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بسم هللا الرحمن الرحيم ،الحمد هلل رب العالمين ،وصل هللا وسلم على نبينا محمد ،وعلى آله وصحبه

وسلم.

قال اإلمام القرطبي -رحمه هللا تعالى:-
َّللا ثُ َّم اس َتقاموا َفال َخوف عَلي ِهم وال هم يحَزُنو َن ( )13أ ِ
ِ
ُولئ َك
ْ ٌ َ ْ ْ َ ُْ َ ْ
قوله تعالىِ{ :إ َّن َّالذ َ
ين قاُلوا َرُّبَنا َّ ُ
ْ ُ
أَصحاب اْلجَّن ِة خالِِد ِ
اء ِبما كا ُنوا َي ْع َملُو َن}.
َ
ْ ُ َ
ين فيها َجز ً
ِ
ال ْاب ُن َعَّباسَ :نَزَل ْت فِي أَ ِبي
قاموا} ْاْلَي َة َتَقَّد َم َم ْعَن َ
َق ْوُل ُه َت َعاَلىِ{ :إ َّن َّالذ َ
َّللا ُث َّم ْ
اهاَ .وَق َ
ين قاُلوا َرُّبَنا َّ ُ
اس َت ُ
ب ْكر ِ
الصِد ِ
يق .واْلية تعم ".جزاء" نصب على المصدر".
َ
اآلية تعم؛ ألنها صدرت باسم الموصول ،وهو من ألفاظ العموم ،إن الذين قالوا يعم كل من قال :ربنا
هللا ،ثم استقاموا على صراط مستقيم ،وإن نزلت في أبي بكر كما قيل ،لكن العبرة بعموم اللفظ ال
بخصوص السبب.

ُم ُه ُكْرهًا َوَو َض َع ْت ُه ُكْرهًا َو َح ْملُ ُه َوِفصاُل ُه َثال ُثو َن
ص ْيَنا ِْ
"قوله تعالىَ { :وَو َّ
سان ِبوالَِد ْي ِه ِإ ْحسانًا َح َمَل ْت ُه أ ُّ
اإل ْن َ
ِ
ِ
َش ُكَر ِن ْع َم َت َك َّال ِتي أَْن َع ْم َت َعَل َّي َو َعلى
َن أ ْ
َش ْهراً َح َّتى ِإذا َبَل َغ أ ُ
قال َرِب أ َْو ِز ْعني أ ْ
َشَّد ُه َوَبَل َغ أَْرَبع َ
ين َسَن ًة َ
والِد َّي وأَن أَعمل صالِحاً ترضاه وأَصلِح لِي ِفي ُذ ِرَّي ِتي ِإِني تبت ِإَليك وإِِني ِمن اْلمسلِ ِمين }ِ .ف ِ
يه َس ْب ُع
َ ُْ َ
َْ ُ َ ْ ْ
ُْ ُ ْ َ َ
َ َ ْ ََْ
َم َس ِائ َل:
اإل ْنسان ِبوالِدي ِه ِإحساناً} بَّين ْ ِ
ف َح ِ
اإل ْن َس ِ
ال ِْ
ان َم َع أََب َوْي ِهَ ،فَق ْد
اختَال َ
َ َ
َْ ْ
ْاألُوَلى :قَ ْولُ ُه َت َعاَلىَ { :وَو َّص ْيَنا ِْ َ
ِ
يع ُه َما َوَق ْد ُي َخالِ ُف ُه َما".
ُيط ُ
يعني قد يمتثل هذه الوصية فيطيع ،وقد يخالفهما كغيرهما من األوامر بالنسبة إلى لبعض الناس

فيعصي ويعق والديه.

ِ
ِ َّ
َّ
"أَي َفَال َي ْب ُع ُد ِم ْثل َه َذا ِفي َح ِق َّ ِ
ض
يب َل ُه اْلَب ْع ُ
َّللا َعَل ْيه َو َسل َمَ -وقَ ْو ِمه َحتَّى َي ْس َت ِج َ
النب ِي َ -صلى َّ ُ
ُ
ْ
ِ
ِ
ض ُه ِبَب ْعضَ ،قاَل ُه القشيري".
ضَ .ف َه َذا َو ْج ُه ات َصال اْل َكَالمِ َب ْع ُ
َوَي ْك ُفَر اْلَب ْع ُ
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إذا كان اإلنسان أمر بطاعة أبويه وبرهما على الرغم مما بذاله ومحضاه من نصح وعناية ،وهما السبب

في وجودهما فقد يبرهما وقد يعصيهما ،وهكذا األمر بالنسبة للنبي – عليه الصالة والسالم-مع قومه،
وهو أصدق قومه لهجة وأبرهم وأنصحهم لهم ،ومع ذلك قد يطاع وقد يعصى.
ام ِة " :حسًنا" ،وَك َذا هو ِفي مص ِ ِ
ِ
َه ِل اْل َحَرَم ْي ِن َواْلَب ْصَرِة
اءةُ اْل َع َّ
احف أ ْ
ََ
َُ
َ
ُْ
" الثانية :قوله تعالى ":حسنا" قَر َ
ِ
َو َّ
ورِة األ نعام وبني إسرائيل:
الشامَِ .وَقَ أَر ْاب ُن َ
عَّباس َواْل ُكوفُِّيو َنِ " :إ ْحسانًا"َ ،و ُح َّج ُت ُه ْم َق ْولُ ُه َت َعاَلى في ُس َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
اء ِة األ ولى قوله
{ َوبِاْلوالَد ْي ِن إ ْحسانًا} [األ نعامَ ،]151 :وَك َذا ُه َو في َم َصاحف اْل ُكوَفةَ .و ُح َّج ُة اْلقَر َ
ِ ِ
ِ ِ
َتعاَلى ِفي سورِة اْلع ْن َكب ِ
ص ْيَنا ِْ
يها.
وتَ { :وَو َّ
اإل ْن َ
سان ِبوالَد ْيه ُح ْسنًا} [العنكبوتَ ،]8 :وَل ْم َي ْخَتل ُفوا ف َ
ُ َ َ ُ
َ
ِ
اإلساء ِة .و َّ ِ
اإلحس ِ
ِ
ِ
يم ْن
ان خَال ُ
ف اْلُق ْب ِحَ .و ِْ ْ َ ُ
َواْل ُح ْس ُن خَال ُ
ف ِْ َ َ َ
الت ْوصَي ُة ْاأل َْمُرَ .وَق ْد َم َضى اْلَق ْو ُل في َه َذا َوف َ
َنَزَل ْت".

يعني القراءة األولى قراءة العامة" ُحسنا لها ما يؤيدها ويشهد لها مما لم يختلف فيه ،والقراءة الثانية:
إحسانا بالمصدر لها أيضا ما يؤيدها ،ويشهد لها مما ال يختلف فيه ،فالقراءتان جائزتان ،ولكن كل
يتبع قراءة إمامه.
طالب.....:
الحسن هو اسم المصدر ،هم يقولون :إن زيادة
حسنا وإحسانا ،أحسن يحسن إحسانا ،هذا المصدر ،و ُ
المبنى زيادة الحروف تدل على زيادة المعنى ،يعني هذا في الغالب ،لكن قد يكون لقلة الحروف شيء
مما يدل على المبالغة كحذر مثال بدال من حاذر ،فحذر أبلغ من حاذر ،وغيرها من صيغ المبالغة،
أما ما عداها فزيادة المبنى تدل على زيادة المعنى عندهم.
طالب....:تفيد التكرار واالستمرار.
هو من هذا الباب يعني كونه على مزيد من حروفه فال يكون زائدا في معناه.
ام ِة ِبَف ْت ِح اْل َك ِ
" َّ
َّ
ُم ُه ُكْرهاً وو َضع ْت ُه ُكْرهاً"} أ ِ
ِ
اف.
اءةُ اْل َع َّ
الثالِ َث ُةَ :ق ْولُ ُه َت َعاَلىَ { :ح َمَل ْت ُه أ ُّ
ََ َ
َي ب ُكْره َو َم َشقةَ .وقَر َ
ْ
َّ ِ ِ
ظ اْل َكْ ِره ِفي ُك ِل اْلُقْر ِ
ورةِ اْلَبَقَرةُِ { ،كتِ َب َعَل ْي ُك ُم
الَ :وَك َذلِ َك َل ْف ُ
َو ْ
اخ َت َارُه أ َُبو ُ
آن ِباْلَف ْت ِح ِإَّال التي في ُس َ
عَب ْيدَ ،ق َ
اْل ِقتال وهو ُكره َل ُكم} [البقرة]216 :؛ ِأل َّ ِ
اس ٌمَ ،و َهِذِه ُكُّل َها َم َص ِادُر".
َن َذل َك ْ
ُ َ َُ ْ ٌ ْ
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َكرها بالفتح مصدر كره ،فعل فعال قياس المصدر المعدل من ذي ثالثة كرد ردا هذا المصدر ،وأما

الكره فهذا اسم المصدر.

الضع ِ
ان ِم ْثل ُّ ِ
"وَق أَر اْل ُكوِفُّيو َن" ُكرها" ِب َّ ِ
الش ْه ُد َو َّ
ف َو ُّ
الش ْه ُدَ ،قاَل ُه اْل ِك َس ِائ ُّي،
ًْ
الض ْعف َو َّ ْ
َ َ
يلُ :ه َما لُ َغ َت ِ ُ
الضمِ .ق َ
ِين".
َوَك َذلِ َك ُه َو ِع ْنَد َج ِم ِ
يع اْلَب ْص ِري َ
ضعف{ ،ثم جعل من
قالوا :إن الضعف هو لغة قريش الضم ،بالضم لغة قريش ،وبالفتح لغة غيرهم َ

ضعف ،وبهما ُقرئ ،نعم منهم من يقول :الضعف البدن ،والضعف
ضعف} ،وقريش يقولونُ :
بعد َ

الرأي ،الضعف في الرأي ،والضعف في البدن.
ال اْل ِك َس ِائ ُّي
" َوَق َ
َوبِاْلَف ْت ِح َما حمل

الضمِ) ما َحم َل ِْ
اء ِفي اْلَفْر ِق َب ْيَن ُهماِ :إ َّن اْل ُكْرَه ( ِب َّ
ان َعَلى َن ْف ِس ِه،
اإل ْن َس ُ
أ َْي ًضا َواْلَفَّر ُ
َ َ
َ
وغصبا".
قهرا
ً
على غيره ،أي ً

إذا أكره نفسه على شيء قيلُ :كره ،وإذا أكره غيره قيلَ :كره.
ض أَه ِل اْلعربَِّي ِةِ :إ َّن َكرها ( ِبَف ْت ِح اْل َك ِ
اف) َل ْح ٌن".
ًْ
ال َب ْع ُ ْ ََ
" َولِ َه َذا َق َ
مع أنها قراءة العامة على ما تقدم ،واختيار أبو عبيد من أئمتهم ،من أئمة العربية.
غسل اإلنسان
غسل و َغسل يا شيخ ما يقال مثل َغسل ،ما يقال ُ
طالب :أحسن هللا إليك يا شيخ ،مثل ُ
إذا أراد الغُسل.

أحيانا تكون الداللة األصلية الواحدة ،لكن يفرقون ليجعلوا كل لفظ له مصطلح خاص ،لتفترق
المصطلحات بعضها عن بعض ،وإن كانت الداللة أصلية على المعنى المراد واحد ،فيفرقون بين
الوضوء والوضوء والغسل والغسل و ِ
الغسل ،وهكذا.
ُ
َ
ُ ُ
َ
َّ ا ِ
ِ
َش ُهر أَْر َض َع ْت
ال ْاب ُن َعَّباسِ :إ َذا َح َمَل ْت ِت ْس َع َة أ ْ
الرب َع ُةَ :ق ْولُ ُه َت َعاَلىَ { :و َح ْملُ ُه َوفصالُ ُه َثال ثُو َن َش ْهراً} َق َ
ين َش ْهً ار".
ِن َح َمَل ْت ِستَّ َة أ ْ
ين َش ْهًراَ ،وإ ْ
َش ُهر أَْر َض َع ْت أَْرَب َع ًة َو ِع ْش ِر َ
ِإ ْحَدى َو ِع ْش ِر َ
لكن هل هذا الخبر ملزم بمعنى أنه ال تجوز ال تفيد مثال الرضاعة بعد الحولين؛ ألن مقتضى ذلك أن
حمله ستة أشهر وفصاله رضاعه سنة أربعة وعشرون شهرا هل هذا على سبيل التحديد بمعنى أنه من
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حيث الحكم واضح عند جمهور أهل العلم ال يحرم بعد الحولين ،ال يحرم ،لكن من حيث الحكم باعتبار

الوالد والوالدة إذا تنازعا ،إذا طلب الوالد زيادة في إرضاعه عن السنتين أو مثال أرادت أمه فطامه قبل

السنتين وما أشبه ذلك هذا ال شك أن هذا هو األصل ليبقى أن السنتين أصل ،مع أنه يوجد من

األطفال من يرفض الرضاعة قبل ذلك ،ومنهم من يستمر على الرضاعة بعد ذلك فما خرج عن هذا
الحد ال حكم له ،لو حصل أن الرضيع رفض ،ولو أن األب استأجر ظئار أو استأجر األم؛ لترضع

ولده سنتين ،ثم بعد مضي سنة رفض الطفل الرضاعة ماذا عن األجرة في السنة الثانية هل نقول :إن
هذا األمر محدد شرعا ،واالتفاق حصل عليه ،فال ُيحل أو نقول :إن المنظور في مصلحة الطفل ،
نعم.
طالب :مثل لو تعطلت المستأجر ...عطل منهم واحد..
تدفع أجرة؟
طالب :ال ،ال يفسخ العقد.
يفسخ.
طالب :العقد نعم.
لو صار هذا التعطل بسبب المرأة صارت المرأة تقول :أنا ال أرفض الرضاعة ،واللبن موجود ،لكن الولد

رفض بطريقة أو بأخرى ،جعل يكره الرضاعة ،وهي تقول :أنا مستعدة واإلجارة عقد الزم.
طالب :إذا  ....بسببها فال تستحق.

إذا كان بسببها فال تستحق بال شك ،لكن جعل يذكر شيئا من هذه المسائل مع أنه تقدم ،تقدم الكالم
في مسائل الرضاع في البقرة {والوالدات يرضعن أوالدهن}.

طالب :سالم عليكم هل يقال :رضاع الحولين حق من حقوق الولد.
نعم من حقه ،نعم من حقه على أبويه أن يرتضع حولين كاملين.
طالب :وال ينبغي التقصير.
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ألن التقصير ليس بوارد ليبقى أنه إذا رفض مثال ما يلزم إال إذا كان يتضرر بذلك فيكون كالدواء،

كالعالج.

طالب :أحياًنا -وهذا كثير -تلجأ األم إلى الحليب الصناعي.
هذا هو الواقع اآلن ما نستطيع أن نغيره ،الكالم على األصل ،األحكام مرتبطة باألصل.
تقصيرا في حق الولد أنه من حق الولد على والديه أن يتم رضاعه.
طالب :هل هذا يا شيخ يعد
ً
هذا األصل أنه يرضع رضاعة طبيعية ،لكن إذا وجدت وتضافرت األسباب على انقطاع الرضاعة

الطبيعية في مدة يسيرة ،وجرى الناس على هذا ،واألسباب خارجة عن اليد مع بذل األسباب فال تكلف
شيئا.

طالب :الكالم على أنه فيه إمكانية الرضاعة ،فيه دواعي منع الحمل أو دواعي كذا تعبت ،يعني
أقصد يا شيخ ....أحسنت إليه.

الكالم على التحديد المذكور في النص هل هو على سبيل اإللزام أو ال؟ يعني حق الولد على والديه
أن يرتضع من أمه أو من غيرها رضاعا ينفعه نفعا كرضاعة أمه ،كرضاع أمه ،سواء كان من لبن
أمه أو من غيرها ،وجرت العادة باستئجار المرضعات ،والنبي– عليه الصالة والسالم -رضع في بني

سعد ،مثل هذا يكفي لو صار هناك مشادة بين األم واألب ال يضار الولد ،وال يضار الوالد ،وال األم،
نعم.

طالب{ :وإن تعاسرتم} اْلية {وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى}.
نعم إن تعاسرتم ،فإذا حدثت المعاسرة بما لم يتعين على األم الرضاع بحيث ال يوجد غيرها ،أو ال يقبل
ثدي غيرها فإنه حينئذ يلزمها.

ِ ِ
ِ
ِ ِ
ال َل ُه َعلِي-
ِي أ َّ
امَ أرَة َق ْد َوَلَد ْت لِ ِستَّ ِة أ ْ
َش ُهرَ ،فأََرَاد أ ْ
ع ْث َم َ
َن ُ
" َوُرو َ
َن َيْقض َي َعَل ْي َها باْل َحدَ ،فَق َ
ان َق ْد أُت َي ب ْ
ِ
ِ
ِ
ال َت َعاَلى
َّللا َت َعاَلىَ { :و َح ْمُل ُه َوفصاُل ُه َثال ُثو َن َش ْه ًرا}َ ،وَق َ
ال َّ ُ
َّللا َع ْن ُهَ :-ل ْي َس َذل َك َعَل ْي َهاَ ،ق َ
َرض َي َّ ُ
{واْلوالِدات ير ِضعن أَوالده َّن حوَلي ِن ِ
اع أَْرَب َع ٌة َو ِع ْشُرو َن َش ْهً ار َواْل َح ْم ُل
كامَل ْي ِن} [البقرةَ ،]233 :ف َّ
الر َض ُ
ُ ُْ ْ َ ْ َ ُ َ ْ ْ
َ
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ان َع ْن قَ ْولِ ِه َوَلم َي ُحَّد َهاَ .وَق ْد م َضى ِفي" اْلَبَقَرِة"َ .وقِ
َش ُهر
م
ث
ع
ْ
يلَ :ل ْم َي ُعَّد ثََال ثَ َة أ ْ
ِس َّت ُة أ ْ
َش ُهرَ ،فَر َج َع ُ َ ُ
َ
ْ
َ
ِ
يها ُن ْطَف ٌة َو َعَلَق ٌة َو ُم ْض َغ ٌة َفَال َي ُكو ُن َل ُه ِثَق ٌل ُي َح ُّس ِب ِه".
ِفي ْاب ِتَد ِاء اْل َح ْم ِل؛ ِأل َّ
َن اْل َوَلَد ف َ

ويحمل ،ومحمول به ،وال يحس به أصال في الثالثة
يعني ما في البطن ما يستحق أن يسمى حمالُ ،

أشهر األولى كأنه لم يعد ،لم تعد هذه المدة ،فعدوا من الحمل الستة أشهر التي يحس فيها الحمل،
نعم.
ِِ
ِ
ِ
ِ
ال
" َو ُه َو َم ْعَنى قَ ْولِه َت َعاَلىَ{ :فَل َّما َت َغ َّشاها َح َمَل ْت َح ْمًال َخفيفاً َف َمَّر ْت به} [األعرافَ .]189 :واْلف َص ُ
ِ ِ
ِ
ِ
وب َو َغ ْيُرُه َماَ " :وَف ْصلُهُ" ِبَف ْت ِح اْلَف ِاء
امَ .و َق ْد َتَقَّد َم في " لُْق َم َ
ان" اْل َكَال ُم فيهَ .وَقَ أرَ اْل َح َس ُن َوَي ْعُق ُ
اْلف َط ُ
ِ
ِ
َن ْاْلي َة َنَزَل ْت ِفي أَ ِبي ب ْكر ِ
وس ُكو ِن َّ ِ
الصِد ِ
ين َش ْهًرا،
ان َح ْملُ ُه َوِف َصاُل ُه في َثَال ث َ
يقَ ،وَك َ
َ
ِي أ َّ َ
الصادَ .وُرو َ
َُ
ِ
ين َش ْهً ار".
َح َمَل ْت ُه أ ُّ
ُم ُه ت ْس َع َة أ ْ
َش ُهر َوأَْر َض َع ْت ُه ِإ ْحَدى َو ِع ْش ِر َ
هذا الكالم الذي قيل في أبي بكر –رضي هللا عنه -يمكن أ ن يتصور في جميع الناس ،يتصور إذا

شهر؛ ألنه بعد هذه المدة يمكن
كان الحمل تسعة أشهر ،والفصال يمكن أن يتم خالل واحد وعشرين ا

شهر .مثل هذا ،يعني كونه
أن يطعم ،وال هناك فرق واضح بين الواحد والعشرين ،واألربعة والعشرين ا

شهر ،كثير من األمهات تفطم قبل
ا
في أبي بكر حملته أمه تسعة أشهر ،وأرضعته إحدى وعشرين
ذلك ،فال يكون هناك مزية وخصيصة يمكن أن يذكر بسببها.

شهر أو عشرين أو أقل من ذلك أو أكثر،
ا
وهل يختلف الحكم فيما إذا أرضعته األم أربعة وعشرين

تكون هذه خصيصة للولد أو ميزة يمكن أن يذكر بسببها؟ بعضهم يذكر أن من يرفض رضاع غير

أمه أن هذا دليل على ذكائه؛ ألنه ال يريد إال األم؛ ألنه يميز بين لبن األم ولبن غيرها ،وهذا موجود

من يرفض أن يرتضع من غير أمه ،والناس يقولون :عالمات ذكاء ،وعالمات نبوغ ،والنبي– عليه

الصالة والسالم -رضع من غير أمه إال أن يقال :إن حال النبي – عليه الصالة والسالم -حال
ضرورة؛ ألنه البد أن يرتضع؛ لعدم وجود األم ،األم موجودة.
طالب :موجودة.
موجودة نعم ،الذي مات والنبي – عليه الصالة والسالم -حمل األب ،واألم استمرت ،عاشت بعد

ذلك ،ومع ذلك بعث ،وهذه طريقة عند العرب حتى بعد اإلسالم ،يبعثون أوالدهم؛ ليرتضعوا في القبائل
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المعروفة بالكرم والشجاعة ،لذلك يكرهون أن يرتضع الولد ممن اتصف باللؤم والجبن والبخل وما أشبه
ذلك ،فيطلبون ألوالدهم الرضاعة من أناس عرفوا بكريم الصفات والخالل.

طالب :السالم عليكم.
وعليكم السالم.
طالب :أمر باإلحسان إلى الوالدين والحب الجبلي والطبع الذي يدخل في باب....
يعني كون اإلنسان يحب والديه ويحسن إليهما مع مخالفتهما له في الدين ،هذا المقصود؟
طالب :طبيعي.
يؤخذ عليه ،أليس هو مأمور باإلحسان إليهما؟ يحبهما حبا باعتبار أنهما أحسنا
حب جبلي ،هذا ال َ
إليه في األول ،والنفوس مجبولة على حب من أحسن إليها ،وإحسان الوالدين أبلغ وجوه اإلحسان ،فحبه
الطبيعي الجبلي ال يؤاخذ عليه ،إنما يؤاخذ على الحب الشرعي ،يعني لو أمراه بمعصية فهل يقدم طاعة

هللا ومحبة هللا على طاعتهما؟ هنا المحك.

ِ ِِ
ِِ
ِ
ِ
اإل ْضم ُار َل ُن ِص َب ثََال ثُو َن
ِ
ن
" َوفي اْل َكَالمِ إ ْض َم ٌار ،أ ْ
َي َو ُمَّد ُة َح ْمله َو ُمَّد ُة ف َصاله َثَال ثُو َ َش ْهًراَ ،وَل ْوَال َه َذا ْ َ
الظر ِ
ف َوَت َغَّيَر اْل َم ْعَنى".
َعَلى َّْ
شهر مبتدأ وخبر ،وإذا قلنا حملها
ماذا يكون المعنى { وحمله وفصاله}؟ يعني مدة حمله وفصاله ثالثون ا

شهر ما الفرق ؟
شهر ،يعني مدة ثالثين ا
وفصاله ثالثين ا
طالب.....:
ماذا؟
طالب............ :
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شهر
ا
شهر يتغير المعنى باعتبار أن العطف على نية تكرار العامل ،وثالثين
ا
وحمله وفصاله ثالثين
تكون متعلقة باألخيرة دون األول ،واالول يحتاج إلى مدة غير المدة المذكورة ،لكن إذا أخبرنا بالثالثين

شهر.
شهر ،المدة بكاملها ثالثون ا
على المبتدأ األول ،وهي المدة األولى مدة حمله وفصاله ثالثون ا

ِ
" اْل َخ ِ
ال ِفي ِرَو َاي ِة
ام َس ُة :قَ ْولُ ُه َت َعاَلىَ { :حتَّى ِإذا َبَل َغ أ ُ
َشَّد ُه} قال ابن عباسَ :ث َمان َي َع ْشَرَة َسَن ًةَ .وَق َ
َّ
َع َطاء َع ْن ُهِ :إ َّن أََبا َب ْكر َص ِح َب َّ ِ
َّللا َعَل ْي ِه َو َسَّلمَ -و ُه َو ْاب ُن َثم ِاني َع ْشَرَة َسَن ًةَ ،و َّ
الن ِب ُّي -
النب َّي َ -صلى َّ ُ
َ
َ َ
الشام لِ ِلتجارِةَ ،فَنزُلوا م ْن ًِزال فِ ِ
ِ
ِ
َّ
يه ِس ْدَرٌةَ ،فَق َعَد
ين َسَنةًَ ،و ُه ْم ُي ِر ُ
َّللا َعَل ْيه َو َسَّل َمْ -اب ُن ع ْش ِر َ
يدو َن َّ َ َ َ
َصلى َّ ُ
َ َ
اهب هَناك َفسأََل ه ع ِن ِ
َّللا عَلي ِه وسَّلمِ -في ِظلِها ،وم َضى أَبو ب ْكر ِإَلى ر ِ
َّ
َّ ِ
الد ِ
ال
ُ َ َ ُ َ
َ
ُ َ
ينَ .فَق َ
َ ََ
النب ُّي َ -صلى َّ ُ َ ْ َ َ َ
الشجرِة؟ فقال :ذاك محمد بن عبد هللا بن ِ
َّ ِ ِ ِ
َّ ِ ِ
الَ :ه َذا
َّ ا
الر ِه ُبَ :م ِن َّ
َ
الر ُج َل الذي في ظ ِل َّ َ َ
ع ْبد اْل ُمطلبَ .فَق َ
َّللا َن ِبي ،وما اس َت َظ َّل أَحٌد َتح َتها بعد ِعيسىَ .فوَقع ِفي َقْل ِب أَ ِبي ب ْكر اْلي ِقين و َّ ِ
و َّ ِ
ان َال
يقَ ،وَك َ
َ َ
الت ْصد ُ
َ
َ ُ َ
ََ ْ
َ
َ ْ َ َ َْ َ
ِ
ي َكاد يَف ِارق رسول َّ ِ
َّ
َّللا َعَل ْيه وسَّلمِ -في أَسَف ِِ
اره َو َح َض ِِره".
ْ
َّللا َ -صلى َّ ُ
َ ُ ُ َُُ َ
ََ َ
لكن هذه الشجرة التي طال عمرها أكثر من ستة قرون ،استظل بها عيسى –عليه السالم ،-ثم استظل
بها محمد ،وبينهما ستمائة سنة ،هذا الكالم يحتاج إلى ثبوت ،و ِ
السير تجمع مثل هذا وغيره ،تجمع
الضعيف والواهي شديد الضعف وعالمات الوضع عليه ظاهرة ،كما أنها تضم إلى ذلك الصحيح

والحسن ،وبعض الغيورين على السنة والسيرة ينادي بتنقية السيرة من األخبار ،ينادي بأن يقتصر فيها

على الصحيح والحسن دون الضعيف ،وبدأ بعضهم في تجريد السيرة ،وصنفوا في صحيح السيرة ،فمثل
مثل هذا سائغ أو غير سائغ؟

أوال السير ال يطلب العلماء لها ،جمهور أهل العلم ما يطلبون لها ما يطلب ما تثبت به األحكام،

األحكام يطلب فيها الصحيح والحسن ،ويتجاوزون ويتساهلون في أحاديث المغازي والسير والفضائل

والتفسير ،يتساهلون ،علما بأن السير لما ُج ِردت عن بعض األخبار التي تربط بين القضايا ،يعني تجد
خبر من بينها؛ ألن فيه ضعفا ،ي بقى تسلسل القصة فيه شيء من
فيها بتار ،قصة متسلسلة تحذف ا
الخرم ،فيه حلقة مفقودة ،فجاءت هذه الكتب على هذه الطريقة ،واألولى أن تبقى هذه الروايات وينبه

عليها ،ينبه على ما فيها من ضعف ،ويشدد في هذه القصص إذا كانت مما تتضمن أحكاما شرعية؛
ألن بعض األخبار والسير والمغازي فيها أحكام ،ككيفية قسم الغنائم وما أشبه ذلك وما يتعلق بها ،هذه

يشدد فيها ،لكن ما ال يترتب عليه حكم شرعي ،هي مجرد خبر ،ال أثر له في الحكم ،فإن هذا يتسامحون

فيه ،وال يتطلبون له أن ينظر في األسانيد ،بل يقبلون فيه الضعيف.
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وعلى كل حال هذه الطريقة طريقة حقيقة يعني وإن كانت صدرت عن غيرة وحرص على السنة وعلى

السيرة وعلى تنقية المصادر ،وعلى تنقيتها من شوائب الضعيف ،إال أن هذه المصادر قد يوجد لها ما

تثبت به من الطرق مما لم يطلع عليه الكاتب ،واألمر الثاني أنها تربط الكالم األول بالثاني ،ثم بعد
ذلك ينظر في إسنادها إن كانت مما يترتب عليها حكم شرعي ،وفي إسنادها ما يضعف ،وإال فهي

مجرد خبر ،وال يترتب عليها شيء في الغالب.
يعني وجهة نظر الشيخ األلباني –رحمة هللا عليه – حينما صنف صحيح السنن وضعيف السنن،
صحيح أبي داود ،ضعيف أبي داود ،ضعيف الترمذي صحيح الترمذي ،صحيح الجامع ضعيف

الجامع ،ميز السنة بين صحيحها وضعفيها ،هذا ال شك ما حمله عليه الغيرة على السنة ،وهذا مذهب
اتخذه الشيخ من عقود ،وله أجر –إن شاء هللا تعالى ،-لكن في تقديري أن كتب السنن لو تركت على

أصلها ،الشيخ اعتنى بالسنن كما وضعها مؤلفوها ،وحكم على أحاديثها بطريقته ،هذا صحيح ،وهذا
ضعيف ،وت بقى الكتب على حالها لكان هو األنفع عندي ،وفي تقديري ،والشيخ إمام ال يمكن أن يقال

له مثل هذا الكالم ،لكن من باب إبداء وجهة النظر .على أنه أعيدت الكتب من بعض طالب الشيخ
أعادها كما ألفها مؤلفوها ،وذكر أحكام الشيخ عليها على ضوء ما تمنيناه قديما أول ما صدرت هذه

السلسلة في حياة الشيخ ،ثم بعد ذلك أعادوا طبعها على ما كانت ،وهذا أنفع ،أنفع لطالب العلم ،طالب
أمور اشتملت عليها الكتب العظيمة ،كتب
ا
العلم يتشتت إن ق أر في كتب األلباني –رحمه هللا -حرم

السنة ،والسيما السنن األربع الكتب األصلية فيها فوائد ال توجد في المختصرات.

الشيخ –رحمه هللا – لما عمل هذا العمل جرد هذه الكتب من األسانيد ،فبقيت فائدة الكتب أقل ،ووزنها

أخف في الميزان العلمي الشرعي ،فتمنينا حتى في حياة الشيخ ،ثم أعادوها ،أعاد بعض الطالب على
ضوء هذا.

فأقول إن التصرف في الكتب باختصارها وتمييز بعضها من بعض ،وجعلها في أكثر من مصنف

هذا يفتت هذه الكتب ،ويضعف قيمتها العلمية ،ويتشتت القارئ ،فاألصل أن تبقى هذه الكتب على

وضع مؤلفيها ،ثم بعد ذلك للمحقق للمدقق للغيور أن ينبه على ما شاء ،يعني ينبه على ما شاء،
ووجهة نظر الشيخ على كل حال نابعة من غيرة ،غيرة شديدة على السنة ،وهو مأجور على كل حال،

وهللا المستعان.
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أيضا هناك ملحظ في صحيح السيرة النبوية ،وكذا أحياًنا ما يكون فيه سند ،هناك آيات تشير
طالبً :
إشارة واضحة إلى القصة ......فيغفل عن اْليات ،وبخاصة أن القرآن يتناول قضايا معينة عن
المعارك مما يتناول في السيرة النبوية ،وتغفل عن إشارة الكنايات ،وتسقط القصة والخبر بسبب أن

إسناده فيه ضعف.
عموما يتكلم على األحاديث ،يتكلم غلى النص الذي أمامه ،بغض النظر عما في الباب مما يثبت به

من غير الحديث ،قد يوجد حديث آخر ويغفل عنه ،حديث آخر في الموضوع ويغفل عنه ،ولهذا نقول:

لو أن الكتب أبقيت كما هي ،ويحكم عليها بما شاء ،وال أحد يقيد ،يحكم عليها بما يشاء ،ثم يأتي من
يستدرك عليه بأنه وجد طريقا يقوي به ،وجد آية صريحة في الداللة على المراد من هذا الخبر.

يعني حينما قالوا :البدء بالبسملة أو الحمد هلل أو كل حديث فيه البسملة والحمدلة بجميع طرقه وألفاظه
كله ضعيف ،يعني هل الباب خال من البداءة بالبسملة غير هذا الحديث؟ ال ،النصوص كثيرة ومتضافرة،
يعني تكاد تكون متواترة بمجموعها معنويا البداءة بالبسملة في األمور كلها ،يعني في القراءة ،في

األكل ،في التزكية ،في الوضوء إن صح ،في أمور كثيرة من حياة المسلم العملية ،فكونه ال يثبت هذا

الخبر ال يعني أن المسألة خالص تجردت مما يدل عليه حتى يقول القائل :كانت الكتب التقليدية تبدأ

بالبسملة والحمدلة ،يعني فتح جديد نزل على الناس أن البسملة خالص مادام بعض األحاديث ما فيه
بسملة...
طالب{..:إنه من سليمان وإنه بسم هللا الرحمن الرحيم}.
قرته بنفسي ،كانت الكتب التقليدية تبدأ بالسملة والحمدلة ،يعني األلباني –
لكن قال هذا الكالم ،أنا أ
رحمة هللا عليه -ضعف هذا الحديث وانتهى؟ انتهى كل ما يتعلق بالبسملة؟ كل ما يتعلق بالبسملة؟
حقيقة يعني لما اتجه الناس هذا االتجاه ،وهو اتجاه حميد ،يعني بعث السنة من جديد هذا أمر طيب،

الشيخ ناصر -رحمة هللا عليه -وله أ جره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة هذا الراجح أو المأمول

من هللا –جل وعال ،-لكن شدة افتتان طالب العلم بهذا االتجاه وثورتهم القوية على كل ما كان قبله
جعلتهم يتصرفون مثل هذه التصرفات.

هناك أئمة ،وأئمة كبار ،يعني وجدت الثورة على التقليد قبل ثالثين أ و خمس وثالثين سنة ،يعني وجدت
بقوة ،وصار األئمة كلهم ال شيء بالنسبة لمن يدعو إلى العناية بالسنة وتصحيح السنة ،يعتبر األئمة
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الكبار مالكا وأحمد والشافعي واألئمة العظام األعالم حملة لواء الدين يعني كلهم ال شيء؟ حتى يجتمع
مجموعة من الشباب من هذا النوع في رحلة قالوا :من يحفظ في مسألة كذا ونحن ما نرى التقليد؟

طيب ما ترى التقليد هات ،هللا يقويك ،يعني إن كان شيء من قال هللا وقال الرسول هات ،قال واحد

منهم :أنا أحفظ شيئا عن الشافعي ،قالوا :اترك التقليد ،قال له واحد ثان :الشيخ بن باز قال كذا ،قال:
نعم الشيخ صاحب أثر .طيب الشافعي وأحمد أليسوا أصحاب أثر؟
تصوروا ،أخذوا صورة وتشبعوا بها أن األئمة األربعة بسبب ما حصل من بعض أتباعهم من جهلة

المتعصبة صارت ردة فعل في قلوب بعض الناس ،صارت ردة فعل تجاه هؤالء األئمة ،فالعلم يؤخذ

بالتعلم ،ويؤخذ بالتروي ،ويؤخذ بالحكمة ،ويؤخذ عن أهله على جادتهم ،ال يعني أن الكالم ال يصل

إلى الشيخ الذي وجد الناس في صدود تام عن السنة ،وجدهم يتوارثون أقواال ال دليل عليها من كتاب

وال سنة فاجتهد وحرص وسعى ،ونذر نفسه عقودا طويلة إلحياء السنة ،هذه له أجرها ،لكن اإلشكال
فيمن يقلد الشيخ ممن لم يصل إلى منزلة الشيخ –رحمة هللا عليه.-

كالما على
طالب :الشيخ األلباني سمعته في شريط يقول إذا تكلم ابن حجر على حديث ورأيتم لي ً
حديث فخذوا بكالم ابن حجر ودعوا كالمي.
على كل حال سواء كان الشيخ أو ابن حجر أو غيرهما كلهم يؤخذ من قوله ،ما فيه أحد معصوم ،كل
يؤخذ من قوله ويرد ،يمكن أن يرجح قول ابن حجر ،يمكن أن يرجح قول الشيخ ناصر ،ويمكن أن

يرجح أقوال المتقدمين وهي األصل كما هو معروف وتسمعونه في دروسنا.
طالب....:
ال بد ،حتى الشباب والطالب البد أن يتأدبوا بأدب العلم ،وال بد أن يكون في دروس المشايخ نصيب
وافر من توجيه طالب العلم إلى أخذه بروية وعقل وعدم شذوذ وعدم منابذة أهل العلم ،وعذر من

يحصل منه شيء من الخطأ وما أشبه ذلك.

طالب.....:التوثيق بكالم ابن عباس ،يعني إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة ثم يقول ابن عباس:
ثمان عشرة ....

معالي الشيخ عبد الكريم
اخلضري

هذا األشد ،هذا األشد عنده ثماني عشرة سنة ،وبلغ هذا عطف ،والعطف يقتضي المغايرة ،ما هو من

عطف الشيء على نفسه.

طالب :هناك ثمانية ،يعني إذا بلغ أشده..
يعني تظن أنه إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال للجميع يعني إذا بلغ األشد قال ..
طالب :حتى إذا بلغ أشده..
قال :ربي أوزعني ،وإذا بلغ األربعين قال :ربي أوزعني؟
طالب :حتى يكون الفائدة من الغاية حتى إذا بلغ أشده ممن حوله ،لكن المشكلة ابن عباس..؟
لكن هل هذا يدخل في باب التنازع؟
طالب....:
طالب :اإلشكالية ا بن عباس من البداية ذكر {ووصينا اإلنسان} {الذين قالوا ربنا هللا} والذي قال
نزلت في أبي بكر فكان مالزمة له.

مشى على أبي بكر في جميع اآليات القادمة وطبق على حياته ما جاء في هذه اآليات..
طالب :إن سؤالي كيف يوجه أربعين سنة وبلغ أربعين سنة ....اليهود....
لكن يلزم أنه إذا قلنا األربعين مثل ما قال واحد سمع شخصا يقول في دعائه :ربي أوزعني أن أشكر
نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي .التفت إليه وقال :أنت بلغت األربعين؟ توك .هذا ما يلزم على

كالمك؟
طالب.....:
يعني هل األشد يكون في األربعين أم قبل األربعين؟
طالب :قبل األربعين الواقع يا شيخ.
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طالب :قبل األربعين.
طالب :حتى النبي –عليه الصالة والسالم -بلغ أشده قالوا أربعين سنة ......
طيب موسى بلغ األربعين وما استوى..
طالب.....:
لكن ما فيها استوى ،صح؟ لكن االستواء األربعون قبله أو هما عبارة عن شيء واحد كما هنا بلغ األشد
وبلغ األربعين؟

طالب :واحد.
هو يلزم عليه أن يكون العطف من عطف الشيء على نفسه.
طالب.....:
ال عطف بيان بدون الواو.
طالب....:أشد العقل .....كونه يدعو وال يمنع أن يتم قبل الثالثين..
ابن عباس يقول :ثمانية عشر سنة هذا األشد ،وأخذت به بعض األنظمة وبعض المذاهب الفقهية أخذوا
بهذا.

طالب ....:يعني ما قال حتى إذا بلغ أشده ،إذا قلنا إذا بلغ أشده غير األربعين سنة فما الجواب
حتى بلغ أشده..

تعرف شيئا اسمه التنازع في العمل؟ أليس في النحو باب اسمه التنازع؟
طالب :ما فيه إشكال....
ما فيه إشكال.

معالي الشيخ عبد الكريم
اخلضري

طالب :يعني ذكر بلغ أشده تبين النعمة أنه قال :حتى إذا بلغ أربعين سنة ،لكن إذا بلغ أشده يعني
زيادة اهتمام في بلوغ اإلنسان األشد ،ثم جواب الشرط بقوله :األربعين ..ربي أوزعني

يعني هل النعمة إنما تكتمل ببلوغ األربعين؟ ألن قوله :رب أوزعني دليل على اكتمال نعمة ،فإذا اكتمل

النمو واكتمل العقل باألربعين قال :رب أوزعني..
طالب.....:

ما فيه إشكال ،نقول :هل يعني مناسبة قول :رب أوزعني األربعين؟
طالب :تمام العقل والكمال..
طالب...:أعاده أمه إلى حتى إذا بلغ أشده وحله وفصاله أرضعته كرًها وحمله وفصاله.
يعني حتى يبلغ األشد؟
طالب :حتى بلغ ثمانية عشر سنة في رعاية أمه.
شهر؟
يعني األشد ثالثون ا
مرعى من أمه؟
ال ،ال حتى إذا بلغ أشده بلغ عمره ثمانية عشر كان ا
يعني في رعاية أمه إلى الثامنة عشرة؟
طالب............ :
طالب :ما يقال يا شيخ يقول :إن اإلنسان إذا شرح كتاب اإليمان بصحيح البخاري ،حتى إذا شرح
كتاب صحيح البخاري ،وشرح صحيح البخاري كله قال :رب أوزعني أن أشكر نعمتك..
يعني من عطف العام على الخاص؟
طالب :نعم.
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ال ،هذا ما فيه عموم وخصوص ،إما أن يقال :إن األشد أشمل من األربعين بمعنى أن تكون قبله ومعه
وبعده أن األشد الذي هو مكتمل ،فهي حال مصاحبة لإلنسان منذ أن اشتد عوده ،وقوي ،وصلب رأيه

إلى أن يبدأ بالضعف هذا أشد ،واألربعون خاص في هذه السنة ،ويبلغ مثال األشد واكتمال قوى العقل

من الثمانية عشر مثال إلى الستين أو الخمسين ،ثم يبدأ بالضعف ،هذا أشد ،يمكن أن نسميه األشد،
لكن األربعين محددة.
طالب :يعين بوصف وعدد.
معن وصف نعم وعدد.
طالب :ال يقال :األشد اكتمال الجسد واألربعين اكتمال العقل ...اشتد جسده بعد أن ..
هذا إذا قلنا بتحديد الثمانية عشر.
طالب :ويا شيخ يقال :بلغ أشده ،بلغ أربعين يعني فهو أنه بلغ أكيد ،لكن ذكر بلغ أشد زيادة اهتمام
يا شيخ.

مثل واستوى بالنسبة لسليمان مثل واستوى {حتى إذا بلغ أشده وأستوى}
ماذا؟
طالب :هذه معها يا شيخ.
لكن يمكن أن يبلغ األشد.
طالب :يبلغ األشد وال يستوي أو يستوي وال بلغ األشد ....بينهما مثل ما هنا أن يبلغ األربعين إال
وقد اشتد.

إال إذا كان فيه خلل جسمي.
طالب.....:اإلشكال يا شيخ..
نعم.

معالي الشيخ عبد الكريم
اخلضري

طالب :في األمم السابقة وأعمارها..
ال ،ال ،هذا وقت نزول القرآن ،يعني ما هذا في األمة التي نزل فيها القرآن ،وال يمكن أن ثالثمائة،
أربعمائة طفل مازال ،إذا كانت المسألة ألوفا فالنسبة تقتضي أن هذه األمم السابقة ما تدخل في مثل

هذا ،مع أن عيسى –عليه السالم -قبض وهو ابن ثالث وثالثين ،اثنين وثالثين ،يعني ما وصل

لألربعين.
طالب.......:
عمر بن عبد العزيز لما وصل إلى األربعين مأل الدنيا عدال ،ومازال ُيذكر على كل لسان ،لكن هذه
نوادر.
طالب :النووي..
خالئق ال يحصون من هذا.
ِ
ِ
ِ
" َفَل َّما ُن ِبئ رسول َّ ِ
َّ
َّللا
َّللا َعَل ْيه َو َسَّل َمَ -و ُه َو ْاب ُن أَْرَبع َ
ين َسَنةًَ ،صَّد َق أ َُبو َب ْكرَ -رض َي َّ ُ
َّللا َ -صلى َّ ُ
ََُ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ع ْنه -رسول َّ ِ
َّ
ال:
ين َسَن ًةَ .فَل َّما َبَل َغ أَْرَبع َ
َّللا َعَل ْيه َو َسَّل َمَ -و ُه َو ْاب ُن َث َمانَية َوَثَال ث َ
ين َسَن ًة َق َ
َّللا َ -صلى َّ ُ
َ ُ َُ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ال َّ
َشُّد
َن أ ْ
الش ْع ِب ُّي َو ْاب ُن َزْيدْ :األ ُ
{َرِب أ َْو ِز ْعني أ ْ
َش ُكَر ن ْع َم َت َك التي أَ ْن َع ْم َت َعَل َّي َو َعلى والَد َّي} ْاْلَي َةَ .وَق َ
ِ
ِ
ِ
ضى ِفي " ْاألَ ْن َعامِ" اْل َكَال ُم ِفي
ال اْل َح َس ُنُ :ه َو ُبُلو ُ
ام اْل ُح َّجة َعَل ْي ِهَ .وَق ْد َم َ
غ ْاألَْرَبع َ
اْل ُحُل ُمَ .وَق َ
ينَ .و َع ْن ُه قَي ُ
ِ
ِ
ِ
ِ َّ
السِد ُّي َو َّ
ال اْل َح َس ُنِ :هي ُمْرَسَل ٌة
ال ُّ
الض َّح ُ
اكَ :نَزَل ْت في َس ْعد ْب ِن أَبي َوقاصَ .وَق ْد َتَقَّد َمَ .وَق َ
ْاْلَيةَ .وَق َ
َ
َعلَ ُم".
َّللا أ ْ
ُن ِزَل ْت َعَلى اْل ُع ُمومَِ .و َّ ُ
يعني لجميع الناس مرسلة نزلت على العموم وإن نزلت بسب شخص بعينه ،لكن هل هي متضمنة
لحكم شرعي؟ ب معنى أن حال األربعين وبلوغ األربعين ينبغي لإلنسان أن يغير من حياته ونمط حياته،
تكون األربعون فيصال ،كما أن الستين أيضا لها شأن؛ أعذر هللا إلمرئ بلغ الستين ،يعني له شأن،
ينبغي له أن يحاسب نفسه في األربعين تغير ،يستحضر نعمة هللا عليه أكثر من ذي قبل ،وإن كان
على اإلنسان من بلوغه التكليف أن يراقب ويالحظ ويحاسب ،لكن إذا بلغ األربعين ينبغي أن تكون

نقطة تحول في حياته ،كما أنه إذا بلغ الستين ينبغي أن تكون نقطة تحول ثانية ،وإن كان على جميع
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أحواله ينبغي أن يكون مراقبا هلل-جل وعال -في سره وعالنيته{ ،إن الذين قالوا ربنا هللا ثم استقاموا}
يعني في جميع حياتهم استقاموا على الدين وعلى الصراط المستقيم.

ِ
ِ
" َّ ِ
ِ
َش ُكَر" ِفي َم ْو ِض ِع َن ْصب َعَلى اْل َم ْصَد ِر،
َن أ ْ
َي أَْل ِه ْمني " .أ ْ
قال َرب أ َْو ِز ْعني} أ ْ
الساد َس ُةَ :ق ْولُ ُه َت َعاَلىَ { :
َي ُش ْكر ِن ْع َمتِ َك".
أْ
يعني أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر تقديره أوزعني شكر نعمتك.
الت َحُّن ِن َو َّ
َي َما أَْن َع ْم َت ِب ِه َعَل َّي ِم َن اْل ِهَد َاي ِة { َو َعلى والَِد َّي} ِب َّ
ير".
الشَفَق ِة َح َّتى َرَّبَي ِاني َص ِغ ًا
" َعَل َّي "أ ْ
صارت كلها عليه ،هذه النعم رجعت إليه ،ما أنعمت به على من الهداية وعلى والدي بالتحنن والشفقة
صغير ،يعني بما أنعمت به عليهما مثل ما أنعمت علي من الهداية.
ا
يعني علي حتى ربياني

طالب............ :
نعم.
طالب :قوله  ....هو المصدر..
أن وما دخلت عليه ..
طالب.....:
أين؟
طالب............ :
نعم ،مصدر مفعول..
طالب...... :على المصدر.
أين؟

معالي الشيخ عبد الكريم
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طالب :سريان المصدر..
شكر.
أوزعني ا
طالب....:
شكر ،يعني لو قلنا :إنه مفعول الشكر وقع عليه الفعل مثل ما تقدم في كالم ابن
أوزعني يعني ألهمني ا
هشام.
ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
َّ ِ
ِ
َّللا َع ْن ُهَ :-هِذِه
ال َعلي َ-رض َي َّ ُ
يل :أَ ْن َع ْم َت َعَل َّي بالص َّحة َواْل َعافَية َو َعَلى َوالَد َّي باْلغَنى َوالثْرَوةَ .وَق َ
" َوق َ
ِ ِ
يق -ر ِضي ََّّللا ع ْنه !-أَسَلم أَبو ِ
ِِ
ِ
َحد ِم َن اْلم َه ِ
ين
اج ِر َ
ْاْلَي َة َنَزَل ْت في أَ ِبي َب ْكر الصد ِ َ َ ُ َ ُ
يعا َوَل ْم َي ْج َتم ْع أل َ
ْ َ ََ ُ
اه َجم ً
ُ
غ ْيُره".
اه َ
أْ
َسَل َم أََب َو ُ
َن أ ْ
يعني ما ذكر من النعم التي يشكر الرب –جل وعال -عليها هذه إنما هي من قبيل التمثيل ،وإال فنعم

هللا ال تعد وال تحصى سواء كانت على اإلنسان نفسه أو على والديه أو على أوالده ،أو على جميع
الناس.
َّللا ِب ِهما وَل ِزم َذلِك من بعده .ووالِده هو أبو قُحا َف ُة ع ْثمان بن ع ِ
ام ِر ْب ِن َع ْم ِرو ْب ِن َك ْع ِب
ُ َ ُ ُْ َ
َ
اه َّ ُ َ َ َ َ َ ْ َ ْ َ ُ َ َ ُ ُ
" َفأ َْو َص ُ
ام ِر ب ِن كع ِب ب ِن سعد .وأ ُُّم أَِب ِ
ِ
ِ
يه أَ ِبي
اس ُم َها َسْل َمى ِب ْن ُت َص ْخ ِر ْب ِن َع ْ َ ْ ْ َ ْ َ
ْب ِن َس ْعد ْب ِن َت ْيمِ .وأمه أ ُُّم اْل َخ ْي ِرَ ،و ْ
َة أَ ِبي ب ْكر ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
اس ُم َها" قُ َتْيَل ُة"" ِب َّ
الصِد ِ
الت ِاء
امَ أر ُ
َ
يق ْ
قُ َحا َف َة" َقْيَلةُ"" باْلَياء اْل ُم ْع َج َمة با ْثَن َت ْي ِن م ْن َت ْحت َها"َ .و ْ
اْلمعجم ِة ِبا ْثَن َتي ِن ِمن َفوِقها" ِب ْنت ِ
ِ
َّللا
ع ْبد اْل ُعزَّىَ ".وأ ْ
َن أ ْ
ال ْاب ُن َعَّباسَ :فأ َ
ُ َ
ْ
ْ ْ َ
َج َاب ُه َّ ُ
َع َم َل صالحًا ترداه" َق َ
ُْ َ َ
َفأَع َتق ِتسع ًة ِمن اْلم ْؤ ِم ِنين يع َّذبو َن ِفي َّ ِ
َّللا"
َ َُ ُ
ْ َ ْ َ َ ُ
تسعة يعذبون منهم أو من هذه األنفس.
ِ
ِ
ِ
َّللا عَلي ِه .وِفي َّ ِ
ع ْن أَ ِبي
يح َ
الصح ُ
" م ْن ُه ْم ِبَال ٌل َو َعامُر ْب ُن ُف َه ْيَرَةَ ،وَل ْم َيَد ْع َش ْيًئا م َن اْل َخ ْي ِر ِإَّال أ َ
َع َان ُه َّ ُ َ ْ َ
ِ
ِ
هريرَة َقالَ :قال رسول َّ ِ
ِ َّ
َّ
ال أ َُبو َب ْكر:
َّللا َعَل ْيه َو َسل َمَ « :م ْن أ ْ
َصَب َح م ْن ُك ُم اْلَي ْو َم َصائ ًما؟» َق َ
َّللا َ -صلى َّ ُ
َُ ْ َ َ َ َ ُ ُ
ِ ِ
الَ « :ف َم ْن أَ ْط َع َم ِم ْن ُك ُم اْلَي ْو َم ِم ْس ِكيًنا؟»
ال أ َُبو َب ْكر :أََناَ .ق َ
الَ « :ف َم ْن َتب َع م ْن ُك ُم اْلَي ْو َم َجَن َازًة؟ » َق َ
أََناَ .ق َ
يضا؟» َقال أَبو ب ْكر :أََناَ .قال رسول َّ ِ
َّ
َّللا
ال أ َُبو َب ْكر :أََناَ .قالَ « َ:ف َم ْن َع َاد ِم ْن ُك ُم اْلَي ْو َم َم ِر ً
َ ُ َ
َّللا َ -صلى َّ ُ
ََُ ُ
َق َ
ِ
ِ
امرِئ ِإَّال َد َخ َل اْل َجَّن َة»".
َعَل ْيه َو َسَّل َم « :ما ْ
اج َت َم ْع َن في ْ
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قد يقول قائل فيما تقدم ذكره { :حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك
ونشر مرتبا ،فإذا بلغ أشده قال :ربي
ا
التي أنعمت عليا وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه} يكون لفا

أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي ،يعني ألهمني ذلك ،وإذا بلغ األربعين قال :ربي ألهمني أن
أعمل صالحا ترضاه ،لكن ماذا عن :وأصلح لي في ذريتي ،وفي الغالب أنه إذا بلغ األربعين كثرت
ذريته ،تناسلت بخالف بلوغه األشد األول الثمانية عشرة على حد ابن عباس –رضي هللا عنهما،-
نعم.

طالب :أبو بكر –رضي هللا عنه -تيمي أم قرشي؟
تيمي ،تيمي قريبة من قريش.
طالب....:
يرجع ،يرجع لهم.
ِ
ِِ
ال ْاب ُن َعَّباسَ :فَل ْم َي ْب َق
َصلِ ْح لِي ِفي ُذ ِرَّي ِتي} أ ِ
" َّ
اج َع ْل ُذ ِرَّيتي َصالح َ
َي ْ
السا ِب َع ُةَ :ق ْوُل ُه َت َعاَلىَ { :وأ ْ
ينَ .ق َ
ول َّ ِ
اَّلل وحده .وَلم ي ُكن أ ِ
ِ
ِ
َّ
اب َرس ِ
َص َح ِ
ِ َِّ
َّللا َعَل ْي ِه
آم ُنوا ِب َّ َ ْ َ ُ َ ْ َ ْ َ
َحد م ْن أ ْ
َّللا َ -صلى َّ ُ
ُ
َل ُه َوَلٌد َوَال َوالٌد َوَال َوالَد ٌة إال َ
اته ُكُّلهم ِإَّال أَبو ب ْكر .وَقال سهل بن عبِد َّ ِ
َّ
اج َعْل ُه ْم لِي
َّللا :اْل َم ْعَنى ْ
َ َ َ ْ ُ ْ ُ َْ
ُ َ
َسَل َم ُه َو َوأََب َو ُ
َو َسل َم -أ ْ
اه َوأ َْوَال ُد ُه َوَبَن ُ ُ ُ ْ
َخَلف ِص ْدق ،وَلك ع ِبيد حق .وَقال أَبو ع ْثمان :اجعْلهم أَبر ا ِ ِ ِ
ال ْاب ُن َع َطاءَ :وِفْق ُه ْم
ار لي ُمطيع َ
َ
ً َ َ َ َ َ َ َ ُ ُ َ َ ْ َ ُ ْ َْ ً
ين َل َكَ .وَق َ
ِ ِ
ِ
الن ْف ِ
ان َو َّ
لش ْي َط ِ
ال م َح َّم ُد ْب ُن َعلِيَ :ال َت ْج َع ْل لِ َّ
س َواْل َه َوى َعَل ْي ِه ْم
ل َصال ِح أ ْ
َع َمال َتْر َضى ب َها َع ْن ُه ْمَ .وَق َ ُ

َس ِب ًيال".

ولفظ اآلية يشمل جميع ما ذكر أصلح لي ذريتي بجميع ما تحتمل الكلمة من معنى.
ِ
اس َت ِع ْن َعَل ْي ِه ِب َهِذِه ْاْلَي ِة،
ال َمالِ ُك ْب ُن ِم ْغ َولْ :
الْ :
اش َت َكى أ َُبو َم ْع َشر ْابَن ُه إلَى َطْل َح َة ْب ِن ُم َص ِرفَ ،فَق َ
" َوَق َ
ِ
وَتَال { :رِب أَو ِزع ِني أَن أ ْ ِ
ِ
َصلِ ْح
َش ُكَر ن ْع َم َت َك َّالتي أَْن َع ْم َت َعَل َّي َو َعلى والَِد َّي َوأ ْ
ْ
َن أ ْ
َ ْ ْ
ضاه َوأ ْ
َع َم َل صالحاً َتْر ُ
َ
ِِ
ِِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
َم ِر
لي في ُذ ِرَّيتي ِإني تُ ْب ُت ِإَل ْي َك َوإِني م َن اْل ُم ْسلم َ
ال ْاب ُن َعَّباسَ :ر َج ْع ُت َع ِن ْاأل ْ
ين} {إني تُ ْب ُت إَل ْي َك} َق َ
ِِ
ِ ِ ِ
ِ
ين} أي المخلصين بالتوحيد.
َّالذي ُك ْن ُت َعَل ْيه{ َوإِني م َن اْل ُم ْسلم َ
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اخلضري َّالِذين َن َتَقَّبل ع ْنهم أَحسن ما ع ِملُوا وَن َتجاو ُز عن سِيئاتِ ِهم} ِ
َقولُه َتعاَلى{ :أ ِ
ام ِة بضم
ر
ق
ُولئ َك
اءةُ اْل َع َّ
َ
ُ َ ُْ ْ َ َ َ َ
ْ ُ َ
ْ ََ
َ َ َْ َ
ِِ
الض ِم ُير فِ ِ
الياء فيهما .وقرئَ " :ي َتَقَّب ُلَ ،وَي َت َج َاو ُز" ِبَف ْت ِح اْلَي ِاءَ ،و َّ
ص
يه َما َيْرِج ُع ََّّلل َ -عَّز َو َج َّلَ .-وَقَأَر َح ْف ٌ
النو ُن فِ ِ
َو َح ْمَزُة َواْل ِك َس ِائ ُّيَ " :ن َتَقَّب ُلَ ،وَن َت َج َاو ُز" ُّ
َي َن ْغ ِفُرَها َوَن ْصَف ُح َع ْن َها".
يه َما ،أ ْ
األمثلة على اختالف بين القرآن المدخل في التفصيل وبين ما أعتمده المؤلف من قراءة وسبق التنبيه
على ذلك م ار ار نعم.
َصلُ ُه ِم ْن ُج ْز ُت َّ
" َو َّ
َن ْاْلَي َة الَّ ِتي َقْبَل َها
الشي َء ِإ َذا َل ْم َت ِق ْف َعلَ ْي ِهَ .و َهِذِه ْاْلَي ُة َت ُد ُّل َعلَى أ َّ
او ُز أ ْ
الت َج ُ
ْ
اإل ْنسان} ِإَلى ِ
آخ ِرَها ُمْرَسَل ٌة َنَزَل ْت َعَلى اْل ُع ُمومَِ .و ُه َو َق ْو ُل اْل َح َس ِنَ .و َم ْعَنى { َن َتَقَّب ُل َع ْن ُه ْم}
{ َوَو َّص ْيَنا ِْ َ
ِ ِ
ات وَن َتجاو ُز ع ِن َّ ِ ِ
ِ
ِ
وعاِ :-إَّن ُه ْم ِإ َذا
َسَل َمَ -وَي ْحكيه َمْرُف ً
َي َن َتَقَّب ُل م ْن ُه ُم اْل َح َسَن َ َ َ َ
ال َزْي ُد ْب ُن أ ْ
السيَئاتَ .ق َ
أْ
الطاع ِ
الثو ِ
ِ
َّ
ِ
اتَ ،وَل ْي َس ِفي
ات ُه ْم َو ُ
غ ِفَر ْت َسِيَئ ُ
َسَل ُموا قُ ِبَل ْت َح َسَن ُ
يلْ :األ ْ
اب م َن َّ َ
َح َس ُن َما َيْق َتضي َ َ
أْ
ات ُه ْمَ .وق َ
ِ
ِ
يسى".
اْل َح َس ِن اْل ُمَب ِ
ابَ ،ح َك ُ
اب َوَال عَق ٌ
اح َث َو ٌ
اه ْاب ُن ع َ
دل على أن الحسن األحسن هو الذي يترتب عليه الثواب من الطاعات ،والحسن هو المباح الذي ال
طلب أن يتقبل األحسن ،فدل على أن ما دونه هو الحسن ليس بطاعة
ثواب فيه وال عقاب بأنه إنما ُ
حتى يطلب قبوله ،فالمباح حسن ،والمستحب والواجب أحسن ما يترتب عليه ثواب هو األحسن ،وما

ال ثواب فيه وال عقاب هو حسن ،هذا ما جرى عليه المؤلف.

ِ
ِ
حاب اْل َجَّن ِة} " ِفي" ِبم ْعَنى م َع ،أَي م َع أ ْ ِ
َص ِ
يع
َح َس َن ِإَل ْي َك ِفي َج ِم ِ
ول :أ َْكَرَم َك َوأ ْ
" {في أ ْ
َص َحاب اْل َجَّنةَ ،تُق ُ
ْ َ
َ
َ
َه ِل اْلَبَلِد".
أْ
يعني في ضمنهم في جميع أهل البلد ،يعني في ضمنهم في أصحاب الجنة بعضهم ومجموعة أهل

الجنة.

ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
اإليم ِ
َّللا أ ْ ِ
َن
ان أ ْ
َي َو َعَد َّ ُ
َي َم َع َجميع ِه ْمَ { .و ْعَد الص ْد ِق} ُنص َب؛ أل ََّن ُه َم ْصَدٌر ُم َؤكٌد ل َما َقْبَل ُه ،أ ْ
" أْ
َه َل ْ َ
ي َتَقَّبل ِمن مح ِس ِن ِهم ،وي َتجاوَز عن م ِسيئِ ِهم وعد ِ
الص ْد ِق .و ُهو ِم ْن َب ِ
اب ِإ َضا َف ِة َّ
َن
الشي ِء ِإَلى َن ْف ِس ِه؛ ِأل َّ
ْ َ َْ
َ َ ْ ُْ
َ َ
ْ ََ َ َ َ ْ ُ
ْ
ِ
الص ْد َق ُه َو َذلِ َك اْل َو ْع ُد َّالِذي َو َعَد ُه هللا ،وهو كقوله تعالىَ { :ح ُّق اْلَي ِق ِ
ين"} [الواقعةَ .]95 :و َه َذا ِع ْنَد
ين".
اْل ُكوِفِي َ
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يعني تجوز إضافة الشيء إلى نفسه عند الكوفيين تقول :مسجد الجامع والحبة الحمقاء أو حبة الحمقاء

هذا عند الكوفيين جائز أن تضيف الشيء إلى نفسه ،أما عند البصريين فال بد من تقدير مضاف إليه

غير الشيء نفسه تكون مسجد المكان الجامع يكون الجامع المكان وليس المسجد ،وحبة البقلة الحمراء

فال تمون الحبة هي الحمقاء.

ِ
الص ْد ِق أ ِ ِ
" َفأَ َّما ِع ْند اْلبص ِريِين َف َتْقِديره :وعد اْل َكَالمِ ِ
وفَ .وَق ْد َم َضى
ُُ َ ُْ
ص َ
اب الص ْد ِقَ ،ف َح َذ َ
َ َْ َ
ف اْل َم ْو ُ
َو اْلك َت ُ
ِ
ِ
ِ
وع ُدو َن} ِفي ُّ
الد ْنَيا َعَلى أَْل ِسَن ِة الرسل ،وذلك الجنة".
َه َذا في َغ ْي ِر َم ْوضعَّ { .الذي كا ُنوا ُي َ
طالب............ :
نعم.
طالب :النساء يدخلن في هذه اْليات ،النقص عندهم في العقل.
لكن العقل أمر نسبي ،لكل إنسان ما كتب له منه ،كما أن الرجال يتفاوتون هكذا النساء يتفاوتن ،وال
يقال لمن أدرك أن في عقله ضعفا أو في بدنه ضعفا أنه ليس من أن أهل هذه اآلية ،وال يسوغ أن
يدعو بها رب أوزعني ،نعم نسبية ،منعم عليه بشيء ال يطيق شكره إذا نظر إلى من دونه ،وهكذا في

جميع أمور الدنيا.
ِ
ِ ِِ
َّ ِ
َن أ ُْب َع َثَ ".وَق ْد َخَل ِت اْلُقُرو ُن ِم ْن
َن أ ْ
َي أ ْ
قال لِوالَِد ْيه أُف َل ُكما أ ََتعدانني أ ْ
ُخَر َج" أ ْ
" َق ْوُلهُ َت َعاَلىَ ":والذي َ
افع وح ْفص و َغي ِرِهما " :أُف" م ْكسور مَن َّو ٌن .وَق أَر ابن َك ِثير وابن محيسن وابن ع ِ
ِ
ِ ِ
امر
َُْ
َ َ ُْ
َُْ َ
اء ُة َن َ َ
َقْبلي" قَر َ
َ ُ ٌ ُ
َ ْ َ
واْلمَف َّضل عن ع ِ
اتَ ،وَق ْد
اصم " :أُف" ِباْلَف ْت ِح ِم ْن َغ ْي ِر َت ْن ِوين .واْلَباقُو َن ِباْل َك ْس ِر َغ ْي ِر ُمَن َّونَ ،وُكُّل َها لُ َغ ٌ
َ ُ ُ َْ َ
ِ ِ ِ ِ
يل"".
َم َضى في" َبني إ ْسَرائ َ
هذه الكلمة المخففة الخفيفة أُف يعني من حرفين أو إذا اعتبرنا الفاء مشددة بحرفين قلنا ثالثة حروف

هذه الكلمة ضبطت في تفسير أبي حيان بخمسة وأربعين ضبطا ،نعم ضبطت بخمسة وأربعين في

تفسير أبي حيان ،لكنها بالحركات ،وليست بالحروف ،هنا في تفسير ابن عطية بالحروف.
طالب............ :
نعم في تفسير اإلسراء.
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دان ِني} ِبنوني ِن م َخَّفَفتي ِن .وَفتح ياءه أَهل اْلمِدين ِ
اخلضريِع ِ
ِ
َّ
َس َك َن اْلَباقُو َنَ .وَقَأَر
أ
و
.
ة
ك
م
و
ة
ام ِة" {أ ََت
َ
اءةُ اْل َع َّ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ ْ
" َوقَر َ
ََ
ْ ُ ْ َ َ َ َُ ُْ َ
احدة م َشَّددة ،وَك َذلِك ِهي ِفي مص ِ ِ
أَبو حيوَة واْلم ِغيرُة وِه َشام " :أ ََت ِعَد ِاني" ِبنون و ِ
َه ِل َّ
الشامِ.
احف أ ْ
ََ
ُ ََْ َ ُ َ َ ٌ
ُ َ َ ُ َ َ َ َ
ِ
ِ
ِ
ام ُة عَلى َضمِ ْاألَلِ ِ
ِ
ش َوأ َُبو
ف َوَف ْت ِح َّ
َن أ ْ
َع َم ُ
الراء م ْن" أ ْ
ُخَر َج"َ .وَقَأَر اْل َح َس ُن َوَن ْصٌر َوأ َُبو اْل َعال َية َو ْاأل ْ
َواْل َع َّ َ
اهٌدَ :نَزَل ْت ِفي عبِد َّ ِ
السِد ُّي وأَبو اْلعالِي ِة ومج ِ
ضمِ َّ ِ
معمر ِبَف ْت ِح ْاألَلِ ِ
َّللا ْب ِن
ال ْاب ُن َعَّباس َو ُّ
ف َو َ
َْ
َ ُ َ َ َ َُ
الراءَ .ق َ
ََْ
ِ
ِ
اه ِإَلى ِْ
َّللا َ -عَّز َو َج َّل.-
يب ُه َما بِ َما أ ْ
َّللا َع ْن ُه َماَ ،-وَك َ
ان َي ْد ُ
اإل ْسَالمِ َف ُي ِج ُ
وه أََب َو ُ
ع ُ
َخَبَر َّ ُ
أَبي َب ْكر َ-رض َي َّ ُ
ِِ
ان
السِد ُّي أ َْي ًضاُ :ه َو َع ْب ُد َّ
ال قَ َت َادةُ َو ُّ
وه َوأ ُّ
وم َ
الر ْح َم ِن ْب ُن أَ ِبي َب ْكر َقْب َل ِإ ْسَالمهَ ،وَك َ
ان أ َُب ُ
َوَق َ
ُم ُه أ ُُّم ُر َ
ِ ِِ
ِ
ِ
ع َو ِان ِه ِإَلى ِْ
ان َه َذا م ْنهُ
ع ْن ُهَ ،وَك َ
َّللاَ -عَّز َو َج َّلَ -
َي ْد ُ
اإل ْسَالمِ َوَيعَدانه ِباْلَب ْعثَ ،فَيُرُّد َعَل ْي ِه َما بِ َما َح َك ُ
اه َّ ُ
ِ
ِ
ِ
َقبل ِإسَال ِم ِه .وروِي أ َّ ِ
ال
َّللا َع ْن َها -أَ ْن َكَر ْت أ ْ
َُ َ
َْ ْ
َن َت ُكو َن َنَزَل ْت في َع ْبد ا َّلر ْح َم ِنَ .وَق َ
َن َعائ َش َةَ -رض َي َّ ُ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ال َّ
الَ :نَزَل ْت فِي َع ْبِد
اجَ :ك ْي َ
الز َّج ُ
اْل َح َس ُن َوَق َت َاد ُة أ َْي ًضا :ه َي َن ْع ُت َ
ف ُيَق ُ
ع ْبد َكافر َعاق ل َوالَد ْيهَ .وَق َ
ِ ِِ
ِ
ِ ِ
ِ
اب،
ُمم} أ ِ
َّ
ول { :أُولئ َك َّالذ َ
َي اْل َع َذ ُ
َّللا َ -عَّز َو َج َّلَ -يُق ُ
الر ْح َم ِن َقْب َل إ ْسَالمه َو َّ ُ
ين َح َّق َعَل ْيه ُم اْلَق ْو ُل في أ َ
و ِمن َضر ِ ِ
الص ِحيح أََّنها َنَزَل ْت ِفي عبد َك ِ
ِ
ِ
ِ
اإليم ِ
ِ
افر
انَ ،و َع ْب ُد َّ
الر ْح َم ِن م ْن أَ َفاض ِل اْل ُم ْؤ ِمن َ
َْ
ينَ ،ف َّ ُ َ
َ ْ ُ َ
ورته َعَد ُم ْ َ
َعاق لِ َوالَِد ْي ِه.
الن ِ
ِ
ال م َح َّم ُد ْب ُن ِزَيادَ :ك َت َب م َع ِ
الر ْح َم ِن
ال َع ْب ُد َّ
اوَي ُة إلى مروان بن اْل َح َكمِ َح َّتى ُيَباي َع َّ َ
اس لَي ِز َيدَ ،فَق َ
ُ
َوَق َ ُ
َّللا ِف ِ
َّ ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
يهَ " :و َّالِذي
ال َمْرَو ُ
ول َّ ُ
انُ :ه َو الذي َيُق ُ
ْب ُن أَبي َب ْكرَ :لَق ْد ج ْئ ُت ْم ب َها هَرْقلَّي َة ،أَتَُبايعُو َن أل َْبَنائ ُك ْم! َفَق َ
ِِ
ِ
قال لِوالِدي ِه أُف َل ُكما" ْاْلي َةَ .فَقال :و َّ ِ
ِ
اك َوأَ ْن َت ِفي
َّللا َل َع َن أََب َ
َ َْ
َ
َ َ
َّللا َما ُه َو بهَ .وَل ْو ش ْئ ُت َل َس َّم ْي ُتَ ،ولَك َّن َّ َ
ِ
ِ
ض ِمن َلعَنة َّ ِ
ان َق ْولُ ُه َب ْعَد
ِيَ :و َم ْن َج َع َل ْاْلَي َة ِفي َع ْبِد َّ
ال اْل َم ْهَدو ُّ
الر ْح َم ِن َك َ
صْل ِبهَ ،فأَ ْن َت َف َض ٌ ْ ْ
ُ
َّللاَ .ق َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ين َح َّق َعَل ْي ِه ُم اْلَق ْو ُل} ُيَر ُاد بِه َم ِن ا ْع َتَقَد َما َتَقَّد َم ذ ْكُرُه".
َذل َك { :أُولئ َك َّالذ َ
يعني هو ُختم له به ،أما من َمن هللا عليه بالهداية وأسلم فال يدخل في مثل هذا على سبيل التنزل أنها
نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر.
طالب :أحسن هللا إليك ،قوله :فقال وهللا ما هو به ،من القائل؟
أ ين ما هو بالذي يعني نفسه يعني ما أنا ،يعني ليس هو المراد ولو شئت سميت..
طالب :أحسن هللا إليك.....الكبرى القائل عائشة – رضي هللا عنها.-
والكالم السابق لعائشة ،عائشة أنكرت ،لكنه كأنه في الكتاب هنا قطع ،قطع الكالم عن كالم عائشة،
نعم.
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ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ال
يل :إِ َّن َع ْبَد َّ
الَ { :وَق ْد َخَلت اْلُقُرو ُن م ْن َقْبلي} َق َ
الر ْح َم ِن َل َّما َق َ
" َفأ ََّو ُل ْاْلَية َخاص َوآخُرَها َعامَ .وق َ
مع َذلِكَ :فأَين عبد هللا ابن ج ْدعان ،وأَين ع ْثمان بن عمرو ،وأَين ع ِ
امُر ْب ُن َك ْعب َو َم َشايِ ُخ ُقَرْيش
َ َ َ ْ َ َْ ُ
ََْ َ
ُ َ َ َ َْ ُ َ ُ ُْ َْ
ِ ِ
ين َح َّق َعَل ْي ِه ُم اْلَق ْو ُل} َيْرِج ُع ِإَلى أُوَل ِئ َك ْاألَ ْق َوامِ.
َسأََل ُه ْم َع َّما َيُقوُلو َنَ .فَق ْولُ ُه{ :أُولئ َك َّالذ َ
َح َّتى أ ْ
ِ
ِ
ِ
حاب
ُقْل ُتَ :ق ْد َم َضى ِم ْن َخَب ِر َع ْبِد َّ
َص ٌ
ورِة ( ْاألَ ْن َعامِ) ع ْنَد قَ ْولِهَ { :ل ُه أ ْ
الر ْح َم ِن ْب ِن أَِبي َب ْكر في ُس َ
ول هِذِه ْاْلي ِة ِف ِ
يهِ ،إ ْذ َكان َك ِ
افًارَ ،و ِع ْنَد إِ ْسَال ِم ِه
َ
عوَن ُه ِإَلى اْل ُهَدى} [االنعامَ ]71 :ما َي ُد ُّل َعَلى ُن ُز ِ َ
َي ْد ُ
َ
ِ
ِِ
ِ ِ
ين َح َّق َعَل ْي ِهم اْلَق ْو ُل}َ ،و ُهما" َي ْع ِني َوالَِد ْي ِهَ { .ي ْس َت ِغ ِ
يثان
َوَف ْضله َت َعَّي َن أََّن ُه َل ْي َس اْل ُمَر ُاد ِبَق ْولِه{ :أُوَلئ َك َّالذ َ
ُ
ان ِب َّ ِ ِ
َّللا َل ُه ِباْل ِهَد َاي ِة .أ َْو َي ْس َت ِغي َث ِ
ع َو ِ
ف اْل َج َّار َو َص َل اْل ِف ْع َل َف ُن ِص َب.
اَّلل م ْن ُك ْف ِِرهَ ،فَل َّما َح َذ َ
َي َي ْد ُ
ان َّ َ
َّللا} أ ْ
َّ َ
ِ
ِ ِ
الد َعاءَ ،فَال َح َ ِ
ِ
غ َوا َثهُ"
اء ُه َو ُ
اء :أ َ
َج َ
َّللا ُد َع َ
اب َّ ُ
ال اْلَفَّر ُ
اج َة إَلى اْلَباءَ .ق َ
يل :اال ْست َغا َث ُة ُّ ُ
َوق َ
ألن االستغاثة تتعدى بالحرف ،والدعاء يتعدى بدون حرف ،فإذا كان معنى االستغاثة الدعاء تعدت
بدون حرف من باب التضمين.

َّللا حق} أَي ِصدق َال ُخْل ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َي َما
َ
ْ ْ ٌ
َي َصد ْق ِباْلَب ْعثِ { ،إ َّن َو ْعَد َّ َ
ول َما َه َذا} أ ْ
ف فيهَ { ،فَيُق ُ
{ َوْيَل َك آم ْن} أ ْ
ِ ِ
َساطير ْاأل ََّولِين} أَي أَح ِادي َثهم وما س َطر ِ
يُقوُله والِداهِ { ،إَّال أ ِ
ين َح َّق
َص َل َل ُه { ،أُولئ َك َّالذ َ
وه م َّما َال أ ْ
َ ْ َ ُْ َ َ َ ُ ُ
ُ
َ َُ َ ُ
ِ
ِ
ِ ِ
َح ُيوا لِي م َشايِ َخ قَُرْيشَ ،و ُهم اْلم ْع ِنُّيو َن
ين أ َ
َش َار ِإَل ْي ِه ُم ْاب ُن أَِبي َب ْكر في قَ ْولِه أ ْ
َعَل ْي ِه ُم اْلَق ْو ُل} َي ْعني َّالذ َ
ُ َ
َ
َّللا ِف ِ
ِ
َما ابن أَِبي ب ْكر عبد َّ ِ
ِ
ِ
ِ
يه
ع ْب ُد َّ
َ َْ ُ
ِبَق ْولِهَ { :وَق ْد َخَلت اْلُقُرو ُن م ْن قَْبلي} َفأ َّ ْ ُ
الر ْح َم ِن َفَق ْد أ َ
َّللا أ َْو َ
َج َ
اب َّ ُ
ِ
ِ ِ
َصلِ ْح لِي ِفي ُذ ِرَّي ِتي } [األحقاف ]15 :على ما تقدم .ومعنى { َح َّق َعَل ْي ِه ُم
اء أَ ِبيه في َق ْولِه { َوأ ْ
ُد َع َ
اْلَقول} أَي ،وجب عَلي ِهم اْلع َذاب ،وِهي َكلِم ُة َّ ِ
َّللا " َه ُؤَال ِء ِفي اْل َجَّن ِة َوَال أَُبالِي َو َه ُؤَال ِء ِفي َّ
الن ِار َوَال أَُبالِي
ْ ُ ْ َََ َْ ُ َ ُ َ َ َ
ِ
ِ
ِ
اإل ْن ِ
" ِفي أُمم" أي مع أممَ { ،ق ْد َخَل ْت} تقدمت ومضت {م ْن َقْبل ِه ْم م َن اْل ِج ِن َو ِْ
س}"
َ
في بمعنى مع كما تقدم قريبا ،في أصحاب الجنة أي معهم ،ومثل ما قال في القوم أي مع القوم ،يعني
في ضمنهم ومن بينهم.

اف ِرين "،إَِّنهم" أَي ِتْلك ْاألُمم اْل َك ِ
ِ
اإل ْن ِ
"{ َق ْد َخَل ْت} تقدمت ومضت { ِم ْن قَْبلِ ِه ْم ِم َن اْل ِج ِن َو ِْ
افَرةُ
س} اْل َك َ
ُْ ْ َ َُ
خاس ِرين} ِأل ِ
كانوا ِ
اع سعيهم وخسروا الجنة.
{ ُ
َي َض َ
ْ
َ
َع َمال ِه ْم ،أ ْ
جات}".
" َق ْولُ ُه َت َعاَلىَ { :ولِ ُكل َدَر ٌ
فيكون التنوين في كل تنوين عوضا عن الكلمة كل واحد.
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َّللا يوم اْل ِ
س مر ِاتب ِع ْند َّ ِ
اف ِرين ِ
اخلضرين اْلَف ِر َيقي ِن اْلم ْؤ ِمنِين واْل َك ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ام ِة
ي
ق
ن
اإل
و
ن
ج
ل
ا
ن
م
ْ
ْ
ْ
ََ ٌ َ
َ َ
َي َولِ ُك ِل َواحد م َ
ْ
َ
َ َ
" أْ
َْ َ َ َ
ُ
ِ
ِبأَعمالِ ِهمَ .قال ابن زيد :درجات أَه ِل َّ ِ ِ ِ
َه ُل اْل َجَّن ِة ُعُل ًّوا { َولِ ُي َوِفَي ُه ْم
الن ِار في َهذه ْاْلَية َت ْذ َه ُب َسَف ًاالَ ،وَدَر َج أ ْ
ْ َ ْ َ ْ ُ َ ْ ََ َ ُ ْ
اصم وأَبو عمرو ويعُقوب ِباْلي ِاء لِِذ ْك ِر َّ ِ
ِ
ِ
ِ
َّللا َقْبَل ُهَ ،و ُه َو َق ْوُلهُ
أْ
َعماَل ُه ْم"} َقَ أَر ْاب ُن َكثير َو ْاب ُن ُم َح ْيصن َو َع ٌ َ ُ َ ْ َ َ ْ ُ َ
َتعاَلى {ِإ َّن وعد َّ ِ
النو ِن َرًّدا َعَلى قَ ْوِل ِه َت َعاَلىَ { :وَو َّص ْيَنا ِْ
اخ َت َارُه أ َُبو َحاتِم .واْلَباقُو َن ِب ُّ
سان
َّللا َحق} َو ْ
َ َْ
اإل ْن َ
َ
ِبوالِدي ِه} ،وهو ْ ِ
َي ال يزاد على مسيء ،وال ينقص من محسن".
اختَي ُار أَ ِبي ُ
َْ
َ َُ
عَب ْيدَ { ،و ُه ْم َال ُي ْظَل ُمو َن}" أ ْ
ال يزاد على مسيء ،وال ينقص من محسن ،قف على هذا.
اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

