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 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
 .نعم

ماد وعلاى هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم وبارك على نبيناا ححأحسن هللا إليك. الحمد  طالب:
  آله وصحبه أجمعين.

ن هااا أ  حا"فصا:: وتبباين  إتماًحا للمسألة الثانياة: -رحمه هللا تعالى-أحا بعد، فيقول المؤلف 
، لكراهيااة السااؤال حواناار، ناااعر حنمااا ع ااره حواناارل أحاادها: السااؤال عمااا    ن اار فاا  الااد ن

حاا  سال:: -عليه الصاةه والساة - بن حاافة: حن أب ؟ وروي ف  الب سير أنه كسؤال عبد هللا
صاير عماا صبال المةل  بدو رقيًقا عالخيط، ثم    زال  نمو حباى صصاير بادًرا، ثام  انق  إلاى أ  

ََ اْلِبار  ه: [ اآلصاة إلاى قولا189]البقره:  }َصْسَأُلوَنَك َعِن اْْلَِهلَِّة{كا ؟ فأنزل هللا:    ِباَأْ  َتاْأُتوا}َوَلاْي
 .[، فإنما أجيب بما فيه حن حنافر الد ن"189]البقره:  اْلُبُيوَت ِحْن ُظُموِرَها{

 الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه
 أجمعين.

 ء مـا دـدل علـى أنـه م،لـوب،أن السؤال جا -رحمه هللا تعالى-أما بعد، فقد تقدم في كالم المؤلف 
ْكر  : -جــو وعــال-كمــا فــي  ولــه   }ِ  ،هــي عنــه[، وجــاء مــا دــدل علــى الن43]النحــو:  }َفاْســَللاوا أَْهــَو الــ

]المائـدة:  َد َلكاـْم }ََل َتْسـَللاوا َعـْن َأْيـَياَء ْ ْن تاْبـوأن الصـحابة ناهـوا عـن :لـ :  ،وأنه غيـر مرغـوب فيـه
رحمـه هللا -هـي علـى حـال، وهـِا كلـه تقـدم فـي كـالم المؤلـف والن ،[، وينزل ال،لب على حال101
، ولِل  دِكر المؤلف في هـِا الصصـو عةـرة مواضـك هاكـره فيهـا السـؤال، منهـا مـا :كـره فـي -تعالى

ا الموضــك الول: الســؤال عمــا َل دنصــك فــي الــددن. ك يــر مــن النــاد عنــده أســ لة َل فائــدة فيهــا، ولــِ
وب الحكـيم، وهـو أن اسنسـان ْ:ا سـلل عـن يـيء َل دنصعـه جاء فـي أسـلوب العـرب مـا هسـمى بلسـل
لَّة   اْو : -جو وعال-هاجاب بما دنصعه، ونزلوا على :ل   وله  ُا ل لنَّـاد  َي َمَوا   ه  }َهْسَللاوَنَ  َعن  اْلَه  يـ

 َلأنةـــ ُ؟ هـــِه  ومـــمَ  ؟[، هـــِا المهـــم، أمـــا كـــون ماهيـــة الهلـــة وكيـــف تنةـــل189]البقـــرة:  َواْلَحـــ{{  
 د منها المكلف ييً ا.هستصي

ومـا دـدري  لعـو الجـواب  ،وسؤال عبد هللا بن حِافة عن أبيه، امرؤ أنُ يـص  وسـتر هللا عليـ  
ت وأن أبـاه كــان حِافـة. لكـن لـو  اــدر أن امـرأة مـن أمهــا ،لكـن كـان الجــواب م،ابًقـا للوا ـك ,هسـوؤك

ةرك الـِ  تلبسـُ بـه ما هو دون الُ في جاهليتها  د حصو لها ييء مالصحابة ممن أسلم وكان
ثــم افتاتــحُ مــ اًل ثــم ســلل عنــه، هــِا يــيء هســوء بــال يــ ، وهــِا مســتمر ْلــى دــوم القيامــة، ثبــُ 
 باَلستصاضة أن  ابن فالن هكصي وترتب عليه الحكام. أما أن هسـلل اسنسـان: مـن أبـوه؟ مـن أمـه؟

عــن يــيء هكـــون لنهــا التــي ولدتــه، لكــن الب  ــد هحصــو يــيء أو هاســلل  ؛الم َل هاصتلــف فيهــا
وَل دنبغــي  ،الجــواب فــي غاهــة الســوء ويلحقــه العــار بســببه ْلــى أن همــوت. فم ــو هــِا َل هاســلل عنــه

 .السؤال عنه
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 3 معالي ال يخ عبد الكريم اخلضري

ا ؟ عا"والثان : أ  صسأل بعد حا بلغ حن العلم حاجباه، عماا ساأل الرجا: عان الحا : أكا:  طالب:
ِِ ِحاا   اْلَبْيااِ {حاار أ  قولااه تعااالى:  ااا ٍض بظاااهرأ أنااه ل بااد [ قااا97ل عماارا : ]آ }َوّلِلَِّ َعَلااى النَّ

َ َصْأُحُرُكْم َأْ  َتاْ إلطةقه. وحثله سؤال بن  إسرائي: بعد قوله:   .["67ه: ]البقر  َقَرًه{َبُحوا بَ }ِإ َّ َّللاَّ
ُ  : -جو وعال-في  وله  ـ{ل اْلَبْيـ ا الواجـب بمـرة، [، دتـلد  هـ97ِ]آل عمـران:  }َوّلِل َّ  َعَلـى النَّـاد  ح 

لظــاهر هحتمــو، لكــن الواجــب دتــلد  بمــرة، فلمــا:ا هاســلل: أكــو عــام؟ وم لــه ســؤال بنــي وإن كــان ا
  ْسرائيو عن البقرة، عن سنها، عن لونها، عـن ماهيتهـا، لـو سـكتوا واسـتجابوا لول مـرة و:بحـوا أ

دد عليهمبقرة صادفتهم لكصُ، ولما تعنت  .وا في الس لة ويددوا يا
ما لام خاص ب -وهللا أعلم-ياج إليه ف  الوق ، وعأ  هاا "والثالث: السؤال حن غير احب طالب:

كام   وسك  عن أشياء رحمًة ل»، وقوله: «ذرون  حا ترعبكم» نزل فيه حكم، وعليه  دل قوله: 
 .«عن نسيا ، فة تبحثوا عنما

 .والرابر: أ  صسأل عن صعاب المسائ: وشرارها، عما جاء ف  النم  عن اْلغلوطات" 
 .تقدم هِاوهِا تقدم، كو 

عًناى، "والخاحَ: أ  صسأل عن علة الحكم، وهاو حان قبيا: البعبادات البا    ُصعقا: لماا ح طالب:
 .أو السائ: حمن    ليق به ذلك السؤال، عما ف  حد ث قضاء الصو  دو  الصةه"

، «أحروريـة أنـُ؟»لمـا  الـُ لعائةـة: مـا بـال الحـائ  تقتـي الصـوم وَل تقتـي الصـالة؟  الـُ: 
الصــوارأ أهــو حــروراء الــِدن دلزمــون الحــائ  بقتــاء الصــالة كالصــوم؟ نعــم. لكــن  هعنــي أنــُ مــن

المسلم ْ:ا أ:عن بالحكم ورضي به واطملن ْليه ولـم هكـن عنـده فيـه أدنـى تـردد، ثـم سـلل عـن وجـه 
والصـيام يـهر فـي  ،الصرق بين الصوم والصالة، وأجيب بلن الصالة تتكـرر فـي اليـوم  مـا مـرات

 .  و هِا و في مالسنة، َل دد
}ُقاْ: : "والسادِ: أ   بلغ بالسؤال إلى حد البكلف والبعمق، وعلى ذلاك  ادل قولاه تعاالى طالب:

صاا صااحب »[، ولماا ساأل الرجا:: 86]ص:  َحا َأْساَأُلُكْم َعَلْياِه ِحاْن َأْجاٍر َوَحاا َأَناا ِحاَن اْلُمَبَكلِ{ِ ايَن{
الحاوض!   تخبرناا، فإناا  الحوض! ه: ترد حونك السباع؟ قال عمار بان الخبااب: صاا صااحب

 ."«نرد على السباع وترد علينا
د مـا هصـالف هـِا لن هِا تعنُ وتعمق، والصـو ال،هـارة، فاسنسـان همةـي علـى الصـو حتـى دـر 

 .الصو ويرفعه
 "والسااابر: أ  صظماار حاان السااؤال حعارنااة الكباااب والساانة بااالرأي، ولااالك قااال سااعيد: طالااب:

ولكان  : الرجا: صكاو  عالًماا بالسانة، أص اادل عنماا؟ قاال:  ،أعراق  أن ؟ وقي: لمالك بان أناَ
 .صخبر بالسنة، فإ  ُقبل  حنه وإ  سك "

 .......  طالب:
 نعم.
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 ....... طالب:
 .ومتى تمنك؟ بالدرد الماضي ؟ومتى تستحب ؟تقدم، متى تجب اسجابة

اا الَّااِ }َفأَ "والثاحن: السؤال عن المب ابمات، وعلى ذلك  دل قوله تعاالى:  طالب: ُلاوِبِمْم  َن ِفا  قُ حَّ
ز: حاان جعاا: د نااه [ اآلصااة، وعاان عماار باان عبااد العزتاا7]آل عماارا :  َزْتااغف َفَيبَِّبُعااوَ  َحااا َتَ اااَبَه{

 .غرًنا للخصوحات، أسرع البنق:"
:لـــ  لعـــدم ال بـــات و  ؛الـــِدن دنتقلـــون مـــن مـــِهب ْلـــى مـــِهب نعـــم. وهـــِا يـــاهر فـــي أهـــو الهـــواء

ويسـلل عـن هـِا، ويجيبـه هـِا  ،غرًضا للسؤال، لألسـ لة، ويسـلل عـن هـِاوالرسوخ؛ لنه جعو ددنه 
و:اك بجــواب، وتك ــر فيــه الصصــومات والجــدال والنــزاا، فيتزعــزا مــا عنــده مــن علــم، ولــو  ،بجــواب

ولم دتزعزا، لكن ْ:ا أجابه هِا بكالم، م ـو هـِا الـِ   ،ورسصُ ،ترك هِه الصصومات ل بُ  دمه
واء، تعرض ددنه للة  والنزاا والصصومات، ثم بعـد :لـ  ْ:ا تعـرض هقرأ في الكتب كتب أهو اله
 م.نع -نسلل هللا العافية -د بُ عليه، فلدنى ما هلتيه هغيرهفإنه َل  ،الصو للزعزعة والصصومات

 ."وحن ذلك سؤال حن سأل حالًكا عن ا سبواء" طالب:
لـد ولِل  تعلمون وعاصـرتم وسـمعتم مـن المعاصـرين ومـن  ـبلهم مـن هـو علـ ى وتيـرة واحـدة، مـن وا

فــي  ،فــي ســمته ،فــي طريقتــه ،فــي تصــرفاته ،فــي أ والــه ،ْلــى أن مــات، مــا تغيــر يــيء، فــي أفعالــه
ى ، ثابُ راسخ، ومنهم من تراه اليوم على يكو وبعد دوم أو بعـد مـدة علـاهدهه، ما تغير ييء أبدً 

صـم كو هِا لنه ْمـا أن هصا ويرجك عنها من الغد وهكِا، ،ر مسائو في دومهي ة أ ر ، وتراه هقر{  
 وينازا ويجادل، أو هقرأ في كتب تزرا في  لبه الةكوك.

 مولاة، ح"وحن ذلك سؤال حن سأل حالًكا عن ا سبواء، فقال: ا سبواء حعلو ، والكي ية  طالب:
 والسؤال عنه بدعة.

: ل أهاوالباسر: السؤال عما ش ر بين السلف الصالح، وقد سل: عمر بن عبد العزتز عان قباا 
 .هللا عنما  دي، فة أحب أ  صبلخ بما لسان " ص ين، فقال: تلك دحاء عفَّ 

 كتب التواريخ وكتب الدب مملوءة في :كر ما يجر بين الصحابة، و راءتها وإدامة النظر فيها َل
يــ  أن فيهــا مــا دو ــك فــي القلــب بعــ  الةــكوك وبعــ  الوهــام التــي  ــد تتتــمن تــنق  هــؤَلء 

 لمستعان. الصحابة، وهللا ا
حااو "والعاشاار: سااؤال البعناا  واإلفحااا  وطلااب الخلبااة فاا  الخصااا ، وفاا  القاارآ  فاا  ذ  ن طالااب:
ْنَيا َوُتْ ااهاااا:  ِِ َحااْن ُصْعِ ُبااَك َقْوُلااُه ِفاا  اْلَحَياااِه الااد  ااا ِفاا  َقْلِبااِه َوُهااَو َأَلااد    َعَلااى َحاااِمُد َّللاََّ }َوِحااَن النَّ

 .["204]البقره:  اْلِخَصاِ {
معجـب برأهـه، أن م و هِا َل هكون َْل من متعالم، متعالم أو مظهـر لصتـله علـى غيـره أو الغالب 

 وهِا كله مِموم.
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 5 ضريخلمعالي ال يخ عبد الكريم ا

ل إلاى هللا أبخا  الرجاا»[، وفا  الحاد ث: 58]الزخار::  }َبْ: ُهاْم َقاْو ف َخِصاُموَ {"وقال:  طالب:
لايَ ساواها، و هاأ جملة حن الموانر الب  صكرأ السؤال فيما، صقاِ عليماا حاا . «اْللد الخصم

حاا صكاو   النم  فيما واحًدا، ب: فيما حا ت بد عراهيبه، وحنما حا صخف، وحنما حا صحار ، وحنماا
 ححاا: اجبماااد، وعلااى جملااة حنمااا صقاار النماا  عاان ال اادال فاا  الااد ن، عمااا جاااء: إ  المااراء فاا 

 .القرآ  ع ر"
 .أعو: باهلل
[ اآلصة، 68]اْلنعا :  ْم{ِرْض َعْنمُ وَ  ِف  آَصاِتَنا َفَأعْ }َوِإَذا َرَأْ َ  الَِّا َن َصُخونُ "وقال تعالى:  طالب:

 .وأشباأ ذلك حن اآلي أو اْلحاد ث"
وَن  فـي أمـور َل دترتـب عليهـا عمـو، أو دريـدون مـن :لـ  الصـوض التةـكيَ ، م ـو هـؤَلء،  }َهصاوضا

واجـد  أو دؤول  وضهم في :ل  ْلى ييء مـن تكـِدب القـرآن أو الةـ  فيـه، كـو هـِا َل هجـوز، ْ:ا
 .قم واترك المجلافهِا أعرض عنهم،  م و

سابه. "وأشباأ ذلك حن اآلي أو اْلحاد ث، فالسؤال ف  حث: ذلك حنم  عنه، وال اواب بح طالب:
 ."  ُص مم المسألة الثالثة: ترك ا عبراض على الكبراء ححمود، عا  المعبَرض فيه حما ُص مم أو

بـراء َل مـن بعـ  مـن داـدعى أنهـم ك ؛ لن هنـاك أفعـاًَل "كا  المعبَرض فيه حما ُص مم أو   ُص مام"
أو غيـرهم هقولـون:  هصهمها آحاد الناد، ولِا من ددافك عن غالة المتصـوفة مـن أهـو وحـدة الوجـود

كالمـه، فـي كالمهـم مـا هـو يـاهر فـي الزند ـة واسلحـاد ومـا هـو يـاهر فـي تـنق   ن أنتم َل تصهمو 
 هعنـي لمـا هقـول: أَل بـِكر هللا ؟المقصـود ومـا ن،تصهمـو    ومك :ل  هقول: أنـتم مـاالصالق، وبعد :ل

كْ : -جـو وعـال-تزداد الِنوب وتـن،ما البصـائر والقلـوب، نقـول: هـِا معـارض لقـول هللا  ر  }َأََل ب ـِ 
لاـــوبا  هم وأنـــتم مـــا [؟ هقولـــون: مـــا تصهمـــون يـــيً ا أصـــاًل، فـــال تعارضـــو 28]الرعـــد:  َّللاَّ  َتْ،َمـــ  نل اْلقا

 .لمؤلف بعته منهم، ولِل  دورد كالم بع  من هِه صصتهوكالم ا هم.نتصهمو 
 .ر""والدلي: على ذلك أحورل أحدها: حا جاء ف  القرآ  الكرتم، عقصة حوسى حر الخض طالب:

عارض الكبير وهو الصتر، ولنه َل هصهم ما دريـد الصتـر؛  -عليه السالم-هعني دريد أن موسى 
الســنة. لكــن معارضــة أبــي تــراب النصةــبي أو  لن هــِا حــق، وهــِا فــي القــرآن، وجــاء فــي صــحي 
 غيره كما سيلتي م و معارضة موسى مك الصتر؟ 

 طالب: وحلحظ آخر صا شيخ.
 ؟ ما:ا

 طالب: أو الملحظ اآلخر، صعن  إذا عا  الخضر هنا أكبر حن حوسى قدًرا؟
هِه مسللة علـى حسـب مـا  يـو فـي الصتـر هـو هـو نبـي أو ولـي، وعلـى كـو حـال موسـى أفتـو 

 بقـول لنـه  ـال ؛لنه من أولي العزم، ويبقى أن موسى ْنما حصلُ له هـِه القصـة تلددًبـا لـه ؛منه
 .هو  الف الولى بالنسبة له
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"كقصة حوسى حر الخضر واشبراطه علياه أ    صساأله عان شا ء حباى ُصحادن لاه حناه  طالب:
 -، وقاول ححماد[78لكماف: ]ا ْيِنَك{}َهَاا ِفَراُق َبْيِن  َوبَ ه هللا تعالى حن قوله: ِذعًرا، فكا  حا قصَّ 

  ، وإ  عاا« رحم هللا حوسى لو صبر حبى صقا  عليناا حان أخبارهماا»: -عليه الصةه والسة 
 .إنما تكلم بلسا  العلم، فإ  الخروج عن ال رط  وجب الخروج عن الم روط"

 وط"" وجاب الخاروج عان الم ار ؟ الةـر  الـِ  هـو التـلدب مـك الكبـار "الخروج عان ال ارط"كيف 
الــِ  هــو العلــم. هعنــي لــو جــاء طالــب هســلل ســؤال علــم مــا فيــه يــيء، ســؤال علمــي، وجوابــه عليــه 
 الدليو من الكتاب والسنة، لكن طريقة هِا السائو، طريقته في السؤال أو ما هظهـر علـى حالـه مـن

 أنه غير طالب للعلم وَل سؤال مستصيد، ما هاجاب هِا.
 َحاَء{َتْساِ ُك الاد{ِ  ِفيَماا وَ }َأَتْ َعاُ: ِفيَماا َحاْن ُصْ ِسادُ ة لما قاالوا: "وُروي ف  اْلخبار أ  المةئك طالب:
ا  َأْعَلاُم َحاا َ  َتْعَلُماو َ [ اآلصة، فارد هللا علايمم بقولاه: 30]البقره:  [، أرسا: هللا 30]البقاره:  {}ِإنِ{

 .عليمم ناًرا فأحرقبمم"
 هم؟ ، من "أرس: هللا عليمم ناًرا فأحرقبمم"هِا الكالم فيه! 

 .المةئكة طالب:
 .على كالمه، وهِا كالم ليا بصحي  المالئكة
 ."وجاء ف  أشدِ{ حن هاا اعبراض إبليَ" طالب:
"  ."أشدَّ
ُه ٍر َوَخَلْقَبا  ِحاْن َناا}َأَناا َخْيارف ِحْناُه َخَلْقَبِنا"وجاء ف  أشدَّ حن هاا اعباراض إبلايَ بقولاه:  طالب:

ى  عبرانااه علاا لبااب لااه بااه ال ااقاء إلااى  ااو  الااد ن[، فمااو الاااي ع12]اْلعاارا::  ِحااْن ِطاايٍن{
تعنباوا  الحكيم الخبير، وهو دلي: ف  حسألبنا. وقصة أصحاب البقره حن هاا القبيا: أصًضاا، حاين

 ف  السؤال ف دد هللا عليمم.
برض فا  فااع. «تعالوا أكبب لكم عباًبا لان تضالوا بعادأ»والثان : حا جاء ف  اْلخبار، عحد ث:  

قصاة بالخروج ولم صكبب لمم شيًلا. و  -عليه الصةه والسة -بة، حبى أحرهم ذلك بع  الصحا
ه علياه الصاة-أ  إسماعي: حين نبر لما حاء زحز ، فحونبه وحنع  الماء حن السية ، فقاال 

 ."«لو ترع  لكان  زحز  عيًنا حعيًنا»: -والسة 
ن فـالن وفـاللقـدر بعينهـا، فتالحـا أن هصبرهم عن ليلـة ا -عليه الصالة والسالم-م و ما أراد النبي 

 .فرفعُ. كو هِه عقوبات
 ....... طالب:

 هي؟ وما
 قصة أ  إسماعي:. طالب:
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، لكـــن مـــا دام «صـــار مـــاء معيًنـــا»هـــِا اعتـــراض، هعنـــي لـــو تركتـــه هســـي ،  «لـــو تركتـــه»حوضـــته، 
 حوضته وأرادت أن تصت  به لم هكن كِل .

 ء ف  أص: المسألة.طالب: صعن  عونه تصدر ف  ا عبراض على الكبرا
 ؟ ما:ا

 طالب: المؤلف ف  أص: المسألة قال: "ا عبراض على الكبراء"، هنا الوجه؟
فــي هــِا  -جــو وعــال-راد هللا َل، اَلعتــراض عموًمــا هعنــي، عــم الكبــراء، وكلنــه اعتــراض علــى مــ

 .الباب
قااال: قاادر فيمااا لحاام، ف -صاالى هللا عليااه وساالم-"وفاا  الحااد ث أنااه ُطاابخ لرسااول هللا  طالااب:

اًعااا، فقااال: فناولبااه ذر . «ناااولن  ذراًعااا»قااال الااراوي: فناولبااه ذراًعااا، فقااال: . «ناااولن  ذراًعااا»
لاو ساك   والاي ن س  بيادأ،»فقل : صا رسول هللا! عم لل اه حن ذراع؟ فقال: . «ناولن  ذراًعا»

 ."«ْلعبي  أذرًعا حا دعوت
 بمجموا طر ه. الةاة كم لها من :راا؟  هِا له طرق ك يرة، وأفرادها كلها ضعيصة، لكن د بتونه

 .اثنين طالب:
ا، ثالً ـ «راًعا:ناولني »، ناوله،  ال: اثانيً  «ناولني :راًعا»، ناوله :راًعا، «ناولني :راًعا»اثنين،  ال: 

 ال: كم للةاة من :راا؟  ال: لو امت لُ وأ:عنُ َلستمررت، هصـو لهـا مائـة :راا ممكـن. والصبـر 
علــى كلهــا ضــعيصة، لكــن مــنهم مــن هصــح  م ــو هــِا ب،ر ــه، وإن كــان الئمــة وطر ــه  ،فيــه نكــارة

 . الف :ل ، ليسُ طريقة الئمة
ن حااوعلااى فاطمااَة  -صاالى هللا عليااه وساالم-"وحااد ث علاا ٍ{ قااال: دخاا: علاا َّ رسااوُل هللا  طالااب:

ا، بب لنا عُ حاللي:، فأصقظنا للصةه، قال: ف لس  وأنا أعرك عين  وأقول: إنا وهللا حا نصل  إ  
وهاو  -سالمو صالى هللا علياه -إنما أن سنا بيد هللا، فإذا شاء أ   بعثما بعثما، فولى رساول هللا 

 ."«وعا  اإلنسا  أكثر ش ء جد ً »صقول: 
 ، هعني فيه ما همنع  من الصالة؟ "حا نصل  إ  حا عبب لنا"هعني اعتراضه بالقدر: 

 َل. طالب:
ا المكتـوب هـِ صـو  ت لـمصليُ فهِا المكتـوب لـ ، وإن  ما همنع  من الصالة، أنُ ْن ليا هناك

 .ل ، لكن ا تر ما دنصع 
  نرد أحار صا أ ما الناِ! اتمموا الرأي، فإنا عنا  و  أب  جندل ولو نسببير أ»"وحد ث:  طالب:

 ."«لرددناأ -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا 
حددبيـة، والصـل  هقتتـي أن داـرد بعـد صـل  ال -عليه الصالة والسالم-أبو جندل هاجر ْلى النبي 

من هاجر من المةركين، فرده ْليهم، والصحابة ما رضوا أن مسلم هلتي مهاجر ويرد ْلـى الكصـار، 
ما رضوا م و هِا مما فـي أنصسـهم مـن حـب الصيـر وأهـو الصيـر، مـن حـب مـن أسـلم والةـصقة عليـه 
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 -رده النبـيأمـر ملـزم ومحـتم، فـمن الكصار، هِا ما يهر لهم فـي بـادا الـرأ ، لكـن الوفـاء بـالعقود 
 .-عليه الصالة والسالم

قاال َحاَز ف جاد ساعيد بان المسايب، ف -صالى هللا علياه وسالم-"ولما وفد على رسول هللا  طالب:
 . قاال قال:   ُأغير اساًما سامان  باه أبا. «ب: أن  سم:»قال: َحَز . قال: . «حا اسمك؟»له: 

 .سعيد: فما زال  الحزونة فينا حبى اليو "
 -عليه الصـالة والسـالم-ن السهو داوطل، هِا اعتراض على النبي ْحتى  ال في بع  الرواهات: 

 .ره ْلى سهو لسهو المر عندهفاستمرت الحزونة فيه. ولو غيَّ  ،ورف  أن هغير اسمه
ده حبعاد باحبنااع ال ائا "والثالث: حا ُعماد بالب رباة حان أ  ا عباراض علاى الكباراء قااضٍ  طالب:

 اايري والبلميااا، و  ساايما عنااد الصااوفية، فإنااه عناادهم الااداء اْلكباار، حبااى زعاام الق بااين ال اايخ
 .والزلة   تقال" ،عنمم أ  البوبة حنه   تقب:

 نعو: باهلل، تاقبو من الةرك وَل تقبو من مصالصة الةيخ؟!
اب باو تار "وحن ذلك حكاصة ال اب الخدصم ْلب   زتد البسباح ل إذ عا  صائًما، فقال لاه أ طالب:

جر شمر، أالنخ ب  وشقيق البلخ : ُعْ: حعنا صا فبى. فقال: أنا صائم. فقال أبو تراب: ع: ولك 
 .فأبى"
هـو أيـد    هحدد الجر، أجر يهر بدل دوم، أجـر صـيام يـهر! هللا المسـتعان، وعنـدهم مـاِهو ال

 .من :ل 
 ساقط حان عاين "فقال شقيق: ُعْ: ولك أجر صو  سنة، فاأبى. فقاال أباو  زتاد: دعاوا حان طالب:
 .هللا"

 نعو: باهلل.
 ."فأخا ذلك ال اب ف  السرقة وقبع   دأ" طالب:

، عنــدهم مــن هــِا الكــالم الةــيء الك يــر، والرســالة القةــيرية فيهــا مــن أ بــارهم مــن هــِا النــوا أيــياء
 .في طبقاته وفي كتبه عظائم الموروإن كانُ أ ف من كتب الةعراني، الةعراني 

 .ن أنَ ْلسد حين تابر سؤاله""وقد قال حالك ب طالب:
 .أسد بن الصرات، تقدمُ  صته

 ."هاأ سليسلة بن  سليسلة، إ  أردت هاا، فعليك بالعراق" طالب:
م أثـر، ْمـاوا:كـر افتراضـات  واحتماَلتـ ، مـا عنـدنا َْل  ،ا:هب ْلى أهو الرأ  ونا ةـهم وينا ةـون 

 .السنة، نجم السنن مال 
 ....... طالب:

 ؟فيها ما:ا
 ....... طالب:
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دــرد  -رحمــة هللا عليــه-نعــم. القرطبــي  ،، مــن الغــالة والمغــر ينالــنصا موجــود، لكــن مــا هــو مــنهم
 ، لكـنا ً ويةدد عليهم في م و هِه المور، وإ:ا تكلم في هـِه المقامـات تجـد فـي الـنصا يـي ،عليهم

م فـي وة، وإ:ا تكلـويـرد علـيهم بقـ ،في عامة كتبه هةدد عليهم ،ليا منهم. أحياًنا ابن القيم في كتبه
مــن أجــو تقريــب وجهــات  ؛بعــ  المقامــات فــي مــدارأ الســالكين صــار فيــه نــوا مصــانعة ومجاملــة

ه وكونه هاقبو  وله. وييخ اسسالم حينما هاسلل عن بع  ال ،اب م و أبي دزيد هِا وغير  ،النظر
ا داـــِمون مـــن وأبـــي ســـليمان الـــداراني د نـــي علـــيهم، وفـــيهم مـــا دا نـــى علـــيهم بـــه مـــن جهـــة، وإن كـــانو 

 جهات، وهِا نوا ْنصاف، لكن عند من؟
  مــا هحتمــو م ــو هــِه التصــرفات تــر  ِعقلــه م ــو هــِا، أمــا بعــ  النــاد الــ عنــد مــن هحتمــو 

هصــعب التعامــو معــه، هعنــي تلقيــه علــى يــباب مــا دــدركون تجــد صــعوبة. ولــو رجعنــا ْلــى مقدمــة 
ل علــى يــيء مــن هــِا، فتجــد المحقــق لكتــاب مــدارأ الســالكين وجــدنا بعــ  اسضــاءات التــي تــد

ــددن عبــد الحميــد، تجــد فيهــا نوًعــ  مــن موافقــة ابــن القــيم فيمــا االمقدمــة التــي كتبهــا محمــد محيــي ال
 القـيم، وإن كـان ابـنصنك، بينما محمد حامد الصقي الِ  حقق الكتاب مصادمة تامة لما فعلـه ابـن 

 .القيم ْماًما
ث فاا  جوابااه، وحثلااه أصًضااا عثياار لماان بحاا"فمااددأ بحرحااا  ال ائااده حنااه بساابب اعبرانااه  طالااب:

 ضا: عنه. فالاي تلخ  حن هاا أ  العالم المعلو  باْلحانة والصدق وال ري على سانن أها: ال
تقار حان  والد ن والورع إذا سل: عن نازلة فأجاب، أو عرن  له حالة  بعد العمد بمثلما، أو  

لن اح، عرض إشكال فالبوقف أولى بافمم الساحر حوقعمال أ     واجه با عبراض والنقد، فإ  
 .وأحرى بإدراك الُبْخَية إ  شاء هللا تعالى"

هتـا،، هعني ْ:ا ما فهمُ كـالم الةـيخ، ْ:ا مـا فهمـُ والو ـُ غيـر مناسـب مـن الت بـُ وطلـب اس
 .هقول: اسكُ َل تعارض

لعارب "المسألة الرابعة: ا عبراض علاى الظاواهر غيار حساموع. والادلي: علياه أ  لساا  ا طالب:
لان  اهو المبرجم عن حقاصد ال ارع، ولسا  العرب ُصعد  فيه الان  أو  نادرل إذ قاد تقاد  أ  
ا إذا سالم عان احبماا ت ع اره، وهااا ناادر أو حعادو ، فاإذا ورد دليا: حن صاوص إنما صكو  نصًّ

 .وهو بلسا  العرب، فا حبما ت دائره به"
إَل و قلية المجردة َل مد و لها فـي مجـال النقـو، ويقصد بِل  اَلحتماَلت العقلية، واَلحتماَلت الع

 ما تنتهي اَلحتماَلت. 
 .......  طالب:

ـــه علـــى  ـــي المجـــرد هـــو هاعتـــرض ب ـــو المجـــرد، اَلحتمـــال العقل ـــراض بمجـــرد العق ـــه، اَلعت َل، مـــا ل
الســـامك؟ غيـــر مســـموا. لكـــن اَلعتـــراض العقلـــي المســـتند علـــى الةـــرا مـــن عـــالم لـــه دـــد فـــي علـــوم 

ا علــــى أصــــولها و واعــــدها وكلياتهــــا، م ــــو هــــِا تكــــون احتماَلتــــه دائــــرة بــــين الةــــريعة، لــــه اطــــال
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يـص  َل  أوطبيـب  أو  مهندد  النصوص وبين ما  ارر في الةريعة. أما البعيد كو البعد، هجي
، َل تنتهـي اآلنهكتبون  ندِويعترض على الن ، م و الكاتاب الدد له في العلم من  بيو وَل دبير 

 .  يمة لها، غير مسموعةم لكنها َلاعتراضاته
اااا علاااى اصااابةح المباااأخرتن، فلااام  باااقَ  طالاااب:  إ  الظااااهر "وحاااا فياااه احبماااا ت   صكاااو  نصًّ

صااح صوالم ماا:، فالم ماا: ال ااأ  فيااه طلااب المبااين أو البوقااف، فالظاااهر هااو المعبمااد إًذا، فااة 
 ا عبراض عليهل ْلنه حن البعمق والبكلف. 

 ماا ت وإ لاورود ا حب للل رتعة دلي: ُصعبماد محبمةت لم  بقَ فلو جاز ا عبراض على ال وأصًضا
 .نع  "

لكن اَلحتماَلت التعيصة واَلحتماَلت المجردة عن أصول ترجك ْليها مـن الةـريعة، هـِه َل  يمـة 
لهــا. نعــم.  ــرر ابــن حجــر فــي فــت  البــار  فــي مواضــك ك يــرة أن اَلحتمــاَلت العقليــة المجــردة َل 

 ..مد و لها في.
 .الن  طالب:

 .علوم الثر
رع "وا عبراض المسموع حثله ُصضعف الدلي:، فيؤدي إلى القول بضاعف جميار أدلاة ال ا طالب:

 أو أكثرها، وليَ عالك بات اق.
ه علي-لنب  ووجه ثالث: لو اعُببر ح رد ا حبمال ف  القول، لم صكن إلنزال الكبب و  إلرسال ا 

ه    تقاااو  الح اااة علاااى الخلاااق بااااْلواحر والناااواباااالك فائااادهل إذ  لاااز  أ   -الصاااةه والساااة 
 .واإلخباراتل إذ ليس  ف  اْلكثر نصوًصا   ُتحبم: غير حا قصد بما"

 "َتحتمو"، "َل َتحتمو".
 .......  طالب:

 .نعم
قول، فماا "ف  اْلكثر نصوًصا   َتحبم: غير حا ُقصد بما، لكن ذلك باط: باإلجماع والمع طالب:

  لز  عنه عالك.
 .رابر: وهو أ  ح رد ا حبمال إذا اعُببر" ووجه 

أحـد  ههِا هستصاد منه التنبيه، وإن كان هعني فـي الصـو َل وجـود لـه عنـد أهـو العلـم، هعنـي مـا فيـ
هقرر أن مجرد ورود احتمال من يص  َل علم له، بو هو في حكم العوام، نعم عنـده عقـو دـدرك 

ود لـُ العلـوم المترجمـة، العقـو َل  ،يـرت الص،ـربه، لكن مجرد العقو َل د بُ، َل سيما بعد أن تغ
  باعــم مــن جددــد والعقــو صــار لــه يــلن عنــد مــن هســمون ِهاعتــرض بــه علــى الــن ، وإن كــان الــ

أنصســهم العقالنيــين وصــاروا هعترضــون بــِل  علــى النصــوص، لكــنهم فــي الصــو َل يــيء بالنســبة 
لعلم من أ وال المتكلمين، وَل سيما لعلوم الةريعة. ولِلكم ه،الب بع  الغيورين على تنقية كتب ا
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فــي علــوم الحــددم الــِ  هــو نقــو، هقــول: لمــا:ا ننقــو كــالم الــراز  والجــويني والغزالــي وغيــرهم مــن 
 المتكلمين في علوم الحددم؟

 ــوالهم تانقــو أ ــوالهم بك ــرة، والــراز  والغزالــي والجــويني وأبــي ْســحاق اسســصراديني، وغيــرهم تانقــو أ 
ل ، هقول: هجب أن تنقى كتب المصـ،ل  مـن كـالم هـؤَلء. وعلـى كـو حـال بك رة في كتب المص،

داد أهو العلم من وجـوه، مـن أبـواب أ ـر ، و هم عندهم ييء من النظر، ومعدود كالمهم، ن في ع 
ولــيا لهــم عال ــة بــالثر، وصــرحوا بــِل  أن بتــاعتهم فــي الحــددم مزجــاة كمــا  ــال الغزالــي عــن 

علـوم الثـر، ومـك :لـ  تانقـو أ ـوالهم فـي كتـب المصـ،ل ؛ لن نصسه، والراز  مـن أبعـد النـاد عـن 
المص،ل  ما هو بنقو مح ، ليا بنقو مح ، هعنـي هـو تانقـو كتـبهم فـي كتـب السـنة الرواهـة؟ 

 .ن هِه الحي ية، ولهم حظ من النظرفتنقو أ واله م ،َل، لكن في مسائو بعتها ددرك بالرأ 
 ة بما، وفبحإذا اعُببر أدى إلى انخرا  العادات والثق"ووجه رابر: وهو أ  ح رد ا حبمال  طالب:

  عباباه فباب الس سبة وَجْحد العلو ، وتبين هاا المعنى ف  ال ملة حا ذعرأ الخزال  عن ن سه 
تبرتاق  المنقا حن الضةل، ب: حا ذعرأ السوفسبائية ف  جحد العلو ، فبه  ببين لك أ  حن أها

 .عقلية، فما بالك باْلحور الونعية؟"ا حبمال ف  الحقائق العادصة أو ال
م و التـداعي تـداعي الوسوسـة واَلحتمـاَلت ْلـى أن تنتهـي ْلـى َل يـيء، ولـِل  صـار مـ ل هـؤَلء 

رفـوا ز، مـا عوتمنوا أن ماتوا على عقائـد العجـائ ،المتكلمين ْلى أنهم تحيروا، وصلوا ْلى حد الحيرة
 .من هِه العلوم ييً ا

ماا لام مال الم رد شدد علاى أصاحاب البقاره إذ تعمقاوا فا  الساؤال ع"وْلج: اعببار ا حب طالب:
عاحنا أح نا هاا ل»صكن لمم إليه حاجة حر ظمور المعنى، وعالك حا جاء ف  الحد ث ف  قوله: 

عاين لماا وأشباأ ذلك، ب: هو أص: ف  المي: عن الصراط المسبقيم، أ  تارى أ  المبب «أو ل بد؟
ياب ه على الخفيما ح رد ا حبمال، فاعببروأ وقالوا فيه، وقبعوا في ت ابه حن الكباب إنما اتبعوا

 .بالحار حنمم" -عليه الصةه والسة -بخير دلي:، فُاحوا بالك، وأحر النب  
العامــة علــى الص،ــرة، وكــانوا  بــو ورود هــِه المصترعــات الحدد ــة أ ــرب ْلــى الص،ــرة، حــد  فــي ْمــام 

دنيا كلهـا فـي سـاعة، وعـامي حاضـر،  ـرأ وكلـم زوجتـه مسجد وهو هقول: ْن  بر الدجال دبلغ الـ
فـي سـاعة؟  ـال: هـِا كـالم الرسـول،  كيـفْن الـدجال دبلـغ  بـره فـي سـاعة. كلنهـا تـرددت،  :و ال

هـــِا كـــالم الرســـول تـــر   ،ـــر علـــى ددنـــ ، تصـــرجين مـــن الـــددن وأنـــُ مـــا تةـــعرين، وهـــي عنـــدها 
 نة عةرين كيلو، وفي دـوم العيـد هقـرءون تبني عليها، هم في  رية تبعد عن المدد أن مقدمات همكن

  بـر الـدجال دبلـغ الـدنيا كيـف أنن، و ن ومعيـدو بلغهم  بـر العيـد والمددنـة مص،ـر  القرآن العصر ما
 كلها في ير ها وغربها في ساعة؟
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 المسللة ما هو َْل أن سمعنا وأطعنا، ص  الصبـر انتهـى اسيـكال، مـا لنـا كـالم، هـِا الصـو، مـا 
علــى  ن،ــرة التســليم. واآلن كــو يــيء دانــا  ، م،ــرو، علــى بســا  البحــم،  َْل ت بــُ  ــدم اسســالم

 . له في العلم الةرعي، في الةرعياتوهات من اَلحتماَلت التي دوردها من َل  يمة 
 طالب: أحياًنا ف  أق: حن ساعة حمكن اآل  لو صخرج الدجال.

ن و لصلكيــة التــي هــي ســتممكــن فــي لحظــة، الســاعة المعروفــة فــي عــرف العــرب مــا هــي بالســاعة ا
 .د يقة

 "ووجااه خاااحَ: وهااو أ  القاارآ  قااد احااب  علااى الك ااار بالعموحااات العقليااة والعموحااات طالااب:
ُلوَ  ّلِلَِّ ( َساَيُقو 84) ْعَلُماو َ تَ }ُقاْ: ِلَماِن اْْلَْرُض َوَحاْن ِفيَماا ِإْ  ُعْناُبْم المب ق عليما، عقوله تعالى: 

 { ُقااْ: َفااَأنَّى ُتْسااَحُرو َ }َسااَيُقوُلوَ  ّلِلَِّ  :[، إلااى أ  قااال85، 84و : ]المؤحناا ُقااْ: َأَفااَة َتااَاكَُّروَ {
الربوبياة [، فاحب  عليمم بإقرارهم باأ  ذلاك هلل علاى العماو ، وجعلمام إذ أقاروا ب89]المؤحنو : 

 .هلل ف  الك: ثم دعواهم الخصوص حسحورتن   عقةء"
 َلرب الـِ   لقهـم وأوجـدهم ورز هـم، كيـف هعني كيف هقرون بلنه هـو الصـالق وهـو الـرازق وهـو الـ

 . وا بين هِا وهِا فكانوا مسحورينهصردونه بالعبودهة؟ فر 
َماَواِت َواْْلَرْ "وقوله تعالى:  طالب: رَ }َوَلِلْن َسَأْلَبُمْم َحْن َخَلَق السَّ ََ وَ َض َوَسخَّ ْم اْلَقَمَر َلَيُقاوُلنَّ  ال َّ

ُ َفَأنَّى ُ ْؤَفُكوَ { الرب هاو هللا بعاد حاا  [، صعن : عيف ُصصرفو  عن اإلقرار بأ 61: ]العنكبوت َّللاَّ
ااَماَواِت َواْْلَْرَض ِبااالْ أقااروا، فياادَّعو  هلل شاارتًكا. وقااال تعااالى:  ُر اللَّْيااَحقِ{ ُصَكاا}َخَلااَق السَّ َ: َعَلااى وِ{

ُ َرب ُكاْم َلاُه اْلُمْلاُك َ  [ إلى قوله: 5]الزحر:  النََّماِر{ ]الزحار:  َرُفوَ { َفاَأنَّى ُتْصا ِإ َّ ُهاوَ  ِإَلاهَ }َذِلُكاُم َّللاَّ
[، وأشااباأ ذلااك حمااا ألزحااوا أن ساامم فيااه اإلقاارار بعموحااه، وجعاا: خااة: ظاااهرأ علااى خااة: 6

بضاى المعقول، ولو لم صكن عند العرب الظاهر ح ة غير حعبرض عليما لم صكن ف  إقرارهم بمق
ى ه لايَ حماا ُصعبارض علياه. وإلاالعمو  ح ة عليمم، لكن اْلحر على خة: ذلك، فدل علاى أنا

شاكا ت هاا، فأن  ترى حا  ن أ بين الخصو  وأرباب المااهب حن ت عب ا سبد  ت، وإ راد اإل
 .عليما بببرتق ا حبما ت، حبى   ت د عندهم بسبب ذلك دليًة صعبمد"

كــان القتــاة فــي و ــُ  ريــب هســمعون دعــو  المــدعي وجــواب المــدعى عليــه ويحكمــون، وتنتهــي 
، والمدعى عليـه أهًتـا عنـده يـبهة، دبينهـا القاضـي االقتية ْلى هِا الحد؛ لن المدعي ه،لب حق  
هــي؟ اعتراضــات، نقــ ، واســتدَلَلت عقليــة مــن  مــافيرضــى ويســلم. لكــن اآلن؟ وييصــة المحــامين 

وإ:ا  اصــم »أجــو كســب القتــية. والتحــِدر للصصــوم وللمحــامين مــن  صــال المنــافق التــي منهــا: 
ويوصـو الحـق ْلــى  ،ن الم،لـوب مـن المصاصـم والم،لـوب مـن المحـامي أن دنةـد الحـق؛ ل«فجـر

وإن كـان عـن  ،صاحبه، والمب،و الِ  َل حق له ْن كان عن جهو هاصبـر ويعلـم أنـه لـيا لـه حـق
 تاها تدل على غاهة التسليم  بو انصتا، الدنيا و بو انصـراف النـاد  ُعناد وإصرار دلزم. وحصل

معــ ،  بــِاهبأنــُ مــا أنــا  ا:هــب : ريــب، تصــير  صــومة بــين اثنــين هقــول عــن اآل ــرة، ْلــى و ــُ
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ـــ والـــِ اعـــرض علـــى القاضـــي  ، ْلـــى و ـــُ  ريـــب، وهـــِا هـــو اهقـــول لـــ  نرضـــى بـــه، ه،لبـــون حق 
 الحاصو.

 اللهم صو وسلم على نبينا محمد. 
 راد وإ "وإلى هاا فأن  ترى حا  ن أ بين الخصو  وأرباب المااهب حن ت عب ا سبد  ت طالب:

  رآنيًّاا و اإلشكا ت عليما بببرتق ا حبما ت، حبى   ت اد عنادهم بسابب ذلاك دلايًة صعبماد   ق
بنااء لوالسانية  سنيًّا، ب: ان ر هاا اْلحر إلى المسائ: ا عبقادصاة، فااطرحوا فيماا اْلدلاة القرآنياة

َلَكاْ  حَ ْم ِحاْن َحاا َهاْ: َلُكا ْنُ ِساُكمْ }َنَرَب َلُكْم َحَثًة ِحْن أَ كثير حنما على أحور عادصة، عقوله تعالى: 
[، 195]اْلعااارا::  ُ اااوَ {}َأَلُماااْم َأْرُجااا:ف َصمْ [ اآلصاااة، وقولاااه: 28]الااارو :  َأْصَمااااُنُكْم ِحاااْن ُشاااَرَكاَء{

 .وأشباأ ذلك"
، لمور واضحة ددركها كو مسلم من العامة وغيرهمبهعني استدَلل القرآن على المسائو اَلعتقادهة 

مـن أن  لدلـة وأتـوا بقواعـد من،قيـة كالميـة فلسـصية َل تاصهـم وَل تـؤد  ْلـى نتـائ{، فبـدَلً طرحوا هـِه ا
 تؤسا العقيدة على الكتاب والسنة با تصار يددد م و الواس،ية في ور ات، هلتينا كتاب الموا ف

 َلثـم هاةـر، فـي ثمانيـة مجلـدات كبـار  ة،على  واعد كالمية فلسصية م،ول ام اًل أو المقاصد مؤسسً 
 لــىهكــاد هصهــم منهــا طالــب العلــم يــيً ا، مــا الــداعي ْلــى هــِا؟ وفــي النهاهــة الصاتمــة حيــرة، َل هصــو ْ

 .نتيجة؛ لن الِ  ليا له  ائد هقوده وسائق هسو ه على الصرا  المستقيم لن هصو
وتركتـه فـي  ،ليسـُ لدهـه  بـرة وَل دَللـة وَل معرفـة بـالنجوم وَل معرفـة بـال،رق  الو وضعُ يصًص  

ه، وَل سائق هسو ه على الصرا ، َل بـد أن دتـو  ،هصو؟ هِا دتوه، ليا عنده  ائد هقوده، متى مصازة
لنهــم ليســُ  ؛دـن دــرو،؟ ومــا أك ـر مــن همــوت فـي الصــحار  والقصــار مـن الجــوا والع،ــ  والتعـبأ

 وعــدلوا عــن الكتــاب ،لــددهم معرفــة وَل  بــرة. وهــِا م ــو أول ــ  مــن الــِدن تنكبــوا الصــرا  المســتقيم
ــوالســ وا دوها واســتمدوها مــن اليونــان وغيــرهم، بعــد أن تارجمــُ الكتــب، فتــلنة ْلــى القواعــد التــي  عَّ

 وأضلوا، نسلل هللا العافية.
 طالب: هم ف  أول اْلحر أرادوا دفعما حن أ  تدخ: على المسلمين، حث: ....... 
مــن دنتســب ْلــى لمــا تارجمــُ ووجــد مــن دــدعمها ويتبناهــا، المــلمون تبناهــا ووجــد مــن دلبــي رغبتــه م

  هـــو فـــي مســـائو ِيـــتهرت. اآلن فـــي ال،ريـــق ال ـــاني الـــن فـــي  لبـــه مـــرض، يـــاعُ وامـــالعلـــم م
القتــاء، مجلــة المحامــاة أك ــر مــن مائــة مجلــد، كــو مجلــد فيــه أك ــر مــن ألــف صــصحة مــن الق،ــك 

، «واليمـين علـى مـن أنكـر ،البينة على المـدعي»الكبير، نحن بحاجة ْلى ييء من هِا؟ القاعدة: 
ْلــى و ــُ  ريــب، النــاد مــا هحتــاجون  -عليــه الصــالة والســالم-ى هــِا جــرت المــة مــن عهــده وعلــ

ووسـائو ملتويـة، فتـدرد هـِه  اوأحدثوا طر ً  ،وأحدثوا حياًل  ،ْلى م و هِا. نعم، أحد  الناد أيياء
هصـير هـم{ الصصـم أن هكسـب القتـية سـواء  الك افةهِه المسائو ويجاب عنها، لكن ما همكن م و 
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لينـال الجـر، أجرهـا  :هكسب القتية على أ  وجـه، هقـول امحاميً  ،عن غيره أو وكياًل  ياًل كان أص
 وأجرتها.
 حق أو باط:. طالب:

 ؟ ما:ا
 بحق أو باط:. طالب:

 .، نسلل هللا العافية«ْ:ا  اصم فجر»بحق أو باطو، 
 ."واعبمدوا على حقدحات عقلية غير بد مة و  قرتبة حن البد مية" طالب:

 .  الِ  هةترك فيه جميك الناد، َلسُ  ريبة من العقو العادهعني لي
روا، فاا"هرًبااا حاان احبمااال  بباارق فاا  العقاا: ل حااور العادصااة، فاادخلوا فاا  أشاادَّ حمااا حنااه  طالااب:

  ون ااأت حباحااث   عمااد للعاارب بمااا، وهاام المخاااطبو  أوً  بال اارتعة، فخااالبوا ال ةساا ة فاا
لبحااث اصعااود ال ماا: بمااا علااى الااد ن ب ساااد، و   زتااد  أنظااارهم، وباااحثوهم فاا  حبااالبمم الباا   

 ارتاة فا  فيما إ  خباً ، وأص: ذلك عله اإلعراض عن ح اري العادات ف  العباارات وحعانيماا ال
 .الوجود"

أصــو :لــ  كلــه اسعــراض عــن الكتــاب والســنة، أصــو الــبالء كلــه اسعــراض عــن الكتــاب والســنة 
 والمناطقــة والصالســصة، وينــوا أن هــِا هــو الــِ  هعصــم الــرأ واَلستعاضــة عنهمــا بقواعــد المتكلمــين 

مــن الص،ــل، هعصــم العقــو مــن الص،ــل، الســير علــى  واعــدهم، وهــو الــِ  أو عهــم فــي الص،ــل، وهــو 
 .لتالَلت والحيرة، وهللا المستعانالِ  أو عهم في الةبه وا

بمااً ، عقا: إليماا اح"وقد حر فيما تقد  أ  ح اري العادات قبعية ف  ال ملة وإ  طرق ال طالب:
ة اقبنااص ْلنما ف  الونر الخباب  تماثلماا أو تقاربماا. وحار أصًضاا بياا  عي يا لفكالك العبارات

ظاواهر القبر حن الظنيات، وه  خاصة هاا الكباب لمان تأحلاه والحماد هلل، فاإًذا   صصاح فا  ال
و  ذلاك روج عنما، فيكا عبراض عليما بوجوأ ا حبما ت المرجوحة، إ  أ   دل دلي: على الخ
 .داخًة ف  باب البعارض والبرجيح، أو ف  باب البيا ، وهللا المسبعا "

لمعلـق ، هقول ا"وحن ذلك أصًضا بيا  عي ية اقبناص القبر حن الظنيات، وه  خاصة هاا الكباب"
 الةيخ دراز، هقول: تتبك الظنيات... 

ْلـى  ا والوجـوه العقليـة كـِل  ويتـم  ـوة منهـاتتبك الظنيات في الدَللة أو في المتن أو فيهمـ طالب:
 ويصـير كـالتواتر المعنـو ، وَل ، وة، وَل دزال هستقر  حتى هصو ْلى مـا هاعـد  اطًعـا فـي الموضـوا

و  لنه َل هستند ْلى دليو  اص، كمـا أن رواة التـواتر المعنـ ؛دبالي أن هكون بع  الدلة ضعيًصا
ولكـن المجمـوا دلـزم أن هكـون كـِل ، فهـِه  اصـية هـِا  َل دلزم في جميعهم أن هكونوا محو ال قة،

الكتاب في استدَلَلته، وهي طريقـة ناجحـة أدت ْلـى وصـوله ْلـى المقصـود، اللهـم َْل فـي النـادر، 
 رحمه هللا رحمة واسعة.
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لتـواتر انعم. الدلة الظنية التي ليسُ من الكتاب وَل من متواتر السنة، هحتف بها مـن القـرائن أوًَل 
تمـك في السنة وهو  ليو، وأك ـر منـه التـواتر المعنـو  التـي تـرد فيـه  تـاها ك يـرة مصادهـا هج اللصظي

ــدليو  ،وينتــم ْليــه آ ــر ،فــي أمــر واحــد، وإن لــم تكــن ألصايــه تــدل عليــه صــراحة، بحيــم دوجــد ال
وينتــاف ْليــه آ ــر بمعنــاه، وهكــِا وهكــِا ْلــى أن هصــو ْلــى حــد الق،ــك.  ــو م ــو هــِا فــي رواة 

ثـم دوافقـه عليـه فـي  ،ِدن هم في الصو مجموعـة مـن الـرواة، هعنـي دـرو  أحـدهم الصبـرالمتواتر ال
ى روادته آ ر، وإن كان الول أ و مما ها،لب في الحددم ال ابُ، ثم بعد :ل  دنتم ْليه آ ـر، ْلـ

 بقبول هِا الصبـر. هعنـي دنتـاف ْليـه يـيً ا فةـيً ا حتـى هصـو ْلـى حـد اأن هجد السامك نصسه ملزمً 
  .بقبوله وَل دتردد فيه. وهِا مراده في كالمه ال يرهاق،ك 

 طالب: لكن إذا عان  أكثر البرق أو اْلدلة نعي ة؟ 
فهــي تتر ــى، علــى  ــالف بــين أهــو  ا، ْ:ا كــان ضــعصها منجبــرً امنجبــرً  اَل، ْ:ا كانــُ ضــعيصة ضــعصً 

ة، أو لك ــرة هــِه ال،ــرق التــعيص ؛العلــم فــي الحــددم التــعيف ب،ر ــه هــو هصــو ْلــى حــد الصــحي 
َل درتقـي ْلـى  ،ما دتعد  ْلى الصحي  ،ْنه هصو ْلى حد الحسن ويقف ما دتعد  الصحي  :هقال

ْنـه َل هصـو ْلـى الصـحي ، هقـف  :الصحي ، والمسللة معروفـة فـي كتـب المصـ،ل ، أك ـرهم هقـول
 ؛ْلى حد الحسن لغيره، والحافظ ابن ك ير ومعه جمك من أهو العلم  رروا أنـه هصـو ْلـى الصـحي 

 نه ارتقى بال،ريق ال اني ْلى الحسن، ثم ما بعد الحسن؟ ل
 .الصحيح طالب:

لنـه صـار  ؛من طريق ثالم ورابك و اما وعاير درتقي ْلى الصحي ، بو  د هصو ْلى المتـواتر
ا َل تقبـــو اَلنجبـــار،  ملزًمـــا للســـامك بتصـــدهقه. و ـــو م ـــو هـــِا فيمـــا ْ:ا كانـــُ ال،ـــرق ضـــعيصة جـــد 

رحلـــة التـــعف المنجبـــر ْلـــى مـــا عـــداه، ويصـــح  بم ـــو هـــِه ال،ـــرق وك ـــرت ك ـــرة بحيـــم تعـــدت م
السيوطي والةيخ اللباني في بع  الحاَلت. لكن الجمهور على أن التعف غير المنجبـر دبقـى 

 ولو بلغ ألف طريق.  ،ضعيًصا
 .......  طالب:

  .اَلستغناء بالةهرة
 .......  طالب:

 ؟ أمبالنسبة للحددم 
 ....... 

 الراو ؟ أم
 .......  :طالب
هــِا ْ:ا تلقـاه أهــو العلــم بـالقبول ارتقــى، وأمـا مجــرد الةــهرة علـى اللســنة فـال تكصــي. وبالنســبة  نعـم،

السـنن،، م ـو للرواة كمـا هقـول الحـافظ العرا ـي: حوصـححوا اسـتغناء للةـهرة عـن تزكيـة كمالـ  نجـم 
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:ا  يــو فــي مــا تنظــركتــب الرجــال  عنــه فــيورد فــي ســند حــددم تبحــم  ؟مالــ  دبحــم فــي ترجمتــه
 ؟ مامال  أو أحمد أو غيره

 .......  طالب:
لكــن  ،ا عاــرف بجــر، وَل تعــددومـ تبقـى الجهالــة، َْل ْ:ا عاــرف بــلمر آ ـر هقتتــي تعددلــه، م ــو راو  

 تقول؟  ما:اوَله عمر بن عبد العزيز وَلهة، 
 .......  طالب:

 هقول عن أبي هريرة؟  ما:ا
 .......  طالب:

 وأبو هريرة هقول هِا الكالم، عرفنا فيه. ا وَل تعدداًل لما:ا َل نعرف فيه جرحً 
 .......  طالب:

 ؟ما:ا
 ....... طالب:

 م فيه.كل{  أبو هريرة تا 
 ....... طالب:

 أبو هريرة ما هكصي؟
 ....... طالب:

َل، كونه َل داِكر في كتب الجر، والتعـددو مـك أننـا نقـف فـي مواضـك أ ـر  علـى أنـه معـدل ممـن 
 أملكنه معتمـد. أحياًنـا داـِكر بلصـظ هصصـى علـى أهـو العلـم هـو هـو جـر،  ،َل تعددولم هاعرف بجر، و 

ْدل، َعـتعددو؟ دانظر في أمره، م لما  لنا في جبـارة بـن المغلـا الـِ   ـال فيـه أبـو حـاتم: بـين َدـَدْ  
، لكنــه فـي حقيقــة  أمهـِا تعــددو  ر لمــاتجــري ؟ لكـن الحــافظ العرا ــي هقـول: تعــددو، بــين َدـَد َّ َعــْدلة

مـك أن الئمـة كلهـم  ،لن الحافظ ابن حجر هقول: مـا همكـن أن هاعدلـه أبـو حـاتم مـك يـدته ؛تجري 
وتتبعها ْلى أن و ف على أنها في جر، يددد، والمسللة  ،على تتعيصه، فبحم عن أصو المسللة

 :كرناها مراًرا.
 على محمد وعلى آله وصحبه أجميعن. اللهم صو{   

 .......  طالب:
 ؟ما:ا
 ....... :طالب

 دن أبو عبد الرحمن؟ أجب ها أبا عبد الرحمن؟ أعط القود باريها؟ أ
 .......  طالب:

 هقول؟  ما:اواللباني 
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 اْللبان  حسنما علما. طالب:
 من هِا النوا، من النوا اللي :كرناه سابًقا، أن الةيخ در ... 

 .......  طالب:
 ، وم له  بله السيوطي تر .نعم

 .......  طالب:
 ؟ ا:ام

 الهام والتواريخ وكلها. نعم
 .......  طالب:

 ؟ما:ا
 .......  طالب:

 ؟ما:ا
 ....... طالب:

عـــن  ، أن هللا هـــو الول ولـــيا  بلـــه يـــيء، وأفعالـــه هـــو واجـــد فـــي و ـــُ مـــن الو ـــات مع،ـــاًل نعـــم
 الفعال؟ مصعوَلته؟

 ....... طالب:
 المهم أنها كانُ بعد أن لم تكن.

 ....... طالب:
، هـِا الـِ  نريـد -عـز وجـو-بعد أن لم تكن، وهو غير مع،و عن الفعـال مـك بدادتـه  كانُ هي

ن فيــه مســللة تسلســو فــي المســتقبو والماضــي والصــالف المعــروف، ْ :أن نقــرره، وإن كــانوا هقولــون 
 ييخ اسسالم در  أنه ما فيه مانك من التسلسو في الماضي والمستقبو.

 .......  طالب:
اني، ن الحـواد  لهـا أول، هـِا القـول ال ـْ،  ـالوا «كان هللا ولم هكن ييء معـه»اعتبارهم أنه هقول: 

َل؟ المسـللة  الفيـة بـين أهـو  أموييخ اسسـالم أنـُ راجعـُ كالمـه فـي درء تعـارض العقـو والنقـو 
 العلم، هِا الصالف سائغ، لكن الكالم في المستقبو.

 .......  طالب:
 غيره كلها مصلو ة موجد محد ، ما عداه حاد ؟ ف  هو الكالم في أفعال هللا، وإَل ِال

 ....... طالب:
 َل، أفعال هللا ما هقال لها حواد .

 ....... طالب:
 .نعممصعوَلته 
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 ....... طالب:
 في و ُ َل فعو له؟ -جو وعال-مصلو اته، لكن هو واجد الرب  نعم

 ....... طالب:
  الص انتهينا، تعالى هللا.

 ....... طالب:
 هي؟ ما
 ....... ب:طال

 مقدار من الزمان زاد عن الساعة أو نق .
 ....... طالب:

مــا هصــالف، لكــن فــي الصــيف تكــون ســاعة و مــا د ــائق أو عةــر د ــائق، وفــي الةــتاء تنــزل  نعــم
 بعد  ما د ائق تكون ساعة َْل  ما د ائق.

 ....... طالب:
 .قسمها من طلوا الةما ْلى زوالها وا سم على ستةتما فيه ْيكال أنُ 

 ....... طالب:
 َل هصبر.
 ....... طالب:

م و هِا َل دتورا عن م و هـِا هسـلل وإَل فالصـو فعلى حسب غلبة الظن، ْ:ا غلب عليه الظن 
 الحو.
 ....... طالب:

 مـا هـو بالصـو، نسـكُ :قـولما فيه ييء، لنه ما هو بالصـو الغـنم ت اغنمً  أو هسللون ْباًل  نعم
 الصو.على  نسكُ بناءً  :الغنم تقول
 على اْلكثر. طالب:

 ؟ كيف
 على أنه اْلكثر. طالب:

 لنه راعي غنم!! ؛عندك أنُ
 .......  طالب:

 ن صاروا دِكرونها بعد تصير أ و.أَل، واسبو بعد 
 ؟احسبوردً  ليَ أوطالب: صسأل عن نوع الدجاج حسبورد 

 هصير؟ ما:ام و هِا َل دترتب عليه، هعني ْ:ا تركته 
 .......  طالب:
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 ُ تة  في هِا الةص  أنه هلكو كو ييء؟أن
 . نعم طالب:
 اسلله.

 طالب: حا  دخ: ف  هاا؟
 دن؟ أ

 ي نمى عنه عمر؟اال طالب:
؟ دجاأالـنـوا  مـا :  تلكـو عنـده أفتـو منـ ، تقـول لـهَِْل ْ:ا كان ورًعا زائًدا، هـو الـَل ما دد و 

 صو الغنم.لنه ليا ال ؛غنم هِا ما فيه ْيكال أولكن كون  تة  هو هو ْبو 
  قضاء ال ائبة...طالب: 

َل، والترتيــــب واجــــب، وَل هســــقط َْل بنســــيانه، ْ:ا نســــي  ــــالص، أو بصةــــية فــــوات و ــــُ ا تيــــار 
 الحاضرة.
 .......  طالب:

 دن؟أ
 .......  طالب:

 يهر للتلن والسنة في المعز.الَل العمر، الستة 
 .......  طالب:

  الص، م و البلوغ  مسة عةر لو ما احتلم. هِا الصو أنها ت ني، لكن ْ:ا تحقق السن
 .......  طالب:

 ؟ما:ا
 ....... طالب:

 ون. لن بعتهم هجي ؛على حسب ثقت  به
 .......  طالب:

 َل في أهو  برة.
 ....... طالب:

 ولدها وعنده وعيةته منها، هعتمد ْن كان ثقة.  ِعلى كو حال البائك وال
 .......  طالب:

 ال ما تمُ، بصالف ما لو  ال تمُ و الصه غيره داتهم.َل، وَل داتهم ْ:ا  
 ، عيف صكو  تقسيم البرعة؟اطالب: رج: توف  وترك زوجبه وسبعة حن البنين وبنبً 

 للزوجة ال من، والبا ي بين البناء والبنات.
 .......  طالب:
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 (  18) املوافقررررررررررا  لل ررررررررررا   شررررررررررر  كتررررررررررا   

 

20 

ْ وا َحظ{  اْلاْنَ َيْين  نعم،  ََِّكر  م   [.11]النساء:  }ل ل
 ال حياته عبب نصف الملك ....... طالب: طيب ف  ح

 َل، أعو: باهلل، أعو: باهلل.
 ....... طالب:
 ........تنازلوا

 
 


