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السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
سم .بسم هللا الرحمن الرحيم
الحمد هلل رب العالمين ،وصلى هللا وسلم على نبينا محمد ،وعلى آله وصحبه:
قال اإلمام القرطبي -رحمه هللا تعالى:-

السماو ِّ
الطير ص َّ
َّ
ات َو ْاْلَْر ِّ
افات} َل َّما َذ َكَر
َق ْوُل ُه َت َعاَلى{ :أََل ْم َتَر أ َّ
َّللا ُي َس ِّب ُح َل ُه َم ْن ِّفي َّ
ض َو ْ ُ َ
َن َّ َ
ِّ
َّة واْلبِّيَن ِّ
ِّ
ِّ
وع ِّات ِّه َت ُد ُّل ِّب َت ْغِّي ِّ
َن َل َها َص ِّان ًعا
يرَها َعَلى أ َّ
اتَ ،وَبَّي َن أ َّ
ُو ُ
َن َم ْصُن َ
ض َ
وح ْاْلَيات َزَاد في اْل ُحج َ َ
الَ ،فَله بع َث ُة ا ُّلرس ِّل ،وَق ْد بع َثهم وأََّي َدهم ِّباْلمع ِّج َز ِّ
َق ِّادًار َعَلى اْل َكم ِّ
َخَبُروا ِّباْل َجَّن ِّة َو َّ
الن ِّار،
اتَ ،وأ ْ
َ َ َ ُ ْ َ ُْ ُ ْ
ُ َْ
ُ
َ
ِّ
ط ِّ
ِّ
ِّ
َّ
ِّ
َّللا
اه :أََل ْم َت ْعَل ْمَ ،واْل ُمَر ُاد اْل ُك ُّل{ .أ َّ
َّللا َعَلْيه َو َسَّل َمَ ،-و َم ْعَن ُ
َواْلخ َ ُ
َن َّ َ
اب في" {أََل ْم َترَ}" ل َّلنب ِّي َ -صلى َّ ُ
السماو ِّ
َّ
َّ
اإل ْن ِّ
ات} ِّم َن اْلم ََل ِّئ َك ِّةَ { .و ْاْلَْر ِّ
ض} ِّم َن اْل ِّج ِّن َو ِّْ
ال
ُي َس ِّب ُح َل ُه َم ْن ِّفي َّ
سَ { .والطْيُر َصافات} َق َ
َ
مج ِّ
يح ِّلما ِّسواه ِّم َن اْل َخْل ِّق .وَقال س ْفي ُ ِّ َّ
الص ََل ُة ِّل ْ ِّ
ْل ْن َس ِّ
انَ ،و َّ
س
اهٌد َو َغْيُرُهَّ :
َُ
َ َ ُ َ
الت ْس ِّب ُ َ َ ُ
ان :للطْي ِّر َص ََل ٌة َلْي َ
ِّ
ع َوََل ُس ُج ٌ ِّ
اه َّ
اش.
َج ِّن َح ِّت َها َص ََل ٌةَ ،وإ َّ
النَّق ُ
يها ُرُكو ٌ
ِّن أصواتها َت ْس ِّب ٌ
يلِّ :إ َّن َضْرَب َها ِّبأ ْ
يحَ ،ح َك ُ
ف َ
ودَ .وق َ
ط َّف ِّ
ِّ
ِّ
الصْنع ِّة .ومعَنى" ص َّ
ِّ
يلَّ :
ات
افات" ُم ْص َ
يح َه ُ
الت ْس ِّب ُ
اهَنا َما ُيَرى في اْل َم ْخُلو ِّق م ْن أَ َث ِّر َّ َ َ َ ْ
َ
َوق َ
ِّ
ْاْل ِّ ِّ ِّ
اع ُة " :و َّ
ال َّ
وز"
الطْيُر" ِّب َّ
َّاجَ :وَي ُج ُ
ْ
الزج ُ
َجن َحة في اْل َه َواءَ .وَقَأَر اْل َج َم َ
َ
الرْف ِّع َع ْط ًفا َعَلى" َم ْن" َوَق َ
الطْير" ِّبم ْعَنى م َع َّ
َّ
الطْي ِّر".
َ
َو َ َ
ٍ
حينئذ للمعية ،الرفع على أنها عاطفة ،والنصب على أنها واو المعية.
فتكون الواو

ِّ
ِّ
ِّ
ال َّ
الرْف ِّع".
َج َوُد ِّم َن َّ
الَ :و ُه َو أ ْ
النح ُ
َّاسَ :و َسم ْع ُت ُه ُي ْخبُرُ ،ق ْم ُت َوَزْي ًدا" ب َم ْعَنى َم َع َزْيدَ .ق َ
" َق َ
قمت وزيدا فالنصب أجود من الرفع؛ ألن الرفع في هذه الصورة ضعيف ،العطف
نعم إذا قلتُ :
على ضمير الرفع المتصل دون فاصل ضعيف ،فالمتجه في مثل هذه الصورة النصب ،والنصب
مختار لدى ضعف النسق.
يعني إذا ضعف النسق فالنصب هو المختار والعكس.

وز َّ
الن ْص ُب".
َج َود َّ
الرْفعَ ،وَي ُج ُ
ان ْاْل ْ
الَ :فِّإ ْن ُقْل َتُ :ق ْم ُت أََنا َوَزْيٌدَ ،ك َ
" َق َ
ألن الرفع هو األصل ،النسق هو األصل فهو األجود إذا وجد ضمير الفصل.
ِّ
َي
يح ُه} َي ُج ُ
وز أ ْ
َّللا َص ََل َت ُه َوَت ْس ِّب َ
َوَت ْس ِّب َ
يح ُه ،أ ْ
َن َي ُكو َن اْل َم ْعَنىُ :ك ٌّل َق ْد َعل َم َّ ُ
ِّ
ِّ
ين
يح اْل ُم َس ِّب ِّحَ .و ِّم ْن َه ِّذ ِّه اْل ِّج َهة َي ُج ُ
وز َن ْص ُب" ُكل" عْن َد اْلَب ْص ِّرِّي َ
َوَت ْس ِّب َ

َلت ُه
"{ ُك ٌّل َق ْد َع ِّل َم َص َ
َع ِّل َم َص ََل َة اْل ُم َص ِّلي
ِّ
ِّ
ِّ
وفِّي َ ِِّّ
َواْل ُك ِّ
يل :اْل َم ْعَنى َق ْد َع ِّل َم ُك ُّل ُم َصل َو ُم َس ِّبح َص ََل َة َن ْف ِّس ِّه
ين بإ ْض َم ِّار ف ْعل ُي َفسُرُه َما َب ْع َد ُهَ .وَق ْد ق َ
{ك ٌّل َق ْد ع ِّلم ص ََل ُته وَتس ِّبيحه} َغير مس ًّمى اْل َف ِّ
الن ِّ
ض َّ
اع ُل.
يح ُه َّال ِّذي ُك ِّل َف ُهَ .وَقَأَر َب ْع ُ
اسُ :
ُ َ َ ُ َ ْ ُ
َوَت ْس ِّب َ
َْ ُ َ
ض َّ
َن َي ُكو َن َت ْق ِّد ُيرُه:
ين أ َّ
َوَذ َكَر َب ْع ُ
يح ُه} َفَي ُج ُ
وز أ ْ
الن ْح ِّوِّي َ
َن َب ْع َض ُه ْم َقَأَرُ { :ك ٌّل َق ْد َعَّل َم َص ََل َت ُه َوَت ْس ِّب َ
َّ
يح ُه،
يح ُهَ .وَي ُج ُ
وز أ ْ
َن َي ُكو َن اْل َم ْعَنىُ :ك ٌّل َق ْد َعَّل َم َغْيَرُه َص ََل َت ُه َوَت ْس ِّب َ
َّللا َص ََل َت ُه َوَت ْس ِّب َ
ُك ٌّل َق ْد َعل َم ُه َّ ُ
2

معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري
أَي ص ََل َة َن ْف ِّس ِّهَ ،في ُكو ُن َّ ِّ
الن ِّ
يم َّال ِّذي ُه َو ِّْ
َن ِّم َن َّ
اس َم ْن َل ْم
وص؛ ِّْل َّ
َ
ص ُ
ام َواْل ُمَر ُاد اْل ُخ ُ
ْ َ
اإل ْف َه ُ
الت ْعل ُ
ِّ
اس َت َد َّل ِّمْن ُه اْل ُم ْس َت ِّد ُّلَ ،ف َعَّبَر َع ْن ِّاَل ْس ِّت ْدََل ِّل ِّبال َّت ْع ِّليمَِّ ،قاَل ُه
ُي َع ِّل ْمَ .وَي ُج ُ
وز أ ْ
َن َي ُكو َن اْل َم ْعَنى ُك ٌّل َقد ْ
يداَ ،كَقوِّل ِّه{ :يعَلم ِّ
السَّر َو َّ
الص ََل ُة ُهَنا ِّب َم ْعَنى َّ
الص ََل ُة
الت ْس ِّب ِّ
اْل َم ْه َدو ُّ
الن ْج َوى}َ .و َّ
ِّيَ .و َّ
يحَ ،وُك ِّرَر َتأ ِّْك ً
ْ
َْ ُ
ِّي".
يحاَ ،قاَل ُه اْلُق َشْيرُّ
َق ْد ُت َس َّمى َت ْس ِّب ً
والسبحة هي السنة ،وهي الصالة ،ففي ارتباط بين التسبيح وبين الصالة الشرعية ،وأولى
التقديرات هو األول{ ،كل} تنوين عوض عن مضاف إليه ،تقديره :كل ٍ
أحد قد علم هللا -جل

وعال -صالته وتسبيحه ،وامتثاله ألمره ،وعدم امتثاله.
ض وِّإَلى َّ ِّ
"{وَِّّ ِّ
ِّ
ِّ
َن
َّم في غير موضع َق ْوُل ُه َت َعاَلى{ :أََل ْم َتَر أ َّ
ّلِل ُمْل ُك َّ
السماوات َو ْاْلَْر ِّ َ
َ
َّللا اْل َمص ُير} َتَقد َ
َي
حابا} َذ َكَر ِّم ْن ُح َج ِّج ِّه َشْيًئا َ
َي أََل ْم َتَر ِّب َعْيَن ْي َقْل ِّب َكُ{ .ي ْزِّجي َس ً
َّللا ُي ْزِّجي َس ً
حابا} أ ْ
آخَر ،أ ْ
َّ َ
ِّ
َيسو ُ ِّ
اءَ .و ِّ
َي َت ُسوُق ُهَ .و ِّمْن ُه َز َجا
يح ُت ْزِّجي َّ
الر ُ
الس َح َ
ُ
ابَ ،واْلَبَقَرُة ُت ْزجي َوَل َد َها أ ْ
ق إَلى َحْي ُث َي َش ُ
ودا} ِّإ َذا َتَي َّسَر ْت ِّجَب َاي ُت ُه".
اء { َم ْم ُد ً
اْل َخَر ُ
اج َي ْز ُجو َز َج ً
الرؤية هذه أولها المؤلف -رحمه هللا -على أنها قلبية ،وليست بصرية؛ ألن هذا الفعل غير

مرئي؛ ألن هذا الفعل حقيقته غير مرئي ،فال بد من أن تكون الرؤية قلبية ،وال مانع أن تكون
علمية بمعنى :ألم تعلم؛ ألنه بلغك من النصوص ما يجعل علمك بهذه المسألة كالرؤية.

طالب :يقول المفسر" :وكرر تأكيدا ،كقوله{ :يعلم السر والنجوى} قال في الحاشية :ال يوجد في
ِ
اه ْم} [{ }78سورة التوبة] ،وفي طه
{ي ْعَل ُم س َّرُه ْم َوَن ْج َو ُ
القرآن آية هكذا ،والذي في سورة التوبةَ :
{يعَلم ِ
َخَفى} .
الس َّر َوأ ْ
َْ ُ
وهذا ال شك أنه غلطة ،على كل حال األمثلة كثيرة في عطف الشيء على نفسه إذا اختلف
المعنى ،ما يلزم أن يكون هذه اآلية على وجه الخصوص.

ال َّ
الن ِّاب َغةُ:
" َوَق َ
ق
َه ِّلي َو ِّم ْن َو َ
ط ِّني  ...أ ُْزِّجي ُح َش َ
ِّإِّني أ ََتْي ُت َك ِّم ْن أ ْ
اش َة َن ْفس َما ِّب َها َرَم ُ
ال أَْي ًضا:
َوَق َ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
َي َي ْج َم ُع ُه
ال َعَلْيه َجام َد اْلَبَرِّد{ ُث َّم ُي َؤِّل ُ
أْ
ف َبْيَن ُه} أ ْ
َسَر ْت َعَلْيه م َن اْل َج ْوَزاء َس ِّارَيةٌُ ...ت ْزجي الش َم ُ
ِّعْن َد اْن ِّت َش ِّائ ِّهِّ ،لي ْقوى وي َّت ِّصل وي ْك ُثف .و ْاْلَصل ِّفي َّ ِّ ِّ
ف .وقرئ " :يؤلف"
ولَ :تأََّل َ
التأْليف اْل َه ْم ُزَ ،تُق ُ
َ َ ََ َ ََ َ َ ْ ُ
ِّباْل َو ِّ
او َت ْخ ِّفي ًفا".
السحاب قد يكون متقطعا في أماكن ،ثم بعد ذلك يؤلف بينه ،يجمع بينه؛ ليكون أقوى.
ِّ ِّ َّ ِّ
ِّ
ِّ
وبْي َن
ئ َّ
َ"و َّ
حاب" [الرعدَ .]12 :
الس َ
الس َح ُ
اب َواحٌد في الل ْفظَ ،وَلك َّن معناه جمع ،ولهذا قالُ ":يْنش ُ
3
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ِّ
ِّ
ِّ
الس َح ِّ
ابَ ،ك َما
اب أ َّ
اع ِّة َّ
ََل َيَق ُع ِّإََّل َل ْثَنْي ِّن َف َصاع ًداَ ،ف َكْي َ
َن" َبْيَن ُه" ُهَنا ل َج َم َ
ف َج َاز َبْيَن ُه؟ َفاْل َج َو ُ
َّ ِّ
ِّ
ِّ
ولَّ :
اب
اءَ .و َج َو ٌ
ال َم ْعَن ُ
اه اْل َفَّر ُ
الش َجُر َق ْد َجَل ْس ُت َبْيَن ُه؛ ْل ََّن ُه َج ْم ٌعَ ،وَذ َكَر اْلكَن َاي َة َعَلى الل ْفظَ ،ق َ
َتُق ُ
اح ًداَ ،فج َاز أَن يَقال بيَنه؛ ِّْل ََّنه م ْش َت ِّمل عَلى ِّق َ ِّ
السحاب و ِّ
ال:
َ
آخُر َو ُه َو أ ْ
َ ْ ُ َ َْ ُ
ٌ َ
َن َي ُكو َن َّ َ ُ َ
طع َكث َيرةَ ،ك َما َق َ
ُ ُ
الد ُخ ِّ
َبْي َن َّ
ول َف َح ْو َم ِّل".
التجويز األخير يرجع مفاده إلى األول ،ما دام متفرقا فيمكن أن تدخل بين أجزائه {بين} ،ما
تستطيع أن تقول{ :زيد جلست بينه} لكن تقول{ :جلست بين يديه} ألنه أكثر من جزء ،أما بينه
باعتباره شيئا واحدا ال ُيجلس بينه ،أما بين يديه فهذا ممكن؛ ألنهما اثنتان ،والسحاب لو كان
قطعة واحدة ما تستطيع أن تجلس بينه ،لكن قطع متعددة تجلس بينها.

ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ
ِّ
ُوق َع َبْي َن" َعَلى َّ ِّ
" َفأ ِّ
ور َبْي َن
ولَ :ما ِّزْل ُت أ َُد ُ
الد ُخولَ ،و ُه َو َواحٌد َل ْشت َماله َعَلى َم َواض َعَ ،وَك َما َتُق ُ
َن اْل ُكوَف َة أماكن كثيرة ،قاله َّ
َّاج َو َغْيُرُه".
اْل ُكوَف ِّة؛ ِّْل َّ
الزج ُ

يعني بين أحيائها ،وأحياؤها متعددة.
الد ُخ ِّ
ان ُيْرَوىَ :بْي َن َّ
ول َو َح ْو َم ِّل".
َص َم ِّع ُّي أ َّ
َن َه َذا ََل َي ُج ُ
وزَ ،وَك َ
" َوَز َع َم ْاْل ْ
ِّ
الس ِّ
ماء
ِّن َيَرْوا ِّك ْس ًفا ِّم َن َّ
َي ُم ْج َت ِّم ًعاَ ،يْرَك ُب َب ْع ُ
ض ُه َب ْع ًضاَ ،كَق ْوِّله َت َعاَلىَ { :وإ ْ
كاما} أ ْ
"{ ُث َّم َي ْج َعُل ُه ُر ً
الرْكم جمع َّ ِّ
ِّ
ال ِّمْن ُهَ :رَك َم َّ
الشي َء َيْرُك ُم ُه
ساق ً
وم} [الطورَ .]44 :و َّ ُ َ ْ ُ
طا َيُقوُلوا َس ٌ
حاب َمْرُك ٌ
الش ْيءُ ،يَق ُ
ْ
ِّ
َرْك ًما ِّإ َذا َج َم َع ُه َوأَْلَقى َب ْع َض ُه َعَلى َب ْعضَ .و ْارَت َك َم َّ
ين
اج َت َم َعَ ،و ُّ
الش ْي ُء َوَتَر َ
اك َم ِّإ َذا ْ
الرْك َم ُة الط ُ
يق ِّ -ب َف ْت ِّح اْل َك ِّ
الرمل اْلم َتر ِّ
َشبه ُه .ومْرَت َكم َّ
الط ِّر ِّ
اف-
عَ ،و ُّ
اك ُمَ ،وَك َذ ِّل َك َّ
اْل َم ْج ُمو ُ
امَ ُ ُ َ َّ :
الس َح ُ
اب َو َما أ ْ َ َ َ ُ ُ
الرَك ُ
ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ
قَ ،قاَل ُه أَُبو
َح ُد ُه َما :أََّن ُه اْلَبْر ُ
َج َّاد ُت ُهَ { .ف َتَرى اْل َوْد َق َي ْخُر ُج م ْن خَلله} في" اْل َوْد َق" َق ْوََل ِّن :أ َ
الش ِّ
َش َه ِّب اْل ُعَقْي ِّل ُّيَ .و ِّمْن ُه َق ْو ُل َّ
اع ِّر:
ْاْل ْ
اج ًة َو َخَر ْج َن منها  ...خروج الودق من خلل السحاب
أَ َثْرَنا َع َج َ
الش ِّ
َّ
ورَ .و ِّمْن ُه َق ْو َل َّ
اع ِّر:
الث ِّاني :أََّن ُه اْل َم َ
طُرَ ،قاَل ُه اْل ُج ْم ُه ُ
ض أَْبَق َل ِّإْبَقاَل َها
َف ََل ُم ْزَن َة َوَد َق ْت َوْد َق َها َ ...وََل أَْر َ
امُرُؤ اْلَقْي ِّ
س:
ال ْ
َوَق َ

ِّ
اف َوَتْن َه ِّم ََل ِّن
يم ٌة َ ...و َس ْك ٌب َوَت ْوَك ٌ
َف َد ْم ُع ُه َما َوْد ٌ
ق َو َس ٌّح َود َ
السحاب ُة َف ِّهي و ِّاد َقةٌ .وودق اْلم َ ِّ
ِّ
طَرَ .وَوَد ْق ُت ِّإَلْي ِّه َدَن ْو ُت ِّمْن ُه.
َي َق َ
الَ :وَد َقت َّ َ َ
طُر َيد ُ
َ َ
ق َوْد ًقا ،أ ْ
ُيَق ُ
َ ََ َ َ
ِّ
ِّ
ِّ
َي َدَنا ِّمْن ُهُ .ي ْضَر ُب ِّل َم ْن َخ َض َع ِّل َّ
لشي ِّء ِّل ِّحْر ِّص ِّه َعَلْي ِّه.
َوِّفي اْل َمَثلَ :وَد َق اْل َعْيُر إَلى اْل َماء ،أ ْ
ْ
ِّ
ِّ
والموضع مودق .وودقت به وْد ًقا اس َت ْأَنست ِّب ِّه .ويَق ِّ ِّ
ِّ
ق
ْ ْ ُ
ال ل َذات اْل َحاف ِّر ِّإ َذا أََرَادت اْل َف ْح َلَ :وَد َق ْت َتد ُ
َ
َُ ُ
اق".
س َوُدو ٌ
ان َوُدو ٌ
اس َت ْوَد َق ْتَ .وأ ََت ٌ
ِّها ِّوَد ٌ
قَ ،وَوِّد ٌ
ق َوَفَر ٌ
يق أَْي ًضاَ ،وب َ
َوْد ًقاَ ،وأ َْوَد َق ْت َو ْ

األتان عند العامة إذا أرادت الفحل هنا يقال :ودقت األتان يعني كالفرس ،يعني :أرادت الفحل
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الضراب ،فعند العامة ماذا يسمونه؟ يا أبا عبد هللا؟! األتان إذا أرادت الفحل؟ ال تدري أيضا ،ما
يقبل منك هذا هو ما فيه غيرك؟
طالب :صارف.

ال الصارف العنز أو الشاة ،هذا في الغنم يقال :صارف ،وفي البقر :معطي ،وفي اإلبل يقولون

ماذا؟

طالب :معشر.

ال ما هي معشر ،مجسر ،مجسر ،وفي األتان؟
هنا جعلها من ذوات الحافر فهي كذلك ،فحكمها حكم الفرس ،لكن االستعمال غير هذا ،يعني

وإن كان االستعمال أحيانا يكون خطأ ،هم يقولون :طالب.
" َواْل َوِّد َيقةُِّ :شَّد ُة اْل َح ِّرَ .و ِّخ ََل ل َجم ُع َخَللِّ ،م ْثل اْل َجَب ِّل َواْل ِّجَب ِّ
الَ ،و ِّهي ُفَر ُج ُه
ْ
ُ
َ
السح ِّ
اب
َوَق ْد َتَقَّد َم ِّفي" اْلَب ْقَرِّة" أ َّ
ال اْل َم َ
ط ِّرَ ،ل ْوََل َّ
الس َح ُ
الِّ :إ َّن َّ َ ُ
اب غْرَب ُ
َن َك ْعًبا َق َ
السم ِّ
اء َْلَ ْف َس َد ما َيَق ُع َعَلْي ِّه ِّم َن ْاْلَْر ِّ
ض".
َ
َّ َ

َو َم َخ ِّار ُج اْلَق ْط ِّر ِّمْن ُه.
اء ِّم َن
ِّح َ
ين َيْن ِّز ُل اْل َم ُ

لقوته ،فإذا وجد شيئا يرده يقلل من قوته ،هذا على كالمه ،وهذا شأن الذي ينزل من مكان بعيد

ٍ
مسافة أقل.
مرتفع جدا ال شك أن وقعه على األرض أشد مما لو نزل من

َلل ِّه" عَلى َّ ِّ ِّ
"وَق أَر ابن عَّباس والضحاك وأبو العاليةِّ ":م ْن ِّخ ِّ
ولُ :كْن ُت ِّفي ِّخ ََل ِّل
َ
َ َ ُْ َ
الت ْوحيدَ .وَتُق ُ
َي َو َسط ُه ْم".
اْلَق ْومِّ ،أ ْ

ِّ
ِّ
ِّ
"{ َوُيَن ِّزل ِّم َن َّ ِّ ِّ ِّ
يل:
السماء م ْن جبال فيها م ْن َبَرد} ق َ
ُ
يْن ِّزل ِّمْنها بردا ،وِّف ِّ
يه ِّإ ْضم ٌار ،أَي ُيْن ِّزل ِّم ْن ِّجَب ِّ
ال
ُ ُ َ ََ ً َ
ْ
ُ
َ
َن َّ ِّ ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ال ِّعْن َد ُه ِّهي اْلَبَرُدَ .و"
َق ْو ُل اْل َفَّر ِّاء؛ ِّْل َّ
الت ْقد َير عْن َد ُه :م ْن جَبال َبَردَ ،فاْلجَب ُ
َ
ِّ
ِّ
ِّ
يها،
َخ ْفضَ ،وَي ِّج ُب أ ْ
َن َي ُكو َن َعَلى َق ْوِّله اْل َم ْعَنى :م ْن ِّجَبال َبَرد ف َ
َخَل َق
اْلَبَرِّد

السم ِّ
َّ ِّ
اء ِّجَب ًاَل ِّم ْن َبَردَ ،ف ُه َو
ُ
َّللا في َّ َ
وفَ .وَن ْح ُو َه َذا
ول َم ْح ُذ ٌ
َبَرًداَ ،فاْل َم ْف ُع ُ
َبَرد" ِّفي َم ْو ِّض ِّع
ِّب َتْن ِّو ِّ
ين ِّجَبال".

اء ِّجب ًاَل ِّفيها برٌدَ ،في ُكو ُن َّ ِّ
السم ِّ
ِّ
السم ِّ
ِّ
َوِّق ِّ
اء ِّم ْن
َ ََ َ
َ
يل :إ َّن َّ َ
َ
الت ْقد ُيرَ :وُيَن ِّز ُل م َن َّ َ
َّللا َت َعاَلى َخَل َق في َّ َ
السم ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
اء َق ْدَر ِّجَبال ،أ َْو ِّم ْث َل ِّجَبال ِّم ْن
ِّجَبال ف َ
يها َبَرٌدَ .و" م ْن" صلة ،وقيل :اْل َم ْعَنى َوُيَن ِّز ُل م َن َّ َ
ضَ ،فـ" ِّمن" ْاْلُوَلى ِّلْل َغاي ِّة؛ ِّْل َّ ِّ
ال ِّمن َّ ِّ
اء ،و َّ
الث ِّانَي ُة ِّل َّلتْب ِّع ِّ
َبَرد ِّإَلى ْاْلَْر ِّ
اء ِّْ
َن
يض؛ ِّْل َّ
ْ
اإل ْن َز ِّ َ
َ
الس َم َ
َن ْابت َد َ
َن ِّجْن ِّ
ِّ ِّ ِّ
ال ،و َّ
ِّ
ين اْل ِّجْن ِّ
الث ِّال َث ُة ِّل َتْبِّي ِّ
ش:
س؛ ِّْل َّ
ال ْاْل ْ
اْلَبَرَد َب ْع ُ
َخ َف ُ
َ
ض اْل ِّجَب ِّ َ
س تْل َك اْلجَبال م َن اْلَبَردَ .وَق َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ ِّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ
َي ُيَن ِّز ُل
ال َواْلَبَرُد في َم ْوض ِّع َن ْصب ،أ ْ
إ َّن" م ْن" في اْلجَبال َو" َبَرد" َزائ َد ٌة في اْل َم ْوض َعْي ِّنَ ،واْلجَب ُ
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َّللا أَعَلمَ { .في ِّص ِّ ِّ
ِّمن َّ ِّ
ِّ
شاء}
َ
الس َماء َبَرًدا َي ُكو ُن َكاْل ِّجَبالَ .و َّ ُ ْ ُ ُ ُ
شاء َوَي ْص ِّرُف ُه َع ْن َم ْن َي ُ
يب به َم ْن َي ُ
فتكون إصابته نقمة ،وصرفه نعم".
أما نزول الثلوج في هذه السنة بعضه أعظم من الجبال ،كما يشاهد أعظم من الجبال ،ومن
الغرائب أنه في خبر من األخبار ،قالوا :إن شخصا من األردن استطاع أن يستخرج من جوف

غاز يدفئ به الكرة األرضية ،والخبر الذي يليه :وقد بلغت الثلوج في كذاٍ ،
بلد مجاور
األرض ا
غاز يدفئ الكرة األرضية ،والثلج بقربه ،يعني أحيانا تكون
أربعة أمتار ،هذا استطاع أن يخرج ا

غاز من األرض يدفئ به الكرة األرضية ،يعني لو يدفئ بيته
الدعوة مقرونة بما يكذبها ،يستخرج ا
كفى ،وهللا المستعان.
ويجد من يصدق مثل هذا ،تجد اآلن الشمس يقولون :أكبر من األرض بستة وأربعين مليار مرة،
مليار أو
ا
ويتناقله اإلخوان وطالب العلم في دروسهم ومحاضراتهم مثل المصدقين ،طيب لو زاد

نقص ،فمن الذي يصدق ومن الذي يكذب؟ هذه عظمة الرب -جل وعال -ثبتت فيما جاء عنده
فيما ال يعلم إال من قبله ،أما ما يقال لنا من قبل أي شخص مسلم أو كافر ملحد أو زنديق نأخذه

بالتسليم هذا ليس بصحيح ،وتفسير الجواهر مشحون من هذه األرقام ،وهذه األصفار ،كلها

مأخوذة من كالم األعداء؛ ليقرروا في يوم من األيام أن األرض أكبر من كذا أو أصغر من كذا،

ثم يخلونا تبعا لهم ،يتحدثون في مسلماتنا ثم نصدقهم بعد ذلك؛ ألننا صدقناهم في غيرها ،ثم

كذبوا أنفسهم فتبعناهم ،فما صار لنا رأي وال استقالل وال نظر ،وإنما إمعات ،إذا قالوا قلنا ،وإذا

نفوا نفينا.
"{ َفي ِّص ِّ ِّ
شاء} فتكون إصابته نقمة ،وصرفه نعمة " َوَق ْد
ُ ُ
شاء َوَي ْص ِّرُف ُه َع ْن َم ْن َي ُ
يب به َم ْن َي ُ
الر ْع ُد ِّب َح ْم ِّد ِّه
"الر ْع ِّد" أ َّ
ان َم ْن ُي َس ِّب ُح َّ
ين َي ْس َم ُع َّ
َم َضى ِّفي" اْلَبَقَرِّة" َو َّ
الر ْع َدُ :سْب َح َ
ال ِّح َ
َن َم ْن َق َ
ِّ
وفي ِّم َّما ي ُكو ُن ِّفي َذ ِّلك َّ ِّ
والمَل ِّئك ُة ِّمن ِّخيف ِّت ِّه ثَل ثا ع ِّ
َي َض ْوُء َذ ِّل َك
الر ْعدَ{ .ي ُ
َ
َ
كاد َسنا َبْرِّقه} أ ْ
َ ْ َ َ َ ْ َ ََ ً ُ َ
الس َح ِّ
اب".
اْلَبْر ِّق َّال ِّذي ِّفي َّ
أحال على المرفوع والظاهر أنه ضعيف! إنما هو عن الزبير؛ ألنه تقدم! تقدم في الرعد.

مضى في البقرة.

طالب :مكتوب حديث ملفق من حديثين.

نعم ،أما قول :سبحان من يسبح الرعد بحمده فمن قول الزبير ما هو مرفوع ،وعوفي؟ كذا؟

طالب :قال :فقد أخرج الطبري من حديث أبي هريرة أنه -صلى هللا عليه وسلم -كان إذا سمع

صوت الرعد قال« :سبحان الذي يسبح الرعد بحمده»،
معروف ،مرفوع ضعيف ،والثاني؟
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ألم يقل :ملفق من حديثين؟

سليمان بن علي بن عبد هللا بن عباس يقول :هذا مجهول.
صار} ِّم ْن ِّشَّد ِّة ب ِّر ِّ
الس َح ِّ
اب {َي ْذ َه ُب ِّب ْاْلَْب ِّ
يق ِّه
اْلَبْر ِّق َّال ِّذي ِّفي َّ
َ

طالب :الحديث الثاني من حديث
ِّ
َي َض ْوُء َذ ِّل َك
"{َي ُ
كاد َسنا َبْرِّقه} أ ْ
ِّ ِّ
ال َّ
الش َّما ُخ:
َو َض ْوئهَ .ق َ
اها ِّ ...لُيْب ِّصَر ضوءها إَل البصير
َو َما َك َاد ْت ِّإ َذا َرَف َع ْت َسَن َ
وقال امرؤ القيس:
ِّ
ط ِّفي ُّ
الذَب ِّ
ال اْل ُم َفَّت ِّل
الس ِّلي َ
ان َّ
يح َراهب  ...أ َ
َه َ
اه أ َْو َم َص ِّاب ُ
يضيء َسَن ُ
السَناء ِّمن ِّ ِّ
ِّ
ودَ .وَك َذ ِّل َك
ور} َض ْوُء اْلَبْر ِّقَ .و َّ
َف َّ
الرْف َعة َم ْم ُد ٌ
السَنا أَْي ًضا َنْب ٌت ُي َت َد َاوى ِّبهَ .و َّ ُ َ
ص ٌ
السَنا { َم ْق ُ
ِّ
ِّ ِّ ِّ ِّ
ِّ
الضوِّء و َّ ِّ
ِّ
اس ُم
َقَأَر َ
اء" ِّباْل َمد َعَلى اْل ُمَباَل َغة م ْن شَّدة َّ ْ َ
الص َفاءَ ،فأُ ْطل َق َعَلْيه ْ
طْل َح ُة ْب ُن ُم َص ِّرفَ " :سَن ُ
الشر ِّ
اللمعَ ،فِّإ َذا َك ِّ
َّ ِّ
ف والحسب فهو ممدود،
ال اْل ُمَب ِّرُدَّ :
َ
ص ٌ
ور} َو ُه َو َّ ْ ُ
ان م َن َّ َ
السَنا { َم ْق ُ
الشَرفَ .ق َ
ِّ ِّ
َح َم ُد ْب ُن َي ْحَيىَ :و ُه َو
وأصلهما واحد وهو اَللماعَ .وَقَأَر َ
ال أ ْ
اء ُبَرقه" َق َ
طْل َح ُة ْب ُن ُم َص ِّرفَ " :سَن ُ
النحَّاس :اْلبرَق ُة اْل ِّم ْق َدار ِّم َن اْلبر ِّق ،واْلبرَق ُة اْلمَّرُة اْلو ِّ
ِّي َو ْاب ُن
اح َد ُةَ .وَقَأَر اْل َج ْح َدرُّ
َ َْ
َْ
ُْ
ُ
َ َ
ال َّ ُ
َج ْم ُع ُبْرَقةَ .ق َ
ِّ ِّ
اء ِّفي" ِّب ْاْلَْب ِّ
صار"
اْلَق ْعَق ِّ
اع"ُ :ي ْذه ُب ب ْاْلَْب َص ِّار" بضم الياء وكسر الهاء ،من اإلذهابَ ،وَت ُكو ُن اْلَب ُ
ِّصَل ًة َزِّائ َد ًة ".

ألن الفعل يتعدى بدونها إذا دخلت عليه الهمزةُ ،يذهب أصلها :أذهب ُيذهب؛ فإذا دخلت الهمزة
على الفعل الالزم تعدى بنفسه ،أما :ذهب الثالثي فهذا الزم.

اق .واْلبرق َد ِّليل عَلى َت َكا ُث ِّ
ِّ
ِّ
"اْلَبا ُقو َن" َي ْذ َه ُب ِّب ْاْلَْب ِّ ِّ
اء ِّل ْ ِّ
ف
ْل ْل َص ِّ َ َ ْ ُ
ٌ َ
صار" ب َف ْت ِّح اْلَياء َواْل َهاءَ ،واْلَب ُ
ول َّ ِّ
ِّ
ِّ
َّللا َّ
ط ِّرَ ،وم َح ِّذٌر ِّم ْن ُن ُز ِّ
الس َح ِّ
اللْي َل َو َّ
يل:
ابَ ،وَب ِّش ٌير ِّبُق َّوِّة اْل َم َ
َّ
الن َ
هار} ق َ
الص َواع ِّقُ{ .يَقل ُب َّ ُ
ُ
َتْق ِّليبهما أَن يأ ِّْتي ِّبأ ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
يلُ :ه َو َت ْغِّي ُير
َُُ ْ َ َ َ
يلَ :تْقل ُيب ُه َما َن ْق ُ
ص ُه َما َو ِّزَي َاد ُت ُه َما َوق َ
َحده َما َب ْع َد ْاْل َخ ِّرَ .وق َ
ُخَرى ،وَك َذا َّ
الس َح ِّ
الس َح ِّ
الش ْم ِّ
ِّض ْوِّء َّ
َّ
اب َو َمَّرًة ِّب َض ْوِّء
اللْي ُل َمَّرًة ِّب ُ
الن َه ِّار ِّب ُ
ظْل َم ِّة َّ
ظْل َم ِّة َّ
س أْ
اب َمَّرًة َوب َ
َ

اش .وِّقيلَ :تْق ِّليبهما ِّب ْ ِّ ِّ
اْلَقم ِّرَ ،قاَل ُه َّ َّ
ف ما ُيَقَّدُر ِّف ِّ
ضرِّ{ .إ َّن
يه َما ِّم ْن َخْير َو َشر َوَن ْفع َو ُ
النق ُ َ َ
اخت ََل َ
َُُ
َ
ذلك} أ ِّ ِّ
الش َت ِّ
ط ِّر و َّ ِّ
ِّ ِّ
ف و ِّ
اه ِّم ْن َتَقُّل ِّب َّ
َح َو ِّ
اللْي ِّل َو َّ
اء".
الن َه ِّارَ ،وأ ْ
َي في َّالذي َذ َكْرَن ُ
الصْي َ
ال اْل َم َ َ
في َ ْ
هذه األقوال في تقليب الليل والنهار ،األول :يقول :قيل تقليبها أن يأتي بأحدهما بعد اآلخر؛ ألن
الذي َّ
يقلب هل هو شيء واحد أو أكثر من شيء؟ إذا كان شيء واحد معناه أن هللا -جل وعال-

نهار ،ويجعله أحيانا ليال استقام القول األول ،وأما إذا نظرنا إلى كل
يقلب الوقت ،فيجعله أحيانا ا

واحد بمفرده فكيف يكون تقليبه؟ تقليب الليل بمفرده ،وتقليب النهار بمفرده؟ إذا قلنا :تقليب الوقت
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انتهى اإلشكال ،يأتي بالليل بعد النهار ،والنهار بعد الليل هذا تقليب ،أما إذا قلنا :إنه يقلب

النهار على حده ،ويقلب الليل على حده ،فالتقليب إنما يكون بسبب أحيانا الطول والقصر أو
بالحر والبرد ،بالظلمة شدتها وخفتها ،المقصود أنه يتنزل كالمه األول على أن المراد به تقليب

الشيء الواحد وهو الوقت ،وتقليبه يكون :ليل ثم بعده نهار ،ثم بعده ليل ثم نهار وهكذا ،وهذا
تقليب؛ ألن التقليب التغيير ،وإذا نظرنا إلى كل و ٍ
احد على حده فال بد أن ننظر إلى أوصاف
الليل على حده وأوصاف النهار على حده.

طالب :في قوله{ :ألم تر} من قال في قول النبي -صلى هللا عليه وسلم« :-من رأى منكم
منكر»َ :ل بد من الرؤية ،ما يرد عليه بمثل هذه اْلية يا شيخ؟
ًا
الرؤية عند أهل العلم تكون بصرية ،وتكون علمية ،وتكون قلبية ،والرؤية إذا بلغك الخبر ممن
تثق به فكأنك شاهدته ،إذا بلغك الخبر بواسطة من تثق به فكأنه مشاهد ،كما في قول هللا -جل
اب اْل ِف ِ
ُّك ِبأَصح ِ
يل} [{ }1سورة الفيل] ما رأى الرسول -عليه الصالة
وعال{ :-أََل ْم تَ َر َك ْي َ
ف َف َع َل َرب َ ْ َ
ُّك ِب َع ٍاد} [{ }6سورة الفجر]؟ هو رأى؟
ف َف َع َل َرب َ
والسالم-؛ ألنه ولد في تلك السنة{ ،أََل ْم تَ َر َك ْي َ
لكن بلغه الخبر بطر ٍ
يق قطعي فكأنه مشاهد ،فالخبر المصحح أو المقطوع به بمنزلة المشاهد.
ِّ
ار { ِّْل ِّ
ُولي ْاْلَْب ِّ
صار} أي ْلهل البصائر من خلقي".
اع ِّتَب ًا
"{َلعْبَرًة} أَي ْ
ِّ ِّ
ِّ
َّللا
َع َم ُ
َّللا َخَل َق ُك َّل َد َّابة م ْن ماء} َقَأَر َي ْحَيى ْب ُن َوَّثاب َو ْاْل ْ
ش َو َح ْم َزُة َواْلك َسائ ُّي"َ :و َّ ُ
َق ْوُل ُه َت َعاَلىَ { :و َّ ُ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
اإل َضا َف ِّة .اْلَبا ُقو َنَ " :خَل َق" َعَلى اْل ِّف ْع ِّلِّ .ق ِّ
ق ُك ِّل" ِّب ِّْ
يح ِّ
ان.
اء َتْي ِّن َصح َ
َخال ُ
يل :إ َّن اْل َم ْعَنَيْي ِّن في اْلقَر َ
َ
ِّ
َن يَق ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ُخَرى.
َص ُّح ِّم َن ْاْل ْ
أْ
اء َتْي ِّن أ َ
ال في َه َذا :إ ْح َدى اْلقَر َ
َّللا َ -عَّز َو َج َّل -ب َخَبَرْي ِّنَ ،وََل َيْنَبغي أ ْ ُ َ
َخَبَر َّ ُ
ِّ
ِّ
ِّ
َّللاَ -عَّز َو َج َّل:-
ال َخال ُ
يلِّ :إ َّن" َخَل َق" ل َش ْيء َم ْخ ُ
ال َّ ُ
ق َعَلى اْل ُع ُمومَِّ ،ك َما َق َ
صوصَ ،وإَِّّن َما ُيَق ُ
َوَق ْد ق َ
وص {اْلحمد َِّّ ِّ
السماو ِّ
ِّ
ص ِّ
ض}
ّلِل َّال ِّذي َخَل َق َّ
ات َو ْاْلَْر َ
َ ُْ
ق اْلبار ُ
{اْلخال ُ
ِّئ} [الحشرَ .]24 :وِّفي اْل ُخ ُ

{هو َّال ِّذي َخَلَق ُكم ِّم ْن َن ْفس و ِّ
اح َدة} [اْلعراف".]189 :
[اَلنعامَ ،]1 :وَك َذاَ ُ :
ْ

الفرق بين خلق وخالق أن الفعل يدل على التجدد ،بينما االسم يدل على الثبوت والدوام ،فلكل

و ٍ
احد منهما معنى.

الد َّاب ُة ُك ُّل ما َد َّب َعَلى َو ْج ِّه ْاْلَْر ِّ
َّللا َخَل َق ُك َّل َد َّابة ِّم ْن ماء"َ .و َّ
ض ِّم َن
" َف َك َذا َي ِّج ُب أ ْ
َن َي ُكو َنَ ":و َّ ُ
َ
اْل َحَي َو ِّ
اء للمبالغة وقد َتَقَّد َم ِّفي" اْلَبَقَرِّة"ِّ { .م ْن ماء} َل ْم َي ْد ُخ ْل
الَ :د َّب َي ِّد ُّب َف ُه َو َد ٌّ
ابَ ،واْل َه ُ
انُ ،يَق ُ
ِّفي ه َذا اْل ِّج ُّن واْلم ََل ِّئ َك ُة؛ ِّْل ََّنا َلم ُن َش ِّ
َن
يح أ َّ
الص ِّح ِّ
اه ْد ُه ْمَ ،وَل ْم َي ْثُب ْت أََّن ُه ْم ُخ ِّلُقوا ِّم ْن َماءَ ،ب ْل ِّفي َّ
َ
ْ
َ َ
اْل َم ََل ِّئ َك َة ُخ ِّلُقوا ِّم ْن ُنور َواْل ِّج َّن خلقوا ِّم ْن َنارَ .وَق ْد َتَقَّد َم".
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فعلى هذا يخرجون من هذا العموم ،وإن دبوا على األرض أحيانا فهم يخرجون من هذا العموم؛
ألنهم لم يخلقوا من ماء.
"م ْن ماء" أ ِّ
"وَقال اْلم َف ِّسرو َنِّ :
اش :أَرَاد أَم ِّني َة ُّ
ال َّ
الذ ُك ِّ
ور
النَّق ُ َ ْ َ
ال ُج ْم ُه ُ
َ َ ُ ُ
ْ
ورَ .وَق َ
َي م ْن ُن ْط َفةَ .ق َ
َّ
ظَرِّة".
الن َ

يعني النظار ،النظرة النظار ،الطبري
كثير ما يقول ،بل ال يقول إال القراءة ،ويريد بهم القراء،
ا

والصحيح بذلك عندنا كذا؛ إلجماع القراءة على كذا ،ويريد بهم القراء ،وهنا :النظرة يراد بهم
النظار.

اء و ِّ
ِّ
َن ِّخْلَق َة ُك ِّل حيوان ِّفيها ماء َكما ُخ ِّلق َ ِّ
الط ِّ
ينَ ،و َعَلى َه َذا َي َت َخَّر ُج َق ْو ُل
"أََرَاد أ َّ
َ
آد ُم م َن اْل َم َ
َََ
َ َ ٌ َ
ِّ
اة ب ْدرِّ :م َّمن أَْن ُتما؟ َفَقال رسول َّ ِّ
ِّ
ِّ
َّ
َّ ِّ
َّللا َعَلْي ِّه َو َسَّل َمِّ -ل َّ
َّللا-
لشْي ِّخ َّالذي َسأََل ُه في َغ َز َ
َ َُ ُ
النب ِّيَ -صلى َّ ُ
ْ َ
َّ
ال َق ْوٌمََ :ل ُي ْس َت ْثَنى اْل ِّج ُّن َواْل َم ََل ِّئ َكةَُ ،ب ْل
َّللا َعَلْي ِّه َو َسَّل َمَ{ :-ن ْح ُن ِّم ْن َماء} .اْل َح ِّد َ
يثَ .وَق َ
َصلى َّ ُ
الر ِّ
ِّ
اء ،و ُخ ِّلق َّ ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ ِّ
َّللا
الن ُار م َن اْل َماءَ ،و ُخل َق ِّ ُ
ُك ُّل َحَي َوان ُخل َق م َن اْل َم َ َ
يح م َن اْل َماء؛ إ ْذ أ ََّو ُل َما َخَل َق َّ ُ
ِّ
اءُ ،ث َّم َخَل َق منه كل شيء.
َت َعاَلى م َن اْل َعاَل ِّم اْل َم ُ
ُقْلت :ويد ُّل عَلى ِّصح ِّ
َّة َه َذا َق ْوُل ُه َت َعاَلىَ { :ف ِّمْن ُه ْم َم ْن َي ْم ِّشي َعلى َب ْط ِّن ِّه} اْل َم ْشي َعَلى اْلَب ْط ِّن
ُ ََُ َ
ُ
ات واْلح ِّ
ِّ ِّ
ان و َّ
الد ِّ
الر ْجَلْي ِّن ِّل ْ ِّ
ود َو َغْي ِّرِّهَ .و َعَلى ِّ
وتَ ،وَن ْح ِّوِّهِّ .م َن ُّ
الطْي ِّر ِّإ َذا َم َشىَ .و ْاْلَْرَب ُع
لْل َحَّي َ ُ
ْل ْن َس ِّ َ
ف أُبي" و ِّمْنهم م ْن يم ِّشي عَلى أَ ْك َثر"َ ،فع َّم ِّبه ِّذ ِّه ِّ ِّ ِّ
ِّ
ِّل َس ِّائ ِّر اْل َحَي َو ِّ
يع
َ
الزَي َادة َجم َ
َ َ
َ
انَ .وِّفي ُم ْص َح َ َ ُ ْ َ َ ْ
ط ِّ
اْل َحَي َو ِّ
ان َواْل ِّخ َشاش".
السَر َ
ان َك َّ
لكن هل يوجد له أربع ويمشي على اثنتين ،له أربع ومشيه على اثنتين؟
طالب :الكنغر.
الكنغر ،لكن أنا ما وجدته في حياة الحيوان ،ما وجدت اسمه هذا في حياة الحيوان ،ما وجدته
بهذا االسم ،هو له اسم ٍ
ثان؟ هو معروف الحيوان هذا له يدان قصيرتان ويمشي على رجلين.
طالب.......... :

الشيخ :ما اسمه؟
طالب........... :
قفزه على األربع ،لكن هذا على رجلين فقط ،من العجائب ،لكن أحد يعرف اسمه؟ ألني ما وجدته
في حياة الحيوان بهذا االسم؟
9
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طالب :ما أعرف ،ذكره هو؟
ال ما ذكره ،هو ذكر عن . . . . . . . . .أن طوله ستة أشبار ،يعني إلى كم؟ إلى 150سم،
يعني متر ونصف ،هللا المستعان ،في بعض الحيوانات ال شك أنها تخفى علينا ،واألسماء تختلف

من ٍ
بلد إلى آخر.
طالب......... :

ال جعله مقياس الشبه ،متردد بين الوزغ والضب.
طالب....... :
يعني شبهه ،بين الوزغ والضب ،من أجازه قال :هو مثل الضب ،ومن منعه قال :مثل الوزغ.

آن َلم ي ْث ِّب ْته ِّإجم ٌ ِّ
ِّ
ال َّ
اشِّ :إَّن َما ا ْك َت َفى ِّفي اْلَق ْو ِّل ِّب ِّذ ْك ِّر َما َي ْم ِّشي َعَلى أَْرَبع
النَّق ُ
اعَ ،لك ْن َق َ
" َوَلكَّن ُه ُقْر ٌ ْ ُ ُ ْ َ
ان ِّإَّنما ِّ
ِّ ِّ
ع ْن ِّذ ْك ِّر ما يم ِّشي عَلى أَ ْك َثر؛ ِّْل َّ ِّ
ام َم ْشِّي ِّه،
يع اْل َحَي َو ِّ َ ْ
َ
َ
َن َجم َ
َ
َ َْ
اعت َم ُاد ُه َعَلى أَْرَبعَ ،وه َي ق َو ُ
وَك ْثرُة ْاْلَرج ِّل ِّفي بع ِّض ِّه ِّزي َاد ٌة ِّفي ِّخْلَق ِّت ِّهََ ،ل يح َتاج َذ ِّلك اْلحيوان ِّفي م ْشِّي ِّه ِّإَلى ج ِّم ِّ
يع َها".
َ ْ ُ َ َََ ُ
َ
َ َ ُْ
َْ
َ
َ
ألنه يستقيم على أربع سواء كان في وقوفه أو في مشيه ،لكن إذا كان طويال وهذه األربع قصيرة
ٍ
شيء يدعم هذه األربع ،تشاهدون السيارات غالبها على أربع كفرات ،لكن
ال شك أنه يحتاج إلى
بعضها لطولها تحتاج إلى داعم ،يعني الزواحف هذه أم سبع وسبعين ،وأم أربع وأربعين لها أرجل
كثيرة ،لكن لو كانت أربعا فقط؟ تحتاج إلى ما يدعمها ،فيكون هذا هو الغالب ،وهذا شيء نادر.
ِّ
ِّ
َّ ِّ
ِّ
ِّ
اهر أ َّ ِّ
اج ِّإَلْي َها ِّفي َتَنُّق ِّل
َن تْل َك ْاْلَْر ُج َل اْل َكث َيرَة َلْي َس ْت َباط ًَلَ ،ب ْل ه َي ُم ْح َت ٌ
ال ْاب ُن َعطَّيةََ :والظ ُ
" َق َ
ِّ ِّ
ِّ
اْل َحَيو ِّ ِّ ُّ
س ِّفي اْل ِّك َت ِّ
اب َما َي ْمَن ُع ِّم َن اْل َم ْش ِّي
ال َب ْع ُ
ض ُه ْمَ :لْي َ
َ
انَ ،وه َي ُكل َها َت َت َحَّر ُك في َت َصُّرفهَ .وَق َ
عَلى أَ ْك َث ِّر ِّمن أَربع؛ ِّإ ْذ َلم يُقل َليس ِّمْنها ما يم ِّشي عَلى أَ ْك َثر ِّمن أَربع .وِّقيل ِّف ِّ
يه ِّإ ْض َم ٌار:
َ
َ
ْ َْ
ْ َ ْ َْ
َ َ َْ
َ ْ َْ َ َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
َعَل ُم.
َّللا أ ْ
َومْن ُه ْم َم ْن َي ْمشي َعَلى أَ ْك َثَر م ْن أَْرَبعَ ،ك َما َوَق َع في ُم ْص َحف أَُبيَ .و َّ ُ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
اج َت َم َع َم َع َم ْن ََل َي ْع ِّق ُل؛ ِّْل ََّن ُه
َو" َد َّابة" َت ْش َم ُل َم ْن َي ْعق ُل َو َما ََل َي ْعق ُلَ ،ف ُغل َب َم ْن َي ْعق ُل َل َّما ْ
ف ِّإَلى ُثب ِّ
َشار ِّب ِّاَل ْخ ِّت ََل ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
الص ِّان ِّع،
وت َّ
اْل ُم َخا َ
ُ
الَ ":م ْن َي ْمشي" َفأ َ َ
ال" َفمْن ُه ْم"َ .وَق َ
ط ُب َواْل ُم َت َعب ُدَ ،وِّل َذل َك َق َ
ِّ
ِّ
ِّ
{ي ْسقى
يع َص ِّان ًعا ُم ْخ َت ًا
َي َل ْوََل أ َّ
َن ِّلْل َج ِّم ِّ
ار َل َما ْ
اخَتَل ُفواَ ،ب ْل َكاُنوا م ْن ِّجْنس َواحدَ ،و ُه َو َكَق ْوِّلهُ :
أْ
ِّ ِّ
ِّبماء و ِّ
َّللا َما
احد َوُن َف ِّض ُل َب ْع َضها َعلى َب ْعض ِّفي ْاْل ُ
ُك ِّل ِّإ َّن في ذل َك َْليات}[ .الرعدَ{ .]4 :ي ْخُل ُ
ق َّ ُ
ِّ
يد َخْلَق ُه { َق ِّد ٌير}".
َّللا َعلى ُك ِّل َش ْيء} ِّم َّما ُي ِّر ُ
شاء إ َّن َّ َ
َي ُ
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التقييد هذا ال قيمة له.

طالب :مما يريد خلقه؟
مما يريد خلقه ،والقدرة مطلقة ،لكن إذا كان المراد مجرد التصريح بما هو توضيح من غير إرادة
للمفهوم فال بأس ،يعني جاء في حديث<< :آخر من يخرج من النار>> كما في صحيح مسلم

<<فإني على ما أشاء قدير>> في صحيح مسلم ،فإني على ما أشاء قدير ،فهذه اللفظة فال
مفهوم لها؛ ألننا إذا قلنا إنه ال يقدر على الشيء الذي ال يريده أو ال يشاءه هذا مفهومها ،أن
الذي ال يشاءه وال يريده ال يقدر عليه ،هذا المعنى باطل ،والقيد ال مفهوم له.
{و ُه َو َعَلى َج ْم ِّع ِّه ْم ِّإ َذا َي َشاء َق ِّد ٌير} [( )29سورة الشورى].
طالب :اْليةَ :
{إذا} ممكن تأويلها بمتي ،متى شاء.
"{َلَق ْد أَْن َزْلنا آيات مبِّينات و َّ ِّ
شاء ِّإلى ِّصراط ُم ْس َت ِّقيم} َتَقَّد َم َبَياُن ُه ِّفي َغْي ِّر موضع.
َُ
َّللا َي ْهدي َم ْن َي ُ
َ ُ
اف ِّقين ،يُقوُلو َن ِّبأَْل ِّسَن ِّت ِّهم آمَّنا ِّب َّ ِّ
َقوُله َتعاَلى{ :ويُقوُلو َن آمَّنا ِّب َّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّالرس ِّ
اّلِل
ول} َي ْعني اْل ُمَن َ َ
ََ
ْ ُ َ
اّلِل َوب َّ ُ
ْ َ
َ
ِّالرس ِّ
يق ِّمْن ُه ْم ِّم ْن
ول ِّم ْن َغْي ِّر َي ِّقين َوََل ِّإ ْخ ََلصَ { .وأَ َ
َي َوَيُقوُلو َنَ ،وَك َّذُبواُ { .ث َّم َي َت َوَّلى َف ِّر ٌ
َوب َّ ُ
ط ْعنا} أ ْ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ين}".
َب ْعد ذل َك َوما أُولئ َك ِّباْل ُم ْؤ ِّمن َ
ولو قيل :إن الذي يقولون آمنا باهلل وبالرسول الجميع –المؤمنون والمنافقون– ثم يثبت هللا الذين
آمنوا وأولئك يتولى فريق منهم.
ِّ
َّللا ورس ِّ ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّن َي ُك ْن َل ُه ُم
يق ِّمْن ُه ْم ُم ْع ِّر ُ
ضو َن َوإ ْ
وله لَي ْح ُك َم َبْيَن ُه ْم ِّإذا َف ِّر ٌ
" قوله تعالى{ :إذا ُد ُعوا إَلى َّ َ َ ُ
ِّ ِّ ِّ
َّللا َعَلْي ِّه ْم َوَر ُسوُل ُه
ض أ ِّ
اْل َح ُّ
ين أ َِّفي ُقُلوب ِِّّه ْم َمَر ٌ
تابوا أ َْم َيخا ُفو َن أ ْ
َن َي ِّح َ
ق َيأ ُْتوا ِّإَلْيه ُم ْذعن َ
َم ْار ُ
يف َّ ُ
بل أ ِّ
ُولئ َك ُهم َّ
الظ ِّال ُمو َن}[( )29سورة النور].
َْ
ُ
ِّ
ِّ
ِّفيه أَْرَب ُع َم َسائ َل:
ْاْلُوَلىَ :قوُله َتعاَلى{ :وإِّذا دعوا ِّإَلى َّ ِّ
ول ِّه ِّلي ْح ُكم بْيَنهم} َقال َّ
ِّي َو َغْيُرُهِّ :إ َّن َر ُج ًَل ِّم َن
الطَبرُّ
َ ُُ
ْ ُ َ
َّللا َوَر ُس ِّ َ َ َ ُ ْ
َ
ِّ
ِّ ِّ
اه اْلَي ُه ِّ
اسم ُه ِّب ْشٌر َكاَن ْت َبْيَن ُه َوَبْي َن َر ُجل ِّم َن اْلَي ُه ِّ
ود ُّي ِّإَلى
اْل ُمَنافق َ
وم ٌة في أَْرضَ ،ف َد َع ُ
ود ُخ ُ
ص َ
ين ْ ُ
ِّ
ِّ
ول َّ ِّ
ِّ
ِّ ِّ
َّ
اك ِّم ِّعْن َد َرس ِّ
َّ
الِّ :إ َّن
الت َح ُ
َّللا َعَلْيه َو َسَّل َمَ ،-وَك َ
ان اْل ُمَناف ُ
ُ
ق ُمْبط ًَلَ ،فأََبى م ْن َذل َك َوَق َ
َّللا َ -صلى َّ ُ
فَ ،فَن َزَل ِّت ْاْلي ُة ِّف ِّ
َشر ِّ
ِّ
يه.
ُم َح َّم ًدا َي ِّح ُ
َ
يف َعَلْيَناَ ،فْلُن َحك ْم َك ْع َب ْب َن ْاْل ْ َ
لعلمه أنه يأخذ الرشوة ،فإذا أعطاه الرشوة حكم له ،والنبي-عليه الصالة والسالم -يحكم بالحق،
وهو مبطل.
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ِّ
" ِّقيلَ :ن َزَل ْت ِّفي اْلم ِّغيرِّة ب ِّن و ِّائل ِّم ْن ب ِّني أُمَّيةََ ،كان بيَن ُه وبين ع ِّل ِّي ب ِّن أ َِّبي َ ِّ
َّللا
َ َْ َ َْ َ َ ْ
َ
ُ َ ْ َ
طالب َ-رض َي َّ ُ
َ
َ
ول َّ ِّ
ِّ
ِّ
َّ
اكم َع ِّلًّيا ِّإَلى َرس ِّ
َّللا َعَلْي ِّه
ام َتَن َع اْل ُم ِّغ َيرُة أ ْ
َعْن ُهُ -خ ُ
ُ
وم ٌة في َماء َوأَْرض َف ْ
َّللا َ -صلى َّ ُ
َن ُي َح َ
ص َ
ِّ
وسَّلم ،-وَقالِّ :إَّنه يب ِّغ ُ ِّ
ِّ
َن
الِّ ":لَي ْح ُك َم" َوَل ْم َيُق ْل ِّلَي ْح ُك َما؛ ِّْل َّ
َ َ َ َ َ ُ ُْ
ضنيَ ،فَن َزَلت ْاْلَيةَُ ،ذ َكَرُه اْل َم َاوْرد ُّيَ .وَق َ
ظ ِّ ِّ
ّلِل و ِّ
َّ
َّللا َعَلْي ِّه َوسَّلمَ ،-وإَِّّنما َب َدأَ ِّب ِّذ ْك ِّر َّ ِّ ِّ
اح َك ََلم".
اْل َم ْع ِّن َّي ِّب ِّه َّ
است ْف َت َ
اما َّ َ ْ
ول َ -صلى َّ ُ
الر ُس ُ
َ َ
َّللا إ ْع َ ً
َ
{وهللاُ
وحكمه -عليه الصالة والسالم-هو حكم هللا« ،إنما أقضي بينكم بكتاب هللا» فصح اإلفرادَ ،
ضوهُ} [{ }62سورة التوبة] يصح اإلفراد؛ ألن حكم هللا حكم الرسول هللا -عليه
َح ُّق أَن ُي ْر ُ
َوَرُسوُل ُه أ َ
الصالة والسالم.-

ِّ
" َّ ِّ
ق يأ ُْتوا ِّإَلي ِّه م ْذ ِّع ِّنين} أَي َ ِّ ِّ
ين؛ ِّل ِّعْل ِّم ِّه ْم
الثانَيةَُ :ق ْوُل ُه َت َعاَلىَ { :وإ ْ
ين ُمْنَقاد َ
طائع َ
ِّن َي ُك ْن َل ُه ُم اْل َح ُّ َ
َ ْ
ْ ُ
ِّ
ال :أَ ْذ َع َن ُف ََل ٌن ِّل ُح ْك ِّم ُف ََل ن ُي ْذ ِّع ُن إذعاًنا .وقال النقاش":
أََّن ُهَ -عَلْي ِّه َّ
الس ََل ُمَ -ي ْح ُك ُم باْل َح ِّقُ .يَق ُ
ِّ ِّ
ِّ
ض}
ينْ .اْل ْ
ين{ .أ َِّفي ُقُلوب ِِّّه ْم َمَر ٌ
َخ َف ُ
ش َو ْاب ُن ْاْل ْ
َعَرِّاب ِّيُ :مق ِّر َ
ين" خاضعين ،ومجاهدُ :م ْس ِّرِّع َ
ُم ْذعن َ
تابوا} أ َْم َح َد َث َل ُه ْم َش ٌّك ِّفي ُنُب َّوِّت ِّه َو َع ْد ِّل ِّه.
َش ٌّك َوَرْي ٌب{ .أ ِّ
َم ْار ُ
َّللا َعَلْي ِّهم ورسوُل ُه} أَي ي ُجور ِّفي اْل ُح ْك ِّم و ُّ
الظْل ِّمَ ،وأ ُِّتي ِّبَل ْف ِّظ ِّاَل ْس ِّت ْف َهامِّ
{أ َْم َيخا ُفو َن أ ْ
َن َي ِّح َ
ْ َ ُ
َ
ْ ََ ُ
يف َّ ُ
َ
َشُّد ِّفي َّ
ِّيخ َوأَْبَل ُغ في الذم ،كقوله َج ِّرير ِّفي اْل َم ْد ِّح:
الت ْوب ِّ
ِّْل ََّن ُه أ َ
ِّ
اح
طو َن َر ِّ
ين ُب ُ
أََل ْس ُت ْم َخْيَر َم ْن َرِّك َب اْل َم َ
ط َاياَ ...وأَْن َدى اْل َعاَلم َ
اض ِّهم عن ح ْك ِّم َّ ِّ
ِّ
{بل أ ِّ
ِّ
ِّ
ُولئ َك ُهم َّ
َّللا َت َعاَلى.
الظ ِّال ُمو َن} أ ِّ
َي اْل ُم َعان ُدو َن اْل َكافُرو َنِِّّ ،إل ْعَر ْ َ ْ ُ
َْ
ُ
الذ َّم ِّة ِّف ِّ
ق ِّْلَه ِّل ِّ
الث ِّال َثةُ :اْلَق َضاء ي ُكو ُن ِّلْلمس ِّل ِّمين ِّإ َذا َكان اْلح ْكم بين اْلمع ِّ
َّ
يه.
اهد َواْل ُم ْسلِّ ِّم َوََل َح َّ ْ
َ ُ ُ َْ َ ُ َ َ
ُْ َ
ُ َ
وِّإذا كان بين ِّذ ِّميي ِّن فذ ِّلك ِّإلي ِّهما .فِّإن جاءا ق ِّ
ِّ
اضي ِّْ
ض،
اء أَ ْعَر َ
اء َح َك َم َوإ ْ
ِّن َش َ
اإل ْس ََل ِّم َفإ ْن َش َ
َ َ َ َ َ ْ َ َّ ْ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ
َك َما َتَقَّد َم ِّفي" اْل َم ِّائ َد ِّة".
ِّ ِّ
الد ِّ
اعي ِّإَلى اْلح ِّ
ِّ
يل َعَلى ُو ُج ِّ
وب ِّإ َج َاب ِّة َّ
َّللا ُسْب َحاَن ُه َذ َّم َم ْن ُد ِّعي
اك ِّم؛ ِّْل َّ
َّ
َ
الر ِّاب َعةَُ :هذه ْاْلَي ُة َدل ٌ
َن َّ َ
َ
ِّإَلى رس ِّ ِّ ِّ
َّ
ِّ ِّ ِّ
ال ْاب ُن ُخ َوْي ِّز
ال{ :أ َِّفي ُقُلوب ِِّّه ْم َمَر ٌ
َُ
ض} ْاْلَيةََ .ق َ
وله لَي ْح ُك َم َبْيَن ُه َوَبْي َن َخ ْصمه بأَ ْقَب ِّح الذ ِّم َفَق َ
ِّ ِّ
مْن َدادَ :و ِّ
اج ٌب َعَلى ُك ِّل م ْن ُد ِّعي ِّإَلى م ْج ِّل ِّ
ق ،أ َْو
س الحاكم أن يحيبَ ،ما َل ْم ُي ْعَل ْم أ َّ
َن اْل َحاك َم َفاس ٌ
َ
َ
َ
َ
ِّ
َن رسول َّ ِّ
ِّ
ِّ
الزْهَر ِّ
َسَن َد َّ
َّللا
َع َد َاوًة َبْي َن اْل ُمَّدعي َواْل ُمَّد َعى َعَلْيهَ .وأ ْ
او ُّي عن الحسن بن أَبي اْل َح َس ِّن أ َّ َ ُ َ
ِّ ِّ
ِّ َّ
َّ
ين َفَل ْم ُي ِّج ْب َف ُه َو
اه َخ ْص ُم ُه ِّإَلى الحاكم ِّم ْن ُح َّك ِّ
ام اْل ُم ْسلم َ
الَ « :م ْن َد َع ُ
َّللا َعَلْيه َو َسل َمَ -ق َ
 َصلى َّ ُيث ب ِّ
ِّ
ِّ
َما َق ْوُل ُهَ « :ف ُه َو
ظ ِّال ٌم َوََل َح َّ
َ
اط ٌلَ ،فأ َّ
ال ابن العربي :هذا َحد ٌ َ
ق َل ُه»َ .ذ َكَرُه اْل َم َاوْرد ُّي أَْي ًضاَ .ق َ
يح".
َ
ظ ِّال ٌم» َف َك ََل ٌم َص ِّح ٌ
يعني صحيح المعنى ،وإن لم يصح نسبة ،معناه صحيح ظالم.

طالب :رفع دعوى إلى حقوق اإلنسان؟
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إذا كان القاضي فيها غير مسلم ،المرفوع إليه غير مسلم فهو من التحاكم إلى الطاغوت ،وإن
كان القاضي فيها مسلم ،ويطلب الحق منه ،وهو أهل للقضاء والفصل بين الناس فال مانع إذا
كان يحكم بشرع هللا.

طالب :لها اْلنظمة يا شيخ؟

على كل حال ،هللا المستعان ،الخلل موجود ،هللا يرضى عنا.
طالب :المعاهد هو الذمي؟
الذمي هو الذي يدفع الجزية ،والمعاهد هو الذي يدخل بالعهد واإليمان والميثاق يبرمه مع ولي
ٍ
يهودي أو نصراني.
األمر ،هذا معاهد ،وأما الذمي فهو الذي يدفع الجزية من
" َق ْوُل ُه «َف َال َح َّق َل ُه» َف ََل َي ِّص ُّح".
ألن مثل هذا ال يبطل الحق ،مثل هذا ال يبطل الحق.
ويحتمل أن يريد أنه على غير الحق.
وعلى كل حال الحديث ليس بصحيح ،فال يتكلف اعتباره.
" َقوُله َتعاَلىِّ{ :إَّنما كان َقول اْلم ْؤ ِّم ِّنين ِّإذا دعوا ِّإَلى َّ ِّ
َّللا َوَر ُس ِّ
ول ِّه} أي إلى كتاب هللا وحكم
َ
ُُ
ْ ُ َ
َ ْ َ ُ
اع ِّة اْلم َه ِّ
ِّن
َخَبَر ِّب َ
َن َيُقوُلوا َس ِّم ْعنا َوأَ َ
ال ْاب ُن َعَّباس :أ ْ
ين َو ْاْلَ ْن َص ِّارَ ،وإ ْ
ورسوله{ ،أ ْ
اج ِّر َ
ط َ
ط ْعنا} َق َ
ُ
ِّ ِّ
ط ْعَنا.
َي َه َذا َق ْوُل ُه ْمَ ،و َه ُؤََل ِّء َل ْو كانوا مؤمنين لكانوا َيُقوُلو َنَ :س ِّم ْعَنا َوأَ َ
َك َ
يما َي ْكَرُهو َن ،أ ْ
ان َذل َك ف َ
ِّ
ِّ
َن قاُلوا
كان َق ْوَل ُه ْم ِّإََّل أ ْ
اس ُم َها ِّفي َق ْوِّله ":أ ْ
َن َيُقوُلوا" َن ْح َوَ { :وما َ
َفاْلَق ْو ُل ُنص َب َعَلى َخَب ِّر َك َ
انَ ،و ْ
ِّ
ِّ
ِّ
ان ِّصَل ٌة ِّفي اْل َك ََلمِّ،
ينَ ،وَك َ
يلِّ :إَّن َما َق ْو ُل اْل ُم ْؤ ِّمن َ
َرَّبَنا ا ْغفْر َلنا ُذُن َ
وبنا} [آل عمرانَ .]147 :وق َ
ِّ
{كي َ ِّ
كان ِّفي اْل َم ْه ِّد َص ِّبًّيا} [مريم".]29 :
ف ُن َكل ُم َم ْن َ
َكَق ْوِّله َت َعاَلىْ َ :
يعني كان هذه إنما قول المؤمنين هذا األصل و{كان} صلة ،وأنه ال يلزم قولهم في الماضي دون

الحاضر والمستقبل ،وإنما قولهم في كل وقت وفي كل زمان وفي كل مكان ،والشاهد يدل عليه
أوقات متأخرة يوجد من يقول هذا ،وهذا كثير قبل انفتاح الدنيا ،حتى وجد منذ ٍ
ٍ
عهد قريب من
في
يطلبه خصمه إلى القضاء ،فيقولون له :أنت تعرف القضية اعرضها على القاضي ،والذي يقوله
هو الحق ،وينتهي اإلشكال ما يحتاج نحضر كلنا ،وبالفعل يذهب الخصم إلى القاضي ،ويعرض

عليه القضية ،فيقول القاضي :الحق لصاحبك ،ويذهب يخبره بما حصل ،وأما اآلن فيجلبون

المسائل بكل ما أوتوا من قوة وحيل ومحامين وفجور في الخصومة ،وكذب وحيل ،كل هذا من
أجل حطام الدنيا الذي تكالبوا عليه فأنساهم ذكر هللا ،وصار بعضهم يتردد ،طبعا أنا ال أريد
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المحكمة أنا أريد الحقوق ،المسألة حقوقية ما نحتاج إلى محكمة ،يترددون في هذا ،فصار في
كثير منهم من أوصاف المنافقين ما صار.
ِّ
اعل ،ع ِّل ُّي بن أ َِّبي َ ِّ
" وَق أَر ابن اْلَقعَق ِّ ِّ
ان قول"
طالبِّ " :إَّن َما َك َ
اع " :لَي ْح ُك َم َبْيَن ُه ْم" َغْيُر ُم َس ًّمى اْل َف ُ َ ْ ُ
َ َ ُْ ْ
بالرفع".
يعني ما كان الناس إلى عهد قريب يستسيغون كلمة :قانون ،فضال عن أن تكون موجودة في
بالدهم في غير المحاكمات ،يعني مستشار قانوني في مؤسسة كذا ،في مصلحة كذا ،كان هذا

األمر عظيم جدا ،يعني ما يطاق سماعه ،فكيف يتحاكم المسلم إلى القانون ،إلى ما وضعه
البشر ويتركون حكم هللا؟!

طالب :تعلمه يا شيخ في المدارس؟

تعلمه من أجل إبطاله ال بأس ،أما تعلمه من أجل الحكم به فهذا محادة هلل ورسوله.
ِّ
ِّ
صَ ":وَي َّت ْق ِّه"
َّللا َوَر ُسوَل ُه} فيما أمر به حكمَ { .وَي ْخ َ
َّللا َوَي َّت ْقه} َقَأَر َح ْف ٌ
ش َّ َ
" َق ْوُل ُه َت َعاَلىَ { :و َم ْن ُيط ِّع َّ َ
ِّ ِّ
الش ِّ
ِّ
ِّبِّإ ْس َك ِّ
ال َّ
اعُر:
ان اْلَقاف َعَلى نَّية اْل َج ْزمَِّ ،ق َ
َّللا معه ...و ِّرْزق َّ ِّ
اب َو َغ ِّادي
َو َم ْن َي َّت ْق َفِّإ َّن َّ َ َ َ ُ َ ُ
َّللا ُم ْؤَت ٌ
ِّ ِّ
س اْل َك ْسَرَة
َوَك َسَرَها اْلَبا ُقو َن؛ ِّْل َّ
اء أَُبو َع ْمرو َوأَُبو َب ْكرَ .و ْ
اخَتَل َ
َن َج ْزَم ُه ِّب َح ْذف آخ ِّرِّهَ .وأ ْ
َس َك َن اْل َه َ
اء اْلبا ُقو َنَ { .فأ ِّ
ِّ
يعُقوب وَقاُلو ُن ع ْن َن ِّ
ُولئ َك
افع َواْلُب ْس ِّت ِّي َع ْن أ َِّبي َع ْمرو َو َح ْفصَ .وأ ْ
َ
َشَب َع َك ْسَرَة اْل َه َ
َْ ُ َ
ِّ
َّ
َن ُعمَر -رضي هللا عنهَ -بْيَنما ُه َو َق ِّائ ٌم ِّفي م ْس ِّج ِّد َّ ِّ
َّللا
ُه ُم اْلفائ ُزو َن} َذ َكَر أ ْ
النب ِّي َ -صلى َّ ُ
َ
َ
َسَل ُم أ َّ َ
ِّ ِّ
الر ِّ ِّ
عَلي ِّه وسَّلم -وِّإ َذا رجل ِّم ْن َده ِّ
َش َه ُد أ ْ ِّ َِّّ
اق ِّ
َّللا
ين ُّ
ول :أََنا أ ْ
َ
َ ْ ََ َ َ َ ٌُ
َن ََل إَل َه إَل َّ ُ
وم َقائ ٌم َعَلى َ ْأرسه َو ُه َو َيُق ُ
ِّ ِّ
َن مح َّمدا رسول َّ ِّ
الَ :ه ْل ِّل َه َذا َسَب ٌب!
َوأ ْ
ال :أ ْ
َسَل ْم ُت َّّلِلَ .ق َ
ال َل ُه ُع َمُرَ :ما َش ْأُن َك؟ َق َ
َّللاَ .فَق َ
َش َه ُد أ َّ ُ َ ً َ ُ ُ
ير ِّم ْن ُك ُت ِّب ْاْلَ ْن ِّبي ِّ
اءَ ،فس ِّمع ُت أ ِّ
ور َو ِّْ ِّ
الت ْوَار َة َو َّ
َقا َلَ :ن َع ْم! ِّإِّني َقَ ْأر ُت َّ
آي ًة
َس ًا
يل َوَك ِّث ًا
َ ْ
ير َي ْقَأرُ َ
َ
الزُب َ
اإل ْنج َ
آن جمع ِّفيها ُك َّل ما ِّفي اْل ُك ُت ِّب اْلم َتَق ِّدم ِّةَ ،فع ِّلمت أََّنه ِّمن ِّعْن ِّد َّ ِّ
ِّ
الَ :ما َه ِّذ ِّه
َ ُْ ُ ْ
م َن اْلُقْر ِّ َ َ َ َ
َّللا َفأ ْ
َسَل ْم ُتَ :ق َ
ُ َ
َ
ِّ
ش َّ ِّ
َّللا" ِّفي اْل َفَرِّائ ِّ
يما
ض" َوَر ُسوَل ُه" ِّفي ُّ
السَن ِّن" َوَي ْخ َ َ
ال َق ْوُل ُه َت َعاَلىَ ":و َم ْن ُيط ِّع َّ َ
ْاْلَيةُ؟ َق َ
َّللا" ف َ
ُولئك هم اْل ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
فائ ُزو َن" َواْل َف ِّائ ُز َم ْن َن َجا ِّم َن َّ
الن ِّار
يما َبق َي م ْن ُع ُم ِّرهَ ":فأ َ ُ ُ
َم َضى م ْن ُع ُم ِّره" َوَي َّت ْقه" ف َ
َّ
َّللا َعَلْي ِّه َوسَّلم« :-أ ِّ
َوأ ُْد ِّخل اْل َجَّنةََ .فَقال ُعمَرَ :قال َّ ِّ
يت جوامع الكلم»"
ُوت ُ
النب ُّي َ -صلى َّ ُ
َ
َ
َ َ
َ َ
معزو؟
طالب :قال :هو أسلم العدوي مولى عمر ،وهو ثقة ،لكن اإلسناد إليه لم أقف عليه ،والظاهر
ار ،وهو صحيح.
أنه مصنوع ،فهو خبر غريب عجيب ،والمرفوع منه تقدم مرًا
غيره؟ نفس الكالم!؟

هذه القضايا وهذه الحوادث تحدث على مر العصور ،كونه يأتي شخص يسلم بسبب أو بدون
سبب ،قد يذكر من األسباب ما جعله يسلم ،كاليهودي الذي نسخ التوراة واإلنجيل والقرآن وحرف
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فيها ،فقبلت منه التوراة واإلنجيل وعمل بها ورد عليه القرآن ،دل على أن الكتاب محفوظ ،كما
قال هللا -جل وعالِ{ :-إَّنا نحن ن َّ ْزلنا ِ
ظو َن} [{ }9سورة الحجر] فأسلم بسبب
الذ ْك َر َوِإَّنا َل ُه َل َح ِاف ُ
َُْ َ َ
ذلك.

ومنهم من يسلم بسبب التشريع اإلسالمي وما فيه من حكمة ظاهرة ،أمريكي أسلم -وهو غسال-
فسئل عن السبب فقال :السبب في ذلك أن الثياب تختلف ،ثياب المسلمين طاهرة ونظيفة وثياب

غيرهم من النصارى واليهود والمشركين ال تطاق رائحتها؛ ألنهم ال يستنجون ،وهندي أسلم فقيل

له ،قال :إن المسلمين إذا مات فيهم الميت حفروا له ودفنوه ،نظفوه وستروه ودفنوه –وهو هندي–
قال :إذا مات فينا الميت نحرقه ،ولو كان من أعز الناس علينا ،حصل له قصة ،جاء بأمه على

عادتهم ليحرقها فجمع لها حطبا عظيما فأوقده عليها ،فأكلت الكفن فقط ،وبقيت األم عارية بين
الناس ،ثم بعد ذلك ألنها توصي بهذا مذهبهم ودينهم ،فجمع لها حطب مرة ثانية فأحرقها ،ثم
جاء ليعلن إسالمه ،وعرف أن دينهم باطل.

والقصص في هذا كثيرة جدا ما يمكن أن يحاط بها وهي متجددة ،تكاد تكون يومية ،وهلل الحمد،
وهذا من عظمة هذا الدين وبقائه ناصعا نقيا إلى قيام الساعة.
ِّ
" َقوُله َتعاَلى{ :وأَ ْقسموا ِّب َّ ِّ
ِّ
ِّ ِّ
اه َت ُه ْم ِّل ُح ْك ِّم
ينَ ،فِّإَّن ُه َل َّما َبَّي َن َكَر َ
اّلِل َج ْه َد أَْيمان ِّه ْم} َع َاد ِّإَلى ذ ْك ِّر اْل ُمَنافق َ
ْ ُ َ
َ َُ
ِّ ِّ
َّللا عَلي ِّه وسَّلم-أ ََتوه َفَقاُلوا :و َّ ِّ
ِّ ِّ
َّ
َم َوالَِّنا
َمْرَتَنا أ ْ
الن ِّب ِّي َ -صَّلى َّ ُ َ ْ َ َ َ ْ ُ
َ
َن َن ْخُر َج م ْن دَي ِّارَنا َون َسائَنا َوأ ْ
َّللا َل ْو أ َ
َل َخرجَنا ،وَلو أَمرَتَنا ِّباْل ِّجه ِّاد َلجاه ْدَناَ ،فَن َزَل ْت ه ِّذ ِّه ْاْليةُ .أَي وأَ ْقسموا ِّب َّ ِّ
اّلِل أََّن ُه ْم َي ْخُر ُجو َن َم َع َك
َ
َ َ
َ ْ َ ْ َْ
َ
َ
ْ َ َُ
ِّ ِّ
ِّ
يعو َن".
في اْل ُم ْس َت ْأَنف َوُيط ُ
يعني فيما سيأتي.
طا َق َة ما َقدروا أَن يح ِّل ُفوا ،وَقال مَق ِّاتل :من حَلف ِّب َّ ِّ
ِّ
َج َه َد ِّفي
َي َ
َ َ ُ ٌ َْ َ َ
اّلِل َفَق ْد أ ْ
ْ َْ
َ َُ
"{ َج ْه َد أَْيمان ِّه ْم} أ ْ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
اْلَي ِّم ِّ
اما
ينَ .وَق ْد َم َضى في" ْاْلَ ْن َعامِّ" َبَي ُ
ص ٌ
ان َه َذاَ ،و َج ْه َد " َمْن ُ
وب َعَلى َم ْذ َهب اْل َم ْص َد ِّر َت ْقد ُيرُه :إ ْق َس ً
ِّ
ِّ
اع ٌة
طاع ٌة َم ْعُروَف ٌة} أ َْوَلى ِّب ُك ْم ِّم ْن أَْي َم ِّان ُك ْم ،أ َْو ِّلَي ُك ْن ِّمْن ُك ْم َ
ط َ
َبلي ًغاُ { ،ق ْل ََل ُت ْقس ُموا} َوَت َّم اْل َك ََل ُمَ { ،
وف ِّبِّإ ْخ ََل ِّ
اج َة ِّإَلى اْلَي ِّم ِّ
ين.
َم ْعُروَفةٌَ ،وَق ْو ٌل َم ْعُر ٌ
ص اْلَقْل ِّبَ ،وََل َح َ
يعني ال تقسموا ،قل ال تقسموا ،إنما الكالم إذا لم يصدقه العمل فال قيمة له ،يعني هل وجد منكم
طاعة معروفة؟ هم يقسمون . . . . . . . . . ،دل عملكم على صدق قولكم ،ال تقسموا اإلنسان

ليس بحاجة ال سيما الذي يصدق قوله عمله ،أما الذي يدعي الدعاوى فهو الذي يحتاج إلى
األيمان ليصدق ،أما إذا كانت أعماله موافقة ألقواله ،فما يحتاج إلى أن يقسم ،الناس كلهم
يصدقونه.

طاع َت ُكم و ِّهي اْل َك ِّذب و َّ ِّ
"وقال مج ِّ
وف ِّمْن ُك ُم اْل َك ِّذ ُب ُدو َن
اهد :المعنى قد عرفت
يب ،أ ِّ
َي اْل َم ْعُر ُ
ُ َ
الت ْكذ ُ
َ َ َ ُ َ ٌ ْ َ َْ َ ْ ََ ْ ُ َ َ ْ َ َ
اإل ْخ ََل ِّ ِّ
ِّْ
َّللا َخ ِّب ٌير ِّبما َت ْع َمُلو َن} من طاعتكم بالقول ومخالفتكم بالفعل".
ص{ .إ َّن َّ َ
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َطيعوا َّ ِّ
ِّ
الطاع ِّة وَترِّك ِّ
ول} ِّبِّإ ْخ ََل ِّ
الن َف ِّ
اق.
يعوا َّ
ص َّ َ َ ْ
َّللا َوأَط ُ
َق ْوُل ُه َت َعاَلىُ { :ق ْل أ ُ
الر ُس َ
َ
ِّ
ف ِّإ ْح َدى َّ
َن َب ْع َد ُه" َو َعَلْي ُك ْم" َوَل ْم َيُق ْل:
اءْي ِّنَ .وَد َّل َعَلى َه َذا أ َّ
َفِّإ ْن َت َت َوَّل ْواَ ،ف ُحذ َ
الت َ
ِّ
ِّ
الرساَل ِّة{ .و َعَلْي ُكم ما ُح ِّمْل ُتم} أَي ِّم َن َّ
اع ِّة َل ُهَ ،ع ِّن ْاب ِّن َعَّباس
َي ِّم ْن َتْب ِّل ِّ
الط َ
َ
يغ ِّ َ
ْ ْ
َعَلْيه َما ُحم َل} أ ْ
ْ َ
و َغي ِّرِّه{ .وإ ِّ
وه َت ْه َت ُدوا}".
َ ْ
َ ْ
يع ُ
ِّن ُتط ُ
َّ
ِّ
َي
{ َفإ ْن َت َول ْوا} أ ْ
َو َعَلْي ِّه ْمَ { .فِّإَّنما

ٍ
ماض ،وليس بمضارع وال نحتاج إلى تقدير تاء ،لكن لما
ولو قال{ :وعليهم} لقلنا{ :فإن تولوا}

ٍ
بماض.
قال{ :وعليكم} ما قال{ :وعليهم} عرفنا أنه مضارع وليس
ط ِّ ِّ
"{وإ ِّ
ِّ ِّ
الرس ِّ
غ} أي التبليغ
ول ِّإََّل اْلَبَل ُ
َ ْ
اء َم ْقُروًنا ِّب َ َ
يع ُ
ِّن ُتط ُ
اعتهَ { .وما َعَلى َّ ُ
وه َت ْه َت ُدوا} َج َع َل اَل ْهت َد َ
ين}".
{اْل ُم ِّب ُ
وهذه الجملة الشرطية شاهدها الواقع ،أن كل مطيع يهديه هللا -جل وعال -إلى الحق والصواب،

كل مطيع يعان على الهداية في أقواله وفي أفعاله َّ ِ
اه ُدوا ِف َينا َلَن ْه ِدَيَّن ُه ْم ُسُبَلَنا} [{}69
{والذ َ
ين َج َ
َ
سورة العنكبوت].

ِّ
"{وعد َّ ِّ
الص ِّال ِّ
حات َلَي ْس َت ْخ ِّل َفَّن ُه ْم ِّفي ْاْلَْر ِّ
ين ِّم ْن
آمُنوا ِّمْن ُك ْم َو َع ِّمُلوا َّ
اس َت ْخَل َ
ف َّالذ َ
َّللا َّالذ َ
ض َك َما ْ
َ ََ ُ
ين َ
ِّ
ِّ
َّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
َمًنا َي ْعُب ُدوَن ِّني ََل ُي ْش ِّرُكو َن
َقْبل ِّه ْم َوَلُي َمكَن َّن َل ُه ْم ديَن ُه ُم الذي ْارَتضى َل ُه ْم َوَلُيَبدَلَّن ُه ْم م ْن َب ْعد َخ ْوِّف ِّه ْم أ ْ
ذلك َفأ ِّ
ُولئ َك ُهم اْل ِّ
فاسُقو َن} [سورة النور.]55 :
ِّبي َشْيًئا َو َم ْن َك َفَر َب ْع َد ِّ َ
ُ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ض
يلِّ :إ َّن َسَب َب َه ِّذ ِّه ْاْلَي ِّة أ َّ
َن َب ْع ُ
َّللا َعْن ُه َماَ ،-قاَل ُه َمال ٌكَ .وق َ
َن َزَل ْت في أَبي َب ْكر َو ُع َمَر َ-رض َي َّ ُ
َّللا عَلي ِّه وسَّلمَ -ش َكا جهد م َكا َفح ِّة اْلعد ِّو ،وما َكاُنوا ِّف ِّ
يه ِّمن اْل َخو ِّ
َّ
َص َح ِّ
اب َّ ِّ
ف َعَلى
َ
ْ
أْ
النب ِّي َ -صلى َّ ُ َ ْ َ َ َ
َ ْ َ ُ َ َُ َ َ
ِّ
ول َّ ِّ َّ
َس ِّل َح َت ُهمَ ،فَن َزَل ِّت اْلية .وقال أبو العالية :مكث َرس ِّ
َّللا
أَْن ُفس ِّه ْمَ ،وأََّن ُه ْم ََل َي َض ُعو َن أ ْ
ُ
ْ
َّللاَ -صلى َّ ُ
ِّ
ُوحي ِّإَلي ِّه َخ ِّائ ًفا هو وأَصحابه ،ي ْدعو َن ِّإَلى َّ ِّ
ِّ
َّللا ِّسًّار
َُ َ ْ َ ُ ُ َ ُ
َعَلْيه َو َسَّل َمِّ -ب َم َّك َة عشر سنين بعد ما أ َ ْ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ال
يها َخائف َ
َو َج ْهًراُ ،ث َّم أُمَر ِّباْل ِّه ْجَرِّة ِّإَلى اْل َمديَنةَ ،وَكاُنوا ف َ
ين ُي ْصب ُحو َن َوُي ْم ُسو َن في الس ََل ِّحَ .فَق َ
َّللا ،أَما يأ ِّْتي عَليَنا يوم َنأ ِّ ِّ
ِّ
ِّ
الس ََل ُمََ« :-ل
ال َ -عَلْي ِّه َّ
ول َّ َ َ
ْم ُن فيه َوَن َض ُع الس ََل َح؟ َفَق َ
َر ُج ٌلَ :يا َر ُس َ
َ ْ َْ ٌ َ
ِّ ِّ
ِّ
يد ٌة»َ .وَن َزَل ْت
الر ُج ُل ِّمْن ُك ْم ِّفي اْل َم َ َِّل اْل َع ِّظ ِّ
َتْلَب ُثو َن ِّإََّل َي ِّس ًا
س َّ
س َعَلْيه َحد َ
يم ُم ْح َت ِّبًيا َلْي َ
ير َح َّتى َي ْجل َ
َه ِّذ ِّه ْاْلَي ُة".
ليس عليه حديدة – يعني من آالت السالح ،-الحديث مخرج؟
طالب :قال :مرسل ذكره الواحدي عن الربيع عن أبي العالية من دون إسناد ،وهو مرسل.....
المقصود أنه وقع ما جاء في الخبر ،وأمن الناس على أديانهم وعلى أموالهم وعلى أعراضهم،
وعلى مر العصور ينتابهم األمن -وهو الغالب ،-ثم ينتابهم الخوف؛ لمخالفتهم أوامر هللا وشرعه،
16

معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري
ينتابهم شيء من الخوف ،ويبتلون به حتى يرجعوا إلى دينهم ،وهللا المستعان.

ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
" َوَن َزَل ْت َه ِّذ ِّه ْاْلَيةَُ ،وأَ ْظ َهَر َّ ِّ
َّاس:
ال الَّنح ُ
َّللا َنبَّي ُه َعَلى َج ِّز َيرة اْل َعَرب َف َو َض ُعوا الس ََل َح َوأَمُنواَ .ق َ
ُ
َف َكان ِّفي ه ِّذ ِّه ْاْلي ِّة دََل َل ٌة عَلى ُنب َّوِّة رسول َّ ِّ
َّ
َن هللا -عز وجل-
َّللا َعَلْي ِّه َو َسَّل َم-؛ ِّْل َّ
َ َ
َ
َ
َ
َّللا َ -صلى َّ ُ
ُ َُ ُ
ِّ
َّاك ِّفي ِّك َت ِّ
ال َّ
اب النقاش :هذه اْلية َت َت َض َّم ُن ِّخ ََل َف َة أ َِّبي َب ْكر َو ُع َمَر
الضح ُ
أَْن َج َز َذل َك اْل َو ْع َدَ .ق َ
ات .وَق ْد َقال رسول َّ ِّ
الص ِّالح ِّ
ِّ
َّ
ان َو َع ِّلي؛ ِّْل ََّن ُه ْم أ ْ ِّ
اإليم ِّ
َّللا َعَلْي ِّه
َو ُع ْث َم َ
ان َو َعمُلوا َّ َ
َ
َّللا َ -صلى َّ ُ
َ َُ ُ
َه ُل ْ َ
ِّي ِّفي أَح َك ِّ
اخ َت َارُه.
َو َسَّل َم« :-اْل ِّخ ََل َف ُة َب ْع ِّدي َث ََل ُثو َن»َ .وِّإَلى َه َذا اْلَق ْو ِّل َذ َه َب ْاب ُن اْل َعَرب ِّ
ام ِّهَ ،و ْ
ْ
وخالفة األربعة مدتها ثالثون سنة.
ِّ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
َّللا
َّللا َعْن ُه ْمَ ،-وأ َّ
ال ُعَل َم ُ
اؤَناَ :هذه ْاْلَي ُة َدل ٌ
َن َّ َ
يل َعَلى خ ََل َفة اْل ُخَل َفاء ْاْلَْرَب َعة َ-رض َي َّ ُ
الَ :ق َ
" َوَق َ
ِّ
الد ِّ ِّ
اس َت ْخَل َفهم ور ِّضي أَماَن َتهم ،وَكاُنوا عَلى ِّ
َحٌد ِّفي
ين َّالذي ْارَت َضى َل ُه ْم؛ ْل ََّن ُه ْم َل ْم َي َتَقَّد ْم ُه ْم أ َ
َ
ُْ ََ َ َ ُْ َ
ْ
اْل َف ِّضيَل ِّة ِّإَلى يو ِّمَنا ه َذاَ ،فاس َتَقَّر ْاْلَمر َلهم ،وَقاموا ِّب ِّسياس ِّة اْلمسلِّ ِّمين ،وَذُّبوا عن حوَزِّة ِّ
الد ِّ
ين،
َ
َ ْ َْ
َْ
ُْ َ َ
ْ
َ َ
ُْ ُ ْ َ ُ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
يم ْن َي ُكو ُن ِّإ ًذا؟
َفَن َف َذ اْل َو ْع ُد فيه ْمَ ،وِّإ َذا َل ْم َي ُك ْن َه َذا اْل َو ْع ُد َل ُه ْم َن َج َزَ ،وفيه ْم َن َف َذَ ،و َعَلْيه ْم َوَرَدَ ،فف َ

ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
َّللا َعْن ُه ْم .-وحكى هذا القول
َوَلْي َ
يما َب ْع َد ُهَ- .رض َي َّ ُ
س َب ْع َد ُه ْم م ْثُل ُه ْم إَلى َي ْومَنا َه َذاَ ،وََل َي ُكو ُن ف َ
ول َّ ِّ
َّ
اه س ِّفيَن ُة م ْوَلى َرس ِّ
ِّ
َّللا َعَلْي ِّه َو َسَّل َم-
القشيري عن ْاب ِّن َعَّباسَ ،و ْ
ُ
اح َت ُّجوا ب َما َرَو ُ َ
َّللا َ -صلى َّ ُ
َ
َقال :س ِّمعت رسول َّ ِّ
ِّ َّ
َّ
ول« :اْل ِّخ ََل َف ُة َب ْع ِّدي َث ََل ُثو َن َسَن ًة ُث َّم َت ُكو ُن
َّللا َعَلْيه َو َسل َمَ -يُق ُ
َّللا َ -صلى َّ ُ
َ َ ُْ َُ َ

ِّ
ان
َم ِّس ْك َعَلْي َك ِّخ ََل َف َة أ َِّبي َب ْكر َسَن َتْي ِّنَ ،و ِّخ ََل َف َة ُع َمَر َع ْشًراَ ،و ِّخ ََل َف َة ُع ْث َم َ
ال َسفيَنةُ :أ ْ
ُمْل ًكا»َ .ق َ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ُم ِّة ِّفي مْل ِّك ْاْلَْر ِّ
ض ُك ِّل َها
ال َق ْوٌمَ :ه َذا َو ْعٌد ِّل َج ِّم ِّ
يع ْاْل َّ
ثْن َت ْي َع ْشَرَة َسَنةًَ ،وخ ََل َف َة َعلي س ًّتاَ .وَق َ
ُ
َت ْح َت َك ِّلم ِّة ِّْ
ض َفَأرَْي ُت َم َش ِّارَق َها
ال َعَلْي ِّه َّ
الص ََل ُة َو َّ
الس ََل ُمُ « :ز ِّوَي ْت ِّلي ْاْلَْر ُ
اإل ْس ََلمَِّ ،ك َما َق َ
َ
وم َغ ِّاربها ،وسيبُل ُغ مْلك أ َّ ِّ
ِّي ِّلي ِّمْن َها».
َ َ َ َ َ َ َْ ُ ُ
ُمتي َما ُزو َ
الص ِّحيح ِّفي ْاْلي ِّة أََّنها ِّفي اس ِّت ْخ ََل ِّ
اخ َت َار َه َذا اْلَق ْول ْاب ُن َع ِّطَّي َة ِّفي َت ْف ِّس ِِّّ
ف
" َو ْ
الَ :و َّ ُ
َ
َ
ْ
يره َحْي ُث َق َ
َ
ور ،و ِّ
َهَل َهاَ ،ك َّال ِّذي َجَرى ِّفي َّ
ام َواْل ِّعَر ِّ
اق
الش ِّ
َن ُي َم ِّل َك ُه ُم اْل ِّب ََل َد َوَي ْج َعَل ُه ْم أ ْ
است ْخ ََل ِّف ِّه ْم ُه َو أ ْ
اْل ُج ْم ُه ِّ َ ْ
ام ِّفي ُّ ِّ ِّ ِّ
ِّ
ام ِّة َّ
الد ْع َوِّة
ال ْاب ُن اْل َعَرب ِّ
ِّيُ :قْلَنا َل ُه ْم َه َذا َو ْعٌد َع ٌّ
اس َ
َو ُخَر َ
ان َواْل َم ْغ ِّربَ .ق َ
النُب َّوة َواْلخ ََل َفة َوِّإ َق َ

الش ِّريع ِّةَ ،فَن َف َذ اْلوعد ِّفي ُك ِّل أَحد ِّبَق ْد ِّرِّه وعَلى ح ِّال ِّه ،ح َّتى ِّفي اْلم ْف ِّتين واْلُق َض ِّ
اة َو ْاْل َِّئ َّم ِّة،
َو ُع ُم ِّ
َ ُْ
َ
ََ َ
َ
ُ َ َ
وم َّ َ
وَلي ِّ ِّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
اضا
اع ِّتَر ً
يم ُة ِّإََّل َم ْن َتَقَّد َم م َن اْل ُخَل َفاءُ .ث َّم َذ َكَر ْ
ََْ
س لْلخ ََل َفة َم َح ٌّل َتْن ُف ُذ فيه اْل َم ْوع َد ُة اْل َك ِّر َ
ِّ ِّ
ِّ
ان َفُق ِّت ََل
يلَ :ه َذا ْاْل َْمُر ََل َي ِّص ُّح ِّإََّل ِّفي أ َِّبي َب ْكر َو ْح َد ُهَ ،فأ َّ
َما ُع َمُر َو ُع ْث َم ُ
َواْنف َص ًاَل َم ْعَن ُ
اهَ :فإ ْن ق َ
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ِّ ِّ
ِّغيَلةً ،وع ِّل ٌّي َق ْد ُن ِّ ِّ
الس ََل َم ُة ِّم َن
س ِّفي ِّض ْم ِّن ْاْل َْم ِّن َّ
ََ
وز َع في اْلخ ََل َفةُ .قْلَناَ :لْي َ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
َكان ،وأ َّ ِّ
س ِّم ْن َشْر ِّط ْاْل َْم ِّن
َما َعل ٌّي َفَل ْم َي ُك ْن ن َازُل ُه في اْل َحْر ِّب ُم ْذهًبا ل َْل َْم ِّنَ ،وَلْي َ
َ َ

َي َو ْجه
اْل َم ْو ِّت ِّبأ ِّ
َرْف ُع اْل َحْر ِّبِّ ،إَّن َما

ان ِّلَن ْف ِّس ِّه ِّب ْ ِّ
َّ
اب َّ ِّ
ط ُه مْل ُك ِّْ
اإل ْن َس ِّ
َّللا َعَلْي ِّه َو َسَّل َمِّ -ب َم َّك َة".
اختَي ِّارِّهََ ،ل َك َما َك َ
ان أ ْ
َص َح ُ
النب ِّي َ -صلى َّ ُ
َشْر ُ ُ

يعني بمعنى أن تكون الدولة للمسلمين ،وإن وجد فيها بعض ما ينكد ويخالف هذا األمن من وجه

ِ
نص ْرُك ْم} [{ }7سورة محمد]
نص ُروا َّ َ
َّللا َي ُ
ألسبابه التي رتب عليها؛ ألن النصر مشروط {إن تَ ُ
ونِني َال ُي ْش ِرُكو َن ِبي َش ْيئا} [{ }55سورة النور] ،فإذا وجد الشرك في بلد
{ي ْع ُب ُد َ
واألمن مشروط َ
اختل هذا األمن بقدر وجوده ،وإذا ضعف التوحيد في بلد ضعف األمن بقدر ضعفه ،فال بد من
تحقق الشرط ليترتب عليه المشروط.
ومعروف أنه في زمن علي -رضي هللا تعالى عنه -وجد شيء من الغلو به ،ووجد من طوائف

الغالة الذي غلوا به وألهوه من دون هللا ،فال بد أن يختل األمن بسبب هذا ،ال بد من أن يختل
ونِني َال ُي ْش ِرُكو َن ِبي َش ْيئا} ،فمتى حقق التوحيد ،وانتفى الشرك حصل
{ي ْع ُب ُد َ
األمن بسبب مثل هذا َ
َّ ِ
ِ ِ
ظْل ٍم أ ُْوَلِئ َك َل ُه ُم
يم َان ُهم ِب ُ
األمن ،وإذا اختل شيء من هذا اختل األمن بقدره {الذ َ
آم ُنوْا َوَل ْم َيْلب ُسوْا إ َ
ين َ

األ َْم ُن} [{ }82سورة األنعام] ،والمراد بذلك الشرك .نسأل هللا العافية.
طالب :خَلفة الحسن؟
ستة أشهر؟ تكمل الثالثين.

طالب :اْلمن هنا المراد به اْلمن على النفس أم العرض أم الدين أم ماذا؟
َّ ِ
آم ُنوْا َوَل ْم َيْلِب ُسوْا} لم يخلطوا إيمانهم بظلم ،أولئك لهم األمن
األمن من جميع وجوهه{ ،الذ َ
ين َ
يعني التام ،من كل وجه.
" ُث َّم َقال ِّفي ِّ
آخ ِّر َك ََل ِّم ِّهَ :و َح ِّق َيق ُة اْل َح ِّ
ِّين
ال أنهم كانوا مقهورين فصاروا فاهرينَ ،وَكاُنوا َم ْطُلوب َ
َ
ِّ
ِّ
ِّ
ينَ ،ف َه َذا ن َه َاي ُة ْاْل َْم ِّن َواْلع ِّز".
َف َص ُاروا َ
طال ِّب َ
ِّ
ِّ
ِّ
ُقْل ُتَ :ه ِّذ ِّه اْل َحال َلم َت ْخ َت َّ ِّ
وم
َّللا َعْن ُه ْمَ -ح َّتى ُي َخ ُّصوا ِّب َها ِّم ْن ُع ُم ِّ
ُ ْ
ص باْل ُخَل َفاء ْاْلَْرَب َعة َ-رض َي َّ ُ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
يع اْلم َه ِّ
ين
ين َب ْل َو َغْيُرُه ْم .أَََل َتَرى ِّإَلى ِّإ ْغ َزاء ُقَرْيش اْل ُم ْسلم َ
اج ِّر َ
ْاْلَيةَ ،ب ْل َش َارَك ُه ْم في َذل َك َجم ُ ُ
ِّ ِّ
ِّ
يع ِّهم فقالِّ :
جاؤُك ْم ِّم ْن َف ْوِّق ُك ْم
ُحد َو َغْي ِّرَها َو َخ َّ
اص ًة اْل َخْن َد َقَ ،ح َّتى أ ْ
{إ ْذ ُ
في أ ُ
َّللا َت َعاَلى َع ْن َجم ْ
َخَبَر َّ ُ
ظُّنو َن ِّب َّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
اّلِل ُّ
وب اْل َح ِّ
الظُنوَناُ .هنا ِّل َك ْابُت ِّلي
ناجَر َوَت ُ
َسَف َل مْن ُك ْم َوِّإ ْذ از َغت ْاْلَْب ُ
َو ِّم ْن أ ْ
صار َوَبَل َغت اْلُقُل ُ
َ
ِّ
ِّ
ِّ
خيرا،
اْل ُم ْؤ ِّمُنو َن َوُزْل ِّزُلوا ِّزْلزًاَل َشد ً
َّللا َرَّد اْل َكاف ِّر َ
ين َل ْم َيَناُلوا ً
يدا"} [اْلحزابُ .]10- 11 :ث َّم إ َّن َّ َ

ِّ
ِّ
َم َواَل ُه ْمَ ،و ُه َو اْلمَر ُاد ِّبَق ْوِّل ِّهَ ":لَي ْس َت ْخ ِّل َفَّن ُه ْم ِّفي ْاْلَْر ِّ
ض
وأمن اْل ُم ْؤ ِّمن َ
ين َوأ َْوَرَث ُه ْم أَْر َض ُه ْم َودَي َارُه ْم َوأ ْ
ُ
ِّ ِّ ِّ ِّ
وَقوُلهَ { ":كما اس َت ْخَلف َّال ِّذ ِّ
ِّ
َّللا اْل َجَب ِّابَرَة ِّب ِّم ْصَر،
يلِّ ،إ ْذ أ ْ
َ
َ ْ ُ
َ
َ ْ
َهَل َك َّ ُ
ين م ْن َقْبل ِّه ْم}" َي ْعني َبني إ ْسَرائ َ
ِّ
ِّ
شار َق ْاْلَْر ِّ
ين كاُنوا ُي ْس َت ْض َع ُفو َن َم ِّ
ض
الَ { :وأ َْوَرْثَنا اْلَق ْوَم َّالذ َ
َوأ َْوَرَث ُه ْم أَْر َض ُه ْم َودَي َارُه ْم َفَق َ
18
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ِّ ِّ
ِّ
ِّ
َو َم ِّ
َمَن ُه ْم
ان َّ
َّللا َت َعاَلى أ َّ
ين َخائف َ
الص َح َاب ُة ُم ْس َت ْض َعف َ
غارَب َها} [اْلعرافَ .]137 :و َه َك َذا َك َ
ينُ ،ث َّم إ َّن َّ َ
ام ٌة ِّْل َّ ِّ
ِّ َّ
َّ
وصة؛ ِّإ ِّذ
َو َم َّكَن ُه ْم َو َمَّل َك ُه ْمَ ،ف َص َّح أ َّ
َن ْاْلَي َة َع َّ
ص َ
َّللا َعَلْيه َو َسل َمَ -غْيُر َم ْخ ُ
ُمة ُم َح َّمد َ -صلى َّ ُ
الت ْخ ِّصيص ََل ي ُكو ُن إَل بخبر ممن يجب له َّ ِّ
وم َّ
َّ
الت َم ُّس ُك ِّباْل ُع ُمومِّ".
َص ِّل اْل َم ْعُل ِّ
َ
يمَ ،و ِّم َن ْاْل ْ
ُ
الت ْسل ُ
يعني حتى يرد المخصص تمسك بالعموم حتى يرد المخصص.
َن رسول َّ ِّ
"وج ِّ
َّ
ِّ ِّ ِّ ِّ
َّللا َعَلْي ِّه َو َسَّل َمَ -ل َّما
َّللا َ -صلى َّ ُ
اء في َم ْعَنى َتْبديل َخ ْوف ِّه ْم ب ْاْل َْم ِّن أ َّ َ ُ َ
ََ َ
أَما يأ ِّْتي عَليَنا يوم َنأ ِّ ِّ
ِّ
الس ََل ُمََ« :-ل َتْلَب ُثو َن
ال َ -عَلْي ِّه َّ
َ َ
ْم ُن فيه َوَن َض ُع الس ََل َح؟ َفَق َ
َ ْ َْ ٌ َ
ِّ ِّ
ِّ
يد ٌة»".
الر ُج ُل ِّمْن ُك ْم ِّفي اْل َم َ َِّل اْل َع ِّظ ِّ
س َّ
س َعَلْيه َحد َ
يم ُم ْح َت ِّبًيا َلْي َ
َي ْجل َ

َص َح ُاب ُه:
ال أ ْ
َق َ
يَل َح َّتى
ِّإََّل َق ِّل ً

تقدم قريبا.
َّللا عَلي ِّه وسَّلم« :-و َّ ِّ ِّ
َّللا ه َذا ْاْلَمر ح َّتى ي ِّسير َّ ِّ ِّ
َّ
اء ِّإَلى
َّللا َلُيت َّم َّن َّ ُ َ
ُْ َ َ َ
َ
الراك ُب م ْن َصْن َع َ
" َوَق َ
ال َ -صلى َّ ُ َ ْ َ َ َ
ح ْضرموت ََل ي َخاف ِّإََّل َّ ِّ
الذْئب عَلى َغَن ِّم ِّه ،وَل ِّكَّن ُكم َتس َتع ِّجُلو َن»َ .خَّرج ُه مس ِّلم ِّفي ص ِّح ِّ
يح ِّه،
َ َ َْ َ َ ُ
َّللا َو َ َ
َ ْ ْ ْ
َ
َ ُْ ٌ
َ
ِّ
َّ
َّللا َعَلْي ِّه َو َسَّل َمَ .-ف ْاْلَي ُة ُم ْع ِّج َزُة ُّ
ان.
ان َك َما أ ْ
النُب َّوِّة؛ ْل ََّن َها ِّإ ْخَب ٌار َع َّما َسَي ُكو ُن َف َك َ
َف َك َ
َخَبَر َ -صلى َّ ُ
َقوُله َتعاَلىَ{ :ليس َت ْخ ِّل َفَّنهم ِّفي ْاْلَر ِّ ِّ ِّ
ض َم َّك َة".
َح ُد ُه َماَ :ي ْع ِّني أَْر َ
ض} فيه َق ْوََل ِّن :أ َ
ْ
ْ ُ َ
َْ
ُْ
يعني المعهودة ،األرض المعهودة.
ِّ
َن اْلم َه ِّ
َّللا َت َعاَلى َذ ِّل َك َف ُو ِّع ُدوا َك َما ُو ِّع َد ْت َبُنو
اج ِّر َ
ين َسأَُلوا َّ َ
"ْل َّ ُ
َّ ِّ
ِّي :و ُهو َّ ِّ
ِّ
ِّ
يح؛
الصح ُ
ال ْاب ُن اْل َعَرب ِّ َ َ
الثاني :ب ََل ُد اْل َعَرب َواْل َع َجمَِّ .ق َ
ِّ
ِّ
ِّ َّ
َّ
اْلم َه ِّ
ِّ
ينَ ،قال َّ ِّ
ول
اج ِّر َ
َّللا َعَلْيه َو َسل َمَ« :-لك ِّن اْلَبائ ُ
س َس ْع ُد ْب ُن َخ ْوَل َة» َيْرثي َل ُه َر ُس ُ
النب ُّي َ -صلى َّ ُ
َ
ُ
َّ ِّ
ِّ َّ
َّ
َن م َ ِّ
يح أَْي ًضاَ« :يم ُك ُث اْلم َه ِّ
اجُر ِّب َم َّك َة َب ْع َد
الص ِّح ِّ
ال ِّفي َّ
ْ
ات ب َم َّكةََ .وَق َ
َّللا َ -صلى َّ ُ
ُ
َّللا َعَلْيه َو َسل َم-أ ْ َ
اء ُنس ِّك ِّه َث ََل ًثا» .و َّ ِّ
َق َض ِّ
ِّ
ال
اب َق َسم ُم ْض َمر؛ ِّْل َّ
َ
الَل ُم في" َلَي ْس َت ْخل َفَّن ُه ْم" َج َو ُ
ُ
َن اْل َو ْع َد َق ْو ٌلَ ،م َج ُازَهاَ :ق َ
ات و َّ ِّ
َّللا ِّلَّل ِّذين آمُنوا وع ِّمُلوا َّ ِّ ِّ
َّللا َلَي ْس َت ْخ ِّل َفَّن ُه ْم ِّفي ْاْلَْر ِّ
وك َها َو ُس َّكاَن َهاَ { .ك َما
ض َفَي ْج َعَل ُه ْم ُمُل ُ
َ َ ََ
الصال َح َ
َّ ُ
ِّ ِّ ِّ ِّ
اس َت ْخَلف َّال ِّذ ِّ
ِّ
َهَل َك اْل َجَب ِّابَرَة ِّب ِّم ْصَر َو َّ
ام َوأ َْوَرَث ُه ْم أَْر َض ُه ْم
الش ِّ
يل ،أ ْ
َ
َ
ْ
ين م ْن َقْبل ِّه ْم} َي ْعني َبني إ ْسَرائ َ
ِّ
ِّ
ِّ
الت ِّ
اء َو َّ
ِّ
ِّ
ف" ِّب َف ْت ِّح َّ
الَل ِّم؛ ِّلَق ْوِّلهَ ":و َع َد"َ .وَق ْوِّلهَ ":لَي ْس َت ْخ ِّل َفَّن ُه ْم".
اء ُة اْل َع َّ
اس َت ْخَل َ
امةَ ":ك َما ْ
َودَي َارُه ْمَ .وقَر َ
ِّ
الت ِّ
ضل ع ْن ع ِّ
اء َوَك ْس ِّر َّ
اصم ":استخلف" بضم َّ
الَل ِّم َعَلى
يسى ْب ُن ُع َمَر َوأَُبو َب ْكر َواْل ُم َف َّ ُ َ َ
َوَقَأَر ع َ
اْل ِّف ْع ِّل اْل َم ْج ُهول.
ِّ ِّ
اه َّ
اش.
النَّق ُ
ال َم ْعَن ُ
يلَ ،ق َ
إ ْسَرائ َ
ض َم َّك َة ُم َحَّرَم ٌة َعَلى
ِّْل َّ
َن أَْر َ
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يت َل ُك ُم ِّْ
{ َوَلُيم ِّكَن َّن َل ُه ْم ِّديَن ُه ُم َّال ِّذي ْارَتضى َل ُه ْم} َو ُه َو ِّْ
َلم
ال َت َعاَلىَ ":وَر ِّض ُ
اإل ْس ََل ُمَ ،ك َما َق َ
اإل ْس َ
َ
ِّ
ِّديًنا" [المائدة ]3 :وَق ْد َتَقدَّم .وروى سَليم بن ع ِّ
امر َع ِّن المقداد ابن ْاْل ْ ِّ
ول
َ ََ َ ُ ُْ ْ ُ َ
َ
الَ :سم ْع ُت َر ُس َ
َس َود َق َ
ِّ
َّ ِّ
َّ
َّ
َِّّ
ظ ْه ِّر ْاْلَْر ِّ
َّللا
ولَ « :ما َعَلى َ
ض َبْي ُت َح َجر َوََل َم َدر إَل أ َْد َخَل ُه َّ ُ
َّللا َعَلْيه َو َسل َمَ -يُق ُ
َّللا َ -صلى َّ ُ
َكِّل َم َة ِّْاإل ْس ََلمِّ ِّب ِّع ِّز َع ِّزيز أ َْو ُذ ِّل َذِّليل ،أ ََّما ِّب ِّع ِّزِّه ْم َفَي ْج َعُل ُه ْم ِّم ْن أ َْهلِّ َهاَ ،وأ ََّما ِّب ُذِّل ِّه ْم َفَي ِّديُنو َن ِّب َها»
ِّ
ِّ
الِّ :إ َّن اْلمَرَاد ِّب ْاْلَْر ِّ
ض ِّب ََل ُد اْل َعَر ِّب َواْل َع َجمَِّ ،و ُه َو اْلَق ْو ُل ا َّلث ِّانيَ ،عَلى
َذ َكَرُه اْل َم َاوْرد ُّي ُح َّج ًة ل َم ْن َق َ
ُ
َما َتَقَّد َم ِّآن ًفا".
مخرج؟
طالب :قال :صحيح أخرجه أحمد وابن حبان والحاكم من حديث المقداد ،وصححه الحاكم على
شرطهما ،ووافقه الذهبي ،والصواب أنه على شرط مسلم ،وفي الباب من حديث تميم الداري-
رضي هللا عنهْ -لحمد والحاكم وصححه على شرطهما ووافقه الذهبي ،وهو كما قال ،وصححه
اْللباني وصححه محققي الرسالة.
من هم؟
طالب :محققو الرسالة.
طالب......... :
ِ
أمن البهائم وسلمت نفسه وروحه وماله وعرضه ،لكن أين األمن التام
ما فيه شك األمن وإن أمن ْ
المطلق الذي يتدين اإلنسان كما يشاء ،ويقول ما يشاء ،إذا كان مرضيا هلل -جل وعال ،-فعلى
ٍ
شيء بقدره.
كل حال كل
ِّ
ِّ
ِّ
وب
"{ َوَلُيَبدَلَّن ُه ْم} َقَأَر ْاب ُن ُم َحْيصن َو ْاب ُن َكثير َوَي ْعُق ُ
الت ْش ِّد ِّ
اخ ِّتَي ُار أ َِّبي َح ِّاتم .اْلَبا ُقو َن ِّب َّ
يدِّ ،م ْن
اْل َح َس ِّنَ ،و ْ
مات َّ ِّ
في القرآن ،قال هللا تعالىَ{ :ل َتب ِّديل ِّل َك ِّل ِّ
آيةً"
َّللا} [يونس .]64 :وقالَ { :وإِّذا َبَّدْلنا} َ
ْ َ
ِّ
[النحلَ ]101 :وَن ْح َوُهَ ،و ُهما ُل َغ َت ِّ
ال َّ
الَ :قَأَر
النح ُ
َّاسَ :و َح َكى ُم َح َّم ُد ْب ُن اْل َج ْه ِّم َع ِّن اْل َفَّراء َق َ
انَ .ق َ
َ
اصم واْلعمش ":وَليب ِّدَلَّنهم" مشددة ،وهذا غلط عن ع ِّ
ِّ
َشَّد ِّمْن ُه،
اصمَ ،وَق ْد َذ َكَر َب ْع َد ُه َغَل ً
طا أ َ
َ
َع ٌ
َ َُ ُ ْ
ِّ ِّ
وأَبو ب ْكر ِّب َّ ِّ ِّ ِّ
اء ُة
َُ َ
الت ْخفيف ،م ْن أَْب َد َلَ ،وه َي قَر َ
اخ ِّتَي ُار أ َِّبي ُعَبْيد؛ ِّْل ََّن َها أَ ْك َثُر َما
َبَّد َلَ ،و ِّه َي ْ

اس َّ ِّ
الت ْث ِّق ِّ
الن ِّ
ال َّ
َو ُه َو أََّن ُه َح َكى َع ْن َس ِّائ ِّر َّ
َن َبْي َن َّ
يل
َح َم ُد ْب ُن َي ْحَيى أ َّ
الت ْخف َ
َّاسَ :وَز َع َم أ ْ
النح ُ
يفَ .ق َ
و َّ ِّ ِّ
َي َغَّيْرُت ُهَ ،وأَْب َدْل ُت ُه أ ََزْل ُت ُه َو َج َعْل ُت َغْيَرُه.
َ
الَ :بَّدْل ُت ُه أ ْ
الت ْخفيف َفْرًقاَ ،وأََّن ُه ُيَق ُ
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ِّ
ِّ ِّ
َع ِّط ِّني َغْيَرُه.
َّاسَ :و َه َذا اْلَق ْو ُل َص ِّح ٌ
َي أ َِّزْل ُه َوأ ْ
ال الَّنح ُ
ول :أَْبد ْل لي َه َذا الدْرَه َم ،أ ْ
يحَ ،ك َما َتُق ُ
َق َ
َح ُد ُه َما َم ْو ِّض َع ْاْل َخ ِّرَ ،و َّال ِّذي َذ َكَرُه
َي َغَّيْر َتَ ،غْيَر أََّن ُه َق ْد ُي ْس َت ْع َم ُل أ َ
ولَ :ق ْد َبَّدْل َت َب ْع َدَنا ،أ ْ
َوَتُق ُ
ّلِل ،وَذ َكرَنا ِّفي س ِّ ِّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ
اهيم" َّ ِّ
السَّن ِّة َعَلى
يل ِّم َن ُّ
أَ ْك َثُرَ .وَق ْد َم َضى َه َذا في" الن َساء َواْل َح ْم ُد َّ َ ْ
ُ َ
الدل َ
ورة" إْبَر َ

َن ُيْب ِّدَلنا}" [القلمُ ]32 :م َخ َّف ًفا
أ َّ
اه ِّإ َازَل ُة العين ،فتأمله هناك وقرئَ { ":عسى َرُّبنا أ ْ
َن َبَّد َل َم ْعَن ُ
ِّ ِّ ِّ
ال ،أ ِّ
َوم َثَّق ًَل {َي ْعُب ُدوَن ِّني} ُه َو ِّفي م ْو ِّض ِّع اْل َح ِّ
اإل ْخ ََل ِّ
َّللا ِّب ِّْ
َن
صَ .وَي ُج ُ
وز أ ْ
ْ
َي في َحال عَب َادت ِّه ُم َّ َ
َ
ُ
الثَن ِّ
يق َّ
ط ِّر ِّ
اء َعَلْي ِّه ْم.
اس ِّتْئَنا ًفا َعَلى َ
َي ُكو َن ْ
{ََل ي ْش ِّرُكو َن ِّبي َشيئا} ِّف ِّ
يه أَْرَب َع ُة أَ ْق َوال:
ًْ
ُ
أحدا .الثالثَ :ل
إلها غيري ،حكاه النقاش .الثانيَ :ل يراءون بعبادتي ً
أحدهاَ :ل يعبدون ً

يخافون غيري ،قاله ابن عباس.

الرابعََ :ل ي ِّحُّبو َن َغيرِّيَ ،قاَله مج ِّ
اهٌد".
ُ َُ
ْ
ُ

معناه أنهم ال يعبدون أحدا غير هللا -جل وعال -ال عبادة تامة ،وال يصرفون له شيئا من حقوق
الرب -جل وعال.-
النعم ِّة؛ ِّْل ََّنه َقال َتعاَلىَ { :فأ ِّ
ِّ
ِّ ِّ ِّ
ِّ
ُولئ َك ُه ُم
َي ِّب َهذه الن َعمَِّ .واْل ُمَر ُاد ُك ْفَر ُ
ُ َ َ
"{ َو َم ْن َك َفَر َب ْع َد ذل َك} أ ْ
ان ْ َ
اْل ِّ
فاسُقو َن} الكافر باهلل فاسق بعد هذا اَلنعام وقبله".
ِ
قوله تعالىِ :
الص َال َة وآتُوا َّ
ول َل َعَّل ُك ْم تُ ْرَح ُمو َن} [{ }56سورة النور] تقدم
يعوا َّ
يموا َّ
الزَك َ
اة َوأَط ُ
الرُس َ
َ
َ
{وأَق ُ
فأعاد األمر بالعبادة تأكيدا.
ِّ
َّ
ِّ ِّ ِّ
َّللا َعَلْي ِّه َو َسَّل َمَ -وَو ْعٌد
"قوله تعالىََ{ :ل َت ْح َسَب َّن َّالذ َ
ين َك َفُروا} َه َذا َت ْسلَي ٌة ل َّلنب ِّي َ -صلى َّ ُ
طابا .وَق أَر ابن ع ِّ
ام ِّةَ " :ت ْحسب َّن" ِّب َّ ِّ ِّ
ِّب ُّ ِّ ِّ
امر َو َح ْم َزُة َوأَُبو َحْي َوَةَ ":ي ْح َسَب َّن"
اء ُة اْل َع َّ
التاء خ َ ً َ َ ْ ُ َ
ََ
الن ْصَرةَ .وقَر َ
ِّ
ِّ
َّللا ِّفي ْاْلَْر ِّ
ان َي َت َعَّدى ِّإَلى
ض؛ ِّْل َّ
َن اْل ُح ْسَب َ
ين َك َفُروا أَْن ُف َس ُه ْم ُم ْع ِّج ِّز َ
ِّباْلَياءِّ ،ب َم ْعَنى ََل َي ْح َسَب َّن َّالذ َ
ين َّ َ
َّ
ِّ ِّ ِّ
َم ْف ُعوَلْي ِّنَ .و َه َذا َق ْو ُل َّ
َّللا
الزج ِّ
اء َوأَُبو َع ِّليَ :ي ُج ُ
وز أ ْ
َن َي ُكو َن اْلف ْع ُل ل َّلنب ِّي َ -صلى َّ ُ
ال اْل َفَّر ُ
َّاجَ .وَق َ
ِّ
ِّ َّ
ين ِّفي ْاْلَْر ِّ
ض".
ين َك َفُروا ُم ْع ِّج ِّز َ
َي ََل َي ْح َسَب َّن ُم َح َّمٌد َّالذ َ
َعَلْيه َو َسل َم ،-أ ْ
حتى على القراءة األولى ،ال تحسبن يا محمد الذين كفروا.
"ال ِّذين" م ْفعول أ ََّول ،و"مع ِّج ِّزين" م ْفعول َثان .وعَلى اْلَقو ِّل ْاْل ََّو ِّل { َّال ِّذين َك َفروا} َف ِّ
" َ َّ
اع ٌل"
ََ
ْ
َ ُ
ف َ َ ُ ٌ ٌ َ ُْ َ َ ُ ٌ
ال َّ
َّاسَ :و َما َع ِّل ْم ُت أَ َح ًدا
ول أ ََّو ٌلَ ،و ُه َو َم ْح ُذ ٌ
وف ُمَرٌاد" ُم ْع ِّج ِّز َ
النح ُ
ين" َم ْف ُع ٌ
أَْن ُف َس ُه ْم" َم ْف ُع ٌ
ول َثانَ .ق َ
َه ِّل اْل َعَربَِّّي ِّة َب ْص ِّرًّيا َوََل ُك ِّ
ولِّ :هي َل ْح ٌن؛ ِّْل ََّن ُه
وفًّيا ِّإََّل وهو يخ ِّطئ ِّقراءة حمزة ،ف ِّمنهم من يق
ِّم ْن أ ْ
َ َُ ُ َ ُ َ َ َ َ ْ َ َ َ ْ ُ ْ َ ْ َ ُ ُ َ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ َِّّ ِّ
ِّ
َج َازُه
اءُ :ه َو َض ِّع ٌ
يفَ ،وأ َ
ال اْل َفَّر ُ
ال َه َذا أَُبو َحاتمَ .وَق َ
َل ْم َيأْت إَل ب َم ْف ُعول َواحد لَي ْح َسَب َّنَ .وم َّم ْن َق َ
ِّ ِّ
اهَ .قا َل َّ
َّاسَ :و َس ِّم ْع ُت َع ِّل َّي بن
َعَلى َض ْعفهَ ،عَلى أََّن ُه ُي ْح َذ ُ
ول ْاْل ََّو ُلَ ،وَق ْد َبَّيَّن ُ
النح ُ
ف اْل َم ْف ُع ُ
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سَليمان يُقول ِّفي ه ِّذ ِّه اْل ِّقر ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
الَ :وَي ُكو ُن اْل َم ْعَنى َوََل
َ
اءةَ :ي ُكو ُن" َّالذ َ
ين َك َفُروا" في َم ْوض ِّع َن ْصبَ .ق َ
ََ
ُ َْ َ َ ُ
ِّ ِّ
ين ِّفي ْاْلَْر ِّ
ض.
ين َك َفُروا ُم ْع ِّج ِّز َ
َي ْح َسَب َّن اْل َكافُر َّالذ َ
ِّ
ُقْل ُت :و َه َذا مو ِّاف ِّ
َّ
اك َّ ِّ
َّللا َعَلْي ِّه َو َسَّل َم-
اء وأبو على ،إَل أن اْل َفاع َل ُهَن َ
َُ ٌ
َ
النب ُّي َ -صلى َّ ُ
ق ل َما َقاَل ُه اْل َفَّر ُ
 .وفي هذا القول الكافر .و{مع ِّج ِّزين} معَن ِّ ِّ
اه ُم َّ
الن ُار ولبئس المصير}
ينَ .وَق ْد َتَقَّد َمَ { .و َمأ َْو ُ
اه َفائت َ
ُْ َ َْ ُ
أي المرجع.
{ال تَ ْح َسَب َّن} للنبي -عليه الصالة والسالم -وفي حكمه كل من
"ال شك أن الخطاب في قولهَ :
يتأتى ،ومن يمكن أن يوجه إليه هذا الخطاب ،وكل ٍ
أحد ال يحسب أن الكافرين معجزين –نسأل

هللا العافية.-
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد.
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