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 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته
    .نعم

�سم هللا الرحمن الرحیم، الحمد هلل رب العالمین، وصلى هللا وسلم و�ارك على نبینا محمد وعلـى 
 آله وصحبه أجمعین.

 اللهم اغفر لنا ولشیخنا وللمستمعین برحمتك �ا أرحم الراحمین.
وا {َوَأْوُفـ: هوقولـ، �ـاب مـا جـاء فـي ذمـة هللا وذمـة نبیـه" :-رحمـه هللا تعـالى–قـال اإلمـام المجـدد

ِ ِإَذا َعاَهْدُتْم َوال َتْنُقُضوا اْألَْ�َماَن َ�ْعَد َتْوِ�یِدَها}  ] اآل�ة.٩١[النحل: ِ�َعْهِد للااَّ
ا علـى ر أمیـرً إذا أمَّـ -صـلي هللا علیـه وسـلم-رسـول هللا  قـال: �ـان -رضي هللا عنه– عن بر�دة

ِفـي  اْغـُزوا ِ�اْسـِم للااَِّ «ا، فقـال: أوصـاه بتقـوى هللا ومـن معـه مـن المسـلمین خیـرً  أو سـر�ةٍ  جیشٍ 
َوَال َتْغــِدُروا، َوَال َتْمُثُلــوا، َوَال َتْقُتُلــوا َوِلیــًدا، َوِ�َذا  ،َســِبیِل للااَِّ، َقــاِتُلوا َمــْن َ�َفــَر ِ�ــاهللَِّ، اْغــُزوا َوَال َتُغلُّــوا

َك ِمَن اْلُمْشِرِ�یَن، َفـاْدُعُهْم ِإَلـى َثـَالِث: ِخَصـاٍل  َأَجـاُبوَك ِإَلْیَهـا، مـا َفـَأیَُّتُهنَّ  -َاللٍ َأْو ِخـ-َلِقیَت َعُدوَّ
ْســَالِم، َفــِإْن َأَجــاُبوَك، َفاْقَبــْل ِمــْنُهْم، ُثــمَّ اْدُعُهــْم ِإَلــى ُثــمَّ َفاْقَبــْل ِمــْنُهْم، َوُ�ــفَّ َعــْنُهْم،  اْدُعُهــْم ِإَلــى اإلِْ

ــْرُهْم أَ  ــاِجِر�َن، َوَأْخِب ــى َداِر اْلُمَه ــْم ِإَل ــْن َداِرِه ِل، ِم ــَك،التََّحــوُّ ــوا َذِل ــْم ِإْن َفَعُل ــاِجِر�َن، ف نَُّه ــا ِلْلُمَه ــْم َم َلُه
ـــاِجِر�َن، وَ  ـــى اْلُمَه ـــا َعَل ـــْیِهْم َم ـــَعَل ـــْواَف ـــَأْعَراِب أن یتحولـــوا منهـــا ِإْن َأَب ـــوَن َ� ـــْم َ�ُكوُن ـــَأْخِبْرُهْم َأنَُّه ، َف

َلى اْلُمْؤِمِنیَن، َوَال َ�ُكـوُن َلُهـْم ِفـي اْلَفـْيِء، ، الَِّذي َ�ْجِري عَ تعالى اْلُمْسِلِمیَن، َ�ْجِري َعَلْیِهْم ُحْكُم للااَِّ 
هـم ِإْن َواْلَغِنیَمِة َشـْيٌء، ِإالَّ َأْن ُ�َجاِهـُدوا َمـَع اْلُمْسـِلِمیَن، َفـِإْن ُهـْم َأَبـْوا، َفَسـْلُهْم ِإْعَطـاَء اْلِجْزَ�ـِة، َفـ

اْسـَتِعْن ِ�ـاهللَِّ، َوَقـاِتْلُهْم، َوِ�ْن َحاَصـْرَت ِحْصـًنا، َفاْقَبْل ِمـْنُهْم َوُ�ـفَّ َعـْنُهْم، َفـِإْن ُهـْم َأَبـْوا، فَ  أجابوك،
، َوَلِكـِن اْجَعـْل َلُهـْم هِذمََّة َنِبّیـو  ، َفَال َتْجَعْل َلُهْم ِذمََّة للااَّ هَفَأَراُدوَك َأْن َتْجَعَل َلُهْم ِذمََّة للااَِّ، َوِذمََّة َنِبیِّ 

ـَة َأْصـَحاِ�َك، َفـِإنَّكُ  َأْهـَوُن َعَلـْیُكْم ِمـْن َأْن ُتْخِفـُروا  أصـحا�كم مُكـْم، َوِذمَّـممْم ِإْن ُتْخِفـُروا ذِ ِذمََّتَك، َوِذمَّ
ــ ــَة َنِبیِّ ــَة للااَِّ، َوِذمَّ ، َوِ�ْن َحاَصــْرَت ِحْصــًنا، َفــَأَراُدوَك َأْن َیْنِزُلــوا َعَلــى ُحْكــِم للااَِّ، َفــَال ُتْنــِزْلُهْم َعَلــى هِذمَّ
 رواه مسلم. »ْلُهْم َعَلى ُحْكِمَك، َفِإنََّك َال َتْدِري َأُتِصیُب ُحْكَم للااَِّ ِفیِهْم، َأْم َال ُحْكِم للااَِّ، َوَلِكْن َأْنزِ 

 فیه مسائل:
 ذمة المسلمین.، و�ین األولى: الفرق بین ذمة هللا وذمة نبیه
 ا.الثانیة: اإلرشاد إلى أقل األمر�ن خطرً 

 .»یِل للااَِّ ِفي َسبِ  اْغُزوا ِ�اْسِم للااَِّ «الثالثة: قوله: 
 .»َقاِتُلوا َمْن َ�َفَر ِ�اهللَِّ «الرا�عة: قوله: 

 .»َفاْسَتِعْن ِ�اهللَِّ، َوَقاِتْلُهمْ «الخامسة: قوله: 
 السادسة: الفرق بین حكم هللا وحكم العلماء.

 ".ال یدري أیوافق حكم هللا أم ال السا�عة: �ون الصحابي �حكم عند الحاجة �حكمٍ 
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ین، وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله نبینا محمد وعلى آله وأصحا�ه الحمد هلل رب العالم
 ، أما �عد...أجمعین

الذمـة: العهـد، " �ـاب مـا جـاء فـي ذمـة هللا وذمـة نبیـه": -رحمـه هللا تعـالى–فیقول اإلمام المؤلـف 
 والمیثاق المؤ�د.

ِ ِإَذا َعاَهـْدُتْم} "وقوله: ذمـة هللا هـي عهـده، فیجـب الوفـاء �عهـد هللا ]" ٩١[النحـل: {َوَأْوُفـوا ِ�َعْهـِد للااَّ
ِ ِإَذا َعاَهــْدُتْم}لألمــر بــذلك فــي قولــه:  َ َلــِئْن  ،]٩١[النحــل: {َوَأْوُفــوا ِ�َعْهــِد للااَّ {َوِمــْنُهْم َمــْن َعاَهــَد للااَّ

َقّن} ــدَّ ــِلِه َلَنصَّ ــْن َفْض ــا ِم ــة: آَتاَن ــْن فَ و�انــت النتیجــة  ،]٧٥[التو� ــاُهْم ِم ــا آَت ــِه}{َفَلمَّ ــوا ِ� ــِلِه َ�ِخُل  ْض
�عنــي لــو أن  ]٧٧[التو�ــة: {َفــَأْعَقَبُهْم ِنَفاًقــا ِفــي ُقُلــوِ�ِهْم ِإَلــى َیــْوِم َیْلَقْوَنــُه}والنتیجــة  ،]٧٦[التو�ــة:

اإلنســان �قــول: إذا طلــع الراتــب سأتصــدق �ــألف ر�ــال، ثــم طلــع الراتــب ومــا تصــدق �خــل، یتناولــه 
 الحكم؟ ال.

 طالب:........
َ}َوِمــــ{بــــدون عهــــد  ــــِئْن}العهــــد شــــدید، العهــــد موثَّــــق بیمــــین  ]٧٥[التو�ــــة: ْنُهْم َمــــْن َعاَهــــَد للااَّ  {َل

 جواب قسم. ]٧٥[التو�ة:
 {َفَأْعَقَبُهْم ِنَفاًقا ِفـي ُقُلـوِ�ِهْم ِإَلـى َیـْوِم َیْلَقْوَنـُه}إذا اجتمع المیثاق والعهد والقسم اجتمعت المؤ�دات 

 یوم سأتصدق أو فعلت �عني بدون عهود وال مواثیق.لكن لو قال: إذا رزقني ال ]٧٧[التو�ة:
هــل یلزمــه أن �فــي؟ هــل هــذا نــذر؟ ال، ال یلزمــه، لكــن مــن الوفــاء أن �فــي �مــا التــزم ولــو لــم �كــن 

 مؤ�ًدا؛ ألنها صدقة ما أخرجها من ماله، و�ذا لم ُتخرج من المال ال یلزمه الوفاء بها.
 .نعم

 طالب:........
ووقت الوجوب، إذا جاء مضان أتصـدق �كـذا، فـي  -الذي تقصده؟ هذا-في مسألة سبب الوجوب 

شــعبان رجــع، هــذا نظیــر الطــالق المعلــق بوقــٍت ُمعــین، إذا قــال لزوجتــه: إذا جــاء رمضــان فأنــِت 
طالق، الجمهور على أنه �قع، ولو أنه ُذِكر عن شیخ اإلسالم أنه مادام وقت الوجـوب مـا جـاء مـا 

 ما نحن فیه. �قع، �إمكانه أن یرجع عنه، ومثله
 طالب:.........

 في إخراجه من المال.
 طالب:........

 فیها نوع اعتالف، لكن إذا قیل �مثل ما قال �ه شیخ اإلسالم فالمسألة قر�بٌة منها.
�ملیون ر�ال، ومات قبـل أن یبنـي، وقبـل أن ُ�خـرج المـال مـن مالـه  ابني مسجدً اآلن شخص قال: أ

ـا وأخرجـه مـن مالـه، نـه؟ ال، لكـن لـو وضـع لـه حسـا�ً وا عیلزمه شيء؟ یلـزم الورثـة أن ُ�خرجـ ا خاص�
  وقال: هذا الملیون لبناء مسجد.
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 طالب:........
 یلزمهم حینئٍذ یلزمهم.

ِ ِإَذا َعاَهْدُتْم َوال َتْنُقُضـوا اْألَْ�َمـاَن َ�ْعـَد َتْوِ�یـِدَها}: هوقول" �عنـي �عـد ]" ٩١[النحـل: {َوَأْوُفوا ِ�َعْهِد للااَّ
 .تو�یدها

مؤ�ــدة ورأى غیرهــا خیــًرا  اعرفنــا أن الیمــین ُتــنقض إذا رأى غیرهــا خیــًرا منهــا، لكــن إذا �انــت �میًنــ
 .]٩١[النحل: {َوال َتْنُقُضوا اْألَْ�َماَن َ�ْعَد َتْوِ�یِدَها}�قول:  -جلَّ وعال–ال؟ إن هللا أم منها ُتنقض 

 طالب:........
 ین؟أ

 طالب:........
ــد ذلــك �أ�مــان ُمغلَّظــة وعرأى غیرهــا خیــًرا منهــا، ح هــود ومواثیــق، ثــم رأى أو لــف أال ُ�كلــم فالًنــا وأكَّ

ن المصلحة أن ُتكلمـه، وال �جـوز لـك أن تهجـر أخـاك هـذا �مـین معصـیة ال �جـب الوفـاء قیل له: إ
 �ه، فعلیه على خالف بین أهل العلم هل ُ�كفَّر أو ال ُ�كفَّر في مثل هذا؟

ــد فأم ــر عــن �مینــه و�ــأتي هــذا فبعــد تو�یــدها إذا لــم تؤ�َّ رهــا أخــف، �عنــي فــي مبــاح �ســتطیع أن ُ�كفِّ
 المباح، لكن إذا أكده في ُمباح وأكده؟

 طالب:.......
مبـــاح  همـــا هـــو فـــي محظـــور: �قطیعـــة رحـــم أو هجـــران مســـلم هـــذا ال �جـــوز أن �فـــي �ـــه، لكـــن فیـــ

د؟  ومؤ�َّ
 طالب:.......

 لك �الیمین.ال، لو رأى انتهینا، ُمباح مستوي الطرفین وأكَّد ذ
 ].٩١[النحل: {َوال َتْنُقُضوا اْألَْ�َماَن َ�ْعَد َتْوِ�یِدَها}

 طالب:.........
 .نعم

 طالب:.........
أنــا  ،هــو حلــف هــذه المســألة ضــمن المســألة التــي قلنــا: إنهــا فــي قطیعــة رحــم وغیرهــا خیــٌر منهــا، ال

 أر�د مستوي الطرفین.
 طالب:.........

رغیــف لــیس �حاجــٍة إلیــه، وال �ضــره إذا أكلــه، فالمســألة علــى اإل�احــة، أقســم �ــاهلل أن �قضــم هــذا ال
 وأكَّد ذلك �أ�مان.

 طالب:........
 نعم أكده بیمین مؤ�دة.
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إنـي ال أحلـف «�عنـي هـل هـذا معـارض لحـدیث  ]٩١[النحـل: {َوال َتْنُقُضوا اْألَْ�َمـاَن َ�ْعـَد َتْوِ�یـِدَها}
 ذا في غیر المؤ�د، وهذا في المؤ�د؟نقول: ه »على شيٍء فأرى غیرها خیًرا منها

 طالب:........
 هو الظاهر التأكید، األ�مان یتأدى �قوله: �هللا، والتو�ید قدٌر زائد على ذلك.

 طالب:........
 األ�مان المقصود بها في النص الیمین الشرعي بذ�ر �اسم هللا.

 طالب:........
 ه مؤ�د.المهم أن ،أو معنوي واحد التو�ید إما تو�ید لفظيّ 

 طالب:.......
 ]؟٩١[النحل: {َوال َتْنُقُضوا}النقض بدون �فارة أو �كفارة 

 طالب:.......
 یلزمه.

 طالب:.......
 القرطبي سورة النحل آ�ة واحد وتسعین. ]٩١[النحل: {َوال َتْنُقُضوا اْألَْ�َماَن َ�ْعَد َتْوِ�یِدَها}

 طالب:.......
 ال من التفسیر.
 طالب:.......

 ، وهود في السا�ع.السادس
 طالب:.......

 العاشر.
 طالب:........

ِ ِإَذا َعاَهْدُتْم}لكن �كون ذ�رها �عد قوله:   .تو�ید لما تقدم ]٩١[النحل: {َوَأْوُفوا ِ�َعْهِد للااَّ
 طالب:.......

لمنـع إذا �ان المراد بها العهود والمواثیق، ولیس المراد بها ما ُیراد �الیمین في األصـل أنـه الحـث وا
ِ ِإَذا َعاَهْدُتْم}�كون معناها هو معنى   ].٩١[النحل: {َوَأْوُفوا ِ�َعْهِد للااَّ

ــالى ــه تع ــرحیم "قول ــرحمن ال ــَد  :�ســم هللا ال ــاَن َ�ْع ــْدُتْم َوال َتْنُقُضــوا اْألَْ�َم ِ ِإَذا َعاَه ــِد للااَّ ــوا ِ�َعْه {َوَأْوُف
َ َعَلْیُكْم �َ  َتْوِ�یِدَها َ َ�ْعَلُم َما َتْفَعُلوَن}َوَقْد َجَعْلُتُم للااَّ  ].٩١[النحل: ِفیًال ِإنَّ للااَّ

 فیه ثالث مسائل:
 ].٩١[النحل: {َوَأْوُفوا ِ�َعْهِد للااَِّ} األولى: قوله تعالى:

 ].٩١[النحل: َوال َتْنُقُضوا اْألَْ�َماَن َ�ْعَد َتْوِ�یِدَها}{الثانیة: قوله تعالى: 
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 ".د، وهما لغتانوتأكید، وو�د وأكَّ  و�یدٌ �عد تشدیدها وتغلیظها، �قال: ت :�قول
 والواو أفصح.
 طالب:.......

 تو�ید أو تأكید، نعم.
َ َعَلـْیُكْم َ�ِفـیًال}قوله تعالى:  :الثالثة" ا، قـال: حافًظـو�ُ  ،ا�عنـي شـهیدً ] ٩١[النحـل: {َوَقـْد َجَعْلـُتُم للااَّ

و�ـین  ،ا بـین الیمـین المؤ�ـدة �ـالعزمفرًقـ ]٩١[النحـل: َ�ْعـَد َتْوِ�یـِدَها}{: و�نما قـال ،اقال: ضامنً و�ُ 
 .لغو الیمین

ردد ا، یُ التو�ید هو حلف اإلنسان في الشيء الواحد مرارً  :وابن القاسم عن مالك ،وقال ابن وهٍب 
 ".ا أو أكثر من ذلكفیه األ�مان ثالثً 

 .�عني التو�ید اللفظي
قـال: فكفـارة  ،ال أنقصـه مـن �ـذا كقوله: �هللا ال أنقصه من �ـذا، �هللا ال أنقصـه مـن �ـذا، �هللا"

 مثل �فارة الیمین. ذلك واحدةٌ 
 ر.قال �حیى بن سعید: هي العهود، والعهد �مین، ولكن الفرق بینهما أن العهد ال �كفَّ  

ِه ِعْنَد اْسِتِه ِ�َقـْدِر َغْدَرِتـ ِلُكلِّ َغاِدٍر ِلَواٌء َیْوَم الِقَیاَمةِ  ُیْنَصبُ « :-صلى هللا علیه وسلم–قال النبي 
واحدة، وحـل  وأما الیمین �اهلل فقد شرع هللا سبحانه فیها الكفارة �خصلةٍ  »َهِذِه َغْدَرُة ُفَالنٍ  :ُ�َقالُ 

 ما انعقدت علیه الیمین.
فـال �فـارة فیـه. وقـد تقـدم فـي  وقال ابـن عمـر: التو�یـد هـو أن �حلـف مـرتین، فـإن حلـف واحـدةً 

 ".المائدة
 �كون معنو��ا أو لفظی�ا. هذا �حتمله اللفظ؛ ألن التو�ید إنما

 طالب:.......
 �مین؟أم هذا نذر 

 طالب:........
 على �ل حال أدرج هذه اللفظة في مختصر الخرقي في األ�مان؛ ألن المعنى واحد.

 طالب:........
 إذا حلف یلزمه ما حلف علیه.

 ترى �اقي ثالثة أبواب حتى ننتهي.
 لحصیب.وهو ابن ا" عن بر�دة: "-رحمه هللا–ثم قال 

السـر�ة قطعـة " أو سر�ةٍ  ا على جیشٍ ر أمیرً إذا أمَّ  -صلي هللا علیه وسلم-رسول هللا  "قال: �ان 
من الجیش من األر�عمائة فما دون، والجیش ما فوق ذلك، وال ُبد من تأمیر األمیر علـى اثنـین إذا 
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ر األ روا علــیهم واحــًدا مــنهم، النبــي ُیــؤمِّ ــنَّة أن یــؤمِّ مــراء علــى الجیــوش متــى یبعثهــا ســافر ثالثــة فالسُّ
 وعلى السرا�ا.
 طالب:.......

إنما ُیؤمَّر أصلحهم لذلك، إنمـا �جـب تـأمیر أصـلحهم لـذلك، وأوفـاهم �الشـروط، قـد �كـون الشـخص 
، أبــو ذر أصــدق النــاس ا، قــد ال �صــلح أن �كــون أمیــرً اتقــى وأورع، لكــن مــا �صــلح أن �كــون أمیــرً أ

 أال یتأمر على اثنین.      -السالمعلیه الصالة و –لهجة، ونصحه النبي 
" أوصـاه بتقـوى هللا أو سـر�ةٍ  ا علـى جـیشٍ ر أمیـرً إذا أمَّ  -صلي هللا علیه وسلم-رسول هللا  "كان

 {َأِن اتَُّقــوا للااََّ}لألولــین واآلخــر�ن  -جــلَّ وعــال–�فعــل األوامــر واجتنــاب النــواهي، وهــذه وصــیة هللا 
 .]١٣١[النساء:

�عني هل أوصاه بتقوى هللا، و�تقوى من معـه مـن المسـلمین " من المسلمینومن معه  ،بتقوى هللا"
 ؟ نعم االحتمال األول ال یرد."خیًرا"أو أوصاه بتقوى هللا وأوصاه �من معه من المسلمین 

�ـأال �شـق علـیهم، وال یتكبـر علـیهم، وال یترفـع علـیهم، وال �حقـرهم، " اومن معه من المسلمین خیرً "
 طیقون.وال �حملهم ما ال �ُ 

 وإلعالء �لمة هللا.» ِفي َسِبیِل للااَِّ « -جلَّ وعال–اغزوا ُمستعینین �اهلل » اْغُزوا ِ�اْسِم للااَِّ « فقال:" 
قـاتلوهم، والقتـال لمـن فقـاتلوهم �عـد عـرض األمـور اآلتیـة علـیهم، فـإذا أبـوا » َقـاِتُلوا َمـْن َ�َفـَر ِ�ـاهللَِّ «

ل فـي اإلسـالم أو بـذل الجز�ـة، �مـا ُ�قاتـل َمـن اجتمعـوا علـى كفر �اهلل؛ لكفره وعدم استجابته للـدخو 
ـــدین أو امتنـــع مـــن أداء ر�ـــٍن مـــن أر�ـــان اإلســـالم ولجـــأ إلـــى المنازعـــة  تـــرك شـــعیرٍة مـــن شـــعائر ال

 أهل الردة. -رضي هللا عنه–والمشاقة، وقاتل دون ذلك فإنه ُ�قاتل، �ما قاتل أبو �كٍر 
ٍد امتنعـوا عـن أداء شـعیرة مـن شـعائر اإلسـالم �ـاألذان مـثًال، ُ�قاتل أ�ًضا عند أهل العلم إما أهل بل

ـــه النبـــي  ـــه الصـــالة والســـالم–وجعل ـــى دار اإلســـالم مـــن دار الكفـــر  -علی ـــِمْعُتْم إذا «عالمـــة عل َس
ــوا َ اْألََذان �مــا أنــه ُ�قاتــل إذا اقتتــل طائفتــان مــن المســلمین دخلــوا فــي الُبغــاة، فحصــل الصــلح   »َفُكفُّ

 .]٩[الحجرات: {َحتَّى َتِفيَء ِإَلى َأْمِر للااَِّ}هما ُتقاتل بینهما فرفضت إحدا 
  تأكید لما تقدم.» َقاِتُلوا َمْن َ�َفَر ِ�اهللَِّ اْغُزوا«
[آل  {َوَمــْن َ�ْغُلــْل َ�ـْأِت ِ�َمــا َغـلَّ َیــْوَم اْلِقَیاَمــِة}األخــذ مـن الغنیمــة قبـل قسـمتها  الغلـول: »َوَال َتُغلُّـوا«

 .]١٦١عمران:
َهـِذِه َغـْدَرُة  :ُ�َقالُ  ِلُكلِّ َغاِدٍر ِلَواٌء َیْوَم الِقَیاَمةِ  ُیْنَصبُ «الغدر الخیانة، وفي الحدیث: » ْغِدُرواَوَال تَ «

  نسأل هللا العافیة. »ُفَالنٍ 
�األسرى أو من یتم قتله �جدع أنفه أو قطع لسـان أو أذنـه، فـال �جـوز التمثیـل، علـى » َوَال َتْمُثُلوا«

ء إذا مثَّلـوا �قتلـى المسـلمین، إذا مثَّـل الكفـار �قتلـى المسـلمین هـل ُ�مثَّـل �قـتالهم؟ خالٍف بین العلمـا
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{َوِ�ْن َعـاَقْبُتْم َفَعـاِقُبوا ِ�ِمْثـِل خالٌف بین أهل العلم، و�كون من �اب المماثلة ولیس من �اب التمثیل 
 .]١٢٦[النحل: َما ُعوِقْبُتْم ِ�ِه}
مـا فعلـوا �ـالراعي مـن �ـاب المماثلـة بهـم مثل – علیه وسـلمصلى هللا–نیین فعل النبي وفي قصة الُعر 

 للمسلم.
 طالب:.......

 .نعم
 طالب:.......

ال تفعلــوا ولــو فعلــوا، ومــنهم مــن  ،عــام» َوَال َتْمُثُلــوا«المســألة خالفیــة بــین أهــل العلــم مــنهم مــن یــرى 
ج أفعـالكم فـي نصـوص وتنـدر  ،�قول: إذا فعلوا ال تظهروا الضعف عندهم افعلـوا بهـم مثـل مـا فعلـوا

جعلون مـن ذلـك مـا حصـل فـي قصـة و� ،]١٢٦[النحل: {َوِ�ْن َعاَقْبُتْم َفَعاِقُبوا ِ�ِمْثِل َما ُعوِقْبُتْم ِ�ِه}
 نیین.العر 

 طالب:........
        ».  َوَال َتْمُثُلوا«�عني من غیر تقدم فعل من الكفار بذلك النص ظاهر 

 هو: الصغیر الذي ال ُ�قاتل.الولید » َوَال َتْقُتُلوا َوِلیًدا«
َك ِمَن اْلُمْشِرِ�ینَ « جـاء النهـي عـن قتـل الشـیوخ، قتـل الرهبـان، وقتـل النسـاء، جـاء » َوِ�َذا َلِقیَت َعُدوَّ

النهي عن قتل هؤالء؛ ألنهم ال مدخل لهم في القتال، لكن من قاتل منهم ولو من الشیوخ والرهبـان 
 والنساء من قاتل ُ�قتل.

مة في ُحنین وهو شـیٌخ �بیـر فـوق المائـة؛ ألن لـه رأً�ـلقد ُقِتل ُدر� ، فالمقصـود أن النسـاء اد بن الصِّ
 جاء النهي عن قتلهم.

وفي المسألة هذا الحدیث وهو النهي عن قتل النساء، وفیها القتل للنساء في مواطن مـن الشـر�عة، 
 ما ُتقتل؟ ُتقتل.أم في القصاص قتلت امرأة ُتقتل 

 أكثر من واحدة. -علیه الصالة والسالم–حصنة ُتقتل، رجم النبي في الزنا إذا �انت مُ 
َل ِدیَنُه َفاْقُتُلوهُ «في الردة   ما ُتقتل؟ أم ُتقتل  »َمْن َبدَّ

 طالب:.......
 عند الحنفیة قول عند الحنفیة.

 اآلن جاء النهي عن قتل النساء، وجاء األمر �قتلهن، وجاء الفعل �قتلهن.
نهـى  -علیه الصـالة والسـالم–لنهي، فیقولون: المرتدة ال ُتقتل؛ ألن النبي الحنفیة �عتمدون عموم ا

َمـْن «ُتقتـل؛ ألن هـذا النهـي عـن قتـل النسـاء عمومـه ُمعـارٌض �عمـوم  :عن قتـل النسـاء، والجمهـور
َل ِدیَنُه َفاْقُتُلوهُ  وهذا العموم النهي عن قتل النساء ُمعارض لیس �محفوظ، ُمعارٌض �قتل المـرأة  »َبدَّ

 إذا قتلت أو إذا زنت فعموم النهي عن قتل النساء َضُعف؛ ِلما دخله من الُمخصصات.
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َل ِدیَنُه َفاْقُتُلوهُ «عموم   ُمخصص؟أم محفوظ  »َمْن َبدَّ
 طالب: محفوظ.

ــاْقُتُلوهُ «إًذا عمــوم  ــُه َف َل ِدیَن ــْن َبــدَّ ح وهــو أقــوى مــن عمــوم األمــر �قتــل النســاء؛ ولــذا قــال  »َم مــرجَّ
 تل المرأة إذا ارتدت.الجمهور: �ق

جــاء النهــي مثلمــا قلنــا عــن قتــل النســاء، وقتــل الشــیوخ، وأ�ًضــا قتــل الرهبــان مــا » َوَال َتْقُتُلــوا َوِلیــًدا«
 ُ�قتلوا إال إذا شار�وا في القتال.

 س الكفار �مثل هؤالء الذین جاء النهي عن قتلهم جعلوهم بینهم و�ین المسلمین.إذا تترَّ 
 طالب:.......

 .نعم
 لب:.......طا

اآلن عنـــدنا نهـــي عـــن قتـــل هـــؤالء، فجعلهـــم الكفـــار درًعـــا بیـــنهم و�ـــین المســـلمین، قـــالوا: نعـــرف أن 
 نختبرهم، هم یتبعون إسالمهم أو �قتلونهم؟فاإلسالم نهى عن قتل هؤالء 

 طالب:........
ى ذلــك قتــل نعــم؛ ألنــه لــو لــم ُ�قتلــوا لُقِتــل مــن المســلمین أكثــر، �عنــي لــو تترســوا �مســلم، و�ترتــب علــ

 أعداد �بیرة من المسلمین، القاعدة ارتكاب أخف الضرر�ن.
َك ِمـَن اْلُمْشـِرِ�ینَ  ،َوَال َتْقُتُلوا َوِلیًدا«على �ل حال  َفـاْدُعُهْم ِإَلـى َثـَالِث: ِخَصـاٍل َأْو  َوِ�َذا َلِقیـَت َعـُدوَّ

ال والخـالل معناهمـا وهذا ال شك أنـه مـن تحـري رواة الحـدیث و�ال فالخصـ ،شك من الراوي  »ِخَاللٍ 
 واحد.

  (ما) هذه زائدة.» َأَجاُبوَك ِإَلْیَهاما َفَأیَُّتُهنَّ «
ْسَالمِ ُثمَّ َفاْقَبْل ِمْنُهْم، َوُ�فَّ َعْنُهْم، « هذه هي موجودة في صحیح مسـلم فـي  »ُثمَّ » «اْدُعُهْم ِإَلى اإلِْ

ل للخصــال الــثالث بیــان جمیـع النســخ فــي غیـر صــحیح مســلم مــا توجـد؛ ألن هــذا تفصــیل ِلمــا ُأجِمـ
ـــى «للُمجمـــل ولـــیس مرتبـــة أو مرحلـــة �عـــده ُ�عطـــف علیـــه �ســـهولة، فـــي ُســـنن أبـــي داود  اْدُعُهـــْم ِإَل

 تفصیل �عد إجمال. »اِإلْسالمِ 
 سلیمان لیس في (تیسیر العز�ز الحمید).في حاشیته، الشیخ سلیمان، الشیخ  �قول الشیخ

 طالب:........
ـل مـن (فـتح المجیـد) فـي (تیسیر العز�ز الحمید) انته ى عنـد البـاب الـذي قبـل هـذا المصـور�ن، وُ�مِّ

حاشـــیة للشـــیخ ســـلیمان حاشـــیة ُطِبعـــت فـــي جـــزٍء صـــغیر، �عنـــي فـــي حاشـــیة األصـــل �عنـــي �تـــاب 
والصواب إسـقاطها �مـا روى  »ُثمَّ «(التوحید): "كذا وقعت الروا�ة �جمیع ُنسخ صحیح مسلم بز�ادة 

 .بتداء تفسیر الثالث خصالاألن ذلك هو  ؛وال)أبو داود، وأبو ُعبید في (األم
 ". بل دخلت الستفتاح الكالم ،زائدة »ثم«: لیست في (الُمعِلم) وقال المازري 
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ألن معناهـــا الترتیـــب هـــي فـــي األصـــل مـــع التراخـــي، فـــإذا قلنـــا ترتیـــب �كـــون الكـــالم المرتـــب غیـــر 
ب علیــه، فــال نحتــاج إلــى المرتــب علیــه، والحاصــل فــي ســیاق الكــالم خــالف ذلــك؛ ألن هــو المرتَّــ

 .»ثم«
ــم«لیســت قــال: " ــم) مطبــوع فــي ثــالث مجلــدات صــغار، وهــو زائــدة »ث " هــذا المــازري �تا�ــه (الُمعِل

اللبنــة األولـــى مـــن لبنــات شـــروح مســـلم (الُمعِلــم) للمـــازري، جـــاء القاضــي عیـــاض فصـــنَّف (إكمـــال 
ـل إكمـال  ثم ،الُمعِلم) �مَّل علیه، جاء األُبِّي وصنَّف (إكمال اإلكمال) جاء السنوسي فصـنَّف (ُمكمِّ

والكتب الخمسة هذه ُ�كمَّل �عضها �عًضا في شرح صحیح مسلم فیها زواج مـن �عضـها  ،اإلكمال)
ــم �شــرح شــبه ُمغنــي، لكــن �لهــا مــا تجــيء �النســبة لفــتح البــاري إال  علــى �عــض �خــرج طالــب العل

ل �عضهم علـى �عـض، ؛ إعـوازفیـه  الكـن یبقـى أن مسـلمً  الشيء الیسیر، فیها خیر، وفیها علم ُ�كمِّ
علــى صــحیح  اولــذا جــاء ممــن تــأخر وأضــاف علــى ذلــك الشــيء الكثیــر مــن الهنــود وغیــرهم شــروحً 

 مسلم.
 طالب:..........

 ؟ماذا
 طالب:.........

المجــال مفتــوح، حتــى  ،هــذا متــأخر، المقصــود أن المجــال مفتــوح �النســبة لمســلم وغیــره مــن الكتــب
ولما قیل للشـو�اني: أال تشـرح صـحیح البخـاري؟  -الحمد هلل–ضیف أضاف البخاري من أراد أن �ُ 

 قال: ال هجرة �عد الفتح.   
ــَأیَُّتُهنَّ « ــْنُهْم، َوُ�ــفَّ َعــْنُهْم،  َأَجــاُبوَك ِإَلْیَهــامــا َف ــْل ِم ــمَّ َفاْقَب ْســَالمِ ُث ــى اإلِْ ــْم ِإَل هــذه الخصــلة » اْدُعُه

ُمبرر لقتـالهم؛ ألن قتـالهم مـن أجـل  هما فیفإذا أسلموا  األولى أو الخلة األولى ادعهم إلى اإلسالم،
    أن یدخلوا في اإلسالم، وأسلموا. 

ِل، ِمْن َداِرِهْم ِإَلى َداِر اْلُمَهاِجِر�نَ « إذا أسلموا »َفِإْن َأَجاُبوَك، َفاْقَبْل ِمْنُهْم، ُثمَّ اْدُعُهمْ « » ِإَلى التََّحوُّ
 لى المهاجر�ن.لیكون لهم ما للمهاجر�ن، وعلیهم ما ع

واجبـة إلیـه، الهجـرة إلیـه، و�عـده واجبـة مـن دار  -علیه الصـالة والسـالم–والهجرة �انت في عصره 
الكفر إلى دار اإلسالم، وال یتعین بلد �عینها ال مكة وال المدینة وال غیرهم من بلدان المسلمین، وال 

 �جوز البقاء بدار الكفر مع القدرة على ذلك إال المستضعفین.
 لب:.........طا

 ؟ماذا
 طالب:..........

فــــي ســــورة النســــاء؟ مــــا اســــتثنى إال  -جــــلَّ وعــــال–فــــي وقتهــــا الهجــــرة �اقیــــة، اآلن مــــاذا �قــــول هللا 
 المستضعفین، المستضعفین الذین ال �ستطیعون حیلة، معناه أن الحیلة في مثل هذا واجبة.
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ِل، ِمـْن َداِرِهـْم ِإَلـ ُثمَّ اْدُعُهمْ « َلُهـْم َمـا ف ى َداِر اْلُمَهـاِجِر�َن َوَأْخِبـْرُهْم َأنَُّهـْم ِإْن َفَعُلـوا َذِلـَك،ِإَلـى التََّحـوُّ
  من الفيء، والصدقات، والز�وات وغیرها من األموال التي ُتصرف على المسلمین. » ِلْلُمَهاِجِر�نَ 

ْرُهْم َأنَُّهـــْم َ�ُكوُنـــوَن َ�ـــَأْعَراِب ، َفـــَأْخبِ أن یتحولـــوا منهـــا ِإْن َأَبـــْواَفـــَعَلـــْیِهْم َمـــا َعَلـــى اْلُمَهـــاِجِر�َن، وَ «
شــخص » ، َوَال َ�ُكــوُن َلُهــْم ِفــي اْلَفــْيِء، َواْلَغِنیَمــِة َشــْيءٌ تعــالى اْلُمْســِلِمیَن، َ�ْجــِري َعَلــْیِهْم ُحْكــُم للااَِّ 

مثلـه مـن المسـلمین؟ ال �نتفـع وعنـده شـيء، �مـاذا یُ  ،وعنده �عـار�ن ،أسلم وجلس في البر عنده غنم
 ما ینفعه، بینما إذا انتقل إلى دار الهجرة نفع هللا �ه. ،ولیس بردء للمسلم ُ�قاتل،

�عني من یتلفظ �ه �ـم عـددهم �المدینـة؟ سـتمائة  »عدوا من یلفظ اإلسالم«في صحیح مسلم قال: 
أو ســبعمائة، قــالوا: أتخــاف علینــا ونحــن ســتمائة أو ســبعمائة؟ اآلن عیــال رجــل واحــد وأحفــاده بهــذا 

كثــر�ن، المســلمون �لهــم بــین ســتمائة وســبعمائة، أتخــاف علینــا؟ طیــب ملیــار ونصــف العــدد مــن المُ 
ــــْیلِ «مـــاذا فعلـــوا بهــــذه األرض؟  أتخــــاف علینـــا ونحــــن بـــین الســــتمائة  »َوَلِكــــنَُّكْم ُغَثــــاٌء َ�ُغَثـــاِء السَّ

 �هللا المستعان.    -جلَّ وعال–والسبعمائة؟ ثقة �اهلل 
 َأْخِبْرُهْم َأنَُّهــْم َ�ُكوُنـوَن َ�ــَأْعَراِب اْلُمْسـِلِمیَن، َ�ْجــِري َعَلـْیِهْم ُحْكــُم للااَِّ ، َفـأن یتحولـوا منهــا ِإْن َأَبــْواَفـ«

إذا جاهـدوا فلهـم » ، َوَال َ�ُكوُن َلُهْم ِفي اْلَفْيِء، َواْلَغِنیَمِة َشْيٌء ِإالَّ َأْن ُ�َجاِهُدوا َمَع اْلُمْسِلِمینَ تعالى
 من الغنیمة ما ینالهم من نصیب.

 طالب:.........
 واجبة. -علیه الصالة والسالم–ال، الهجرة في وقته 

 طالب:.........
 ین؟أ

 طالب:.........
 المقصود أنه في وقته تجب الهجرة إلیه.

 .»َفَسأْلُهْم اْلِجْزَ�ةِ « هذه الخلة الثالثة» ْلُهْم اْلِجْزَ�ةِ أَفِإْن ُهْم َأَبْوا، َفسَ «
 طالب:........

 ة: أن یتحولوا.الثالثة، الثانی
 طالب:.......

 طیب.
 طالب:........

 نعم �كف عنهم.
 طالب:........

 الثالثة. ،ال ال
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الجز�ـة ُتفـرض علـى مـن أبـى اإلسـالم ورغـب فـي البقـاء فـي د�ـار » ْلُهْم اْلِجْزَ�ـةَفِإْن ُهْم َأَبْوا، َفَسـ«
علـــى  ان درهًمـــو أر�عـــو شـــيٌء �ســـیر أر�عـــة دنـــانیر أ المســـلمین فإنـــه ُتفـــرض علیـــه الجز�ـــة، والجز�ـــة

خــالٍف بــین أهــل العلــم فــي تقــدیرها، وهــل هــو اجتهــادي �معنــى أنــه �خضــع للز�ــادة أو هــو تقــدیري 
  فرضي ال �قبل الز�ادة؟

 طالب:.........
ما هم �أهل �تاب، أهل الكتاب منصوص  اعر�ً  اعرب، �فارً الُتقاتل  السر�ةُ�قاتلون هذه  ناآلن الذی

» ُسـنُّوا ِبِهـْم ُسـنََّة َأْهـِل اْلِكَتـاِب «س أخذ الجز�ة من مجوس هجر، وقال: علیهم في القرآن، والمجو 
وهؤالء عرب مشر�ون هل تؤخـذ مـنهم الجز�ـة؟ تؤخـذ مـنهم بهـذا الـدلیل ومـا جـاء فـي معنـاه، ولكـن 

ؤخذ إال من أهل الكتاب فقط والمجوس فـي حكمهـم، وغیـرهم عند الشافعیة والحنابلة أن الجز�ة ال تُ 
لعلم اختلفوا في مشر�ي العرب، ومنهم مـن �قـول: تؤخـذ مـن المشـر�ین إال العـرب؛ ألنهـا من أهل ا

إذالل لهـــم، فـــالعموم أنهـــا تؤخـــذ مـــن �ـــل �ـــافر، وهـــذا الـــذي یـــدل علیـــه حـــدیث البـــاب وغیـــره مـــن 
 األحادیث       

استعن �اهلل مـا » َتِعْن ِ�اهللَِّ، َوَقاِتْلُهمْ َفاْقَبْل ِمْنُهْم َوُ�فَّ َعْنُهْم، َفِإْن ُهْم َأَبْوا، َفاسْ  هم أجابوك،َفِإْن «
 .ًئاإذا لم ُ�عنهم ما أصابوا شی -جلَّ وعال–شيء إال �االستعانة �اهلل، هللا  هفی

ــــَن ِهللا ِللَفتــــى ــــْن َعــــوٌن ِم ــــم َ�ُك  ِإَذا ل
 

ُل َمــــــــا �َ    َعَلیــــــــِه اجِتَهــــــــاُدهُ  قضــــــــيَفــــــــَأوَّ
 

  . -وعال جلَّ  -فال ُبد من االستعانة وطلب العون من هللا
أي شـيء  أوبیـوت  أو ا مـن جبـال وغیرهـا،منیًعـ اسواء �ان حصـنً  »َوَقاِتْلُهْم َوِ�ْن َحاَصْرَت ِحْصًنا«

 �متنعون �ه، و�تحصنون �ه. 
، َوَلِكِن اْجَعْل َلُهْم هِذمََّة َنِبیّ و  ، َفَال َتْجَعْل َلُهْم ِذمََّة للااَّ هَفَأَراُدوَك َأْن َتْجَعَل َلُهْم ِذمََّة للااَِّ، َوِذمََّة َنِبیِّ «

ـَة َأْصـَحاِ�َك، َفـِإنَُّكْم ِإْن ُتْخِفـُروا ذِ  َأْهـَوُن َعَلـْیُكْم ِمـْن َأْن ُتْخِفـُروا  أصـحا�كم مُكـْم، َوِذمـممِذمََّتَك، َوِذمَّ
مـاذا األمر عظـیم، فـألنـه إذا حصـل الـنقض وقـد أُعطـوا عهـد هللا وذمـة هللا  ؛»هِذمََّة للااَِّ، َوِذمََّة َنِبیِّ 

بنـي فأمرهـا سـهل؛ ألن فـي �قول الكفار؟ خانوا ر�هم، لكن إذا �انت الذمة ألمیر الجیش وأصـحا�ه 
 آدم هي محرَّمة، الفعل ُمحرَّم، لكن أهون من أن �كون العهد من هللا ورسوله.

  معناه: أجار، خفر: أجر، وأخفر: نقض.فمن أخفر الر�اعي، وأما الثالثي خفر  »ُتْخِفُروا«
إذا قلـت لهـم: » َحاَصْرَت ِحْصًنا، َفَأَراُدوَك َأْن َیْنِزُلوا َعَلى ُحْكِم للااَِّ، َفَال ُتْنِزْلُهْم َعَلى ُحْكـِم للااَِّ  َوِ�نْ «

 ال ُتنزلهم على حكم هللا.فهذا حكم هللا في المسألة، ثم تبین خالف ذلك، والمسألة اجتهاد�ة 
إذا �انــت اإلجا�ــة بــنص مــن �ــالم هللا  ،فُیجیــبمــا حكــم الــدین فــي �ــذا؟  :مــن الســائلین �ــأتي �ثیــر

هــذا حكــم الــدین، و�بقــى أن تنز�ــل هــذا الــنص علــى الســؤال یبقــى اجتهــاًدا، فبعضــهم فو�ــالم رســوله 
وُ�جیب �جواٍب اجتهادي ما فیه دلیل، ورأیت �تاً�ا اسـمه (أنـت تسـأل  ،ُ�سأل ما حكم الدین في �ذا
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اجتهاد�ة واستنباطات عقلیة �عضـها ال �سـتند إلـى دلیـل،  واإلسالم ُ�جیب) ُیباع في المكتبات أكثره
 قال: واإلسالم ُ�جیب! هذا ال �جوز.

 طالب:........
 خداع للناس، و�دخل فیه هذا الكالم.و هذا غش 

ِ ِفـیِهْم، َأْم َوَلِكـْن َأْنـِزْلُهْم َعَلـى ُحْكِمـَك، َفِإنَّـَك َال َتـْدِري َأُتِصـیُب حُ  َفَال ُتْنِزْلُهْم َعَلى ُحْكِم للااَِّ «" ْكـَم للااَّ
 رواه مسلم". »َال 

 ،ال شـك أن ذمـة المسـلمین أهـون وأخـف ،الفرق بـین ذمـة هللا وذمـة نبیـه، و�ـین ذمـة المسـلمین
 ومخالفتها أ�سر من مخالفة ذمة هللا وذمة نبیه.

 كالهما ُمحرَّم، لكن ذمة المسلمین أقل خطًرا." االثانیة: اإلرشاد إلى أقل األمر�ن خطرً "
مخلصـین هلل،  -جلَّ وعال–اغزوا مستعینین �اهلل " »ِفي َسِبیِل للااَِّ  اْغُزوا ِ�اْسِم للااَِّ «الثالثة: قوله: "

 ُمعلین �لمة هللا في سبیل هللا، ال من أجل غنیمة وال غیره، وال تسلط على الناس. 
بـى أن �سـتجیب و�ـدخل فـي دیـن هللا، ألن مـن �فـر �ـاهلل وأ "»َقاِتُلوا َمْن َ�َفَر ِ�اهللَِّ «الرا�عة: قوله: "

ـاِر َوْلَیِجـُدوا ِفـیُكْم ِغْلَظـًة}ُ�قاَتل  وأبى الجز�ة فإنه  {َ�ا َأیَُّها الَِّذیَن آَمُنوا َقاِتُلوا الَِّذیَن َیُلوَنُكْم ِمَن اْلُكفَّ
 .]١٢٣[التو�ة:

جـلَّ –سم هللا فیها نوع استعانة �ـاهلل استعن �اهلل في �ا" »َفاْسَتِعْن ِ�اهللَِّ، َوَقاِتْلُهمْ «الخامسة: قوله: "
وهــذا تأكیــد، وأنــه ال ُبــد مــن االســتعانة �ــاهلل وال �جــوز الر�ــون �حــال إلــى العــدد والُعــدد مــن  -وعــال

 .-جلَّ وعال-غیر عون هللا 
أمـا  ،حكـم هللا مطـابق للحـق قطعـي فـي المطا�قـة"السادسة: الفـرق بـین حكـم هللا وحكـم العلمـاء" 

جتهادي، والمجتهد قد ُ�صیب وقد ُ�خطئ، ومـع ذلـك هـو مـأجور علـى الحـالین، حكم العلماء فهو ا
 إما أجر واحد إن أخطأ أو أجران إن أصاب.

 طالب:........
 .]٦٥[النساء: {َفال َوَر�َِّك ال ُیْؤِمُنوَن َحتَّى ُ�َحكُِّموَك ِفیَما َشَجَر َبْیَنُهْم}

 طالب:.......
ن أهــــل االجتهــــاد، واســــتفرغ وســــعه، واســــتعمل المقــــدمات حكــــم العلمــــاء، طیــــب إذا �ــــان العــــالم مــــ

 الشرعیة، فلم ُ�صب؟
 طالب:........
 َعَلـى َنْحـِو َمـا َأْسـَمُع، َفَمـْن َقَطْعـتُ  أحكمِإنََّما َأَنا َ�َشٌر «: -علیه الصالة والسـالم–یدخل في قوله 

حكم الحاكم ال ُیبیح  »ِقْطَعًة ِمَن النَّارِ  َأْقَطُع َلهُ فلیأخذها أو لیدعها، فإنما  شیًئا َلُه ِمْن َحقِّ َأِخیهِ 
 ما ُحكم �ه إذا لم ُ�صب الحق.
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اجتهــادي مــا فــي نــص، إذا خلــت " ال یــدري  الســا�عة: �ــون الصــحابي �حكــم عنــد الحاجــة �حكــمٍ "
المسألة من نص نقول: مـا فیهـا ُحكـم شـرعي؟ ُ�طلـب مـن أهـل العلـم، مـن أهـل االجتهـاد، مـن أهـل 

صــوص أن �جتهــدوا و�حكمــوا �مــا یوصــلهم إلیــه اجتهــادهم، فــإن أصــابوا فلهــم األهلیــة للنظــر فــي الن
 أجران، و�ن أخطأوا فلهم أجٌر واحد، �هللا أعلم. 

 .نعم
قـال: قـال رسـول  -رضـي هللا عنـه– عن جنـدب بـن عبـد هللا: �اب ما جاء في اإلقسام على هللا"

ُ َقاَل َرُجٌل: َ�للااَِّ ال �َ « :-صلي هللا علیه وسلم-هللا  ُ ِلُفالٍن، َفَقاَل للااَّ َمـْن َذا : -عزَّ وجلَّ –ْغِفُر للااَّ
 .رواه مسلم »الَِّذي َیَتَألَّى َعِليَّ أْن ال َأْغِفَر ِلُفالٍن، ِإنِّي َقْد َغَفْرُت ِلُفالٍن َوَأْحَبْطُت َعَمَلكَ 

  یاه وآخرته.أو�قت دن عابد، قال أبو هر�رة: تكلم �كلمةٍ  وفي حدیث أبي هر�رة أن القائل رجلٌ 
 فیه مسائل:

 األولى: التحذیر من التألي على هللا.
 الثانیة: �ون النار أقرب إلى أحدنا من شراك نعله.

 الثالثة: أن الجنة مثل ذلك.
ُجَل َلَیَتَكلَُّم ِ�اْلَكِلَمةِ « :لقوله الرا�عة: فیه شاهدٌ   إلى آخره. »ِإنَّ َالرَّ

 ".من أكره األمور إلیهغفر له �سبب هو الخامسة: أن الرجل قد �ُ 
" اإلقســام علــى هللا الحلــف "�ــاب مــا جــاء فــي اإلقســام علــى هللا: -رحمــه هللا تعــالى–�قــول المؤلــف 

النـــوع الُمخـــل �التوحیـــد الـــذي أورد صـــاحبه النـــار، التـــألي علـــى هللا  -رحمـــه هللا–، ذ�ـــر علـــى هللا
 .-جلَّ وعال-تنقُّص، تنقُّص هلل 

وحصـل مـن  ،»ُربَّ أشعَث أغبَر لو أقسـم علـى هللا ألبـره« - وعـالجلَّ –في نوع آخر فیه ثقة �اهلل 
�یِّع لما �سرت الثنیة ثنیة األنصار�ة، أقسم  أخوهـا أال �عض القضا�ا الصحیحة الثابتة في قصة الرُّ

ــع ُتكســر �یِّ ــا و�ینــك«والرســول �قــول:  ،ثنیــة الرُّ �تــاب هللا القصــاص، قــال: �هللا ال  »كتــاب هللا بینن
�یِّع. -جلَّ وعال–تها، فأبره هللا ُتكسر ثنی  برَّ قسمه ولم ُتكسر ثنیة الرُّ

 طالب:........
 بلفظه أو �ما یؤدي معناه. ،اقسم �هللا أو �اهلل

؛ ألن ه وآخرتــهدنیــات �قــو الحلــف علــى هللا فــي البــاب ال شــك أنــه مــن المو�قــات؛ ألن هــذه الكلمــة أ
مـن جـاء وصـفه �ـأن لـه أن ُ�قسـم و�ثـق �ـاهلل فُیقسـم القتـل مـن الكبـائر الشـدیدة، واإلقسـام علـى هللا م

 علیه و�بره هللا قسمه هذه صفة مدح، لكن هل �ل أحٍد مهما وثق �عمله أن ُ�قسم على هللا؟ 
 طالب:.........

 امتحان ابتالء هذا لیقسم وال یبر قسمه.       
 طالب:.......
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مثــل واحــد مــن الــدعاة فــي دولــٍة مــن فیــه مــا فیــه، لكــن فــي مــواطن �حتــاج فیهــا اإلنســان إلــى هــذا، 
الدول فیها �فار، قالوا: استسقي لنـا فـإن ُمطرنـا أسـلمنا، فأقسـم علـى هللا أن ُ�سـقوا فسـوقوا وأسـلموا، 

 لكن لو لم ُ�سقوا...
 طالب:.........

مـن عبـاِد «نعم محتاج؛ ألنه ُ�خاطب هللا هـذا مـا عنـدهم شـيء �خشـوا منـه، وعنـدنا أصـل المسـألة 
اآلن لـو واحـد جـالس فـي مجلـس وقـال: اللهـم إن �نـت تعلـم أنـي  »لو أقَسم على ِهللا ألَبـرَّهِهللا َمن 

صـار علیـه؟ مشـكلة ال ُ�عـرِّض اإلنسـان مـاذا مسلم ومآلي إلى الجنة فاقبضني الساعة، وما ُقـِبض 
 نفســه لالبــتالء علیــه �ســتر هللا، و�جتهــد فــي طاعــة هللا وتقــوى هللا، واجتنــاب معاصــیه مخلًصــا فــي

 متبًعا لنبیه و�ترك هذه األمور عند الموافقة. -جلَّ وعال–ذلك هلل 
 طالب:.........

 ال، لیس لكل الناس، وال ینبغي أن ُ�ستعمل إال في أضیق األحوال والظروف؛ ألنه ابتالء.
 :-صـلي هللا علیـه وسـلم-قـال: قـال رسـول هللا  -رضي هللا عنـه– عن جندب بن عبد هللا" قال:

ُ ِلُفالنٍ َقاَل َرُجلٌ « ولـه صـاحب  ،األخرى أن هذا الرجـل عابـد تجاء في الروا�ا» : َ�للااَِّ ال َ�ْغِفُر للااَّ
وال تعــِص هللا، قــال:  ،ُیــزاول المعاصــي، فینصــحه إذا وجــده علــى معصــیة، قــال: اتــِق هللا �ــا فــالن

ي ور�ــي، فــال تعــِص هللا، فیقــول: دعنــ ،دعنــي ور�ــي، ثــم �جــده علــى معصــیة و�قــول لــه: اتــِق هللا
ما �قول لـه و�ـرد علیـه، قـال: "�هللا  ةر ، من �ث-وهذا من سوء حظه-وهكذا وهكذا، َمل هذا الرجل 

    .نسأل هللا العافیة ،ال �غفر هللا لك"
ُ ِلُفــالنٍ « ُ  ،َ�للااَِّ ال َ�ْغِفــُر للااَّ ــِذي َیَتــَألَّى َعِلــيَّ : -عــزَّ وجــلَّ –َفَقــاَل للااَّ ف مــن الــذي �حلــ» ؟َمــْن َذا الَّ

{ِللَِّذیَن ُیْؤُلوَن ِمْن  ]٢٢[النور: {َوال َ�ْأَتِل ُأْوُلوا اْلَفْضِل}األلیة هنا المراد بها: الیمین الحلف  ؟علي
 األلیة هنا والتألي هو الحلف. ]٢٢٦[البقرة: ِنَساِئِهْم}

إذا �ـان الـذنب » َوَأْحَبْطُت َعَمَلـكَ  ،هلِإنِّي َقْد َغَفْرُت  ؟َمْن َذا الَِّذي َیَتَألَّى َعِليَّ أْن ال َأْغِفَر ِلُفالنٍ «
{ِإنَّ للااََّ ال َ�ْغِفـُر َأْن : -جلَّ وعـال–�صح الحلف علیه بناًء على قوله  ،أكبر االذي ُیزاوله هذا شر�ً 

 فحلف أن هللا ال �غفر له؟ ]٤٨[النساء: ُ�ْشَرَك ِ�ِه}
 طالب:.........

جـلَّ –؛ ألن هـذا جـاء �الوعـد المقطـوع مـن هللا إن قال: إن مت علـى هـذا هللا ال �غفـر لـك، لـه ذلـك
  یدخل في الحدیث. للمغفرة وتحت المشیئة أما إذا �ان قابًال  ،-وعال

ــالنٍ « ــَر ِلُف ــيَّ أْن ال َأْغِف ــَألَّى َعِل ــِذي َیَت ــْن َذا الَّ ــْرُت  ؟َم ــْد َغَف ــي َق ــهِإنِّ جــلَّ –لمــا اجتمعــا عنــد هللا  »ل
العاصـي، وقـال: للثـاني العابـد الـذي تـألى اذهبـوا �ـه علـى قال له: اذهب فادخل الجنـة هـذا  -وعال

 النار، نسأل هللا العافیة.
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هو فـي ُسـنن أبـي داود وغیـره مطـوًال فـي القصـة " رواه مسلم" »ِإنِّي َقْد َغَفْرُت له َوَأْحَبْطُت َعَمَلكَ «
 كاملة.

" و�قـت دنیـاه وآخرتـهأ عابـد، قـال أبـو هر�ـرة: تكلـم �كلمـةٍ  وفي حدیث أبي هر�رة أن القائل رجـلٌ "
 نسأل هللا العافیة.

ُجَل َلَیَتَكلَُّم ِ�اْلَكِلَمِة َال ُیْلِقي َلَها َ�اًال وَ «كلمة  كلمـة مـن  »َسـْبِعیَن َخِر�ًفـا ِفـي النَّـارِ  ِوي ِ�ـهِ ، َتْهـِ�نَّ الرَّ
 ، وفي المزاح وفي غیره.األحادیثضمن ما ُ�قال في 

قـال:  ا لمؤاخذون �ما نتكلم �ـه؟و�نَّ  اللسان قال معاذ:�حفظ  -علیه الصالة والسالم–وأوصى النبي 
ــَك َ�ــا ُمَعــاذُ « ــاَس َعَلــى ُوُجــوِهِهْم  ،َثِكَلْتــَك ُأمُّ ِإالَّ َحَصــاِئُد  -َعَلــى َمَنــاِخِرِهمْ قــال: َأْو -َوَهــْل َ�ُكــبُّ النَّ

 نسأل هللا العافیة. »؟َأْلِسَنِتِهمْ 
 نا �المجالس هات.ونسمع هذا الكالم، وُنردد هذا الكالم و�ذا جلس

وحفــظ اللســان، وحفــظ الجــوارح التــي هــي المســالك للقلــب، حفــظ اللســان حفــٌظ للقلــب، حفــظ البصــر 
ومـــن أراد أن �قـــرأ هـــذا الكـــالم  ،حفـــٌظ للقلـــب، حفـــظ الســـمع حفـــٌظ للقلـــب ال �صـــلح القلـــب إال بهـــذا

�تــاب فــي غا�ــة  ُمفصــًال فعلیــه �أوائــل (الجــواب الكــافي لمــن ســأل عــن الــدواء الشــافي) البــن القــیم
ا فیـــه حفـــظ القلـــب، و�یـــف ُ�حفـــظ القلـــب؟ مـــن الفضـــول، مـــن فضـــول الكـــالم،  ،األهمیـــة نفـــیٌس جـــد�

وفضول السمع، وفضول البصر، وفضول الطعام، وفضـول النـوم، مـن فضـول الُخلطـة مـع النـاس 
 بهذا ُ�حفظ القلب.

ْبَع اْلُموِ�َقاتِ اجْ «دلیٌل على أنها من عظائم األمور في الحدیث:  "أو�قت تكلم �كلمةٍ "  .»َتِنُبوا السَّ
 أو�قت آخرته هذا معروف، لكن الدنیا تبع لآلخرة؛ ألنها ال شيء �النسبة لآلخرة.   دنیاه وآخرته""

 طالب:........
نسـبة لآلخـرة، وهـي مقدمـٌة لهـا، على �ل حال دنیاه ما مضى منها وما �قي الدنیا �لها ال شيء �ال

 مزرعٌة لها.و 
 طالب:........
 حدیث الباب؟

 طالب:.........
 ال ال، أقسم على هللا؟

 طالب:........
هــو یرجــو، مــا هــو مثــل هــذا جــازم أن هــذا الشــخص لــن ُ�غفــر لــه، هــي  ،مــا حصــل أنــه أقســم علیــه

مؤ�د هذا الرجاء �الیمین الذي جاءت اإلشـارة إلیـه إن �ـان مـن  ،-جلَّ وعال–مسألة رجاء من هللا 
 ،وظــن فــي نفســه أنــه أهــٌل لــذلك ،ض نفســه للفــتن، لكــن إذا اضــُطر لــذلكأهــل هــذا، اإلنســان ال ُ�عــر 

 وهو بذلك ال �جزم یرجو. ،یرجو أن �خرج من هذا المأزق الذي هو فیه ،وأراد أن �ختبئ
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 فیه مسائل:"
 والحلف علیه وال ُمكره له، هللا ال ُمكره له." األولى: التحذیر من التألي على هللا

ــاُر َأْقــَرُب أن «وقــد جــاء فــي الحــدیث  ،"إلــى أحــدنا مــن شــراك نعلــه الثانیــة: �ــون النــار أقــرب" النَّ
 .»�ذلك الَجنَّةُ ، َوأن َحِدُ�ْم ِمْن ِشَراِك َنْعِلهِ ألَ 
 الثالثة: أن الجنة مثل ذلك."
ُجــَل َلَیــَتَكلَُّم ِ�اْلَكِلَمــِة َال ُیْلِقــي َلَهــا َ�ــاًال وَ « :لقولــه الرا�عــة: فیــه شــاهدٌ " ــارِ  ي ِ�ــهِ وِ ، َتْهــِ�نَّ الرَّ  ِفــي النَّ

ُ ِلُفالنٍ « وهذا �ِلم ،»َسْبِعیَن َخِر�ًفا  أو�قت دنیاه وآخرته، نسأل هللا العافیة. » َ�للااَِّ ال َ�ْغِفُر للااَّ
ُ�غفـر للرجـل �سـبٍب هـو مـن " هـو مـن أكـره األمـور إلیـه غفـر لـه �سـبٍب الخامسة: أن الرجل قـد �ُ "

مـا �سـمع وأكـره األلفـاظ التـي �سـمعها (إن هللا ال �غفـر  أكره األمـور إلیـه، هـذا الرجـل العاصـي أشـد
 لك) هذا من أكره األلفاظ التي �سمعها، ومع ذلك قد ُغفر له �سببها.

 اقرأ الباب الذي یلیه.
 طالب:.........

المن ما فیه تعظیم، تعظیم ذمة هللا وذمة نبیه من التوحید، والنیل من ذمة هللا أو تعر�ض ذمـة هللا 
 لإلخفار ما هو فیه تنقُّص هلل جلَّ وعال؟وذمة نبیه 

 ال ال.
 .نعم

إلـى  قال: جـاء أعرابـيٌّ  -رضي هللا عنه– بیر بن مطعمٍ عن جُ : ستشفع �اهلل على خلقهال �ُ  �ابٌ "
ــا رســول هللا! نُ  -صــلي هللا علیــه وســلم-النبــي  ــال، وهلكــت فقــال: � هكــت األنفــس، وجــاع العی

صـلي هللا علیـه -فقال النبـي  ،فع �اهلل علیك و�ك على هللاا نستشاألموال، فاستسق لنا ر�ك، فإنَّ 
: ف ذلك في وجـوه أصـحا�ه، ثـم قـالرِ فما زال �سبح حتى عُ  »سبحان هللا سبحان هللا!«: -وسلم

ُ؟ َشْأُن للااَِّ َأْعَظُم ِمْن َذِلَك، ِإنَُّه ال ُ�ْسَتْشَفُع ِ�ـاهللَِّ َعَلـى َأْحـدٍ «  ،ذ�ـر الحـدیثو  »َوْ�َحَك َأَتْدِري َما للااَّ
 .رواه أبو داود
 فیه مسائل:

 .كاألولى: إنكاره على من قال: نستشفع �اهلل علی
 ف في وجوه أصحا�ه من هذه الكلمة.رِ ا عُ الثانیة: تغیره تغیرً 

 الثالثة: أنه لم ینكر علیه قوله: "نستشفع �ك على هللا".
 الرا�عة: التنبیه على تفسیر "سبحان هللا".

 ".ن �سألونه االستسقاءالخامسة: أن المسلمی
الشـفاعة واالستشـفاع ضــم  ""�ـاٌب ال ُ�ستشـفع �ـاهلل علـى خلقـه: -رحمـه هللا تعـالى–�قـول المؤلـف 

 الصوت بدل أن �كون فرًدا لیكون شفًعا، فالشافع �ضم صوته للمشفوع له عند من ُ�شفع عنده.
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مشــفوع عنــده؛ ألنــه إذا األصــل أن �كــون الشــافع والمستشــفع �ــه لیشــفع أن �كــون مقامــه أنــزل مــن ال
 .اكانت منزلته أعلى �أمره أمرً 

الشـفاعة مـن هللا ُتطلـب عنــد  ،ُتطلـب شـفاعة هللا "ال ُ�ستشـفع" ""�ـاٌب ال ُ�ستشـفع �ـاهلل علـى خلقــه
علیــه الصــالة –أشــرف الخلــق، النبــي  -علیــه الصــالة والســالم– افــالن مــن النــاس، ولــیكن محمــدً 

  فعل ذلك األعرابي.�رر التسبیح والتنز�ه لما  -والسالم
 -صـلي هللا علیـه وسـلم-إلـى النبـي  قـال: جـاء أعرابـيٌّ  -رضـي هللا عنـه– بیر بن مطعمٍ عن جُ "

مـن الجـدب " وجاع العیال، وهلكت األمـوال" تعبت تعًبا شـدیًدا" هكت األنفسفقال: �ا رسول هللا! نُ 
ــه الــدواب والمواشــي واإلبــل والبقــر فــال ُتخــرج شــی همــا فیــ مــن أیــن فإذا �انــت جائعــة ، ائً شــيء تأكل

 من أین ُتخرج؟ ائً وال شی اوال لبنً  اوال حلیبً  اوال سمنً  اُتخرج؟ ال لحمً 
مـا  "وجاع العیـال، وهلكـت األمـوال"اإلنسان إذا ما وجد شيء �أكله هزل وضعف  ُنهكت األنفس""

   تأكله فهلكت. ائً وجدت شی
ابـــن آدم مـــن أیـــن  ،-جـــلَّ وعـــال–هللا أوًال: مـــن اعتمـــد علیهـــا أو �انـــت هـــي الســـبب فـــي �قائـــه مـــن 

إال مـــن هـــذه المواشـــي ومـــا تخرجـــه األرض، فـــإذا انتهـــى هـــذا انتهـــى، ومـــر �األمـــة �ـــوارث  �عتـــاش
�سبب الجوع، ومات الناس �األعداد الهائلة وهزل الناس، الناس �موتون في الطرقات مـن  ؛متعددة

ومــر علــى بلــدنا مــن الجــوع مــا مــر  فــي �ثیــٍر مــن بلــدان المســلمین، االجــوع، ومــازال األمــر موجــودً 
�غیرها من البلدان وأشد، وأوقات الجوع التي مرت �المسلمین مـا تنـازل النـاس عـن دیـٍن وال ِعـرض 

المیـت ومـن  �جدون مع الجوع الشدید، في سنة ألف وثالثمائة وسبعة وعشر�ن الناس في الطرقات 
و�صـب فـي  ،فخلطـه مـع المـاء ،ارةُ�حتضر و�ـذا، وقـام واحـد مـن المسـلمین وعنـده تمـر �ثیـر للتجـ

مــا تنــازل النــاس عــن دیــن وال  ،أفــواههم نجــا مــنهم عــدٌد �ســبب ذلــك، وصــل األمــر إلــى هــذا الحــد
 ِعرض وال شيء، لكن �عد ذلك ُفِتحت الدنیا، فما النتیجة؟ 

 »�هللا ال الفقــر أخشــى علــیكم، ولكــن أخشــى أن تفــتح علــیكم الــدنیا فتنافســوها �مــا تنافســوها«
التــرف شــأنه خطیــر ُمخــل الســیما �المســلمین إذا التفتــوا  »فــُتهلككم �مــا أهلكــتهم«قــبلكم  �عنــي مــن

 إلى الدنیا وانشغلوا بها عن اآلخرة.
ــقیة مــن هللا ""ُنهكــت األنفــس، وجــاع العیــال، وهلكــت األمــوال، فاستســق لنــا ر�ــك جــلَّ  -اطلــب السُّ

 .-وعال
 بیننا و�ینك. �عني نجعل هللا واسطة" ا نستشفع �اهلل علیكفإنَّ "

والثــاني مــا  -علیــه الصــالة والســالم–المحظــور األول االستشــفاع �ــاهلل علــى النبــي  "و�ــك علــى هللا"
 فیه إشكال.

أن  -جــلَّ وعــال–تنز�ــه هلل  "»ســبحان هللا ســبحان هللا!«: -صــلي هللا علیــه وســلم-فقــال النبــي "
 ُ�متهن بهذه الطر�قة.
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َأَال َوَشـَهاَدُة «كرهـوا ذلـك، الصـحا�ة لمـا قـال: " صـحا�هف ذلك في وجوه أرِ فما زال �سبح حتى عُ "
ورِ  ورِ  ،الزُّ  رأفًة �ه وشفقًة علیه. ؛ومازال ُ�كررها حتى قلنا: لیته سكت »َأَال َوَشَهاَدُة الزُّ

و�ـــح، وو�ـــل، وو�ـــس ألفـــاظ ُتســـتعمل  "»َوْ�َحـــكَ «: ف ذلـــك فـــي وجـــوه أصـــحا�ه ثـــم قـــالرِ حتـــى ُعـــ"
 رحم، لكن هنا تحذیر بال شك. للتحذیر، و�عضها ُ�ستعمل للت

ُ؟«  .-جلَّ وعال-لو �نت تدري ما قلت هذا الكالم، ُمبیًنا جهله �مقام هللا » َوْ�َحَك َأَتْدِري َما للااَّ
ــُه ال ُ�ْسَتْشــَفُع ِ�ــاهللَِّ َعَلــى َأْحــدٍ إن «  ،وذ�ــر الحــدیث"تعــالي وتقــدَّس  »َشــْأُن للااَِّ َأْعَظــُم ِمــْن َذِلــَك، ِإنَّ

 ".داودرواه أبو 
مقـام هللا أعظـم مـن أن ُ�ستشـفع ك" فیه مسائل: األولى: إنكاره على مـن قـال: نستشـفع �ـاهلل علیـ"

ال �طلــب مــن أحــد، و�نمــا ُ�طلــب منــه، فــإذا أراد  -جــلَّ وعــال–�ــه علــى أحــٍد مــن خلقــه، لمــاذا؟ ألنــه 
 من أحٍد شیًئا أمره �ه �شأن التكالیف.

 ". ف في وجوه أصحا�ه من هذه الكلمةرِ عُ "تغیًرا  -جلَّ وعال- ألنه �غار هلل" االثانیة: تغیره تغیرً "
الشــفاعة مــن األدنــى إلــى األعلــى ال  الثالثــة: أنــه لــم ینكــر علیــه قولــه: "نستشــفع �ــك علــى هللا""

وال ُ�ستســقى �ــه �عــد موتــه؛ ألن الصــحا�ة  -علیــه الصــالة والســالم–إشــكال فیهــا، وهــذا فــي حیاتــه 
قیا  في حیاته، قد جاءه من �طلب االستسقاء وهو على المنبر ومـا نـزل حتـى كانوا �طلبون منه السُّ

ُأمِطروا، ثم جاء في األسبوع الثاني لطلب منع المطر وحصل، لكن �عد وفاته لم �حصل ذلك، مـا 
لمــا حصــل  -رضــي هللا عنــه–�عــد وفاتــه، عمــر  -علیــه الصــالة والســالم–جــاء أحــد �ســتقي �ــالنبي 

عمر أمر العباس ما قال: نذهب إلى قبره  ،-علیه الصالة والسالم–الجدب أمر العباس عم النبي 
وهو موجود ونستسقي �ه، أمر العباس ادُع �ا عباس، فدعا "اللهم إنَّا �نا  -علیه الصالة والسالم–

–فاســقنا �عــم نبیــك" �عنــي ُطِلــب االستســقاء منــه بدعائــه  -علیــه الصــالة والســالم–نستســقي بنبیــك 
قیة. -رضي هللا عنه وأرضاه  وحصلت السُّ

ومعاو�ة استسقى بیز�د بن األسود الجرشي رجٌل صالح في وقتـه، فُسـقوا، جـاء فـي القصـة أن یز�ـد 
بن األسود قال: فضحتني �ا معاو�ة اللهم اقبضني إلیـك فمـات فـي مكانـه، ُ�قـال فـي ترجمتـه، �هللا 

 المستعان.    
ــى تفســیر " ــه عل ــة: التنبی �ــه؛ ألنهــا جــاءت فــي اإلنكــار علیــه فــي هــو التنز و ")ســبحان هللا(الرا�ع

  عبارته.
لیسـقیهم، إن  -جـلَّ وعـال–�سألونه أن �ستسقي هللا " الخامسة: أن المسلمین �سألونه االستسقاء"

 هذا في حیاته مما یدل على قصة العتبي �اطلة.
، فطلــب مــن النبــ -علیــه الصــالة والســالم–الُعتبــي �قــول: جــالس عنــد قبــر النبــي  –ي فجــاء أعرابــيٌّ

َ َواْسـَتْغَفَر َلُهـُم المغفرة  -علیه الصالة والسالم {َوَلْو َأنَُّهْم ِإْذ َظَلُموا َأنُفَسـُهْم َجـاُءوَك َفاْسـَتْغَفُروا للااَّ
ُسوُل}  .]٦٤[النساء: الرَّ
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فنـــام الُعتبـــي  -علیـــه الصـــالة والســـالم–د وفـــاة النبـــي أن الُعتبـــي جـــاء �طلـــب المغفـــرة �عـــ المقصـــود
ُقــل لألعرابــي: إن هللا قــد  ،قــال: �ــا ُعتبــي -علیــه الصــالة والســالم–ل: إن النبــي واســتیقظ وهــو �قــو 

 غفر له، وهذه القصة موضوعٌة مكذو�ة، ال ُتوجد في شيٍء من الكتب الصحیحة.
 وقال البیتین المعروفین:

ــــن دُ  ــــر م ــــا خی ــــهفِ � ــــاع أعظم ــــت �الق  ن
 

 واألكـــــــم فطـــــــاب مـــــــن طیـــــــبهن القـــــــاع 
 

 �عد؟ ماذافیك الحیاء، 
 أتموهم على الرخامة التي على �اب الحجرة؟ما قر 

 طالب:.........
ل البیت.   فیك الجود والكرم، نعم لكن �اقي �لمة.و كمِّ

 طالب:........
 ؟ماذا

 طالب: ........
 فیك العفاف.

 غًدا إن شاء هللا تعالى ُنكمل البابین الباقیین ونختم الكتاب �إذن هللا.
 

 لى آله صحبه.وصلى هللا وسلم على نبینا محمد وع


