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السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
هذا يسأل عن تفسير حدائق الروح والريحان تفسير الهروي ،تفسير مطول ومبسوط في ثالثين
جزءا ،لكني ما قرأت فيه ،ال أستطيع أن أحكم عليه.
يقول :وهل تنصحون بقراءة تفسير الوسيط للشيخ سيد طنطاوي؟ تفاسير المتأخرين حقيقة هي
مأخوذة من تفاسير المتقدمين اللهم إال فهم يؤتاه اإلنسان في آية من اآليات يستفاد منها بقدر
ذلك وإال فالمعول عليه تفاسير األئمة الموثقين.
طالب :تفسير ....المكي..
نعم.
كثير.
طالب :تفسير......ينقل عنه القرطبي ا
ما هو طالب مكي بن أبي طالب القيسي األخير أبو طالب المكي األخير صوفي سالمي
صاحب القوت صوفي سالمي من السالمية يعني مبتدع أما مكي بن أبي طالب القيسي هذه
معروف له عناية بالقرآن والقراءات والرسم وغيرها يستفاد منه
نعم.
بسم هللا الرحمن الرحيم
"الحمد هلل رب العالمين ،وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،
قال اإلمام القرطبي -رحمه هللا تعالى-:
ماء
ض َوما كاُنوا ُمْن َ
ين} َق ْوُل ُه َت َعاَلىَ { :فما َب َك ْت َعَلْي ِه ُم َّ
{ َفما َب َك ْت َعَلْي ِه ُم َّ
ماء َو ْاْلَْر ُ
ظ ِر َ
الس ُ
الس ُ
ِ
ين" ،أَي م َؤ َّخ ِر َ ِ
ِ
ول ِعْن َد َم ْو ِت
َي ِل ُك ْف ِرِه ْمَ " ،وما كاُنوا ُمْن َ
َو ْاْلَْر ُ
ظ ِر َ
ض} أ ْ
ين باْل َغَرقَ ،وَكاَنت اْل َعَر ُب َتُق ُ
ْ ُ
ض
اء َح َّتى َب َك ْت ُه َّ
السِي ِد ِمْن ُه ْمَ :ب َك ْت َل ُه َّ
َّ
َي َع َّم ْت ُم ِص َيب ُت ُه ْاْل ْ
اء َو ْاْلَْر ُ
اء َو ْاْلَْر ُ
ض ،أ ْ
الس َم ُ
َشَي َ
الس َم ُ
الش ِ
الليالِي َّ ِ
ال َّ
َو ِ
اعُر:
الشاتَي ُ
يح َواْلَبْر ُ
الر ُ
قَ ،وَب َك ْت ُه َّ َ
اتَ ،ق َ
ِ
ِ
َف ِ
ام ْه
يح َتْبكي َش ْج َو َها َ ،،،واْلَبْر ُ
الر ُ
ق َيْل َم ُع في اْل َغ َم َ
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وقال آخر:
ط ِال َع ٌة
َ

َو َّ
س
الش ْم ُ
وقالت الخارجية:

َلْي َس ْت

ِب َك ِ
اس َف ٍة

،،،

ُتْب ِكي

َعَلْي َك

وم
ُن ُج َ

ور َم ِال َك ُم ِ
أََيا َش َجَر اْل َخ ُاب ِ
ورقا َ ،،،كأََّن َك َل ْم َت ْج َز ْع
وب اْلج َز ِع واْلب َك ِ
ِ
ِ
الت ْخِي ِ
التم ِث ِ
ِ ِ
يل َو َّ
اء َعَلْي ِه".
يل ُمَباَل َغة في ُو ُج ِ َ َ ُ
َوَذل َك َعَلى َسبيل َّ ْ

َعَلى

الليل

والقم ار

ْاب ِن

ط ِر ِ
يف
َ

حتى إن الجمادات تُطالب بالبكاء عليه والجزع عليه ،وهذا للمبالغة.
ظم م ِصيب ُتهم ،وَلم يوج ْد َلهم َف ْقٌد ،وِق ِ
ِ
َي َما
" َواْل َم ْعَنى أََّن ُه ْم َهَل ُكوا َفَل ْم َت ْع ُ ْ ُ َ ُ ْ َ ْ ُ َ ُ ْ
يل :في اْل َك ََل ِم إ ْض َم ٌار ،أ ْ
َ َ
السم ِ
اء واْلرض من المَلئكة ،كقوله تعالىَ { :و ْسَئ ِل اْلَقْرَي َة} [يوسف]82 :
َب َكى َعَلْي ِه ْم أ ْ
َه ُل َّ َ
َب ْل ُسُّروا ِب َه ََل ِك ِه ْم".
يعني تقدير المضاف واسأل أهل القرية ،هذا عند من يقول بالمجاز ،وأن هنا مجاز حذف ،وأما
من يقول بأنه ال يجوز المجاز في القرآن وال في اللغة عموما يقول :إن القرية يجوز سؤالها،
والقرية تُسأل وتجيب ،فإن لم تجب بلسان المقال فإنها يمكن أن تجيب بلسان الحال ،كما سأل
علي -رضي هللا عنه -القبور وأهل القبول وهم في أجوافها ،وال يتصور منهم جواب بلسان
المقال ،فأجابوا بلسان الحال ،وهذا أسلوب معروف في لغة العرب.
س ب ِن م ِال ٍك َقالَ :قال رسول َّ ِ
يد َّ ِ
َّ
ِ
َّللا َعَلْي ِه
" َقاَل ُه اْل َح َس ُنَ ،وَرَوى َي ِز َ
َّللا َ -صلى َّ ُ
َ َُ ُ
َ
الرَقاش ِي َع ْن أََن ْ َ
ِ
السم ِ
ِ
ِ
َّ
ِ َِّ
اء َب َاب ِ
اب َي ْد ُخ ُل ِمْن ُه َك ََل ُم ُه
اب َيْن ِز ُل مْن ُه ِرْزُق ُهَ ،وَب ٌ
ان َب ٌ
َو َسل َمَ « :-ما م ْن ُم ْؤم ٍن إَّل َوَل ُه في َّ َ
ض}« َي ْع ِني أََّن ُه ْم َل ْم
اه َفَب َكَيا َعَلْي ِهُ -ث َّم َت ََل{ َفما َب َك ْت َعَلْي ِه ُم َّ
ماء َو ْاْلَْر ُ
َو َع َمُل ُهَ ،فِإ َذا َم َ
ات َفَق َد ُ
الس ُ
ض عمَل ص ِالحا َتب ِكي عَلي ِهم ِْل ِ ِ
السم ِ
ِ
اء َع َم ٌل َص ِال ٌح
َْ ْ ْ
ْ
َي ْع َمُلوا َعَلى ْاْلَْر ِ َ َ َ
َجلهَ ،وََّل َص َع َد َل ُه ْم إَلى َّ َ
َف َتْب ِكي َف ْق َد َذ ِل َك".
على كل حال الحديث فيه كما هو واضح يزيد الرقاشي ،وهو ضعيف عند أهل العلم ،مخرج
عندك؟
طالب :نعم يا شيخ إسناده قال :ضعيف ،أخرجه الترمذي وأبو يعلى وأبو نعيم في الحلية من
حديث أنس ،وإسناده ضعيف؛ لضعف موسى بن عبيد الربذي ويزيد الرقاشي ،وقد ضعفه
الحافظ في المطالب العالية فقال :إسناده ضعيف ...في المجمع وكذا الترمذي حيث قال:
حديث َّل نعرفه مرفوعا إَّل من هذا الوجه ،وموسى بن عبيد ويزيد الرقاشي يضعفانه.
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نعم.
" وَقال مج ِ
ِ
ض َيْب ِكَي ِ
ال أَُبو َي ْحَيىَ :ف َع ِجْب ُت
اهٌدِ :إ َّن َّ
اء َو ْاْلَْر َ
ان َعَلى اْل ُم ْؤ ِم ِن أَْرَبع َ
َ َ َُ
ين َصَباحاَ ،ق َ
الس َم َ
ِ
لسم ِ
ِ
ِ
الرُكوِع َو ُّ ِ
ال :أ ََت ْع َج ُب! َوما ِل ْْل َْر ِ
اء ََّل
ض ََّل َتْب ِكي َعَلى َعْب ٍد َي ْع ُمُرَها ِب ُّ
م ْن َق ْوِله َفَق َ
الس ُجود! َو َما ل َّ َ
َ
يح ِه وَت ْك ِب ِ ِ
ِ
ان ِل َتس ِب ِ
ِي َّ
ِي َك َدو ِ
اس َ-ر ِضي
يها َدو ٌّ
ال َع ِل ٌّي َو ْاب ُن َعَّب ٍ
يرِه ف َ
َ
َتْبكي َعَلى َعْب ٍد َك َ ْ
الن ْحل! َوَق َ
َ
ِ
السم ِ
ِِ ِ
َّ ِ
ِ
ِ
ِ
اءَ ،وَت ْق ِد ُير ْاْلَي ِة َعَلى
َّ ُ
َّللا َعْن ُه َما :-إَّن ُه َيْبكي َعَلْيه ُم َصَل ُه م َن ْاْلَْرضَ ،و َم ْص َع ُد َع َمله م َن َّ َ
ه َذاَ :فما ب َك ْت عَلي ِهم مص ِ
اء وََّل مو ِ
اع ُد عم ِل ِهم ِمن َّ ِ
اض ُع ِعَب َاد ِت ِه ْم ِم َن ْاْلَْر ِ
ضَ ،و ُه َو َم ْعَنى
َ
ََ ْ َ
َ َ
الس َم َ َ َ
َْ ْ ََ
َقو ِل س ِع ِ
يد ْب ِن ُجَبْي ٍر".
ْ َ
ويكون حينئذ من باب إطالق الكل وإ اردة البعض.
وف ِم ْن ب َك ِ
ض َث ََل َث ُة أَوجهٍ :أَح ُدها :أََّنه َكاْلمعر ِ
السم ِ
ِ
ِ
اء َو ْاْلَْر ِ
اء اْل َحَي َو ِ
َن
انَ ،وُي ْش ِب ُه أ ْ
َ َ
ُْ
ُ
ُ َ ُْ
" َوفي ُب َكاء َّ َ
ي ُكو َن َقول مج ِ
َّ
اه ٍدَ ،وَقال ُشَرْي ٌح اْل َح ْضَرِم ُّي َقال َّ ِ
َّللا َعَلْي ِه َو َسَّل َمِ« :-إ َّن ِْ
اإل ْس ََل َم َب َدأَ
ْ َُ
َ
النب ُّي َ -صلى َّ ُ
َ
َ
ِ
ِ
ال:
ول َّ
َغ ِريبا َو َسَي ُع ُ
َّللا؟ َق َ
يلَ :م ْن ُه ْم َيا َر ُس َ
ود َغ ِريبا َك َما بدأ ،فطوبى للغرباء يوم القيامة» ق َ
ِ
ين ِإ َذا َف َس َد َّ
ات ُم ْؤ ِم ٌن ِفي
ال« :-أَََّل ََّل ُغْرَب َة َعَلى ُم ْؤ ِم ٍن َو َما َم َ
« ُه ُم َّالذ َ
الن ُ
اس َصَل ُحوا» ُث َّم َق َ
اك ِ
ض»ُ ،ث َّم َق أَر رسول َّ ِ
ُغرب ٍة َغ ِائبا عْنه ِبو ِ
َّ
َّللا َعَلْي ِه
يه ِإََّّل َب َك ْت َعَلْي ِه َّ
اء َو ْاْلَْر ُ
َْ
َ ُ َ
َّللا َ -صلى َّ ُ
َ َُ ُ
الس َم ُ
ان عَلى اْل َك ِ
ِ
اف ِر»".
َو َسَّل َمَ { :-فما َب َك ْت َعَلْي ِه ُم َّ
ماء َو ْاْلَْر ُ
ال« :أَََّل ِإَّن ُه َما ََّل َيْبكَي ِ َ
ض}ُ ،ث َّم َق َ
الس ُ
ماذا قال عنه؟
طالب :قال :مرسل أخرجه الطبري من حديثه عن شريح بن عبيد الحضرمي مرسَل روي
ضعيف بإسناده  ..وبصدره شواهد...
بدأ اإلسالم غريبا هذا له شواهد ،أما بقيته فضعيف ،أال ال غربة على مؤمن ،وما مات مؤمن
في غربة إلى آخره هذا مضعف.
ِ
الَ :حَّد َثَنا َي ْحَيى ْب ُن َعْب ِد
الَ :حَّد َثَنا أَُبو ُش َعْي ٍب اْل َحَّران ُّي َق َ
" ُقْل ُتَ :وَذ َكَر أَُبو ُن َعْي ٍم ُم َح َّم ُد ْب ُن َم ْع َم ٍر َق َ
َّ ِ
َّللا".
أبو نعيم.
طالب :نعم.
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لعل في بعض النسخ ذكر أبو نعيم الحافظ قال :حدثنا محمد بن معمر ،ما يعرف محمد بن

معمر كنيته أبو نعيم ،المخرج أبو نعيم األصفهاني الحافظ صاحب المصنفات يروي عن الشيخ
محمد بن معمر.
ماذا قال عندك؟
طالب.......:
نعم ،لكن موجودة في بعض النسخ ،نسخة التركي موجودة معكم؟
طالب....:
ماذا؟ الطبعة األخيرة موجودة؟
طالب........... :
السالم.
طالب :هكذا في النسخة الذي ...
ماذا يقول؟
طالب :يقول :وذكر أبو نعيم الحافظ قال :حدثنا محمد بن معمر...
هذا هو الظاهر ،وهو موجود في نسختين من األصول ،من أصول الكتاب.
ِ
ال َحَّد َثَنا َي ْحَيى ْب ُن َعْب ِد
الَ :حَّد َثَنا أَُبو ُش َعْي ٍب اْل َحَّران ُّي َق َ
" ُقْل ُتَ :وَذ َكَر أَُبو ُن َعْي ٍم ُم َح َّم ُد ْب ُن َم ْع َم ٍر َق َ
طاء اْل ُخراس ِاني َقال :ما ِمن عب ٍد يسجد َِّ ِ
َّ ِ
ِ
ّلِل َس ْج َدة ِفي
الَ :حَّد َث ِني َع َ ٌ َ َ ُّ َ َ ْ َ ْ َ ْ ُ ُ
الَ :حَّد َثَنا ْاْل َْوَزاع ُّي َق َ
َّللا َق َ
ض ِإََّّل َش ِه َد ْت َله يوم اْل ِقيام ِة ،وب َك ْت عَلي ِه يوم يم ُ ِ
اع ْاْلَْر ِ
يلُ :ب َكا ُؤ ُه َما ُح ْمَرُة
ُب ْق َع ٍة ِم ْن ِبَق ِ
ُ َْ َ َ َ ََ
وت ،ق َ
َ ْ َْ َ َ ُ
أَ ْطَر ِاف ِه َما".

من أجل هذا يستحب أهل العلم أن يتنفل إنسان في غير موضع الفريضة ،وإذا أراد أن يتنفل
ثانية ينتقل إلى موضع آخر؛ لتكثر مواضع السجود في األرض؛ فتبكي عليه وتشهد له يوم
القيامة.

تفسري القرطيب -سورة الدخان()003

وعلى كل حال ما جاء في ذلك كله ضعيف ،ويذكر عن أبي هريرة :ال يتطوع اإلمام في مكانه

وال يصح ،هكذا في صحيح البخاري.
طالب :حتى اْلثر هذا يا شيخ...
ماذا قال عنه؟
طالب...:مرفوع...رجال السند.

لكن على كل حال حكمه حكم المرفوع ،ما يمكن أن يقوله عطاء من تلقاء نفسه.
طالب :لكن اْلن كسند صحيح..
أين؟
طالب........ :
عطاء فيه كالم.
طالب.......:عطاء تابعي..
عطاء تابعي.
طالب........:
ما ال مجال للرأي فيه إذا قاله الصحابي فهو مرفوع موصول ،وإذا قاله التابعي فله حكم الرفع،
لكنه مرسل ،هذا إذا لم يعرف األخذ عن أهل الكتاب.
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّللا عنه -وعطاء والسدي
يلُ :ب َك ُ
اؤ ُه َما ُح ْمَرُة أَ ْطَراف ِه َما َقاَل ُه َعل ُّي ْب ُن أَبي َطال ٍبَ -رض َي َّ ُ
َ"وق َ
والترمذي محمد بن َع ِل ٍي".
الحكيم الترمذي محمد بن علي الحكيم صاحب النوادر نعم.
اه
" َو َح َك ُ
اء،
َّ
الس َم ُ

ع ِن اْلحس ِنَ ،قال ُّ ِ
ِ
ِ
ِ
َّللا َعْن ُه َماَ -ب َك ْت َعَلْي ِه
َ
ََ
السد ُّيَ :ل َّما ُقت َل اْل ُح َسْي ُن ْب ُن َعل ٍي َ-رض َي َّ ُ
َ
اؤ َها ُح ْمَرُت َها".
َوُب َك ُ
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هذا من بعض الغالة بالحسين وأهله ،وزادوا أن السماء أمطرت دما ،لكن هذا ال يثبت.
ِ
ِ
يد ب ِن أَِبي ِزي ٍاد َقالَ :ل َّما قتل الحسين بن علي بن أَِبي َ ِ
َّللا
" َو َح َكى َج ِر ٌير َع ْن َي ِز ْ
َ
طال ٍبَ -رض َي َّ ُ
َ
السم ِ
َش ُه ٍر".
اء أَْرَب َع ُة أ ْ
َعْن ُه َماْ -
اح َمَّر َل ُه آ َف ُ
اق َّ َ
ال شك أن قتله مصيبة ،وأمر عظيم وداهية مما دهى المسلمين في صدرها ،في صدر هذه

األمة ،لكن ال يعني أن السنن اإللهية تتغير وتخرق العادة أكثر من غيره.
طالب.. :تغيير موضع..الراتبة..

هو من هذا الباب يعني تشهد له بقع كثيرة من األرض ،وإال فما يثبت فيه خبر.
طالب :تحدث أخبارها.
مثل هذا من العمومات ،يعني من هذه العمومات وإال فما فيه شيء يخصه ،ولذلك لما قال

البخاري –رحمه هللا :-ويذكر عن أبي هريرة :ال يتطوع اإلمام في مكانه ،ولم يصح.
طالب...:يا شيخ مكانه أظن....

يعني على كل حال لو عمل بهذه العمومات ال على سبيل االلتزام والدوام ما فيه إشكال ،إن شاء
هللا.
طالب...:تحدث أخبارها.
مثل هذا مثل ما عندنا ،هذا مثل ما عندنا.
اؤ َها،
اح ِمَرُارَها ُب َك ُ
ال َي ِز ُ
يدَ :و ْ
" َق َ
َلم َت ُك ْن َح َّتى ُق ِت َل اْل ُح َسْي ُن ْب ُن
ُق ِت َل اْل ُح َسْي ُن".

ال
َوَق َ
َع ِل ٍي

َن اْل ُح ْمَرَة َّال ِتي َت ُكو ُن َم َع َّ
ُم َح َّم ُد ْب ُن ِس ِ
الش َف ِق
َخَبُروَنا أ َّ
ين :أ ْ
ير َ
َّللا عْنهما ،-وَقال سَليمان اْلَق ِ
ِ
اضيُ :م ِطْرَنا َدما َي ْوَم
َ َ ُ َْ ُ
َ-رض َي َّ ُ َ ُ َ

يعني ما معنى ذكر الشفق األحمر في النصوص ،وأنه نهاية وقت المغرب ،ولم يوجد إال بعد
مقتل الحسين؟ هذا كالم باطل.
" ُقْل ُتَ :رَوى َّ
الد َارُق ْط ِن ُّي
َّ
َّللا َعَلْي ِه َو َسَّل َم:-
َصلى َّ ُ

ِمن ح ِد ِ
ِ
ال َّ
الن ِب ُّي -
يث َم ِال ِك ْب ِن أََن ٍ
ْ َ
الَ :ق َ
س َع ْن َناف ٍع َع ِن ْاب ِن ُع َمَر َق َ
« َّ
ق اْل ُح ْمَرُة»".
الش َف ُ
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هذا ال يصح رفعه ،هو صحيح عن ابن عمر ،لكن ال يصح رفعه ،وقبوله من جهة أن ابن عمر
من أقحاح العرب يقبل قوله في هذا ،وأن المراد بالشفق في النصوص هو الحمرة ،وأما رفعه
فليس بالصحيح.
الص ِ
ق َش َفَق ِ
س َق َاَّلَّ :
اض".
" َو َع ْن ُعَب َاد َة ْب ِن َّ
ام ِت َو َشَّد ِاد ْب ِن أ َْو ٍ
ان ،اْل ُح ْمَرُة َواْلَبَي ُ
الش َف ُ
وبالحمرة قال الجمهور ،وبالبياض قال الحنفية.
ِ
الَّ :
اه ْاب ُن
" َفِإ َذا َغ َاب ِت اْل ُح ْمَرُة َحَّل ِت َّ
ق اْل ُح ْمَرُةَ ،و َه َذا َيُرُّد َما َح َك ُ
الش َف ُ
الص ََل ُةَ ،و َع ْن أَبي ُهَرْيَرَة َق َ
ِس ِ
ين".
ير َ
يعني من قال :إن الشفق األحمر هذا لم يوجد إال بعد مقتل الحسين الكالم مردود وباطل.
ِ
ِ
ال:
" َوَق ْد َتَقَّد َم في" ُسْب َح َ
ان" َع ْن ُقَّرَة ْب ِن َخال ٍد َق َ
ال
زكرياء َواْل ُح َسْي ِن ْب ِن َع ِل ٍيَ ،و ُح ْمَرُت َها ُب َك ُ
اؤ َهاَ ،وَق َ

َح ٍد ِإََّّل َعَلى َي ْحَيى بن
َما َب َك ِت َّ
اء َعَلى أ َ
الس َم ُ
مح َّم ُد بن ع ِلي ِ
التْرِم ِذ ُّي".
َُ ُْ َ ٍ

المعروف بالحكيم صاحب نوادر األصول يختلف عن اإلمام محمد بن عيسى الترمذي صاحب
الجامع.
ِ
ِ
السم ِ ِ ِ
ِ ِ ِ
" اْلُب َكاء ِإ ْدَرُار َّ ِ ِ
يلَ :ب َك ْت،
اء ب ُح ْمَرت َها ق َ
يل َب َك ْتَ ،وِإ َذا أ ََدَّرت َّ َ ُ
الش ْيءَ ،فإ َذا أ ََدَّرت اْل َعْي ُن ب َمائ َها ق َ
ُ
َن اْلم ْؤ ِمن ُنور ومعه ُنور َّ ِ
ِ
وِإ َذا أ ََدَّر ِت ْاْلَر ُ ِ ِ ِ
ض ُم ِض َيئ ٌة ِبُن ِ
ورِه،
َّللاَ ،ف ْاْلَْر ُ
ْ
يلَ :ب َك ْت؛ ْل َّ ُ َ ٌ َ َ َ ُ ُ
َ
ض ب َغَبَرت َها ق َ
ِ
ط َايا
اء ِب َخ َ
َوإ ْ
اب َع ْن َعْيَنْي َكَ ،فِإ ْن َفَق َد ْت ُن َ
ور اْل ُم ْؤ ِم ِن ا ْغَبَّر ْت فدرت ِبا ْغ ِبَر ِارَها؛ ْل ََّن َها َكاَن ْت َغْبَر ٌ
ِن َغ َ
َه ِل ِ
الشْرِكَ ،وإَِّن َما َص َار ْت ُم ِض َيئة ِبُن ِ
ض اْل ُم ْؤ ِم ُن ِمْن َها َدَّر ْت ِب َغَبَرِت َها".
ور اْل ُم ْؤ ِم ِنَ ،فِإ َذا ُق ِب َ
أْ
هذا ال يثبت به خبر ،لكن إنه من قبيل ما يقال في الحجر األسود مع ما ورد فيه ،وأنه نزل أشد

بياضا من اللبن ،ثم سودته خطايا بنى آدم ،لذا قيل :سودته خطايا بني آدم ،فلماذا لم تبيضه
حسناتهم؟ لماذا لم تبيضه حسناتهم؟ كان الجواب من بعض الشراح أن المكان األبيض سبغه
بالسواد يظهر ،لكن سبغ األسود بالبياض ال يؤثر فيه.
" وَقال أََنسَ :ل َّما َكان اْليوم َّال ِذي د َخل ِف ِ
َّ
يه َّ ِ
َّللا َعَلْي ِه َو َسَّل َم -المدينة أضاء كل
َ َ ٌ
النب ُّي َ -صلى َّ ُ
َ َ
َ َْ َ
ض ِف ِ
يه أَ ْظَل َم كل شيءَ ،وإَِّنا َل ِفي َد ْف ِن ِه َما َن َف ْضَنا ْاْلَْي ِدي ِمْن ُه
ان اْلَي ْوَم َّال ِذي ُق ِب َ
شيءَ ،فَل َّما َك َ
اء َفحمرُتها َكما َقال اْلحسن ،وَقال َنصر بن ع ِ
السم ِ
اص ٍمِ :إ َّن أ ََّو َل
وبَناَ ،وأ َّ
ُ َْ َ َ َ َ َ ُ َ َ ْ ُ ْ ُ َ
َح َّتى أَْن َكْرَنا ُقُل َ
َما ُب َك ُ
اء َّ َ
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ِ
الساع ِةَ ،ف ُت ِدُّر ِباْلب َك ِ
ِ ِ
اء ِل َخ ََل ِئ َها ِم ْن أَْن َو ِار اْلم ْؤ ِم ِن َ ِ
يل:
ْاْلَيات ُح ْمَرٌة َت ْظ َهُرَ ،وإَِّن َما َذل َك ل ُدُن ِو َّ َ
ُ
ينَ ،وق َ
ُ
ِ
ف َو ُح ْز ٍن.
َس ٍ
ُب َك ُ
َم َارٌة َت ْظ َهُر مْن َها َت ُد ُّل َعَلى أ َ
اؤ َها أ َ
اس ِت َحاَل َة ِفي َذ ِل َك".
ُقْل ُتَ :واْلَق ْو ُل ْاْل ََّو ُل أَ ْظ َهر؛ ِإ ْذ ََّل ْ
يعني أمام القدرة اإللهية ال استحالة ،لكن المسألة مسألة واقع هل وقع أو لم يقع ،أو أن هذه

األمارات وهذه العالمات قد يشاهدها بعض الناس دون بعض ،وقد توجد في المكان المخالف؟

يعني تجد الرجل شديد بياض الوجه من العصاة ،لكن آثار المعصية ظلمة في وجهه يدركها من

يدركها ،وتجد بخالفه رجال أسمر اللون ،وعليه من أنوار الطلعة ونورها وبهاؤها ،ما يدركه جل

الناس ،يعني فيه أمور نسبية إذا قلنا بهذا فما فيه غرابة والقدرة اإللهية ال يصعب وال يستحيل
أمامها شيء.
السماوات واألرض تكلمتا {قالتا أتينا طائعين} تكلمت بلسان المقال عند أهل التحقيق من أهل
العلم ،وغير ذلك مما نطق به الجمادات؛ الحجر كان يسلم علي النبي-عليه الصالة والسالم،-
والجذع حن لما تحول عنه ،لما كان يخطب مستندا إليه إلى المنبر ،حن الجذع ،ما فيه
استحالة ،لكن الكالم على ما تدل عليه النصوص المنقولة الصحيحة ،إما مجرد احتمال أو إبداء
رأي في مسألة ال يكفي.
طالب :أَّل يكفي أنه كان حقيقيا بيان....
على كل حال ما معنى حقيقي إيش معنى حقيقي يعني حسي وال معنوي قالتا آتينا طائعين يعني

األصل إن القول نطق األصل أنه نطق ولذلك أهل التحقيق يقولون ال مانع شو المانع من إن

يطو نطق نطقتا تنطق الجوارح اليد والرجل الجوارح تنطق وليس لها لسان وال فم وال فك وال
شيء فالقدرة اإللهية صالحة وهذا هو األصل فيما يثبت فيه النقل أما ما ال يثبت فيه النقل

فينظر ،يعني ضرس الكافر يوم القيامة مثل جبل أحد ،وما بين عاتقيه إلى منكبيه قالوا مسيرة
كذا ،هللا على كل شيء قدير ،وإذا ثبت النص بشيء فليس لنا مندوحة ،وليس لنا نظر وال إبداء

احتماالت حيال هذا النص.

اه ِفي سبحان ومريم وحم ُف ِصَل ْت
" َوِإ َذا َكاَن ِت السموات َو ْاْلَْر ُ
ض ُت َس ِب ُح َوَت ْس َم ُع َوَت َت َكَّل ُمَ -ك َما َبَّيَّن ُ
َف َك َذ ِلك َتب ِكي ،مع ما ج ِ
ِ ِ
َعَلم ِب َص َو ِ
اب َه ِذ ِه اْلقوال".
َ ْ
اء م َن اْل َخَب ِر في َذل َكَ ،و َّ ُ
ََ َ َ َ
َّللا أ ْ ُ
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الكالم في كونها تبكي هذا ال إشكال فيه{ ،فما بكت عليهم السماء واْلرض} ،هذا ال إشكال
فيه ،وليس ألحد أن يتردد فيه ثبوته؛ لثبوته بالنص القطعي ،لكن كونه بكت لموت فالن لموت
للحسين مثال ،وأمطرت دما أربعين صباحا هذا محل النظر ،أما كونها تبكي في الجملة فهذا
الثابت في القرآن.
طالب :يعني أول ......ما بكت  ..المقصود أهل السماء وأهل اْلرض؟
ماذا فيه؟
طالب...........:
هذا القول مثل من يقول بوجود المجاز ،وهذا من نوع مجاز الحذف وما أشبه ذلك.
طالب :تأويله يا شيخ.
يكون تأويال بال شك تأويال خالف األصل.
طالب... :الدخول..
مسألة الكيفية كيف بكت؟ بكت بعينين ،أو دموع ،أو ما أشبه ذلك؟
هللا أعلم.
ين (ِ )30م ْن ِفرعو َن ِإَّن ُه كان ِ
"قوله تعاليَ { :وَلَق ْد َنجَّْينا َب ِني ِإ ْسرِائيل ِم َن اْل َع ِ
ذاب اْلم ِه ِ
عاليا ِم َن
َ
ْ َْ
َ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
است ْخ َدا ِم الن َساء،
ين } َي ْع ِني َما َكاَن ِت اْل ِقْب ُ
اْل ُم ْس ِرِف َ
َم ِر فْر َع ْو َن ،م ْن َقْتل ْاْلَْبَناء َو ْ
ط َت ْف َع ُل ب ِه ْم بأ ْ
و ِ ِِ
ِ
الش َّ
اق َةِ " ،م ْن ِفْر َع ْو َن" َب َد ٌل ِم َن " اْل َع ِ
ذاب اْلم ِه ِ
ال َّ
ق
است ْعَباده ْم ِإَّي ُ
اه ْم َوَت َكُّلف ِه ُم ْاْل ْ
ين"َ ،ف ََل َت َت َعَّل ُ
َ ْ
َع َم َ
ُ
"من" ِبَقوِل ِهِ " :من اْلع ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
َي
ذاب"؛ ْل ََّن ُه َق ْد ُوص َ
ْ ْ
َ َ
يل :أ ْ
فَ ،و ُه َو ََّل َي ْع َم ُل َب ْع َد اْل َو ْصف َع َم َل اْلف ْعلَ ،وق َ
عاليا ِمن اْلمس ِرِفين} أَي جَّب ا ِ
ِ
اب و ِم ْن ِفرعو َنِ { ،إَّن ُه كان ِ
ين،
أَْن َجْيَن ُ
ار م َن اْل ُم ْش ِرِك َ
َ
َ ُْ َ ْ َ
ْ َْ
اه ْم م َن اْل َع َذ ِ َ
اإلسر ِ
ِ
افَ ،كَق ْوِل ِهِ{ :إ َّن ِفْر َع ْو َن َعَل ِفي ْاْلَْر ِ
ض}
س َه َذا ُعُل ُّو َم ْد ٍحَ ،ب ْل ُه َو ُعُل ٌّو في ِْ ْ َ
َوَلْي َ
ِ
يلَ :ه َذا اْل ُعُل ُّو ُه َو َّ
التَرُّف ُع َع ْن ِعَب َاد ِة هللا".
[القصصَ ،]4 :وق َ
العلو كما هو معلوم منه علو القدر ،وليس هذا منه ،بل هو مهين حقير علو قهر ،نعم هذا علو
قهر موجود عنده علو قهر ،تعال وترفع ،علو كبر وأنفة موجود ،لكن علو عز ومنعة وقدر هذا
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ال يكون؛ ألن العلو كما يطلق على هذا يطلق على هذا ،ولذا قال :وليس هذا علو مدح ،بل هو
علو في اإلسراف والجنة ،إنما هي للذين ال يريدون علوا في األرض.

ِ
ِ ِ ِ ِ
َي َعَلى ِعْل ٍم ِمَّنا ِب ِه ْم؛ ِل َك ْثَرِة
" َق ْوُل ُه َت َعاَلىَ { :وَلَق ِد ْ
اخ َتْر ُ
يلَ { ،على عْل ٍم"} أ ْ
ناه ْم} َي ْعني َبني إ ْسَرائ َ
ِ
ِ ِ
ُم ٍة
َي َعاَل ِمي َزَم ِان ِه ْم ،بدليل قوله لهذه اْلمةُ { :كْن ُت ْم َخْيَر أ َّ
ْاْلَ ْن ِبَياء مْن ُه ْمَ " ،عَلى اْلعاَلم َ
ين" أ ْ
ِ
ِ ِ
ُخ ِر َج ْت ِل َّلن ِ
ين ِب َما ُج ِع َل
أْ
يلَ :عَلى ُك ِل اْل َعاَلم َ
اس} [آل عمرانَ ،]110 :و َه َذا َق ْو ُل َق َت َاد َة َو َغْي ِرهَ ،وق َ
ِ
ِ
ِف ِ ِ
اصة َلهم وَلي ِ
يسى َو َّ
ِي َو َغْيُرُه َما".
الزَم ْخ َشرُّ
س ل َغْي ِرِه ْمَ ،ح َك ُ
يه ْم م َن ْاْلَ ْن ِبَياءَ ،و َه َذا َخ َّ ُ ْ َ ْ َ
اه ْاب ُن ع َ
نعم ،هم من هذه الحيثية مع أنهم لكثرة من أرسل إليهم من الرسل وبعث إليهم من األنبياء هم
أفضل من هذه األمة من هذه الحيثية باعتبار أنه لم يبعث إليهم إال نبي واحد ،وهل بعث النبي

ألمة من األمم لكثرة مخالفتها؟ يعني كثرة األنبياء وكثرة الرسل تدل على عدم استجابتهم لألنبياء
والرسل ،فهل هذا يعني أن فضلهم من هذه الحيثية ولو قدر أنهم فضلوا بكثرة أنبيائهم لكان
التفضيل من وجه ال يعني التفضيل المطلق ،فهذه األمة أفضل منهم بال شك ،وهذه األمة أفضل
أمة أخرجت للناس ،لكن البد من تحقيق الوصف الذي صاغت به خير أمة أخرجت للناس وإال
فهم كغيرهم ،وإذا تخلوا عن هذا الوصف الذي فضلوا به ارتفعت عنهم هذه الخيرية ،وهذه

األفضلية تأمرون بالمعروف ،وتنهون عن المنكر ،وتؤمنون باهلل اإليمان باهلل كل األمم منهم من

يؤمن باهلل ومات استحقوا هذه الخيرية إال باألمر بالمعروف والنهي عن المنكر ،ولذا قدم على
اإليمان بالنسبة لهذه األمة ،وأما بالنسبة لبني إسرائيل فهم أفضل األمم بالنسبة لزمانهم ،وأما
بالنسبة لهذه األمة فهذه األمة أفضل منهم ولو كان فيهم األنبياء ،لكن كيف تعاملوا مع أولئك
األنبياء الذي بعثوا فيهم؟
إنما بعثوا فيهم األنبياء بهذه الكثرة؛ لتصحيح ما عندهم من أخطاء والمخالفات ،األمر الثاني

أنهم تعاملوا مع هؤالء األنبياء معاملة سوء ،قتلوا األنبياء فهل يستحقون التفضيل بكثرة األنبياء

مع هذه المخالفة العظيمة مع قتلهم إياهم؟ كال ،بل هذه األمة أفضل منهم بال إشكال ،الدالئل

القطعية والنصوص الصحيحة الصريحة ولو لم يكن في هذه األمة إال شرف نبيها -عليه الصالة
والسالم -الذي هو أشرف الخلق وأكرم الخلق وأتقاهم لربه وأخشاهم له –عليه الصالة والسالم-
نعم.
" َوَي ُكو ُن َق ْوُل ُه{ :
ِإَلى َت ْخ ِل ِ
يص ِه ْم ِم َن

ِ ِ ِ
ِ
يلَ :يْرِج ُع َه َذا ِاَّل ْخ ِتَي ُار
ُكْن ُت ْم َخْيَر أ َّ
َّللا أ ْ
ُم ٍة} أ ْ
َعَل ُمَ ،وق َ
يلَ ،و َّ ُ
َي َب ْع َد َبني إ ْسَرائ َ
اْل َغَر ِق وإيراثهم اْلرض بعد فرعون.
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ِ
ِ
ِ
ال َق َت َاد ُة:
َق ْوُل ُه َت َعاَلىَ { :و َ
َي من المعجزات لموسى { ،ما ِفيه َب ُ
لؤا ُم ِب ٌ
آتْي ُ
ناه ْم م َن ْاْليات} أ ْ
ين} َق َ
ات ِإْنج ُ ِ ِ
ِ
السْل َوى،
ال اْل َم ِن َو َّ
ْاْلَي ُ َ
اؤ ُه ْم م ْن فْر َع ْو َن َوَفْل ُ
يل اْل َغ َما ِم َعَلْي ِه ْمَ ،وِإْن َز ُ
ق اْلَب ْح ِر َل ُه ْمَ ،وَت ْظل ُ
ِ ِ ِ ِ ِ
يل.
َوَي ُكو ُن َه َذا اْل ِخ َ
ط ُ
اب ُم َت َوجها إَلى َبني إ ْسَرائ َ
ِ
اب ُم َت َو ِجها ِإَلى َق ْو ِم
َن َي ُكو َن َق ْو َل اْل َفَّر ِاءَ ،وَي ُكو ُن اْل ِخ َ
يلِ :إَّن َها اْل َع َصا َواْلَي ُدَ ،وُي ْش ِب ُه أ ْ
ط ُ
َوق َ
ِفْر َع ْو َن.
َوَق ْو ٌل
َوَي ُكو ُن

َّ ِ
َث ِال ٌثِ :إَّنه َّ َّ ِ
َّ
الر ْح َم ِن ْب ُن َزْي ٍد:
َمَرُه ْم ِب ِهَ ،قاَل ُه َعْب ُد َّ
ُ
الشُّر الذي َكف ُه ْم َعْن ُهَ ،واْل َخَبُر الذي أ َ
اب ُم َت َو ِجها ِإَلى اْل َف ِر َيقْي ِن َمعا ِم َن َق ْو ِم ِفْر َع ْو َن وبني إسرائيل.
اْل ِخ َ
ط ُ

ظ ِ
اهَرٌةَ ،قاَل ُه اْل َح َس ُن
َح ُد َهاِ :ن ْع َم ٌة َ
وفي قولهَ { :ب ُ
لؤا ُم ِب ٌ
ين} أَْرَب َع ُة أ َْو ُجهٍ :أ َ
َتعاَلى{ :وِليب ِلي اْلم ْؤ ِم ِن ِ
ال ُزَهْيٌر:
َ
َ
ين مْن ُه َبَلء َح َسنا} [اْلنفالَ ،]17 :وَق َ
َ ُْ َ ُ
َّال ِذي َيْبُلو.

َّللا
ال َّ ُ
َوَق َت َاد ُةَ ،ك َما َق َ
َفأَْب ََل ُه َما َخْيَر اْلَب ََل ِء

الثاني :عذاب شديد ،قاله الفراء ،الثالث :اختيار ي َتمَّي ُز ِب ِه اْلم ْؤ ِمن ِمن اْل َك ِ
الر ْح َم ِن
اف ِرَ ،قاَل ُه َعْب ُد َّ
ُ ُ َ
َ َ
بن َزي ٍد ،وعْنه أَيضا :اب ِت ََل ُؤهم ِب َّ ِ
اء و ِ
وك ْم ِب َّ
الش ِر َواْل َخْي ِر ِف ْتَنة} [اْلنبياء:
الشَّد ِةُ ،ث َّم َقَأَرَ { :وَنْبُل ُ
ُْ ْ َ َ ُ ْ
الر َخ َ
ْ ُْ
.]35

ِ
ِ
هؤ ِ
اء وخبر،
َّلء َلَيُقوُلو َن} َي ْع ِني ُك َّف َار ُقَرْي ٍ
َق ْوُل ُه َت َعاَلىِ { :إ َّن ُ
ش{ ِإ ْن ه َي ِإََّّل َم ْوَت ُتَنا ْاْلُولى } ْابت َد ٌ
ياتَنا ُّ
الدْنيا} [المؤمنون."]37 :
مثل{ ِإ ْن ِه َي ِإََّّل ِف ْتَن ُت َك} [اْلعرافِ {،]155 :إ ْن ِه َي ِإََّّل َح ُ
وإن هنا نافية بمعنى ما ،ولذا وقع بعدها االستثناء.
ِ
ِِ
َّللا اْل َم ْوَتى
ينَ { ،فأ ُْتوا ِبآبائنا ِإ ْن ُكْن ُت ْم صادق َ
َي ِب َمْب ُعوِث َ
" { َوما َن ْح ُن ِب ُمْن َش ِر َ
ين} أ ْ
ين} أَْن َشَر َّ ُ
ِ
ِ
ال:
يلِ :إ َّن َق ِائ َل َه َذا ِم ْن ُك َّف ِار ُقَرْي ٍ
َفُنشُرواَ ،وَق ْد َتَقَّد َمَ ،واْل َمْن ُش ُ
ش أَُبو َج ْه ٍلَ ،ق َ
ورو َن اْل َمْب ُعوُثو َن ،ق َ
يا مح َّم ُدِ ،إن ُكْنت ص ِادقا ِفي َقوِلك َفابع ْث َلَنا رجَلي ِن ِمن ِ
َح ُد ُه َماُ :ق َص ُّي ْب ُن ِك ََل ٍب َفِإَّن ُه
آبائَنا ،أ َ
َ َُ
َُْ
ْ َ
ْ َ َْ
ْ َ َ
ِ
ِ
َضع ِ
ِ
ِ
ِ
ف
َك َ
ان َر ُجَل َصادقا ،لَن ْسأََل ُه َع َّما َي ُكو ُن َب ْع َد اْل َم ْوتَ ،و َه َذا اْلَق ْو ُل م ْن أَِبي َج ْه ٍل م ْن أ ْ َ
الشبه ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ
َن ِْ
الِ :إ ْن ُكْن َت َص ِادقا ِفي ِإ َع َاد ِت ِه ْم
ات؛ ِْل َّ
ُّ ُ َ
اإل َع َاد َة إَّن َما ه َي لْل َج َزاء ََّل ل َّلت ْكليفَ ،ف َكأََّن ُه َق َ
ِ ِ ِ
يف ،وهو َكَقو ِل َق ِائ ٍلَ :لو َقال ِإ ْن َكان يْن َشأُ بع َدَنا َقوم ِمن ْاْلَبَن ِ
َع ْدهم ِل َّلت ْك ِل ِ
اءَ ،ف ِل َم ََّل
ٌْ َ ْ
َْ
َ َُ ْ
َ َ
لْل َج َزاء َفأ ُ ْ
ْ َ
اء ،ح َكاه الماوردي ،ثم قيلَ { :فأ ُْتوا ِب ِ
يرِجع م ْن م َضى ِمن ْاْلب ِ
آبائنا} مخاطبة وللنبي َ -صَّلى
َ َ
َ ُ
َْ ُ َ َ
َّللا َعَلْي ِه َو َسَّل َمَ -و ْح َد ُهَ ،كَق ْوِل ِهَ { :ر ِب ْارِج ُعو ِن} [المؤمنون ]99 :قاله الفراء ،وقيل :مخاطبة
َّ ُ
له وْل تباعه".
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يعني قول أبي جهل من أضعف الشبهات؛ كونه طالب ببعث قصي بن كالب الذي عرف عندهم
بالصدق؛ ليحدثهم عما حصل له ،ال شك أن هذا الطلب تعنت ،لكن كونه شبهة ،كونه شبهة
عندهم يعني هذه شبهة عنده كونه شبهة ضعيفة يعني اءتوا بآبائنا يعني إذا كنت تزعم أن البعث
حاصل يعني على حد قول المشركين فابعث لنا من األدلة الحسية ما نقتنع به مما مات من

آبائنا؛ لنقتنع بما تقول ،يعني كسائر تعنتاتهم في طلبهم ما ال يكون ،وما حكم هللا به –جل
وعال -أنه ال يكون هذا تعنتا بال شكا ،أما كونه شبهة فهذا طلب يعني ليس بشبهة.

اس ِت ْف َه ِ
َي ِإَّن ُه ْم ُم ْس َت ِحُّقو َن ِفي َه َذا اْلَق ْو ِل
" َق ْوُل ُه َت َعاَلى { :أ ُ
َه ْم َخْيٌر أ َْم َق ْو ُم ُتَّب ٍع"} َه َذا ْ
ام إْن َك ٍار ،أ ْ
ُ
ِ
ِ
اْل َع َذ َ ِ
َهَل ْكَنا أُوَل ِئ َك َف َك َذا َه ُؤََّل ِء".
ُم ِم اْل ُم ْهَل َكةَ ،وِإ َذا أ ْ
اب ،إ ْذ َلْي ُسوا َخْي ار م ْن َق ْو ِم ُتَّب ٍع َو ْاْل َ
يعني إذا اتصفوا بالكفر فال فرق بينهم وبين قوم تبع{ ،أكفاركم خير من أولئكم } ،ما فيه فرق إن

اتصفوا بهذا الذنب العظيم واشتركو فيه صار الحكم واحدا ،ولذا ال فرق بين قرشي وهاشمي من
نسل النبي –عليه الصالة والسالم ،-ليس بمسلم ،يعني لو قدر أن واحدا من النسل الطاهر كافر

وبين من هو أحقر الناس وأوضع الناس ال فرق إذا اتصف بهذا الوصف الذي يقتضي الخلود

في النار ،ال فرق بين هذا وهذا ،أكفاركم خير من أولئكم؟ يعني تزعمون أن كفاركم يا معشر
قريش خير من الكفار الذين مضوا؟ الحكم واحد ما فيه فرق.

ِ
ِ
َم َواَّل".
يل :اْل َم ْعَنى أ ُ
َه ْم أَ ْظ َهُر ن ْع َمة َوأَ ْك َثُر أ ْ
" َوق َ
ولذا المفاضلة التي مرت معنا في بحث الصحابة بين بالل والعباس بن عبد المطلب أيهما
أفضل.
طالب....:
نعم
طالب.....
نعم يعني شيخ اإلسالم يقول :بالل الذي خرج في وقعة بدر مقاتال الكفار وبين العباس الذي

خرج مقاتال للمسلمين ما بينهما فرق في أفضل وقعة وقعت للمسلمين.
طالب....:
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هذه التأويالت دعنا منها ،لكن المسألة الذي يهمنا منها أن المفاضلة واردة ،يعني هذا من
السابقين ،وهذ متأخر ،وهذا عم الرسول –صلي هللا عليه وسلم ،-وعم الرجل سلو أبيه ،يعني
المفاضلة من جهات أخرى مقبولة ،لكن يبقي أن اإلسالم { إن أكرمكم عند هللا أتقاكم} ،ال نظر
ال لجنس وال لون ،ما فيه نظر آخر غير التقوي ،وإن جئت بالمثال هذا؛ لنبين أنه ال فرق بين

كافر هاشمي قرشي ،وبين كافر من أدغال إفريقيا ،أو أقصى أستراليا أو أي بلد كان ،من أحقر

الناس وأوضع الناس ،وأشراف الناس إذا اتصفوا بهذا الوصف ،لكن العبرة بالتقوى؛ {إن أكرمكم
عند هللا أتقاكم}.
لما جئت بالمثال بين المفاضلة بين العباس من سادات األمة عم الرسول-عليه الصالة
والسالم -ويسوء الرسول ما يسوءه ،وعم الرجل سلو أبيه ،كما قال الرسول –عليه الصالة
والسالم ،-وبالل عبد يباع ويشترى ،رقيق ،وأعتق ،الدليل على أن اإلسالم هو الميزان.
طالب....:
كيف
طالب.....:
ما جئت ألحرر هذه المسألة وأحققها ،يعني من أهل العلمى من قال :العباس لقربه من النبي-
عليه الصالة والسالم ،-كونه عمه كذا وكذا إلى آخره ،ومنهم من قال :بالل لسابقته وغنائه
وبالئه في اإلسالم.
على كل حال هذا ما هو موضع الحسم في المسألة ،المسألة تقدمت وانتهت ،لكن هذا المثال

يتبين به أن المفاضلة إنما تكون بالتقوى.

طالب..:شرف.....نسب...الكفاءة في النسب في النكاح..
هذا قول مرجوح ،الكفاءة في النسب في النكاح إنما الكفاءة في الدين ،ولذا األدلة الصحيحة
الصريحة تدل على أنه ليس بشرط ،وأنه حصل زواج العربية بالموالي من غير نكير في صدر

هذه األمة ،والبخاري –رحمه هللا تعالي -وضع حديث االشتراط حديث ضباعة بنت الزبير بن
عبد المطلب ،حديث ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب ابنة عم النبي -عليه الصالة والسالم-
القريب جدا ،وكانت تحت المقداد ،وهو مولى ،يعني ما فيه كفاءة عند أهل العلم ،الكفاءة في
التقوى ،باب األكفاء في الدين كما يقول البخاري –رحمه هللا .-
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َشُّد وأَمَنع أَم َقوم ُتَّب ٍع ،وَليس اْلمر ُاد ِب ُتَّب ٍع رجَل و ِ
ِ
احداَ ،ب ِل اْل ُمَرُاد
يل :أ ُ
َه ْم أ َ
َ ْ َ َُ
َُ َ
"أ َْم َق ْو ُم ُتَّبعَ ،وق َ
َعُّز َوأ َ َ ْ ُ ْ ْ ُ
ِ
ِ ِ ِ ِِ
ِ ِِ ِ
وك ُه ُم َّ
ين،
وك اْلَي َم ِنَ ،ف َكاُنوا ُي َس ُّمو َن ُمُل َ
ِبه ُمُل ُ
التَبا ِب َع َةَ ،ف ُتَّب ٌع َلَق ٌب لْل َملك مْن ُه ْم َكاْل َخلي َفة لْل ُم ْسلم َ
ِ
اح ٍد منهم تبعا؛ ِْل ََّن ُه ي ْتبع ص ِ
س ،وَقيصر ِل ُّلرو ِم ،وَقال أَبو عبي َد َة :س ِمي ُك ُّل و ِ
احَب ُه،
َ َ ُ َُ ْ
َوِك ْسَرى لْل ُفْر ِ َ ْ َ َ
َ
ََُ َ
ُ َ
ِ
ِ
وك اْليم ِن ،و ِ
اح ُد ُه ْم ُتَّب ٌعَ ،و ُّ
ِيَ :و َّ
اه َح ِض َيرة
ال اْل َج ْو َهرُّ
الَ :ي ِرُد اْلمَي َ
التَبا ِب َع ُة ُمُل ُ َ َ َ
التَّب ُع أَْيضا الظ ُّلَ ،وَق َ
َق َ
يضة ِ ،،،ورد اْلَق َ ِ
التَّب ُع أَْيضا َضْر ٌب ِم َن َّ
التَّب ُع َو ُّ
َل ُّ
الطْي ِر.
اس َمأ َّ
َوَن ِف َ
َْ
طاة ِإ َذا ْ
السهيلِ ُّيُ :تَّب ٌع اسم ِل ُك ِل م ِل ٍك مَل َك اْليم َن و ِ
ِن َمَل َك اْلَي َم َن َو ْح َد َها َل ْم
الش ْحَر َو َح ْضَرَم ْو َتَ ،وإ ْ
ال ُّ َ ْ
ََ َ
ٌْ
َوَق َ
َ َ
ال ِذي ُس َد ٍد َوأَْبَرَه ُة ُذو
ُيَق ْل َل ُه ُتَّب ٌعَ ،قاَل ُه اْل َم ْس ُعوِد ُّيَ ،ف ِم َن التبابعة :الحارث الرائش ،هو ْاب ُن َه َّم ٍ
ِ
ِ َّ ِ
ِ
س،
يس ْب ُن َقْي ٍ
اْل َمَن ِارَ ،و َع ْمٌرو ُذو ْاْلَ ْذ َع ِارَ ،و ِش ْمُر ْب ُن َمال ٍك ،الذي ُتْن َس ُب ِإَلْيه َس َمْرَقْن ُدَ ،وأَ ْف ِريق ُ
َّ ِ
اهر ِمن ْاْلي ِ
ِ
ِ ِ
َّال ِذي ساق اْلبربر ِإَلى أَ ْف ِر ِ
يقَّي َة ِم ْن أَْر ِ
َّللا
ات أ َّ
ض َكْن َع َ
انَ ،وبِه ُسمَي ْت ِإ ْف ِريقَّي ُةَ ،والظ ُ َ َ
َ َ َْ ََ
َن َّ َ
ِ
سبحاَن ُه ِإَّنما أَرَاد و ِ
َشَّد ِم ْن َم ْع ِرَفة َغْي ِرِهَ ،وِل َذ ِل َك
احدا ِم ْن َه ُؤََّل ِءَ ،وَكاَن ِت اْل َعَر ُب َت ْع ِرُف ُه ِب َه َذا ِاَّل ْس ِم أ َ
ُْ َ
َ َ َ
ِ
ين أ َْم ََّل»".
ال َ -عَلْيه َّ
الس ََل ُمَ « :-وََّل أ َْدرِي أ َُتَّب ٌع َل ِع ٌ
َق َ
نعم.
ماذا قال؟
طالب :قال :أخرجه الحاكم والبغوي من حديث أبي هريرة ،وصححه الحاكم على شرطهما....
والحديث مخرج عند أبي داود ،وصححه اْللباني ،ونقل الحافظ عن الدارقطني قوله :وتفرد به
عبد الرازق.

يعني هذا التوقف ال أدري أتبع لعين أم ال ،والثاني؟
طالب...:
ماذا؟
طالب :قال :أخرجه أحمد والبغوي من حديث سهل بن سعد ،قال الحافظ في تخريج الكشاف:
فيه ابن لهيعة عن عمرو بن جابر ،وهما ضعيفان ،انتهي كَلمه ،وله شواهد واهية ذكرها
السيوطي في الدر ،قال :انظر تفسير الشوكاني والصحيح هو الكشاف ،قال اْل لباني –رحمه

هللا :-وله شواهد يرتقي بها لدرجة الحسن ،قال البوصيري :إسناده حسن ،وقال الهيثمي :فيه
عمرو بن جابر ،وهو كذاب.
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ان ُم ْؤ ِمنا».
الََّ« :ل َت ُسُّبوا ُتَّبعا َفِإَّن ُه َك َ
" ُث َّم َق ْد ُرو َ
ِي َعْن ُه أََّن ُه َق َ
نعم ،يعني إن صح الخبران عنه لقلنا :إنه توقف في أول األمر قبل أن يخبر عنه ،ثم أخبر -
عليه الصالة والسالم.-
" َف َه َذا َي ُدُّل َك َعَلى أََّن ُه كان واحدا بعينه ،وهو -وهللا أعلم -أبو كرب الذي كسا البيت بعد ما أراد
ِ
اس ُم ُه
غزوه ،وبعد ما َغ َاز اْل َمديَن َة َوأََرَاد َخَرَاب َهاُ ،ث َّم اْن َصَر َ
ف َعْن َها لما أخبر أنهم ُم َه َ
اجُر َن ِب ٍي ْ
اجَر َّ
الن ِب ُّي َ -صَّلى
ال ِش ْع ار أ َْوَد َع ُه ِعْن َد أ ْ
َه ِل َهاَ ،ف َكاُنوا َي َت َو َارُثوَن ُه َكا ِب ار َع ْن َكا ِب ٍر ِإَلى أ ْ
أْ
َن َه َ
َح َم ُدَ ،وَق َ
َّللا َعَلْي ِه َو َسَّل َمَ -فأََّد ْوُه ِإَلْي ِه.
َّ ُ
الشعر ِعْند أَِبي أَُّيوب َخ ِال ِد ب ِن َزي ٍد ،وِف ِ
ِ
يه:
اب َو ِ ْ ُ َ
الَ :ك َ
ْ ْ َ
َ
ان اْلك َت ُ
َوُيَق ُ
َش ِه ْدت عَلى أَحمد أََّنه  ،،،رسول ِمن َّ ِ
َّللا َبارِي َّ
ير
الن َس ْم َفَل ْو ُمَّد ُع ْمرِي ِإَلى ُع ْم ِرِه َ ،،،ل ُكْن ُت َو ِز ا
ْ ََ ُ
َُ ٌ َ
ُ َ
ِ
ِ
الدْنَيا َو َّ
َل ُه َو ْاب َن َع ْم َوَذ َكَر َّ
َّاج َو ْاب ُن أَِبي ُّ
ال
الزَم ْخ َشرُّ
الزج ُ
اءَ -وُيَق ُ
ِي َو َغْيُرُه ْم أََّن ُه ُحفَر َقْبٌر َل ُه ب َصْن َع َ
ِ ِ
ِ ِ
يه ام أر ََت ِ ِ
ِبَن ِ
احَي ِة ِح ْمَيَرِ -في ِْ
انَ ،و ِعْن َد ُرُء ِ
يح َت ِ
وب
ان َصح َ
وس ِه َما َل ْو ٌح م ْن ف َّض ٍة َم ْك ُت ٌ
اإل ْس ََلمَِ ،ف ُو ِج َد ف ْ َ
ِ ِ
الذه ِب " :ه َذا َقبر حَّبى وَل ِميس" ،ويروى أَيضا :حَّبى وُتم ِ
اضَر ،ويروى أَْيضاَ :ه َذا َقْبُر
فيه ِب َّ َ
َ ْ ُ ُ َ َ َ ُْ َ ْ
ُ َ َ
ان أ ْ ِ َِّ
َّللاَ ،وََّل ُي ْش ِرَك ِ
َر ْض َوى َوَقْبُر ُحَّبى ْابَن َتا ُتَّب ٍع ،م َات َتا َو ُهما َي ْش َه َد ِ
ان ِب ِه َشْيئاَ ،و َعَلى
َن ََّل إَل َه إَّل َّ ُ
َ
َ
ذلك مات الصالحون قبلهما.
اق َو َغْيُرُه".
ُقْل ُتَ :وَرَوى ْاب ُن ِإ ْس َح َ
لكن ظاهر السياق من اآلية

{أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا

مجرمين} ،أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين هذا بالنسبة لمن قبلهم أو يشمل قوم تبع؟ وإذا قلنا :هذا
شامل لقوم تبع ،فهل يدخل فيهم تبع دخوال أوليا كما يدخل اإلنسان في قومه وآله أو نقول :إنهم
كذبوه ولم يتبعوه مثل ما يطلق قوم لوط ،وقوم هود ،وقوم صالح ،كذبوهم فأهلكوا ،هل هذا منهم،
أو نقول :إنه معهم؟ هذا محل التردد الذي جاء به الخبر ،لكن ما ذكر في التفاسير من أن القبر
حفر ووجد فيه هاتان المرأتان من غير أن تتغي ار ،هذه من أخبار التواريخ التي تذكر لمجرد الذكر
وال يثبت فيها خبر.
طالب....:العرب.
نعم جاء في أشعار العرب ،وينسب البن عباس ما ينسب.
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طالب....:
يعني قريبين منهم؛ ألنه قريب ،األخبار تتوارث عندهم.
طالب..:قول....
كلهم يذكرون ،لكن مع ذلك هنا في هذا الموضع؛ لقربهم منهم.
ان ِفي اْل ِك َت ِ
اب َّال ِذي َك َتَب ُه:
اق َو َغْيُرهأََّن ُه َك َ
" َوَرَوى ْاب ُن ِإ ْس َح َ
َّ ِ
ِ
ِ ِ
ِك َوَر ِب
آمْن ُت ِبَرب َ
الذي أُْن ِز َل َعَلْي َكَ ،وأََنا َعَلى دين َك َو ُسَّنت َكَ ،و َ
ِك ِم ْن َشَرِائ ِع ِْ
اإل ْس ََلمَِ ،فِإ ْن أ َْدَرْك ُت َك فيها".
َرب َ

ِِ
آمْن ُت
(أ َّ
َما َب ْع ُدَ ،فإني َ
ِ
آمْن ُت ِب ُك ِل
ُكل شيءَ ،و َ

ِب َك َوب ِِك َتا ِب َك
اء ِم ْن
َما َج َ

فبها.
اش َفع ِلي وََّل َتْنس ِني يوم اْل ِقيام ِةَ ،فِإِني ِمن أ َّ ِ
ين َوَب َاي ْع ُت َك
ْ
" َف ِب َها َوِن ْع َم ْتَ ،وإ ْ
ُمت َك ْاْل ََّوِل َ
ِن َل ْم أ ُْد ِرْك َك َف ْ ْ
َ
َ َْ َ َ َ
يئك ،وأََنا عَلى ِمَّل ِتك و ِمَّل ِة أَِب ِ ِ
ِ
ِ
ش َعَلْي ِه:
يم َ -عَلْي ِه َّ
اب َوَنَق َ
َ
َقْب َل َم ِج َ َ َ
َ َ
الس ََل ُمُ ،"-ث َّم َخ َت َم اْلك َت َ
يك إْبَراه َ
ِ ِِ
َّللا َن ِبي َّ ِ
ِ ِ
ِ
ِِ
َّللا
"{ َّّلِل ْاْل َْمُر ِم ْن َقْب ُل َو ِم ْن َب ْع ُد} [الرومَ ،]4 :وَك َت َب َعَلى عْن َوانه (ِإَلى ُم َح َّمد ْب ِن َعْبد َّ ُّ
ِ
َّ
َوَر ُسوُل ُهَ ،خ َات ُم َّ
َّللا َعَلْي ِه َو َسَّل َمِ ،-م ْن ُتَّب ٍع ْاْل ََّو ِل)".
ول َر ِب اْل َعاَلم َ
الن ِبِي َ
ين َ -صلى َّ ُ
ين َوَر ُس ُ
يعني األصل في أدب الكتابة أن يبدأ بنفسه ،وهكذا كان النبي –عليه الصالة والسالم -يفعل،
من محمد بن عبد هللا ورسوله إلى فالن ،وعلى هذا عامة أهل العلم ،لكن اإلمام أحمد يقول :إذا

كان المكتوب إليه أفضل من الكاتب ،فإذا قدم المكتوب إليه حينئذ يكون من باب تقديم الفاضل
على المفضول ،وال يرى في هذا بأسا.
طالب........ :
نعم ،ماذا فيه؟ { إنه من سليمان وإنه بسم هللا الرحمن الرحيم}.
طالب........ :
يعني قدم االسم أم البسملة { ،إنه من سليمان وإنه بسم هللا الرحمن الرحيم}؟ يبدأ من العنوان،

هذا خطاب من سليمان مفتتح ببسم هللا الرحمن الرحيم ،ما فيه إشكال ،يخرج مثل هذا أم يتركه
باعتبار أنه مرفوع؟
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طالب.....:
نعم.
" َوَق ْد َذ َكْرَنا َب ِقَّي َة َخَب ِرِه
ان ِم َن اْلَي ْو ِم
َّللاَ ،-وَك َ
َّ ُ

ات َّ
ارِبيَ -ر ِح َم ُه
النَب ِوَّي ِة" ِلْل َف َا
َوأ ََّوُل ُه في " اللمع اللؤلؤية َشْر ُح اْل َع ْش ِر َبِيَن ٍ
َّال ِذي مات ِف ِ
يه ُتَّب ٌع".
َ َ

ماذا؟
طالب......:
قال :إنه اضطربت األصول في هذا الكتاب واسم مؤلفه ولم نعثر عليه ،لكن السياق...
طالب....:القرطبي..
قد ذكرنا بقية خبره ،كأنه القرطبي المؤلف.
طالب :شرحه.
شرح العشر.
الفاربي.
ا
طالب :شرح كتاب
نعم ،هذا الذي يظهر.
طالب...........:في سورة اإلسراء..
كأن هذا أوضح ،العشر البينات النبوية للفاربي هذا ،هللا أعلم ،هذا البد من الوقوف عليه ،تسميته
الفاربي ،والنظر في مؤلفات هذا المذكور عندك.
والنظر في مؤلفات ا
يه ُتَّبع ِإَلى اْليو ِم َّال ِذي ب ِع َث ِف ِ
" وَكان ِمن اْليو ِم َّال ِذي مات ِف ِ
َّ
يه َّ ِ
َّللا َعَلْي ِه َو َسَّل َم-
َ َ
ٌ
َْ
َ َ َ َْ
ُ
النب ُّي َ -صلى َّ ُ
ص".
ف َسَن ٍة ََّل َي ِز ُ
أَْل َ
يد َوََّل َيْنُق ُ
الذي يظهر أنه قريب ،الذي يظهر من السياق ومما جاء في القصة أنه قريب من حيث إن
أخباره معروفة عند من بعث فيهم النبي -عليه الصالة والسالم ،-أما ألف سنة فبعيد.
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طالب......:محمد..أقل من هذا..
نعم بينهم ستمائة.
ِ
ِ
ف َه ْل َك َ ِ
ان ُتَّب ٌع َم ِلكا ِم َن
" َو ْ
ال ْاب ُن َعَّب ٍ
اخُت ِل َ
ال َك ْع ٌبَ :ك َ
اسَ :ك َ
ان ُتَّب ٌع َنبياَ ،وَق َ
ان َنبيا أ َْو َملكاَ ،فَق َ
ِ
ان م َع ُهم َق ْوم ِم ْن أ ْ ِ ِ ِ
يق
َن ُيَق ِر َب ُك ُّل َف ِر ٍ
َمَر اْل َف ِر َيقْي ِن أ ْ
اْل ُمُلوكَ ،وَك َ
ان َق ْو ُم ُه ُك َّهاناَ ،وَك َ َ ْ ٌ
َهل اْلك َتابَ ،فأ َ
ِ
ِ
َه ِل اْل ِك َت ِ
َّللا َعْن َهاََّ :-ل َت ُسُّبوا
ِمْن ُه ْم ُقْرَبانا َف َف َعُلواَ ،ف ُتُق ِب َل ُقْرَبان أ ْ
اب َفأ ْ
َسَل َمَ ،وَقاَل ْت َعائ َش ُة َ-رض َي َّ ُ
ان َر ُجَل ِم ْن ِحمَي ٍر ،س َار ِباْل ُجُن ِ
ود َح َّتى َعَبَر
ان َر ُجَل َص ِالحاَ ،و َح َكى َق َت َاد ُة أ َّ
َن ُتَّبعا َك َ
ُتَّبعا َفِإَّن ُه َك َ
َ
ْ
اْل ِحيرَة وأ ََتى سمْرَقْن َد َفه َدمهاَ ،ح َكاه اْلماوْرِد ُّي ،و َح َكى َّ
ان
الث ْعَل ِب ُّي َع ْن َق َت َاد َة أََّن ُه ُتَّب ٌع اْل ِح ْمَيرُّ
ِيَ ،وَك َ
َ ََ
َ
ُ ََ
َ َ
ََ
ِ
ِ
ِ
ِ
رب
ال اْل َكْل ِب ُّيُ :تَّب ٌع ُه َو أَُبو َك ٍ
َس َار باْل ُجُنود َح َّتى َعَبَر اْلح َيرَةَ ،وَبَنى َس َمْرَقْن َد َوَقَت َل َو َه َد َم اْلب ََل َدَ ،وَق َ
ِ
ِ
ِ
يد ْب ُن ُجَبْي ٍرُ :ه َو َّال ِذي َك َسا
ال َس ِع ُ
أسعد بن ملكيكربَ ،وإَِّن َما ُسم َي ُتَّبعا؛ ْل ََّن ُه َتب َع َم ْن َقْبَل ُهَ ،وَق َ
ات".
اْلَبْي َت اْل ِحَبَر َ
الحبرة برد مخطط ،وقد غطي النبي –عليه الصالة والسالم -ببرد حبرة لما غسل وكفن.
ظ ِم ِه ْم ِفي
ش ِم ْثَل؛ ِلُقْرب ِِه ْم ِم ْن َد ِارِه ْمَ ،و ِع َ
َّللا َق ْو َم ُه َوَل ْم َي ُذ َّم ُهَ ،و َضَر َب ِب ِه ْم ِلُقَرْي ٍ
ال َك ْع ٌبَ :ذ َّم َّ ُ
" َوَق َ
َّللا َتعاَلى وم ْن َقبَلهمِْ -ل ََّنهم َكاُنوا مج ِرِمينَ -كان م ْن أَجرم مع َضع ِ
ُن ُف ِ
ف
وس ِه ْمَ ،فَل َّما أ ْ
ُْ َ
َ َ َْ َ َ َ ْ
ُْ
َهَل َك ُه ُم َّ ُ َ َ َ ْ ُ ْ
ِ
ِ ِِ
ِ
ِ
ِ ِ
َّللا َق ْوَم ُتَّب ٍع َخْي ار ِم ْن
َحَرى ِباْل َه ََل ِكَ ،وا ْف َت َخَر أ ْ
اْلَيد َوِقَّلة اْل َع َدد أ ْ
َه ُل اْلَي َم ِن ب َهذه ْاْلَية ،إ ْذ َج َع َل َّ ُ
ُقَرْي ٍ ِ
الش ْم ِ
سَ ،و َسا َفَر ِفي َّ
يلُ :س ِمي أ ََّوُل ُه ْم ُتَّبعا؛ ِْل ََّن ُه َّاتَب َع َقْر َن َّ
الشْر ِق َم َع العساكر.
شَ ،وق َ
َ
ِ
ِ
ف َعَلى " َق ْو ُم ُتَّب ٍع"،
ين" ِفي َم ْو ِض ِع َرْف ِع َع ْط ٍ
ين ِم ْن َقْب ِل ِه ْم أ ْ
َهَل ْك ُ
ناه ْم} َّالذ َ
َق ْوُل ُه َت َعاَلىَ { :و َّالذ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ين"
ناه ْم" ِصَل ُت ُهَ ،وَي ُكو ُن" ِم ْن َقْب ِل ِه ْم" ُم َت َع ِلقا ِب ِهَ ،وَي ُج ُ
"أ ْ
وز أ ْ
َهَل ْك ُ
َن َي ُكو َن" م ْن َقْبل ِه ْم" صَل َة " َّالذ َ
ول ،وِإ َذا َكان َك َذ ِلك َكان { أَهَل ْكناهم} عَلى أ ِ
َّ ِ ِ
ِ
َمَرْي ِنِ :إ َّما
َ َ
َ
َ
ْ ُْ َ
ص ِ َ
َوَي ُكو ُن في الظْرف َعائٌد ِإَلى اْل َم ْو ُ
َحد أ ْ
َن ُيَقَّدَر م َع ُه" َق ْد" َفَي ُكو ُن ِفي م ْو ِض ِع اْل َح ِ
اه ْم،
ص ٌ
ال ،أ َْو ُيَقَّدُر َح ْذ ٌ
الَ :ق ْوٌم أ ْ
أْ
َهَل ْكَن ُ
ف َم ْو ُ
وفَ ،كأََّن ُه َق َ
َ
َ
الت ْق ِد ُير :أَ َف ََل َت ْع َت ِبُرو َن أََّنا ِإ َذا َق َدْرَنا َعَلى ِإ ْه ََل ِك َه ُؤََّل ِء اْل َم ْذ ُك ِ
َو َّ
ين َق َدْرَنا َعَلى ِإ ْه ََل ِك اْل ُم ْش ِرِكي َن؟
ور َ
ِ
ِ
ين" ِفي
ناه ْم"َ ،وَي ُج ُ
َوَي ُج ُ
ين ِم ْن َقْب ِل ِه ْم"} ْاب ِت َداء َخَبُرُه " أ ْ
وز أ ْ
وز أ ْ
َهَل ْك ُ
َن َي ُكو َن" َّالذ َ
َن َي ُكو َن { َو َّالذ َ
ِ
ِِ
ِ
ين"
ين ِم ْن َقْب ِل ِه ْمَ ،وَي ُج ُ
وز أ ْ
َن َي ُكو َن " َّالذ َ
الَ :ق ْو ُم ُتَّب ٍع اْل ُم ْهلك َ
َم ْوض ِع َج ٍر َع ْطفا َعَلى " ُتَّب ٍع" َكأََّن ُه َق َ
ِ
َعَل ُم.
ِفي َم ْو ِض ِع َن ْص ٍب ِبِإ ْض َم ِار ِف ْع ٍل َد َّل َعَلْيه " أ ْ
َهَل ْك ُ
َّللا أ ْ
ناه ْم"َ ،و َّ ُ
ِ
السماو ِ
ِِ
ينَ ،قاَل ُه ُمَق ِات ٌل،
َق ْوُل ُه َت َعاَلىَ {" :وما َخَل ْقَنا َّ
ات َو ْاْلَْر َ
َي َغافل َ
ض َوما َبْيَن ُهما َّلع ِب َ
ين} أ ْ
وقيلَّ :لهين ،وهو قول الكلبي".

تفسري القرطيب -سورة الدخان()003

لو قيل :معنى العبين يعني عابثين ال لحكمة وال لفائدة فهذا منفي ،وهللا –جل وعال -هو الحكيم
الذي ال يخلق شيئا لعبا وال لهوا وال عبثا ،إنما يخلق لحكمة مصلحة ظاهرة ،ويضع األشياء في
محلها وهو الحكيم الخبير.
ِ
ناهما ِإََّّل ِباْل َح ِق} أ َِّ ِ
ِ
يلِ :إََّّل ِلْل َح ِقَ ،قاَل ُه اْل َكْل ِب ُّي
"{وما َخَل ْق ُ
ْ
َي إَّل ب ْاْل َْم ِر اْل َح ِقَ ،قاَل ُه ُمَقات ٌلَ ،وق َ
والحسين".
الحسن.
اع ِت ِهَ ،وَق ْد َم َضى َه َذا اْل َم ْعَنى
َواْل ِت َاز ِم َ
ط َ
ِ
ِ
ام ِة،
ذلكَ { ،ي ْوَم اْل َف ْصل} ُه َو َي ْو ُم اْلقَي َ
حام ُك ْم َوَّل
َق ْوُل ُه َت َعاَلىَ { :ل ْن َتْن َف َع ُك ْم أَْر ُ

يد َّ ِ
"والحسن ،وقيل :إَّل إلقامة الحق وإظهاره ِمن َتو ِح ِ
َّللا
ْ ْ
اء {و ِ
ِ
ِ
لك َّن أَ ْك َثَرُه ْم} َي ْع ِني أكثر الناس َّل َي ْعَل ُمو َن
في" ْاْلَ ْن ِبَي َ
َّللا َتعاَلى ي ْف ِصل ِف ِ
يه َبْي َن َخْل ِق ِهَ ،د ِليُل ُه
َو ُس ِمي ِب َذ ِل َك؛ ِْل َّ
َن َّ َ َ َ ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
اع ُة
وم َّ
أ َْو ُ
الس َ
يامة َي ْفص ُل َبْيَن ُك ْم} [الممتحنةَ ،]3 :وَنظ ُيرُه َق ْوُل ُه َت َعاَلىَ { :وَي ْوَم َتُق ُ
َّلد ُك ْم َي ْوَم اْلق َ
ِ
ِ
ال تعالىِ { :إ َّن َي ْوَم اْل َف ْص ِل
ف" َي ْوَم اْل َف ْص ِل" ِم َيق ُ
َي ْو َمئ ٍذ َي َت َفَّرُقو َن} [الرومَ ،]14 :
ات اْل ُكلَ ،ك َما َق َ
يز اْلم ِس ِ
َي اْل َوْق ُت اْلم ْج ُع ِ ِ
يء ِم َن اْل ُم ْح ِس ِنَ ،واْل َف ْص ِل َبْيَن ُه َما:
كان ِميقاتا} [النبأ ]17 :أ ِ
َ
ُ
ول ل َت ْمي ِ ُ
َ
ير واْلو ِع ِ
ير ،وه َذا َغاي ٌة ِفي َّ ِ
َف ِريق ِفي اْلجَّن ِة وَف ِريق ِفي َّ ِ
يدَ ،وََّل خَلف بين القراء في
السع ِ َ َ
َ َ ٌ
ٌ
َ
الت ْحذ ِ َ َ
ِ ِ
اء َن ْص َب"
رفع " ِم ُ
اس ُم َها" َي ْوَم اْل َف ْص ِل"َ .وأ َ
يقات ُه ْم" َعَلى أََّن ُه َخَبر " ِإ َّن"َ ،و ْ
َج َاز اْلك َسائ ُّي َواْل َفَّر ُ
ِ
ظر ٌ ِ
ِ
ِ
َي ِإ َّن ِم َيق َات ُه ْم َي ْوَم اْل َف ْص ِل".
م َيق ُات ُه ْم"ِ .ب" ِإ َّن"َ ،و" َي ْوَم اْل َف ْص ِل" َْ
ف في َم ْوض ِع َخَبر " إ َّن" ،أ ْ
نعم؛ ألنهما متساويان كما في «يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما« ،في رواية أخرى «يوشك

ن
غنم«.
أن يكو خير مال المسلم ُ

" َق ْوُل ُه َت َعاَلىَ{ :ي ْوَم ََّل ُي ْغ ِني َم ْولى َع ْن َم ْولى َشْيئا} َي ْوَم " َب َد ٌل ِم ْن " َي ْوَم" ْاْل ََّو ِلَ .واْل َم ْوَلى :اْل َوِل ُّي
الن ِ
َو ُه َو ْاب ُن اْل َع ِم َو َّ
اصُر".
وأن الفتحة التي على يوم هي فتحة إعراب؛ ألنه منصوب على الظرفية وليست فتحة بناء ،ليست
فتحة بناء؛ ألن الجملة التي تلت يوم صدرها معرب ،لكن لو صدرها مبنى قلنا :إنه أنها فتحة

بناء« ،رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه«؛ ألن الجملة التي تلت يوم صدرها مبني فبني ،وهنا

الجملة التي تليه صدرها معرب فأعربت ،ولذا فرق بين يوم هنا وفي قوله :كيوم هذه فتحة

إعراب؛ ألنه معرب منصوب على الظرفية.
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ِِ
" واْلموَلى :اْلوِل ُّي ،وهو ابن اْلع ِم و َّ ِ
يب َع ْن
َ َْ
َي ََّل َي ْد َف ُع ْاب ُن َع ٍم َع ِن ْاب ِن َعمهَ ،وََّل َق ِر ٌ
َ َُ ْ ُ َ َ
َ
الناصُر أ ْ
ِ
ِ
يقه { وَّل هم يْنصرو َن} أَي ََّل يْنصر اْلم ْؤ ِمن اْل َك ِ
َق ِري ِب ِه ،وََّل ص ِديق ع ْن ص ِد ِ
افَر ِلَقَرَاب ِتهَ .وَن ِظ ُير
ْ َ ُُ ُ ُ
َ ُْ ُ َ ُ
َ َ ٌ َ َ
ِ
ِِ
س َشْيئا} [البقرةْ ]48 :اْلَي َة.
س َع ْن َن ْف ٍ
َهذه ْاْلَية { َو َّاتُقوا َي ْوما ََّل َت ْجزِي َن ْف ٌ
ِ
ِ ِ
ِ
َِّ
ِ
َحٌد
وم أ َ
{إَّل َم ْن َرح َم َّ ُ
َّللا} " َم ْن" ُرف َع َعَلى اْلَب َدل م َن اْل ُم ْض َم ِر في { ُيْن َصُرو َن}َ ،كأََّن َك ُقْل َتََّ :ل َيُق ُ
ِ
ِإََّّل ُف ََل ٌن .أ َْو َعَلى ِاَّلْب ِت َد ِاء َواْل َخَبُر م ْضمٌرَ ،كأََّن ُه َق َِّ
ور َل ُه ،أ َْو َفُي ْغ ِني َعْن ُه
َّللا َف َم ْغ ُف ٌ
ال :إَّل َم ْن َرح َم َّ ُ
َ
ُ َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
َِّ
َّللاَ .و ُه َو عْن َد
َوَي ْش َف ُع َوَيْن ُ
الََّ :ل ُي ْغني إَّل َم ْن َرح َم َّ ُ
صُر .أ َْو َعَلى اْلَب َدل م ْن " َم ْولى" ْاْل ََّولَ ،كأََّن ُه َق َ
اء اْلمْنَق ِط ِع ،أ ِ
اْل ِكس ِائ ِي واْل َفَّراءَ :نص ٍب عَلى ِاَّلس ِت ْثَن ِ
ِ
اجو َن
َّللا ََّل َيَناُل ُه ْم َما َي ْح َت ُ
َ
ْ
َ
ْ
َ
ْ
َي َلك ْن َم ْن َرح َم َّ ُ
ُ
ِف ِ
يه ِإَلى م ْن ي ْغ ِن ِ ِ
ين".
يه ْم م َن اْل َم ْخُلوِق َ
َ ُ
إذا قلنا :إن االستثناء منقطع ،قلنا :إن المستثنى ليس من جنس المستثنى منه ،إال من رحم هللا،
هذا من جنس المولى الذي يغني عن مواله { يوم ال يغني مولى عن مولى شيئا} ،يعني هذا
عام ،لكن يستثنى من ذلك من رحمه هللا ،فمثل هذا ينفع قريبه ،فإن كان هذا القريب من الذرية

ألحقنا بهم ذريتهم ،وأتبعناهم بهم ،وإن كان من معارفه أو أقاربه فإنه يشفع أحيانا إذا أذن له
بالشفاعة في أقاربه إال من رحمه هللا ،فإذا أذن له بالشفاعة شفع فيمن رضي هللا عنه من

المشفوع لهم ،فيكون هذا استثناء كالمه األول منقطع ،ويجوز أن يكون استثناء متصال.

ِ
ِ
وز أَن ي ُكو َن ِ
ِ
ين َفِإَّن ُه ُي ْؤَذ ُن َل ُه ْم ِفي
يب َع ْن َق ِر ٍ
يب ِإََّّل اْل ُم ْؤ ِمن َ
َي ََّل ُي ْغني َق ِر ٌ
" َوَي ُج ُ ْ َ
ْ
است ْثَناء ُم َّتصَل ،أ ْ
ض.
اع ِة َب ْع ِض ِه ْم ِلَب ْع ٍ
َش َف َ
َي اْلمْن َت ِقم ِمن أ ِ ِ
الر ِحيم ِبأَوِلي ِائ ِه ،كما قالَ { :ش ِد ِ
يز َّ ِ
يد اْل ِع ِ
قاب ِذي
{ ِإَّن ُه ُه َو اْل َع ِز ُ
يم} أ ِ ُ ُ ْ ْ
َع َدائه َّ ُ ْ َ
الرح ُ
َّ
الط ْو ِل} [غافر ]3 :فقرن الوعد بالوعيد".
تعقيب باالسمين العزيز والرحيم؛ ألن ما تقدم فيه ما يناسبه العزة ،وأنه ال يغني أحد عن أحد إال
من استثني ،وفيه أيضا ما يناسب االسم الرحيم؛ ألن هذا االستثناء يدل على شيء من الرحمة،

ولذلك قال :فقرن الوعد بالوعيد ،الوعد ما يفهم من الرحيم ،والوعيد ما يفهم من العزيز.

اب َّ ِ
الزُّقو ِم} ُك ُّل ما ِفي ِك َت ِ
َّللا َت َعاَلى ِم ْن ِذ ْك ِر َّ
" َق ْوُل ُه َت َعاَلىِ{ :إ َّن َش َجَرَة َّ
ف َعَلْي ِه
الش َجَرِة َفاْل َوْق ُ
َ
ِباْله ِ
الد َخ ِ
انِ{ :إ َّن َش َجَرَة َّ
اء ،إَّل حرفا واحدا في صورة ُّ
عام ْاْل َِثي ِم}َ ،قاَل ُه ابن اْلنباري".
الزُّقو ِمَ .
َ
ط ُ
الشجرِة فاْلوْقف علي ِه ِباْله ِ
يعني يوقف أم يكتب؟ يقولُ :ك ُّل ما ِفي ِكت ِ
َّللاِ تعالى ِم ْن ِذ ْك ِر ه
اء إال
اب ه
ُ ْ
حرفا واحدا في سورة الدخان.
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طالب :إن شجرة الزقوم..
نعم ،لكن الكالم على الوقف أمعلى النطق.
طالب :وقف على الكتابة.
طالب :النطق.
طالب :النطق ما كتبت ....
تقول :إن شجرت كذا.
طالب في الدخان ...وَّلبد أن يعرف فوارق الكتابة حتى إذا اضطر للوقف يقف على التاء؛
ْلنه...
طالب.....:
نعم كلها بالتاء كلها بالتاء.
طالب...:على الوقف يا شيخ يقال بالهاء.
هذا الموضوع شف الكتابة في التفسير ماذا قال ،القرآن المقحم المدخل الذي ليس من التفسير
في األصل مكتوب بالتاء المفتوحة أخت الباء والثاء ،وفي التفسير قال {إن شجرة} بالتاء الربوطة
التى هي أخت الهاء ،معك التفسير؟
طالب....:
هات.
طالب........ :
هذه مكتوبة هنا ،وهذه بالتاء هذا مشى صور المصحف ،لكن هنا في النطق في الطبع بالتاء
المربوطة ،وهذا خطأ.
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ِ
" و" ْاْل َِثي ِم" اْل َف ِ
اجُرَ ،قاَل ُه أَُبو َّ
ان
الدْرَد ِاءَ .وَك َذ ِل َك َقَأَر ُه َو َو ْاب ُن َم ْس ُع ٍ
ام ْب ُن اْل َح ِارثَ :ك َ
ودَ .وَق َ
ال َه َّم ُ
أَبو َّ ِ
ِئ َر ُجَل".
الدْرَداء ُي ْقر ُ
ُ
يعني أصدق األسماء حارث همام.
طالب........ :
في مقامات الحريري حدث الحارث بن همام قال ،يعني كل المقامات بهذا االسم وهو اسم
وهمي ،ال قيمة له ،وهنا همام بن الحارث حقيقي.
طالب.......... :
نعم.
طالب........ :
هذا من باب األخبار؛ ألنه ما فيه مخلوق إال له همة ويحرص ويسعى للكسب ،هذا األصل فيه
من باب اإلخبار عن الواقع.
" َكان أَبو َّ ِ
ِئ َر ُجَلِ{ :إ َّن َش َجَرَة َّ
ام اْلَي ِتيمَِ ،فَل َّما
عام ْاْل َِثي ِم}َ ،و َّ
ولَ :
الزُّقو ِم َ
الدْرَداء ُي ْقر ُ
َ ُ
الر ُج ُل َيُق ُ
ط َع ُ
ط ُ
ِ
ِ ِ
ال:
ال أَُبو َب ْك ٍر ْاْلَ ْنَبارُّ
ال َل ُهَ " :
الَ :حَّد َثَنا َن ْصٌر َق َ
ِيَ :حَّد َثني أَبي َق َ
ام اْل َفاج ِر"َ .ق َ
َل ْم َي ْف َه ْم َق َ
ط َع ُ
يز ْب ِن ُم َح َّم ٍد َع ِن ْاب ِن َع ْج ََل َن َع ْن َع ْو ِن
الَ :حَّد َثَنا ُن َعْي ُم ْب ُن َح َّم ٍاد َع ْن َعْب ِد اْل َع ِز ِ
َحَّد َثَنا أَُبو ُعَبْي ٍد َق َ
ود َقال :عَّلم عبد َّ ِ
بن عب ِد َّ ِ
ود َر ُجَل {ِإ َّن َش َجَرَة َّ
عام
الزُّقو ِمَ .
َّللا ْب ُن َم ْس ُع ٍ
َّللا ْب ِن ُع ْتَب َة ْب ِن َم ْس ُع ٍ َ َ َ َ ْ ُ
ْ ُ َْ
ط ُ
طعام اْلي ِتيمَِ ،فأَعاد عَلي ِه عبد َّ ِ
ِ
طأََ ،فَل َّما َأرَى
َع َاد َّ
ال َّ
َّللا َّ
الر ُج ُل اْل َخ َ
َ َ َ ْ َْ ُ
ابَ ،وأ َ
الر ُج ُلَ ُ َ َ :
الص َو َ
ْاْلَثي ِم} َفَق َ
عبد َّ ِ
َّللا أ َّ ِ
الر ُج ِل ََّل َي ْس َت ِقيم َعَلى َّ ِ
ط َعام اْل َف ِ
اج ِر؟
ان َّ
َْ ُ
َما ُت ْح ِس ُن أ ْ
َن ل َس َ
َن َتُق َ
الص َواب َق َ
ولُ َ :
ُ
ال َل ُه :أ َ
ال َفا ْف َع ْل.
الَ :بَلىَ ،ق َ
َق َ
وز ِإب َدال اْلحر ِ
َوََّل ُح َّج َة ِفي َه َذا ِلْل ُج َّه ِ
ف ِم َن اْلُقْر ِ
ال ِم ْن أَ ْه ِل َّ
آن ِب َغْي ِرِه،
الزْي ِغ ،أََّن ُه َي ُج ُ ْ ُ َ ْ
َكان ِمن عب ِد َّ ِ
اب ،و ِ
ال
َّللا َت ْق ِريبا ِلْل ُم َت َع ِلمَِ ،وَت ْو ِطَئة ِمْن ُه َل ُه ِل ُّلر ُجوِع ِإَلى َّ
َ ْ َْ
الص َو ِ َ ْ
است ْع َم ُ
ِ
ِ
ول َّ ِ
ال َّ ِ
ِباْلحر ِ
َّ
َّللا َو ِح َك َاية َرس ِ
ف َعَلى ِإْن َز ِ
َّللا َعَلْيه َو َسَّل َم.-
َْ
ُ
َّللاَ -صلى َّ ُ

َن َذ ِل َك ِإَّن َما
ِْل َّ
اْل َح ِق َو َّ
الت َكُّل ِم

ِ
ِه َذا ُي ْس َت َد ُّل َعَلى أ َّ ِ
ال َّ
ان َك ِل َم ٍة َج ِائٌز ِإ َذا َكاَن ْت ُم َؤِدَية
الزَم ْخ َشرُّ
ال َكل َم ٍة َم َك َ
ِيَ " :وب َ
َن إْب َد َ
َوَق َ
اها".
َم ْعَن َ
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هذا لما كانت القراءة باألحرف السبعة باأللفاظ المترادفة ،لكن لما أجمع الصحابة على قراءة
واحدة هي التي أثبتها عثمان –رضي هللا عنه – في المصاحف ،واتفقوا عليها ،ونسخ ما عداها
ال يجوز أن يبدل حينئذ.
" و ِمْنه أَجاز أَبو ح ِني َف َة اْل ِقراء َة ِباْل َف ِارِسَّي ِة عَلى َش ِري َ ِ
ِ
ِئ اْل َم َع ِاني َعَلى
طةَ ،و ِه َي أ ْ
َن ُي َؤد َي اْلَقار ُ
َ
َ ُ ََ ُ َ
ََ
َن َي ْخ ِرَم ِمْن َها َشْيئاَ .قاُلواَ :و َه ِذ ِه َّ
َن ِفي
ط ُة َت ْش َه ُد أََّن َها ِإ َج َازٌة َك ََل ِإ َج َازٍة؛ ِْل َّ
الش ِري َ
َك َم ِال َها ِم ْن َغْي ِر أ ْ
آن َّال ِذي هو مع ِجٌز ِب َفصاح ِت ِه و َغراب ِة َن ْظ ِم ِه وأَس ِالي ِب ِهِ ،من َل َ ِ
صوصا ِفي اْلُقْر ِ
ف
ْ
طا ئ َ
َُ ُ ْ
َ َ َ ََ
َك ََل ِم اْل َعَر ِب ُخ ُ
َ َ
ِ
اْلم َع ِاني َو ْاْلَ ْغَر ِ
ان ِم ْن َف ِارِسَّي ٍة َو َغْي ِرَهاَ ،و َما َكا َن أَُبو َح ِني َف َة َ-ر ِح َم ُه
اض َما ََّل َي ْس َت ِق ُّل ِبأ ََد ِائه ِل َس ٌ
َ
َّللاُ -ي ْح ِس ُن اْل َف ِارِسَّيةََ ،فَل ْم َي ُك ْن َذ ِل َك ِمْن ُه َع ْن َت َحُّق ٍق َوَتَب ُّص ٍر".
َّ ُ
يعني إعجاز القرآن يكمن في كونه عربيا ،وإذا نقل معناه إلى لغة أخرى يبقى وجوه اإلعجاز غير

اللفظي ،يعني اإلعجاز له وجوه كثيرة؛ منها ما يتعلق بلفظه ،وهذا الزم بنطقه وكتابته بالعربية،

إذا نقل معناه إلى غيرها مع أن نقل الحروف مستحيل ،ال يمكن ترجمة الحروف ،ترجمة القرآن
حرفيا ،إنما تترجم المعاني.
على خالف بين أهل العلم حتى في ترجمة المعاني.
طالب :من أسلموا يترجمون...يق أر عليهم ويكتبون بلغتهم هم يحفظون ويقرأون بالعربية.
يترجمونه مرة ثانية ،ويعيدونه مرة ثانية كما كان ورقة بن نوفل يفعل ،يق أر الكتاب بالعربية ،ويق أر

بالعبرانية؛ ألنه مرة يق أر اإلنجيل بالعربية ،ويترجمه للعربية ،ثم يعيده مرة أخرى إلى لغة أهله.
طالب :ترجمة المعاني.

ترجمة المعاني يعني يقولون :ميزة هذا القرآن في كونه عربيا ،وإعجازه في كونه عربيا ،وصدرت

فتاوي بذلك ،ثم بعد ذلك أقرت ترجمة المعاني ،أقرت من جمع من أهل العلم ،وإن كان الزال
يمنعون ،والكتب والمؤلفات موجودة أكثر من عشرة كتب في المسألة.

ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
اء ِة
وس َ
" َوَرَوى َعل ُّي ْب ُن اْل َج ْعد َع ْن أَبي ُي ُ
ف َع ْن أَبي َحني َف َة م ْث َل َق ْول َصاحَبْيه في إْن َك ِار اْلقَر َ
ِباْل َف ِارِسَّي ِة".
في المرافعة التي حصلت بين محمود بن سبكتكين ،وكان على مذهب أبي حنيفة ،ثم إن إمام

الحرمين أو إن صحت القصة صلى بين يديه صالة صحيحة على مذهب أبي حنيفة ،وهي أشبه
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ما تكون باالستهزاء؛ ألنه جمع أقواال مرذولة مهجورة في المذهب ،ولفق منها صالة واحدة في
جميع فروعها ،فكان منه أن كبر بالعجمية ،وقال :تذبذ وركع ،هل تذبذ هذه ترجمة مدهامتان؟
ويجيز ما تيسر من القرآن ولو آية ولو غير الفاتحة ،ثم بعد ذلك هو توضأ بنبيذ ،وجعل
وقر بلسان
الحشرات تتوافد عليها ،وصلى بجلد ميتة واعتبار أن الطمأنينة ليست بركن عندهم أ
غير العربية ،ثم بعد ذلك أحدث في نهايتها قبل السالم ،ثم قال :هذه صالة أبي حنيفة ،وهذه
القصة يمكن أنها ال تثبت ،وهللا أعلم توضأ قبل ذلك بنبيذ؛ ألنه يجوز عند الحنفية الوضوء به،
ثم لما رأى محمود بن سبكتكين أن هذه أفضل العبادات والمقربة إلى هللا تكون بهذه الصور انتقل

إلى مذهب الشافعي ،هذا إن صحت القصة.
الشجرُة َّال ِتي َخَلَقها َّ ِ
وش َجرُة َّ ُّ
اها َّ
َه ُل
اع أ ْ
الش َجَرَة اْل َمْل ُعوَنةََ ،فِإ َذا َج َ
َّللا في َج َهَّن َمَ ،و َس َّم َ
الزقو ِمَ َ َّ :
" َ َ
َ ُ
ِ
َكُلوا ِمْن َهاَ ،ف َغ ِلَي ْت ِفي ُب ُ ِ
اء اْل َح ُّارَ .و َشَّب َه َما َي ِص ُير ِمْن َها
النار اْل َت َجُئوا ِإَلْي َها َفأ َ
طون ِه ْم َك َما َي ْغلي اْل َم ُ
طوِن ِه ْم ِباْل ُم ْه ِلَ ،و ُه َو ُّ
اب.
ِإَلى ُب ُ
الن َح ُ
اس اْل ُم َذ ُ
ِ
الت ِ
ِ
اء َح ْمَل َعَلى َّ
ام ِة" َت ْغ ِلي" ِب َّ
س
اء ُة اْل َع َّ
الش َجَرِةَ .وَقَأَر ْاب ُن َك ِث ٍ
ص َو ْاب ُن ُم َحْيص ٍن َوُرَوْي ٌ
ير َو َح ْف ٌ
َوقَر َ
ع ْن يعُقوب " :ي ْغ ِلي" ِباْلي ِ
اء َحمَل َعَلى َّ
الط َعامَِ ،و ُه َو ِفي َم ْعَنى َّ
الش َجَرِةَ .وََّل ُي ْح َم ُل َعَلى اْل ُم ْه ِل؛
َ
َ
َ َْ َ
ْ
ِ
ِ
يلُ :ه َو
ِْل ََّن ُه ذكر للتشبيه .و" ْاْل َِثي ِم" اْلثم ،من أثم يأثم إثما ،قاله اْلُق َشْيرُّ
ِي َو ْاب ُن ع َ
يسىَ .وق َ
ْل ْثمَِ ،قاَله يحيى بن س ََّل ٍم .وِفي ِ
اْلم ْش ِر ُك اْلم ْك َت ِس ُب ِل ْ ِ
الر ُج ُل ( ِباْل َك ْس ِر) ِإ ْثما
الص َح ِ
اح :وقد أ َِث َم َّ
َ
ُ َ َْ ْ ُ َ
ُ
ُ
ِ
اإل ْث ِم اْل َف ِ
َي ِذي ِْ
اج ِرَ ،و ُه َو
َو َم ْأ َثما ِإ َذا َوَق َع في اإلثم ،فهو آثم وأثيم أَْيضاَ .ف َم ْعَنى " َ
عام ْاْلَثي ِم" أ ْ
ط ُ
أَُبو َج ْه ٍل.

وَذ ِلك أََّنه َقال :ي ِع ُدَنا مح َّمٌد أ َّ ِ
الزُّقوم ،وِإَّنما ُهو َّ
الزْب ِد َو َّ
يد ِب ُّ
ف
الث ِر ُ
َّللا ِخ ََل َ
َُ
َ َ ُ َ َ
َن في َج َهَّن َم َّ َ َ َ َ
الت ْمرَ ،فَبَّي َن َّ ُ
اش عن مج ِ
َما َقاَل ُهَ .و َح َكى َّ
َن َش َجَرَة َّ
الزُّقو ِم أَُبو َج ْه ٍل.
اه ٍد أ َّ
النَّق ُ َ ْ ُ َ
ُقْلت :وه َذا ََّل ي ِص ُّح عن مج ِ
اف ِ
ِ
الص َّ
اه ِفي َه ِذ ِه َّ
ات
ورِة " َّ
اه ٍدَ .و ُه َو َمْرُد ٌ
ُ ََ
َْ َُ
َ
ود ِب َما َذ َكْرَن ُ
الش َجَرِة في ُس َ
ان" أيضا.
َو ُسْب َح َ
َقوُله َتعاَلىُ { :خ ُذوه} أَي يَقال ِل َّلزب ِاني ِة ُخ ُذوه ،يع ِني ْاْل َِثيمَ ".ف ِ
وهَ .واْل َعْت ُل:
ْ
ُ َْ
ُ ْ ُ ُ َ َ
وه َو ُسوُق ُ
َي ُجُّر ُ
اعتُل ُ
ْ ُ َ
وه" أ ْ
َ
يب َّ ِ ِ
َن َت ْأ ُخ َذ ِب َت ََل ِب ِ
س أ َْو َب ِلَّي ٍة".
َي َت ُجُّرُه ِإَلْي َك ِل َت ْذ َه َب ِب ِه ِإَلى َحْب ٍ
أْ
الر ُجل َف َت ْعتُل ُه ،أ ْ
يعني هي ليست بصحبة كرام ،وإنما صحبة إهانة ،كونه يأخذ بجالبيبه ويجر ويعتل هذا ال شك
أنه يراد به سوء.
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ِ
الرجل أ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ف
ال َيص ُ
َعتُل ُه َوأ ْ
" َعَتْل ُت َّ ُ َ ْ
َعُتُل ُه َع ْتَل إ َذا َج َذْب ُت ُه َج ْذبا َعنيفاَ .وَر ُج ٌل ،م ْعَت ٌل (باْل َك ْس ِر)َ .وَق َ
َفَرساَ :ن ْفَر ُع ُه َفْرعا َوَل ْسَنا َن ْع ِتُل ُه.
وِف ِ
الس ِك ِ
النو ِن ج ِميعا)َ ،قاَل ُه اب ُن ِ
انَ :عَتَل ُه َو َع َتَن ُه ( ِب َّ
يه ُل َغ َت ِ
الَل ِم َو ُّ
يتَ .وَقَأَر اْل ُكوِفُّيو َن َوأَُبو َع ْم ٍرو"
َ
ْ
َ
َف ِ
ط اْل َج ِحي ِم".
وه" ِباْل َك ْس ِرَ .و َض َّم اْلَبا ُقو َن {ِإلى َسو ِاء اْل َج ِحي ِم} َو َس َ
ْ
اعتُل ُ
الذي هو العتل إنما يكون لمن يقوده ،وبالنون لمن يسوقه ،يعني يختلف الموضع.
طالب... :
العتل يسحب ،يجر.
طالب........ :
قلنا في اآلية {خزوه فاعتلوه} يعني اسحبوه ،جروه ،وبالنون لمن يسوقه.
ِ
ِ ِ ِ
ِ
الن ِار َضْرَبة َعَلى َ ْأر ِ
ال ُمَق ِات ٌلَ :ي ْض ِر ُب َم ِال ٌك َخ ِاز ُن َّ
س
"{ ُث َّم ُ
صُّبوا َف ْو َق َ ْأرسه م ْن َعذاب اْل َحمي ِم} َق َ
ص ُّب
أَِبي َج ْه ٍل ِب َم ْق َم ٍع ِم ْن َح ِد ٍ
يدَ ،فَي َت َف َّت ُت َ ْأر ُس ُه عن دماغه ،فيجري دماغه عل جسده ،ثم َي ُ
ِِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ول اْل َمَل ُك :ذق العذاب .ونظيره
اْل َمَل ُك فيه َماء َحميما َقد اْن َت َهى َحُّرُه فمعه تيفع في َب ْطنهَ ،فَيُق ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
يم}".
{ُي َص ُّب م ْن َف ْوق ُرُؤ ِسه ُم اْل َحم ُ
ألنه يذكر في التفاسير أن أبا جهل أحضر الثريد ،وأحضر الطعام الشهي اللذيذ وقال لمن معه:
تذقموا هذا الذقوم الذي يعدكم محمد –عليه الصالة والسالم ،-نسأل هللا العافية.
ال ْاب ُن ْاْلَ ْنَبارِ
ام َعَلى َك ْس ِر" ِإ َّن"".
َج َم َع ِت اْل َع َو ُّ
َق ْوُل ُه َت َعاَلىُ { :ذ ْق ِإَّن َك أَْن َت اْل َع ِز ُ
ِي :أ ْ
يم} َق َ
يز اْل َك ِر ُ
ألنها وقعت في مقول قول مقدر ،ذق ،فيقال له :إنك أنت العزيز أو يقال له :ذق إنك ،مع تقدير
قول ثانية؛ لوقوع إن في خبر القول فيقال له :إنك أنت العزيز الكريم ،على سبيل االستهزاء
واالستخفاف؛ ألنه يزعم ذلك لنفسه.
ِ
ِ
َن".
َّللاُ "-ذ ْق ِإَّن َك " ِب َف ْت ِح" أ َّ
" َوُرو َ
ِي َع ِن اْل َح َس ِن َع ْن َعل ٍي َ-رح َم ُه َّ ُ
يكون للتعليل ،يكون حينئذ للتعليل.
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ِ ِ
َن
ف َعَلى" ُذ ْق"َ .و َم ْن َف َت َح َها َل ْم َي ِق ْف َعَلى" ُذ ْق"؛ ِْل َّ
ِها َقَأَر اْلك َسائ ُّيَ .ف َم ْن َك َسَر" ِإ َّن" َوَق َ
" َوب َ
ِ
الَ :ما
اْل َم ْعَنى ُذ ْق ِْل ََّن َكَ ،وبِأََّن َك أَْن َت اْل َع ِز ُ
ال َق َت َاد ُةَ :ن َزَل ْت في أَِبي َج ْه ٍل َوَك َ
ان َق ْد َق َ
يمَ .ق َ
يز اْل َك ِر ُ
ِفيها أ ِ ِ
ِِ ِ
ال ِع ْك ِرَم ُة :اْل َتَقى َّ
الن ِب ُّي -
يل َل ُهُ :ذ ْق ِإَّن َك أَْن َت اْل َع ِز ُ
َ َ
يمَ .وَق َ
َعُّز مني َوََّل أَ ْكَرُمَ ،فل َذل َك ق َ
يز اْل َك ِر ُ
ِ َّ
َّ
َّ
ِ
َّللا َعَلْي ِه َوسَّلمَ -وأَُبو َج ْه ٍلَ ،فَقال َّ ِ
َن
َمَرِني أ ْ
َّللا َعَلْيه َو َسل َم« :-إ َّن َّ َ
النب ُّي َ -صلى َّ ُ
َ
َصلى َّ ُ
َ َ
َّللا أ َ
ِ
َي َشي ٍء ُته ِددِني! و َّ ِ
َن َت ْف َع ََل ِبي
الِ :بأ ِ ْ َ ُ
يع أَْن َت َوََّل َرُّب َك أ ْ
َّللا َما َت ْس َتط ُ
َ
ول َل َك أ َْوَلى َل َك َفأ َْوَلى» َفَق َ
أَ ُق َ
ِِ
ِِ
ِ
ِ ِ
َّللا َي ْوَم َب ْد ٍر َوأَ َذَّل ُهَ ،وَن َزَل ْت َه ِذ ِه ْاْلَي ُة.
َشْيئاِ ،إني َلم ْن أ َ
َع ِز َه َذا اْل َوادي َوأَ ْكَرمه َعَلى َق ْومهَ ،فَقَتَل ُه َّ ُ
يز اْل َك ِريم ِب َزع ِمك .وِقيل :هو عَلى معَنى ِاَّلس ِت ْخ َف ِ
اف
ول َل ُه اْل َمَل ُكُ :ذ ْق ِإَّن َك أَْن َت اْل َع ِز ُ
ُ ْ َ َ َ َُ َ
َْ
ْ
أْ
َي َيُق ُ
َّ ِ
ِ
التْن ِق ِ
ِيخ َو ِاَّل ْس ِت ْه َز ِاء َو ِْ
اإل َهاَن ِة َو َّ
َو َّ
ال َق ْو ُم
الت ْوب ِ
يل اْل ُم َه ُ
يص ،أ ْ
انَ .و ُه َو َك َما َق َ
ال َل ُه :إَّن َك أَْن َت الذل ُ
َي َق َ
ِ ِ
يد} [هود ،]87 :يعُنو َن َّ ِ
ِ
ِ
َح ِد
يم َّ
الرِش ُ
السف َ
يه اْل َجاه َل في أ َ
َْ
شعيب لشعيب { :إَّن َك َْلَ ْن َت اْل َحل ُ
يَل ِت عَلى ما َتَقَّدم .وه َذا َقول س ِع ِ
َّ
يد ْب ِن ُجَبْي ٍر.
التأ ِْو َ
َ ََ ْ ُ َ
َ َ
ِِ
ِ
ول َل ُه ُم اْل َم ََل ِئ َك ُةِ :إ َّن َه َذا َما ُكْن ُت ْم تشكون فيه في الدنيا".
{ إ َّن َه َذا َما ُكْن ُت ْم به َت ْم َتُرو َن} أ ْ
َي َتُق ُ
اللهم صلى على محمد وعلى آل محمد

