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السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
بسم هللا الرحمن الرحيم
الحمد هلل رب العالمين ،وصلى هللا وسلم على نبينا محمد ،وعلى آله وصحبه.
قال اإلمام القرطبي رحمه هللا تعالى:
ِ
آيةَ ،ع ِن اْل ِعْرَب ِ
َن
اض ْب ِن َس ِارَي َة أ َّ
"سورة الحديدَ :م َدِنَّي ٌة ِفي َق ْو ِل اْل َج ِم ِ
يعَ ،و ِه َي ت ْس ٌع َو ِع ْشُرو َن َ
ِ
ِ
َّ
َّ ِ
ولِ« :إ َّن ِف ِ
آية أَ ْف َض ُل ِم ْن
ان َي ْقَأرُ ِباْل ُم َس ِب َحات َقْب َل أ ْ
َّللا َعَلْيه َو َسَّل َم َك َ
يه َّن َ
َن َيْرُق َد َوَيُق َ
النب َّي َصلى َّ ُ
ِ
ف آية» ،يع ِني ِباْلمس ِبح ِ
ِ
ف) َو( اْل ُج ُم َع َة ) َو َّ
(الت َغ ُاب َن)".
(الص َّ
يد) َو( اْل َح ْشَر) َو َّ
ات( :اْل َحد َ
َُ َ
َْ
أَْل َ
اهر واألب ِ
َّ ِ
ِ
اط ُن}...
وهذه اآلية هي قوله -جل وعال -في سورة الحديدُ { :ه َو أاْلََّو ُل َو أاآلخ ُر َوالظ ُ َ َ
هذا إذا صح الخبر .ماذا قال عنه؟

مرسل ينجبر...إن كان ليس فيه إال هذه العلة مع العلة اْلولى وقصره البقية بالتحديث ...يعني
حسن لغيره إن شاء هللا.
ِِ
السماو ِ
ِ
َّللا َوَنَّزَه ُه َع ِن ُّ ِ
ات َو ْاْلَْر ِ
ال ْاب ُن
َيَ :مج َ
" َق ْوُل ُه َت َعاَلىَ { :سَّب َح َّّلِل َما في َّ َ َ
ض} أ ْ
السوءَ .وَق َ
َّد َّ َ
ِ ِ
َّ ِ ِ
السماو ِ
ات ِم َّم ْن َخَلق ِمن اْلم َال ِئ َك ِة و ْاْلَر ِ ِ
ِ
وح أ َْو َل
ض م ْن َش ْيء فيه ُر ٌ
َ ْ
َعَّباسَ :صلى َّّلِل َما في َّ َ َ
َ َ َ
ُر َ ِ ِ ِ
يح َّ
الدَل َل ِة".
يلُ :ه َو َت ْس ِب ُ
وح فيهَ .وق َ
يعني جميع ما في السموات واْلرض يسبح هللَ { .وِإ أن ِم أن َشي ٍء ِإ َّال ُي َسِب ُح ِب َح أم ِدِه َوَل ِك أن ال تَأفَق ُهو َن
أ
ِ
يح ُه أم} [اإلسراء ،]44:ويدل على أنه تسبيح مناسب لهذه المخلوقات لكنه من جهتها ال من
تَ أسب َ
جهة االعتبار بها ،وكأنه بلسان مقالها ،ال بلسان حالها ،وإال ما كان لمعنى قولهَ { :وَل ِك أن ال
ِ
يح ُه أم} ،لو كان تسبيح بلسان الحال ،ال يفقه إال مع بعد من الناظر المتدبر المتأمل،
تَأفَق ُهو َن تَ أسب َ
وال يدركه كثير من الناس إال من وفق إلى النظر والتدبر والتفكر ،وال يخاطب به عموم الناس {ال

ِ
يح ُه أم} ،عموم الناس ما تفقه إذا لم يكن بلسانه مقال.
تَأفَق ُهو َن تَ أسب َ
ور آ َث ِار َّ ِ
ظ ُه ِ
" َوأَْن َكَر َّ
يح َّ
ومة".
الدَل َل ِة َو ُ
الَ :ل ْو َك َ
ان َه َذا َت ْس ِب ُ
الزج ُ
َّاج َه َذا َوَق َ
الصْن َعة َل َكاَن ْت َم ْف ُه َ
يعني يريدونه من باب قول الشاعر :في كل شيء له آية تدل على أنه واحد .هذا يتبين من
السمو ِ
ِ ِ
ات
خالل التفكر واالعتبار ،والنظر .وهذا أمر مندوح مرغب فيه ومطلوب{ :إ َّن في َخأل ِق َّ َ َ
النه ِار َآلي ٍ
اب َّال ِذين ي أذ ُكرو َن َّ ِ
ض و أ ِ ِ َّ ِ
ات ِْلُوِلي اْلَألب ِ
ِ
ودا َو َعَلى
اما َوُق ُع ً
َ
َ
َ َ ُ
اختالف اللأيل َو َّ َ
َواْل أَر َ
َّللاَ قَي ً
ُج ُنوِب ِه أم َوَيتََف َّك ُرو َن} [آل عمران ،]191 -190:فاإلكثار من الذكر واالتصال باهلل -جل وعال -ال
شك أنه يؤدي إلى هذه النتيجة التي هي التفكر في مخلوقات هللا من أجل أن يرسخ اإليمان في
قلبه واليقين ،وجاء :تفكر ساعة خير من عبادة سنة .المقصود أن التفكر فيه فوائد عظيمة،
وليس هو المراد بالتسبيح المنسوب لهذه المخلوقات لجميع هذه المخلوقات جميع من في السموات
وما في اْلرض أن هذا التسبيح قدر زائد على ذلك.
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ِ
ِ
اس َت َد َّل ِبَق ْوِل ِه َت َعاَلىَ { :و َس َّخْرَنا
يح ُه ْم} َوإَِّن َما ُه َو َت ْس ِب ُ
الَ { :وَلك ْن َل َت ْفَق ُهو َن َت ْس ِب َ
يح َمَقالَ .و ْ
" َفل َم َق َ
ِ
ال ُي َس ِب ْح َن}"
َم َع َد ُاوَد اْلجَب َ
لو كان هذا تسبيح بلسان الحال لما خص داود ،لكان تسبح مع الناس كلهم.
َي َت ْخ ِصيص ِل َد ُاوَد؟!"
يح َدَل َلة َفأ ُّ
" َفَل ْو َك َ
ان َه َذا َت ْس ِب ُ
وقد يقول قائل :أنها ما دامت تسبح كغيرها من مخلوقات السموات واْلرض فلم خص داود؟ قيل:
أنها تجيبه وتسبح معه بلفظ يفهمه ويسمع ،بخالف ما عداه ،وإال تسبح مع المخلوقات كلها ،لكن
تسبح مع داود بلسان يفهمه داود وهذا وجه تخصيصه.
ِ
الص ِحيح ،وَقد م َضى بياُنه واْلَقول ِف ِ
يه ِفي (سبح ِ ِ
ِن
ان) عْن َد َق ْوِله َت َعاَلىَ { :وإ ْ
ُْ َ
ََ ُ َ ْ ُ
" ُقْل ُتَ :و َما َذ َكَرُه ُه َو َّ ُ َ ْ َ
ِ ِ ِِ
السماو ِ
ِ
ِ
َِّ
ات َو ْاْلَْر ِ
َي:
ض} أ ِ
يم}َ .ق ْوُل ُه َت َعاَلىَ{ :ل ُه ُمْل ُك َّ َ َ
م ْن َش ْيء إل ُي َسب ُح ب َح ْمده َو ُه َو اْل َع ِزي ُز اْل َحك ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
يل :أََرَاد
اْن َفَرَد ب َذل َكَ .واْل ُمْل ُك عَب َارٌة َع ِن اْل َمْلك َوُن ُفوذ ْاْل َْم ِر َف ُه َو ُسْب َحاَن ُه اْل َمل ُك اْلَقادُر اْلَقاهُرَ .وق َ
النب ِ
ات َو َس ِائ ِر ِ
اء ِفي ُّ
ات
َخ َزِائ َن اْل َم َ
الدْنَيا َوُي ْحِيي ْاْلَ ْم َو َ
يت}ُ ،ي ِم ُ
الرْز ِقُ{ ،ي ْحِيي َوُي ِم ُ
يت ْاْل ْ
ط ِر َو َّ َ
َحَي َ
ِ ِ
ِ
يلُ :ي ْحِيي ُّ
يت) ُرِف ٌع َعَلى
ف َو ِه َي َم َو ٌ
اءَ .و َم ْو ِض ُع (ُي ْحِيي َوُي ِم ُ
ات َوُي ِم ُ
الن َط َ
يت ْاْل ْ
َحَي َ
لْلَب ْعثَ .وق َ
يت".
َم ْعَنىَ :و ُه َو ُي ْحِيي َوُي ِم ُ
على أنه الخبر لمبتدأ محذوف تقديره هو.
السماو ِ
ض م ْحِييا َوم ِميتا َعَلى اْل َح ِ
ات َو ْاْلَْر ِ
ال ِم َن
" َوَي ُج ُ
وز أ ْ
َن َي ُكو َن َن ْصبا ِب َم ْعَنىَ :ل ُه ُمْل ُك َّ َ َ
ُ
ُ
ِ ِ
اْلمجر ِ ِ
َّللا َل ُي ْع ِج ُزُه َشي ٌء.
يهاَ { ،و ُه َو َعَلى ُك ِل َش ْيء َق ِد ٌير} أ ِ
ور في " َل ُه " َواْل َج ُّار َعامال ف َ
َ ُْ
َيُ َّ :
ْ
ِ
َقوُله َتعاَلى{ :هو ْاْل ََّول و ْاْل ِخر و َّ ِ
اخُت ِلف ِفي مع ِاني ه ِذ ِه ْاْلَسم ِ
اء َوَق ْد َبَّيَّنا َها
َ
الظاهُر َواْلَباط ُن} ْ َ
ََ
ُ َ ُ َ
َُ
ْ ُ َ
َْ
ِ
اب ْاْلَسَنى) .وَق ْد َشَر َح َها َرسول َّ ِ َّ
ِفي (اْل ِك َت ِ
َّللا َعَلْيه َو َسَّل َم َشْرحا ُي ْغ ِني َع ْن َق ْو ِل ُك ِل
َ
ْ
َّللا َصلى َّ ُ
ُ ُ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
َّ
س َقْبَل َك َشي ٌءَ ،وأَْن َت
ال ِفي َص ِح ِ
يح ُم ْسلم م ْن َحديث أَِبي ُهَرْيَرَة« :الل ُه َّم أَْن َت ْاْلَ َّو ُل َفَلْي َ
َقائلَ ،فَق َ
ْ
ِ
َّ ِ
ِ
س ُدوَن َك َشي ٌء،
س َف ْوَق َك َش ْي ٌءَ ،وأَْن َت اْلَباط ُن َفَلْي َ
س َب ْع َد َك َش ْي ٌءَ ،وأَْن َت الظاهُر َفَلْي َ
ْاْلخُر َفَلْي َ
ْ
ِ
ِ َّ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ا ْق ِ
ض َعَّنا َّ
َعَل ُم".
َّللا أ ْ
الدْي َنَ ،وأَ ْغنَنا م َن اْل َف ْقر» َعَنى بالظاه ِر اْل َغال َبَ ،وبِاْلَباط ِن اْل َعال َمَ ،و َّ ُ
يعني ما نتعدى ما فسره النبي عليه الصالة والسالم به .الظاهر فليس فوقك شيء معلوم صفة
جدا بينها أهل
العلو هلل -جل وعال -ثابتة بنصوص الكتاب والسنة المقطوع بها من وجوه كثيرة ً
العلم الحافظ الذهبي في كتاب له اسمه "العلو للعلي الغفار" وابن القيم في نونيته وغيرها من
ِ
ون َك َشيء» ،أنت أقرب إلى
كتبه .ليس فوقه شيء ،على العرش استوىَ « ،وأ أَن َت األَباط ُن َفَل أي َس ُد َ
أ
كل شيء من نفسه« ،أ أَن َت أاْلََّو ُل َفَل أي َس َقأبَل َك َشيء» ،كان هللا وال شيء معه « َوأ أَن َت أاآل ِخ ُر َفَل أي َس
أ
َب أع َد َك َشيء» ،هو الذي يرث اْلرض ومن عليها( .كل من عليها فان) ،كل مخلوق يبلى ويفنى
أ
ن
إال الرب -جل وعال ...-كو السورة تفضل أو مجموعة سور تفضل بشيء ال يعني أننا نقتصر

على هذا شيء وإال ما قرأنا سورة البقرة .نق أر آية الكرسي وخالص ْلنها فضلت بها...
ِ
ِ ِ
ان أ َْو َي ُكو ُن َف َال َي ْخ َفى َعَلْي ِه َشي ٌء".
يم} ِب َما َك َ
"{ َو ُه َو ب ُكل َش ْيء َعل ٌ
ْ
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ال كون السورة تفضل أو مجموعة السور تفضل بشيء ال يعني أننا نقتصر على هذا الشيء وإال
ما قرأنا سورة البقرة قرأنا آية الكرسي ْلنها فضلت بها.

طالب.....:

التفسير ما يلزم أن يكون بمرتبة الخبر في الصحة ما يلزم ،لكن هذا جاء في بعض الروايات

واعتمده الحافظ ابن كثير وغيره.
ِ
ِ ِ
ان أ َْو َي ُكو ُن َف َال َي ْخ َفى َعَلْي ِه َشي ٌءَ .ق ْوُل ُه َت َعاَلىُ { :ه َو َّال ِذي َخَل َق
يم} ِب َما َك َ
"{ َو ُه َو ب ُكل َش ْيء َعل ٌ
ْ
ات و ْاْلَر َ ِ ِ ِ
ِ
ش} َتَقَّدم ِفي ْاْلَعر ِ
اس َت َوى َعَلى اْل َعْر ِ
اف ُم ْس َت ْوفىَ .ق ْوُل ُه
َّ
الس َم َاو َ ْ
َْ
ض في س َّتة أََّيام ُث َّم ْ
َ
ِ
َت َعاَلىَ{ :ي ْعَلم ما َي ِل ُج ِفي ْاْلَْر ِ
طر َو َغْي ِرِه { َو َما َي ْخُر ُج ِمْن َها} ِم ْن َنَبات
يها ِم ْن َم َ
َي َ :ي ْد ُخ ُل ف َ
ض} أ ْ
ُ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يها م ْن َم َال ئ َكة
لس َماء} م ْن ِرْزق َو َم َ
َو َغْي ِرِه { َو َما َيْن ِز ُل م َن ا َّ
يها} َي ْص َع ُد ف َ
طر َو َمَلك { َو َما َي ْعُر ُج ف َ
ال اْل ِعب ِاد {وهو مع ُكم} يع ِنيِ :بُقدرِت ِه وسْل َ ِ ِ ِ ِ ِ
َّللا ِب َما َت ْع َمُلو َن
َوأ ْ
َع َم ِ َ َ ُ َ َ َ ْ َ ْ
َْ َ ُ
طانه َوعْلمه {أَْي َن َما ُكْن ُت ْم} { َو َّ ُ
َب ِص ٌير}".
السلف فسروا المعية العامة فسروها بالعلم ،والخاصة بالحفظ والنصر والتأييد.
ِ
ِ
اها َوَل َي ْخ َفى َعَلْي ِه َشي ٌء ِمْن َهاَ .وَق ْد َج َم َع ِفي َه ِذ ِه
َع َماَل ُك ْم َوَيَر َ
َّللا ِب َما َت ْع َمُلو َن َبص ٌير} ُيْبصُر أ ْ
"{ َو َّ ُ
ْ
ِ
الظ ِ
َخ ُذ ِب َّ
اس َت َوى َعَلى اْل َعْر ِ
ضَ ،ف َد َّل َعَلى أََّن ُه
ش} َوَبْي َنَ { :و ُه َو َم َع ُك ْم} َو ْاْل ْ
اهَرْي ِن َتَنا ُق ٌ
ْاْلَية َبْي َنْ { :
التأ ِْو ِ
التأ ِْو ِ
التَنا ُق ِ
ال ِْ
يلَ ،و ِْ
اف ِب َّ
اض َع ِن َّ
َل ُبَّد ِم َن َّ
ام أَُبو اْل َم َع ِاليِ :إ َّن
اإل ْعَر ُ
اع ِتَر ٌ
يل ْ
ضَ .وَق ْد َق َ
اإل َم ُ
اإلسر ِاء َلم ي ُكن ِبأَ ْقرب ِإَلى َّ ِ
ِ
ِ َّ
َّ
س ْب ِن َم َّتى
َّللا َعَّز َو َج َّل م ْن ُيوُن َ
َّللا َعَلْيه َو َسل َم َلْيَل َة ِْ ْ َ ْ َ ْ َ َ
ُم َح َّمدا َصلى َّ ُ
ِحين َكان ِفي ب ْط ِن اْلح ِ
وتَ .وَق ْد َتَقَّد َم" .
َ َ
ُ
َ
مثل هذا التأويل وهنا التأويل معروف؛ أنه صرف اللفظ عن االحتمال الراجح إلى المرجوح لدليل
يقتضيه ،وهو مرفوض عند أهل الحق ،والسلف وأهل اْلمة وأئمتها ،إال ما جاء عنهم ،اتفقوا عليه
بتأويل المعية بالعلم ،هنا البد من التأويل وليس بتأويل ،هذا معناها عندهم ،تكون هذه حقيقتها

عندهم ،وهو االحتمال الراجح فيها ،حقيقة شرعية ،جاءت عن سلف هذه اْلمة وأئمتها الذين هم

قدوة في هذا الباب ،فيكون استواؤه على عرشه على حقيقته بائن من خلقه ،وليس معنى ها أن
العرش يقله .والمقصود أنه في جهة العلو مستو على عرشه وبائن من خلقه ،بائن من عرشه،

وغيره ومع ذلك هو مع خلقه بعمله وعموم خلقه بعلمه ومع خواصهم بنصره وتأييده وهذا ال
يسمى تأويال ْلنه جاء عن السلف وما عدا ذلك ال يجوز ارتكابه إال أن يؤثر عن سلف هذه
اْلمة الذين هم قدوة في هذا الشأن .ال يقول أن السلف أولوا المعية بالعلم فلنا أن نؤول الغضب
أبداْ ،لن هذه نصوص سمعية تتعلق بأسماء هللا -جل
بإرادة االنتقام ،أو المحبة بإرادة اإلنعام ،ال ً
وعال -وصفاته .نؤمن بها ونمرها كما جاءت وال نعتقد أن لها معاني وليست طالسم ،وإنما
كيفياتها منقولة إلى هللا جل وعال.
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ِ ِِ
السماو ِ
ات َو ْاْلَْر ِ
ض} َه َذا َّ
ود َعَلى اْل َح ِق َيق ِة
َيُ :ه َو اْل َم ْعُب ُ
" َق ْوُل ُه َت َعاَلىَ{ :ل ُه ُمْل ُك َّ َ َ
الت ْك ِر ُير ل َّلتأْكيد أ ْ
{وِإَلى َّ ِ
ِ ِ
وب َو ْاب ُن
ور اْل َخ َال ئ ِق في ْاْل ِخَرِةَ .وَقَأَر اْل َح َس ُن َو ْاْل ْ
ُم ُ
ُم ُ
َ
َعَر ُج َوَي ْعُق ُ
ور} أ ْ
َي :أ ُ
َّللا ُتْر َج ُع ْاْل ُ
ِ
التاءِ
ِ
ِ
ِ
ف َ"تْرِج ُع" ِب َف ْت ِح َّ
َع َم ُ
ش َو َح ْم َزُة َواْلك َسائ ُّي َو َخَل ٌ
َعامر َوأَُبو َحْي َوَة َو ْاب ُن ُم َحْيصن َو ُح َمْيٌد َو ْاْل ْ
َوَك ْس ِر اْل ِجي ِم .اْلَبا ُقو َن ُتْر َج ُع" .

أيهما أكثر الذين عدهم من القراء ،أو الذين تركهم؟ الذي يعد في العادة هم اْلقل.
اللي ِل} َتَقَّدم ِفي ِ ِ
ِ
ِ
" َق ْوُل ُه َتعاَلىُ{ :يوِل ُج َّ
الن َه ِار َوُيوِل ُج َّ
اللْي َل ِفي َّ
يم
آل ع ْمَر َ
الن َه َار في َّْ
َ
انَ { .و ُه َو َعل ٌ
َ
ِب َذ ِ
الص ُد ِ
ور} "
ات ُّ
يولج؛ يدخل الليل في النهار ،والنهار في الليل ،وهذا شيء مشاهد على مر اْليام طوال العام.
بعض اْليام يزيد النهار على الليل ،وبعضها يزيد الليل ويأخذ من النهار والنهار يأخذ من الليل
وهكذا.

الضم ِائر ،ومن كان ِبه ِذ ِه ِ ِ
ِ
"{وهو ع ِليم ِب َذ ِ
الص ُد ِ
َن
ات ُّ
الص َفة َف َال َي ُج ُ
وز أ ْ
َيَ :ل َت ْخ َفى َعَلْيه َّ َ ُ َ َ ْ َ َ َ
َ َُ َ ٌ
ور} أ ْ
ِ
آمُنوا ِب َّ ِ
يعب َد م ْن ِسواهَ .قوُله َتعاَلىِ { :
َّللا و ِ
َن ُم َح َّمدا َر ُسوُل ُه
احٌد َوأ َّ
َيَ :ص ِد ُقوا أ َّ
َن َّ َ َ
َُ ْ ُ َ
اّلِل َوَر ُسوِله} أ ْ
ُ َْ َ
ِ
{ َوأَْن ِفُقوا} َتصَّد ُقواَ .وِقيل :أَْن ِفُقوا ِفي س ِب ِ
ِ
يل َّ ِ
يل :اْل ُمَر ُادَّ :
يل :اْل ُمَر ُاد:
الزَكا ُة اْل َم ْفُر َ
َ
َ
وض ُةَ .وق َ
َّللاَ .وق َ
َ
ِ
ِ
َن أَصل اْلمْلكِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وه َّ
َغْيُرَها ِم ْن ُو ُج ِ
اعات َو َما ُيَق ِر ُب مْن ُه {م َّما َج َعَل ُك ْم ُم ْس َت ْخَلف َ
الط َ
ين فيه} َدل ٌ
يل َعَلى أ َّ ْ َ ُ
َِّ ِ
ّلِل ُسْب َحاَن ُه".
واإلنفاق أعظم وأعم من أن يكون المال وحده ،بل ينفق مما أوتي .فالتاجر ينفق من ماله ،والغني
ينفق من ماله ،والقوي يتصدق على غيره بشيء من قوته ويحمل متاعه على دابته ،والعالم ينفق
مما أتاه هللا من علم ،وهكذا .فاإلنفاق أعم لكنه قد يطلق ويراد به المعنى اْلخص ،وهو اإلنفاق
بالمال وهذا هو اْلكثر ،لكن إذا أريد باإلنفاق بالمعنى اْلعم فكل من أوتي ما يتعدى نفعه عليه

أن يبذل منه وينفع غيره« ،تعين صانعا أو تصنع ْلخرق» ،تعين أخاك وتحمل متاعه على

دابته ،هذا صدقة ،كما جاء في الحديث صدقة من الصدقات.
ِ ِ
التصُّر َّ ِ
َن أَصل اْلمْل ِك َِّ ِ
ِ
ِ
َّللا
ّلِل ُسْب َحاَن ُه َوأ َّ
س َل ُه فيه ِإَّل َّ َ ُ
َن اْل َعْب َد َلْي َ
" َدل ٌ
ف الذي ُيْرضي َّ َ
يل َعَلى أ َّ ْ َ ُ
َفُي ِث ُيب ُه َعَلى َذ ِل َك ِباْل َجَّن ِة".
ال َّ ِ
كما قال هللا -جل وعال{ :-وآتُوهم ِم أن م ِ
اك أم} [النور ،]33:ليس مال لك ،كون
َّللا َّال ِذي آتَ ُ
َ ُأ
َ
اإلنسان يقول هذا مالي ،نعم تصح النسبة إليه لكن ما هو ماله ملك تام حقيقي ،يتصرف فيه كما
شاء ،ال ،يتصرف به بحدود وضوابط ،على مقتضى نظر الشرع.
ِ ِ
التصُّر َّ ِ
ِ
َّللا َفُي ِث ُيب ُه َعَلى َذ ِل َك ِباْل َجَّن ِةَ .ف َم ْن أَْن َف َق ِمْن َها
" َوأ َّ
س َل ُه فيه ِإَّل َّ َ ُ
َن اْل َعْب َد َلْي َ
ف الذي ُيْرضي َّ َ
ِفي حُقو ِق َّ ِ
الن َفَق َة ِم ْن م ِ
ان َعَلْي ِه ِْ
الر ُج ِل َّ
ال َغْي ِرِه ِإ َذا أ َِذ َن َل ُه
اق ِمْن َهاَ ،ك َما َي ُهو ُن َعَلى َّ
َّللا َو َه َ
ُ
اإل ْن َف ُ
َ
ِ ِ
ِ
َّ
يم".
يل َو ْاْل ْ
فيه َك َ
ان َل ُه الث َو ُ
اب اْل َج ِز ُ
َجُر اْل َعظ ُ
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بل ينبغي أن ينفق الرجل ويهون عليه اإلنفاق أكثر من إنفاقه من مال غيره إذا أذن له فيهْ ،لنه
بإنفاقه من ماله يرجو ثواب هللا -جل وعال ،-ويرجو المضاعفات الكثيرة ،الحسنة بعشرة أمثالها
َّة أَنبتت سبع سناِبل ِفي ك ِل سنبَل ٍة ِمائ ُة حب ٍ
ِ ٍ
َّة} [البقرة ]261:فإذا
ُ ُ أُ
َ َ
إلى سبعمائة ضعفَ { ،ك َمَثل َحب أ َ َ أ َ أ َ َ َ َ
تصور هذا اْلجر العظيم كان إنفاقه من ماله أكثر من إنفاقه من مال غيره إذا أذن له فيهْ ،لن
رجاؤه للثواب أقل من رجاءه للثواب إذا أنفق من مال نفسه.
"وَقال اْلحسن :مس َت ْخَل ِف ِ ِ
ِ
ان َقْبَل ُك ْمَ .و َه َذا َي ُد ُّل َعَلى أََّن َها َلْي َس ْت
اه َع َّم ْن َك َ
َ
ين فيه ِب ِوَار َثت ُك ْم ِإَّي ُ
َ َ ََ ُ ُْ
اب واْلوك َال ِءَ ،فا ْغت ِنموا اْل ُفرص َة ِفيها ِبِإ َقامةِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِبأ ِ ِ
يها ِإَّل ِب َمْن ِزَلة ُّ
الن َّو ِ َ ُ َ
َ
َم َوال ُك ْم في اْل َحق َيقةَ ،و َما أَْن ُت ْم ف َ
ْ َ
ْ
َ
َ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الصالِ َحات مْن ُكم َوأَْن َفُقوا في س ِب ِ
يل
آمُنوا َو َعمُلوا َّ
اْل َح ِق َقْب َل أ ْ
ال َعْن ُك ْم ِإَلى َم ْن َب ْع َد ُك ْمَ { .ف َّالذ َ
َ
ْ
َن ُت َز َ
ين َ
َّ ِ
َّللا َل ُه ْم أَ ْجٌر َك ِب ٌير} َو ُه َو اْل َجَّن ُة".
الص ِالح ِ
ِ
ات) ْلنها جاءت في آيات كثيرة ،في نصوص كثيرة من الكتاب والسنة،
إضافة ( َو َعمُلوا َّ َ
ْلنه لو آمن ما صح أن يقال له آمن حتى يعمل الصالحاتْ ،لن العمل شرط لصحة اإليمان،

وال تقبل منه نفقته إذا لم يصلي وهكذا.

" َقوُله َتعاَلى{ :وما َل ُكم َل ُت ْؤ ِمُنو َن ِب َّ ِ
اّلِل} ِ
ام ُيَر ُاد ِب ِه َّ
َي ُع ْذر َل ُك ْم ِفي أََّل
َي :أ ُّ
ْ ُ َ
ْ
است ْف َه ٌ
ََ ْ
الت ْوبِي ُخ .أ ْ
وكم} َبَّي َن ِب َه َذا أََّن ُه َل ُح ْكم َقْبل ُوُر ِ
ود َّ
الشَرِائ ِعَ .قَأَر أَُبو
يح ِت اْل ِعَل ُل؟ { َو َّ
ُت ْؤ ِمُنوا َوَق ْد أ ُِز َ
ول َي ْد ُع ُ ْ
َ َ
الر ُس ُ
ِ ِ
ِِ
ِِ
َّللا
َي :أ َ
َع ْمرو"َ :وَق ْد أُخ َذ مي َثا ُق ُك ْم" َعَلى َغْي ِر ُم َس َّمى اْل َفاعلَ .واْلَبا ُقو َن َعَلى ُم َس َّمى اْل َفاعل ،أ ْ
َخ َذ َّ ُ
ِمي َثا َق ُك ْم" .

{ َو َما َل ُك أم َال تُ أؤ ِم ُنو َن} استفهام يراد به التوبيخ ،كيف ال تؤمنون وقد قامت عليكم الحجة؟ وجاءكم
رسول من عند ربكم يدعوكم إلى هذا اإليمان وأخذ عليكم الميثاق اْلول .والميثاق اْلول الذي لما
كانوا في ظهور آدم في ظهر آدم ،في ظهر آبائهم وأصالبهم ،أخذ عليهم الميثاق ،فجاءهم من

يحيي فيهم جذوة هذا الميثاق ،فلماذا ال يؤمنون ،وما عذرهم في ترك اإليمان ،قبل مجيء الرسول
ِ
ين َحتَّى َن أب َع َث َرُسوًال}
إليهم فإهم ال يؤاخذون ،كما قال -جل وعالَ { :-و َما ُكَّنا ُم َعذِب َ
[اإلسراء ،]15:لكن من هذه حاله في فترة من الفترات بعد اندراس العلم اْلول وقبل مجيء الثاني

من الرسل ،هؤالء أهل فترة ،كالذين بعث فيهم النبي عليه الصالة والسالم ،المرجح من أقوال أهل

العلم أنهم يفتنون ويمتحنون في القيامة ،فإذا تجاوزوا هذه الفتنة وهذه المحنة نجوا وإال فال.
ِ
ِ
ِ
ِ
اه.
آد َم ِبأ َّ
ان َو ُه ْم ِفي َظ ْه ِر َ
اق ْاْل ََّو ُل اَّلذي َك َ
َّللا َرَّب ُك ْم َل ِإَل َه َل ُك ْم س َو ُ
ال ُم َجاهٌدُ :ه َو اْلمي َث ُ
َن َّ َ
" َق َ
ِ
ام َعَلْي ُك ُم َّ
الدَل ِئ َل َواْل ُح َج َج َّال ِتي َت ْد ُعو ِإَلى ُم َت َاب َع ِة
يل :أ َ
َن َرَّك َب ِف ُ
َخ َذ ِمي َثا َق ُك ْم ِبأ ْ
يك ُم اْل ُعُق َ
َوق َ
ولَ ،وأَ َق َ
ِ
ِ
ين} أ ِ
َّ ِ ِ
ين ِباْل ُح َج ِج َو َّ ِ ِ ِ
ِ
يل:
َيِ :إ ْن ُكْن ُت ْم ُم ْؤ ِمن َ
يل :أ ْ
الر ُسول {إ ْن ُكْن ُت ْم ُم ْؤ ِمن َ ْ
الدَل ئلَ .وق َ
َي :إ ْذ ُكْن ُت ْمَ .وق َ
ِ
ِ
ِ
َن ُت ْؤ ِمُنوا ِل ِقَيا ِم اْل ُح َج ِج
َحَرى ْاْل َْوَقات أ ْ
ين ِب َحق َي ْوما م َن ْاْلََّيا ِمَ ،ف ْاْل َن أ ْ
َيِ :إ ْن ُكْن ُت ْم ُم ْؤ ِمن َ
أْ
ِ ِ
ِ
اهيُنه .وِقيلِ :إن ُكْن ُتم م ْؤ ِم ِنين ِب َّ ِ
ِ
َّ
َو ِْ
اّلِل
َّللا َعَلْيه َو َسَّل َم َفَق ْد َصح ْ
َّت َبَر ُ َ َ ْ
َ
اإل ْع َال ِم بَب ْع َثة ُم َح َّمد َصلى َّ ُ
ْ ُ
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ِِ
ط ِ
ِ
َّ
َخ َذ َّ ِ
ِ
ِ
َّللا َعَلْي ِه َو َسَّل َم
آمُنوا َوأ َ
يلُ :ه َو خ َ ٌ
النب ُّي َصلى َّ ُ
َخالق ُك ْمَ .وَكاُنوا َي ْع َت ِرُفو َن ب َه َذاَ .وق َ
اب لَق ْوم َ
ِ
ِ
ِ
ين} أ ِ
ِ
ِ ِِ ِ
اإليم ِ
ان" .
مي َثا َق ُه ْم َف ْارَتُّدواَ .وَق ْوُل ُه{ :إ ْن ُكْن ُت ْم ُم ْؤ ِمن َ ْ
َي :إ ْن ُكْن ُت ْم ُتقُّرو َن ب َشَرائط ْ َ

مؤمنا ،افعلوا كذا إن كنتم
كثير لما يأتي في القرآن ما يستثير الهمم :افعل هذا إن كنت
يعني ًا
ً
مؤمنين ،ويثير فيهم الحمية الدينية ،ويحثهم على فعل ما أراده منهم بإحياء وإذكاء هذه الجذوة في

قلوبهم.

ِِ
ِ
يد اْلُقْر َ ِ
ات،
آيات َبِيَنات} ُي ِر ُ
يل :اْل ُم ْع ِج َز ُ
" َق ْوُل ُه َت َعاَلىُ { :ه َو َّالذي ُيَن ِز ُل َعَلى َعْبده َ
آنَ .وق َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
اإليم ُ ِ
ِ
آن أَ ْكَبُرَها
َّللا َعَلْيه َو َسَّل َم؛ ل َما َم َع ُه م َن اْل ُم ْع ِج َزاتَ ،واْلُقْر ُ
ان ب ُم َح َّمد َصلى َّ ُ
ْ َ
الظُلم ِ
ِ
ات} و ُهو ِ
الد ْعوِةِ { .م َن ُّ
آنَ .وِقيلِ :ب َّ ِ ِ
َيِ :باْلُقْر ِ
الشْر ُك َواْل ُك ْفُر
َ َ
يلِ :ب َّ َ
{لُي ْخ ِر َج ُك ْم} أ ْ
الر ُسولَ .وق َ
َ
َ
َّللا ِب ُكم َلرء ٌ ِ
ِ
{ِإَلى ُّ
يم}.
انَ { .وإ َّ
يم ُ
وف َرح ٌ
ِن َّ َ ْ َ ُ
النورِ} َو ُه َو ْاإل َ
َّللا وَِّ ِ
َقوُله َتعاَلى{ :وما َل ُكم أََّل ُتْن ِفُقوا ِفي س ِب ِ ِ
السماو ِ
ات َو ْاْلَْر ِ
ض َل َي ْس َتوِي ِمْن ُك ْم َم ْن
ّلِل ِم َير ُ
اث َّ َ َ
يل َّ َ
ْ ُ َ
َ
ََ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ا
َّللا
َع َ
أَْن َف َق م ْن َقْب ِل اْل َف ْت ِح َوَق َات َل أُوَلئ َك أ ْ
ظ ُم َدَر َجة م َن َّالذ َ
ين أَْن َفُقوا م ْن َب ْع ُد َوَق َاتُلوا َوُكال َو َع َد َّ ُ
ِ ِ
س َم َس ِائ َل:
َّللا ِب َما َت ْع َمُلو َن َخ ِب ٌير} ،فيه َخ ْم ُ
اْل ُح ْسَنى َو َّ ُ
يل َّ ِ
ْاْلُوَلىَ :ق ْوُل ُه َت َعاَلىَ { :وما َل ُكم أََّل ُتْن ِفُقوا ِفي س ِب ِ
َي َشيء َي ْمَن ُع ُك ْم ِم َن اِْإل ْن َف ِ
اق ِفي
َّللا} أَي :أ
َ
َ ْ
ْ ُّ ْ
ِ
ِ
س ِب ِ
يل َّ ِ ِ
َّللا َت َعاَلى.
َم َواَل ُك ْم َو ِه َي َصائَرٌة ِإَلى َّ
ِك ْم َوأَْن ُت ْم َت ُم ُ
يما ُيَق ِرُب ُك ْم ِم ْن َرب ُ
َ
وتو َن َوَت ْخُل ُفو َن أ ْ
َّللاَ ،وف َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ض} أَي :أََّن ُهما َر ِ
الت ْوبِي ُخ َعَلى َع َد ِم ِْ
اج َع َت ِ
َف َم ْعَنى اْل َك َال ِمَّ :
اإل ْن َف ِ
ان
اث َّ
اقَ { ،و َّّلِل م َير ُ
الس َم َاوات َو ْاْلَْر ِ ْ
َ
يهما َكرجوِع اْل ِمير ِ
ِ
اث ِإَلى اْلمس َت َح ِق َل ُهَّ ،
ِإَلْي ِه ِباْن ِقَر ِ
الث ِانَي ُةَ :ق ْوُل ُه َت َعاَلىَ{ :ل َي ْس َتوِي
اض َم ْن ف ِ َ ُ ُ
َ
ُْ
ِ
ِ
ين"...
مْن ُك ْم َم ْن أَْن َف َق م ْن َقْب ِل اْل َف ْت ِح َوَق َات َل} أَ ْك َثُر اْل ُم َف ِس ِر َ
ِ
يعني في قوله{ :وَِّّلِلِ مألك َّ ِ
ات و أاْل أَر ِ
ات واْل أَر ِ
ض} ،يعني أن له
اث َّ
ض}َ { ،وَِّّلِلِ ِم َير ُ
َ ُ ُ
الس َم َاو َ
الس َم َو َ
ابتداء ونهاية ،بخالف ملك غيره الذي قد يكون ابتدائه لغيره ونهايته
السموات واْلرض وما فيهما
ً
أَ ْيَ :ل ِزَم ُك ُم
ظ ُم َها.
َع َ
َوأ ْ

لغيره ،وإن ملكه في وقت فقد ورثه من غيره ،ثم في النهاية ورثه غيره .أما بالنسبة لملك هللا -جل

انتهاء.
وعال -لهذه اْلشياء فهو مالك لها
ابتداء و ً
ً
ِ
ِ
َن اْل ُمَرَاد
ين َعَلى أ َّ
" َق ْوُل ُه َت َعاَلىَ{ :ل َي ْس َتوِي مْن ُك ْم َم ْن أَْن َف َق م ْن َقْب ِل اْل َف ْت ِح َوَق َات َل} أَ ْك َثُر اْل ُم َف ِس ِر َ
ِيَ :ف ْتح اْلح َدي ِبي ِةَ .قال َق َت َاد ُةَ :ك ِ
ِ
ال َّ
الش ْع ِب ُّي َو ُّ
َح ُد ُه َما أَ ْف َض ُل
الزْهرُّ
َ
ان ق َت َال ِن أ َ
ُ ُ َْ
َ
باْل َف ْت ِح َف ْت ُح َم َّك َةَ .وَق َ
ِ
ِم َن ْاْل َخ ِرَ ،وَن َفَق َت ِ
ال َو َّ
الن َفَق ُة َقْب َل َف ْت ِح َم َّك َة أَ ْف َض ُل ِم َن
اه َما أَ ْف َض ُل ِم َن ْاْل ْ
ان ِإ ْح َد ُ
ُخَرىَ ،ك َ
ان اْلق َت ُ
ال و َّ ِ
ِ
َيَ :ل َي ْس َتوِي ِمْن ُك ْم َم ْن أَْن َف َق ِم ْن َقْب ِل اْل َف ْت ِح َوَق َات َل
الن َفَقة َب ْع َد َذ ِل َكَ .وِفي اْل َك َال ِم َح ْذ ٌ
اْلق َت ِ َ
ف ،أ ْ
ِ
ِ
ِ
ف ِل َدَل َل ِة اْل َك َال ِم َعَلْي ِهَ .وإَِّن َما َكاَن ِت َّ
ظ َم،
َع َ
َو َم ْن أَْن َف َق م ْن َب ْعد اْل َف ْت ِح َوَق َات َلَ ،ف ُحذ َ
الن َفَق ُة َقْب َل اْل َف ْت ِح أ ْ
ِِ
اس َكاَن ْت أَ ْك َثر ِل َضع ِ
ِ
الن ِ
ف ِْ
اج َة َّ
َجُر
ِْل َّ
َش ُّ
ين ِحيَن ِئذ أ َ
ق َواْْل ْ
ان َعَلى اْل ُمْنفق َ
اإل ْس َال ِمَ ،وِف ْع ُل َذل َك َك َ
َن َح َ
ْ
َ
َعَلى َق ْد ِر َّ ِ
َعَل ُم".
َّللا أ ْ
الن َصبَ .و َّ ُ

الفتح الذي ذكر فيه الخالف هل أنه فتح مكة ،أو صلح الحديبية؟ هو في هذا الموضع فتح مكة،
ونزول سورة الفتح بسبب الصلحْ ،لن مقدمات الفتح فتح ،لكن في هذا الموضع الحاجة قبل فتح
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مكة وبعد صلح الحديبية التي من أجلها فضلت النفقة قبل الفتح موجودة ،يعني ما ارتفعت
الحاجة إال بفتح مكة التي فضل بها اإلنفاق قبل الفتح على اإلنفاق بعده.
ِ
" َّ
ِ
َّللا َت َعاَلىَ{ :ل
الث ِال َث ُةَ :رَوى أ ْ
َن ُيَقَّد َم أ ْ
الَ :يْنَب ِغي أ ْ
ال َّ ُ
َه ُل اْل َف ْضل َواْل َع ْزمَِ ،وَق ْد َق َ
َش َه ُب َع ْن َمالك َق َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
َّللا َعْن ُه،
ال اْل َكْلب ُّيَ :ن َزَل ْت في أَبي َب ْكر َرض َي َّ ُ
َي ْس َتوِي مْن ُك ْم َم ْن أَْن َف َق م ْن َقْبل اْل َف ْت ِح َوَق َات َل} َوَق َ
ِ ِِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
َسَل َمَ .و َع ِن ْاب ِن
َفف َ
َّللا َعْن ُه َوَت ْقديمه؛ ْل ََّن ُه أ ََّو ُل َم ْن أ ْ
يها َدل ٌ
يل َواض ٌح َعَلى َت ْفضيل أَبي َب ْكر َرض َي َّ ُ
َّ
اإل ْس َالم ِبسْي ِف ِه َّ ِ
َّللا َعَلْي ِه َو َسَّل َم َوأَُبو َب ْكرَ ،وِْل ََّن ُه أ ََّو ُل َم ْن
َم ْس ُعود :أ ََّو ُل َم ْن أَ ْظ َهَر ِْ َ َ
النب ُّي َصلى َّ ُ
َّ
أَْن َف َق َعَلى َن ِب ِي َّ ِ َّ
َّللا َعَلْي ِه َوسَّلمَ .و َع ِن ْاب ِن ُعمَر َقالُ :كْن ُت ِعْن َد َّ ِ
َّللا َعَلْي ِه
النب ِي َصلى َّ ُ
َ
َّللا َصلى َّ ُ
َ َ
َ
وسَّلم و ِعْنده أَبو ب ْكر وعَلي ِه عباء ٌة َق ْد َخَّلَلها ِفي ص ْد ِرِه ِب َخ َال ل َفَن َزل ِجب ِريل َفَقال :يا َن ِبي َّ ِ
َّللا! َما
َ ْ ُ َ َ َّ
َ
َ
َ َ َ َ َ ُ ُ َ َ َ ْ ََ َ
ِ
َّ ِ
ِ
ِ ِ
الَ « :ق ْد أَْن َف َق َعَل َّي َماَل ُه َقْب َل اْل َف ْت ِح»
اء ٌة َق ْد َخلَل َها في َص ْد ِره ب َخ َال ل؟ َفَق َ
لي أََرى أََبا َب ْكر َعَلْيه َعَب َ
الس َالم وُقل َل ُه :أَراض أَْن َت ِفي َف ْق ِر َك َه َذا أَم س ِ
ِ
ط؟
اخ ٌ
َ
ول َل َك :ا ْقَ ْأر َعَلى أَِبي َب ْكر َّ َ َ ْ
ْ َ
َّللا َيُق ُ
الَ :فإ َّن َّ َ
َق َ
ِ َّ
َفَقال َرسول َّ ِ َّ
ِ
ول:
َّللا َعَّز َو َج َّل َي ْقَأرُ َعَلْي َك َّ
الس َال َم َوَيُق ُ
َّللا َعَلْيه َو َسل َمَ« :يا أََبا َب ْكر ،إ َّن َّ َ
َّللا َصلى َّ ُ
َ ُ ُ
أَراض أَْن َت ِفي َف ْق ِر َك َه َذا أَم س ِ
ط َعَلى َربِي؟ ِإِني َع ْن َربِي َلَراض!
اخ ٌ
َس َخ ُ
َ
ال أَُبو َب ْكر :أَأ ْ
ْ َ
ط؟» َفَق َ
ِِ
ِِ
ِ
يت َعْن َك َك َما أَْن َت
ول َل َكَ :ق ْد َر ِض ُ
َّللا َيُق ُ
الَ :فإ َّن َّ َ
إني َع ْن َربِي َلَراض! إني َع ْن َربِي َلَراض! َق َ
َع ِني َراضَ ،فَب َكى أَُبو َب ْكر َفَق ِ
الس َال ُمَ :و َّال ِذي َب َع َث َك َيا ُم َح َّم ُد ِباْل َح ِقَ ،لَق ْد َت َخَّلَل ْت
يل َعَلْي ِه َّ
ال جْب ِر ُ
َ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
َحمَل ُة اْل َعْر ِ ِ ِ
الص َح َاب ُة َعَلى أَْن ُفس ِه ْمَ ،وأَ َقُّروا
اءة َوِل َه َذا َقَّد َم ْت ُه َّ
ش باْل ُعب ِي ُمْن ُذ َت َخل َل َصاحُب َك َه َذا باْل َعَب َ
َ
َل ُه"...
هذا ليس بصحيح .ماذا قال؟

طالب......:

بطالنه واضح.

الص َح َاب ُة َعَلى أَْن ُف ِس ِه ْمَ ،وأَ َقُّروا َل ُه ِب َّ
ط ِالب
" َوِل َه َذا َقَّد َم ْت ُه َّ
ال َع ِل ُّي ْب ُن أَِبي َ
التَقُّد ِم َو َّ
السْب ِقَ .وَق َ
ِ
َّ
َّللا َعْن ُه :سَب َق َّ ِ
َّللا َعَلْي ِه َو َسَّل َمَ ،و َصَّلى أَُبو َب ْكر َوَثَّل َث ُع َمُر"..
َ
النب ُّي َصلى َّ ُ
َرض َي َّ ُ
يعني كما قالوا :السابق هو اْلول ،والمصلي هو الثاني ،كما سميت الصالة بالصالة ْلنها ثاني
أركان اإلسالم ،وهذا أصله في سباق الخيل ،يسمون الثاني مصليا.
ِ
ِ
طَر َح َّ
ال
ين َجْل َدةَ ،و َ
" َف َال أ َ
ُوتى ِبَر ُجل َف َضَّلني َعَلى أَِبي َب ْكر ِإَّل َجَل ْد ُت ُه َحَّد اْل ُم ْف َترِي َث َمان َ
الش َه َاد َةَ .فَن َ
َّ ِ
ِ
ِ
ِ
ال َم ْن َب ْع َد ُه ْمَ ،وَكاَن ْت َب َص ِائُرُه ْم أَْيضا أَْن َف َذ،
اْل ُم َتَقد ُمو َن م َن اْل َم َشقة أَ ْك َثَر م َّما َن َ
َما ِفي أَح َكا ِم ِ
ِ
التأ ُّ
الد ِ
ُّم َو َّ
الر ِب َع ُةَّ :
َح َكا ِم ُّ
ين َفَق ْد َقاَل ْت َع ِائ َش ُة َر ِضي
َّا
الدْنَياَ ،فأ َّ
ْ
َخُر َق ْد َي ُكو ُن في أ ْ
التَقد ُ
َ
ِ
َّللا َعْن َها :أَمَرَنا َرسول َّ ِ َّ
َن ُنْن ِز َل َّ
ظ ُم اْل َمَن ِاز ِل َمْرَتَبة
َع َ
َّللا َعَلْيه َو َسَّل َم أ ْ
اس َمَن ِازَل ُه ْمَ .وأ ْ
الن َ
َّللا َصلى َّ ُ
ُ ُ
َّ ُ
َ
الص َال ُة...؟
َّ
حديث عائشة في أمرنا أن ننزل الناس منازلهم في مقدمة مسلم ،وفي سنن أبي داوود ،وهو
حديث حسن قابل لالحتجاج .بعضهم ضعفه لكن أظنه حسن .ماذا قال؟

معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري
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التدليس :يحدث عن راو أدركه لكن لم يسمع منه .أنت أدركت ابن باز إدراكا بينا لكن لو تقلت
كالما عنه وما سمعته عنه هل يقدح في ثقتك؟ ما يقدح.
َّ
الن ِ
َّللا َعَلْي ِه َو َسَّل َم ِفي َمَر ِض ِهُ « :مُروا أََبا َب ْكر َفْلُي َص ِل ِب َّ
الَ« :ي ُؤُّم
اس» اْل َح ِد َ
يثَ .وَق َ
ال َصلى َّ ُ
" َوَق ْد َق َ
ِِ ِ ِ
َّللا» وَقال« :وْلي ُؤ َّم ُكما أَ ْكبرُكما» ِمن ح ِد ِ
يث َم ِال ِك ْب ِن اْل ُح َوْي ِر ِث َوَق ْد َتَقَّد َم".
ْ َ
اْلَق ْوَم أَ ْقَرُؤ ُه ْم لك َتاب َّ َ َ َ َ َ َ ُ َ
كيف تظبط؟ « َوألَي ُؤ َّم ُك َما»؟ الميم ما ضبطه؟ الالم الم اْلمر ،وهي تقتضي الجزم .كيف يجزم
المضعف؟ ها مضمومة أو هاء مفتوحة؟ أطال النويوي في تقرير هذا «ِإَّنا َل أم َن ُرَّدهُ َعَل أي َك ِإالَّ أََّنا
ُح ُرم» ،يعني لكن إعادة الفعل إلى ما قبل العامل كأن فيه إلغاء للعامل ،وتحريكه بغير ما
أيضا مخالفة لكن أي المخالفتين أعظم؟ هل نحركه بغير ما يقتضيه العامل
يقتضيه العامل وفيه ً
لندل على أنه خرج عن طبعه قبل دخول العامل وخرج عن عادته قبل دخول العامل ،أو نتركه
على ما كان قبل دخول العامل فيفهم منه إلغاء العامل؟ اْلفضل أن َّ
نرده أو لم نرده؟ يعني إذا

َّللاُ} [المجادلة]11:
التقى ساكنان والفعل مجزوم يحركونه بالكسر ،مع أن الفعل ال يكسرَ{ ،ي أرَف ِع َّ
فع هللاُ" ألغينا مفعول ،نعم نلغي مفعول
لماذا؟ لبيان أن الفعل أثر فيه العامل ،لكن لو قال" :ير ُ
اْلثر العامل ،وإلغاء أثر العامل الشك أنه أشد من تحريكه بحركة غير ما يقتضيه العامل ،ويبقى

نرده لم َّ
أننا لم َّ
نردها ال فرق ،وهناَ « :وألَي ُؤ َّم ُك َما».
طالب........:

ما يمكن أن نعمل العامل بما يقتضيه العامل يقتضي الجزم وال نستطيع أن نجزم ،مثلَ{ :ي أرَف ِع

َّللاُ} التقاء ساكنين ،أو هنا مضاعف ما تقدر تجزمْ ،لن المضعف عبارة عن حرفين أولهما
َّ
ساكن ،فال تستطيع أن تسكن الثاني فالبد من تحريكه .فهل يحرك بإرجاع الكلمة إلى أصلها قبل
دخول العامل :لم نرده ،فكأننا ألغينا العامل ،أو نحركه بحركة أخرى لينتبه القارئ والسامع أنه
العامل أثر فيه ،لكن كيف أثر؟
أنه أطال على ذلك وأبطل :لم نرده.

نقول نعم لو كانت الهاء مفتوحة لم نرَّدها كانت المناسبة أن نحرك بالفتح ،لكن أنا ال أرى فرقا

بين المفتوحة والمضمومةْ ،لننا إذا حركناه ،التزمنا بأن العامل عمل ،لكن أين أثر العامل؟ أثر
العامل منع منه مانع ،أفضل من كوننا نلغي العامل بالكليةْ ،لن الذي يقرأه بالضم يجزم بأن

العامل ملغى ما له أثر .الفعل أصله مضموم ،لكن إذا أعملناه بغير ما يقتضيه يأتي هنا
أصال ،كأن ما في
فع هللاُ" انتهى وما فيه عامل
ً
التساؤل :كيف كسر الفعل؟ لكن لو قال" :ير ُ
َّللاُ} القارئ يفهم أن الفعل ما يمكن أن
عامل ألغينا ووجوده مثل عدمه ،لكن إذا قلناَ{ :ي أرَف ِع َّ
يكسر .الجر من خواص اْلسماء فيبحث عن السبب فيجد .أما إذا أرجعته عن أصله فال نبحث
عن سبب.
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"وَقال« :وْلي ُؤ َّم ُكما أَ ْكبرُكما» ِمن ح ِد ِ
يث َم ِال ِك ْب ِن
ْ َ
َ َ َ َ َ َُ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ال َصَّلى
م َن اْل ُعَل َماء أََّن ُه أََرَاد كَبَر اْل َمْن ِزَلةَ ،ك َما َق َ
ِ
الس ِن".

تفسري القرطيب  -سورة احلديد
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َّللا َعَلْي ِه
َّ ُ
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ِي َو َغْيُرُه
َوَق ْد َتَقَّد َمَ ،وَف ِه َم ِمْن ُه اْلُب َخارُّ
َو َسَّل َم« :اْل َوَل ُء ِلْل ِكَب ِر» َوَل ْم َي ْع ِن ِكَبَر

يعني :يسلم الصغير على الكبير .هذه قاعدة شرعية جاء بها النص ،لكن ما المراد بالصغر
والكبر؟ الواضح أنه السن ،لكن لو جاء عالم ومتعلم ،يعني كبر وصغر معنوي ،لو جاء جندي

وظابط هذه الذي ما فيها حل ،حتى لو كان هذا الكبير وهذا الصغير ما فيه عندهم .لو جاء

جندي بالستين من عمره ،وظابط بالخمسين ،هل يمكن أن تخترق قواعدهم وأنظمتهم؟ اْلصل م
تخترق ،الرسول يقول :يسلم الصغير على الكبير ،وكذلك لو كان هذا عالم ولو كان من طالبه،

عموما الظاهر المتبادر من اللفظ ،وال نترك
ما المانع؟ يسلم الصغير على الكبير .فالمنظور إليه
ً
هذا الظاهر المتبادر من اللفظ إال بنص آخر يقتضيه.
ق ِباْلمراع ِ
ِ
لس ِن حاقا .وراعاه َّ ِ ِ
"وَق ْد َقال م ِال ٌك و َغيرهِ :إ َّن ِل ِ
اةِْ ،ل ََّن ُه ِإ َذا
َح ُّ ُ َ َ
الشافع ُّي َوأَُبو َحني َف َة َو ُه َو أ َ
َ ََ َ ُ
َ َ َ ُْ ُ
َ
الدْنيا َف ِهي مرَّتب ٌة عَلى أَح َكا ِم ِ
اج َتمع اْل ِعْلم و ِ
الد ِ
ينَ ،ف َم ْن
الس ُّن ِفي َخِيَرْي ِن ُق ِد َم اْل ِعْل ُمَ ،وأ َّ
ْ
َما أ ْ
َ َُ َ َ
ْ ََ
ام ُّ َ
ُ َ
َح َك ُ
َقَّدم ِفي ِ
الد ِ
ين َقَّد َم ِفي ُّ
س ِمَّنا َم ْن َل ْم ُي َوِقْر َك ِب َيرَنا َوَيْر َح ْم َص ِغ َيرَنا َوَي ْع ِر ْف
الدْنَياَ .وِفي ْاْل َث ِارَ« :لْي َ
َ
ِ
ِ
ِل َعالمَنا َحَّق ُه»".
ماذا قال عنه؟
"و ِمن اْلح ِد ِ
يث َّ
َّللا َل ُه ِعْن َد ِس ِن ِه َم ْن
الثا ِب ِت ِفي ْاْلَ ْفَر ِادَ « :ما أَ ْكَرَم َش ٌّ
اب َشْيخا ِل ِس ِن ِه ِإَّل َقَّي َ
َ َ َ
ض َّ ُ
ُي ْك ِرُم ُه»".
طالب........:

الشيخ المؤلف يقول :و ِمن األح ِد ِ
كثير أن بضاعته في
يث الثَّاِب ِت ،هذا من اْلدلة ضمن ما تقدم ًا
َ َ َ
الحديث مزجاة .ليس له يد في الحديث.

" َوأَْن َش ُدوا:
اخَله ِفي ِ
َيا َع ِائبا ِل ُّ
َن ُت َعِيَرُه ْم
لشُي ِ
وخ ِم ْن أ َ
الصَبا َو ِم ْن َب َذ ِخ ا ْذ ُكْر ِإ َذا ِشْئ َت أ ْ
َش ِر َد َ ُ
َن َّ
اب ُمْن َس ِل ٌخ
َخ
اعَل ْم ِبأ َّ
اك َيا ْاب َن أ ِ
َجَّد َك َوا ْذ ُكْر أََب َ
َو ْ
الشَب َ
َم ْن َل َي ِعُّز ُّ
وخ َل َبَل َغ ْت
َعْن َك َو َما ِو ْزُرُه ِب ُمْن َس ِل ِخ
الشُي َ
َي ْوما ِب ِه ِسُّن ُه ِإَلى َّ
الشَي ِخ"

دعا عليه أنه ال يصل إلى هذه المنزلة منزلة المشيخة بكبر السن ،وهؤالء الشباب الذين هداهم

هللا صاروا يتنقصون كبار السن بل بعضهم يتعدى أو يسيء إليهم إما بالكالم أو بعض اْلفعال،

شخصا حمل على شخص واسمه
هو ال يذكر أباه وال جده ،ومن الطرائف ،من شدة الغفلة أن
ً
هو مسمى باسم حيوان من الحيوانات ،فذهب هذا الشخص يبحث عن أصل هذه التسمية وعن

هذا الحيوان ،وطباع هذا الحيوان وأنه حيوان من أقل الحيوانات إنشاء أنه كذا وكذا ،عرض عليه

معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري
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البحث كتب في ورقتين وثالث ،قلت :يا أخي أبوك ما اسمه؟ نفس االسم أبوه ،يريد أن يطعن في
هذا الشخص وفي اسمه وأن اإلنسان له نصيب من اسمه وكذا ،لما قرأت المكتوب قلت أبوك
ما اسمه؟ هو نفس االسم ،هذه غفلة ،يعني الذي ال يتصور ما سيؤول إليه بعد الكبر أخف من
مثل هذا .نعم قد تتصور عندك أب وأم كبار في السن أو جد أو ما أشبه ذلك ،فكيف تتعدى
وتتنقص الكبار وأن عندك مثلهم أعز الناس عليك ،وأوجب الناس حًقا عليك ،ورأى شخص من
كبير يقارب الخطى فقال له :يا عم كأنك مقيد ،قال :الذي قيدني هو يفتل
شيخا ًا
الشباب رأى ً
قيدك اآلن ،إن طال هللا عمرك ...وإن قسم هللا عمرك وأخذك في شبابك يعني أمر أعظم،
فاإلنسان يتدبر وينظر فيما يقول ويفعل ،وال يقدم على شيء إال شيء مدروس تكون اآلثار

والعواقب حميدة في حياته.
ِ
ِ
ا
السا ِبُقو َن،
َّللا اْل ُح ْسَنى} أ ِ
اهو َن َّ
َي :اْل ُم َتَقد ُمو َن اْل ُم َتَن ُ
"اْل َخام َسةَُ :ق ْوُل ُه َت َعاَلىَ { :وُكال َو َع َد َّ ُ
َّللا ج ِميعا اْلجَّن َة مع َت َفاو ِت الدَّرج ِ
ات .وَق أَر ابن ع ِ
َخرو َن َّ ِ
ِ
امر َ"وُك ٌّل"
َ َ ُْ َ
ََ
الالحُقو َنَ ،و َع َد ُه ُم َّ ُ َ
َواْل ُم َتأ ُ
َ ََ ُ
اح ِ
الرْف ِع ِفي مص ِ
الشامِ .واْلَبا ُقو َن َ"وُك اال" ِب َّ
َه ِل َّ
الن ْص ِب َعَلى َما ِفي
الرْف ِعَ ،وَك َذ ِل َك ُه َو ِب َّ
ِب َّ
ف أْ
ََ
ِ
مص ِ
اح ِف ِهمَ ،فم ْن َنصب َف َعَلى ِإ َيق ِ ِ ِ
َن
َّللا ُك اال اْل ُح ْسَنىَ .و َم ْن َرَف َع َفِِل َّ
َ َ
ََ
اع اْلف ْعل َعَلْيه أ ْ
َيَ :و َع َد َّ ُ
ْ َ
ِ
ِ
ِ
اء َم ْح ُذوَف ٌة م ْن " َو َع َد ُه "".
ول ِإ َذا َتَق َّد َم َض َّع َ
ف َع َم َل اْلف ْعلَ ،واْل َه ُ
اْل َم ْف ُع َ
يعني ضعف عمل الفعل فيه في هذا المفعول المقدم .ظاهر أو غير ظاهر؟...عمله فيه أضعف
مما لو تأخر...

يل َّ ِ
اق ِفي س ِب ِ
َّللا َقْرضا َح َسنا} َن َد َب ِإَلى اِْإل ْن َف ِ
َّللاَ .وَق ْد َم َضى
" َق ْوُل ُه َت َعاَلىَ { :م ْن َذا َّال ِذي ُي ْق ِر ُ
َ
ض َّ َ
ِ ِ
ِ
ِ
الَ :وِإ َذا ُج ِ
يت
ول ِل ُك ِل َم ْن َف َع َل ِف ْعال َح َسناَ :ق ْد أَ ْقَر َ
وز َ
ضَ ،ك َما َق َ
في (اْلَبَقَرة) اْلَق ْو ُل فيهَ .واْل َعَر ُب َتُق ُ
ض أُ ْخ ِر َج ِل ْس ِتْرَد ِاد اْلَب َد ِل،
س اْل َج َم ْلَ ،و ُس ِمي َقْرضاِْ ،ل َّ
َن اْلَقْر َ
َقْرضا َف ْ
اج ِزِه ِإَّن َما َي ْجزِي اْل َف َتى َلْي َ
َ
يل َّ ِ
ِ
ِ
ق ِفي س ِب ِ
َّللا".
َيَ :م ْن َذا َّالذي ُيْنف ُ
َ
أْ
اْلصل في القرض بين الناس أنه يخرجه اإلنسان ليرد بدله بالتساوي ال يقضى عليه زائد أقرض

ألفا يستوفي ألفا .ال يجوز له أن يطلب أكثر من ذلك .وإن تنازل عن بعضه فاْلمر ال يعدوه.
وإن دفع المقرض زيادة من غير اشتراط وال طلب من المقرض فهذا حسن قضاء ،فالنبي عليه

باعيا .هذا من حسن القضاء لكن ال يشترط .يسمون
بكر ورد ًا
الصالة والسالم استسلف ًا
خيار ر ً
اآلن في لغتهم وعرفهم الدارج الدين قرض ،وهذا من التلبيس يسمونه قرضا .البنك يقرض بنسبة

قرضا
قرضا لما جازت الزيادة .والذي يقرض هللا ً
خمسة في المائة هذا دين ليس بقرض .لو كان ً
حسنا ،هذا يرجو زيادة أو ما يرجو؟ التعامل مع هللا -جل وعال -والمتاجرة مع الرب -جل
ً
وعال -تختلف اختالًفا جذرًيا عن التعامل مع الناس .يعني إذا كانت المداينة بين الناس بنسبة
خمسة عشرة عشرين خمسين مائة بالمائة ،فاهلل -جل وعال -يضاعف لبعض عباده الحسنة
بألفي ألف حسنة ،يعني أقل تقدير الحسنة بعشرة أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة،
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لكن التحديد بألفي ألف حسنة الحسنة بمليونين حسنة هذا جاء في حديث مسند ،وفيه كالم ْلهل
العلم لكن فضل هللا ال يحد ،والطمع في فضله أعظم من هذا .وهللا المستعان.
ِ
يل َّ ِ
ِ
ِ
َّللا ِب ْاْل ْ ِ ِ ِ
ق ِفي س ِب ِ
ِ
َي:
َيَ :م ْن َذا َّالذي ُيْنف ُ
َ
ال اْل َكْلب ُّيَ :قْرضا أ ْ
"أ ْ
َض َعاف اْل َكث َيرةَ .ق َ
َّللا َح َّتى ُيَبدَل ُه َّ ُ
ص َد َقة حسنا أَي :مح َت ِسبا ِمن َقْل ِب ِه ِب َال من وَل أَذىَ { ،في َض ِ
السْب ِع ِإَلى َسْب ِع ِم َائة
اع َف ُه َل ُه} َما َبْي َن َّ
ْ
ْ ُْ
ُ
َ َ
َ
ََ
َضع ِ
ِإَلى ما َشاء َّ ِ
اف".
َّللا م َن ْاْل ْ َ
َ ُ
َ
َّة أَنبتت سبع سناِبل ِفي ك ِل سنبَل ٍة ِمائ ُة حب ٍ
ِ ٍ
َّة}
ُ ُ أُ
َ َ
بين السبع أو العشر؟ أقل شيء عشر { َك َمَثل َحب أ َ َ أ َ أ َ َ َ َ
سبعمائة حبة ،فصارت السبع ومضاعفاتها كم؟ مائة{ ،سبع سناِبل ِفي ك ِل سنبَل ٍة ِمائ ُة حب ٍ
َّة}
ُ ُ أُ
َ َ
َأَ ََ َ
سبعمائة ضعف .ما أدري ما الذي جعل المؤلف يقول ما بين السبع إلى سبعمائة كأنه نظر إلى

سبع سنابل وفي كل سنبلة مائة صارت سبعمائة ،فهي في اْلصل حبة واحدة ،صارت سبعمائة
َّة أَنبتت سبع سناِبل ِفي ك ِل سنبَل ٍة ِمائ ُة حب ٍ
ٍ
َّة} فالحبة سبعمائة حبة ،فما بين السبع إلى
ُ ُ أُ
َ َ
حبةَ { ،حب أ َ َ أ َ أ َ َ َ َ
سبعمائة هو المضمون ،الحسنة بعشر أمثالها هذا أقل شيء ،إلى سبعمائة ضعف فيكون المراد
ما بين العشر إلى سبعمائة يضاعفه له ما بين العشر إلى سبعمائة إلى أضعاف إلى ما يشاء هللا
جل وعال -إلى أضعاف كثيرة ...من السبع هذه تحتاج إلى....لو يعطيك شخص سبع ظروف في كل ظرف مائة ريال تقول أعطاني سبع؟أو أعطاك سبعمائة؟
طالب........:
ال شك أن إتقان العمل بسالمة النية وصحتها واالقتداء بالنبي عليه الصالة والسالم...كل ما كان
تحقيق شرطين أعظم كانت المضاعفة أعظم.

ِِ
ِ َِّ
اه
َّللا أَ ْكَبُرَ ،رَو ُ
َّللاَ ،و َّ ُ
َّّلِلَ ،وَل إَل َه إل َّ ُ
َه ِل" ...
ْاْل ْ

ض اْل َح َس ُن
" َوِقيل :اْلَقْر ُ
ان.
ان َع ْن أَِبي َحَّي َ
ُس ْفَي ُ
كل النسخ اْلصل التفسير كلها عن أبي حيان ،وظاهر كما قال :صوبه ابن حيان ،وماذا قال
َّللاَ ،واْل َح ْم ُد
ُه َو أ ْ
ولُ :سْب َح َ
ان َّ ُ
َن َيُق َ
َسَل َمُ :ه َو َّ
الن َفَق ُة َعَلى
ال َزْي ُد ْب ُن أ ْ
َوَق َ

عندك؟

طالب........:

ع ِباْل ِعب َاد ِ
اتَ .وِق ِ
"وقال اْل َح َس ُنَّ :
ض
الت َ
ولِ :لي ِعْن َد ُف َال ن َقْر ُ
ط ُّو ُ
َ
يل :إَّن ُه َع َم ُل اْل َخْي ِرَ ،واْل َعَر ُب َتُق ُ
َ
ض اْلحسن أَن ي ُكو َن اْلم َتص ِدق ص ِادق ِ
طِي َب
ض ُسوء .قال اْلُق َشْيرُّ
النَّي ِة َ
ِيَ :واْلَقْر ُ
ِص ْدق َوَقْر ُ
ََُ ْ َ
ُ َ ُ َ َ
اء و ُّ ِ
س ،يب َت ِغي ِب ِه وجه َّ ِ
َّللا ُدو َن ِ ِ
َن َي ُكو َن ِم َن اْل َح َال ِلَ .و ِم َن اْلَقْر ِ
َّ
ض اْل َح َس ِن
الس ْم َعةَ ،وأ ْ
ََْ
الن ْف ِ َ ْ
الرَي َ
الرِد ِ
َن َي َت َصَّد َق ِفي
أََّل َي ْق ِص َد ِإَلى َّ
يء َفُي ْخ ِر ُج ُهِ ،لَق ْوِل ِه َت َعاَلىَ { :وَل َتَي َّم ُموا اْل َخ ِب َ
يث ِمْن ُه ُتْن ِفُقو َن} َوأ ْ
َّللا عَلي ِه وسَّلم س ِئل عن أَ ْف َض ِل َّ ِ
ْم ُل اْل َحَيا َةَ ،فِإ َّن َّ
َن ُت ْع ِطَي ُه
ال« :أ ْ
الن ِب َّي َصَّلى َّ ُ َ ْ َ َ َ ُ َ َ ْ
الص َد َقة َفَق َ
َحال َيأ ُ
ش َوَل ُت ْم َه ُل َح َّتى ِإ َذا َبَل َغ ِت َّ
التَر ِاقي ُقْل َتِ :ل ُف َال ن َك َذا َولِ ُف َال ن َك َذا
ْم ُل اْل َعْي َ
يح َش ِح ٌ
َوأَْن َت َص ِح ٌ
يح َتأ ُ
َ
ِ
اء َف ُه َو َخْيٌر َل ُك ْم}".
َن ُي ْخ ِف َي َص َد َق َت ُهِ ،لَق ْوِله َت َعاَلىَ { :وإ ْ
َوأ ْ
وها َوُت ْؤُت َ
ِن ُت ْخ ُف َ
وها اْل ُفَقَر َ
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يعني جاء في حديث السبعة الذين يظلهم هللا بظله يوم ال ظل إال ظله «الذي تصدق بصدقة
فأخفاها حتى ال تعلم شماله ما تنفق يمينه» ،الشك أن الصدقة في السر أفضل هذا هو اْلصل
وهو أقرب إلى اإلخالص ،لكن قد تدعو الحاجة إلى إعالن الصدقة من أجل أن يقتدى به،

فيكون له أجره وأجر من اقتدى به .فقد يعرض لمفوق ما يجعله فائًقا« ،من سن في اإلسالم سنة
حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها» ،وهذا ورد في حق متصدق أظهر صدقته واقتدى به
آن كاَألج ِ
الناس ،قالوا :مثل الصدقة القرآن« ،األج ِ
اه ِر بالصدَق ِة و ِ
ِ
اه ُر باألُق أر ِ
الم ِسر
َ
َ
المسر باألُق أرآن َك ُ
َ َ ُ
بالص َدَق ِة» ،حديث في سنن أبي داوود حسن ،فإذا عرفنا أن السر في الصدقة أفضل من الجهر
بها وإعالنها فإن اإلسرار بالقرآن أفضل من الجهر به ،ولكن يبقى هل يراد الجهر بالقرآن رفع

الصوت ،واإلسرار خفض الصوت؟ أو أن المراد إخفاء القراءة عن الناس أو إظهار القراءة للناس
كما هو النظير المطابق إلعالن الصدقة واإلسرار بها أيهما أولى؟ يحتمل لكن الجهر واإلسرار
من صفات الصوت ،واضح هذا .واإلعالن واإلخفاء هذه من عالمات الفعل .اإلعالن واإلخفاء
فيما يفعل ويرى ،واإلسرار والجهر من سمات الصوت ،فالجاهر بالقرآن هل المراد به صوته،

والمسر به ،أو المراد به المعلن بقراءته ،والمخفي لقراءته؟ يعني مقتضى اللفظ يقتضي رفع

الصوت وخفضه ،وتنظيره بالصدقة يقتضي إعالنه وإخفاؤه ،فأيهما أرجح؟ ْلن كثير من طالب

العلم يعتبون على العلماء والمشايخ يقولون :ما نشوفهه يقرؤون ،ما نشوف أن لهم ورد مرتب
ويقرؤون .هو ما يدري أن منهم من يختم في سبع في قيام الليل ،ومنهم من يق أر في الليلة القدر
الكبير من كالم هللا -جل وعال ،-ويتدبره ويردده ،ويتأثر به ،أفضل من الذي يق أر أمام الناس،
لكن من حرم من قيام الليل ما له إال هذا ،يعني يهجر القرآن؟ يعني ال يق أر في نظر الناس سواء

كانوا من أهله ،أو من جماعته ،ويبقى أن تربية طالب العلم على شيء من هذا وأن العالم يعني
لو أظهر بعض أعماله من أجل أن يقتدى به صار بحكم من سن في اإلسالم سنة ،المتصدق،
آن كاَألج ِ
فنرجع إلى أصل المسألة .معنى الحديث« :األج ِ
اه ِر بالص َدَق ِة َوالم ِسر باألُق أر ِ
اه ُر باألُق أر ِ
آن
َ
َ
ُ
الم ِسر بالص َدَق ِة» ،الجهر واإلسرار من سمات اْلصوات ،واإلعالن واإلخفاء ...ما يمكن تجهر
َك ُ

بصدقة ،يمكن تجهر بصدقة؟ ما يمكن أن تجهرْ ،لنها من صفات اْلصوات ،نعم إن كانت
الدراهم ذهب وفضة وعددتها علي وتركت لها صوت لكن هذا بعيد ،ما يمكن أن يراد مثل هذا،

فأقول أن التصريح بالجهر واإلسرار وهما من صفات أو من سمات اْلصوات يقتضي أن

اإلنسان إذا ق أر بين الناس أن ال يرفع صوته ،ويكون أفضل من الذي يرفع صوته .ومقتضى
التنظير بالصدقة يقتضي أن إخفاء القراءة أفضل من إعالنها أمام المأل ...مسائل اإلخالص وما
يتعلق بها هذه هي اْلصل ،لكن هل نحلل لفظ الجاهر والمسر؟ ما المراد به؟ التنظير إنما
يطابق مع الصدقة إذا قلنا اإلعالن هو السر ،يعني يق أر بمفرده وال يق أر أمام الناس مثل الصدقة،

لكن قد يعرض للمفوق ما يجعله فائقا .إذا رأى طالب أعرضوا عن القرآن أو نمى إلى علمه أن
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الناس يقولون أن المشايخ ما يقرؤون ولو كان الهجر ما تركه أهل العلم عليه أن يق أر أمام الناس.
ما المانع؟
طالب......:
ال أحد يقول إذا تقدم إلى الصالة قبل الناس وفتحت المصحف :ال تق أر لكن كونك تجلس بعد
الناس وتق أر في المسجد أفضل أو أن تق أر في بيتك؟ المسألة يقتضى هذا من سن في اإلسالم
سنة حسنة ...وأيضا المكث في المصلى بعد الصالة مع ذكر هللا والمالئكة تصلي عليه وتدعو
له وتستغفر له هذه مسائل عوارض لكن أصل المسألة هل اْلفضل أن يق أر في بيته بعيدا حتى
عن أوالده وزوجته أو يق أر عندهم لكن ال يرفع صوته؟ ال شك أن اإلخفاء أقرب إلى اإلخالص

والمعول عليه...ال

قد يكون في البيت أصوات ومشاغل...شخص بيته صغير فإما أن يبرز لألوالد فال يتركون له

فرصة أو ينزوي في مكتبته وينشغب بنظره إلى كتبه يمينا ويسا ار فال يجتمع عليه قلبه ال سيما
الناس يخرجون وال يبقى فيه أحد .على كل حال هذه مسائل كل إنسان أدرى بنفسه والمعول على

إخالص العمل هلل جل وعلى...
ِ
ِ
ِ
َن
َن َي ْس َت ْح ِقَر َك ِث َير َما ُي ْع ِطيِْ ،ل َّ
" َوأََّل َي ُم َّن؛ ِلَق ْوِله َت َعاَلىَ{ :ل ُتْبطُلوا َص َد َقات ُك ْم ِباْل َم ِن َواْْلَ َذى} َوأ ْ
َن َي ُكو َن ِم ْن أ َ ِ
ُّ
َم َو ِال ِهِ ،لَق ْوِل ِه َت َعاَلىَ{ :ل ْن َتَناُلوا اْل ِبَّر َح َّتى ُتْن ِفُقوا ِم َّما
الدْنَيا ُكَّل َها َقلِيَل ٌةَ ،وأ ْ
َحب أ ْ
َن َي ُكو َن َك ِث ا ِ ِ َّ
الرَق ِ
َّللا َعَلْي ِه َو َسَّل َم« :أَ ْف َض ُل ِ
اب أَ ْغ َال َها َث َمنا َوأَْن َف ُس َها ِعْن َد
ُت ِحُّبو َن} َوأ ْ
ير ،لَق ْوِله َصلى َّ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ ِِ
ِ
ِ
أ ِْ
وب
َهل َها»َ ،فُي َضاع َف ُه َل ُه َوَقَأَر ْاب ُن َكثير َو ْاب ُن َعامر " َفُي َضع َف ُه" ِبِإ ْسَقاط ْاْلَلف ِإَّل ْاب َن َعامر َوَي ْعُق َ
ِ
ِ
َن ع ِ
ِ ِ
ِِ
َنصبوا اْل َفاء .وَق أَر َن ِ
اصما
اف ٌع َوأ ْ
َه ُل اْل ُكوَفة َواْلَب ْصَرِة " َفُي َضاع َف ُه " ِب ْاْلَلف َوَت ْخفيف اْل َعْي ِن ِإَّل أ َّ َ
َُ
َ َ َ
ِ
ِ
ِ
ضَ .وب َّ
ِالن ْص ِب َج َوابا َعَلى ال ْست ْف َها ِمَ .وَق ْد َم َضى في
اءَ .وَرَف َع اْلَبا ُقو َن َع ْطفا َعَلى ُي ْق ِر ُ
َن َص َب اْل َف َ
ِ
ِ
يم} َي ْع ِني اْل َجَّن َة"...
(اْلَبَقَرة) اْلَق ْو ُل في َه َذا ُم ْس َت ْوفىَ { ،وَل ُه أَ ْجٌر َك ِر ٌ
َوِب َّ
ص ِب َج َو ًابا َعَلى ِاال أسِتأف َها ِم
الن أ
فيضاعفه جو ًابا على االستفهام ،يعني بأن مضمرة بعد الفاءْ ،لنها وقعت بعد االستفهام.
ِ
ِ
ِ ِ
يم}َ ،وِفي اْل َك َال ِم
ين َواْل ُم ْؤ ِمَنات} اْل َعام ُل في " َي ْوَم " { َوَل ُه أ ْ
" َق ْوُل ُه َت َعاَلىَ{ :ي ْوَم َتَرى اْل ُم ْؤ ِمن َ
َجٌر َك ِر ٌ
ِ ِ
ِ
ِ
ف أَي :وَله أَجر َك ِر ِ
َي َي ْم ِضي َعَلى
يم في َي ْوم َتَرى فيه اْل ُم ْؤ ِمن َ
َح ْذ ٌ ْ َ ُ ْ ٌ
ين َواْل ُمو ِمَنات {َي ْس َعى ُن ُ
ٌ
ورُه ْم} أ ْ
الصر ِ
ِ
اط ِفي َق ْو ِل اْل َح َس ِن"...
َ
غالبا ما يقدرون اذكر ،قبل اليوم المنصوب يقدرون اذكر {يوم تَرى األمؤ ِمِنين واألمؤ ِمن ِ
ات} .وال
ُأ َ َ ُأ َ
ً
َأ َ َ
مانع من نصبه على ما ذكر.

طالب......:
ِ ِ
يم} ،يعني منصوب على الظرفية في ذلك الظرف في ذلك
األ َعام ُل في " َي أوَم " { َوَل ُه أ ْ
َجٌر َك ِر ٌ
الوقت ،الذي يوفى فيه أجره الكريم يوم ترى المؤمنين ،يعني بالجر.
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ِف ِ
يه {َبْي َن
أ َْو ِب َم ْعَنى

ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
اء َّال ِذي َي ُمُّرو َن
"{َي ْس َعى ُن ُ
ورُه ْم} َي ْمضي َعَلى الصَراط في َق ْول اْل َح َس ِنَ ،و ُه َو الضَي ُ
ِ
ِ
يهم} أَيُ :قَّدام ُهمَ { .وبِأَْيم ِان ِهم} َقال اْل َفَّراء :اْلَب ِ
َيِ :في أَْي َم ِان ِه ْم.
َ ْ
َ ْ
اء ب َم ْعَنى "في" ،أ ْ
أَْيد ِ ْ ْ
ُ
ُ
َ
ِ
اهم {وبِأَْيم ِان ِهم} ُك ُتبهم ،وا ْخ َتاره َّ
ال َّ
ِي.
الطَبرُّ
الضح ُ
َ
ُ ُ ْ َ َُ
َّاكُ{ :ن ُ
ورُه ْم} ُه َد ُ ْ َ َ ْ
"ع ْن" أ ْ
َيَ :ع ْن أَْي َمان ِه ْمَ .وَق َ
ِ
يهم ،وِفي أَيم ِان ِهم ُك ُتب أ ِ
أَي :يسعى ِإيماُنهم وعمُلهم َّ ِ
اء َعَلى َه َذا
َْ ْ ُ ْ
الصال ُح َبْي َن أَْيد ِ ْ َ
ْ َْ َ
َع َمال ِه ْمَ .فاْلَب ُ
َ ُْ َ ََ ُُ
ف َعَلى "َبْي ِن أَْي ِد ِ
"ع ْن".
ِب َم ْعَنى " ِفي"َ .وَي ُج ُ
وز َعَلى َه َذا أ ْ
يه ْم" َوَل ُيوَق َ
َن ُيوَق َ
ف ِإ َذا َكاَن ْت ِب َم ْعَنى َ
لس ِ
ِِ
ِ
اع ِد ِي َوأَُبو َحْي َوَة " َوبِِإ ِ ِ
ِ
ان َّال ِذي ُه َو ِضُّد
َوَقَأَر َس ْه ُل ْب ُن َس ْعد ا َّ
يم َ
يمانه ْم " ب َك ْس ِر ْاْلَلف ،أََرَاد ْاإل َ
َ
َّ ِ
الظر ِ
ِ
ق ِب َم ْح ُذوف.
فِْ ،ل َّ
س ِب َ
اْل ُك ْف ِر َو َع َ
طَ
ال َو ُه َو ُم َت َعل ٌ
ظْرف َعَلى َّْ
ف َما َلْي َ
َن َم ْعَنى الظْرف اْل َح ُ
ِ
ِ
يه ْم م َت َع ِلقا ِبَن ْف ِ
س َق ْوُل ُهَ :بْي َن أَْي ِد ِ
َواْلم ْعَنى َي ْس َعى َك ِائنا َبْي َن أَْي ِد ِ
س َي ْس َعى.
يه ْم َوَكائنا ِبأَْي َمان ِه ْمَ ،وَلْي َ
ُ
َ
ِ
ِ
ِ
يل :أََرَاد ِب ُّ
الن ِ
َع َمال ِه ْمَ ،فمْن ُه ْم َم ْن ُي ْؤَتى
ورُه ْم َعَلى َق ْد ِر أ ْ
ور اْلُقْر َ
آنَ .و َع ِن ْاب ِن َم ْس ُعودُ :ي ْؤَت ْو َن ُن َ
َوق َ
ُنوره ك َّ ِ
ِ
ورُه َعَلى ِإْب َها ِم ِر ْج ِل ِه
اه ْم ُن ا
ورُه َك َّ
َُ َ
الر ُج ِل اْلَقائ ِم َ ،وأ َْدَن ُ
ور َم ْن ُن ُ
الن ْخَلةَ ،و ِمْن ُه ْم َم ْن ُي ْؤَتى ُن َ
ِ َّ
َن َن ِب َّي َّ ِ َّ
الِ« :إ َّن ِم َن
ال َق َت َاد ُةُ :ذ ِكَر َلَنا أ َّ
َفُي ْط َفأُ َمَّرة َوُيوَق ُد أ ْ
َّللا َعَلْيه َو َسل َم َق َ
َّللا َصلى َّ ُ
ُخَرىَ .وَق َ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
اء َوُدو َن َذ ِل َك َح َّتى
اْل ُم ْؤ ِمن َ
يء ُن ُ
ورُه َك َما َبْي َن اْل َمديَنة َو َع َدن أ َْو َما َبْي َن اْل َمديَنة َو َصْن َع َ
ين َم ْن ُيض ُ
ِ
ِ
ورُه ِإَّل َم ْو ِض َع َق َد َمْي ِه»".
يء ُن ُ
َي ُكو َن مْن ُه ْم َم ْن َل ُيض ُ
مخرج؟
طالب........:

قتادة تابعي .يشهد لبعض ال بلفظ
ِِ
ِ ِ
ِ ِ
ال ُمَق ِات ٌلِ :لَي ُكو َن َد ِليال َل ُه ْم ِإَلى اْل َجَّن ِة.
ال اْل َح َس ُن :لَي ْس َتض ُيئوا به َعَلى الصَراط َك َما َتَقَّد َمَ .وَق َ
" َق َ
ات َتجرِي ِمن َتح ِتها ْاْلَ ْنهار} َّ ِ
ال َل ُه ْم:
َعَل ُمَ .ق ْوُل ُه َت َعاَلىُ{ :ب ْشَر ُ
اك ُم اْلَي ْوَم َجَّن ٌ ْ
َّللا أ ْ
ْ ْ َ
َُ
الت ْقد ُير ُيَق ُ
َو َّ ُ
ِ
ف اْلم َض ِ
ير ح ْذ ِ
ِ
َن اْلُب ْشَرى َح َد ٌثَ ،واْل َجَّن ُة َعْي ٌن
افِْ ،ل َّ
ول َجَّناتَ .وَل ُبَّد م ْن َت ْقد ِ َ
ُب ْشَار ُك ُم اْلَي ْوَم ُد ُخ ُ
ُ
ِ ِ
ِ
اللب ِن واْلم ِ
ِ
ِ
َّ
ِِ
اء َواْل َخ ْم ِر
َف َال َت ُكو ُن ه َي ه َيَ { .ت ْجرِي م ْن َت ْحت َها ْاْلَ ْن َه ُار} أ ْ
َي :م ْن َت ْحته ْم أَْن َه ُار َ َ َ
واْلعس ِل ِم ْن َتح ِت مس ِ
اك ِن َها".
ْ ََ
َ ََ
ِ ِ
ف األمض ِ
ير ح أذ ِ
اف ،دخول جنات ْلن البشرى حدث
َُ
يعني عكس ،يعني اآلن يقولَ :وَال ُب َّد م أن تَأقد ِ َ
والدخول حدث والجنات عين ،فال يخبر بالعين عن الحدث.
طالب........:

خبر عن جثة .اآلن العكس ،الجثة هي المبتدأ ،والجنة عين ،الجثة هي
وال يكون اسم الزمان ًا
الخبر ،البشرى هي المبتدأ والعين هي الخبر فالجنة هي الخبر وهي عينْ ،لن اسم الزمان معنى
اسم الزمان خبر عن جثة ...ما ذكر مثاال ،لكن اآلن على العكس ،العين هو الخبر ،وفي بيت
ابن مالك العكس ،العين هو المبتدأ عكس ما عندنا.

طالب.........:
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اك ُم األَي أوَم} دخول جناتْ ،لن ركني الجملة
اك ُم األَي أوَم} والبد من تقدير حذف مضافُ { ،ب أش َر ُ
{ ُب أش َر ُ
بشراكم جنات ،اليوم ما له عالقة .ركني الجملة "بشراكم جنات" البشرى معنى والجنات عين،
يقول :البد من تقدير مضاف يضاف إلى هذه العين ليصح اإلخبار بها عن المعنى.

طالب.......:

ما فيه إشكال من حيث المعنى مفهوم وال يشكل وال يلبس ،لكن من باب تمرير القواعد...

طالب........:
ول اْلمح ُذ ِ
"{ َخ ِال ِد ِ
وفَّ ،
يها} َحا ٌل ِم َن ُّ
ول َجَّنات َت ْجرِي ِم ْن
الت ْق ِد ُيرُ :ب ْشَر ُ
الد ُخ ِ َ ْ
َ
ين ف َ
اك ُم اْلَي ْوَم ُد ُخ ُ
َن ِف ِ
يه َفصال بين ِ
َتح ِتها ْاْلَ ْنهار مَقَّد ِرين اْل ُخُل َ ِ
الصَل ِة
اك ْمِْ ،ل َّ
ال ِم ْن ُب ْشَر ُ
ْ َْ َ
َُ ُ َ
ود ف َ
ْ َ
يها َوَل َت ُكو ُن اْل َح ُ
ِ
ِِ
ِ
َواْلم ْوص ِ
َن
ولَ .وَي ُج ُ
ينَ .وَي ُجوُز أ ْ
وز أ ْ
الُ :تَب َّشُرو َن َخالد َ
َ ُ
َن َي ُكو َن م َّما َد َّل َعَلْيه اْلُب ْشَرىَ ،كأََّن ُه َق َ
ِ
ير ح ْذ ِ
ِ
ي ُكو َن َّ
ف
ف َّال ِذي ُه َو "اْلَي ْوَم" َخَب ار َع ْن ُب ْشَر ُ
"جَّن ٌ
الظْر ُ
ات" َب َدل م َن اْلُب ْشَرى َعَلى َت ْقد ِ َ
اك ْم َو َ
َ
ِِ
ِ
"جَّنات" َعَلى اْل َح ِ
ال َعَلى
َج َاز اْل َفَّار ُء َن ْص َب َ
ال َح َس َب َما َتَقَّد َمَ .وأ َ
اْل ُم َضاف َك َما َتَقَّد َمَ .و" َخالدي َن" َح ٌ
ِ
يد؛ ِإ ْذ َلي ِ
َن َي ُكو َن "
َن َي ُكو َن اْلَي ْوَم َخَب ار َع ْن ُب ْشَر ُ
اك ْم َو ُه َو َب ِع ٌ
"جَّن ٌ
َج َاز أ ْ
أْ
ات" َم ْعَنى اْلف ْع ِلَ .وأ َ
س في َ
َْ
اكم" َنصبا عَلى معَنى يب ِشروَنهم ب ْشرى ويْن ِصب "جَّنات" ِباْلب ْشرى وِف ِ
يه َت ْف ِرَق ٌة بين ِ
الصَل ِة
َ َ ْ َُ ُ ُ ْ ُ َ َ َ ُ َ ٌ
َْ َ
ُب ْشَر ُ ْ ْ
ُ َ َ
َواْلم ْوص ِ
ول".
َ ُ

حتى لو قلنا إن اليوم هي الخبر خبر بشرى ،ليس بخبر عن جثة .اإلشكال في قوله" :جنات"
يجوز أن تكون حاالْ ،لنه قال هنا :وأَجاز األَف َّراء نصب "جَّن ٍ
ات" عَلى األح ِ
َن َي ُكو َن األَي أوَم
َ ََ
ال َعَلى أ أ
َ
َ
ُ َأ َ َ
ِ
ِ ِ
"جَّنات" َم أعَنى األ ِف أع ِل ،فيه اشتقاق من الفعل ،لكن الجنة؟
َخَب ًار َع أن ُب أش َر ُ
اك أم َو ُه َو َبعيد؛ إ أذ َل أي َس في َ
الجنة اسم ...مشتقة لكن ال تعمل عمل الفعل؟ هل هذا مرادهم أنه كونه مشتق يعني عمل عمل

الفعل؟

اللهم ِ
صل على محمد.

