شيء؟
طالب :فداء.
ماذا؟
طالب......... :شخص.
ل ،هو بالنسبة للبني آدم الذي تعرفه وتعامل معه فاألمر مكشوف ،هذا أمر واضح ،لكن أناس تتعامل
معهم على أمر خفي.

طالب :الظاهر أنه ما يجوز يا شيخ.
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طالب :نفس الشيء.
هو النسك الذبح.
طالب :لكن قدمت للجن.
فداء هي تفدي نفسها ،وبرأت من النزيف.
فداءً ،
قدمت ً
طالب :تفدي من يا شيخ...
قالوا :أنت ضربت بنتنا وافدي نفسك.
طالب....:شبيه القصة هذه.....
لكن الذباب حي أم قتل ،قتل أم حي؟ التقريب بالقتل أم بالتسليم وكذا؟
طالب.....:
نعم ،لكن هل هو بسفك الدم؟
طالب :الخبر فيه ضعف.
أي خبر؟
طالب....:
هذا ما فيه إشكال ،لكن على حد صحته؟
طالب :ليس األمر في باب العقائد ......التوحيد..
هذا ما عندنا فيه شك ،هذا الذي من أجله يفتى بالمنع ،لكن هل الذي وقع في هذا هل نقول :أشرك

الشرك األكبر كمن ذبح لغير هللا؟
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طالب :شيخ ما ذكره شيخ اإلسلم في التعامل مع الجن في األمر .....
نعم ،لكن عندنا أن رأينا أشد من رأي شيخ اإلسالم ،يعني الستعانة بالجن خاص بسليمان –عليه

السالم ،-والستفادة منهم ،ول يجوز التعامل معهم على أي حال ،ول شك لو استفتت هذه المرأة قبل
أن تفعل ما يمكن أن يجرؤ أحد على قول :افدي نفسك؛ ألنه من باب حماية جناب التوحيد ،وسد

الذرائع الموصلة للشرك ،أما وأنها لم تذبح ،وقد حصل ،فالمسألة قابلة..
طالب......... :
نعم.
طالب :في قصة ...قابيل وهابيل ....أو زرع هللا –عز وجل -سماها...
نعم ،لكن التقريب على هذه الجهة معروف أنه تقريب من أجل هذا األمر الذي يقتسمون عليه؛ لينذر

شخصا من اإلنس ،وحصل له شيء
فداء ،يعني مثل لو ضربت
ً
المحق من المبتلى ،لكن هذا يسمونه ً
من األثر فأرش الجناية عليك ،هم يقولون :إن عليه أرش جناية.
وعلى كل حال التعامل معهم ينبغي أن يكون بحذر ،وأن يحسب اإلنسان للتوحيد والشرك ألف حساب،

وأي وسيلة توصل إلى الشرك من قريب أو بعيد يجب إيصادها ،لكن هذا أمر حصل ،والمرأة ماتت،
شركا أكبر ،ل يترحم عليها؟ ومن أفتاها هذا الراقي الذي
هل نقول :نترحم عليها أو نقول :أشركت ً
أفتاها ما حكمه؟
طالب....... :
ماذا؟
طالب....:
كيف يرقي؟
طالب...:
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من أين؟

اخلضري

طالب :من الجن...
ل ،ل معروفة.
طالب.......:
طالب....:
نعم.
طالب...:النبي –صلى هللا عليه وسلم – قال في قتل الحيات :من خاف الثأر فليس منا ......حتى
لو.....ويخاف منهم يعني حتى....

هذا من الخوف ،الخوف وارد ،الخوف الجبلي وارد.
طالب...:في قتل  ...الحديث من خاف الثأر يعني ثأر الحية فليس منا.
نعم ،لكن جاء النهي عن قتل الجن من أهل البيوت الحيات.
طالب......:
نعم.
ِ
" َقال ُّ ِ
َس َم ٍاء َه ُؤََّل ِء اْل ِج ِن َما َح َضَرَنا".
الس َهْيل ُّيَ :وَق ْد َذ َكْرَنا م ْن أ ْ
َ
ويا إخوان من يتيسر له أن يسأل أحد الكبار عن هذه المسألة يسأل؛ ألن المسألة مسألة بحث اآلن،
ما نفتي بالجواز ول بعدمه ،إنما ُيسأل عنها.

" وَق ْد َذ َكرَنا ِمن أَسم ٍاء ه ُؤََّل ِء اْل ِج ِن ما ح َضرَنا َفِإن َكا ُنوا سبع اة َف ْاألَحَقب ِم ْنهم وصف ِأل ِ ِ
س
ْ
ْ ْ َ َ
ْ ُ ُْ َ ْ ٌ َ
ْ
َ َ َ
َحده ْمَ ،وَل ْي َ
َ َْ
َ
ِ
اها ِآنافا َثم ِانَي ٌة ِب ْاأل ْ ِ
ِ
َعَل ُم.
َّللا أ ْ
اء َّالتي َذ َكْرَن َ
اسمِ َعَل ٍمَ ،فِإ َّن ْاأل ْ
ب ْ
َحَقبَ .و َّ ُ
َس َم َ
َ
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ِ
ِ
ِ
ِ
اكر ِفي َت ِار ِ
ام َة ْب َن اْل َه ْيمِ ْب ِن ْاألَ ْقَي ِ
يل :إَِّن ُه ِم ْن
يخ ِهَ :ه َّ
ُقْل ُتَ :وَق ْد َذ َكَر اْل َحافظُ ْاب ُن َع َس َ
س ْب ِن ِإْبل َ
يس ،ق َ
َّللا عَلي ِه وسَّلم ،-وعلمه سورةِ{ :إذا وَقع ِت اْلو ِ
َّ
ِ َّ ِ
ِِ ِ ِ ِ
اق َع ُة} [الواقعة:
َ َ
ُم ْؤمني اْلجنَ ،وم َّم ْن َلق َي النب َّي َ -صلى َّ ُ َ ْ َ َ َ
ِ
ساءُلو َن} [النبأ ،]1 :و{ِإ َذا َّ
س ُك ِوَر ْت} [التكوير:
الش ْم ُ
 ،]1و{اْل ُمْرَسلت} [المرسلت، ]1 :و{ َع َّم َي َت َ
ِ
ِ
يل
 ]1و" اْل َح ْم ُد" [الفاتحة ،]1 :و" المعوذتين" [الفلق- 1 :والناسَ .]1 :و ُذكَر أََّنهُ َح َضَر َق ْت َل َهاب َ
ِ
ِ
ِ
ف
َو َش ِر َك ِفي َد ِم ِه َو ُه َو ُ
اب َعَلى َيَد ْيهَ ،و ُه ا
َع َو ٍ
وس َ
غَل ٌم ْاب ُن أ ْ
امَ ،وأََّن ُه َلق َي ُن ا
ودا َو َصال احا َوَي ْعُق َ
وحا َوَت َ
وب َوُي ُ
اس َوموسى ْب َن ِعمَر َ ِ
السَل ُم".
يسى ْاب َن َمْرَي َم َعَل ْي ِه ُم َّ
ان َوع َ
ْ
َوِإْلَي َ ُ َ
كم عمر هذا؟ عاصر الرسل كلهم؟
ِ
ِ
ِ
ِ
ان
الَ :ح َّسى َو َم َّسى َو ُمَن َّشى َو َشاصٌر َو َماصٌر َو ْاألََرُد َوأَنَّي ُ
" َوَق ْد َذ َكَر اْل َم َاوْرِد ُّي أ ْ
اء ُه ْم َع ْن ُم َجاهٍد َفَق َ
َس َم َ
ِ
و ْاألَحَقم .وَذ َكرها أَبو عم ٍرو ع ْثمان بن أَحمد اْلمعروف ِباب ِن َّ ِ
ال:
ُ َ ُ ْ ُ ْ َ َ َ ُْ ُ ْ
ال :حدثنا محمد ابن اْلَبَراء َق َ
الس َّماك َق َ
َ ْ ُ َ ََ ُ َْ
ِ
ِ
ِ
َحَّد َثَنا ُّ
ين َقِد ُمواَ :عَلى
ين َّالذ َ
ع ْتَب َة ْب ِن أَ ِبي َل َه ٍب ُي َسمي ِج َّن َنصي ِب َ
الَ :ك َ
ان َح ْمَزُة ْب ُن ُ
الزَب ْيُر ْب ُن َب َّك ٍار َق َ
ِ
ِ ِ
َّ
َّ
ولَ :ح َّسى ،ومسي ،وشاصر ،وماصر ،واألفخر ،واألرد،
َّللا َعَل ْيه َو َسل َمَ -فَيُق ُ
َر ُسول ََّّللا َ -صلى َّ ُ
وإنيان.
َّ
َّللا َعَل ْي ِه وسَّلم ،-و ُهو ِم ْن َب ِ
وه} أَي َح َضُروا َّ ِ
اب َتْل ِو ِ
ين
ََ َ َ َ
النب َّي َ -صلى َّ ُ
َق ْولُ ُه َت َعاَلىَ "{ :فَل َّما َح َضُر ُ ْ
ِ
اب .وِقيل :لَ َّما ح َضروا اْلُقرآن و ِ
اْل ِخ َط ِ
اس ُك ُتوا َِّل ْس ِت َما ِع
ض ُه ْم لَِب ْع ٍ
ال َب ْع ُ
است َم َ
َ ُ
ضْ :
ْ َ َ ْ
َي َق َ
اع ُه{ ،قالُوا أَْنصتُوا} أ ْ
َ َ
ِ
َّ
ودَ :هَبطُوا َعَلى َّ ِ
آن ِبَب ْط ِن َن ْخَلةََ ،فَل َّما
ال ْاب ُن َم ْس ُع ٍ
َّللا َعَل ْيه َو َسَّل َمَ -و ُه َو َيْقَ أرُ اْلُقْر َ
اْلُقْر َ
النب ِي َ -صلى َّ ُ
آنَ .ق َ
ِ
ِ
َّللا َت َعاَلىَ { :وِإ ْذ َصَرْفنا ِإَل ْي َك
وه" قاُلوا :أَ ْنص ُتوا" َقاُلوا َص ٍهَ .وَك ُانوا َس ْب َع اة :أ َ
َسم ُع ُ
َح ُد ُه ْم َز ْوَب َعةَُ ،فأَ ْنَز َل َّ ُ
ِ
ِ
ين}
ض ٍ
لل ُم ِب ٍ
وه قاُلوا أَ ْن ِص ُتوا} ْاْلَي َة ِإَلى َق ْولِ ِهِ { :في َ
َنَفرا م َن اْل ِج ِن َي ْس َتمعُو َن اْلُقْر َ
آن َفَل َّما َح َضُر ُ
ول َّ ِ
َّ
اع َق ْو ِل َرس ِ
ِ
َّللا َعَل ْي ِه َو َسَّل َمَ ،-واْل َم ْعَنى ُم َتَق ِار ٌب.
يل " :أَ ْن ِص ُتوا" لِ َس َم ِ
َّللا َ -صلى َّ ُ
ُ
[األحقافَ .]32 :وق َ
الزبي ِرَ " :فَل َّما قُ ِضي"ِ ،بَف ْت ِح اْلَق ِ
" َفَل َّما قُ ِضي" ،وَق أَر ََّل ِحق بن حميٍد و ُخبيب بن عبِد َّ ِ
اف َو َّ
الض ِاد".
َّللا ْب ِن ُّ َ ْ
ُ ْ ُ ُ َْ َ َْ ُ ْ ُ َْ
َ َ َ
َ
كنية لحق بن حميد ،ما كنيته؟
طالب....:
ما هو مشهور بكنيته.
طالب....:
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لحق بن حميد.

اخلضري

طالب...:
ماذا؟
طالب :إنه مشهور بالكنية ...هذا ما نعرفه.
أبو مجلز ما اسمه؟
طالب........:
أبو مجلز ،انظر التقريب يا أبا صالح ،مجلدين.
طالب.....:
ما هو بالثاني الذي قبله؟
طالب :بالثاني.
بالثاني هنا.
طالب....:هذا ما موجود...
هنا يا أبا صالح ،الثاني الذي بعده.
خلنا ننظره هنا ،هذا هو األسفل ،هذا بعد الثاني ،أبو مجلز هو ل حق بن حميد.
" َفَل َّما قُ ِضي" ِبَف ْت ِح اْلَق ِ
َّ
الض ِادَ ".ي ْع ِني َّ ِ
اف َو َّ
الصَل ِةَ .وَذلِ َك أََّن ُه ْم َخَر ُجوا
َّللا َعَل ْي ِه َو َسَّل َمَ -قْب َل َّ
النب ُّي َ -صلى َّ ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
ِ
َّ
استَر ِ
اءوا َوادي َن ْخَلة َوالنب ُّي َ -صلى
اق َّ
ين ُح ِرَس ِت َّ
ح َ
اء م َن ْ
الس ْم ِع لَي ْس َت ْخبُروا َما أ َْو َج َب َذل َك؟ َف َج ُ
الس َم ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ َّ
ينَ ،ولَ ْم َي ْعَل ْم
وه َوا ْن َصَرفُوا ِإَلى قَ ْو ِم ِه ْم ُم ْنذ ِر َ
َّللا َعَل ْيه َو َسل َمَ -يْقَ أرُ في َصَلة اْلَف ْج ِرَ ،وَكا ُنوا َس ْب َعةاَ ،ف َسم ُع ُ
َّ ُ
ِ
َّ
َّ
َّللا َعَل ْي ِه َوسَّلمَ .-وِقيلَ :ب ْل أَمَر َّ ِ
ِب ِهم َّ ِ
َن ُي ْنِذَر اْل ِج َّن َوَيْقَأَر
َّللا َعَل ْيه َو َسَّل َم-أ ْ
النب َّي َ -صلى َّ ُ
َ
النب ُّي َ -صلى َّ ُ
َ
َ َ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
آن
َّللا ِإَل ْيه َنَفا ار م َن اْل ِج ِن لَي ْس َتم ُعوا م ْن ُه َوُي ْنذُروا َق ْو َم ُه ْمَ ،فَل َّما َتَل َعَل ْي ِه ُم اْلُقْر َ
آنَ ،ف َصَر َ
َعَل ْي ِه ُم اْلُقْر َ
ف َّ ُ
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ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ
ين َل ُه ْم م َخاَلَف َة اْلُقْر ِ
ين
َوَفَر َ
آن َو ُم َحذ ِر َ
اء ُه ْم م ْن قَ ْو ِم ِه ْم م َن اْل ِج ِنُ ،م ْنذ ِر َ
َم ِرِه َقاصد َ
ين َم ْن َوَر َ
غ ا ْن َصَرُفوا بأ ْ
ُ
ِإَّياهم بأْس َّ ِ
َّ
َّللا ِإ ْن َلم ُي ْؤ ِم ُنواَ .و َه َذا َي ُد ُّل َعَلى أََّن ُهم آم ُنوا ِب َّ ِ
َّللا َعَل ْي ِه َو َسَّلم ََ ،-وأََّن ُه أَْرَسَل ُه ْم.
ُْ َ َ
النب ِي َ -صلى َّ ُ
ْ
ْ َ
َّللا و ِ
ِ
ِ
َوَي ُد ُّل َعَلى هذا قولهمَ { :يا َق ْومنا أ ِ
آم ُنوا ِب ِه} [األحقافَ ،]31 :وَل ْوََّل َذلِ َك َل َما أَ ْن َذُروا
َج ُ
يبوا داع َي َّ َ
َ
ِ
َّ
َن َّ ِ
َّللا َعَل ْيه َو َسَّل َمَ -ج َعَل ُه ْم ُر ُسال ِإَلى َق ْو ِم ِه ْمَ ،ف َعَلى
اس أ َّ
عَّب ٍ
َق ْو َم ُه ْمَ .وَق ْد َتَقَّد َم َع ِن ْاب ِن َ
النب َّي َ -صلى َّ ُ
َه َذا َلْيَل ُة اْل ِج ِن َلْيَل َت ِ
انَ ،وَق ْد َتَقَّد َم َه َذا اْل َم ْعَنى ُم ْس َت ْوافى.
يح مسلِ ٍم ما ي ُد ُّل عَلى َذلِك عَلى ما يأ ِْتي بيا ُنه ِفي { ُقل أ ِ
ِ
ُوحي ِإَل َّي} [الجنَ .]1 :وِفي َص ِحي ِح
َ َ َ َ ََ ُ
َوِفي َصح ِ ُ ْ َ َ َ
ْ
َ
َّ
م ْسلِ ٍم َع ْن م ْع ٍن َقال :س ِم ْع ُت أَ ِبي َقال سأَْل ُت م ْسُرواقا م ْن آ َذ َن َّ ِ
َّللا َعَل ْي ِه َو َسَّلم َِ -باْل ِج ِن
النب َّي َ -صلى َّ ُ
َ َ
َ َ
َ
َ
َ
ُ
ِ
ِ
وكَ -ي ْعني ْاب ُن َم ْس ُعوٍد".
الَ :حَّد َثني أ َُب َ
اس َت َم ُعوا اْلُقْر َ
َلْيَل َة ْ
آن؟ َفَق َ
النبي ،النبي يعني من أعلمه.
َّ
ِ َّ ِ
" س ِم ْع ُت أَ ِبي َقال سأَْل ُت م ْسُرواقا م ْن آ َذ َن َّ ِ
آن؟
اس َت َم ُعوا اْلُقْر َ
َّللا َعَل ْيه َو َسلم َ -باْل ِج ِن َلْيَل َة ْ
النب َّي َ -صلى َّ ُ
َ َ
َ
َ
َ
ِ
ِ
ود -أنه آذنته بهم شجرة".
وكَ-ي ْعني ْاب ُن َم ْس ُع ٍ
الَ :حَّد َثني أ َُب َ
َفَق َ
خرج؟
طالب.... :
نعم.
آن ،وَكا ُنوا م ْؤ ِمنِ َ ِ
وسى.
" َق ْولُ ُه تَ َعاَلى{ :قالُوا َيا َق ْو َمنا ِإَّنا َس ِم ْعنا ِكتابا أُْن ِز َل ِم ْن َب ْعِد ُموسى} أ ِ
َي اْلُقْر َ َ
ين ب ُم َ
ُ
َسَل ُمواَ ،ولِ َذِل َك َقاُلوا ":أُْن ِز َل ِم ْن َب ْعِد ُموسى ".
اءَ :كا ُنوا َي ُه ا
ودا َفأ ْ
ال َع َط ٌ
َق َ
ولم يقولوا من بعد عيسى.
َن اْل ِج َّن َلم َت ُكن س ِمع ْت ِبأ ِ
يسىَ ،فلِ َذلِ َك َقاَل ْت {أُْن ِز َل ِم ْن َب ْعِد ُموسى} ُم َصِدقا
اس أ َّ
عَّب ٍ
" َو َع ِن ْاب ِن َ
ْ ْ َ َ
َم ِر ع َ
ْ
يق مس َت ِق ِ
لِما َب ْي َن َيَد ْي ِه" َي ْع ِني ما قبله من التوراةَ { ،ي ْهِدي ِإَلى اْل َح ِق} ِد ِ
ين
ين اْل َح ِقَ { ،وإِلى َط ِر ٍ ُ ْ ٍ
يم} د ُ
ِ
داعي َّ ِ ِ
َجيبوا ِ
َّ ِ
َّ
ان
َّللا َعَل ْيه َو َس َّلَ -مَ ،و َه َذا َي ُد ُّل َعلَى أََّن ُه َك َ
َّللا القويم {يا قَ ْو َمنا أ ِ ُ
َّللا} َي ْعني ُم َح َّمادَ -صلى َّ ُ
َ
ِ
ِ
َّ
اإل ْن ِ
َّللا َن ِبًّيا ِإَلى اْل ِج ِن َو ِْ
اإل ْن ِ
م ْبعُواثا ِإَلى اْل ِج ِن َو ِْ
َّللا
س َقْب َل ُم َح َّمٍد َ -صلى َّ ُ
ال ُمَقات ٌلَ :وَل ْم َي ْب َعث َّ ُ
سَ .ق َ
َ
ِ
َعَل ْيه َو َسَّلم َ.-
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ِ
ِي َقالَ :قال رسول َّ ِ
يح مسلِم عن جا ِب ِر ب ِن عبِد َّ ِ
ِ
ِ
َّللا -
ُقْل ُتَ :ي ُد ُّل َعلَى قَ ْولِه َما في َصح ِ ُ ْ ٍ َ ْ َ ْ َ ْ
َّللا ْاألَ ْن َصارِ َ َ َ ُ ُ
َّللا عَلي ِه وسَّلم « :-أ ِ
ِ
َّ
اص اة،
ان ُك ُّل َن ِب ٍي ُي ْب َع ُث ِإَلى َق ْو ِم ِه َخ َّ
َحٌد َقْبلي؛ َك َ
ْ
ُعطَي ْت َخ ْم اسا َل ْم ُي ْع َط ُه َّن أ َ
َصلى َّ ُ َ ْ َ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ور
ض َطِيَب اة َط ُه اا
َحٍد َقْبلِيَ ،و ُج ِعَل ْت لِ َي ْاألَْر ُ
َوُبع ْث ُت ِإَلى ُك ِل أ ْ
َس َوَدَ ،وأُحَّل ْت ل َي اْل َغَنائ ُمَ ،وَل ْم ُت َح َّل أل َ
َح َمَر َوأ ْ
الرع ِب بين يدي م ِسيرَة َشه ٍر ،وأ ِ
ِ
يت
َو َم ْس ِجاداَ ،فأَُّي َما َر ُج ٍل أ َْدَرَك ْت ُه َّ
ُعط ُ
انَ ،وُنصْر ُت ِب ُّ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ
الصَل ُة َصَّلى َح ْي ُث َك َ
اإل ْنس .وِفي ِرواي ٍة ِمن حِد ِ
ِ
َّ
يث أَِبي ُهَرْيَرَةَ « :وُب ِع ْث ُت
ال ُم َجاهٌدْ :األ ْ
ََ ْ َ
الشَف َ
َس َوُد :اْل ِج ُّن َو ِْ ُ َ
َح َمُر َو ْاأل ْ
اع َة»َ ،ق َ
ِإَلى اْل َخْل ِق َك َّاف اة َو ُختِم ِبي َّ
النبُِّيو َن»".
َ
ول شك أن الجن مكلفون كاإلنس؛ {وما خلقت الجن واإلنس إل ليعبدون} ،ول بد من إرسال الرسل

إليهم ،والنبي –عليه الصالة والسالم – مرسل إلى الثقلين.

طالب :كيف نقول قبل النبي -صلى هللا عليه وسلم ...-الجن رسول وهم كانوا يهود؟
ل ،ل ،هم مكلفون ،والمكلف لبد أن يبعث له من يبين له.
َّللا عَلي ِه وسَّلم -وِقيلِ " :ب ِه" أَي ِب َّ ِ
آم ُنوا ِب ِه} أَي ِب َّ ِ
"{ و ِ
َّ
اَّلل ،لَِق ْولِ ِهَ { :ي ْغ ِفْر
َ
ْ
الداعيَ ،و ُه َو ُم َح َّمٌد َ -صلى َّ ُ َ ْ َ َ َ َ َ
ْ
ِ
اب َل ُه ْم ِم ْن َق ْو ِم ِه ْم َس ْب ُعو َن َر ُجالَ ،فَر َج ُعوا ِإَلى َّ
الن ِب ِي َ -صَّلى
عَّب ٍ
ال ْاب ُن َ
اس َت َج َ
اسَ :ف ْ
َل ُك ْم م ْن ُذنُوب ُِك ْم} َق َ
ِ
ِ َّ
اهم.
َمَرُه ْم َوَن َه ُ
وه ِباْلَب ْط َحاءَ ،فَقَ أَر َعَل ْي ِه ُم اْلُقْر َ
َّللا َعَل ْيه َو َسل َمَ -ف َوا َفُق ُ
َّ ُ
آن َوأ َ
َّ ِ ِ ِ
س ِفي ْاأل َْم ِر َو َّ
اإل ْن ِ
َن اْل ِج َّن َك ِْ
ال اْل َح َس ُن:
َم ْسأََل ٌة َ :هِذِه ْاْل ُي َت ُد ُّل َعَلى أ َّ
الن ْه ِي َوالث َواب َواْلعَقابَ .وَق َ
ِ ِ
غ ْيَر َن َج ِات ِه ْم ِم َن َّ
الن ِارَ ،ي ُد ُّل َعَل ْي ِه قَ ْولُ ُه َت َعاَلىَ{ :ي ْغ ِفْر َل ُك ْم ِم ْن ذُ ُنوب ُِك ْم َوُي ِجْرُك ْم
اب َ
َل ْي َس ل ُم ْؤ ِمني اْل ِج ِن َث َو ٌ
ِ
ِ
َن ُي َج ُاروا ِم َن َّ
ال َل ُه ْم:
ِم ْن َع ٍ
اب اْل ِج ِن ِإََّّل أ ْ
ذاب أَلِ ٍ
الَ :ل ْي َس َث َو ُ
الن ِارُ ،ث َّم ُيَق ُ
ال أ َُبو َحنيَف َةَ ،ق َ
يم}َ ،وبِه َق َ
ِ
ِ
اإل ْح َس ِ
اء ِةُ ،ي َج َاز ْو َن ِفي ِْ
آخُرو َنِ :إَّن ُه ْم كما يعاقبون ِفي ِْ
ان ِم ْث ُل
ال َ
ُك ُ
اإل َس َ
ونوا ُتَراابا م ْث َل اْلَب َهائمَِ .وَق َ
اإل ْن ِ
ِْ
س".
وهذا مقتضى العدل اإللهي؟
" وِإَلي ِه َذهب مالِك و َّ ِ ِ
ِ
ْكلُو َن
ال َّ
اك :اْل ِج ُّن َي ْد ُخلُو َن اْل َجَّن َة َوَيأ ُ
الض َّح ُ
َ ْ
ََ َ ٌ َ
الشافع ُّي َو ْاب ُن أَبي َلْيَلىَ .وَق ْد َق َ
ِ
َن ه َذا ِم َّما َلم يْق َطع ِفيه ِب َشي ٍء ،واْل ِعْلم ِع ْند َّ ِ
ِي :و َّ ِ
َّللا".
ْ َ ُ َ
ْ ُ ْ
يح أ َّ َ
الصح ُ
ال اْلُق َش ْيرُّ َ
َوَي ْشَرُبو َنَ .ق َ
يعني لم يرد فيه شيء صحيح شيء صحيح ل في النفي ول اإلثبات ،لكن مقتضى تكليفهم كاإلنس أن

ج ازءهم مثلهم.
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جات ِم َّما َع ِملُوا} [اَّلنعامَ ]132 :ي ُد ُّل َعَلى أََّن ُه ْم ُي َث ُابو َن َوَي ْد ُخلُو َن اْل َجَّن َة؛
ُقْل ُتَ :ق ْولُ ُه تَ َعاَلىَ { :ولِ ُك ٍل َدَر ٌ
ِ
ِ
ِ
اإل ْن ِ
ِأل ََّن ُه قال في أول اْلية{ :يا م ْع َشَر ال ِج ِن َو ِْ
َن
س أََل ْم َيأْت ُك ْم ُرُس ٌل م ْن ُك ْم َيُق ُّصو َن َعَل ْي ُك ْم آياتي} ِإَلى أ ْ
َ
ِ
ِ
ِ
َقال{ :ولِ ُك ٍل در ٌ ِ
ِ
ورِة "
َّللا أ ْ
َعَل ُمَ ،و َسَيأْتي ل َه َذا في ُس َ
ََ
َ َ
جات م َّما َعمُلوا} [اَّلنعامَ .]130- 132 :و َّ ُ
الر ْح َم ِن" مزيد بيان إن شاء هللا تعالى.
َّ

داعي َّ ِ
َقوُله َتعاَلى{ :ومن ََّل ي ِجب ِ
َّللا َفَل ْي َس ِبم ْع ِج ٍز ِفي ْاألَْر ِ
س
َي ََّل َي ُف ُ
َ َْ ُ ْ
َّللا َوََّل َي ْس ِبُقه { َوَل ْي َ
ْ ُ َ
وت َّ َ
ض} أ ْ
ُ
َ
َّللا{ ،أ ِ
اب َّ ِ
َل ُه ِم ْن ُدوِن ِه أ َْولِياء} أَي أَ ْنص ٌار َيمَنعوَن ُه ِم ْن َع َذ ِ
ين} [سورة األحقاف
ُولئ َك ِفي َض ٍ
لل ُمبِ ٍ
ْ ُ
ُ ْ َ

( :)46آية .]33

السماو ِ
اس ُم َها
الر ْؤَيةُ ُهَنا بِ َم ْعَنى العلم .و"أ َّ
َق ْوُلهُ َت َعاَلى{ :أ ََوَل ْم َيَر ْوا أ َّ
ض} ُّ
َّللا َّالِذي َخَل َق َّ
ات َو ْاألَْر َ
َن" َو ْ
َن َّ َ
و َخبرها سَّدت مسَّد م ْفعوَل ِي ُّ ِ
ِ
ِ
َن ُي ْحِيي اْل َم ْوتى} احتجاج على
الر ْؤَية { َوَل ْم َي ْع َي ِب َخْلق ِه َّن ِبقاد ٍر َعلى أ ْ
َ َُ َ َ ْ َ َ َ ُ
َ
منكري البعث".
ألنه لو كانت الرؤية بصرية لما احتجت إلى مفعولين ،ولما كانت الرؤية علمية احتاجت إلى مفعولين،
والجملة من أن واسمها وخبرها سدت مسد مفعولي رأى.
" ومعَنى {َلم يعي} يعج ُز وي ْضعف عن ِإبد ِ
اع ِه َّنُ .يَقالَ :ع َّي ِبأَم ِِره َو َ ِ ِ
ِ ِ ِِ ِ
ام
ْ َ ْ َ َ ْ َ ََ ُ ُ َ ْ َْ
َ َْ
ْ
ُ
عي َي إ َذا َل ْم َي ْه َتد ل َو ْجههَ ،و ْاإل ْد َغ ُ
ِ
أيضا بالتشديد .قال:
ول في اْل َج ْم ِع َع ُيوا ،مخفافا ،وعيوا ا
أ َْك َثُرَ .وَتُق ُ
ِ ِ
َعُّيوا ِبأ ِ ِ
ام ُة
ْ
َمره ْم َك َما َ ...عَّي ْت بَب ْي َضت َها اْل َح َم َ
وعِييت ِبأَمرِي ِإ َذا َلم َته َتِد لِوج ِه ِه .وأ ِ
ِ ِ
ِس َك ِ
ان اْلَي ِاء،
َ ْ
ْ ْ َْ
َعَياني ُه َوَ .وَقَ أَر اْل َح َس ُنَ " :وَل ْم َيعي" ب َك ْس ِر اْل َع ْي ِن َوإ ْ
ََ ُ ْ
اللمِ ِإََّّل ِفي أَسم ٍاء َقلِيلَ ٍةَ ،نحو َغاي ٍة وآي ٍة .ولَم يأ ِ
ِ
ِ
ِ
ٌّ
يح َّ
ْت
يل َشاذَ ،ل ْم َيأْت ِإ ْعَل ُل اْل َع ْي ِن َوَت ْصح ُ
ُْ َ َ َ َ ْ َ
َو ُه َو َقل ٌ
ْ َ
الش ِ
ِ ِ ِ ِ
اءَ ،و ُه َو َق ْو ُل َّ
اع ِر:
في اْلف ْعل س َوى ب َب ْي ٍت أَ ْن َشَد ُه اْلَفَّر ُ
َف َكأََّنها بين ِ
يك ٌة َ ...ت ْم ِشي ِب ُسَّد ِة َب ْيتِ َها َفتُ ِع ُّي
الن َس ِاء َس ِب َ
َ َْ َ
ش :اْلباء َز ِائد ٌة لِلتَّو ِك ِيد َكاْلب ِاء ِفي قَولِ ِه{ :وَكفى ِب َّ ِ
ِ ِ
اَّلل َش ِهيدا} [النساء:
عَب ْيَد َة َو ْاأل ْ
َخَف ُ َ ُ َ
ال أ َُبو ُ
ْ
َ
ْ
َ
" بقاد ٍر" َق َ
الز َّجاج :اْلباء ِف ِ
ِ ِ
 ،]166وقولهَ { :ت ْن ُب ُت ِب ُّ
يه َخَلف
اء َو َّ ُ َ ُ
ال اْلك َسائ ُّي َواْلَفَّر ُ
الد ْه ِن} [المؤمنونَ .]20 :وَق َ
ِاَّل ْس ِت ْف َهامِ َواْل َج ْحِد ِفي أ ََّو ِل اْل َكَلمِ".
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ألنها في الغالب تدخل على خبر ،أداة نفي مثل ليس ،وما ،فصارت خلف لحرف الجحد والستفهام.

نعم.

ِ
ِ
ال َّ
َن َزْيادا ِبَق ِائ ٍم".
ولَ :ما َظَن ْن ُت أ َّ
الز َّج ُ
اجَ :واْل َعَر ُب ُت ْدخلُ َها َم َع اْل َج ْحد َتُق ُ
" َق َ
يد بقائم.
وليس ز ٌ
َن" لِلتَّو ِك ِيد .و َّ ِ
ول " ما" وُد ُخ ِ
َن َزْيادا ِبَق ِائ ٍم .و ُهو لِ ُد ُخ ِ
َّللا ِبَق ِاد ٍر،
ول" أ َّ
ولَ :ظَن ْن ُت أ َّ
ْ
َ
َ َ
َ َ
التْقد ُير :أََل ْي َس َّ ُ
" َوََّل َتُق ُ
ض ِب ِ
السماو ِ
َعَر ُج
َكَق ْولِ ِه َت َعاَلى{ :أ ََوَل ْي َس َّالِذي َخَل َق َّ
قاد ٍر} [يسَ .]81 :وَقَ أَر ْاب ُن َم ْس ُع ٍ
ات َو ْاألَْر َ
ود َو ْاأل ْ
يح.
ول اْلَب ِاء ِفي َخَب ِر" أ َّ
اخ َت َارُه أ َُبو َح ِات ٍمِ ،أل َّ
َواْل َج ْحَدرُّ
وب" َيْقِدُر" َو ْ
َن" َق ِب ٌ
ِي َو ْاب ُن أَِبي ِإ ْس َح َ
اق َوَي ْعُق ُ
َن ُد ُخ َ
ِ ِ
اخ َتار أَبو عبيٍد ِقراء َة اْلع َّ ِ ِ
اء ِة عبد هللا" خلق السموات واألرض قادر" بغير باء .وهللا
َو ْ َ ُ ُ َ ْ َ َ َ
امة ،أل ََّن َها في قَر َ
أعلم.
َقولُه َتعاَلى{ :ويوم يعر ُ ِ
ين َكَفُروا َعَلى َّ
ال َل ُه ْم{ :أََل ْي َس َه َذا
َي َذ ِكْرُه ْم َي ْو َم ُي ْعَر ُ
ض َّالذ َ
َ َ ْ َ ُ َْ
ْ ُ َ
ضو َن َف ُيَق ُ
الن ِار} أ ْ
ِ
ذاب بِما ُك ْن ُت ْم َت ْك ُفُرو َن} أي بكفركم".
ول َل ُه ُم اْل ُمَقَّرُرَ { :فذُوقُوا اْل َع َ
باْل َح ِق قالُوا َبلى َوَربِنا} َفَيُق ُ
يعني بسببه.
اص ِبْر َكما صَبَر أُوُلوا اْلع ْزمِ ِم َن ُّ ِ
ال
اسَ :ذ ُوو اْل َح ْزمِ َو َّ
عَّب ٍ
ال ْاب ُن َ
" َق ْوُلهُ َت َعاَلىَ { :ف ْ
َ
َ
الص ْب ِرَ ،ق َ
الرُسل} َوَق َ
ِ
ِ
ِ
السَل ُم".-
يسىَ ،و ُم َح َّمٌد َ -عَل ْي ِه ُم َّ
الصَل ُة َو َّ
ُم َجاهٌدُ :ه ْم َخ ْم َس ٌةُ :ن ٌ
وسىَ ،وع َ
يمَ ،و ُم َ
وحَ ،وإ ِْبَراه ُ
وهذا قول الجمهور أهل العلم ،هذا قول أكثر العلماء أن أولوا العزم هم الخمسة.
ِ ِ
ِ
" وهم أَصحاب َّ ِ
َّللاَ -عَّز َو َج َّل-
وحَ ،و ُه ٌ
ال أ َُبو اْل َعالَيةِ :إ َّن أُولِي اْل َع ْزمُِ :ن ٌ
َ ُْ ْ َ ُ
َمَر َّ ُ
الشَرائ ِعَ .وَق َ
يمَ .فأ َ
ودَ ،وإ ِْبَراه ُ
ِ ِ
السَلم-أَن ي ُكو َن ارِبعهم .وَقال ُّ ِ
ِ
اوُد،
َن ِبَّي ُه َ -عَل ْي ِه َّ
الصَلةُ َو َّ ُ ْ َ
وسىَ ،وَد ُ
يمَ ،و ُم َ
َ َُْ َ َ
السد ُّيُ :ه ْم س َّت ٌة :إ ْبَراه ُ
وسَليمان ،و ِعيسى ،ومح َّمٌد- ،صَلوات َّ ِ
َجم ِع َ ِ
ِ
ودَ ،و َصالِ ٌحَ ،و ُش َع ْي ُب،
وحَ ،و ُه ٌ
َ َ ُ
يلُ :ن ٌ
َ َُ
ينَ -وق َ
َُ َْ ُ َ َ
َّللا َعَل ْيه ْم أ ْ َ
النس ِق ِفي سورة" ْاألَعر ِ
اف َو ُّ
الش َعَر ِاء".
َوُلو ٌ
َْ
وسىَ ،و ُه ُم اْل َم ْذ ُك ُ
ورو َن َعَلى َّ َ
طَ ،و ُم َ
من أهل العلم من يرى أن جميع الرسل من أولي العزم ،وأن كلهم أولو عزم ،وأنهم أخذوا ما أوتوا بقوة،
وبلغوا قومهم من غير ت ارخ ول هوادة ،فهم أهل عزم وحزم ،ومنهم من يستثني يونس؛ ألنه ذهب

مغاضبا.
ً
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على كل حال الجمهور على أنهم الخمسة.
ِِ
ِ
ِ
ِ
صَبَر َعَلى َّ
اق َصَبَر
ال ُمَقات ٌلُ :ه ْم ستَّ ٌةُ :ن ٌ
ِس َح ُ
الن ِارَ .وإ ْ
يم َ
" َوَق َ
وح َصَبَر َعلَى أَ َذى قَ ْومه ُمَّد اةَ .وإ ِْبَراه ُ
َّ
صَبَر َعَلى َفْقِد اْل َوَلد".
وب َ
َعَلى الذ ْب ِحَ .وَي ْعُق ُ
ار ،والمرجح عند أهل التحقيق أنه
هذا على ما يختاره من أن الذبيح إسحاق ،وقد مرت المسألة مرًا
إسماعيل.
ِ
ِ
ِ
وب َصَبَر
وس ُ
ف َصَبَر َعَلى اْل ِب ْئ ِر َوالس ْج ِنَ .وأَُّي ُ
"َ .وَي ْعُق ُ
وب َصَبَر َعَلى َفْقد اْل َوَلد َوَذ َهاب اْلَب َص ِرَ .وُي ُ
ِ
ِ ِ ِ ِ
َعَلى ُّ
ان َوََّل
س َوََّل ُسَل ْي َم ُ
وبَ ،وَل ْي َس م ْن ُه ْم ُيوُن ُ
وب َوأَُّي َ
يل َوَي ْعُق َ
ال ْاب ُن ُجَرْي ٍج :إ َّن م ْن ُه ْم إ ْس َماع َ
الض ِرَ .وَق َ
اهٌد أَي اضا :هم َّالِذين أ ِ
الشع ِبي واْل َكْل ِبي ومج ِ
ُمُروا ِباْل ِق َت ِ
اه ُدوا اْل َكَفَرَة.
ال َفأَ ْظ َهُروا اْل ُم َك َ
َ
اشَف َة َو َج َ
َ
ْ
ُّ َ ُ َ
ال َّ ْ ُّ َ
آد ُمَ .وَق َ
ُُ
ِ ِ
ِ
ورو َن ِفي س َ ِ
ِ
وب،
اء ُّ
ِس َح ُ
الرُس ُل اْل َم ْذ ُك ُ
اقَ ،وَي ْعُق ُ
يمَ ،وإ ْ
ُ
يلُ :ه ْم ُن َجَب ُ
َوق َ
ورة" ْاألَ ْن َعامِ" َو ُه ْم َث َمانَي َة َع َشَر :إ ْبَراه ُ
وسىَ ،و َه ُارون".
وس ُ
اوُدَ ،و ُسَل ْي َم ُ
َوُن ٌ
انَ ،وأَُّي ُ
وحَ ،وَد ُ
فَ ،و ُم َ
وبَ ،وُي ُ

الذين أمر النبي-عليه الصالة والسالم -بالقتداء بهم.
" وزكريا ،ويحيى ،و ِعيسى ،وِإْلياس ،وإ ِ
اخ َت َارُه اْل َح َس ُن ْب ُن اْلَف ْض ِل
سَ ،ولُوطٌَ .و ْ
يلَ ،واْلَي َس ُعَ ،وُي ُ
ون ُ
ََ َْ َ َ َ َ ُ َ ْ
ِس َماع ُ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ
ضاُ :ك ُّل
ال ْاب ُن َعَّب ٍ
اس أ َْي ا
لَق ْولِه في َعقبِه{ :أُولئ َك َّالذ َ
َّللا فبهادهم ا ْق َتد ْه} [اَّلنعامَ ،]90 :وَق َ
ين َهَدى َّ ُ
اخ َتاره َعلِ ُّي ْب ُن م ْهِد ٍي َّ
الَ :وإَِّنما َد َخَل ْت " ِم ْن" لِ َّلت ْج ِن ِ
يس ََّل لِ َّلت ْب ِعيض".
الطَبرُّ
ُّ
الرُس ِل َك ُانوا أُولِي َع ْزٍمَ .و ْ َ ُ
ِيَ ،ق َ
َ
َ
يعني فتكون بيانية ،وليست تبعيضية{ ،اجتنبوا الرجس من األوثان} ،يعني جميع األوثان تكون إذا
صح أن يحل محلها كل صارت بيانية ،وإن صح أن يحل بعض محلها صارت تبعيضية.

الرُس ُل.
اش َتَرْي ُت أَْرِدَي اة ِم َن اْلَب ِزَ ،وأ َْك ِسَي اة ِم َن اْل َخ ِز .أ ِ
اص ِبْر َك َما َصَبَر ُّ
ولْ :
َي ْ
" َك َما َتُق ُ
ِ
َّ
ون َس بن متي ،أَّل ترى أن َّ ِ
ِ
َن
يلُ :ك ُّل ْاألَ ْن ِبَي ِاء أُوُلو َع ْزٍم ِإََّّل ُي ُ
َّللا َعَل ْيه َو َسَّل َمَ -ن َهى أ ْ
النب َّيَ -صلى َّ ُ
َوق َ
َي ُكو َن ِم ْثَل ُه".
{ول تكن كصاحب الحوت}.
لِ ِخَّف ٍة وعجَل ٍة َظهر ْت ِم ْنه ِحين ولَّى م َغ ِ
اضابا لَِق ْو ِم ِه".
َ ََ
ََ
ُ َ َ ُ

معالي الشيخ عبد الكريم
اخلضري

لما حصل منه وما سطر في قصته مما يجعل بعض الناس إذا ق أر عنه ما يق أر وما عرف ما حصل
منه قد يحصل له شيء من التنقص ليونس ،ولذا قال النبي -عليه الصالة والسالم <<- :ل تفضلوني

حسما لهذا التنقص.
على يونس بن متى>>؛
ً
طالب :التعبير هنا بخفة وعجلة..
هذا سعة ،سعة في العبارة.
َّللا ِب َثَل ٍث :سَّل َط عَلي ِه اْلعمالَِق َة ح َّتى أَ َغاروا عَلى أَهلِ ِه ،ومالِ ِه ،وسَّل َط ِ
الذ ْئ َب َعَلى َوَلِدِه
ُ َ
َ
َْ
ََ
َ
" َف ْاب َتَل ُه َّ ُ
ْ ََ
ََ
ِ
ِ
ِ
َّ
ض اْل ُعَل َم ِاء :أُولُو اْل َع ْزمِ ا ْثَنا َع َشَر
ال َب ْع ُ
َفأ َ
يمَ .وَق َ
َكَل ُهَ ،و َسل َط َعَل ْيه الحوت فابتلعه ،قاله أ َُبو اْلَقاسمِ اْل َحك ُ
َّللا ِإَلى ْاألَ ْن ِبي ِاء أَِني مرِسل ع َذا ِبي ِإَلى عص ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ
يل ِب َّ
اة
ُْ ٌ َ
َ
َُ
الشامِ َف َع َص ْو ُه ْمَ ،فأ َْو َحى َّ ُ
َنبًّيا أُْرِسلُوا إَلى َبني إ ْسَرائ َ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
اخ َت ُاروا ِألَ ْن ُف ِس ُك ْمِ ،إ ْن ِش ْئتُ ْم أَْنَزْل ُت ِب ُك ُم
َّللا ِإَل ْي ِه ُمْ :
يلَ ،ف َش َّق َذل َك َعَلى اْل ُمْرَسل َ
ينَ ،فأ َْو َحى َّ ُ
َبني إ ْسَرائ َ
اْلع َذاب وأَ ْنجيت ب ِني ِإسر ِائيل ،وإِن ِش ْئ ُتم َن َّجيتُ ُكم وأَ ْنَزْلت اْلع َذ ِ ِ ِ ِ
اج َت َم َع
َْ َ َ ْ
يلَ ،ف َت َش َاوُروا َب ْيَن ُه ْمَ ،ف ْ
َ َ َ َْ ُ َ
ْ ْ ْ َ ُ َ َ
اب بَبني إ ْسَرائ َ
َّللا ب ِني ِإسرائِيلَ ،فأَ ْنجى َّ ِ ِ ِ
يلَ ،وأَ ْنَز َل بِأُوَل ِئ َك
َ ْأر ُي ُه ْم َعَلى أ ْ
َ
ابَ ،وُيَن ِج َي َّ ُ َ
َن ُي ْن ِز َل ِب ِه ُم اْل َع َذ َ
َّللا َبني إ ْسَرائ َ
ُ
َْ َ
اب".
اْل َع َذ َ

منكر الخبر ،الخبر منكر.
طالب...... :
منكر هذا.
ضَ ،ف ِم ْنهم م ْن ُن ِشر ِباْلمَن ِ
ِ
اش ِ
وك ْاألَْر ِ
يرَ ،و ِم ْن ُه ْم َم ْن ُسلِ َخ ِجْلَد ُة َ ْأر ِس ِه
" َوَذل َك أََّن ُه َسَّل َط َعَل ْي ِه ْم ُمُل َ
َ
َ
ُْ َ
ِ
اتَ ،و ِم ْن ُه ْم م ْن ُح ِر َق ِب َّ
َعَل ُم.
صلِ َب َعَلى اْل َخ َش ِب َح َّتى َم َ
َّللا أ ْ
َوَو ْج ِههَ ،و ِم ْن ُه ْم َم ْن ُ
الن ِارَ .و َّ ُ
َ
ِ
ِ ِ
اهيم َف ِقيل َله{ :أ ِ
ِ
قال
يسىَ ،فأ َّ
َما إِ ْبَر ُ َ ُ ْ
وسىَ ،وَد ُ
َسل ْم َ
اوُدَ ،وع َ
يمَ ،و ُم َ
َوَق َ
ال اْل َح َس ُن :أُوُلو اْل َع ْزمِ أَْرَب َع ٌة :إ ْبَراه ُ
أَسَلمت لِرِب اْلعاَل ِمين} [البقرةُ ،]131 :ث َّم اب ُتلِي ِفي مالِ ِه ووَلِدِه وو َط ِن ِه وَن ْف ِس ِهَ ،فو ِجد ص ِاد اقا و ِ
افايا
َ
ْ ُْ َ
َ
ُ َ َ
َ
َ ََ ََ
ْ َ
ِ
ِ
قال َكَّل ِإ َّن َم ِعي َربِي
ِفي َج ِم ِ
يع َما ْاب ُتلِ َي بِ ِهَ .وأ َّ
وسى َف َع ْز ُم ُه ح َ
ال َل ُه قَ ْو ُم ُه{ :إَّنا َل ُم ْدَرُكو َنَ .
ين َق َ
َما ُم َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َسَي ْهِد ِ
ين َسَن اة َح َّتى
اوُد َفأ ْ
ين} [الشعراءَ .]61- 62 :وأ َّ
ام َي ْبكي أَْرَبع َ
َما َد ُ
َخ َطأَ َخط َيئ َت ُهَ ،ف ُنب َه َعلَ ْي َهاَ ،فأَ َق َ
وع ِه َشجرةٌَ ،فَقعد َتحت ِظلِها .وأ َّ ِ
َنَب َت ْت ِم ْن ُدم ِ
يسى َف َع ْز ُم ُه أََّن ُه َل ْم َي َض ْع َل ِبَن اة َعَلى َل ِبَن ٍة"
ََ
ََ ْ َ َ َ
َما ع َ
ُ
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يعني ما سكن بيتًا ،ول عمر بيتًا عيسى-عليه السالم -هذه من أخبار بني إسرائيل.
ِ
ِ
َّللا َتعاَلى يُق ِ
َّ
َّللا َعَل ْي ِه َو َسَّل َم:-
وها"َ .ف َكأ َّ
وها َوََّل ُت َعمُر َ
اع ُبُر َ
الِ ":إَّن َها َم ْعَبَرٌة َف ْ
ول لَر ُسولِه َ -صلى َّ ُ
َن َّ َ َ َ ُ
" َوَق َ
ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ ِِ ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ
ِْ
وسىُ ،م ْه َت ًّما
يمَ ،واثاقا ب ُن ْصَرة َم ْوََّل َك م ْث ُل ثَقة ُم َ
اصبْر ،أ ْ
يما ْاب ُتلَي َت به م ْث ُل ص ْد ِق إ ْبَراه َ
َي ُك ْن َصاد اقا ف َ
ِ
ِ ِ
اهدا ِفي ُّ ِ
ِ
ِبما سَلف ِمن هَفو ِاتك ِم ْثل ِ
آي ِة
يلِ :ه َي َم ْن ُس َ
اوَدَ ،ز ا
َ َ َ ْ َ َ َ ُ ْ
وخ ٌة ِب َ
اهت َمامِ َد ُ
يسى .ثُ َّم ق َ
الد ْنَيا م ْث ُل ُزْهد ع َ
َّ ِ ِ
ورَة َم ِكَّي ٌة".
وخ ٌة؛ ِأل َّ
َن ُّ
يلُ :م ْح َك َمةٌَ ،و ْاألَ ْظ َهُر أََّن َها َم ْن ُس َ
الس َ
الس ْيفَ .وق َ
يعني أُمر بالصبر ،ولم يُؤمر بالجهاد ،ثم أُمر بالجهاد ،فنسخت هذه اآلية ،مع أن الصبر ل يعارضه
الجهاد{ ،فاصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل} ،يصبر على أذى قومه ،ومع ذلك يجاهد.
ِ
ول َّ ِ
َّ
َن َهِذِه ْاْلَي َة َنَزَل ْت َعَلى َرس ِ
َّللاَ -عَّز
" َوَذ َكَر ُمَقاتِ ٌل :أ َّ
َّللا َعَل ْيه َو َسَّل َمَ -ي ْو َم أ ُ
َمَرُه َّ ُ
َّللا َ -صلى َّ ُ
ُ
ُحٍدَ ،فأ َ
ِ
يتا له .وهللا
َص َاب ُه َك َما َصَبَر أُولُو اْل َع ْزمِ ِم َن ُّ
الرُس ِلَ ،ت ْس ِه ايل َعَل ْيهَ ،وَت ْث ِب ا
َو َج َّل -أ ْ
َن َي ْص ِبَر َعَلى َما أ َ
أعلم.
{وَّل َتس َت ْع ِجل} قال مقاتل :بالدعاء َعَل ْي ِهم .وقِيلِ :في ِإ ْحَل ِل اْلع َذ ِ
اب بِ ِه ْمَ ،فِإ َّن أ َْب َعَد َغ َاي ِات ِه ْم َي ْوم
َ
ْ
َ ْ
ْ َ َ
اْل ِقَيام ِة .وم ْفعول ِاَّلس ِت ْع َج ِ
ال َي ْحَيىِ :م َن
ال َم ْحذُ ٌ
اب { َكأََّن ُه ْم َي ْو َم َيَر ْو َن َما ُي َ
وفَ ،و ُه َو اْل َع َذ ُ
َ ََ ُ ُ ْ
وع ُدو َن} َق َ
النَّق ُ ِ
ِ ِ
اْلع َذ ِ
اب .وقال َّ
َي ِفي ُّ
ضى َق ْو ِل
ابَ ،و ُه َو ُمْق َت َ
اء ُه ُم اْل َع َذ ُ
َ
الد ْنَيا َح َّتى َج َ
اش :م َن ْاْلخَرةَ{ ،ل ْم َيْلَب ُثوا} أ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ورِهم َح َّتى ُبعثُوا لْلحس ِ
ال َّ
هار} َي ْعني في َج ْن ِب َي ْومِ
اب {ِإََّّل
ساع اة م ْن َن ٍ
النَّق ُ
َ
َ
اش :في ُق ُب ِ ْ
َي ْحَيىَ .وَق َ
اهم َه ْول ما َع َاي ُنوا ِم َن اْلع َذ ِ
اْل ِقَي ِ ِ
اب".
َ
يلَ :ن َّس ُ ْ
امةَ .وق َ
َ َ
َ
يوما
ألن مكثهم في الدنيا وإن طال وإن بلغ مائة سنة فإنه بالنسبة أليام يوم القيامة ليس بشيء{ ،وإن ً

عند ربك بألف سنة مما تعدون} اليوم الواحد.

غ" ُرِف َع َعَل ى ِإ ْض َم ِار
غَ ،قاَل ُه اْل َح َس ُن .فـ" َبل ٌ
آن َبَل ٌ
" طول لبثهم في الدنيا .ثم قالَ " :بل ٌ
َي َه َذا اْلُقْر ُ
غ" أ ْ
غ لِ َّلن ِ
اس َولِ ُي ْن َذُروا بِ ِه} [إبراهيمَ ،]52 :وَق ْوُل ُهِ{ :إ َّن ِفي َه َذا َلَبلغا
مبتدأَ ،دلِيُل ُه َق ْوَل ُه َت َعاَلىَ { :ه َذا َبل ٌ
ِ
غ بِمعَنى َّ ِ
ِ
يغ .وقِيل :أَي ِإ َّن َذلِ َك ُّ
الل ْب َث َبَلغٌَ ،قاَل ُه ْاب ُن
لَق ْو ٍم عا ِبد َ
ين} [األنبياءَ .]106 :واْلَبَل ُ َ ْ
التْبل ِ َ َ ْ
ِ
ف َعلَى { َوَّل
ف َعَلى َه َذا َعَلى" َبَل ٍغ" َو َعَلى" َن َه ٍار"َ .وَذ َكَر أ َُبو َح ِات ٍم أ َّ
َن َب ْع َض ُه ْم َوَق َ
يسىَ ،ف ُيوَق ُ
ع َ
ِ
ال ْاب ُن ْاألَ ْنَبارِ
ِيَ :و َه َذا َخ َطأٌ؛ ِأل ََّن َك َق ْد َف َصْل َت َب ْي َن
َت ْس َت ْعج ْل} ،ثُ َّم ْاب َتَدأَ " َل ُه ْم" َعَلى َم ْعَنى َل ُه ْم َبَلغٌَ .ق َ
اللمِ -وِهي ر ِ
اْلَبَل ِغ وَب ْي َن َّ
وز ِفي اْل َعَربَِّي ِةَ :بَل اغا َوَبَلغٌ".
اف َعةٌِ -ب َش ْي ٍء َل ْي َس ِم ْن ُه َماَ .وَي ُج ُ
َ َ َ
َ
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اع اة َبَل اغاَ ،عَلى اْلم ْصَد ِر أ َْو َعَلى َّ
وز ِفي اْل َعَربَِّي ِةَ :بَل اغا َوَبَلغٌ َّ
الن ْع ِت
" َوَي ُج ُ
الن ْص ُب َعَلى َم ْعَنى ِإََّّل َس َ
َ
لس ِ
ِ
ِ
ض َعَلى م ْعَنى ِم ْن َن َه ٍار َبَلغٌ .وب َّ ِ
ِي َع ْن
اعةَ .واْل َخ ْف ُ
يسى ْب ُن ُ
ل َّ َ
ع َمَر َواْل َح َس ُنَ .وُرو َ
َ
ِالن ْصب َقَ أرَ ع َ
َ
ض اْلُقَّر ِاء" بلِ ْغ" عَلى ْاألَم ِرَ ،فعَلى هِذِه اْل ِقر ِ
ِ
َب ْع ِ
غ"َ ".ف َه ْل
ئ" َبل ٌ
ف َعَلى" ِم ْن َن ٍ
اءة َي ُكو ُن اْل َو ْق ُ
َ َ
َ
هار" ُث َّم َي ْب َتد ُ
َ
ََ
ْ
َي اْل َخ ِارجو َن عن أَم ِر َّ ِ
يهَلك ِإََّّل اْلَقوم اْل ِ
اس َو َغ ْيُرُهَ .وَقَ أَر ْاب ُن ُم َح ْي ِص ٍن" َف َه ْل
فاسُقو َن" أ ِ
َّللاَ ،قاَل ُه ْاب ُن َعَّب ٍ
ُْ ُ
ُ
َْ ْ
ُْ
ُي ْهَل ُك ِإََّّل اْلَق ْو ُم" َعَلى ِإ ْسَن ِاد اْل ِف ْع ِل ِإَلى اْلَق ْومِ.
اسِ :إ َذا ع ِسر عَلى اْلم أر ِ
َة َوَل ُد َها َت ْك ُت ُب َه َات ْي ِن ْاْلَي َت ْي ِن َواْل َكلِ َم َت ْي ِن ِفي َص ِحيَف ٍة ُث َّم ُت َغ َّس ُل
عَّب ٍ
َْ
َ َ َ
ال ْاب ُن َ
َوَق َ
ِ
وُتسَقى ِم ْنها ،وِهيِ :بسمِ َّ ِ
ِ
الرحم ِن َّ ِ
ِ َِّ
ِ
َّللاُ َر ُّب
ان َّ
يمُ ،س ْب َح َ
َ َ َ ْ
َ ْ
الرحيمََِّ ،ل إَل َه إَّل َّ ُ
يم اْل َكر ُ
يم اْل َحل ُ
َّللا اْل َعظ ُ
َّللا َّ ْ َ
السماو ِ
ض َوَر ُّب اْل َعْر ِ
ات َوَر ُّب ْاألَْر ِ
ضحاها}
ش اْل َع ِظيمَِ { ،كأََّن ُه ْم َي ْو َم َيَر ْوَنها َل ْم َيْلَبثُوا ِإََّّل َع ِشَّي اة أ َْو ُ
َّ َ َ
اع اة ِم ْن َن َه ٍار َبَلغٌ َف َه ْل ُي ْهَل ُك ِإََّّل اْلَق ْو ُم
وع ُدو َن لَ ْم َيْلَبثُوا ِإََّّل َس َ
[النازعاتَ { .]46 :كأََّن ُه ْم َي ْو َم َيَر ْو َن َما ُي َ
ِِ
ِ
ِ
ِ
آي ٍة ِفي
يلَ :هذه أَ ْق َوى َ
يمَ .و َع ْن قتادةَّ :ل يهلك هللا إَّل هالك مشركَ .وق َ
اْلَفاسُقو َن} َصَد َق َّ ُ
َّللا اْل َعظ ُ
َّ ِ
َّللا أعلم".
الر َجاءَ .و َّ ُ
يعني قول ابن عباس يكتب أو تكتب هاتين ،يعني نائب فاعل تكتب هاتان اآليتان والكلمتان في

الصحيفة ،وأما تخصيص الكتابة أو الرقية فمن أهل العلم من يرى أن هذا خاضع للتجربة إذا كانت
أيضا يفعله ،يخصص بالنظر
التجربة تثبت نفع ما خصص فكما يقول ابن القيم وغيره وشيخ اإلسالم ً
للتجربة كنوع من العالج النافع ،ومنهم من يقول :ل يكون التخصيص إل بمخصص.
وهللا أعلم.
وصلى هللا على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
طالب....:
مع الكتابة ما هو من أجل القراءة ،من أجل الكتابة.
طالب....:
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ل ،خالص ،انتهى هذا آخر الدرس.

