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ِ
ِ
آيةَ .وَنَزَل ْت َل ْيًل َب ْي َن م َّك َة َواْلمِديَن َة ِفي َشأ ِ
ْن
ورةُ اْلَف ْت ِح َمَدنَّي ٌة ِبِإ ْج َم ٍ
اعَ ،وِه َي ت ْس ٌع َو ِع ْشُرو َن َ
" ُس َ
َ
َ
اْل ُحَد ْي ِبَي ِة.
ِ
الزْهرِ
اق َع ِن ُّ
ان ْب ِن اْل َح َكمَِ ،ق َالَ :نَزَل ْت
عْرَوَة َع ِن اْلم ْس َو ِر ْب ِن َم ْخَرَم َة َو َمْر َو َ
ِي َع ْن ُ
َرَوى ُم َح َّم ُد ْب ُن ِإ ْس َح َ
ِ ِ ِ
آخ ِرها .وِفي َّ ِ
ْن اْلحَديبِي ِة ِم ْن أ ََّولِها ِإلَى ِ
يح ْي ِن َع ْن َزْيِد ْب ِن
الصح َ
َ
ورةُ اْلَف ْت ِح َب ْي َن َم َّك َة َواْل َمديَنة في َشأ ِ ُ ْ َ
ُس َ
َ َ
ِ ِ
ِ ِ
َن رسول َّ ِ
ِ َّ
َّ
عمُر ْب ُن اْل َخ َّط ِ
ض أ ِِ
اب
َّللا َعَل ْيه َو َسل َم -كان َيس ُير في َب ْع ِ ْ
أْ
َّللا َ -صلى َّ ُ
َسَل َم َع ْن أَبيه أ َّ َ ُ َ
َسَفاره َو ُ َ
ي ِسير معه َليًلَ ،فسأََله عمر عن َشي ٍء َفَلم ي ِجبه رسول َّ ِ
َّ
َّللا َعَل ْي ِه َو َسَّل َم ،-ثُ َّم َسأََل ُه َفَل ْم
َ ُ ََُ ْ
َّللا َ -صلى َّ ُ
ْ ُ َُُْ
َ ُ ُ َُ َ ْ ْ
ي ِجبه ،ثُ َّم سأََله َفَلم ي ِجبهَ ،فَقال عمر بن اْل َخ َّط ِ ِ
نزرت".
ع َمَر،
ُ
َ ُ َُ ْ ُ
َ ُ ْ ُ ُْ
ُ ُْ
ابَ :ثكَل ْت أ ُُّم ُ
نزرت ،يخاطب نفسه.
َ
" َنَزرت رسول َّ ِ
ِ
َّ
ِ
عمُرَ :ف َحَّرْك ُت َب ِعيرِي
َّللا َعَل ْي ِه َو َسَّل َمَ -ثًَل ٌث َمَّر ٍ
ات ُك َّل َذل َك َل ْم ُيج ْب َكَ ،فَق َ
َّللا َ -صلى َّ ُ
َْ َُ ُ
ال ُ َ
ِ
الن ِ
ثُ َّم َتَقَّد ْم ُت أَمام َّ
َن َس ِم ْع ُت َص ِارخا َي ْصُر ُخ ِبيَ ،فُقْل ُت:
آنَ ،ف َما َن ِش ْب ُت أ ْ
َن َي ْن ِز َل ف َّي قُْر ٌ
يت أ ْ
اسَ ،و َخ ِش ُ
ََ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
َّ
َّ
َن َي ُكو َن َنَزل ف َّي ُقْر ٌ ِ
ال:
ول َّ
يت أ ْ
َلَق ْد َخ ِش ُ
َّللا َعَل ْيه َو َسل َمَ -ف َسل ْم ُت َعَل ْيهَ ،فَق َ
َّللا َ -صلى َّ ُ
آنَ ،فج ْئ ُت َر ُس َ
َ
َّ
َح ُّب ِإَل َّي ِم َّما َطَل َع ْت َعَل ْي ِه َّ
سُ -ث َّم َقَ أَر {إَِّنا َف َت ْحنا َل َك َف ْتحا
ورٌة َل ِه َي أ َ
«َلَق ْد أُْن ِزَل ْت َعَل َّي اللْيَل َة ُس َ
الش ْم ُ
ِي .وَقال ِ
ِ
ِ
يح ُم ْسلِ ٍمَ ،ع ْن َق َت َاد َة،
يحَ .وِفي َص ِح ِ
التْرِمِذ ُّيَ :حِد ٌ
يب َصح ٌ
يث َح َس ٌن َغ ِر ٌ
ُمبينا}» َل ْفظُ اْل ُب َخارِ َ َ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
َّللا َما َتَقَّد َم ِم ْن َذ ْن ِب َك
أ َّ
الَ :ل َّما َنَزَل ْت {إَّنا َف َت ْحنا َل َك َف ْتحا ُمبينا .لَي ْغفَر َل َك َّ ُ
َن أََن َس ْب َن َمال ٍك َحَّد َث ُه ْم َق َ
َوما َتأ َّ
َخَر َوُي ِت َّم ِن ْع َمتَ ُه َعلَ ْي َك َوَي ْهِدَي َك ِصراطا ُم ْس َت ِقيما} ِإلَى قَ ْولِ ِهَ { :ف ْو از َع ِظيما} َمْرِج َع ُه ِم َن اْل ُحَد ْي ِبَي ِة
آبةَُ ،وَق ْد َن َحَر اْل َه ْد َي ِباْل ُحَد ْيبَِي ِة".
َو ُه ْم ُي َخ ِال ُ
ط ُه ُم اْل ُح ْز ُن َواْل َك َ
نعم؛ ألنهم صدوا عن البيت ،وجاءوا لمقصد صدهم الكفار عنه ،وفي قصة الحديبية ما حصل من
المحاورة والمراجعة في شأن الصلح بين النبي-عليه الصالة والسالم -وبين الصحابة الكرام من حرصهم

على الخير لم يبادروا باالمتثال؛ حرصا منهم على أداء النسك الذي جاءوا من أجله ،وظنا منهم أن
هذا الصلح فيه شيء من الهضم والدنية لهم ،لكن الخيرة فيما يختاره هللا –جل وعال ،-وما كان هللا

ليختار لنبيه إال أفضل األحوال وأكمل األحوال ،فصار فتحا هذا الصد ،وهذا الصلح صار فتحا عظيما

مبينا انتفع به اإلسالم والمسلمون ،وانتشر فيه اإلسالم ،وتمكن النبي –عليه الصالة والسالم -من دعوة

القبائل واآلفاق واألقطار ،ولوال هذا الصلح النشغل بقريش عن غيرهم ،فلم يحصل منه خير ما حصل،

ثم بعد ذلك لما كثروا المسلمون ،انتقض العهد ،نقضوا العهد عهد النبي–عليه الصالة والسالم ،-ثم

ظافر.
ا
منتصر
ا
جاءهم غازيا فاتحا فخرج
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هم يقولون :كيف يسمى هذا الصد وهذا الصلح مع ما فيه مما يظن أن فيه هضما للرسول وصحابته–

عليه الصالة والسالم -قالوا :إن مقدمات الفتح فتح ،فصار هذا الصلح مقدمة لفتوح ليس لفتح واحد،
لكن من أعظم ما حصل من آثار هذا الصلح فتح مكة.
ِ
ِ
َح ُّب ِإَل َّي ِم َن ُّ
ود
اء َع ِن ْاب ِن َعَّب ٍ
اسِ :إ َّن اْلَي ُه َ
آي ٌة ه َي أ َ
ال «َلَق ْد أُْن ِزَل ْت َعَل َّي َ
ال َع َط ٌ
الد ْنَيا َجميعا» َوَق َ
" َفَق َ
ِ
ِِ
َّ
َش َتموا َّ ِ
ين َل َّما َنَز َل َق ْوُل ُه َت َعاَلىَ { :وما أ َْدرِي َما ُي ْف َع ُل بِي َول
َّللا َعَل ْيه َو َسَّل َمَ -واْل ُم ْسلم َ
النب َّي َ -صلى َّ ُ
ُ
ِ
اش َتَّد
ف َنتَّ ِب ُع َر ُجًل َل َي ْدرِي َما ُي ْف َع ُل بِه! َف ْ
ِب ُك ْم} [األحقاف ]9 :فرح المشركون والمنافقون َوَقاُلواَ :ك ْي َ
َّ
َذلِ َك َعَلى َّ ِ
َّللا َعَل ْي ِه َو َسَّل َم."-
النب ِي َ -صلى َّ ُ
يعني كما جاء في قوله –جل وعال –{ :وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضالل} هذا على سبيل التنزل

مع الخصم ،ولما نزل قوله{ :وما أدري ما يفعل بي وال بكم} كما تقدم هذا اشتد على النبي–عليه
الصالة والسالم -وعلى الصحابة؛ ألن الكفار استغلوا مثل هذه اآلية التي تدل على أن الرسول ال
يدري ما مصيره ،يعني ظاهرها يدل على أن الرسول ال يعلم ما مصيره ،لكن مع ذلك أنزل هللا –جل

وعال -مطلع هذه السورة.
ِ ِ ِ
َّللا ما َتَقَّدم ِم ْن َذ ْن ِب َك َوما َتأ َّ
َِّ
َخَر} َوَن ْح َوُه قال
" َفأَ ْنَز َل َّ ُ
َ
َّللا َت َعاَلى{ :إنا َف َت ْحنا َل َك َف ْتحا ُمبينا .لَي ْغفَر َل َك َّ ُ َ
انَ :ل َّما َنَز َل َق ْولُ ُه َت َعاَلىَ { :وما أ َْدرِي ما ُي ْف َع ُل ِبي َول ِب ُك ْم} [األحقافَ ]9 :ف ِر َح
مقاتل بن ُسَل ْي َم َ
ِ
ِ
َص َحابِ ِه ،فنزلت بعد ما َر َج َع
اْل ُم ْش ِرُكو َن َواْل ُمَنافُقو َن َوَقاُلواَ :ك ْي َ
ف َن َّت ِب ُع َر ُجًل َل َي ْدرِي َما ُي ْف َع ُل ِبه َوَل ِبأ ْ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ال َّ
الن ِب ُّي-
َي َق َض ْيَنا َل َك َق َضاءَ .فَن َس َخ ْت َهذه ْاْلَي ُة تْل َكَ .فَق َ
م َن اْل ُحَد ْيبَية {إَّنا َف َت ْحنا َل َك َف ْتحا ُمبينا} أ ْ
ِ َّ
َّ
ورٌة ما َي ُسُّرِني ِب َها ُحمُر َّ
ِ
الن َعمِ»".
َصلى َّ ُ
ُ
َّللا َعَل ْيه َو َسل َمَ« :-لَق ْد أُْنزَل ْت َعَل َّي ُس َ َ
حمر بإسكان الميم.
حمرْ ،
ال ْ
حمُر بإسكان الميم؟
طالبْ :
بإسكان الميم جمع أحمر ،أما ُح ُمر فجمع حمار.
ِ
ِ
ِ
" َوَقال اْلم ْسعُ ِ
ان ِفي َصًَل ِة َّ
الت َط ُّوِع َح ِف َظ ُه
ورَة اْلَف ْت ِح في أ ََّو ِل َلْيَل ٍة م ْن َرَم َض َ
ود ُّيَ :بَل َغني أََّن ُه َم ْن َقَرأَ ُس َ
َ َ
َّللا ذلك العام".
َّ ُ
ال أصل له ،ماذا يقول؟
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ما خرجه؟
طالب :ما خرجه ،المسعودي  ...بلغني..
نعم له حكم الرفع ،هذا له حكم الرفع ،ال بد أن يخرج ،لكنه ال أصل له.
" ِبس ِم َّ ِ
الر ْح ِ
الرِحيمِ
من َّ
َّللا َّ
ْ
قوله تعالىِ{ :إَّنا َف َت ْحنا َل َك َف ْتحا ُم ِبينا}".
طالب :خبر ضعيف.
من الذي يقوله؟
طالب :ذكره السيوطي في الدر المنثور ،وعزاه ِ
السلفي في .......بإسناد عن  .....والخبر ضعيف.
بال شك ،ال أصل له..
" قوله تعالى{ :إَِّنا َف َتحنا َلك َف ْتحا م ِبينا} ْ ِ
ف ِفي َه َذا اْلَف ْت ِح َما ُه َو؟ َف ِفي اْل ُب َخارِ
ِي َحَّد َث ِني ُم َح َّم ُد
اخ ُتل َ
ْ َ
ُ
س " إَِّنا َف َت ْحنا َل َك َف ْتحا ُم ِبينا"
الَ :حَّد َثَنا ُ
الَ :س ِم ْع ُت َق َت َاد َة َع ْن أََن ٍ
الَ :حَّد َثَنا ُش ْعَب ُة َق َ
غ ْنَدٌر َق َ
ْب ُن َب َّش ٍار َق َ
ِ ِ
َِّ
ِ
ِ
اءَ :ت ُعُّدو َن أَ ْن ُت ُم اْلَف ْت َح َف ْت َح
ال اْلَفَّر ُ
ال َجابٌرَ :ما ُكَّنا َن ُعُّد َف ْت َح َم َّك َة إل َي ْو َم اْل ُحَد ْيبَيةَ .وَق َ
ال :اْل ُحَد ْيبَي ُةَ .وَق َ
َق َ
ان َي ْوم اْل ُحَد ْي ِبَي ِةُ ،كَّنا ُن َعُّد م َع َّ
الر ْض َو ِ
ان َف ْت ُح م َّك َة َف ْتحاَ ،وَن ْح ُن َن ُعُّد اْلَف ْت َح َب ْي َع َة ِ
الن ِب ِي -
َم َّك َةَ ،وَق ْد َك َ
َ
َ
َ
َّ
َّللا َعَل ْي ِه َو َسَّل َم -أَْرَب َع َع ْشَرَة ِم َائ ٍةَ ،واْل ُحَد ْي ِبَي ُة ِب ْئٌر".
َصلى َّ ُ
الزمخشري رجح أن الفتح فتح مكة {ِإَّنا َف َت ْحنا َل َك َف ْتحا ُمِبينا} ،والسورة نزلت مرجعه من الحديبية قبل
الفتح قال :إنه يعبر عن المستقبل بالماضي؛ لتحقق الوقوع ،كما في قوله –جل وعال{ :-أتى أمر هللا}
فتحنا يعني نفتح ،الفتح لم يأت بعد ،وعبر عنه بالماضي فتحنا؛ لتحقق الوقوع.

ِ
ال َّ
ال
ان ُّ
اكِ{ :إَّنا َف َت ْحنا َل َك َف ْتحا ُم ِبينا} ِبغَ ْي ِر قِ َت ٍ
الَ .وَك َ
الض َّح ُ
الصْل ُح م َن اْلَف ْت ِحَ .وَق َ
" َوَق َ
ِ
ِ ِ
ِِ
ِ
ِ
اؤ َها َف َم َّج
يمةُ ،ن ِز َح َم ُ
الَ :ك َ
ان َف ْت ُح اْل ُحَد ْيبَِية َ
َم ْن َحُرُه باْل ُحَد ْيبَية َو َحْلقه َ ْأر َس ُهَ .وَق َ
آية َعظ َ
ِ
ِ
ان َم َع ُه".
يع َم ْن َك َ
ِباْل َماء َح َّتى َش ِر َب َجم ُ

مج ِ
اهٌدُ :ه َو
َُ
ِ
يهاَ ،فَدَّر ْت
ف َ
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يعني غار ماؤها وانتهي ،فمج فيها النبي-عليه الصالة والسالم -مجة من فمه ففار الماء ،وشربوا

وتوضؤوا واستقوا ،وبقي فيها ما بقي ،وقيل لمسيلمة هذا الخبر ،فمج في بئر تفور ،فغار ماؤها –نسأل
هللا العافية.-
عْقَب َة".
وسى ْب ُن ُ
ال ُم َ
" َوَق َ
صاحب المغازي المشهور.

ال َر ُج ٌل ِع ْنَد ُم ْن َصَرِف ِه ْم ِم َن اْل ُحَد ْي ِبَي ِةَ :ما َه َذا ِبَف ْت ٍحَ ،لَق ْد َصُّدوَنا َع ِن اْلَب ْي ِت.
وسى ْب ُن ُ
عْقَب َةَ :ق َ
ال ُم َ
" َوَق َ
ِ
ِ
ال َّ
وك ْم عن
َع َظ ُم اْل ُف ُت ِ
الن ِب ُّي َ -صَّلى َّ
َن َي ْد َفعُ ُ
وحَ ،ق ْد َرض َي اْل ُم ْش ِرُكو َن أ ْ
َّللاُ َعلَ ْيه َو َسَّل َمَ« :-ب ْل ُه َو أ ْ
َفَق َ
بًلدهم بالراح ،ويسألوكم اْلَق ِضَّي َةَ ،وَيْر َغ ُبوا ِإلَ ْي ُك ْم ِفي ْاألَم ِ
انَ ،وَق ْد َ أر َْوا ِم ْن ُك ْم َما َك ِرُهوا».
َ
يعني يكفي أن يراك الخصم ندا له ،ويصالحك ،ويرضى بأن ترجع هذه السنة ،وترجع من قابل ،يعني

فيه شيء من ظهور القوة للنبي –عليه الصالة والسالم -وأصحابه بعد أن كانوا في أول األمر ال
يحسب لهم حساب ،صاروا اآلن يحسب لهم حساب ،فهذا انتصار ،وال يعني االنتصار رجحان الكفة

من كل وجه ،ال ،يعني تحصيل بعض الشيء أحسن من ال شيء ،هذا على سبيل التنزل ،وإال فحصل
خير كثير غاب عن أذهان من عارضوا النبي –عليه الصالة والسالم -في أول األمر ،وتمنعوا من

التحلل حتى حلق النبي –عليه الصالة والسالم -رأسه ،فكادوا أن يقتتلوا.
طالب....:وأبو بكر ..
وهللا ما هذا بفتح.
طالب.....:
ما أدري ،ما سماه؟
طالب.............. :
ما أدري.
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ِ
ِ
"و َقال َّ ِ ِ
ِ
ِ
اب ِب َها َما
َص َ
الُ :ه َو َف ْت ُح اْل ُحَد ْي ِبَيةَ ،لَق ْد أ َ
الش ْعب ُّي في َق ْولِه َت َعاَلى{ :إَّنا َف َت ْحنا َل َك َف ْتحا ُمبينا} َق َ
َ
ِ
ِ ِ
َّللا َل ُه ما َتَقَّدم ِم ْن َذ ْن ِبه َوما َتأ َّ
ِع بيعة الرضوانَ ،وأُ ْط ِع ُموا َن ْخ َل
َخَرَ ،وُبوي َ
َل ْم ُيص ْب في َغ ْزَوٍةَ ،غَفَر َّ ُ
َ
َ
َ
َه ِل اْل ِك َت ِ
ظ ُه ِ
اب َعَلى
َخ ْيَبَرَ ،وَبَل َغ اْل َه ْد ُي َم ِحَّل ُهَ ،و َظ َهَر ِت ُّ
وم َعَلى َف ِار َسَ ،فَف ِر َح اْل ُم ْؤ ِم ُنو َن ِب ُ
ور أ ْ
الر ُ
اْلم ُج ِ
وس.
َ
ِ َّ
َّ
َن َّ ِ
ال ُّ
اء ِإَل ْي َها
وح؛ َوَذلِ َك أ َّ
َع َظ َم اْل ُف ُت ِ
الزْهرُّ
ان اْل ُحَد ْي ِبَي ُة أ ْ
ِيَ :لَق ْد َك َ
َّللا َعَل ْيه َو َسل َمَ -ج َ
النب َّي َ -صلى َّ ُ
َوَق َ
الصْل ُح م َشى َّ
َّللاَِ ،ف َما
ِفي أَْل ٍ
ض َو َعلِ ُموا َو َس ِم ُعوا َع ِن َّ
ف َوأَْرَب ِع ِم َائ ٍةَ ،فَل َّما َوَق َع ُّ
ض ُه ْم ِفي َب ْع ٍ
اس َب ْع ُ
الن ُ
َ
ِ
السَن َت ِ َِّ
َحٌد ِْ
اءوا ِإَلى َم َّك َة ِفي َع ْشَرِة
اإل ْسًَل َم ِإَّل َت َم َّك َن ِم ْن ُهَ ،ف َما َم َض ْت ِتْل َك َّ
أََرَاد أ َ
ان إل َواْل ُم ْسل ُمو َن َق ْد َج ُ
ِ
وهَ ،عَلى
َآل ٍ
ال ُم َجاهٌد أيضا والعوفي :هو فتح خيبرَ .و ْاأل ََّو ُل أَ ْك َثُرَ ،و َخ ْيَبُر ِإَّن َما َكاَن ْت َو ْعدا ُو ِع ُد ُ
فَ .وَق َ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
َّللا
ول اْل ُم َخل ُفو َن إ َذا ا ْن َطَلْق ُت ْم} [الفتحَ ،]10 :وقَ ْولُ ُهَ { :و َعَد ُك ُم َّ ُ
َما َيأْتي َبَيانُ ُه في َق ْولِه َت َعاَلىَ { :سَيُق ُ
ِِ
ِ ِ
ِ
م ِ
ين
غان َم َكثِ َيرة َت ْأ ُخ ُذ َ
َحَد اْلُقَّراء َّالذ َ
ال ُم َجم ُع ْب ُن َج ِارَي َة َ -وَك َ
ان أ َ
ونها َف َع َّج َل َلكُ ْم هذه} [الفتحَ .]20 :وَق َ
َ
ِ
َّ
آنَ :-ش ِه ْدَنا اْل ُحَد ْي ِبَي َة م َع َّ ِ
َّللا َعَل ْيه َو َسَّلمَ ،-فَل َّما ا ْن َصَرْفَنا َع ْن َها ِإ َذا َّ
اس
َقَرُءوا اْلُقْر َ
الن ُ
النب ِي َ -صلى َّ ُ
َ
َ
اس؟ َقاُلوا :أَوحى َّ ِ
ِ
َّ
َّللا ِإَلى َّ ِ
الن ِ
ال َّ
الن ِ
ض َّ
َّللا
اس لَِب ْع ٍ
ال َب ْع ُ
َْ
النب ِي َ -صلى َّ ُ
ضَ :ما َب ُ
َي ُهُّزو َن ْاألََباعَرَ ،فَق َ
َعَل ْي ِه َو َسَّل َم.-
َّللا عَلي ِه وسَّلمِ -ع ْند ُكر ِ ِ
وجف َفوج ْدَنا َن ِبي َّ ِ
َّ
اج َتم َع َّ
اس
َّ
الَ :ف َخَر ْجَنا ُن ِ ُ َ َ
َ َ
الن ُ
َق َ
اع اْل َغميمَِ ،فَل َّما ْ َ
َّللا َ -صلى َّ ُ َ ْ َ َ َ
ِ َّ
َّ
عمُر ْب ُن اْل َخ َّط ِ
ِ
ِ
َقَ أَر َّ ِ
اب :أ ََو َف ْت ٌح ُه َو َيا
َّللا َعَل ْيه َو َسل َم{ :-إَّنا َف َت ْحنا َل َك َف ْتحا ُمبينا} َفَق َ
النب ُّي َ -صلى َّ ُ
ال ُ َ
ِِ
ِ
رسول َّ ِ
َه ِل اْل ُحَد ْي ِبَي ِةَ ،ل ْم َي ْد ُخ ْل
الَ« :ن َع ْمَ ،و َّالذي َن ْف ِسي ِبَيده إَِّن ُه َلَف ْت ٌح»َ ،فُق ِس َم ْت َخ ْيَبُر َعَلى أ ْ
َّللا؟ َق َ
َُ َ
َحٌد ِإَّل َم ْن َش ِهَد اْل ُحَد ْيبَِي َة.
أَ
ِ
اس َم اْلَف ْت ِح َل َيَق ُع ُم ْطَلقا ِإَّل َعَلى
َن َم َّك َة ُف ِت َح ْت َع ْن َوة؛ ِأل َّ
يلِ :إ َّن َق ْوَل ُه َت َعاَلىَ " :ف ْتحا" َي ُد ُّل َعَلى أ َّ
َن ْ
َوق َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َن ُيْقَر َن
صْلحاَ ،فًَل ُي ْف َه ُم ُّ
الصْل ُح ِإَّل ِبأ ْ
الُ :فت َح اْلَبَل ُد ُ
َما ُفت َح َع ْن َوةَ .ه َذا ُه َو َحق َيق ُة ال ْسمَِ .وَق ْد ُيَق ُ
ِ
ع ْن َوةَ ،وَق ْد َم َضى القول فيها
ِباْلَف ْت ِحَ ،ف َص َار اْلَف ْت ُح ِفي ُّ
الصْل ِح َم َجازاَ .و ْاأل ْ
َخَب ُار َدالَّ ٌة َعَلى أََّن َها ُفت َح ْت َ
ويأتي".
الخالف بين أهل العلم في مكة هل فتحت صلحا أو فتحت عنوة معروف ،الذين يقولون :إنها فتحت

عنوة يستدلون بمثل هذا ،وأن النبي –عليه الصالة والسالم -أحلت له ساعة من نهار ،فدخلها وعليه
المغفر ،ودخلها من جهة ،وخالد بن الوليد من جهة ،هذا كله يدل على أنها فتحت عنوة ،وأنهم استسلموا
بعد ذلك.

معالي الشيخ عبد الكريم
اخلضري

ومنهم من يقول :إنها فتحت صلحا؛ ألنه لو كانت فتحت عنوة لقسمت بين الغانمين كغيرها مما يفتح

عنوة ،النبي –عليه الصالة والسالمَّ -
من على أهلها؛ لمنزلتهم ومكانتهم ومكانة هذا البلد الطيب الطاهر
من عليهم بأنفسهم قال« :اذهبوا فأنتم الطلقاء» ،كما َّ
أفضل البقاع ،وأقدس األماكنَّ ،
من عليهم بأموالهم

من على الطائف
وهي في أيديهم من بيوت وغيرها ،ومنه أيضا ّ
منه على أهل حنين ،غزوة حنين ّ
وهوازن وغيرهماَّ ،
من عليهم بأموالهم ،وأعادها إليهم بعد أن استأذن الغانمين ،وهم الصحابة –رضي
هللا عنهم.-

طالب :السبي....األطفال أم األموال؟
ماذا؟
طالب...:
من عليه بالجميع.
طالب.....:
أو يعوضون ،أو يعوضون.
طالب.....:
يمكن طابت بها أنفسهم.
ِ ِ
َّللا ما َتَقَّدم ِم ْن َذ ْن ِب َك َوما َتأ َّ
َخَر َوُي ِت َّم ِن ْع َم َت ُه َعَل ْي َك َوَي ْهِدَي َك ِصراطا ُم ْس َت ِقيما
َ
"قوله تعالى{ :لَي ْغفَر َل َك َّ ُ َ
َّللا َن ْصرا َع ِزيزا}.
(َ )2وَي ْن ُ
صَر َك َّ ُ
ِ ِ
َّللا ما َتَقدَّم" م َتعلِ ٌ ِ
ال ْاب ُن ْاألَ ْنَبارِ
ال:
ام؛ ِأل َّ
ِيَ :ف ْتحا ُمبِينا َغ ْيَر َت ٍ
َ َُ
ق باْلَف ْت ِحَ .كأََّنهُ َق َ
َق َ
َن َق ْولَ ُه " :لَي ْغفَر َل َك َّ ُ َ
ِ
ِ ِ
ِ
َّللا َل َك ِب ِه َما َتَقُّر ِب ِه َع ْينُ َك ِفي
َّللا َل َك َم َع اْلَف ْت ِح اْل َم ْغفَرةَ ،فَي ْج َم ُع َّ ُ
إَّنا َف َت ْحَنا َل َك َف ْتحا ُمبينا؛ ل َك ْي َي ْج َم َع َّ ُ
ُّ
الد ْنَيا َو ْاْل ِخَرِة".
يعني الجار والمجرور ليغفر لك هللا متعلق بفتحنا ،بالفعل فتحنا ،وعلى هذا ال يتم الكالم إال إذا ُقرئ
بعده ليغفر لك هللا ما تقدم من ذنبك.
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" وَقال أَبو ح ِات ٍم ِ
َن َل َم اْلَق َسمِ َل تُ ْك َسُرَ ،وَل ُي ْن َص ُب ِب َها،
الس ِج ْس َت ِان ُّيِ :هي َل ُم اْلَق َسمَِ .و َه َذا َخ َطأٌ؛ ِأل َّ
َ َ ُ َ
َ
ِ
ِ ِ ِ
وم َّن َزْيٌد .قال َّ
ف ُج ِع َل َف ْت ُح َم َّك َة
الزَم ْخ َشرُّ
ِيَ :فِإ ْن ُقْل َت َك ْي َ
وم َزْيٌد ،ب َتأْويل َلَيُق َ
َوَل ْو َج َاز َه َذا َل َج َاز :لَيُق َ
عِدَد ِم َن ْاألُم ِ
ور ْاألَْرَب َع ِةَ ،وِهي :اْل َم ْغ ِفَرُة،
ِعَّلة لِْل َم ْغ ِفَرِة؟ ُقْل ُتَ :ل ْم ُي ْج َع ْل ِعَّلة لِْل َم ْغ ِفَرِةَ ،وَل ِك ْن ِل ْج ِت َم ِ
اع َما ُ
ُ
َ
وِإ ْتمام ِ
الن ْع َم ِة".
َ َ ُ
ف ُج ِع َل َف ْت ُح َم َّك َة ِعَّلة لِْل َم ْغِفَ ِرة هذا بناء على ما يرجحه الزمخشري على أن المراد بالفتح،
َفِإ ْن ُقْل َتَ :ك ْي َ
فتح مكة ،والتعليل عند غيره كيف جعل الصلح صلح الحديبية علة للمغفرة.
ور ْاألَربع ِة ،وِهي :اْلم ْغ ِفرة ،وإِتم ِ ِ
الصر ِ
ِ
عِدَد ِم َن ْاألُم ِ
اط اْل ُم ْس َت ِقيمِ،
" َوَل ِك ْن ِل ْج ِت َم ِ
اع َما ُ
ام الن ْع َمةَ ،وِهَد َاي ُة َ
ََْ َ َ َ َُ َ ْ َ ُ
ُ
َو َّ
اك َعَلى َع ُد ِو َك؛ ِل ُي ْج َم َع َل َك ِعُّز َّ
اض
َعَر ُ
الن ْصُر اْل َع ِز ُ
الد َارْي ِن َوأ ْ
الَ :ي َّسْرَنا َل َك َف ْت َح َم َّك َةَ ،وَن َصْرَن َ
يزَ .كأََّن ُه َق َ
اْل َع ِ
اج ِل َو ْاْل ِج ِل.
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ان والثَّو ِ
س
ع ْن أََن ٍ
َوَي ُج ُ
وز أ ْ
ابَ .وِفي التْرِمذ ِي َ
َن َي ُكو َن َف ْت ُح َم َّك َة م ْن َح ْي ُث إَِّن ُه ِج َه ٌاد لْل َع ُد ِو َسَببا لْل ُغ ْفَر ِ َ َ
ِ ِ
ِ َّ
َّ
َّللا ما َتَقَّدم ِم ْن َذ ْن ِب َك َوما َتأ َّ
َقال :أُْن ِزَل ْت َعَلى َّ ِ
َخَر" َمْرِج َعهُ
النب ِي َ -صلى َّ ُ
َ
َ
َّللا َعَل ْيه َو َسل َم "-لَي ْغفَر َل َك َّ ُ َ
ِ
َّللا عَلي ِه وسَّلمَ« :-لَقد أُْن ِزَلت عَلي آي ٌة أَح ُّب ِإَلي ِم َّما عَلى وجهِ
ِ
َّ
َّ ِ
ِ
ْ
َّ
َ َْ
ْ َ َّ َ َ
م َن اْل ُحَد ْيبَيةَ ،فَق َ
ال النب ُّي َ -صلى َّ ُ َ ْ َ َ َ
َّللا عَلي ِه وسَّلم -عَلي ِهمَ ،فَقالُوا :هنيئا مريئا يا رسول َّ ِ
َّ
َها َّ ِ
ْاألَْر ِ
َّللاَ ،لَق ْد َبَّي َن
ض» ،ثُ َّم َقَ أر َ
النب ُّي َ -صلى َّ ُ َ ْ َ َ َ َ ْ ْ
َّللا َلك ما َذا ي ْفعل ِبكَ ،فما َذا ي ْفعل بَِنا؟ َفَنَزَل ْت عَلي ِه{ :لِي ْد ِخل اْلم ْؤ ِم ِنين واْلم ْؤ ِم ِ
ات َت ْجرِي ِم ْن
نات َجَّن ٍ
َْ
َّ ُ َ َ َ َ ُ َ َ َ َ ُ
َ َ ُ
ُ َ ُ
ِ
ِ
يث َح َس ٌن صحيح .وفية عن مجمع بن َج ِارَي َة.
الَ :حِد ٌ
َت ْحت َها ْاألَ ْن ُ
هار} َ -حتَّى َبَل َغَ { -ف ْوزا َعظيما} َق َ
ْو ِ
التأ ِ
َه ُل َّ
يل ِفي َم ْعَنى".
َو ْ
فأْ
اخَتَل َ
فيه يعني في الترمذي ،ماذا قال عن هذا الحديث.
طالب :قال تقدم قبل...قال :أخرجه الحاكم من حديث مجمع بن جارية ،وصححه على شرط مسلم
وتعقبه  .....فقال :لم ِ
يرو مسلم لمجمع شيئا ول أبيه ،وهو ما تقدم.

ِ
ِ
ِ ِ
التأ ِ ِ ِ
َّ
ِ
َه ُل َّ
يلَ " :ما َتَقَّد َم ِم ْن
" َو ْ
ف أْ
اخَتَل َ
َّللا َما َتَقَّد َم م ْن َذ ْنب َك َوما َتأَخَر} َفق َ
ْويل في َم ْعَنى{ :لَي ْغفَر َل َك َّ ُ
َذ ْن ِبك" َقبل ِ ِ
َخر" بعدهاَ ،قاَله مج ِ
ِيَ ،قال َّ
اهٌد .وَن ْحوه َقال َّ
ِي:
الطَبرُّ
ان الثَّ ْورُّ
الطَبرُّ
ِي َو ُس ْفَي ُ
الرَساَلةَ " ،وما َتأ َّ َ َ ْ َ َ
ُ َُ
َ
َ َُ َ
َ َْ
اجع ِإَلى َقولِ ِه َتعاَلىِ{ :إذا جاء َنصر َّ ِ
َّللا َواْلَف ْت ُح} -إلى قولهَ { - :ت َّوابا} [النصر ".]1- 3 :لَِي ْغ ِفَر
ُه َو َر ِ ٌ
َ ُْ
ْ َ
ِ
َخَر" ِإَلى و ْق ِت ُن ُز ِ
الرساَل ِة" َوما َتأ َّ
ِ
ول َهِذِه ْاْلَي ِة".
َ
َّللا َما َتَقَّد َم م ْن َذ ْنب َك" َقْب َل ِ َ
َل َك َّ ُ
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لو قيل :ما تقدم قبل نزول اآلية ،وما تأخر ما بعد نزول اآلية ،وهذا السبب في قولهم :قبل الرسالة؛
ألنه بعد الرسالة معصوم من الذنوب ،لكن إذا أمكن توجيه ما قبل فكيف يمكن توجيه ما بعد؟ يعني

ما بعد الرسالة ،والذنب المضاف إليه -صلى هللا عليه وسلم -بعد عصمته في قول عامة أهل العلم

في اختياره خالف األولى ،كما وقع في قصة األسرى ،كما وقع بنا في قصة أسرى بدر ،وأنه ال تقع

منه الذنوب الكبائر ،هذا محل إجماع ،وأما الصغائر فمحل كالم ألهل العلم ،وهو معصوم على كل
حال من كل ذنب.

طالب :هل هذا خاص بالرسول –صلى هللا عليه وسلم -دون سائر الرسل؟
يعني بعد الرسالة العصمة للرسول نعم ،لكن قد يقع منهم ما يقع قبل الرسالة مثل قتل موسى القبطي

وغيره يقع منه قبل الرسالة ما يقع؛ ألنهم ال يعصمون إال بعدها.

طالب :مغفرة ما يتأخر خاص بالنبي –صلى هللا عليه وسلم..-
دون أمته؟
طالب :نعم.
ال ،جاء في بعض الخصال جاء فيها مغفرة بعض الذنوب المتقدمة والمتأخرة ،جاء في بعض طرق

حديث «من صام رمضان« ،»..من قام رمضان« ،»..من قام ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه»

وعند النسائي« :وما تأخر» ،هناك عدة أحاديث فيها :وما تأخر ،جمعها في كتاب أسماه :الخصال
المكفرة للذنوب المتقدمة والمتأخرة ،وإذا كانت رواية النسائي متكلما فيها ،لكن يبقى أنه جاء في بعض

النصوص ما يدل على غفران الذنوب مقدمها ومتأخرها ،يكفر السنة الماضية ،والباقية ،هذا متأخر،

نعم.

طالب :بعض المحدثين قال :إنه إذا ورد في الحديث :ما تقدم وما تأخر يحكم بضعفه ،يقولون...
ماذا عن حديث صيام يوم عرفة« :أحتسب على هللا أن يغفر السنة الماضية والباقية» يعني الالحقة؟
هذا صحيح ال يمكن الطعن فيه.
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اجع ِإَلى قَولِ ِه تَعاَلىِ{ :إذا جاء َنصر َّ ِ
ِيَ ،قال َّ
" وَن ْحوه َقال َّ
َّللا
الطَبرُّ
ان الثَّ ْورُّ
الطَبرُّ
ِيُ :ه َو َر ِ ٌ
ِي َو ُس ْفَي ُ
َ ُْ
ْ
َ
َ
َ َُ َ
ِ
ِ
ِ ِ
الرساَلةَ " ،وما َتأ َّ
ِ
َخَر" ِإَلى َو ْق ِت
َّللا َما َتَقَّد َم م ْن َذ ْنب َك} َقْب َل ِ َ
َواْلَف ْت ُح} -إلى قولهَ { -:ت َّوابا}{ ،لَي ْغفَر َل َك َّ ُ
ِ
ِ ِِ
َّللا ما َتَقَّدم ِمن َذ ْن ِبك} ما ع ِمْل َته ِفي اْلج ِ
َّ ِي ِ ِ
اهلَِّي ِة ِم ْن
َ ْ
َ َ َ ُ
ال ُس ْفَي ُ
َ
ُن ُزول َهذه ْاْلَيةَ " ،وَق َ
ان الث ْورُّ { :لَي ْغفَر َل َك َّ ُ َ
َخر" ُك ُّل َشي ٍء َلم َتعمْله ،وَقاَله اْلو ِ
احِد ُّيَ .وَق ْد م َضى اْل َكًَلم ِفي َجَرَي ِ
ان
َقْب ِل أ ْ
َن ُي َ
وحى ِإَل ْي َكَ " .وما َتأ َّ َ
ْ ْ َْ ُ َ ُ َ
ُ
َ
ِ ِ
َّ ِ
ورِة " اْلَبَقَرِة"َ ،ف َه َذا َق ْو ٌل.
الص َغائ ِر َعَلى ْاألَ ْنبَِياء في ُس َ
َخَر" َب ْعَد اْلَف ْت ِح .وِقيل ":ما َتَقدَّم" َقْبل ُن ُز ِ
ول َهِذِه ْاْلَي ِةَ ".وما َتأ َّ
وقيل ":ما َتَقَّدم" َقْبل اْلَف ْت ِحَ " .وما َتأ َّ
َخَر"
َ َ
َ َ
َ َ َ
َ
َب ْعَد َها".
يعني من األقوال يقول :قال سفيان :ليغفر لك هللا ما تقدم من ذنبك ما عملته في الجاهلية ،هذا

المتصور من قبل أن يوحي إليك ،وما تأخر كل شيء لم تعمله ،الشيء الذي لم يعمله يحتاج إلى

مغفرة؟ ما يحتاج إلى مغفرة ،اللهم إال إذا قلنا :إن قصر دون العمل ،واكتفى بالهم مثال ،أو العزم،

ممكن ،وإال فشيء لم يعمل ،ولم يهم به ،ولم يعزم عليه ،هذا من األصل مرفوع ،ما يحتاج إلى مغفرة.
ِ ِ
ِ
"وَقال ع َطاء اْل ُخر ِ
َخَر" ِم ْن ُذ ُن ِ
ِ
آدم َو َح َّواءَ " .وما َتأ َّ
ِ
وب
َ
َ َ َ ٌ َ َ
اسان ُّيَ ":ما َتَقَّد َم م ْن َذ ْنب َك" َي ْعني م ْن َذ ْنب أََب َوْي َك َ َ
ُم ِتك .وقِيلِ :من َذ ْن ِب أَِب ِ ِ
َخَر" ِم ْن ُذ ُن ِ
اهيمَ " .وما َتأ َّ
وب َّ
ين".
أ َّ َ َ َ ْ
النبِِي َ
َ
يك إ ْبَر َ
هذا كالم كله ضعيف ال يلتفت إليه ،ذنب أبويك آدم وحواء ،ذنب إبراهيم ،ذنوب أمتك هذه كلها ال

تتعلق به.

َن َّ
" َوِقيل ":ما َتَقَّدم" ِم ْن َذ ْن ِب َي ْومِ َب ْد ٍرَ ".وما َتأ َّ
الذ ْن َب اْل ُم َتَقِد َم َي ْو َم
َخَر" ِم ْن َذ ْن ِب َي ْومِ ُحَن ْي ٍنَ .وَذِل َك أ َّ
َ
َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
عو ويُقولَّ « :
الل ُه َّم ِإ ْن ُت ْهل ْك َهذه اْلع َص َاب َة َل ُت ْعَب ُد في ْاألَْر ِ
ض»َ ،و َج َع َل ُيَرد ُد َه َذا
َب ْد ٍر ،أََّن ُه َج َع َل َي ْد ُ َ َ ُ
ِِ ِ
ِ
اتَ ،فأَوحى َّ ِ ِ
ان َه َذا َّ
الذ ْن ُب
َّللا ِإَل ْيه م ْن أ َْي َن َت ْعَل ُم أَني َل ْو أ ْ
ُعَب ُد أََبداَ ،ف َك َ
َهَل ْك ُت َهذه اْلع َص َاب َة َل أ ْ
اْلَق ْو َل َد َف َع ٍ ْ َ
ُ
الذ ْنب اْلم َتأ ِ
َما َّ
ع ِم ِه أَ ِبي ُس ْفَي ِ
ال لِ َع ِم ِه اْل َعَّب ِ
َخُر َفَي ْوم ُحَن ْي ٍنَ ،ل َّما ا ْن َهَزم َّ
ان:
اْل ُم َتَقِد ُمَ .وأ َّ
اس َوِل ْب ِن َ
الن ُ
اس َق َ
َ
َ
ُ ُ
َخ َذ ُه ِبَيِدِه وَرمى ِب ِه ِفي و ُج ِ
«َن ِ
اه ِت
اوَل ِني َكًّفا ِم ْن َح ْصَب ِاء اْل َو ِادي»َ ،فَن َاوَل ُه َفأ َ
الَ « :ش َ
وه اْل ُم ْش ِرِك َ
ُ
ين َوَق َ
َ َ
اْلوجوه .حمَ .ل ي ْنصرو َن» َفا ْنهَزم اْلَقوم ع ْن ِ
آخ ِرِهمَ ،فَلم َي ْب َق أ َ َِّ
اء.
ام َتََل ْ
َ َ ُْ َ
َت َع ْيَن ُ
ُ َُ
ُُ ُ
اه َر ْمًل َو َح ْصَب َ
َحٌد إل ْ
ْ ْ
ِ
ِ
ِ
َص َحا ِبه َفَر َج ُعوا َفَقال َل ُهم ع ْنَد ُر ُج ِ
َّللاُ َ -عَّز
وع ِه ْمَ« :ل ْو َل ْم أَْرِم ِه ْم َل ْم َي ْن َه ِز ُموا»َ ،فأَ ْنَز َل َّ
ُث َّم َن َادى في أ ْ
َ ْ
ِ
الذ ْنب اْلم َتأ ِ
ان َه َذا ُهو َّ
ِ
َخُر".
َّللا َرمى} [األنفالَ ،]17 :ف َك َ
َ
َو َجلَ { :-وما َرَم ْي َت إ ْذ َرَم ْي َت َولك َّن َّ َ
ُ ُ
خرج؟
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طالب .... :األول ل تعبد في األرض قال :تقدم تخريجه في سورة آل عمران ،الحديث عند الترمذي
وقال :حسن صحيح غريب ،صححه األلباني ،والثاني قال :تقدم تخريجه في األنفال ،وفي قصة

حنين ،وكون ذلك ذنبا للنبي –صلى هللا عليه وسلم -باطل  ....القصة..
بال شك.
طالب :األول صحيح حتى بالزيادة.
نعم.

طالب :وجعل يردد هذا القول :من أين تعلم أني لو أهلكت هذه العصابة..
يقول :هذا هو الذنب ،لكن إن تهلك هذه العصابة صحيح بال إشكال.
طالب :يعني ....
أوله صحيح بال إشكال ،مصححه بالكامل.
طالب :الحديث خرج اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في األرض أبدا.
نعم ،هذ المعروف الباقي ما أعرفه.
طالب :زيادة....
ما نعرف ،ما نعرف ،ما أعرف وهللا.
طالب :اْلية {ليس لك من األمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم}.
نعم{ ،ليس لك من األمر شيء} نزلت لما قال :اللهم أهلك فالنا وفالنا.
طالب :في أحد؟
نعم.
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طالب :حديث الشفاعة..
نعم ،فيه.
طالب :األنبياء كل يرجعها إلى النبي –صلى هللا عليه وسلم-؛ ألنه لم يذنب ،هل هناك من ذنوب
بعض األنبياء ما هو بسيط ًّ
جدا؟

على كل حال العصمة مجزوم بها ،ومقطوع بها ،واآلية ال بد لها من جواب ،فالذنب بالنسبة له وإن
كان إذا نظر إليه بالنسبة لغيره ليس بذنب ،يعني مسألة خطأ في اجتهاد ،أو ارتكاب خالف األولى

من باب ما يقوله ويكرره أهل العلم :حسنات األبرار سيئات المقربين ،فإذا كان هذا سيئة بالنسبة
للمقربين ،فكيف بالنسبة ألقربهم ،وهو النبي-عليه الصالة والسالم-؟
ِ
اه َل َكَ .ق ْوُل ُه َت َعاَلىَ { :وُي ِت َّم
وذبارُّ
ال أ َُبو َعلِ ٍي ُّ
يم أ َْو َحِد ٌ
ول َل ْو َك َ
يث َل َغَفْرَن ُ
الر َ
ان َل َك َذ ْن ٌب َقد ٌ
ِيَ :يُق ُ
" َوَق َ
الط ِائ ِ
ِ
النب َّوِة واْل ِح ْكم ِة .وقِيلِ :بَف ْت ِح م َّك َة و َّ
اسِ :في اْل َجَّن ِة .وقِ ِ
ف َو َخ ْيَبَر.
ال ْاب ُن َعَّب ٍ
َ َ
يل :ب ُّ ُ َ
َ َ َ
َ َ
ن ْع َم َت ُه َعَل ْي َك} َق َ
وقِيلِ :ب ُخضوِع م ِن استكبر و َط ِ
ِ
ِ
ِ
َي ُيثَ ِب ُت َك َعَلى اْل ُهَدى ِإَلى
ُ
َ ْ َ ْ ََ َ َ
اعة َم ْن َت َجَّبَرَ { ،وَي ْهدَي َك صراطا ُم ْس َتقيما} أ ْ
َ َ
ِ
َي َغالِبا َم ِنيعا َل يتبعه ذل".
أْ
َن َيْق ِب َض َك ِإلَ ْيهَ { ،وَي ْن ُ
َّللا َن ْصرا َع ِزيزا} أ ْ
صَر َك َّ ُ
نعم يهديك صراطا مستقيما هو على الصراط المستقيم قد هداه هللا إلى الصرط المستقيم ،ويكون هذا
من باب التثبيت ،يثبتك عليه كما يؤمر المؤمن باإليمان{ ،يأيها الذين آمنوا آ ِمنوا} ،يعني تثبتوا على
إيمانكم.
ِِ
ِ
ِ
الس ِك َين َة ِفي ُقلُ ِ
ود
قوله تعالىُ { :ه َو َّالِذي أَ ْنَز َل َّ
دادوا ِإيمانا َم َع إِيمان ِه ْم َو َّّلِل ُج ُن ُ
ين لَِي ْز ُ
وب اْل ُم ْؤ ِمن َ
ُّ ِ
السماو ِ
ات َو ْاألَْر ِ
اسُ :ك ُّل
كان َّ
الس ِك َينةُ"ُّ :
َّللاُ َعلِيما َح ِكيما}" َّ
َّ
عَّب ٍ
ض َو َ
ال ْاب ُن َ
الس ُكو ُن َوالط َمأْن َين ُةَ .ق َ
ُّ ِ َِّ َّ ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
اإليم ِ
ِ ِ ِ
ان ِفي " آل عمران".
َسك َين ٍة في اْلُقْرآن ه َي الط َمأْن َين ُة إل التي في " اْلَبَقَرة"َ .وَتَقَّد َم َم ْعَنى زَي َادة ْ َ
َّللاَ ،فَل َّما صَّد ُق ِ
َّ
َّللا َعَل ْي ِه وسَّلمِ -ب َش َه َاد ِة أ ْ ِ َِّ
اسُ :ب ِع َث َّ ِ
يها
وقال ْاب ُن َعَّب ٍ
وه ف َ
َ ُ
َن َل إَل َه إل َّ ُ
النب ُّي َ -صلى َّ ُ
ََ َ
ِ
وه َزَاد ُه ُم َّ
وه َزَاد ُه ُم اْل َح َّج ،ثُ َّم
َزَاد ُه ُم َّ
الزَك َ
امَ ،فَل َّما َصَّدقُ ُ
اةَ ،فَل َّما َصَّدقُ ُ
الصًَل َةَ ،فَل َّما َصَّدقُ ُ
وه َزَاد ُه ُم الصَي َ
ِ ِ
أ َْكمل َل ُهم ِد َين ُهمَ ،ف َذلِ َك قَ ْولُ ُه{ :لَِي ْز ُ ِ
َي َت ْصِديقا".
دادوا إيمانا َم َع إيمان ِه ْم} أ ْ
ْ
ََ ْ
يعني مثل حديث لما بعث النبي –عليه الصالة والسالم -معاذا إلى اليمن قال« :إنك تأتي قوما أهل

كتاب ،فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن ال إله إال هللا ،فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن هللا قد
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افترض عليهم خمس صلوات ..إلى آخر الحديث ،فاألوامر بالتدريج بعضها مرتب على بعض ،الذي

ال يشهد أن ال إله إال هللا ما له دا ٍع أن يصلي؛ ألنه لم يدخل في اإلسالم بعد ،وإن قال أهل العلم :إن
مسلم حكما ،لكن حديث «أُمرت أن أقاتل الناس حتي يشهدوا أن ال إله إال هللا» يدل
من صلي فهو
ٌ
على أن الغاية لحقن دماؤهم أن يقولوا :ال إله إال هللا ،ثم إذا أجابوا إليها طلبتم منهم الشرائع التي من

أعظمها الصالة ،بل هي أعظمها على اإلطالق بعد الشهادتين ثم قال :إن اإلنسان الذي ال يصلي
يدفع الزكاة ،والذي ال يصوم وال يصلي وال يزكي هذا ما يقال له :تحج البيت ،وهكذا األمور مرتبة

بعضها على بعض السيما عند من يقول :إ ن هذه األركان العملية يكفر بواحد منها إذا تركه ،وأما ما

قاله الجمهور :الكفر خاص على القول المرجح المحقق الخاص بترك الصالة من األعمال البدنية
فعلى القول الثاني أنه يزكي وال يصلي أن زكاته محل نظر إلى هللا –جل وعال -يمكن أن تقبل ،وإذا
صام وال يزكي فكذلك.

ِ ِ
" َف َذلِ َك َق ْوُل ُه{ :لَِي ْز ُ ِ
اإليم ِ
ِ ِِ ِ ِ
اإل ِ
ِ ِ ِ ِ
ال
انَ .وَق َ
دادوا إيمانا َم َع إيمان ِه ْم} أ ْ
يمان َم َع َت ْصديقه ْم ب ْ َ
َي َت ْصديقا ب َشَرائ ِع ْ َ
السماو ِ
ِِ
ِِ
ِ
ِ
ات َو ْاألَْر ِ
ال َّ
ض"
َّ
ود َّ
ِيع ْب ُن أََن ٍ
اكَ :يقينا َم َع َيقين ِه ْمَ ".و َّّلِل ُج ُن ُ
الض َّح ُ
الرب ُ
سَ :خ ْشَية َم َع َخ ْشَيت ِه ْمَ .وَق َ
اس :ي ِريد اْلمًَل ِئ َك َة واْل ِج َّن و َّ ِ
اإل ْنس" وكان َّ ِ
َحو ِ
ِ
ال َخْل ِق ِه" َح ِكيما" فيما
الشَياط َ
َّللا َعليما" بأ ْ َ
َ
َ
ين َو ِْ َ َ َ ُ
َق َ
ال ْاب ُن َعَّب ٍ ُ ُ َ
يريده".
وهلل جنود السماوات واألرض ،التخصيص بالمالئكة والجن والشياطين واإلنس هذا ليس بتخصيص
بقدر ما هو تمثيل ،أمثلة للجنود وإال فما يعلم جنود ربك إال هو.

ِِ
ِ
ِ
"قوله تعالى{ :لِي ْد ِخل اْلم ْؤ ِم ِنين واْلم ْؤ ِم ِ
ين ِفيها َوُي َك ِفَر َع ْن ُه ْم
نات َجَّن ٍ
هار خالد َ
ات َت ْجرِي م ْن َت ْحت َها ْاألَ ْن ُ
َ َ ُ
ُ َ ُ
ِ
ئات ِهم وكان ذلِك ِع ْند َّ ِ
ِ
الس ِك َين َة؛ لَِي ْزَد ُادوا ِإيمانا .ثُ َّم ِتْل َك ِ
الزَي َاد ُة ِب َسَب ِب
َي أَْنَز َل َّ
َسِي ْ َ َ َ َ
َّللا َف ْوزا َعظيما} أ ْ
َ
ِ ِ ِ
الًلم ِفي " لِي ْد ِخل" ي َتعَّلق ِبما ي َتعَّل ِ ِ َّ ِ
ِ ِ
َّ
ِ
كان
َّللا}َ .و َ
ُ َ َ َ ُ َ َ َ ُ
ق به الًل ُم في َق ْولِه{ :لَي ْغفَر َل َك َّ ُ
إ ْد َخال ِه ُم اْل َجَّن َةَ .وق َ
يلُ :
ذلِ َك"..
يتعلق بما يتعلق به الالم في قوله كلها علل لما تقدم ليغفر لك هللا ،ليدخل المؤمنين وهكذا.
كان ذلِ َك أي ذلك الوعد من
" َو َ
ِ
يل:
غم ،وظفرا بكل مطلوبَ .وق َ
ما َتَقَّدم ِم ْن َذ ْن ِب َك َوما َتأ َّ
َخر}
َ
َ

دخول مكة وغفران الذنوب { ِع ْند َّ ِ
َّللا َف ْوزا َع ِظيما} أي نجاة من كل
َ
ِِ ِ ِ
ِ َّ
َّ
َل َّما َقَ أَر َّ ِ
َّللا
َّللا َعَل ْيه َو َسل َم -عَلى أ ْ
َص َحابه {لَي ْغفَر َل َك َّ ُ
النب ُّي َ -صلى َّ ُ
ِ
َقالُوا :ه ِنيئا َلك يا رسول َّ ِ
ِ ِ
ين
َّللاَ ،ف َما َذا َلَنا؟ َفَنَز َل {ل ُي ْدخ َل اْل ُم ْؤ ِمن َ
َ
َ َ َُ َ
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واْلم ْؤ ِم ِ
ات}َ ،وَل َّما َقَ أَرَ " :وُي ِت ُّم ِن ْع َمتَ ُه َعَل ْي َك" َقالُواَ :ه ِنيئا َل َكَ ،فَنَزَل ْت { َوأَ ْت َم ْم ُت َعَل ْي ُك ْم ِن ْع َم ِتي}
نات َجَّن ٍ
َ ُ
[المائدةَ ،]3 :فَل َّما َقَ أَرَ { :وَي ْهِدَي َك ِصراطا ُم ْس َت ِقيما} َنَز َل ِفي حق األمةَ { :وَي ْهِدَي ُك ْم ِصراطا ُم ْس َت ِقيما}
ِ
ين}
كان َحًّقا َعَل ْينا َن ْصُر اْل ُم ْؤ ِمن َ
َّللا َن ْصرا َع ِزيزا" [الفتح ]3 :نزلَ { :
[الفتح .]2 :ولما قالَ " :وَي ْن ُ
صَر َك َّ ُ
ِِ
ِ
ِ
َّللا َومًلئِ َك َتهُ ُي َصُّلو َن َعَلى َّ
آم ُنوا َصُّلوا
الن ِب ِي َيا أَُّي َها َّالذ َ
ين َ
[الرومَ .]47 :و ُه َو َكَق ْوله َت َعاَلى{ :إ َّن َّ َ َ
َعَل ْي ِه َو َسلِ ُموا َت ْسلِيما} األحزاب .]56 :ثم قالُ { :ه َو َّالِذي ُي َصلِي َعَل ْي ُك ْم} [األحزاب ،]43 :ذكره
القشيري".
هذه النظائر وما حصل له –عليه الصالة والسالم -وحصل نظيره ألمته ذكر منها هنا أمثلة ،والشاطبي

في الموافقات أطال وأسهب في ذكر األمثلة من هذا النوع ،وفي بعضها ما ينازع فيه على ما قرر في
مكانه.
قات واْلم ْش ِرِكين واْلم ْش ِر ِ
ناف ِ
ناف ِقين واْلم ِ
" َقولُه َتعاَلى { :ويعِذب اْلم ِ
كات} أَي ِبِإيص ِ
ال اْل ُه ُمومِ ِإَل ْي ِه ْم ِب َسَب ِب
َ
ْ ُ َ
ْ
َ َ ُ
َ ُ
َ َ ُ
ََُ َ ُ
ِ ِ
ِِ
َن ُي َسلِ َط َّ
اس ِتْرَقاقا.
الن ِب َّي َ -عَل ْي ِه َّ
ينَ ،وبِأ ْ
ُعلُ ِو َكل َمة اْل ُم ْسلم َ
َسرا َو ْ
السًَل ُم -قَ ْتًل َوأ ْ
الظ ِانين ِب َّ ِ
َّ
َن َّ ِ
َّللا َعَل ْي ِه َو َسَّل َمَ -ل َيْرِج ُع ِإَلى اْل َمِد َين ِة،
الس ْوِء} َي ْع ِني َظَّن ُه ْم أ َّ
اّلِل َظ َّن َّ
{ َّ َ
النب َّي َ -صلى َّ ُ
ِ ِ
َن اْلم ْش ِرِكين يس َتأ ِ
أ ِ
ِ ِ
ِ
الَ{ :ب ْل َظَن ْن ُت ْم أ َْن
ْصلُ َ
َص َحا ِبه ح َ
َ
َحَد م ْن أ ْ
َ َْ
ون ُه ْمَ .ك َما َق َ
ين َخَر َج إَلى اْل ُحَد ْيبَيةَ ،وأ َّ ُ
َهلِ ِ
يه ْم أََبدا} [الفتح.]12 :
َي ْنَقلِ َب َّ
ول َواْل ُم ْؤ ِم ُنو َن ِإلى أ ْ
الر ُس ُ

َوَل
َل ْن

ِ
السوِء" هَنا اْلَفساد{ ،عَلي ِهم ِ
ِ
الس ْوِء} ِفي ُّ
َس ِر،
الد ْنَيا ِباْلَق ْت ِل َو َّ
دائَرُة َّ
يل َوِس َيب َوْيهُ ْ َّ " :
الس ْب ِي َو ْاأل ْ
َ ُ َْ ْ
ال اْل َخل ُ
َوَق َ
َوِفي ْاْل ِخَرِة َج َهَّن ُم.
ير وأَبو عم ٍروِ " :
ِ
الس ْوِء" ِب َّ
وء ُه َس ْوءا
ال اْل َج ْو َهرُّ
دائَرُة ُّ
اء ُه َي ُس ُ
ِيَ :س َ
الضمَِ .وَف َت َح اْلَبا ُقو َنَ .ق َ
َوَقَ أَر ْاب ُن َكث ٍ َ ُ َ ْ
ِ
الس ِ
وء} َي ْع ِني
اءة َو َم َس َاية ،نقيض سره ،والسم السوء (بالضم) .وقرئَ { :عَل ْي ِه ْم َد ِائَرُة ُّ
(باْلَف ْت ِح) َو َم َس َ
ِ
اْل َه ِزيم َة َو َّ
اء ِة".
الشَّرَ .و َم ْن َف َت َح َف ُه َو م َن اْل َم َس َ
َ
لحظة لحظة..
طالب ......:وجود....
أين؟
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طالب......:

اخلضري

أين؟
هنا؟
طالب.....:الخليل وسيبويه السوء هنا الفساد.
نعم ،ماذا فيه؟
طالب :أين نجد......؟
كتبهم فيها أشياء كثيرة من هذا النوع ،في الكتاب كثير مما يتعلق بالقرآن مما فيه موافقة ومخالفة
للقواعد.
طالب :للمعاني؟
للمعاني نعم.
السماو ِ
ِِ
ِ
ِ
ات َو ْاألَْر ِ
َّللا
ود َّ
ساء ْت َمصيرا َو َّّلِل ُج ُن ُ
ض َو َ
َّللا َعَل ْي ِه ْم َوَل َعَن ُه ْم َوأ َ
كان َّ ُ
َعَّد َل ُه ْم َج َهَّن َم َو َ
" { َو َغض َب َّ ُ
َع ِزيزا َح ِكيما}.
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ ِ
ظ ُّن ُم َح َّمٌد
ال ْاب ُن أَُب ٍي :أََي ُ
يلَ :ل َّما َجَرى ُ
صْل ُح اْل ُحَد ْيبَية َق َ
َتَقَّد َم في َغ ْي ِر َم ْوض ٍع َجميعُ ُهَ ،واْل َح ْم ُد َّّلِلَ .وق َ
َّللا َ -عَّز َو َج َّل -أن
َه َل َم َّك َة أ َْو َف َت َح َها َل َي ْبَقى َل ُه َع ُد ٌّوَ ،فأ َْي َن َف ِارس َو ُّ
أََّن ُه ِإ َذا َصاَل َح أ ْ
وم! َفَبَّي َن َّ ُ
الر ُ
ِ
ِ
ِ
جنود السماوات َو ْاألَْر ِ
اس:
ض أ َْك َثُر ِم ْن َف ِار َس َو ُّ
ال ْاب ُن َعَّب ٍ
يلَ :ي ْد ُخ ُل فيه َجم ُ
يع اْل َم ْخلُوَقاتَ .وَق َ
الرومَِ .وق َ
ض :اْلم ْؤ ِم ُنو َن .وأَعاد؛ ِأل َّ ِ
ِ
ِ
ِِ
ود ْاألَْر ِ
عَق ْي َب ِذ ْك ِر
ود َّ
َ ََ
السماوات" اْل َمًَل ئ َك ُةَ .و ُج ُن ُ
" َو َّّلِل ُج ُن ُ
َن َّالذي َسَب َق ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ
يف
ين ِم ْن قَُرْي ٍ
ينَ .واْل ُمَر ُاد في اْل َم ْوض َع ْي ِن التَّ ْخ ِو ُ
ين َو َسائ ِر اْل ُم ْش ِرِك َ
عَق ْي ُب ذ ْك ِر اْل ُمَنافق َ
اْل ُم ْش ِرِك َ
شَ ،و َه َذا ُ
و َّ ِ
يد".
الت ْهد ُ
َ
الموضع األول :وهلل جنود السماوات واألرض تهديد للكفار ،والموضع الثاني :وهلل جنود السماوات
واألرض تهديد للمنافقين ،فاحتيج للتكرير.
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ِِ
ين َل ْم ُي ْع ِج ْزُه َذلِ َكَ ،وَل ِك ْن ُي َؤ ِخُرُه ْم إلى أجل مسمى".
ين َواْل ُم ْش ِرِك َ
" َفَل ْو أََرَاد ِإ ْهًَل َك اْل ُمَنافق َ
يكفي ،يكفي ،بارك هللا فيك.
ِ
صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم ّ

