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السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
طالب :عليكم السالم ورحمة هللا وبركاته.
بسم هللا الرحمن الرحيم.
"الحمد هلل رب العالمين ،وصلى هللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،
قال اإلمام القرطبي -رحمه هللا تعالى-:
قوله تعالى:
حات ِفي رو ِ
الصالِ ِ
ِ
ِ
الظالِ ِمين م ْش ِف ِق ِ
{ َترى َّ
ضات
آم ُنوا َو َع ِملُوا َّ
ين م َّما َك َس ُبوا َو ُه َو واق ٌع ِب ِه ْم َو َّالذ َ
َ
َْ
َ
ين َ
َ ُ
ِهم ذلِك هو اْلَف ْضل اْل َكبِير } قَولُه َتعاَلىَ { :ترى َّ ِ ِ
ات َلهم ما ي ُ ِ
اْلجَّن ِ
ين
الظالم َ
َ
َ
ُ
َ
ْ ُ َ
شاؤ َن ع ْنَد َرب ِ ْ َ ُ َ
ُ
ُْ
ِ
م ْش ِف ِقين} أَي َخ ِائ ِفين " ِم َّما َكسبوا" أ ِ
َّ
الظالِمو َن ها هنا اْل َكافُِرو َنِ ،بَدلِ ِ
يل
َ
َُ
ْ
َ ْ
َي م ْن َجَزاء َما َك َس ُبواَ ،و ُ
ُ
الص ِالحاتِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ ِ
ِ
ِ
عمُلوا َّ
َي َن ِاز ٌل ِب ِه ْمَ "،و َّالذ َ
آم ُنوا َو َ
التْقسيمِ َب ْي َن اْل ُم ْؤم ِن َواْل َكاف ِرَ "،و ُه َو واق ٌع ب ِه ْم" أ ْ
ين َ
ضات اْلجَّن ِ
ِفي رو ِ
ضةُ :اْلم ْو ِض ُع َّ
الرومِ { َل ُه ْم ما
الن ِزُه اْل َكثِ ُير اْل ُخ ْضَرِةَ ،وَق ْد َم َضى ِفي" ُّ
ات" َّ
الر ْو َ
َ
َْ
َ
ِهم} أَي ِمن َّ ِ
ي ُ ِ
ِ
ِ
َّ ِ
ِ
ف َوََل
وص ُ
شاؤ َن ع ْنَد َرب ِ ْ ْ َ
َ
َي ََل ُي َ
النعيمِ َوالث َواب اْل َج ِزيل { ،ذل َك ُه َو اْلَف ْض ُل اْل َكب ُير"} أ ْ
ِ
ِ
ال َك ِب ٌير َف َم ْن َذا َّالِذي يقدر قدره".
ول ِإَلى ُك ْن ِه ِصَفتِ ِه؛ ِِل َّ
َن اْل َح َّق إ َذا َق َ
َت ْه َتدي اْل ُعُق ُ
الحمد هلل رب العالمين ،وصلى هللا وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه
أجمعين.
في قوله -جل وعال { :-ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا } هذا الوصف لهم في يوم القيامة،

وأما في الدنيا فلو أشفقوا ألسلموا ،في الدنيا هذا وصف المؤمنين يعملون األعمال الصالحة
ويشفقون ويخافون وقلوبهم وجلة أن ترد هذه األعمال وال تقبل ،وفي اآلخرة لهم األمن التام هذا

بالنسبة للمؤمنين ،أما بالنسبة للكفار فيأمنون في الدنيا ،وال يخافون وال يشفقون ولو خافوا وأشفقوا

لما فهموا ذلكم وأسلموا ،لكنهم يأمنون –نسأل هللا العافية -ثم في القيامة إذا أروا وعاينوا األهوال
أشفقوا وخافوا من أعمالهم.

ِ
" َقولُه َتعاَلى { :ذلِك َّالِذي يب ِشر َّ ِ
ِئ " ُيَب ِشُر" ِم ْن َب َّشَرُه"َ ،وُي ْب ِشُر" ِم ْن
آم ُنوا} ،قُر َ
َّللا ع َ
باد ُه َّالذ َ
َ
ْ ُ َ
َُ ُ ُ
ين َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ور
ين؛ لَِي َت َع َّجُلوا ُّ
أ َْب َشَرُهَ "،وَي ْب ُشُر" م ْن َب َشَرُهَ ،وفِيه َح ْذ ٌ
َّللا ِبه عَب َاد ُه اْل ُم ْؤ ِمن َ
السُر َ
َي ُيَبشُر َّ ُ
ف ،أ ْ
الط ِ
ِ
ِ
ِ
َج ًرا ِإََّل اْل َم َوَّد َة ِفي اْلُقْربى }
َسَئُل ُك ْم َعَل ْيه أ ْ
َوَي ْزَد ُادوا م ْن ُه َو ْجًدا في َّ َ
اعةَ ،ق ْوُل ُه تعالىُ { :ق ْل َل أ ْ
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ِ
ِ ِ
َسأَلُ ُك ْم َعَلى
َسَئلُ ُك ْم َعَل ْيه أ ْ
َي ُق ْل َيا ُم َح َّم ُد ََل أ ْ
فيه مسألتان :اِل ولى :قوله تعالىُ { :ق ْل َل أ ْ
َجراً} أ ْ
يغ ِ ِ
الز َّجاجِ " :إََّل اْلموَّد َة" ِ
ِ
َِّ
اء َل ْي َس ِم َن ْاِل ََّو ِل،
َتْبلِ ِ
ال َّ ُ
است ْثَن ٌ
ْ
ََ
الرَساَلة ُج ْعًال{ ،إَل اْل َم َوَّد َة في اْلُقْربى} َق َ
ظوِني".
َي ِإََّل أ َْن َت َودُّوِني لَِقَرَاب ِتي َف َت ْحَف ُ
أْ
ماال ،أن يكون ماالً ،والمودة
استثناء ليس من جنس األول؛ ألن األجر األصل فيه أن يكون ً
والمحبة ليست بمال ،ليست من جنسه ،لكنه يطلب منهم المودة والمحبة إما لقرابته منهم ،وقربه

منهم ،وكونه ولد بينهم أو لقرابته الذين هم آل بيته ،على خالف بين أهل العلم في ذلك.

اس و ِع ْك ِرم ُة ومج ِ
ِ
اهٌد َوأ َُبو مالِ ٍك َو َّ
ال
الش ْع ِب ُّي َو َ
ش َخ َّ
اب لُِقَرْي ٍ
اصةًَ ،قاَل ُه ْاب ُن َعَّب ٍ َ َ َ ُ َ
" َواْلخ َط ُ
غ ْيُرُه ْمَ ،ق َ
َ
ِ
ِ ِِ
الش ْع ِب ُّي :أَ ْك َثَر َّ
َّ
ول
اس َن ْسأَُل ُه َع ْن َهاَ ،ف َك َت َب أ َّ
عَّب ٍ
اس َعَل ْيَنا في َهذه ْاْلَية َف َك َت ْبَنا ِإَلى ْاب ِن َ
الن ُ
َن َر ُس َ
ِ
َّ ِ
َّ
الن ِ
ان أ َْو َس َط َّ
طوِن ِه ْم ِإََّل َوَق ْد
شَ ،فَل ْي َس َب ْط ٌن ِم ْن ُب ُ
اس ِفي قَُرْي ٍ
َّللا َعَل ْيه َو َسَّل َم َ -ك َ
َّللا َ -صلى َّ ُ
َوَلَد ُه".
أما قوله :فليس بطن من بطونهم إال وقد ولده –عليه الصالة والسالم -يعني قرابته كثر ،وأنسابهم

متداخلة مع سائر بطون قريش ،تكون صلته بهم أقوى ،وما من بطن من بطون قريش إال ويمت

له بصلة –عليه الصالة والسالم ،-فهو يسألهم حق هذه القرابة أن يحفظوه ،وإن لم يستجيبوا له
من أجل دعوته استجابوا له من أجل قرابته ،هذا قول في معنى إال المودة في القربى ،وعلى هذا

خطابا لقريش وهذا معنى المودة والقربى ،أما إذا كان وصية
يكون هذا قد انتهى ،إذا كان هذا
ً
لقرابته وآله فهو مستمر إلى قيام الساعة.
ِ
ِ
َن َت َودُّوِني ِفي َقَرَاب ِتي ِم ْنكُ ْم،
َجراً ِإََّل اْل َم َوَّد َة في اْلُقْربى } ِإََّل أ ْ
َسَئلُ ُك ْم َعَل ْيه أ ْ
ال هللا لهُ { :ق ْل َل أ ْ
َفَق َ
أَي ُتراعوا ما بيني وبينكم فتصدقوني ،ف" اْلُقربى " ها هنا َقراب ُة َّ ِ
الَّ :اتبِ ُعوِني
ْ
ْ َ ُ
ََ
الرحمَِ ،كأََّن ُه َق َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ
ش َتص ُل أَْر َحام َهاَ ،فَل َّما ُبع َث َّ
الن ِب ُّي -
ال ع ْك ِرَمةَُ :وَك َان ْت ُقَرْي ٌ
لْلَقَرَابة ،إ ْن َل ْم َت َّتب ُعوني ل ُّلن ُب َّوةَ ،ق َ
َ
ِ َّ
َّ
الِ « :صلُوِني َك َما ُك ْن ُت ْم َت ْف َعلُو َن»َ ،فاْل َم ْعَنى َعَلى َه َذاُ :ق ْل ََل
َّللا َعَل ْيه َو َسل َم َ -ق َط َع ْت ُهَ ،فَق َ
َصلى َّ ُ
أجرا ،لكن أذكركم قرابتي ،على أنه استثناء ليس من اِلولَ ،ذ َكَرُه َّ
اسَ ،وِفي
َسأَلُ ُك ْم عليه ً
الن َّح ُ
أْ
ِ
ِ
ِ
َِّ
س َع ِن ْاب ِن َعَّب ٍ ِ
اْل ُب َخارِ
ال
او ٍ
ِي َع ْن َط ُ
اس إَّن ُه ُسئ َل َع ْن َق ْولِه َت َعاَلى { :إَل اْل َم َوَّد َة في اْلُقْربى } َفَق َ
ِ
َّ
ِ
اسَ :ع ِجْل َت! إ َّن َّ ِ
َّللا َعَل ْي ِه َو َسَّل َم -
ال ْاب ُن َعَّب ٍ
َسع ُ
النب َّي َ -صلى َّ ُ
يد ْب ُن ُجَب ْي ٍر :قُْرَبى آل ُم َح َّمٍدَ ،فَق َ
ان َل ُه ِف ِ
َن َت ِصلُوا َما َب ْيَن ُك ْم ِم َن اْلَقَرَاب ِةَ ،ف َه َذا
َل ْم َي ُك ْن َب ْط ٌن ِم ْن قَُرْي ٍ
الِ :إََّل أ ْ
ش ِإََّل َك َ
يه ْم َقَرَابةٌَ ،فَق َ
َق ْو ٌل.
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ِ َّ
َّ
وقِيل :اْلُقْرَبى َقَرَاب ُة َّ ِ
َن تَ َوُّدوا َقَرَابتِي
َجً ار ِإََّل أ ْ
َسأَلُ ُك ْم أ ْ
َي ََل أ ْ
َّللا َعَل ْيه َو َسل َم  ،-أ ْ
الر ُسول َ -صلى َّ ُ
َ َ
وأَهل بي ِتيَ ،كما أَمر ِبِإع َظ ِ
ام ِه ْم َذوِي اْلُقْرَبىَ ،و َه َذا َق ْو ُل َعلِ ِي ْب ِن ُح َس ْي ٍن َو َع ْم ِرو ْب ِن ُش َع ْي ٍب
ْ
َ ْ َ َْ
َ ََ
ِ ِِ
و ُّ ِ
َّللا -عز وجل ُ { :-ق ْل َل
عَّب ٍ
السد ِيَ ،وِفي ِرَو َاية َسعيد ْب ِن ُجَب ْي ٍر َع ِن ْاب ِن َ
َ
اسَ :ل َّما أَ ْنَز َل َّ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
أَسَئُل ُكم َعَل ْيه أ ْ َِّ
ال:
ول َّ
َّللاَ ،م ْن َه ُؤََلء َّالذ َ
ين َن َوُّد ُه ْم؟ َق َ
َج ًرا إَل اْل َم َوَّد َة في اْلُقْربى } َقاُلواَ :يا َر ُس َ
ْ ْ
«علِي وَف ِ
اط َم ُة َوأ َْبَن ُاؤهُ َما».
َ ٌّ َ
ِ
ِ
ِ
َّ
ع ْن ُهَ -قالَ :ش َك ْو ُت ِإَلى َّ ِ
َّللا َعَل ْي ِه
َّللا َ
َوَي ُد ُّل َعَل ْيه أ َْي ًضا َما ُرو َ
النب ِي َ -صلى َّ ُ
َ
ِي َع ْن َعل ٍي َ-رض َي َّ ُ
الن ِ ِ
َو َسَّلم َ -ح َسَد َّ
َما َتْر َضى أ َْن َت ُكو َن َار ِب َع أَْرَب َع ٍة ،أ ََّو ُل َم ْن َي ْد ُخ ُل اْل َجَّن َة أََنا َوأَ ْن َت
اس ليَ ،فَق َ
ال« :أ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ف أ َْزَو ِ
اجَنا»".
اجَنا َع ْن أ َْي َمانَنا َو َش َمائلَنا َو ُذ ِرَّيتَنا َخْل َ
َواْل َح َس ُن َواْل ُح َس ْي ُنَ ،وأ َْزَو ُ
يعني جاءت النصوص إضافة إلى هذه اآلية تبين حق قرابته –عليه الصالة والسالم -وحق أهله

عظيما على األمة ،وهم وصية النبي –عليه الصالة والسالم ،-لكن مثل هذه
وذريته وأن لهم حقا
ً
النصوص استغلت من بعض الفرق الضالة ،فرفعوا من شأنهم ،وأوصلوهم إلى حد الربوبية،
ودعوهم من دون هللا ،وتنقصوا غيرهم ،بل كفروهم وضللوهم –نسأل هللا العافية.-

منهج أهل السنة في مثل هذا الباب وغيره من البواب كما بينه شيخ اإلسالم ابن تيمية –رحمه

هللا -في العقيدة الوسطية وسط بين المذاهب ،فهم بالنسبة آلله وقرابته وسط بين الرافضة الذين
يغلون فيهم ،ويصرفون لهم حقوق الرب –جل وعال ،-فيدعونهم من دون هللا ،وبين النواصب

الذين ينتقصونهم ،بل يرمونهم بشيء من العظائم ،بل كفر بعضهم عليا ومن قال بقوله من
النواصب ،هم في هذا الباب وسط بين هؤالء وهؤالء.
أيضا أهل السنة وسط فيهم ،يرون فيهم حق النصرة للنبي-
وكذلك في الصحابة عموم الصحابة ً
عليه الصالة والسالم -وحق نقل الدين ،فلوالهم ،لوال أ ن حملوه لنا لما وصل إلينا ،فلهم حق

علينا عظيم خالًفا للروافض الذين يكفرونهم ،ويضلونهم ،وينتقصونهم ،ويعرف لكل أحد قدره،
يعرف لكل واحد من هذه الفئات قدره ،مما جاءت به النصوص ،فألبي بكر حقه ،ولعمر حقه،
ولعثمان حقه ،ولعلي نصيبه منها في الفضل.

طا في أموره ،كما هو وصف أهل السنة من بين سائر
المقصود أن علي المسلم أن يكون متوس ً
الفرق ،ووصف هذه األمة من بين سائر الملل.
أقول :مثل هذه اآلية والنصوص التي جاءت في معناها استغلت من الروافض ،فرفعوهم فوق ما

يستحقونه من تعظيم وتقدير واعتراف بالفضل ومودة ومحبة ،لكنهم ال يستحقون ش ًيئا من حقوق
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الرب –جل وعال ،-وإذا كان النبي –عليه الصالة و السالم-ال يستحق منها شيًئا ،فما بالك بمن
يحب من أجله –عليه الصالة والسالم-؟

ِ
ِ
َّ
" َو َع ِن َّ ِ
َه َل َب ْي ِتي َوآ َذ ِاني فِي
َّللا َعلَ ْيه َو َسَّل َم ُ « :-ح ِرَمت اْل َجَّن ُة َعلَى َم ْن َظَل َم أ ْ
النب ِي َ -صلى َّ ُ
ِع ْترِتي ،وم ِن اص َطَنع ص ِنيع ًة ِإَلى أَحٍد ِمن وَلِد عبِد اْلم َّطلِ ِب وَلم يج ِازِه عَليها َفأََنا أُج ِاز ِ
يه َعَل ْي َها
َ
َ ْ َُ َ َْ
َ
ََ ْ َ َ َ
َ ْ َ َْ ُ
ِ
ِ
ِ ِِ
امة»".
َغًدا إ َذا َلقَيني َي ْو َم اْلقَي َ
تخريج النصوص ،األحاديث هذه ،خرجوها؟
طالب :السابق.
السابق أول واحد.
طالب :تخريج الذي ذكره ابن كثير قال في تفسيره :رواية ....فقال :إسناده ضعيف....
هذا ضعيف األول ،الذي قال :قالوا :يا رسول هللا من هؤالء الذين نورهم ...قال علي وفاطمة
وابنهما ضعيف نعم ،الثاني :شكوت إلى النبي –عليه الصالة والسالم.... -
طالب............ :
ما خرجه؟
طالب....
ماذا يقول؟
طالب :ضعيف جد ا أخرجه الطبراني كما في المجمع من حديث أبي رافع ،وقال الحافظ في
تخريج الكشاف....إسناده ضعيف واهن ،وأخرجه  ....عن علي ،انتهى  ...هو محمد بن
يونس متروك انتهى.
نعم ،وهللا المستعان ،جل ما جاء في هذا الباب ضعيف مثل ما قلنا :استغل هذه الموضوع،

ووضعت فيه األخبار ،كذب فيه على النبي –عليه الصالة والسالم-؛ من أجل رفع شأنهم ،وهم

ليسوا بحاجة إلى مثل هذا االفتراء وهذا التقول على هللا وعلى رسوله –عليه الصالة والسالم-

نعم.

تفسري القرطيب -سورة الشورى()003

الذي بعده.
طالب :باطل ،أخرجه الثعلبي كما في تخريج الكشاف من حديث علي ،وقال الحافظ :فيه عبد

هللا بن أحمد الطائي عن أبيه وهو كذاب.
والذي بعده ..حرمت الجنة؟

طالب :يقول أخرجه أحمد والطبراني والحافظ من حديث ا بن عباس وصححه الحاكم ووافقه
الذهبي ،مع أن مداره على قزعة بن سويد ،وقد ضعفه الحافظ في التخريج ،وقال الهيثمي في

المجمع :ووافقه يحيى وغيره ،وفيه ضعف ،وبقية رجاله ثقات ،انتهى.
أيها؟ على حديث قزعة بن سويد أو الذي قبله؟
أجرا.
طالب :نعم أحسن هللا إليك ،قل َل أسألكم على ً ...
طالب :قزعه ،وروى قزعة.
هذا خبر قزعة عن ابن أبي نجيح.
طالب :حرمت الجنة على ظلم من أهل بيتي.
نعم.

طالب :يقول :باطل ،أخرجه الثعلبي كما في تخريج الكشاف من حديث علي ،وقال الحافظ :فيه
عبد هللا بن أحمد الطائي ،وهو كذاب.

نعم ،الخالصة أن جميع هذه األحاديث ضعيفة ال يثبت منها شيء.
"وَقال اْلحسن وقَ َتادةُ :اْلمعَنى ِإََّل أَن ي َتودَّدوا ِإَلى َّ ِ
َّللا َ -عَّز َو َج َّل َ -وَي َتَقَّرُبوا إليه بطاعته،
ْ ََ ُ
َ َ ََ ُ َ َ
َْ
ِ
ِ
الزْلَفة َو ُّ
الُ :قْرَب ٌة َو ُقْرَبى ِب َم ْعًنىَ ،ك ُّ
الزْلَفىَ ،وَرَوى َقَز َع ُة ْب ُن
ف"القربى" َعَلى َه َذا ب َم ْعَنى اْلُقْرَب َةُ ،يَق ُ
سويٍد ع ِن اب ِن أَ ِبي َن ِجيح عن مج ِ
َّ
اس َع ِن َّ ِ
َّللا َعَل ْي ِه َو َسَّل َم ُ « :-ق ْل
اهٍد َع ِن ْاب ِن َعَّب ٍ
ٍ َْ َُ
ُ َْ َ ْ
النب ِي َ -صلى َّ ُ
الط ِ
ِ
ِ
ف
َسأَُل ُك ْم َعَلى َما َ
ور َو َع ْو ٌ
َجً ار ِإََّل أ ْ
آت ْيتُ ُك ْم ِبه أ ْ
ص ٌ
َن َت َو ُّادوا َوَتَقَّرُبوا ِإَل ْيه ِب َّ َ
اعة»َ ،وَرَوى َم ْن ُ
ََل أ ْ
ع ِن اْلحس ِنُ { :قل َل أَسَئُل ُكم عَلي ِه أَج ًرا ِإََّل اْلموَّد َة ِفي اْلُقربى } َقال :ي َتوَّددو َن ِإَلى َّ ِ
عَّز
َ ََ ُ
ْ ْ َْ ْ
َّللا َ -
ْ
َ
ََ
ْ
ََ
ِ
اع ِت ِه.
َو َج َّل َ -وَي َتَقَّرُبو َن م ْن ُه ِب َط َ

معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

وخ ٌة وإَِّنما َنَزَل ْت ِبم َّكةَ ،وَكان اْلم ْش ِرُكو َن ي ْؤ ُذو َن رسول َّ ِ
َّ
َّللا
ُ
َّللا َ -صلى َّ ُ
َُ ُ
َوَق َ
َ َ ُ
َ
ال قَ ْو ٌمْ :اْلَي ُة َم ْن ُس َ َ َ
عَلي ِه وسَّلم َ -فَنزَلت هِذِه ْاْليةُ ،وأَمرهم َّ ِ ِ ِ ِ ِ
َّ
َّللا َعَل ْي ِه َو َسَّل َم َ -و ِصَل ِة َرِح ِم ِه،
َ ْ َ
َّللا ب َم َوَّدة َنبيه َ -صلى َّ ُ
َ َ ََ ُ ُ ُ
َْ ََ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َن ُيْلحَق ُه ِبِإ ْخ َوانه م َن ْاِلَ ْن ِبَياء حيث قالواَ { :وما
َّللا أ ْ
َفَل َّما َه َ
آوْت ُه ْاِلَ ْن َص ُار َوَن َصُر ُ
اجَر َ
وهَ ،وأََرَاد َّ ُ
ِ
ِ ِ
َّللا َت َعاَلى{ :قُ ْل
ِي ِإََّل َعلى َرِب اْلعاَلم َ
َج ٍر ِإ ْن أ ْ
َسَئُل ُك ْم َعَل ْيه م ْن أ ْ
َجرَ
أْ
ين} [الشعراءَ ،]109 :فأَْنَز َل َّ ُ
ما سأَْل ُت ُكم ِمن أَج ٍر َفهو َل ُكم ِإن أَجرِي ِإََّل عَلى َّ ِ
َّللا} [سبأ ،]47 :فنسخت بهذه اْلية ،وبقوله:
َ
َ َ ْ ْ ْ َُ ْ ْ ْ َ
ِِ
ِ
ِ ِ
ين}[ص"،]86 :
َج ٍر َوما أََنا م َن اْل ُم َت َكلف َ
َسَئلُ ُك ْم َعَل ْيه م ْن أ ْ
{ ُق ْل ما أ ْ
ألن مقتضى قوله{ :قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إال على هللا} ،يعني ما فيه استثناء

المودة في القربى  ،وكذلك اآلية التي تليها ،ثم بعد ذلك نسخت هذه اآلية المطلقة ،فاستثنى من

األجر المودة في القربى ،هذا إذا قلنا :إن هذه المودة االنتفاع في مقابل االنتفاع ،فيكون هذا شيًئا
من األجل؛ ألنه استثناء ،وإن لم يكن من جنسه ،فاألصل أن األجر يكون بالمال ،والمودة أمر

معنوي.

ِ
َجراً
ِك َخ ْيٌر} [المؤمنون ،]72 :وقوله { :أ َْم َت ْسَئلُ ُه ْم أ ْ
اج َرب َ
َوقَ ْولِه { :أ َْم َت ْسأَلُ ُه ْم َخْرجاً َف َخر ُ
ِم ْن م ْغَرٍم م ْثَقُلو َن}[الطورَ ،]40 :قاَل ُه َّ
اه ُج َوْي ِبٌر
الض َّح ُ
اك َواْل ُح َس ْي ُن ْب ُن اْلَف ْض ِلَ ،وَرَو ُ
ُ
َ
ِ
اسَ ،قال َّ
ِ ِ
َّ
ولِ :إ َّن َّ
الث ْعَل ِب ُّيَ :وَل ْي َس ِباْلَقو ِ
التَقُّر َب
الض َّحاك َع ِن ْاب ِن َعَّب ٍ
ِيَ ،وَكَفى قُْب ًحا بَق ْول َم ْن َيُق ُ
َ
ِ
ِ ِِ ِ
َّللا ِب َط ِ ِ
ِإَلى َّ ِ
َّ
َه ِل َب ْيتِ ِه َم ْن ُسو ٌخ ،وقد
َّللا َعَل ْيه َو َسَّل َم َ -وأ ْ
َ
اعته َو َم َوَّدة َنبيه َ -صلى َّ ُ
ِ
َّ
ات َعَلى ُح ِب ِ
َقال َّ ِ
ات َعَلى
ات َش ِه ًيداَ ،و َم ْن َم َ
آل ُم َح َّمٍد َم َ
َّللا َعَل ْيه َو َسَّل َم َ « :-م ْن َم َ
النب ُّي َ -صلى َّ ُ
َ
ات َعَلى ُب ْغ ِ ِ
ِ ِ
اء َي ْو َم
َّللا ُزَّو َار َق ْب ِرِه اْل َمَال ِئ َك َة َو َّ
الر ْح َم َةَ ،و َم ْن َم َ
ض آل ُم َح َّمٍد َج َ
ُحب آل ُم َح َّمٍد َج َع َل َّ ُ
اْل ِقيام ِة م ْكتُوبا بين عيَني ِه أَيِس اْليوم ِمن رحم ِة َّ ِ
ض ِ
ات َعلَى ُب ْغ ِ
آل ُم َح َّمٍد َل ْم َيَر ْح
َّللاَ ،و َم ْن َم َ
َ َ َ ً َْ َ َْ ْ
ٌ َْ َ ْ َ ْ َ
ِ
ِ
ِ
ض ٍ ِ
ِ
ات َعَلى ُب ْغ ِ
اع ِتي»".
َرائ َح َة اْل َجَّنةَ ،و َم ْن َم َ
يب َل ُه في َشَف َ
آل َب ْيتي َف َال َنص َ
َف ُه ْم
ع ِن
َ

خرج؟
طالب............ :
ماذا قال؟
طالب :يقول هو بعض اْلتي ......
الذي ذكره الزمخشري في تفسيره بشيء من البسط والطول ،لكنه ال يثبت ،يعني ال يشك أحد وال
يماري في أن مثل هذا النصوص من وضع الرافضة.
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يرِه ِبأَ ْطول ِمن ه َذا َفَقال :وَقال رسول َّ ِ
َّ
ِي ِفي َت ْف ِس ِ
" ُقْل ُتَ :وَذ َكَر َه َذا اْل َخَبَر َّ
َّللا
الزَم ْخ َشرُّ
ََ ْ َ
َّللا َ -صلى َّ ُ
َ َ ََُ ُ
ِ
ات َعَلى ُح ِب ِ
ات َعَلى ُح ِب ِ
آل ُم َح َّمٍد
ات َش ِه ًيدا أَََل َو َم ْن َم َ
آل ُم َح َّمٍد َم َ
َعَل ْيه َو َسَّل َم « :-من َم َ
ات َعَلى ُح ِب ِ
ِ
اإليم ِ
ِ ِ
آل ُم َح َّمٍد َب َّشَرُه َمَل ُك اْل َم ْو ِت ِباْل َجَّن ِة ُث َّم
ان ،أَََل َو َم ْن َم َ
َم َ
ات ُم ْؤمًنا ُم ْس َت ْكم َل ْ َ
ِ
ِ
ات َعَلى ُح ِب ِ
آل م َح َّمٍد ُفتِ َح َل ُه ِفي َق ْب ِِره َب َاب ِ
ات
ان ِإَلى اْل َجَّنة ،أَََل َو َم ْن َم َ
ُم ْن َكٌر َوَنك ٌير ،أَََل َو َم ْن َم َ
ُ
َّللا َقبره مزار مَال ِئك ِة َّ ِ
ات َعَلى ُح ِب ِ
في ُح ِب ِ
ات
آل ُم َح َّمٍد َج َع َل َّ ُ ْ َ ُ َ َ َ َ َ
آل ُم َح َّمٍد َم َ
الر ْح َمة ،أَََل َو َم ْن َم َ
آل مح َّمٍد جاء يوم اْل ِقي ِ
السَّن ِة واْلجم ِ
ض ِ
ات َعَلى ُب ْغ ِ
وبا َب ْي َن َع ْيَن ْي ِه
اعة ،أَََل َو َم ْن َم َ
َعَلى ُّ َ َ َ َ
امة َم ْكتُ ً
ُ َ َ َ َْ َ َ َ
ِ
آيِس ِمن رحم ِة َّ ِ
ض ِ
ات َعَلى ُب ْغ ِ
ات َعلَى ُب ْغ ِ
ض
ات َكافً ار ،أَََل َو َم ْن َم َ
آل ُم َح َّمٍد َم َ
َّللا ،أَََل َو َم ْن َم َ
ٌ ْ ََْ
ِ
ِ
آل ُم َح َّمٍد َل ْم َي ُش َّم َر ِائ َح َة اْل َجَّنة»".
ومثل هذا الخبر ال شك أن عالمات الوضع عليه ظاهرة ،ومخالفة لنصوص الكتاب والسنة

ظاهرة ،ومحبة أهل البيت مما يتقرب إلى هللا –جل وعال-؛ ألنهم وصية النبي-عليه الصالة

والسالم-؛ ألنه قد أوصانا بهم ،أوصانا بهم –عليه الصالة والسالم ،-ولهم علينا حقوق ،لكن
البد من النظر إلى حقوق غيرهم من الصحابة ،وأبو بكر-رضي هللا عنه -وإال لم يكن من اآلل

فهو أفضل من جميع اآلل؛ ألنه أفضل هذه األمة على اإلطالق ،بل أفضل األمم كلها بعد

األنبياء ،وكذلك عمر –رضي هللا عنه ،-وهم حينما يبالغون في أهل البيت ينتقصون غيرهم،
ويزعمون أن عمر بن الخطاب في قاع جهنم ،وفوقه أبو بكر ،وفوقهما إبليس –نسأل هللا السالمة

والعافية.-
وهم بهذا النصوص في مثل هذا الخبر الذي ذكره الزمخشري يستدرون عواطف العوام،

فيجعلونهم يتبعونهم من غير نظر وال رواية ،ولذلك تجد العامة ال يناقشون في مثل هذه األمور،

والمعروف من خواصهم مرتزقة ،عندهم الخمس ،وعندهم غيره ،وعندهم تعظيم األتباع لهم باسم
محبة آل البيت –نسأل السالمة والعافية.-
ماذا قال عندك؟

طالب :يقول :باطلَ ،ل أصل له ،ذكره الحافظ في تخريج الكشاف وقال :أخرجه الثعلبي بطوله،
وآثار الوضع عليه ....محمد بن أسلم ومن فوقه ثقات ،واْلفة فيه ما بين الثعلبي ومحمد بن
أسلم.

الخبر موضوع بال شك ،وعندهم ما هو أشد من هذا –نسأل هللا العافية.-
طالب :المؤلف يعني كيف ينقل من الزمخشري وهو يعرف أنه رد..؟
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المؤلف -رحمه هللا تعالى -بضاعته في الحديث مزجاة ،المؤلف –رحمه هللا -ليس له يد في

الحديث ،إن وقف على شيء نقله وإال ألن التخريج ،تخريج أحاديث الكشاف بعده بعد المؤلف،
الحافظ ابن حجر يعني لو وقف على الكشاف بتخريجه نقل هذا التخريج ،لكنه وقف على كالم
الكشاف ،ولم يقف على التخريج ،ليس كل الناس عندهم حساسية من بعض األمور تجعلهم

عندهم قواعد يرجعون إليها ويؤون إليها إذا خالف ما عندهم من قواعد جعلهم ينظرون في متن
الحديث وإسناده ،قواعد النقد عند المؤلف ليست متكاملة وليس من أهل الحديث.
يضا خطورة  .....أن الرافضة..
طالب :حتى مثل هذا الحديث واضح فيه الوضع ،وهو يعلم أ ً
نعم بال شك.
طالب :لكن يكون من هذا الباب يا شيخ ضعف بضاعته..
بال بضاعة نعم ،ضعيف ،ضعفه ظاهر ،وقف على الكشاف ونقله ،وفيه فضائل ،يعني ظنه في

أيضا
فضائل آل البيت ،ويتسامحون في رواية الفضائل ،لكن يترتب عليه عظائم في المقابل ً
بعض جهال أهل السنة لما رأوا الرافضة يضعون في فضائل أهل البيت وضعوا في فضائل أبي

أيضا سواء كانت الفرعية أو األصلية وضع في فضائل أئمتهم ،ومن
بكر وعمر كجهال المذاهب ً
عجائب أن يقال في مثل هذا الخبر :أال ومن مات على حب آل محمد مات على السنة

والجماعة ،هم يتبرؤون من السنة والجماعة ،والسنة لفظ ذم عندهم ليس بلفظ مدح.
الَ :ك ُانوا َي ِصُلو َن
ال َّ
اسَ :و َم ْذ َه ُب ِع ْك ِرَم َة َل ْي َس ْت ِب َم ْن ُس َ
الن َّح ُ
وخ ٍةَ ،ق َ
" َق َ
ِ
ِ
َّ
َّ
َجًرا
الُ « :ق ْل َل أسئلكم َعَل ْيه أ ْ
َّللا َعَل ْيه َو َسل َم َ -ق َط ُع ُ
وه َفَق َ
َصلى َّ ُ
لَِقَرَاب ِتي َوََل ُت َكِذ ُبوِني».

أَْر َحام ُه ْم َفَل َّما ُب ِع َث َّ
الن ِب ُّي -
َ
َن َت َودُّوِني َوَت ْحَفظُوِني
ِإََّل أ ْ

ِ
ِ ِِ
ِي َو َّ ِ
اس ِفي اْل ُب َخارِ
ال
ُقْل ُتَ :و َه َذا ُه َو َم ْعَنى َق ْو ِل ْاب ِن َعَّب ٍ
الش ْعب ِي َع ْن ُه ب َع ْينهَ ،و َعَل ْيه ََل َن ْس َخَ ،ق َ
ول َّ ِ
ِ ِِ ِ
َّ
يث اْلمسَن ُد َع ْن َرس ِ
َّ
َّللا
اسَ :وَق ْو ُل اْل َح َس ِن َح َس ٌنَ ،وَي ُد ُّل َعَلى ص َّحته اْل َحد ُ ُ ْ
الن َّح ُ
َّللا َ -صلى َّ ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
ال:
َخَبَرَنا َّ
ال :أ ْ
ِيع ْب ُن ُسَل ْي َم َ
َعَل ْيه َو َسَّل َم  -كما َحَّد َثَنا أ ْ
الرب ُ
ان اْل ُمَراد ُّي َق َ
َح َم ُد ْب ُن ُم َح َّمٍد ْاِل َْزد ُّي َق َ
ِي".
الَ :حَّدثََنا َقَز َع ُةَ ،و ُه َو ْاب ُن َي ِز َيد اْلَب ْصرُّ
أْ
وسى َق َ
َس ُد بن ُم َ
َخَبَرَنا أ َ

تقدم سويد وهو قزعة بن سويد.
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طالب :ابن سويد.
نعم تقدم.
َن رسول َّ ِ
َّللا بن أَِبي َن ِجيح عن مج ِ
ِ
َّ
َّللا َعَل ْي ِه
اهٍد َع ِن ْاب ِن َعَّب ٍ
ع ْب ُد َّ ْ ُ
ٍ َْ َُ
الَ :حَّد َثَنا َ
َّللا َ -صلى َّ ُ
اس ،أ َّ َ ُ َ
" َق َ
ِ
ِ ِ
عَّز
َجً ار ِإََّل أ ْ
َو َسَّل َم -قالَ« :ل أسئلكم َعَلى َما أَُن ِب ُئ ُك ْم ِبه م َن اْلَبِيَنات َواْل ُهَدى أ ْ
َّللا َ -
َن َت َو ُّادوا َّ َ
وج َّل  -وأَن َت َتَقَّربوا ِإَلي ِه ِب َطاعتِ ِه»َ ،فه َذا اْلمبَّين ع ِن َّ ِ
ال َه َذاَ ،وَك َذا قالت
َ ْ
َُ ُ َ
َ
ُ ْ
ََ
َ
َّللا َ -عَّز َو َج َّل َ -ق ْد َق َ
َّللا عَلي ِهم وسَّلم –قبلهِ{ ،إن أَجرِي ِإََّل عَلى َّ ِ
َّ
َّللا} [سبأ."]47 :
َ
ْ ْ َ
اِلنبياء َ -صلى َّ ُ َ ْ َ َ َ
أيضا ضعيف.
هذا ً
طالب :قزعة.
نعم.
طالب :التدليس  ...قزعة بن يزيد البصري.
هو سويد.
طالب :قالوا بن يزيد البصري.
ال ،ال غلط ابن سويد خطأ.
طالب.....:
يسميه بغير اسمه ينسبه إلى غير أبيه.
طالب :يزيد ما قال :ابن سويد قال ابن يزيد.
هذا إذا كان جده يزيد.
طالب :نعم.
فنسبه إلى جده؛ ليتفق مع شخص بهذا االسم ثقة ،ويكون من تدليس الشيوخ ،لكن هذا خطأ
حض هذا ماذا عندك؟

معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

طالب :تخريجه يقول  ...أخرجه الطبراني والحافظ من حديث ابن عباس وإسناده غير قوي؛
ِلن قزعة بن سويد ...وتقدم الكالم عليه.
هذا ضعيف قزعة نعم.
ِ
َّ
" َّ
ِ
اسَ :ل َّما َقِدم َّ ِ
َّللا َعَل ْي ِه َو َسَّل َم -
الث ِانَي ُةَ :و ْ
عَّب ٍ
ال ْاب ُن َ
النب ُّي َ -صلى َّ ُ
اخَتَل ُفوا في َسَبب ُن ُزولِ َهاَ ،فَق َ
َ
ِ
اك ُم
ق ََل َي َس ُع َها َما ِفي َيَد ْي ِهَ ،فَقاَل ِت ْاِلَ ْن َص ُارِ :إ َّن َه َذا َّ
الر ُج َل َهَد ُ
وب ُه َن َو ِائ ُب َو ُحُقو ٌ
اْل َمديَن َة َكاَن ْت َت ُن ُ
َّللا ِب ِه وهو ابن أ ِ
ق ََل َي َس ُع َها َما ِفي َيَد ْي ِه َفَن ْج َم ُع َل ُهَ ،فَف َعلُوا ،ثُ َّم أ ََت ْوُه
وب ُه َن َو ِائ ُب َو ُحُقو ٌ
َخ ُ
َّ ُ َ ُ َ ْ ُ
يك ْمَ ،وَتنُ ُ
ِِ
ِ
اخَر ِت ْاِلَ ْن َص ُار َواْلم َه ِ
اجُرو َنَ ،فَقاَل ِت ْاِلَ ْن َص ُار َن ْح ُن َف َعْلَنا،
ين َتَف َ
ال اْل َح َس ُنَ :نَزَل ْت ح َ
به َفَنَزَل ْتَ ،وَق َ
ُ
ول َّ ِ
َّ
اجُرو َن ِبَقَرَاب ِت ِهم ِم ْن َرس ِ
َوَف َخَر ِت اْلم َه ِ
َّللا َعَل ْي ِه َو َسَّل َم َ -رَوى ِمْق َس ٌم َع ِن ْاب ِن
َّللا َ -صلى َّ ُ
ُ
ْ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
َّ
ال ل ْْلَ ْن َص ِار« :أََل ْم َت ُكوُنوا
ول َّ
َعَّب ٍ
َّللا َعَل ْيه َو َسل َم َ -ش ْيًئا َف َخ َط َب َفَق َ
َّللا َ -صلى َّ ُ
الَ :سم َع َر ُس َ
اس َق َ
ِِ
ِ
َّللا ِبي أَََل
ين َفأ َّ
َّللا ِبي؟ أََل ْم َت ُكوُنوا ُ
ضَّالًَل َف َهَد ُ
َّللا ِبي؟ أََل ْم َت ُكوُنوا َخائف َ
أَذََّل َء َفأ َ
َمَن ُك ُم َّ ُ
اك ُم َّ ُ
َعَّزُك ُم َّ ُ
اك؟ أََل ْم ُي َكِذ ْب َك َق ْو ُم َك
آوْيَن َ
َتُرُّدو َن َعَل َّي»َ ،فَقالُواِ :ب َم ُن ِج ُ
الَ « :تُقولُو َن :أَلَ ْم َي ْطُرْد َك َق ْو ُم َك َف َ
يب َك؟ َق َ
ِ
َم َوالَُنا لك".
َف َصَّد ْقَن َ
الَ :ف َج َث ْوا َعَلى ُرَكب ِه ْم َفَقالُوا :أَْن ُف ُسَنا َوأ ْ
اك َ »...ف َعَّدَد َعَل ْي ِه ْمَ ،ق َ
ألن األنصار وجدوا في أنفسهم لما قسم النبي -عليه الصالة والسالم -غنائم حنين وأعطى

المهاجرين وقريش ما أعطاهم ،وجد األنصار في أنفسهم شيًئا من ذلك فواساهم النبي –عليه
الصالة والسالم -بكالمه وناشدهم هذه المناشدة وقال لهم :أال ترضون أن يذهب الناس بالشاه
والبعير وتذهبون برسول هللا –صلى هللا عليه وسلم -األنصار الناس دثار ،واألنصار شعار؛

ألنهم أقرب إلى قلبه وبدنه من غيرهم –عليه الصالة والسالم.-
ِ
"فنزلت{ :قل َل أسئلكم َعَل ْي ِه أ ْ َِّ
ال
ال َق َت َاد ُةَ :ق َ
َجً ار إَل اْل َم َوَّد َة في اْلُقْرَبى}َ ،وَق َ
ِفيما يتعا َطاه ي ْطلُب أَجراَ ،فَنزَلت هِذِه ْاْليةُ ،لِيحثَّهم علَى موَّد ِت ِه ومودَّةِ
َ ْ َ
َ َََ ُ َ ُ ًْ
َ ََ
َ َ ُ ُ ْ َ ََ
ورَة َم ِكَّي ٌة".
َشَب ُه ِب ْاْلَي ِة؛ ِِل َّ
َن ُّ
َو َه َذا أ ْ
الس َ

اْل ُم ْش ِرُكو َن َل َع َّل ُم َح َّمًدا
ِِ
ال الثَّ ْعَلبِ ُّي:
أَ ْق ِرَبائهَ ،ق َ

إنسانا
وإن كان بعض المشركين ،وهذه نظرة كثير من الناس ،حتى من عوام المسلمين إذا أرى
ً
يبذل من نفسه وجهده ،ويحرص على النفع العام قالوا :أكيد أن هذا يدعم ،ما الذي فرغه ل هذه

األمور؟ نعم ما يظنون ما عند هللا خير وأعظم ،فاألصل فيمن يعلم الناس الخير ويوجهم إليه
ال ويعان على
ويدعوهم إليه أ نه يرجو من عند هللا –جل وعال ،-لكن ال يمنع أنه قد يحتاج مث ً
ذلك ،نعم ال يمنع ،لكن الرسول –صلي هللا عليه وسلم – ليس من هذا النوع ،ال يسأل الناس

مجانا .هذه
أجًار ،يعني في قريش على طريقة عموم الناس أنه ما فيه أحد يضيع وقته وجهده
ً
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نظرة بعض الناس ،ومازالت موجودة عند بعضهم ،نحن يمكن أن نتفرغ للناس أربعة وعشرين
ساعة ليل نهار يشتغل لهم في النهاية ال شيء ،ما يتصورون ،كل إنسان إلى غيره بما جبل

عمال إال بمقابل ،فيقول :هؤالء ال يمكن أن يتفرغوا إال
عليه ،تجده مث ً
ال ما يمكن أن يعمل ً
بمقابل.

نعم هذا موجود.
فكانت قريش تظن أن النبي –عليه الصالة والسالم -فرغ نفسه وتصدى لمخالفة الناس كلهم

وآذاهم ،ما يمكن أن يشترى بدون مقابل ،وال يدرون أن المقابل هو جنة عرضها السماوات

واألرض ،وهللا المستعان.

ِ
ِ
ف
" َق ْولُ ُه تَ َعاَلىَ { :و َم ْن َيْق َت ِر ْ
الُ :فَال ٌن َيْق ِر ُ
َي َي ْك َتس ُبَ ،وأ ْ
َص ُل اْلَقْرف اْل َك ْس ُبُ ،يَق ُ
ف َح َسَن ًة} أ ْ
ِ
ِ
لِ ِعيالِ ِه ،أَي ي ْك ِسب ،و ِاَل ْق ِتر ِ ِ
ان ُم ْح َت ًاَل،
ابَ ،و ُه َو َم ْأ ُخوٌذ م ْن َق ْولِ ِه ْمَ :ر ُج ٌل قْرَفةٌِ ،إ َذا َك َ
ْ َ ُ َ َ ُ
َ
اف اَل ْكت َس ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ال :اْل َم َوَّد َة ْل ِل
ال ْاب ُن َعَّب ٍ
اسَ " :و َم ْن َيْق َت ِر ْف َح َسَنةً" َق َ
َوَق ْد َم َضى في " ْاِلَ ْن َعامِ" اْلَق ْو ُل فيهَ ،وَق َ
اعف لَه اْلحسَن َة بِع ْش ٍر َفص ِ
ِ
ِ
ِ َّ
َّ
اعًدا،
َ
َ
َي ُن َض ْ ُ َ َ
َّللا َعَل ْيه َو َسل َم َ { ،-ن ِزْد َل ُه فيها ُح ْسنًا} أ ْ
ُم َح َّمٍد َ -صلى َّ ُ
ات ،وَقال ُّ ِ
وبَ " ،ش ُكور" لِْلحسَن ِ
َّللا َغ ُفور َش ُكور} َقال َق َت َاد ُةَ " :غ ُفور" لِ ُّ
لذ ُن ِ
ِ
ور"
السد ُّيَ " :غ ُف ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
َ َ
ٌ ََ
َ
{إ َّن َّ َ
وب ِ
لِ ُذ ُن ِ
آل ُم َح َّمٍد -عليه السالم  "،-شكور" لحسناتهم".
غفور شكور صيغ مبالغة ،فهو يغفر لكل من يستحق المغفرة ،ويغفر ما دون ذلك ،ما دون

أيضا لمن يعمل الصالحات ويتجنب السيئات.
الشرك لمن يشاء ،وشكور ً

ِ
" َقوُله َتعاَلى{ :أَم يُقوُلو َن ا ْف َترى عَلى َّ ِ ِ
يم ِصَلةٌَ ،و َّ
التْقِد ُير :أََيُقوُلو َن ا ْف َتَرى".
َ
ْ َ
ْ ُ َ
َّللا َكذبًا} اْلم ُ
كونها صلة؛ ألن حذفها ال يؤثر في المعنى.
ِ
اب}[الشورى:
" َو َّات َص َل اْل َكَال ُم بِ َما قَْب ُل؛ ِِل َّ
َّللا ِم ْن ِك َت ٍ
آم ْن ُت ب َما أَْنَز َل َّ ُ
َّللا َت َعالَى َل َّما َق َ
َن َّ َ
الَ { :وُق ْل َ
ِ
 ،]15وقالِ َّ َّ { :
ِ
ان{ :أ َْم َيُقولُو َن
ال إِ ْتماما لِْلَبَي ِ
ى
َّللا الذي أَ ْنَز َل اْلك َ
ُ
تاب باْل َح ِق} [الشور َ ]17 :ق َ َ ً
ِ
ِ
ِ
ا ْف َترىعَلى َّ ِ
ِ
ِ
َّللا
اخَتَل َق اْل َكذ َب َعَلى َّ
ش َقاُلواِ :إ َّن ُم َح َّمًدا ْ
َّللا َكِذبًا} َي ْعني ُكَّف َار ُقَرْي ٍ
َ
َّللاَ { ،فإ ْن َي َشإ َّ ُ
ِ
ِ
ِ
آنَ ،فأ ْ
َّللا أََّنهُ
يك اْلُقْر َ
ال َق َت َاد ُةَ :ي ْطَب ُع َعَلى َقْل ِب َك َف ُي ْنس َ
َي ْخت ْم} َشْرطٌ َو َج َو ُاب ُهَ :
َخَبَرُه ُم َّ ُ
"على َقْلب َك" َق َ
َخَبَرُه ْم ِب ِه ِفي َهِذِه ْاْلَي ِة.
َل ِو ا ْف َتَرى َعلَ ْي ِه َلَف َع َل بِ ُم َح َّمٍد َما أ ْ
ِ
ِ
اه ْم َح َّتى ََل َي ْد ُخ َل َقْلَب َك
َّللا" َيْربِ ْط َعَلى َقْل ِب َك ِب َّ
الص ْب ِر َعَلى أَ َذ ُ
ال مجاهد ومقاتلَ " :فإ ْن َي َشإ َّ ُ
َوَق َ
َّ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِي
يل :اْل َم ْعَنى َل ْو َحَّد ْث َت َن ْف َس َك أ ْ
َن َت ْف َترَ
يل :اْل َم ْعَنى إ ْن َي َش ْأ ُي ِز ْل َت ْمي َيز َكَ ،وق َ
َم َشق ٌة م ْن َق ْولِ ِه ْمَ ،وق َ
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ِ
عَلى َّ ِ ِ
َّللا َي ْخ ِتم َعلَى ُقلُ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وب اْل ُكَّف ِار
َ
ْ
يلَ :فإ ْن َي َشإ َّ ُ
يسىَ ،وق َ
َّللا َكذًبا َلطُب َع َعَلى َقْلب َكَ ،قاَل ُه ْاب ُن ع َ
ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ
ال:
اب َل ُه َواْل ُمَر ُاد اْل ُكَّف ُارَ ،ذ َكَرُه اْلُق َش ْيرُّ
َو َعَلى أَْلسَنت ِه ْم َو َع َ
اجَل ُه ْم باْلعَقابَ ،فاْلخ َط ُ
ِيُ ،ث َّم ْاب َتَدأَ َفَق َ
ِ
ال ْاب ُن ْاِلَ ْنَبارِ
ام".
ِيَ " :ي ْختِ ْم َعلى َقْل ِب َك" َت ٌّ
َّللا اْلباط َل} َق َ
{ َوَي ْم ُح َّ ُ
فوعا
مقتضى قوله :تام إن تكتب ويمحو ،يمحو؛ ألن حذف الحرف ال مبرر له إذا كان الفعل مر ً

عطفا على يختم ،وقوله :قال ابن األنباري
قيل :محى يمحو ،ومقتضى حذف الواو أنه مجذوم ً
ويختم على قلبك تام ال شك أنه يرده قوله{ :ويمح هللا} اللهم إال إذا قيل :إ ن حذف الواو إتباع
للرسم مثل" :ويدعو اإلنسان"" ،ذلك ما كنا نبغ" ،كله ات باع للرسم وإال فال يوجد ما يقتضي

الحذف.

اطلَ ،فحِذف ِم ْنه اْلواو ِفي اْلمصح ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ ِ
ِ
ف،
ُْ َ
َّللا َي ْم ُحو اْلَب َ ُ َ ُ َ ُ
يم َوَتأْخ ٌيرَ ،م َج ُازُهَ :و َّ ُ
ال اْلك َسائ ُّي :فيه َتْقد ٌ
" َوَق َ
وهو ِفي مو ِض ِع رْفعَ ،كما حِذ َف ْت ِمن َقولِ ِه{ :سَن ْدع َّ ِ
ع ِْ
سان}
الزبانَي َة}[ ،العلقَ { ]18:وَي ْد ُ
َ ُ
اإل ْن ُ
َ ٍ َ ُ
ْ ْ
َْ
َ َُ
ف َعلَى َق ْولِ ِهَ " :ي ْختِ ْم َعلى َقْل ِب َك" ،وقال الزجاج :قول " :أ َْم َيُقولُو َن
[اَلسراءَ ،]11 :وِِل ََّن ُه َع ْط ٌ
باطل} ِ
ِ
ا ْف َترى علَى َّ ِ ِ
اج َعَلى َم ْن أَْن َكَر َما أ ََتى ِب ِه
احت َج ٌ
َّللا اْل َ ْ
َ
امَ .وقَ ْولُ ُهَ { :وَي ْم ُح َّ ُ
َّللا َكذباً" َت َم ٌ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
َّ
َّ ِ
اه َك َما َجَر ْت ِبه َع َاد ُت ُه في
َي َل ْو َك َ
ان َما أ ََتى ِبه َباطًال َل َم َح ُ
َّللا َعَل ْيه َو َسل َم  ،-أ ْ
النب َّي َ -صلى َّ ُ
اإلسَالم َفي ْث ِبتُه " ِب َكلِ ِ
ِ
مات ِه" أَي ِبما أَ ْنَزَل ُه ِم َن اْلُقْر ِ ِ
يم
ينَ { ،وُي ِح ُّق اْل َح َّق} أ ِ
َي ِْ ْ َ ُ ُ
اْل ُم ْف َت ِر َ
آن{ ،إَّن ُه َعل ٌ
ْ َ
ام ،أ ِ ِ
ِب ِ
ِ ِ ِ ِ
الص ُد ِ
اصَ ،واْل َم ْعَنى أََّن َك َل ْو َحَّد ْث َت َن ْف َس َك أ َْن
يلَ :خ ٌّ
ذات ُّ
َي ب َما في ُقلُوب اْلعَبادَ ،وق َ
ور} َع ٌّ ْ
َت ْف َترِي عَلى َّ ِ
َّللا َكِذًبا لعلمه وطبع على قلبك".
َ َ
يعني هل هو عام علمه بذوات صدور الخلق أجمعين ،أو بما في صدره – عليه الصالة

والسالم-؟ األصل العموم ،يعلم ما في قلبه –عليه الصالة والسالم -ويعلم ما في قلوب غيره،
وأما تخصيصه بالنبي –عليه الصالة والسالم -فال وجه له.

ِ ِِ
" َق ْولُهُ َت َعاَلىَ { :و ُه َو َّالِذي َيْقَب ُل َّ
اسَ :ل َّما َنَز َل َق ْولُ ُه تعالى { :قُ ْل
ال ْاب ُن َعَّب ٍ
الت ْوَب َة َع ْن عباده} َق َ
ِ
َل أَسَئلُ ُكم َعَل ْي ِه أ ْ َِّ
ال قَ ْو ٌم ِفي ُن ُف ِ
َن َي ُحثََّنا َعَلى
يد ِإََّل أ ْ
وس ِه ْمَ :ما ُي ِر ُ
َجراً إَل اْل َم َوَّد َة في اْلُقْربى} َق َ
ْ ْ
ِ
أَ َق ِارب ِ
ِ
َّ
َّ
َخَبَر ِج ْب ِريل َّ ِ
وه َفأَ ْنَز َل{ :أ َْم
ِه ِم ْن َب ْعِدِهَ ،فأ ْ
َّللا َعَل ْيه َو َسل َم َ ،-وأََّن ُه ْم َقد َّات َه ُم ُ
النب َّي َ -صلى َّ ُ
ُ
يُقولُو َن ا ْف َترى عَلى َّ ِ
َّللا َكِذباً"} ْاْلَي َة".
َ
َ
يعني الحث على القرابة كأنهم أروا أنه من تلقاء نفسه ال من هللا-جل وعال ،-الحث على قرابته
إال المودة في القربى كأن بعضهم قال :إ نه يحسن على قرابته من تلقاء نفسه ،وهذا معنى قوله:

كذبا} يعني حث على القرابة دون أن يكون من هللا –جل وعال ،-بل
{أم يقولون أفترى على هللا ً
كذبا ،مناسب
من تلقاء نفسه ،وهذه من تلقاء نفسه ،وهذا مناسب جدا ،أم يقولون :أفترى على هللا ً
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لهذا القول أنه حثهم على قرابته من تلقاء نفسه ،وأنه تقول على هللا في هذا األمر ما لم يقل
حاشا رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم.-

ِ
"َ" َقال اْلَقوم :يا رسول َّ ِ
وبَ ،فَنَزَل ْتَ { :و ُه َو َّالِذي َيْقَب ُل َّ
ع ْن
الت ْوَب َة َ
َّللاَ ،فِإَّنا َن ْش َه ُد أََّن َك َصاد ٌ
ق َوَنتُ ُ
َ ُْ َ َُ َ
ِِ
ِ ِِ
ضى اْل َكَال ُم فِي
اع ِت ِهَ ،و ْاْلَي ُة َع َّ
ال ْاب ُن َعَّب ٍ
ام ٌةَ ،وَق ْد َم َ
َي َع ْن أ َْولَِيائه َوأ ْ
َه ِل َط َ
اس :أ ْ
عباده}َ ،ق َ
َم ْعَنى التَّ ْوَب ِة وأحكامها  ،ومضى هذا اللفظ في" براءة".
السِي ِ
ئات} أَي ع ِن ِ
َي ِم َن اْل َخ ْي ِر َو َّ
الشْرِك َقْب َل ِْ
الش ِر،
{ َوَي ْع ُفوا َع ِن َّ
ْ َ
اإل ْسَالمَِ { ،وَي ْعَل ُم َما َت ْف َعلُو َن} أ ْ
ِ ِ
وَق أرَ حمَزةُ واْل ِكس ِائي وح ْفص و َخَلف ِب َّ ِ
ِ ِ
َص َحابِ ِه،
اء ُة ْاب ِن َم ْس ُع ٍ
َ َ َ ْ َ َ ُّ َ َ ٌ َ ٌ
ود َوأ ْ
التاء َعَلى اْلخ َطابَ ،وه َي قَر َ
عَب ْيٍد َوأ َُبو حاتم؛ ِلنه بين خبرين :اِلول :وهو { َو ُه َو
واْلَبا ُقو َن ِباْلَي ِاء َعَلى اْل َخَب ِرَ ،و ْ
اخ َت َارُه أ َُبو ُ
ِ ِِ
الصالِ ِ
ِ
َّ ِ
َّ ِ
حات}".
ع ِمُلوا َّ
يب َّالذ َ
آم ُنوا َو َ
الذي َيْقَب ُل التَّ ْوَب َة َع ْن عباده}َ ،والثاني { َوَي ْس َت ِج ُ
ين َ
يعني أخبر عن عباده "الذي يقبل التوبة عن عباده" ،فيناسب قوله :عن عباده "يفعلون" ،فلو كان

ال خطاب هو الذي يقبل التوبة منكم أو عنكم قال :ويعلم ما تفعلون لكن لما قال :وهو الذي يقبل

التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات يعني سيئاتهم ،ما ثبت في القراءة بالياء يفعلون ،وال يمنع

في أسلوب العرب أن يكون هناك التفات من الغيبة إلى الخطاب ،التفات من الغيبة إلى

الخطاب.

ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ذاب
ع ِملُوا َّ
الصالِحات َوَي ِز ُ
يب َّالذ َ
آم ُنوا َو َ
يد ُه ْم م ْن َف ْضله َواْلكافُرو َن َل ُه ْم َع ٌ
قوله تعالىَ { :وَي ْس َت ِج ُ
ين َ
يد }.
َشِد ٌ
" َّالِذين" ِفي مو ِض ِع َنص ٍب ،أَي ويس َت ِجيب َّ َّ ِ
ص َل ُه ِبَقْل ِب ِه
َي َيْقَب ُل ِعَب َاد َة َم ْن أ ْ
َ
ْ
َْ
َخَل َ
ْ ََ ْ
آم ُنوا ،أ ْ
ُ ُ
َّللا الذي َن َ
ِ
ِ
ِ
َوأَ َط َ ِ ِ ِ ِ
يلُ :ي ْع ِط ِ
ض،
ين ِب ْع ِض ِه ْم لَِب ْع ٍ
اء اْل ُم ْؤ ِمن َ
يلَ :وُي ِج ُ
يب ُد َع َ
يه ْم َم ْسأََل َت ُه ْم إ َذا َد َع ْوُهَ ،وق َ
اع بَبَدنهَ ،وق َ
اب بِ َم ْعًنىَ ،وَق ْد َم َضى ِفي" اْلَبَقَرِة".
ال :أ َ
اس َت َج َ
اب َو ْ
َج َ
ُيَق ُ
ومضى في البقرة{ :ادعوني أستجب لكم} ،يعني أجبكم ،ادعوني أستجب لكم ،يعني ادعوني

أجبكم.

ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يد ُه ْم
ع ِمُلوا َّ
ال ْاب ُن َعَّب ٍ
الصالِحات} ُي َشف ُع ُه ْم في ِإ ْخ َوان ِه ْمَ "،وَي ِز ُ
يب َّالذ َ
آم ُنوا َو َ
اسَ { :وَي ْس َت ِج ُ
" َوَق َ
ين َ
ِ
ِمن َف ْضلِ ِه" َقال :ي َش ِفعهم ِفي ِإ ْخو ِ ِ ِ
آم ُنوا"
ْ
يب َّالذ َ
ال اْل ُمَب ِرُدَ :م ْعَنى" َوَي ْس َت ِج ُ
َ
ان إ ْخ َوان ِه ْمَ ،وَق َ
َ ُ ُُْ
ين َ
ِ
َّ ِ
ين آم ُنوا ِْ
اس َت ْف َع َل".
اإل َج َابةََ ،ه َك َذا َحق َيق ُة َم ْعَنى ْ
َوْلَي ْس َت ْد ِع الذ َ َ
ألن األصل في السين والتاء الطلب ،طلب اإلجابة.
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ِ
ِ
ِ
ِ
الرْز َق
َّللا ِ
ذاب َشِد ٌ
ف" َّالذ َ
" َ
ين" في َم ْوض ِع َرْف ٍعَ { ،واْلكافُرو َن َل ُه ْم َع ٌ
يد} ،قوله تعالىَ { :ب َس َط َّ ُ
ِ ِ
ِ
بادِه َلب َغوا ِفي ْاِلَر ِ ِ
لِ ِع ِ
ِ
ِ َّ ِ ِ ِ ِ ِ
يه م ْسأََل َت ِ
ان:
ْ
َ ْ
ض َولك ْن ُيَن ِز ُل بَقَد ٍر َما َي ُ
شاء إنهُ بعباده َخب ٌير َبص ٌير } ف َ
ِ
ِ
ِ
ِ
الصَّف ِة َتمَّن ْوا سع َة ِ ِ
اب ْب ُن
َه ِل ُّ
يلِ :إَّن َها َنَزَل ْت في َق ْومٍ م ْن أ ْ
ال َخَّب ُ
َ ََ
الرْزقَ ،وَق َ
ْاِلُوَلى :في ُن ُزولِ َها ،ق َ
ِ
ْاِلََر ِتِ :فيَنا َنَزَل ْتَ ،ن َظْرَنا ِإَلى أَمو ِ
الن ِض ِ
ال َب ِني َّ
اها َف َنَزَل ْتَ "،ل ْو
ير َوقَُرْي َ
ظ َة َوَبني َق ْي ُنَق َ
اع َف َت َمَّن ْيَن َ
َْ
ِالص ِاد أ َْي ًضاَ "،لَب َغ ْوا ِفي ْاِلَْر ِ
اه َو َّس َعَ ،وَب َس َط َّ
ال
الش ْي َء َن َشَرُهَ ،وب َّ
َب َس َط" َم ْعَن ُ
ض" َط َغ ْوا َو َع َص ْواَ ،وَق َ
اسَ :ب ْغ ُي ُه ْم َطَل ُب ُه ْم َم ْن ِزَل ًة َب ْعَد َم ْن ِزَل ٍة َوَد َّاب ًة َب ْعَد َد َّاب ٍة َو َمْرَكًبا َب ْعَد َمْرَك ٍب َو َمْلَب ًسا َب ْعَد
ْاب ُن َعَّب ٍ
س".
َمْلَب ٍ
نعم إذا نظر اإلنسان إلى من فوقه في أمور الدنيا فإن هذا النظر ال ينتهي ،ينظر إلى فالن

وهو فوقه بقليل ،ثم في النهاية يكون مثله ،ثم إذا صار مثله نظر إلى من فوقه وهكذا في أمور
الدنيا يجب على المسلم أن ينظر إلى من دونه في أمور الدنيا ،فإنه أحرى أال يزدري نعم هللا

عليه ،بخالف أمور الدين فإنه عليه أن ينظر إلى من فوقه؛ لتسمو همته ،ويزيد من طاعة هللا -
جل وعال.-
المسلمون كثير منهم ينظر إلى بالد الكفر وما فيها من رغد وعيش وجمال طبيعة ،وما فيها من

جو مناسب وغير ذلك من األشياء التي تجذب األنظار ويتمنى أال لو كنا مثلهم ،وما يدريك لعل

هللا -جل وعال -ا دخر للمسلمين في اآلخرة ما هو خير وأعظم من هذه ،فالدنيا فانية وزائلة ،وإذا
شيئا من أمور الدنيا ،ثم حصل له ال شك أن نفسه تشرأب إلى ما فوقه ،وشواهد
تمنى اإلنسان ً
األحوال ظاهرة أن الناس كانوا في بيوت ضيقة ،وفي عيشة راضية وهنية مع ضيق العيش
وضيق البيوت ،ثم خرجوا إلى بيوت أوسع منها ،و أروا األولى مقابر ،ثم ازدروا الثانية ،و أروا أنها

أيضا ال تليق بهم حتى تباعوا بالقصور وغيرها.
ً
طالب....:على تفسير ابن عباس ...
ماذا؟

طالب :على تفسير ابن عباس لبغوا في اِلرض ...منزل بعد منزل .....
هذا طغيان البغي ،والطغيان ال يلزم منه التعدي على اآلخرين وظلمهم{ ،فأما من طغى وآثر

الحياة الدنيا} في تفسير القرطبي قال :إن من وضع على مائدة ثالثة أنواع من الطعام فقد طغى،
فالبغي القصد منه الزيادة فيما ينبغي الكفاف عنه.
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كيف يوفق هذا وهذا الحديث  ....وبين مسألة االبتكار؟
المسألة األصل أن أمور الدنيا التخلص منها صعب ،التخلص من تبعاتها شاق ،واالبتالء
بالسراء أعظم من االبتالء بالضراء ،لكن إذا وجد فنعم المال الصالح مع العبد الصالح ،وجد
بأيدي األخيار عبد الرحمن بن عوف وغيره من أغنياء الصحابة وعثمان بن عفان –رضي هللا

نفعا ،من يضمن أن يكون تصرفه على هذا المنوال ،فالخلوص منها ،والخروج من
عنه -نفع ً
تبعاتها دونه خرط القتاد ،ابتلى الناس بالضراء ،وصابروا ،وثبتوا على أديانهم ،ولم يتنازلوا عن
شيء من دين وعرض ،ثم ابتلوا بالسراء ،فانظر تر ما الذي حصل بعد ذلك ،وهللا للفقر أخشى

عليكم ،ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا كما حصل.

ِ
آدم َو ِادَي ِ
اهم اْل َك ِث َير َل َطَل ُبوا ما ُه َو أَ ْك َثُر ِم ْن ُه؛ لَِق ْولِ ِهَ« :ل ْو َك َ ِ ِ
ان ِم ْن
يل :أََرَاد َل ْو أ ْ
" َوق َ
ان َل ْبن َ َ
َ
َع َط ُ ُ
ِ
عَّب ٍ ِ
اه ْم
يلَ :ل ْو َج َعْلَن ُ
َذ َه ٍب ََل ْب َت َغى ِإَل ْي ِه َما َثال ًثا»َ ،و َه َذا ُه َو اْلَب ْغ ُيَ ،و ُه َو َم ْعَنى َق ْو ِل ْاب ِن َ
اسَ ،وق َ
سواء ِفي اْلم ِ
الصَن ِائ ُع".
ضَ ،وَل َت َع َّطَل ِت َّ
ض ُه ْم لَِب ْع ٍ
ال َل َما ا ْنَق َاد َب ْع ُ
ََ ً
َ
نعم إذا استووا استواء في المال والجاه وفي القوة وفي البدن استووا وفي جميع ما يقاس به أمور
أحدا ويأتمر،
أحدا يأمر ً
الدنيا لبغوا بعضهم على بعض ،ما ينقاد بعضهم إلى بعض ،ما تجد ً
لكن من أجل التسخير جعلهم متفاوتين؛ ليستجيب الصغير للكبير ،ويستجيب الغني للفقير،
ويستجيب المرؤوس للرئيس وهكذا.
الرْز ِق اْلم َطَر َّالِذي ُهو سَبب ِ ِ
ِ
يل :أََرَاد ِب ِ
ام اْل َم َطَر َل َت َشا َغُلوا بِ ِه َع ِن ُّ
الد َع ِاء،
َ َ ُ
الرْزق ،أ ْ
" َوق َ
َي َل ْو أََد َ
َ
ِ
ِ
ِ
ض ُه ْم َعَلى
يلَ :ك ُانوا ِإ َذا أ ْ
عوا َوَي ْب ُسطُ أ ْ
َخ َص ُبوا أَ َغ َار َب ْع ُ
َفَيْق ِب ُ
ض َت َارًة لَي َت َضَّر ُ
ُخَرى لَي ْش ُكُرواَ ،وق َ
ِ
ُّ
ضَ ،فَال َي ْب ُع ُد َح ْم ُل اْلَب ْغ ِي َعَلى َه َذا ،قال َّ
َي َلَبغَى
الزَم ْخ َشرُّ
َب ْع ٍ
ِيَ ":لَبغَ ْوا" م َن اْلَب ْغ ِيَ ،و ُه َو الظْل ُم ،أ ْ
ْشَرةٌَ ،وَكَفى ِبَق ُارو َن ِع ْبَرًةَ ،و ِم ْن ُه َق ْولُ ُه َ -علَ ْي ِه
اك َعلَى َه َذا؛ ِِل َّ
َن اْل ِغَنى َم ْب َطَرةٌ َمأ َ
اك َوَذ َ
َه َذا َعَلى َذ َ
الد ْنَيا َوَك ْثَرَت َها»َ ،ولَِب ْع ِ
ُم ِتي َزْهَرَة ُّ
ض اْل َعَرِب:
َّ
اف َعَلى أ َّ
السَال ُم « :-أ ْ
ف َما أ َ
َخ ُ
َخ َو ُ
ِ
ِ
ان َن ْب ًعا َو َش ْو َح َطا
َوَق ْد َج َع َل اْل َو ْسم ُّي َي ْن ُب ُت َب ْيَنَنا َ ،،،وَب ْي َن َبني ُد َ
ود َ
ِ
َحَي ْوا َف َحَّدثُوا أَْن ُف َس ُه ْم
َي ْعني أََّن ُه ْم أ ْ
ِفي ْاِلَْر ِ
ض َوَف َعلُوا َما َي ْتَب ُع اْل ِك ْبَر
ِ
اء ِل ِكَف َاي ِت ِه ْم،
أَْرَاز َق ُه ْم بَقَد ٍر َما َي َش ُ
فقيرا".
يشاء ً

ِ
ِ
ِ
َي َل َت َكَّبُروا
باْلَب ْغ ِي َوالتَّ َغ ُاب ِن ،أ َْو م َن اْلَب ْغ ِي َو ُه َو اْلَب َذ ُخ َواْلك ْبُر ،أ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َي ُيَن ِز ُل
م َن اْل ُعلُ ِو ف َ
شاء} أ ْ
يها َواْلَف َسادَ { ،ولك ْن ُيَن ِز ُل بَقَد ٍر َما َي ُ
ِ
ِ
شاء" َي ْج َع ُل من يشاء غنيا ومن
ال ُمَقات ٌلُ ":يَن ِز ُل بَقَد ٍر َما َي ُ
َوَق َ
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ليختلف المعنى إذا قلت بقدر أي ينزل أرزاقهم بقدر ما يشاء ،أي بمقدار ما يشاء لكفايتهم أو

أرده وشاءه لكل أناس فيزيد لقوم على قوم
طا بقدر هللا -جل وعال -وما ا
بقدر يكون هذا مربو ً

وهكذا.

الرِب سبحاَنه ََل َت ْخلُو عن مصالِح ،وإِن َلم ي ِجب علَى َّ ِ
َّ ِ
َّللا
ال َّ
ال ُعَل َم ُ
ُْ َ ُ
َْ َ َ َ َ ْ ْ َ ْ َ
اؤَنا :أَ ْف َع ُ
"الثانَي ُةَ :ق َ
ِاَل ْس ِت ْصَال ُح".
يعني خالف المعتزلة أنهم يرون أ نه يجب على هللا أن يفعل األصلح ،تعالى هللا عن قولهم علوا
كبيرا.
ً
ِ
ِ
ِ
" َفَق ْد َي ْعَلم ِم ْن َح ِ
ع ْن ُه ُّ
الد ْنَياَ ،م ْصَل َح ًة َل ُه،
ال َع ْبٍد أََّن ُه َل ْو َب َس َط َعَل ْيه َق َاد ُه َذل َك ِإلَى اْلَف َساد َفَي ْزوِي َ
ُ
َفَل ْي َس ضيق الرزق هوانا وَل سعة َف ِضيَل ًة".
ألن الدنيا تعطى لمن يحبه هللا وما ال يحبه ،لكن العبرة بالدين وما يوصل إلى هللا –جل وعال-

هذا ال يعطاه إال المحبوب من قبل هللا -جل وعال ،-وجاء في الخبر إن من عبادي ما ال
يصلحه إال الفقر ،ولو أغنيته ألفسده ذلك ،ومنهم ما ال يصلحه إال الغنى ،ولو أفقرته لفسد حاله،

نعم.

طالب.............:
فوعا عن النبي -عليه الصالة والسالم.-
هذا خبر نعم ،يروى مر ً
ِ
طى أَ ْقواما مع ِعْل ِم ِه أََّنهم يس َتع ِملُ َ ِ
ِ
ف َما َف َع َل َل َك ُانوا
َع َ
ون ُه في اْلَف َسادَ ،وَل ْو َف َع َل ِب ِه ْم خَال َ
" َوَق ْد أ ْ
َ ً ََ
ُْ َْ ْ
ِ ِِ
ِ ِ
الصَال ِحَ ،و ْاِلَمُر َعَلى اْل ُجمَل ِة مَف َّو ٌ ِ
ام َم ْذ َه ِب ِاَل ْس ِت ْصَال ِح
أَ ْقَر َب ِإلَى َّ
ْ
ض إَلى َمش َيئتهَ ،وََل ُي ْمك ُن اْلتَز ُ
ْ ُ
َّللا عَلي ِه وسَّلم ِ -فيما ير ِو ِ
ال َّ ِ
َّ
ِفي ُك ِل ِف ْع ٍل ِم ْن أَ ْفع ِ
َّللا َت َعاَلىَ ،وَرَوى أََن ٍ ِ َّ ِ
يه
َ َْ
َ
س َعن النب ِي َ -صلى َّ ُ َ ْ َ َ َ
ِ
ع َشي ٍء
ان لِي َولِيا َفَق ْد َب َارَزِني ِباْل ُم َح َارَب ِةَ ،وإِِني ِلَسر
َه َ
الَ « :م ْن أ َ
َع ْن َربِه َ -تَب َار َك َوَت َعاَلى َ -ق َ
َ َْ ُ ْ
ِ
ِ
ِإَلى ُنصرِة أَولِي ِائي ،وإِِني َِلَ ْغ َضب َلهم َكما ي ْغ َضب َّ
الل ْي ُث اْل َح ِرُدَ ،و َما َتَرَّد ْد ُت في َش ْي ٍء أََنا َفاعلُهُ
َْ ْ َ
ُ ُْ َ َ ُ
َ
ضر ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
اء َت ُهَ ،وََل ُبَّد َل ُه ِم ْن ُهَ ،و َما َتَقَّر َب
َتَرُّددي في َق ْب ِ ُ
وح َع ْبدي اْل ُم ْؤم ِنَ ،ي ْكَرُه اْل َم ْو َتَ ،وأََنا أ َْكَرُه إ َس َ
ِ
ِ ِِ ِ ِ
ِ
ِ
ال َع ْبِدي اْلم ْؤ ِم ُن َي َتَقَّر ُب ِإَل َّي ِب َّ
الن َوافِ ِل
إَل َّي َع ْبدي اْل ُم ْؤم ُن بم ْثل أََداء َما ا ْف َتَر ْض ُت َعَل ْيهَ ،و َما َيَز ُ
ُ
ِ
ِ
ِن
َع َط ْي ُت ُهَ ،وإ ْ
َحَب ْبتُ ُه ُك ْن ُت َل ُه َس ْم ًعا َوَب َصً ار َولِ َساًنا َوَيًدا َو ُم َؤيًِداَ ،فِإ ْن َسأََلني أ ْ
َح َّتى أُحَّب ُهَ ،فِإ َذا أ ْ
ِ
َج ْبتُ ُه.
َد َعاني أ َ
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ِن ِمن ِعب ِادي اْلم ْؤ ِم ِنين من يسأَلُ ِني اْلب ِ ِ ِ ِ
ِ
اه َلَد َخَلهُ
يم أ َْن َل ْو أ ْ
َع َط ْيتُ ُه ِإَّي ُ
َوإ َّ ْ َ
َ َ
َ َْ َْ
اب م َن اْلعَب َادةَ ،وإِني َعل ٌ
ُ
ِ
اْلعجب َفأَ ْفسده ،وإ َّ ِ ِ ِ
ين َم ْن ََل ُي ْصلِ ُح ُه ِإََّل اْل ِغَنىَ ،وَل ْو أَ ْفَقْرُت ُه َِلَ ْف َسَد ُه اْلَفْقُر،
ِن م ْن عَبادي اْل ُم ْؤ ِمن َ
ََُ َ
ُْ ُ
ِ
وإ َّ ِ ِ ِ
ين َم ْن ََل ُي ْصلِ ُحهُ ِإََّل اْلَفْقُرَ ،وَل ْو أَ ْغَن ْي ُتهُ َِلَ ْف َسَد ُه اْل ِغَنىَ ،وإِِني ِِلَُد ِبُر
ِن م ْن عَبادي اْل ُم ْؤ ِمن َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
عَبادي لعْلمي ِبُقُلوب ِ ِ
يم َخ ِب ٌير»".
ِه ْم َفإني َعل ٌ
ماذا قال عنه؟
طالب :يقول :أحسن هللا إليك ...ذكره الحكيم الترمذي في نوادره من حديث أنس وضعفه،
وضعفه ا بن رجب في جامع العلوم والحكم ،وقال فيه ....عن  ...الدمشقي ،وهما ضعيفان،

وأصله دون عجزه عند البخاري وابن حبان من حديث أبي هريرة ..

نعم من عاد لي وليا هذا معروف صحيح ،لكن اآلخر هو الذي فيه كالم.
طالب :ثم يقول ....وهو أحد اِلحاديث التي يرويها البخاري في الصحيح...
التي..
طالب............ :
ما معنى ...؟
طالب...........:
معروف صدره ،صدره معروف في الصحيح.
طالب :يمكن يقصد اِلحاديث القدسية.
هذا أحد األحاديث التي يرويها البخاري في صحيحه.
طالب.....:
طالب.....:
ماذا؟
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طالب :يقول قبله  ......ضعيفان ،وأصله دون عجزه..
صدر الحديث معروف من عاد لي وليا في البخاري نعم.
طالب ......:يقول :أصله دون عجزه عند البخاري وابن حبان عن أبي هريرة ،وهو أحد
اِلحاديث التي يرويها البخاري في صحيحه فيها مقاله راجع....

هذا الجواب هذا ما سمعنا فيه مقال ،يعني مما تكلم فيه من أحاديث البخاري.
ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ
" ثُ َّم َقال أََنسَّ :
ين ََل ُي ْصلِ ُح ُه ْم ِإََّل اْل ِغَنىَ ،فَال ُت ْف ِقْرِني
ين َّالذ َ
الل ُه َّم ِإني م ْن عَباد َك اْل ُم ْؤ ِمن َ
َ ٌ
ِبَر ْح َم ِت َك".
نعم أنس من األغنياء بسبب دعوة النبي -عليه الصالة والسالم -غني ،لكن الغنى إذا سمع هذا
الكالم يخاف فيدعو هللا –جل وعال -من يصلحهم الغنى وال يفسدهم.
طالب........:
هذا االستصالح هذا قول المعتزلة أنه يجب عليه فعل األصلح ،وأما قوله في النهاية في آخر

الكالم ،وال يمكن التزام مذهب االستصالح في كل فعل من أفعال هللا تعالى؛ ألن من أفعال هللا–
جل وعال -ما تظهر حكمته وتظهر مصلحته وخلق منها ما ال يظهر له حكمة.
طالب ....:ما يقال هللا –عز وجل  -في حال اإلصالح ،بل النصر ليس في تقديرنا.
هو الكالم فيما يبدو للناس ،الكالم فيما ال يبدو للناس أن هللا -جل وعال -هو الحكيم ،فعال لما
يريد نعم.
ِ
ِ
ِ
ِ
يد }
قوله تعالىَ { :و ُه َو َّالذي ُيَن ِز ُل اْل َغ ْي َث م ْن َب ْعد َما َقَنطُوا َوَي ْن ُشُر َر ْح َم َت ُه َو ُه َو اْل َولِ ُّي اْل َحم ُ
ير وابن محي ِص ٍن وحميٌد ومج ِ
ِ
اهٌد َوأ َُبو عمرو ويعقوب وابن وثاب واِلعمش وحمزة
َ ُ َْ َ ُ َ
َقَ أَر ْاب ُن َكث ٍ َ ْ ُ ُ َ ْ
َواْل ِك َس ِائ ُّيُ " :ي ْن ِز ُل" ُم َخَّفًفا ،اْلَبا ُقو َن ِب َّ
طوا"
ش َو َغ ْيُرُه َماَ " :ق ِن ُ
الت ْشِد ِيدَ ،وَقَ أَر ْاب ُن َوَّث ٍ
َع َم ُ
اب أ َْي ًضا َو ْاِل ْ
النو ِن ،وَق ْد َتَقد ِ
ِب َك ْس ِر ُّ
يع َه َذا.
َّم َجم ُ
َ
َ
َص َاب َها،
َواْل َغ ْي ُث اْل َم َطُرَ ،و ُس ِم َي الغيث غي ًثا؛ ِلنه يغيث اْل َخْل َقَ ،وَق ْد َغ َ
اث اْل َغ ْي ُث اِْلَْر َ
َي أ َ
ض أْ
اث َغي ًثا َف ِهي أَر ٌ ِ
ع ِن
َّللا اْل ِبَالَد َي ِغي ُث َها َ
َو َغ َ
غ ْي ًثاَ ،و ِغي َث ِت ْاِلَْر ُ
ض َمغي َث ٌة َو َم ْغ ُيوَث ٌةَ ،و َ
َ ْ
ض ُت َغ ُ ْ
اث َّ ُ
ْاِل ِ
ال :مَرْر ُت بَِب ْع ِ
اك ُم اْل َم َطُر؟
ض قََب ِائ ِل اْل َعَرِب َوَق ْد ُم ِطُرواَ ،ف َسأَْل ُت َع ُج ًا
وز ِم ْن ُه ْم :أ ََت ُ
ْ
َص َمع ِي َق َ َ
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َفَقاَلتِ :غ ْثنا ما ِشئنا َغي ًثا ،أَي م ِطرنا ،وَقال ُذو ُّ ِ
َم َة َب ِني ُفَال ٍن َما أَ ْف َص َح َها!
ْ
َ َ َْ ْ
الرَّمةَ :ق َات َل َّ ُ
ْ ُ َْ َ َ
َّللا أ َ
ِ
ِ
ِ
الثعَل ِب ُّي ،و َّ
َّ
ِي،
الث ِاني اْل َج ْو َهرُّ
ف َك َ
ُقْل ُت َل َهاَ :ك ْي َ
ان اْل َم َطُر ع ْنَد ُك ْم؟ َفَقاَل ْت :غ ْثَنا َما ش ْئَناَ ،ذ َكَر ْاِل ََّو َل ْ
َ
ط ِْ
اب َو َّ
َن َر ُجًال
ال َق َت َاد ُةُ :ذ ِكَر أ َّ
اسَ ،قاَل ُه َق َت َاد ُة َو َ
ات َ
غ ْي ًثاَ ،واْلُق ُنو ُ
َوُرَّب َما ُس ِم َي َّ
النَب ُ
اإلَي ُ
الس َح ُ
غ ْيُرُهَ ،ق َ
ِ
ِ
َقال لِعمَر ْب ِن اْل َخ َّط ِ
ينَ ،ق َح َط اْلم َطُر َوَق َّل اْل َغ ْي ُث َوقَ ِن َط َّ
الُ :م ِطْرُت ْم ِإ ْن
ابَ :يا أَم َير اْل ُم ْؤ ِمن َ
الن ُ
اس؟ َفَق َ
َ
َ َُ
َّللا ،ثُ َّم َقَ أَرَ { :و ُه َو َّالِذي ُيَن ِز ُل اْلغَ ْي َث ِم ْن َب ْعِد َما َقَنطُوا}".
اء َّ ُ
َش َ
الذ ي يشكل على مثل هذا أن القنوط واليأس سبب لرد الدعاء ،هللا يستجيب ويجيب للعبد ما لم
يعجل ،ما لم يستحسر يقول :دعوت ،ثم يترك الدعاء مثل هذا يشكل على {وهو الذي ينزل

أيضا {حتى
الغيث بعد ما قنطوا} ،فالقنوط واليأس سبب من أسباب عدم اإلجابة ،ويشكل عليه ً
إذا استيئس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا} بعد أن استيئسوا ،فيكون األصل أنه مع

القنوط واليأس واالستحسار أنهم ال يجابون ،لكن من فضل هللا –جال وعال  -بعظيم فضله ومننه
على عباده يجيبهم بعد ما قنطوا ،وهذا من واسع فضله.

افعا ِفي و ْق ِت ِه ،واْلم َطر َق ْد ي ُكو ُن َن ِ
ِ
وضارا في وقته وغير وقته ،قال
اف ًعا
" َواْل َغ ْي ُث َما َك َ
ً
َ
َ َ ُ
َ
ان َن ً
اْلماورِد ُّي " :وي ْن ُشر رحم َته" ِقيل :اْلم َطر ،وهو َقول ُّ ِ
ِ
الش ْم ِ
ور َّ
ط ِر،
س َب ْعَد اْل َم َ
يلُ :
َ َْ
ظ ُه ُ
السد ِيَ ،وق َ
َ َ ُ َ ْ َ ُ َ َ ُ َ َُ ْ ُ
ِِ
ال مَق ِات ٌلَ :نَزَل ْت ِفي َح ْب ِ
ِي
طواُ ،ث َّم
ين َح َّتى َقَن ُ
س اْل َم َط ِر َع ْن أ ْ
َه ِل َم َّك َة َس ْب َع سن َ
َذ َكَرُه اْل َم ْهَدو ُّ َ ،وَق َ ُ
َّللا اْلم َطر ،وِقيلَ :نَزَل ْت ِفي ْاِلَع ار ِب ِي سأَل رسول َّ ِ
َّ
َّللا َعَل ْي ِه َو َسَّل َم َ -ع ِن اْل َم َط ِر
َْ
َّللا َ -صلى َّ ُ
َ ََُ َ
أَ ْنَز َل َّ ُ َ َ َ َ
َعَل ُم".
َي ْو َم اْل ُج ْم َع ِة ِفي َخَب ِر ِاَل ْس ِت ْسَق ِاءَ ،ذ َكَرُه اْلُق َش ْيرُّ
َّللا أ ْ
ِيَ ،و َّ َ
الحديث في الصحيح يعني النبي –عليه الصالة والسالم -يخطب فدخل األعرابي وقال ،وذكر
من الجدب وهالك األموال ما ذكر ،ثم استسقى النبي –عليه الصالة والسالم -فسقوا ،ثم دخل

من الجمعة القابلة يطلب إيقاف المطر وتصريفه عن المدينة إلى ما حواليها.

ِ
َّ ِ
ِ
ود بكل لسان.
يد" اْل َم ْح ُم ُ
اء ُه "،اْل َحم ُ
{ َو ُه َو اْل َولِ ُّي اْل َحم ُ
يد} اْل َولِ ُّي" الذي َي ْن ُ
صُر أ َْولَِي َ
َق ْوُل ُه َت َعاَلىَ { :و ِم ْن
ِف ِ
ال
يهما ِم ْن َّ
داب ٍة} َق َ

ِِ
السماو ِ
ات َو ْاِلَْر ِ
َي َعَال َم ِات ِه َّ
الدالَّ َة َعَلى ُق ْدَرِت ِهَ { ،وما َب َّث
ق َّ
آياته َخْل ُ
ض} أ ْ
مج ِ
اهٌدَ :ي ْد ُخ ُل ِفي َه َذا اْلمَال ِئ َك ُة َو َّ
اس".
َُ
الن ُ
َ

ألنهم كلهم يدبون على األرض ،المالئكة يدبون في السماء والناس يدبون على األرض.
اء :أََرَاد ما َب َّث ِفي ْاِلَْر ِ
ض
ال تعالىَ { :وَي ْخلُ ُ
ال اْلَفَّر ُ
ق ما َل َت ْعَل ُمو َن} [النحلَ ،]8 :وَق َ
" َوَق ْد َق َ
َ
السم ِاءَ ،كَقولِ ِه { :ي ْخر ُج ِم ْنهما ُّ
ن
جان} [الرحمنَ ]22 :وإَِّن َما َي ْخُر ُج ِم َن اْل ِمْل ِح
الل ْؤلُ ُؤ َواْل َمْر ُ
َ ُ
ْ
َُ
ُدو َ َّ َ
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دو َن اْلع ْذ ِب ،وَقال أَبو علِيَ :تْقِديره وما ب َّث ِفي أ ِ ِ
افَ ،وَق ْولُ ُهَ{ :ي ْخُر ُج
ُ
ف اْل ُم َض َ
َحده َماَ ،ف َح َذ َ
َ
ُُ َ َ َ
َ َ ُ َ ٍ
َ
ِ
ِ
ِ
ِم ْنهما} أَي ِمن أ ِ ِ
ِ
شاء َقِد ٌير}".
ْ ْ َ
امة{ ،إذا َي ُ
َحده َماَ { ،و ُه َو َعلى َج ْمع ِه ْم} أ ْ
َي َي ْو َم اْلقَي َ
َُ
{وهو على جمعهم إذا يشاء قدير} مفهومه أنه إذا لم يشأ ذلك فإنه مفهومه التقييد بالمشيئة ،وعلى

جمعهم إذا يشاء قدير لكأن مفهومه أنه إذا لم يشأ ذلك ال يقدر عليه ،ولذا يقولون في قوله{ :إن

أيضا االرتباط بالمشيئة مفهومه أن
هللا على كل شيء قدير }{ ،هللا على ما يشاء قدير} هذا ً
العمل مربوط بالمشيئة ،وأن القدرة عليه مرتبطة بالمشيئة ،فالذي ال يشاؤه ال يقدر عليه ،لكن هل
هذا المفهوم أو هل لهذا الكالم مفهوم أو ملغى ،يعني إذا قلت :إن هللا على ما يشاء قدير ال شك

أنه محل انتقاد؛ ألن مفهومها أن الذي يشاؤه يقدر عليه ،وأنه ال يقدر إال على ما يشاء.
منهم يقول :إن الذي ال يشاؤه حكمه حكم العدم ،والعدم ليس بشيء ،فال تتعلق به قدرة وال غيره،

ال تتعلق بالمعدوم قدرة بصفة معدومة ،كيف تتعلق بالمعدوم قدرة؟ والذي ال يشاؤه هو معدوم ،ال

تتعلق به قدرة ،وجاء في الحديث الصحيح في آخر من يخرج من النار في صحيح مسلم :فإ ني
على ما أشاء قادر ،وكأن هذه الكلمة يستنكرها أهل العلم ،لكن في هذا الحديث الصحيح :فإني

على ما أشاء قادر ،ولم يبق إال أن يقال :إن الذي ال يشاؤه معدوم ،والمعدوم ليس بشيء ،ال
تتعلق به قدرة ،فال يكون حينئذ له مفهوم.

طالب........ :
ماذا؟
طالب.....:وهو على كل شيء قدير ...فالمفهوم ملغى ثم يعارض...
إذن حتى المفهوم معدوم ،ال تتعلق به قدرة ،يعني اجتماع النقيضين مثالً وهذا سؤال يريده
بعض المالحدة تعارض القدر عندهم يقولون :هل هللا –جل وعال  -يقدر على خلق صخرة ال
يستطيع تفتيتها؟ هذا بعض المالحدة أورد مثل هذا السؤال ،نقول :في مثل هذا العمل اجتماع

للنقيضين ،اجتماع للنقيضين ،واجتماع النقيضين محال ،والمحال ال تتعلق به قدرة ،ال نفي وال

إثبات ،كما أقره شيخ اإلسالم ،نعم هذا كالم عظيم ،يعني يلقى بين الناس مثل هذا ،يعني أناس
ال يتدينون بدين ،مالحدة.

يكم} َق أَر َن ِ
ِ
ِ
ِ
اف ٌع َو ْاب ُن
َصاب ُك ْم م ْن ُمص َيب ٍة َف ِبما َك َسَب ْت أ َْيد ُ ْ َ
" َق ْوُل ُه َت َعاَلىَ { :وما أ َ
عَب ْيٍد َوأ َُبو َح ِات ٍم لِ ِلزَي َاد ِة ِفي
ِب َغ ْي ِر َف ٍاء ،واْلَباقُو َنَ " :ف ِبما" ِباْلَف ِاءَ ،و ْ
اخ َت َارُه أ َُبو ُ

عِ
ام ٍرِ " :ب َما َك َسَب ْت"
َ
ِ
َج ِر".
اْل َحْرف َو ْاِل ْ
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زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى.
ات َهاَ ،و ِْ
َح َس ُن".
ِيِ :إ ْن َقَّدْر َت أ َّ
ال اْل َم ْهَدو ُّ
ف اْلَف ِاء َوِإ ْثَب ُ
اإل ْثَب ُ
ات أ ْ
صوَل ُة َج َاز َح ْذ ُ
َن " َما" اْل َم ْو ُ
" َق َ
لتضمن الموصول معنى الشرط.
ِ
لشرِط َلم يج ِز اْلح ْذ ِ ِ
ِ ِ
اح َت َّج ِبَق ْولِ ِه تَ َعاَلى:
َج َازُه ْاِل ْ
َخَف ُ
" َوإ ْ
شَ ،و ْ
َ ُ
ف ع ْنَد س َيب َوْيهَ ،وأ َ
ِن َقَّدْرَت َها َّالتي ل َّ ْ ْ َ ُ
ِ
ِ
وه ْم ِإَّن ُك ْم َل ُم ْش ِرُكو َن} [اَلنعامَ ،]121 :واْل ُمص َيب ُة ُهَنا اْل ُح ُد ُ
{ َوإ ْ
ود َعَلى اْل َم َعاصيَ ،قاَلهُ
ِن أَ َط ْع ُت ُم ُ
ِ َِّ ِ
ال َّ
َصاب ُك ْم
اكَ :ما َت َعَّل َم َر ُج ٌل اْلُقْر َ
الض َّح ُ
َّللا َت َعاَلىَ { :وما أ َ
ال َّ ُ
آن ُث َّم َنسَي ُه إَل ب َذ ْن ٍبَ ،ق َ
اْل َح َس ُنَ ،وَق َ
يكم} ،ثُ َّم َقال :وأ ُّ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ان اْلُقْر ِ
َع َظم ِم ْن ِن ْسَي ِ
آنَ ،ذ َكَرُه ْاب ُن
َ َ
م ْن ُمص َيب ٍة َفبما َك َسَب ْت أ َْيد ُ ْ
َي ُمص َيب ٍة أ ْ ُ
ِ
اْلمَب َارِك َع ْن َع ْبِد اْل َع ِز ِ
عَب ْيٍد :إَِّن َما َه َذا َعلَى َّ
َما َّالِذي ُه َو َدائِ ٌب
التْرِكَ ،فأ َّ
ال أ َُبو ُ
يز ْب ِن أَبي َرَّو ٍادَ ،ق َ
ُ
ِفي ِتَال وتِ ِه ح ِريص عَلى ِح ْف ِظ ِه ِإََّل أ َّ ِ
ان يغلبه فليس من ذلك في شيء".
َن الن ْسَي َ
َ َ ٌ َ
معنى الكالم على التفريط إذا كان السبب التفريط فإنه يأثم ال محالة ،وإذا كان على أمر قهري

خارج عن إرادته ،ويراجع باستمرار ويكرر ،ثم بعد ذلك تفلت منهم من غير إرادة وال اختيار ،فهذا
ال يضره إن شاء هللا ،بل هو في جهاد ،لكنه ال يترك.

ِ
ِ
َّ
َن َّ ِ
الشي َء ِم َن اْلُقْر ِ
ان َي ْن َسى َّ
آن َح َّتى
ق َذلِ َك أ َّ
َّللا َعلَ ْيه َو َسَّل َم َ -ك َ
" َو ِم َّما ُي َحق ُ
النب َّي َ -صلى َّ ُ
ْ
َي ْذ ُكَرُه".
جاء النهي عن قول :نسيت آية كذا ،ولكن قل :نسيتها أو أنسيتها ،يعني لئال يدخل في قوله –
جل وعال{ :-وكذلك أتتك آيتنا فنسيتها}.
ِ
آن ح َّتى ي ْذ ُكره ِمن َذلِك حِد ِ
ِ
َّ
َن َّ ِ
ان َي ْن َسى َّ
يث
"أ َّ
َّللا َعَل ْيه َو َسَّل َم َ -ك َ
الش ْي َء م َن اْلُقْر ِ َ َ َ ُ ْ َ َ
النب َّي َ -صلى َّ ُ
ِ ِ
ِ
ِ َّ
َّ
َع ِائ َش ُة َع ِن َّ ِ
اء َة رجل في المسجد فقال« :ما له َرح َمهُ
َّللا َعَل ْيه َو َسل َم َ :-سم َع قَر َ
النب ِي َ -صلى َّ ُ
يت َها ِم ْن س َ ِ
ِ
"ما" ِب َم ْعَنى َّالِذيَ ،واْل َم ْعَنى َّالِذي
آي ٍ
ات ُك ْن ُت أُْن ِس ُ
َّللا َلَق ْد أَ ْذ َكَرِني َ
ورة َك َذا َوَك َذا»َ ،وق َ
ُ
َّ ُ
يلَ :
ِِ
ِ
ِ
ِ
آي ٍة فِي
يما َم َضى ِب َما َك َسَب ْت أ َْيِد ُ
َّللا َع ْن ُه َ :-هذه ْاْلَي ُة أَْر َجى َ
أَ
ال َعل ٌّي َ-رض َي َّ ُ
يك ْمَ ،وَق َ
َص َاب ُك ْم ف َ
اب َّ ِ
ِك َت ِ
ير َف َما َي ْبَقى َب ْعَد َكَّف َارِت ِه
ان ُي َك ِفُر َع ِني ِباْل َم َص ِائ ِبَ ،وَي ْع ُفو َع ْن َك ِث ٍ
َّللا َ -عَّز َو َج َّل َ ،-وِإ َذا َك َ
ِ
ال َعلِ ُّي ْب ُن أَ ِبي َطالِ ٍب َ-ر ِضي
ِي َه َذا اْل َم ْعَنى َمْرُف ً
َو َع ْف ِوِه! َوَق ْد ُرو َ
َّللا َع ْنهَُ ،-ق َ
وعا َع ْنهُ َ-رض َي َّ ُ
َ
اب َّ ِ
َّ
آي ٍة ِفي ِك َت ِ
َّللا َحَّد َثَنا ِب َها َّ ِ
َّللا َعَل ْي ِه َو َسَّل َم -؟ { َوما
َّللا َع ْن ُه  :-أَََل أ ْ
ُخ ِبُرُك ْم ِبأَ ْف َض ِل َ
النب ُّي َ -صلى َّ ُ
َّ ُ
ِ
وب ٍة أ َْو
َص َاب ُك ْم ِم ْن َمَر ٍ
َصاب ُك ْم ِم ْن ُم ِص َيب ٍة َف ِبما َك َسَب ْت أ َْيِد ُ
ض أ َْو ُ
عُق َ
أ َ
يك ْم} ْاْلَيةََ « :يا َعل ُّي َما أ َ
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َبَال ٍء ِفي ُّ
َّللا أَ ْكَرُم
الد ْنَيا َف ِب َما َك َسَب ْت أ َْيِد ُ
يك ْمَ ،و َّ ُ
ِ
عنه ِفي ُّ
َن ُي َعاقِ َب ِب ِه َب ْعَد
َحَل ُم م ْن أ ْ
اَّلل أ ْ
الد ْنَيا َف َّ ُ

ِ
ِ
وب َة ِفي اْلخرة وما عفا
م ْن أ ْ
َن ُي َثن َي َعَل ْيكُ ُم اْل ُعُق َ
َع ْف ِوِه».

خرج؟
طالب..:أخرجه أبو يعلى وأحمد بن يزيد بن علي قال الهيثمي في المجمع :فيه أزهر بن راشد

وهو ضعيف ،وفي الباب عن أحمد والحاكم وصححه على شرطيهما ،ووافقه الذهبي ،لكن انظر
إلى صدره فليس فيه صدر اْلية وَل ذكر لعلي به.
على كل حال فيه ضعف نعم.
َّ
َ"و َقال اْل َحس ُنَ :ل َّما َنَزَل ْت َهِذِه ْاْلَي ُة َقال َّ ِ
اخ ِتَال ِج ِعْر ٍق
َّللا َعَل ْي ِه َو َسَّل َمَ « :-ما ِم َن ْ
النب ُّي َ -صلى َّ ُ
َ
َ
َ
ِ
َِّ ِ
َوََل َخ ْد ِ
ال اْل َح َس ُنَ :د َخْلَنا َعَلى
ع ٍ
ش ُ
َّللا َع ْن ُه أ َْك َثُر»َ ،وَق َ
ود َوََل َن ْكَبة َح َج ٍر إَل ب َذ ْن ٍب َولَ َما َي ْع ُفو َّ ُ
ِعمران ب ِن حصي ٍن َفَقال رجلََ :ل بَّد أَن أَسأََلك ع َّما أَرى ِبك ِمن اْلوج ِعَ ،فَق ِ
انَ :يا أَ ِخي ََل
ال ع ْمَر ُ
َ َ ََ
َْ َ ْ ُ َ ْ
ُ ْ ْ َ َ َ
َ ٌَُ
َ
ِ
َت ْفعل! َفو َّ ِ ِ
ِ
الن ِ
َح َّب َّ
َّللا َت َعاَلىَ { :وما
اس ِإَلى َّ
َحَّب ُه َك َ
ان أ َ
َّللا ِإني َِلُح ُّب اْل َو َج َعَ ،و َم ْن أ َ
َْ َ
ال َّ ُ
َّللاَ ،ق َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ير}َ ،ف َه َذا م َّما َك َسَب ْت َيديَ ،و َع ْف ُو َربِي
يك ْم َوَي ْع ُفوا َع ْن َكث ٍ
َصاب ُك ْم م ْن ُمص َيب ٍة َف ِبما َك َسَب ْت أ َْيد ُ
أ َ
َع َّما َب ِقي أ َْك َثُر.
َ
ِ ِ
ِ
الَ :ه َذا ِب َما
ُمَّيةََ ،ما َه َذا؟ َق َ
َوَق َ
ال ُمَّرُة اْل َه ْمَدان ُّي َ :أر َْي ُت َعَلى َظ ْهر َكف ُشَرْي ٍح ُقْر َح ًة َفُقْل ُتَ :يا أََبا أ َ
ال ْاب ُن َع ْو ٍنِ :إ َّن م َح َّمَد ْب َن ِس ِ
ين َل َّما َرِكَب ُه َّ
الد ْي ُن ا ْغ َت َّم لِ َذلِ َك
ع ْن َك ِث ٍ
َك َسَب ْت أ َْيِد ُ
ير َ
يك ْم َوَي ْع ُفو َ
يرَ ،وَق َ
ُ
ِ
ِ
ين َسَن ًة".
َص ْبتُ ُه ُم ْن ُذ أَْرَبع َ
َع ِر ُ
الِ :إني َِل ْ
ف َه َذا اْل َغ َّمَ ،ه َذا ِب َذ ْن ٍب أ َ
َفَق َ
هذا يحصي ما عليهم من ذنب ،لكن اإلشكال في الذنوب التي ال يمكن إحصاؤها ذنب أصابه
منذ أربعين سنة دل على أنه خالل هذا المدة ما فيه غيره ،لكن الذي يذنب عدد األنفاس كيف

يحصي –وهللا المستعان-؟

ِي قِيل ِِلَِبي سَليمان َّ ِ
َّ
ِ
اء
ال اْل ُعَقَال ِء أَا
ُ َْ َ
ال أ ْ
َس َ
َزُلوا الل ْو َم َع َّم ْن أ َ
الد َاران ِيَ :ما َب ُ
َح َم ُد ْب ُن أَبي اْل َح َوارِ َ
" َوَق َ
ِ
َّللا َت َعاَلى إَِّنما ْاب َتَال ُه ْم ِبذُ ُنوب ِ
َصاب ُك ْم ِم ْن
الِِ :ل ََّن ُه ْم َعلِ ُموا أ َّ
َّللا َت َعاَلىَ { :وما أ َ
ال َّ ُ
ِه ْمَ ،ق َ
َن َّ َ
إَل ْي ِه ْم؟ َفَق َ
َ
ير}".
يك ْم َوَي ْع ُفوا َع ْن َكثِ ٍ
ُم ِص َيب ٍة َف ِبما َك َسَب ْت أ َْيِد ُ
ال عنها ،يأتي شخص فيضرب آخر فيقال:
وال يعني هذا أن المباشر لهذه المصائب ليس مسؤو ً

لما ضربته؟ قال :ما كسبت أيدي ،وإال  ...فبما كسبت أيدي ويعفو عن كثير ،لوال أن هللا عفا
عن كثير من ذنوبه لكان الضرب أكثر وأشد ،ومثل ما يحل باألمة من المصائب ال شك أنه بما
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كسبت أيديهم ،وال يعني أن هذا مبرر لغيرهم أن يظلمهم ،فكل له ما يخصه من األعمال

أيضا له نصيبه.
فالمتسبب له نصيبه ،والمباشر ً

ليس معنى بما كسبت أيديكم أن يأتي فالن يعتدي على فالن في نفسه أو ماله أو ولده ويقول:

بما كسبت يديه ،هذا ما أنا مسؤول عنه بما كسب ،وهللا –جل وعال -يقول ،نقول :نعم ،هو
متسبب ،لكن أنت مباشر ،والمسؤولية والمالمة عليك.
ألن بعض الناس يأخذ مثل هذه النصوص وينزلها على الوقائع سواء كانت خاصة أو عامة،
فإذا استنصره أخوه المسلم ممن ظلمه قال :اتركوه هذا مما كسبت يداه ،استنصروكم فعليكم

النصر ،ال بد من النصر ،نعم حتى التحديث في أوقات المناسبات بمثل هذه األحاديث في بلد
أفريقي مسلم أصيب بفيضانات ،وأريد جمع المال لهم قبل عشرين سنة ،أريد لهم جمع األموال

فقام خطيب فتحدث{ :ما أصاب مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفوا عن كثير} ،يعني هل يناسب

هذا في جمع األموال لهم؟ كثير من الناس يقولون :مادام بما كسبت أيديهم تحملون هذا مسؤولين

أيضا،
عنه ،ولذا قام واحد من طالب العلم منب ه بعد الصالة أنه وإن كسبت أيديهم كما كسبت ً
والكل مستحق العقوبة وقارعة ،إال أن الضرر ال بد أن يزال ،والمعونة للمسلمين ال بد وأن تقع
نعم.

ِ
" وَق ِ
َِّ ِ
َّللا ِلَي ْغ ِفَرُه َل ُه ِإََّل ِب َها أ َْو
ال ع ْك ِرَمةَُ :ما م ْن َن ْكَب ٍة أصابت عبد افما َف ْوَق َها إَل ب َذ ْن ٍب َل ْم َي ُك ِن َّ ُ
َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّللا لي
ِي أ َّ
ال َدَر َج ًة َل ْم َي ُك ْن ُيوصُل ُه ِإَل ْي َها ِإََّل ِب َهاَ ،وُرو َ
وسىَ ،سل َّ َ
وسىَ :يا ُم َ
ال ل ُم َ
َن َر ُجًال َق َ
لَيَن َ
ِ
ِ
يها لِي ُه َو أ ْ ِ
الس ْب ُع
وسىَ ،فَل َّما َنَز َل ِإ ْذ ُه َو ِب َّ
الر ُج ِل َق ْد َمَّز َق َّ
في َح َ
اج ٍة َيْقض َ
َعَل ُم ب َهاَ ،فَف َع َل ُم َ
ِ
وسى ِإَّن ُه َسأََلنِي
َّللا َتَب َار َك َوَت َعاَلى لَ ُهَ :
(يا ُم َ
ال َّ ُ
ال َه َذا َيا َرب؟ َفَق َ
وسىَ :ما َب ُ
ال ُم َ
َل ْح َم ُه َوَقَتَل ُهَ ،فَق َ
َدَر َج ًة َعلِ ْم ُت أََّن ُه َل ْم َيْبلُ ْغ َها ِب َع َملِ ِه ،فأصبته بما ترى َل جعلها َوِسيَل ًة َل ُه ِفي َنْي ِل ِتْل َك َّ
الدَر َج ِة )
ِ
ان َّ
َن ُي ِنيَل ُه ِتْل َك
الد َارِان ُّي ِإ َذا َذ َكَر َه َذا اْل َحِد َ
ان َقادً ار َعَلى أ ْ
ان َم ْن َك َ
ولُ :س ْب َح َ
ان أ َُبو ُسَل ْي َم َ
َف َك َ
يث َيُق ُ
ِ
ِ
َّ
اءُ ،قْل ُتَ :وَن ِظ ُير َهِذِه ْاْلَي ِة ِفي اْل َم ْعَنى َق ْوُل ُه َت َعاَلىَ { :م ْن
الدَر َج َة بَال َبْل َوى! َوَلكَّن ُه َي ْف َع ُل َما َي َش ُ
ِ ِ
ِِ
اؤَناَ :و َه َذا ِفي َح ِق
ال ُعَل َم ُ
َي ْع َم ْل ُسوءًا ُي ْجَز به} [النساءَ ،]123 :وَق ْد َم َضى اْلَق ْو ُل فيهَ ،ق َ
ِ
ِ
افر َفعُقوبتُه م َؤ َّخرٌة ِإَلى ْاْل ِخرِة ،وِقيل :ه َذا ِخ َط ِ
َص َاب ُه ْم
ينَ ،فأ َّ
اب لْل ُكَّف ِارَ ،وَك َ
َ َ َ َ
اْل ُم ْؤ ِمن َ
ٌ
َما اْل َك ُ ُ َ ُ ُ َ
ان ِإ َذا أ َ
َشٌّر".
يعني يستدركون على مثل هذا يقول :يردون أو يرد بعضهم على مثل هذا إصابة الكافر بعض
المصائب أو إصابة الطفل الرضيع الذي ال ذنب له ببغض األمراض أو ببعض العلل ،لكنه له

األمر كله يفعل ما يشاء ويختار ،نعم ال يسئل عما يفعل.
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" وقِيل :ه َذا ِخ َط ِ
َص َاب ُه ْم َشٌّر َقالُواَ :ه َذا ِب ُش ْؤمِ ُم َح َّمٍد ،فرد عليهم وقال :بل
اب لْل ُكَّف ِارَ ،وَك َ
َ َ َ
ٌ
ان ِإ َذا أ َ
ِ
ات ْاِلَ َذى
ذلك ِب ُش ْؤمِ ُك ْف ِرُك ْمَ ،و ْاِل ََّو ُل أَ ْك َثُر َوأَ ْظ َهُر َوأ ْ
اع ُ
ال َثا ِب ٌت اْل ُبَنان ُّيِ :إَّن ُه َك َ
الَ :س َ
ان ُيَق ُ
َش َهُرَ ،وَق َ
ِ
ي ْذ ِهبن س ِ
يها َق ْوََل ِن:
ُ َْ َ َ
اعات اْل َخ َط َاياُ ،ث َّم ف َ
ِِ
أَحدهما :أََّنها َخ َّ ِ
وب ًة َل ُهم ،وِفي ْاِلَ ْطَف ِ
وب ًة َل ُه ْم.
ال أ ْ
ين أ ْ
اص ٌة في اْلَبالغ َ
َن َت ُكو َن ُ
َن َت ُكو َن َمثُ َ
عُق َ
َ
ْ َ
َُ َُ
الث ِاني :أََّنها عُقوب ٌة ع َّ ِ ِ ِ
َّ
ين ِفي أَ ْن ُف ِس ِه ْم واِلطفال في غيرهم من والد ووالدةَ { ،وَي ْع ُفوا
ام ٌة لْلَبالغ َ
َ ُ َ َ
ير ِمن اْلمع ِ
ِ
ضى َق ْو ِل اْل َح َس ِن".
َع ْن َك ِث ٍ
ودَ ،و ُه َو ُمْق َت َ
اصي أَََّل َي ُكو َن َعَل ْي َها ُح ُد ٌ
َي َع ْن َكث ٍ َ َ َ
ير"} أ ْ
يعني كثير من المعاصي ال يكون عليها حدود؛ ألن الحدود على بعض المعاصي دون بعض

فلم يجعلوا هناك حدود على جميع المعاصي ،ولذا قال عن جميع المعاصي أال يكون عليها
حدود؛ ألنه لم يكن عليها حدود يعني ومثلهم ما بعد المقتضى إلى آخره.
طالب... :ما اإلشكال بحق الشخص .....
قرب حتى أسمعك؟
طالب :هل يحق لشخص إذا وقعت مصيبة من شخص آخر عليه الصالح أن يقول :هذا
ابتالء  ...لرفع الدرجات ،وإذا وقعت نفس المصيبة على شخص ،لكن فيه فسق يقول :ما

أصا بته مصيبة إَل بما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير.

لهذا هو عمل على حسب الظاهر ،لكن ما يدرك عن البواطن ،البواطن ما يدري عنها ،لكن على
حسب الظاهر يمكن أن يقال ،لكن حتى من ظاهره الصالح عنده معاص ليس بمعصوم.
طالب :ما يقال هذه ،هللا –عز وجل  -صعب....
البواطن إلى هللا –جل و-عال ،-لكن الناس يحكمون على حسب ما يظهر لهم ،يعني لو زرت
يضا في المستشفى وطالب علم وعامل بعلمه وخير تقول :يرفع له في الدرجات إن شاء هللا،
مر ً
طهور إن شاء هللا ،وإما أن يكون تكفير سيئات.
طالب :قال مما يحدث في التعليق على أحداث تحصل مما لْلفراد أو ِلمه زَلزل براكين...
على كل حال الناس يخوضون في هذا األمور بما ال يعرفون –وهللا المستعان ،-والذي يضر،
أكثر مما يضر الناس المقارنة ،يعني وقع زلزال أو فيضان في بلد خير من بلد آخر لم يقع عليه
شيء لقال :لو كان من العدل أو من اإلنصاف أو بتكفير الذنوب ذلك أولى منا كم حصل فيما
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حصل في السابق ،ولذلك حوسب وعوتب من قال :إن هذا بسبب الذنوب والمعاصي– ،وهللا

المستعان.-
ِ
يل:
" َوق َ

َي
أْ
َي
أْ

اة أَََّل يعجل عَلي ِهم ِباْلعُق ِ
ير ِمن اْلعص ِ
ِ
ين فِي
وبةَ { ،وما أَْنتُ ْم ِب ُم ْع ِج ِز َ
َْ َ َ َ ْ ْ ُ َ
َي ْع ُفو َع ْن َكث ٍ َ ُ َ
َّللا ،أَي َلن تُع ِج ُزوه وَلن َت ُفوتُوه{ ،وما َل ُكم ِمن دو ِن َّ ِ
ِِ
َّللا ِم ْن َولِ ٍي َوَل
ْ ْ ُ
ين َّ َ ْ ْ ْ ُ َ ْ
ِبَفائت َ
ُ َ

ْاِلَْر ِ
ض}
ير} َتَقَّد َم في غير موضع.
َن ِص ٍ

ِِ
ِ
َي َو ِم ْن َعَال َم ِات ِه َّ
الد َّال ِة َعلَى قُ ْدَرِت ِه
" َق ْولُ ُه َت َعاَلىَ { :و ِم ْن آياته اْل َجو ِار في اْلَب ْح ِر َك ْاِل ْ
َعالمِ} أ ْ
الس ُفن اْلج ِاري ُة ِفي اْلبح ِر َكأََّنها ِم ْن ِع َظ ِمها أَعَالم ،و ْاِلَعَالم :اْل ِجبال ،وو ِ
اح ُد اْل َج َوارِي َج ِارَي ٌة".
َْ
َ
ُّ ُ َ َ
َ ُ ََ
َ ْ ٌ َ ْ ُ
ولذا قيل :كأنه علم في رأسه نار ،يعني جبل؛ ألن النار تبين فوق الجبل.
ِ
ناك ْم ِفي اْل ِ
جارَي ِة} [الحاقةُ ،]11 :س ِمَي ْت َج ِارَي ًة؛ ِِل ََّن َها
ماء َح َمْل ُ
َّللا َت َعاَلى{ :إَّنا َل َّما َط َغى اْل ُ
ال َّ ُ
َق َ
ِ
ِ ِ
ِ
الشَب ِ
اء َّ
َة َّ
اب،
َت ْجرِي ِفي اْل َم ِاءَ ،واْل َج ِارَيةُِ :ه َي اْل َمْ أر ُ
الش َّابةُُ ،سمَي ْت ِب َذل َك؛ ِل ََّن َها َي ْجرِي ف َ
يها َم ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ ِ
ال،
ال ُم َجاهٌدْ :اِل ْ
ص ُ
َعَال ُم اْلُق ُ
ورَ ،واح ُد َها َعَل ٌمَ ،ذ َكَرُه الث ْعَلب ُّيَ ،وَذ َكَر اْل َم َاوْرد ُّي َع ْن ُه أََّن َها اْلجَب ُ
َوَق َ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
اها َص ْخًرا:
اء َتْرِثي أ َ
َخ َ
يلُ :ك ُّل َش ْي ٍء ُمْرَتف ٍع ع ْنَد اْل َعَرب َف ُه َو َعَل ٌمَ ،قاَلت اْل َخ ْن َس ُ
ال اْل َخل ُ
َوَق َ
َن ُار
َ ْأر ِس ِه
ِفي
َعَل ٌم
َكأََّن ُه
،،،
ِب ِه
اة
َل َتأ َْت ُّم
َص ْخً ار
ِن
َوإ َّ
اْل ُهَد ُ
َه ُل اْلمِد َين ِةِ " :
اح" ِباْل َج ْم ِع.
الرَي َ
{ ِإ ْن َي َش ْأ يسكن الرياح} َك َذا َقَ أر ُ
َه أ ْ َ
ِ
ِ
ِ
اء
َي َف َت ْبَقى ُّ
الس ُف ُن َس َواك َن َعلَى َظ ْه ِر اْلَب ْح ِر ََل َت ْجرِيَ ،رَكَد اْل َم ُ
{ َفَي ْظَلْل َن َرواكَد َعلى َظ ْه ِره} أ ْ
الريح و َّ ِ
ِ
الشمس ِإ َذا َقام َق ِائم َّ
ان فهو
الظ ِه َيرِةَ ،وُك ُّل َثا ِب ٍت ِفي َم َك ٍ
ُرُك ً
السف َينةَُ ،و َّ ْ ُ
ودا َس َك َنَ ،وَك َذل َك ِ ُ َ
َ ُ
ِ
ِ َّ ِ
ِ
ِ
يها ِْ
ان
اإل ْن َس ُ
راكد ،وركد اْلم َيز ُ
اس َت َوىَ ،وَرَكَد اْلَق ْو ُم َهَد ُءواَ ،واْل َمَراك ُد :اْل َم َواض ُع التي َيْرُك ُد ف َ
ان ْ
الالمِ ْاِلُولَى عَلى أَن ي ُكو َن لُ َغةًِ ،م ْثل َضَلْلت أ ِ
و َغ ْيُرُه ،وَقَ أَر قَ َت َاد ُةَ " :فَي ْظلِْل َن" ِب َكس ِر َّ
َض ُّلَ ،وَف َت َح
ُ
َ
ْ َ
ْ
َ
َ
ُ
ِ ِ ِ
ُّ
يات} أَي َدََلََل ٍت و َعَالم ٍ ِ ِ
َّ
َي
صَّب ٍار َش ُك ٍ
الال َمَ ،وِه َي الل َغةُ اْل َم ْش ُه َ
ات {ل ُكل َ
ور} أ ْ
ورُة{ ،إ َّن في ذل َك َْل ٍ ْ
َ َ
ور عَلى َّ ِ
الصَّب ُار َّ
ُع ِطي
ورَّ ،الِذي ِإذا أ
ال قُ ْطُر ٌبِ :ن ْع َم اْل َع ْب ُد َّ
َصَّب ٍار َعَلى اْلَبْل َوى َش ُك ٍ َ
الش ُك ُ
الن ْع َماءَ ،ق َ
َ ْ َ
َش َكر ،وِإ َذا اب ُتلِي صبرَ ،قال عو ُن بن عبِد َّ ِ
َّللاَ :ف َك ْم ِم ْن ُم ْن َع ٍم َعَل ْي ِه َغ ْي ِر شاكر ،وكم من مبتلى
َ َ ْ ْ ُ َْ
َ َ ْ َ َ ََ
غير صابر".
يعني الفرق أو االختالف بين القراءتين" :إن يشاء يسكن الريح" أو "الرياح" الترجيح بين القراءتين

ياحا ،وال
من حيث المعنى اآلن في الخبر في الذكر إذا هبت الريح أو الرياح :اللهم اجعلها ر ً
بعضا ،ويكون بعضها في وجه
يحا واحدة يقاوم بعضها ً
ياحا ال ر ً
يحا؛ ألنها إذا كانت ر ً
تجعلها ر ً
يحا واحدة ،هذا بالنسبة للبر ،لكن بالنسبة للبحر هل
بعض ،فتخف حدتها ،بخالف ما لو كانت ر ً

معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

ياحا لتالطمت األمواج بهذه الجواري
المناسب أن يقال :ريح أو رياح؟ ريح؛ ألنه لو كانت ر ً
يحا،
وغرقت ،فالمناسب هنا أن يقال :إن يشأ يسكن الريح؛ ألن في البحر األولى أن تكون ر ً
الرياح لو تالطمت الرياح من كل جهة من هذه الجواري لعاقتها عن السير من جهة ،وتسببت

يحا واحدة تدفعها من الخلف إلى األمام ،هذا أسرع لوصولها،
في غرقها ،بخالف ما إذا كانت ر ً
أما بالنسبة لحال ما يختلف عن البحر كالبر مثالً فالرياح أنسب من الريح؛ ألن الريح إذا كانت
ياحا يقاوم بعضها
مسارها و ً
احدا صارت قوية ،وصار ضررها أكثر ،بخالف ما إذا كانت ر ً
بعضا ،ويخف بعضها قوة بعض.
ً

طالب......:
قرأها أهل المدينة :الرياح بالجمع.
طالب :مخارج....
على كل حال هذه مناسبة وغير مناسبة من حيث المعنى الريح أفضل.
طالب :مثل ريح قوم عاد يا شيخ هل يطلق عليها ريح أو رياح ...
ريح ريح.
طالب...:الريح نافعة.
ولو لم تكن نافعة ،لكنها أخف ،فيها منافع ،الرياح ،فيها تلقيح األشجار وغيرها وإزالة عفونة الجو

ياحا في البر أفضل
وفساده ،وفيها منافع كثيرة جدا ،يعني ما هي بعبث ،لكن مع ذلك كونها ر ً
يحا.
من كونها ر ً
ِ
ِ
ِن َي َش ْأ َي ْج َع ْل ِ
ف َف ُيوب ِ
َي
ِق ُّ
َي َوإ ْ
اح َع َواص َ
الرَي َ
الس ُف َن ،أ ْ
" َق ْولُهُ َت َعاَلى { :أ َْو ُيوبِْق ُه َّن بما َك َس ُبوا} أ ْ
الس ُف ِن { ويعف عن َكثِ ٍ ِ
وب أ ْ ِ
ُي ْغ ِرْق ُه َّن ِبذُنُ ِ
ِ
َهلِ َهاَ ،فَال ُي ْغ ِرقُ ُه ْم َم َع َها،
َه َل ُّ
ير} م ْن أ ْ
ََْ ُ َ ْ
ِق أ ْ
يلُ :يوب ْ
َهل َهاَ ،وق َ
ِ
ِ
ير ِم َن الذنوب فينجيهم هللا من
َي َوَي َت َج َاو ُز َع ْن َكثِ ٍ
ف َع ْن َك ِث ٍ
يلَ ":وَي ْع ُ
َح َك ُ
ير" أ ْ
اه اْل َم َاوْرد ُّيَ ،وق َ
الهالك.
ِ
ِ
َن اْل َم ْعَنىِ :إ ْن َي َش ْأ ُي ْس ِك ُن
ال؛ ِِل َّ
اءةُ اْلَفاشَي ُة " َوَي ْع ُ
ف" ِباْل َج ْزمَِ ،وِف َ
يها ِإ ْش َك ٌ
قال القشيريَ :واْلقَر َ
ِ
ِ
وب أ ْ ِ
اكَد ،وُي ْهلِ ُك َها ِب ُذ ُن ِ
ِ
يح َف َت ْبَقى ِتْل َك ُّ
ف" َعَلى َه َذا؛ ِل ََّنهُ
ف " َي ْع ُ
َهل َهاَ ،فَال َي ْح ُس ُن َع ْط ُ
الر َ
الس ُف ُن َرَو َ
ِ
فَ ،وَل ْي َس اْلم ْعَنى َذلِ َكَ ،ب ِل اْلم ْعَنى ِْ
غ ْي ِر َشْرِط
اإل ْخَب ُار َع ِن اْل َع ْف ِو ِم ْن َ
َيص ُير اْل َم ْعَنىِ :إ ْن َي َش ْأ َي ْع ُ
َ
َ
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ِ
ف َعَلى اْلم ْج ُزومِ ِم ْن َح ْي ُث َّ
الل ْفظُ ََل ِم ْن َح ْي ُث اْل َم ْعَنىَ ،وَق ْد قرأ قوم:
اْل َم ِش َيئةَ ،ف ُه َو ِإ ًذا َع ْط ٌ
َ
الرْف ِعَ ،وِهي َجِيَد ٌة ِفي اْل َم ْعَنى.
ف" ِب َّ
َ"وَي ْع ُ
َ
ِ
جادلُو َن ِفي ِ
{ ويعَلم َّالِذين ي ِ
َّ
َي ِإ َذا َت َو َّسطُوا اْلَب ْحَر
آياتنا َما َل ُه ْم ِم ْن َم ِح ٍ
َ ُ
يص} َي ْعني اْل ُكف َار ،أ ْ
ََْ َ
َّللا ،وََل د ِ
ِ
ِ
َو َغ ِشَي ْت ُهم ِ
اف َع
ان أ َْو َب ِقَي ِت ُّ
اح ِم ْن ُك ِل َم َك ٍ
الس ُف ُن َرَواكَد َعلِ ُموا أََّن ُه ََل َمْل َجأَ َل ُه ْم ِس َوى َّ َ َ
الرَي ُ
ُ
ِ
ِ
ضى
ضى َه َذا اْل َم ْعَنى ِفي َغ ْي ِر َم ْو ِض ٍعَ ،و َم َ
صو َن َل ُه اْل ِعَب َاد َةَ ،وَق ْد َم َ
َّللا ِإ ْهَال َك ُه ْم َف ُي ْخل ُ
َل ُه ْم إ ْن أََرَاد َّ ُ
اْلَق ْول ِفي ُرُك ِ
وب اْلَب ْح ِر ِفي " اْلَبَقَرِة" َو َغ ْي ِرَها بِ َما ُي ْغ ِني عن إعادته ،وقرأ نافع وابن عامر:
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الرْف ُع َعَلى اَل ْست ْئَناف َب ْعَد َّ
الرْف ِع ،واْلَباقُو َن ِب َّ
ورِة
الن ْص ِبَ ،ف َّ
َ"وَي ْعَل َم" ِب َّ
الشْرط َواْل َجَزاءَ ،كَق ْولِه في ُس َ
َّ ِ
َّللا َعلى َم ْن
الَ { :وَيتُ ُ
الت ْوَبةَ { :وُي ْخ ِزِه ْم َوَي ْن ُ
وب َّ ُ
صْرُك ْم َعَل ْي ِه ْم} [التوبة ،]14 :ثُ َّم َق َ
آتك وي ْن َطلِق عبد َّ ِ
ِِ ِ
ِ ِ
َّللا ،أ َْو َعَلى أََّن ُه َخَبُر
شاء}[التوبةَ ]15 :رْف ًعاَ ،وَنظ ُيرُه في اْل َكَالمِِ :إ ْن َتأْتني َ َ َ ُ َ ْ ُ
َي ُ
فَ ،كَقولِ ِه تَعاَلى { :ولَ َّما يعَلمِ َّ ِ
الصر ِ
جاه ُدوا ِم ْنكُ ْم َوَي ْعَل َم
ْاب ِتَد ٍاء َم ْح ُذ ٍ
ين َ
َّللا َّالذ َ
وفَ ،وا َّلن ْص ُب َعَلى َّ ْ
َ َْ
ْ
َ
ُ
النص ِب اس ِت ْخَفا ًفا؛ َكر ِ
ف ِم ْن َح ِ
اهَي ًة ِل َت َوالِي
َّ
ص ِر َ
الصا ِب ِر َ
َ
ال اْل َج ْزمِ ِإَلى َّ ْ
ْ
ين} [آل عمرانُ ]142 :
اْل َج ْزمَِ ،كَق ْو ِل َّ
النا ِب َغ ِة:
َو َّ
الن ِ
َّ
ام
الش ْهُر
اس
ِيع
،،،
َي ْهِل ْك
وس
أ َُبو
َي ْهلِ ْك
َفِإ ْن
َرب ُ
َق ُاب َ
اْل َحَر ُ
َّ
ِبِذَن ِ
ام
َل ُه
َل ْي َس
الظ ْه ِر
َج َّب
،،،
ش
اب
َب ْعَد ُه
َوُي ْم ِس ُك
ع ْي ٍ
أَ
َ
َسَن ُ
ِ
ِ
ِ
ال َّ
َن
َن" ِِل َّ
اجُ :نص َب َعَلى ِإ ْض َم ِار" أ ْ
الز َّج ُ
الَ :وَل ْو َجَزَم " َوَي ْعَل َم" َج َازَ ،وَق َ
َو َه َذا َم ْعَنى َق ْول اْلَفَّراءَ ،ق َ
ِ
ِن ِش ْئ َت ُقْل َتَ :وأ ُْك ِر ْم َك ِباْل َج ْزمَِ ،وِفي َب ْع ِ
ض
َصَن ُع م ْثَل ُه َوأ ُْك ِر ُم َكَ ،وإ ْ
ولَ :ما َت ْصَن ُع أ ْ
َقْبَل َها َج ْزًماَ ،تُق ُ
ِ
اح ِ
اْلمص ِ
َن َّ
ال أ َُبو َعلِ ٍي
فَ " :ولَِي ْعَل َم"َ ،و َه َذا َي ُد ُّل َعَلى أ َّ
الن ْص َب ِب َم ْعَنىَ :ولَِي ْعَل َم أ َْو ِل ْ
ََ
َن َي ْعَل ُمَ ،وَق َ
َن َي ْج َع َل ْاِل ََّو َل ِفي َتْقِد ِ
َواْلمَب ِرُدَّ :
َي َوَي ُكو ُن ِم ْن ُه َع ْف ٌو
َن" َعَلى أ ْ
الن ْص ُب ِبِإ ْض َم ِار" أ ْ
ير اْل َم ْصَد ِر ،أ ْ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ولِ :إ ْن َتأْتني َوتُ ْعطيني أُ ْك ِر ُم َكَ ،ف َت ْنص ُب
َن َي ْعَل َمَ ،فَل َّما َح َمَل ُهَ ،عَلى اَل ْسمِ أ ْ
َض َمَر أ ْ
َوأ ْ
َنَ ،ك َما َتُق ُ
يص" أ ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ان َوأ ْ
َي ِإ ْن َي ُك ْن م ْن َك ِإ ْتَي ٌ
َي م ْن فَر ٍار َو َم ْهَرٍبَ ،قاَلهُ
َن ُت ْعطَينيَ ،و َم ْعَنى" م ْن َمح ٍ ْ
ُت ْعطيني ،أ ْ
ِِ ِ
ِ
ِ
قُ ْطرب ،وقال ُّ ِ
ص ًة ِإ َذا َرَمى بِ ِه،
ٌُ
اص به اْلَبع ُير َح ْي َ
السد ُّي :م ْن َمْل َجٍأ َو ُه َو َم ْأ ُخوٌذ م ْن َق ْولِ ِه ْمَ :ح َ
َو ِم ْن ُه قَ ْولُ ُه ْمُ :فَال ٌن يحيص عن الحق أي يميل عنه.
ِ
َي َفِإَّن َما ُه َو
يد من الغنى والسعة في الدنياَ "،ف َم ُ
َق ْوُل ُه َت َعاَلىَ { :فما أُوِتيتُ ْم م ْن َش ْي ٍء} ُي ِر ُ
تاع" أ ْ
ِ
ِ
م َت ٌ ِ
اخر ِب ِه ،واْل ِخ َط ِ
ينَ { ،وما ِع ْنَد
ام َقلِيَل ٍة َت ْنَقضي َوَت ْذ َه ُبَ ،فَال َي ْنَبغي أ ْ
اع في أََّي ٍ
اب لْل ُم ْش ِرِك َ
َن ُي َتَف َ َ
ُ
َ
َ
الط ِ ِ ِ
َّللا َخير وأَبقى } ي ِر ِ
ِ
َّ
الثو ِ
آم ُنوا} َصَدقُوا َوَو َّح ُدواَ { ،و َعلى َرب ِِه ْم
ُ ُ
اعة {لَّلذ َ
اب َعَلى َّ َ
َّ ْ ٌ َ ْ
يد م َن َ
ين َ
يق ِحين أَ ْنَفق ج ِميع مالِ ِه ِفي َطاع ِة َّ ِ
ِِ
ِ
َّللا َفَالم ُه َّ
اء
َيتَ َوَّكلُو َن} َنَزَل ْت في أَ ِبي َب ْك ٍر الصد ِ َ
َ
الن ُ
اسَ ،و َج َ
َ
َ َ َ َ
ِفي الحديث أنه :أنفق ثمانين ألًفا".
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يعني في قصته مع عمر –رضي هللا عنه -حينما تصدق أ بو بكر بجميع ماله ،وتصدق عمر

بنصف ماله ،وهذا مع عظم التوكل على هللا –جل وعال ،-وغلب الظن على ما يقوم به الحال
من نفس وولد ورقيق وما أشبه ذلك يجوز الصدقة بالمال وإال إذا ضعف التوكل وغلب على

الظن أ نه ال مصدر للكسب له وولده كما في حديث سعد« :أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن
تذرهم عالة يتكففون الناس».

طالب :ما يقال عنها مكية وحادثة أبي بكر مدنية؟
نعم.
طالب :اْلية مكية وقصة أبي بكر وعمر في المدينة؟
مدنية نعم.
قوله تعالى{ :و َّالِذين يج َتنِبو َن َك ِ
اإل ْثمِ واْلَفو ِ
بائَر ِْ
ش َوإِذا َما َغ ِض ُبوا ُه ْم َي ْغ ِفُرو َن}
اح َ
َ َ َْ ُ
َ
ِ ِ
يه م ْسأََل َت ِ
ان:
ف َ
ِ
ِ
ِ
وف َعَلى قَ ْولِ ِهَ { :خ ْيٌر َوأ َْبقى
ين ِفي َم ْو ِض ِع َج ٍر َم ْعطُ ٍ
ين َي ْج َتن ُبو َن} َّالذ َ
ْاِلُوَلىَ :ق ْولُ ُه َت َعاَلىَ { :و َّالذ َ
اإل ْثمِ" وقد م َضى اْلَقول ِفي اْل َكب ِائ ِر ِفي " ِ
لَِّلِذين آم ُنوا} أي وهو للذين يجتنبون " َك ِ
بائَر ِْ
الن َس ِاء".
َ
ْ ُ
َ
َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اإل ْثمِ" واْلو ِ
اح ُد َق ْد ُيَر ُاد ِبه اْل َج ْم ُع ع ْنَد ِْ
ِن
اإل َضا َفةَ ،كَق ْولِه َت َعاَلىَ { :وإ ْ
َوَقَ أَر حمزة والكسائيَ " :كبائَر ِْ َ َ
َتعُّدوا ِنعم َة َّ ِ
صوها}".
َّللا ََل ُت ْح ُ
ُ
َْ
من سياق العموم أن يفرد المضاف.
ِ ِ
ِ ِ
" وَكما ج ِ
اق ِدْرَهم َها َوَق ِف َيزَها» واْلَباقُو َن ِباْل َج ْم ِع ُهَنا َوِفي " َّ
الن ْجمِ"،
اء في اْل َحديثَ « :مَن َعت اْلعَر ُ
َ َ َ َ
َ
ِ
"واْلَفو ِ
الَ :ك ِب ُير ِْ
السِد ُّيَ :ي ْع ِني ِ
ال قَ ْو ٌم:
ال ُّ
عَّب ٍ
اح َ
الزَنىَ ،وَقاَل ُه ْاب ُن َ
َ
اإل ْثمِ الشْر ُكَ ،وَق َ
اسَ ،وَق َ
ش" َق َ
ش َد ِ
الص َغ ِائ ِر م ْغ ُفورةٌ ِع ْنَد اج ِتَنا ِبها ،واْلَفو ِ
َكَب ِائُر ِْ
اخَل ٌة ِفي اْل َكَب ِائ ِرَ ،وَل ِكَّن َها
اإل ْثمِ َما َتَق ُع َعَلى َّ
اح ُ
َ َ
ْ َ َ َ
ِ
َشَنع َكاْلَق ْت ِل ِب ِ
النسب ِة ِإَلى اْلمراوَد ِة ،وِقيل :اْلَفو ِ
الن ْسَب ِة ِإَلى اْل ُجْر ِحَ ،و ِ
ش
اح ُ
َت ُكو ُن أَ ْف َح َ
ش َوأ ْ َ
الزَنى ِب ْ َ
َ
َُ َ
َ َ
الل ْف ِظ ،أَي يجتنِبون المع ِ
اصي؛ ِِل ََّنها َكب ِائر وَفو ِ
واْل َكب ِائر ِبمعًنى و ِ
احٍدَ ،ف َكَّرر لِ َتعُّدِد َّ
ال
اح ُ
َ َ ُ َ َ
َ َ
َ َ ُ َْ َ
شَ ،وَق َ
ْ َ َْ ُ َ ْ ََ َ
ِ
ِ
ات اْل ُح ُد ِ
شم ِ
ود.
وجَب ُ
ُمَقات ٌل :اْلَف َواح ُ ُ
ِ
ِ
ِ
َّ ِ
يل:
الثانَي ُةَ :ق ْوُل ُه َت َعاَلىَ { :وإِذا َما َغض ُبوا ُه ْم َي ْغفُرو َن} أي يتجاوزون ويحملون َ
ع َّم ْن َظَل َم ُه ْم ،ق َ
َنَزَل ْت ِفي عمر ِحين ُش ِتم ِبم َّك َة ،وِق ِ
ِِ ِ
ِ
ين
ين َلمه الناس على إنفاق مال ُكله َوح َ
يل :في أَِبي َب ْك ٍر ح َ
َ
ُ ََ
َ َ
َ َ
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ِ
ِ
ِ
ِ
ال َمَّرًةَ ،ف َت َصَّد َق ِب ِه ُكلِ ِه فِي
الْ :
َّللا َ
اجتَ َم َع ِلَِبي َب ْك ٍر َم ٌ
ع ْنهَُ -ق َ
ُشت َم َف َحلُ َمَ ،و َع ْن َعل ٍي َ-رض َي َّ ُ
افرو َنَ ،فَنزَلتَ { :فما أُوِتيتم ِمن َشي ٍء َفمتاع اْلحي ِ
ِ
ِ
َّ
س ِب ِ
اة
َ ْ
ُْ ْ ْ ََ ُ ََ
َه اْل َك ُ
يل اْل َخ ْي ِرَ ،فَال َم ُه اْل ُم ْسل ُمو َن َو َخطأ ُ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ين آم ُنوا َو َعَلى َرب ِ
ُّ
ِه ْم َي َت َوَّكُلو َن} ِ -إَلى َق ْولِه َ { :-وِإ َذا َما َغض ُبوا
الد ْنَيا َو َما ع ْنَد َّ
َّللا َخ ْيٌر َوأ َْبَقى للذ َ َ
ِ
ِ
ين أََبا َب ْك ٍر َفَل ْم َيُرَّد َعَل ْي ِه َش ْيًئاَ ،فَنَزَل ِت
ال ْاب ُن َعَّب ٍ
اسَ :ش َت َم َر ُج ٌل م َن اْل ُم ْش ِرِك َ
ُه ْم َي ْغفُرو َن}َ ،وَق َ
ْاْلي ُة ،وهِذِه ِم ْن مح ِ
َخَال ِقُ ،ي ْش ِفُقو َن َعَلى َظالِ ِم ِه ْم َوَي ْصَف ُحو َن لِم ْن َج ِه َل َعَل ْي ِه ْمَ ،ي ْطلُ ُبو َن
اس ِن ْاِل ْ
َ ََ
ََ
َ
ِ
ِِ
َّللا َتعاَلى وع ْفوه؛ لَِقولِ ِه َتعاَلى ِفي ِ ِ
ِ
ِ
ع ِن
ين اْلغَ ْي َظ َواْلعاف َ
انَ { :واْلكاظم َ
آل ع ْمَر َ
ين َ
َ َ َُ ْ
َ
اب َّ َ
ِب َذل َك َث َو َ
الن ِ
َّ
ض ُه ْم:
َن َيتََن َاوَل َك َّ
الر ُج ُل َف َت ْك ِظ َم َ
غ ْي َظ َك َع ْن ُهَ ،وأَ ْن َشَد َب ْع ُ
اس} [آل عمرانَ ،]134 :و ُه َو أ ْ
على
له
ذاك
َوَو َه ْب ُت
،،،
ُظْل ِمي
لِ َظالِ ِمي
َعَف ْو ُت
ِإِني
ُّ
الظْلمِ"
ِم َن
لَ ُه
َب َك ْي ُت
َحتَّى
،،،
َوأَْر َح ُم ُه
َي ْظلِ ُم ِني
زال
ما
يعني شفقة عليه ،وأثر هذا العفو وهذا الصفح على هذا الظالم وهذا الشاتم أشد من أثر المعاقبة
علمي

والمحاسبة.

ِ
اس َت ُ ِ ِ
ناه ْم ُي ْن ِفُقو َن}
َقاموا َّ
الص َ
َمُرُه ْم ُشورى َب ْيَن ُه ْم َو ِم َّما َرَزْق ُ
قوله تعالىَ { :و َّالذ َ
ين ْ
الة َوأ ْ
جابوا لَربِه ْم َوأ ُ
ِف ِ
يه َثَال ُث َم َسائِ َل:
ِ
جابوا
ْاِلُوَلى :قَ ْولُ ُه َت َعاَلىَ { :و َّالذ َ
اس َت ُ
ين ْ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
يما ِن
ْاِلَ ْن َص ُار باْل َمد َينةْ ،
اس َت َج ُابوا إَلى ْاإل َ
ِ ِ
الصالة}".
َقاموا َّ
اْله ْجَرةَ { ،وأ ُ

ِ ِ
الة} قال عبد الرحمن بن َزْيٍدُ :ه ُم
َقاموا َّ
الص َ
لَربِه ْم َوأ ُ
الرس ِ ِ
ِ
ين أَ ْنَف َذ ِإَل ْي ِه ُم ا ْثَني َع َشَر َن ِق ًيبا ِم ْن ُه ْم قَْب َل
ول ح َ
ب َّ ُ
ْ

يعني في بيعة العقبة األولي بايعوه ،هؤالء اثنا عشر ،فأنفذهم إلى قومهم ،ودعوهم فدخلوا اإلسالم

نعم.

َي أََّد ْو َها لمواقيتها بشروطها وهيئاتها.
َقاموا َّ
الصالة} أ ْ
"{ َوأ ُ
ورَ ،و ُّ
َي َي َت َش َاوُرو َن ِفي ْاِلُم ِ
ورى َم ْصَدُر
الش َ
َمُرُه ْم ُشورى َب ْيَن ُه ْم} أ ْ
الثانية :قوله تعالىَ { :وأ ْ
ُ
َشاورُتهِ ،م ْثل اْلب ْشرى و ِ
َّ
الذ ْكَرى َوَن ْح َوُهَ ،ف َك َان ِت ْاِلَ ْن َص ُار َقْبل قُ ُدومِ َّ ِ
َّللا َعَل ْي ِه َو َسَّل َم -
َْ ُ
ُ ُ َ َ
النب ِي َ -صلى َّ ُ
َ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
َّللا َت َعاَلى ِب ِهَ ،قاَل ُه َّ
ال
النَّق ُ
اشَ ،وَق َ
َمً ار َت َش َاوُروا فيه ثُ َّم َعملُوا َعَل ْيهَ ،ف َمَد َح ُه ُم َّ ُ
إَل ْي ِه ْم إ َذا أََر ُادوا أ ْ
الر ِي ِفي أُم ِ
ورِه ْم ُم َّت ِفُقو َن ََل َي ْخَتلِ ُفو َنَ ،ف ُمِد ُحوا ِب ِاتَف ِ
اق َكلِ َمتِ ِه ْم،
َي ِإَّن ُه ْم َِل ْن ِقَي ِاد ِه ْم ِإَلى َّ ْأ
اْل َح َس ُن :أ ْ
ُ
ِ
ورِه ْم،وقال َّ
ال اْل َح َس ُن :ما َت َش َاوَر َق ْو ٌم َق ُّط ِإََّل ُه ُدوا ِِلَْر َشِد أُم ِ
ين َس ِم ُعوا
اوُرُه ْم ح َ
الض َّح ُ
اكُ :ه َو َت َش ُ
َق َ
ُ
َ
ول َّ ِ
َّ
ور َرس ِ
َّللا َعَل ْي ِه َو َسَّلم َ ،-وَوَرَد ُّ
اج َت َم َع َ ْأر ُي ُه ْم ِفي َد ِار أَبِي
ِب ُ
اء ِإَل ْي ِه ْم َح َّتى ْ
النَقَب ُ
َّللا َ -صلى َّ ُ
ظ ُه ِ ُ
َ
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ِ
ان بِ ِه و ُّ ِ
ِ
اإليم ِ
ِ
ض ُه ْم ِب َخَب ٍر
ض َل ُه ْمَ ،فَال َي ْس َتأ ِْثُر َب ْع ُ
يما َي ْع ِر ُ
يل َت َش ُ
َ
أَُّي َ
الن ْصَرة َل ُهَ .وق َ
اوُرُه ْم ف َ
وب َعَلى ْ َ
ض.
ُدو َن َب ْع ٍ
الشورى أُْلَف ٌة لِْلجم ِ
الصو ِ
ِ ِ
ابَ ،و َما َت َش َاوَر قَ ْو ٌم
ال ْاب ُن اْل َعَرب ِ
ََ َ
ِيَ ُّ :
اعة َو ِم ْسَب ٌار لْل ُعُقول َو َسَب ٌب ِإَلى َّ َ
َوَق َ
ِإََّل ُه ُدوا.
ِ
يم:
َوَق ْد َق َ
ال اْل َحك ُ
َح ِازٍم
اس َت ِع ْن ِ ...بَ ْأر ِي لبيب أو مشورة
َّ ْأ
ِإ َذا َبَل َغ
الر ُي اْل َم ُش َ
ورَة َف ْ
َفِإ َّن الخو ِ
ورى
ُّ
افي قُ َّوٌة لِْلَق َو ِادمِ
اض ًة ...
َعَل ْي َك
َت ْج َع ِل
َوََل
َغ َض َ
الش َ
ْ ََ َ
ِ
ِ
ِ
َّ
ان َّ ِ
َّللا اْلم َش َاوَرَة ِفي ْاِلُم ِ
َّللا
ور ِب َم ْد ِح اْلَق ْومِ َّالذي َن َكا ُنوا َي ْم َتثلُو َن َذل َكَ ،وَق ْد َك َ
النب ُّي َ -صلى َّ ُ
ُ
َف َمَد َح َّ ُ ُ
َص َح َاب ُه ِفي ْاْلَر ِاء اْلم َتعلَِق ِة ِبمصالِ َح اْل ُحُر ِ
َعَل ْي ِه َو َسَّلم ُ -ي َش ِ
وبَ ،وَذلِ َك ِفي ْاْلَر ِاء َكثِ ٌير".
اوُر أ ْ
ََ
ُ َ
َ
ال فيما يتعلق باألحكام والديانات ،فإن هذه بالوحي من هللا –جل وعال ،-أما ما يتعلق بالمصالح

العامة والحروب ف ال مانع من هذه االستشارة التي لم يوحى إليه بها شيء ،ثم بعد ذلك يتقرر
شيء صار الشرع.
" َوَذلِ َك
ْاِلَ ْق َسامِ

َعَل ْيَنا".

اورهم ِفي ْاِلَح َكامِ؛ ِِل ََّنها مَنَّزَل ٌة ِمن ِع ْنِد َّ ِ
ِ ِ
ِ
يع
َّللا َعَلى َج ِم ِ
ْ
ْ
في ْاْلَراء َكث ٌيرَ ،وَل ْم َي ُك ْن ُي َش ِ ُ ُ ْ
َ ُ
الصحاب ُة بعد استِ ْئ َث ِار َّ ِ
الن ْد ِب واْلم ْكُر ِ
ض َو َّ
ِم َن اْلَفْر ِ
َّللا َت َعاَلى ِب ِه
وه َواْل ُمَب ِ
اح َواْل َحَ ارمَِ ،فأ َّ
َما َّ َ َ َ ْ َ ْ
َ َ

يعني بعد وفاته –عليه الصالة والسالم.-
السَّن ِة ،وأ ََّول ما ت َشاور ِف ِ
ِ
ون َها ِم َن اْل ِك َت ِ
يه ال َّص َح َابةُ
اب َو ُّ
َح َكامَِ ،وَي ْس َت ْن ِبطُ َ
" َف َك ُانوا َي َت َش َاوُرو َن في ْاِل ْ
َ ُ َ َ ََ
ِ
ص عَليها ح َّتى َك ِ
َّ
اْل ِخَال َفةَُ ،فِإ َّن َّ ِ
يها َب ْي َن أَِبي َب ْك ٍر
َ
َّللا َعَل ْيه َو َسَّل َم َ -ل ْم َي ُن َّ َ ْ َ َ
ان ف َ
النب َّي َ -صلى َّ ُ
َو ْاِلَ ْن َص ِار َما َسَب َق َبَيا ُنهُ".
يعني ما نص فيه صراحة أن الخليفة من بعدي فالن ،لكن جاء في النصوص وأحاديث تفيد
بمجموعها أن الخليفة من بعده أبو بكر.
طالب :بالنسبة لالستشارة اِلصل أن تبدأ....
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هذا األصل فيما يتبادله الناس من غير مقابل ،لكن إذا ترتب عليه تعطيل للمستشار ،وترتب

عليه أموال وإنفاق أموال فيأخذ ممن يستشيره بقدرها.

طالب :اِلصل في الكثير هل تكون  ....اَلستشارات هذه..
على كل حال المسلمون على شروطهم ،لكن هذا األصل مثل كسب الحجام األصل أن الحجام
يحجم الناس ،تعاون ،ما يأخذ عليهم شيًئا ،لكن إن أخذ شيًئا ،هل كسب الحجام خبيث؟ ثم بعد
اما ما أعطاه.
ذلك احتجم وأعطى الحجام ولو كان حر ً

طالب :هذه العقود ...أم عقود معاوضة؟
ال مع الشرط تكون عقود معاوضة ،أما مع عدم االشتراط مثل الرقية إذا كان قال :ال أرقيك إال
بمائة ريـال ،هذا حق ،لكن الذي تعطيه الذي تيسر لك هذا معه إرفاق.
َّللا ع ْنه َ :-نر َضى لِد ْني َانا من ر ِضيه رسول َّ ِ
ِ
َّ
َّللا َعَل ْي ِه َو َسَّل َم-
ع َمُر َ-رض َي َّ ُ َ ُ
ْ
ال ُ
َّللا َ -صلى َّ ُ
ُ َ َْ َ َ ُ َ ُ ُ
" َوَق َ
لِِد ِ
ينَنا".
ألنه استخلفه في الصالة أعظم أركان اإلسالم.
ِ
الرَّد ِةَ ،فاس َتَقَّر َ ْأري أَ ِبي َب ْك ٍر َعَلى اْل ِق َت ِ
َه ِل ِ
الَ ،وَت َش َاوُروا ِفي اْل َج ِد َو ِم َيرِاث ِهَ ،وفِي
" َوَت َش َاوُروا في أ ْ
ْ
ُ
ول َّ ِ
َّ
َّللا َعَل ْي ِه وسَّلم ِ -في اْل ُحُر ِ
َحِد اْل َخم ِر و َعَدِدِه .وَت َشاوُروا َب ْعَد َرس ِ
وبَ ،ح َّتى َش َاوَر
َ َ
ْ َ
َّللا َ -صلى َّ ُ
ُ
ََ َ
ِ
ِ
ِ ِ
عمر اْلهرمَز ِ
يها ِم َن
ال َل ُه اْل ُهْر ُمَز ُ
ان ح َ
ُ َُ ُ ْ ُ َ
انَ :مَثُل َها َو َمَث ُل َم ْن ف َ
ين َوَفَد َعَل ْيه ُم ْسل ًما في اْل َم َغازِيَ ،فَق َ
ِِ
الن ِ ِ
ِ
اح ِ
َّ
اح ْي ِن
ين َمَث ُل َط ِائ ٍر َل ُه ِر ٌ
اس م ْن َع ُد ِو اْل ُم ْسلم َ
َح ُد اْل َجَن َ
ان َو ِر ْجَال ِنَ ،فِإ ْن ُكسَر أ َ
يش َوَل ُه َجَن َ
الرس ،وإ ْ ِ
َن َه َض ِت ِ
ِن ُشِد َخ
اح ْاْل َخُر َن َه َض ِت ا ِلر ْجَال ِن َو َّ ْأ
سَ ،وإ ْ
الر ْجَال ِن ِب َجَن ٍ
ِن ُكسَر اْل َجَن ُ
الر ُ
اح َو َّ ْأ ُ َ
ان .و َّ ْأ ِ
ِ
س َذ َه َب ِ
سَ ،ف ُم ِر
َّ ْأ
الر ُس ك ْسَرىَ ،واْل َجَن ُ
الر ْجَال ِن َواْل َجَن َ
اح اْل َواح ُد َق ْي َصُرَ ،و ْاْل َخُر َف ِار ُ
اح ِ َ
الر ُ
ِِ
يث.
ين َفْلَي ْن ِفُروا ِإَلى ِك ْسَرى َ ...وَذ َكَر اْل َحِد َ
اْل ُم ْسلم َ
ِ
َخ َطأ ُ ُّ ِ
َمٌر َش َاوْر ُت قَ ْو ِميَ ،فَف َعْل ُت َّالِذي َيَر ْو َنَ ،فِإ ْن
ض اْل ُعَقَال ِءَ :ما أ ْ
ال َب ْع ُ
ْت َقط! إ َذا َحَزَبني أ ْ
َوَق َ
َص ْب ُت َف ُه ُم المصيبون ،وإن أخطأت فهم المخطئون.
أَ
ِ
ِ ِ
ِ
َّ ِ
َح َكامِ ِع ْنَد َق ْوِل ِه َت َعاَلىَ { :و ِ
ان" ما َت َض َّمَن ْت ُه ُّ
شاوْرُه ْم
ورى م َن ْاِل ْ
الش َ
الثال َث ُةَ :ق ْد َم َضى في " آل ع ْمَر َ َ
ِ
ِ
ورُة َبَرَكةٌَ .واْلم ْش َوَرُةُّ :
ورُة (بِ َضمِ
ورىَ ،وَك َذل َك اْل َم ُش َ
الش َ
َم ِر}[آل عمرانَ .]159 :واْل َم ُش َ
في ْاِل ْ
َ
ِ ِِ
ِ
ين)َ ،تُق ِ
ِ
ِ
ِ
الش ِ
ال:
َم ِر َو ْ
اس َت َشْرُت ُه ب َم ْعًنىَ .وَرَوى التْرمذ ُّي َع ْن أَبي ُهَرْيَرَة َق َ
ول م ْن ُهَ :ش َاوْرتُ ُه في ْاِل ْ
ُ
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ِ
َقال رسول َّ ِ
َّ
اءكُ ْم،
اؤُك ْم ِخَي َارُك ْمَ ،وأَ ْغ ِنَي ُ
ُمَر ُ
َّللا َعَل ْيه َو َسَّل َم ِ« :-إ َذا َك َ
اؤُك ْم ُس َم َح َ
َّللا َ -صلى َّ ُ
َ َُ ُ
ان أ َ
ِ
ِ
ورى َب ْيَن ُك ْم َف َظ ْهُر ْاِلَْر ِ
اؤُك ْم
اؤُك ْم ِشَرَارُك ْمَ ،وأَ ْغ ِنَي ُ
ُمَر ُ
ض َخ ْيٌر َل ُك ْم م ْن َب ْطن َهاَ ،وِإ َذا َك َ
َمُركُ ْم ُش َ
َوأ ْ
ان أ َ
ورُك ْم ِإَلى ِن َس ِائ ُك ْم َفَب ْط ُن اِْلَْر ِ
ض َخ ْيٌر َل ُك ْم من ظهرها» ،قال :حديث غريب".
ُم ُ
ُب َخَال َء ُك ْمَ ،وأ ُ
خرجه؟
طالب... :ضعيف أخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة ضعفه في قوله :غريب َل نعرفه إَل من
المري.
حديث الصالح ُ

المري ،المري ضعيف.
طالب :في حديثه غرائب...وَل يتابع عليها انتهى.
ضعيف صالح المري ضعيف نعم.
ِ
اه ْم َي َت َصَّد ُقو َنَ .وَق ْد تقدم في البقرة".
َع َط ْيَن ُ
َي َو ِم َّما أ ْ
"{و ِم َّما َرَزْق ُ
ناه ْم ُي ْنفُقو َن} أ ْ
األسبوع القادم يوم اإلثنين نكمل السورة ونقف إن شاء هللا.

