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السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
بسم هللا الرحمن الرحيم ،الحمد هلل رب العالمين ،وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه

والتابعين.

قال اإلمام القرطبي –رحمه هللا تعالى.-
ِِ
الر ْؤيا ِباْلح ِق َل َت ْد ُخُل هن اْلمس ِجد اْلحرام ِإن شاء ه ِ ِ
ين
َّللا َر ُسوَل ُه ُّ
ين ُم َحلق َ
َّللا آمن َ
َ
َْ َ َ َ ْ َ ُ
قوله تعالىَ{ :لَق ْد َصَد َق ه ُ
ِ
ين ََل َتخا ُفو َن َف َعلِ َم َما َل ْم َت ْعَل ُموا َف َج َع َل ِم ْن ُدو ِن ذلِ َك َف ْتحًا َق ِريبًا}.
ُر ُؤ َس ُك ْم َو ُمَقص ِر َ
َّللا عَلي ِه وسهلم -أرَى ِفي اْلمَنامِ أَهنه ي ْد ُخل م هك َة عَلى هِذِه ِ
َقال َق َتاد ُةَ :كان رسول ه ِ
ه
الصَف ِة،
َ َ
َُ ُ َ َ َ
َ
َّللا َ -صلى ه ُ َ ْ َ َ
َ َُ ُ
َ
افُقو َن حتهى َقال رسول ه ِ
َفَل هما صاَلح ُقري ًشا ِباْلحديبِي ِة ارَتاب اْلمَن ِ
ه
َّللا َعَل ْي ِه َو َسهلمِ :-إهنهُ َي ْد ُخ ُل
َ
َ َ َْ
َّللا َ -صلى ه ُ
ََُ ُ
َُ ْ َ ْ َ ُ
َعَل َم ُه ْم أَهن ُه ْم َسَي ْد ُخُلو َن ِفي َغ ْي ِر َذلِ َك
َّللا َر ُسوَل ُه ُّ
الر ْؤيا ِباْل َح ِق} َفأ ْ
َّللا َت َعاَلىَ{ :لَق ْد َصَد َق ه ُ
َم هكةََ ،فأَ ْنَز َل ه ُ
ه
َّللا َعَل ْي ِه َوسهلمَ -حقَ .وِقيلِ :إ هن أََبا َب ْك ٍر ُه َو اهلِذي َق ِ
ام لَ ْم َي ُك ْن
اْل َعامَِ ،وأ ه
َن ُر ْؤَي ُ
َ
َ
َ
اه َ -صلى ه ُ
ال :إ هن اْل َمَن َ
ه
َح ُد
الر ْؤَيا َك َان ْت ِباْل ُحَد ْيبَِي ِةَ ،وأ ه
ِي أ ه
َن ُر ْؤَيا ْاْلَ ْن ِبَي ِاء َحقَ .و ُّ
َن ُّ
الر ْؤَيا أ َ
ُم َؤق ًتا بِ َو ْق ٍتَ ،وأَهنهُ َسَي ْد ُخ ُلَ .وُرو َ
و ُج ِ
وه اْل َو ْح ِي ِإَلى ْاْلَ ْن ِبَي ِاء".
ُ
تقدم ما ذكره مرفوعا أن النبي -عليه الصالة والسالم -لما قيل له بعد الصلح :وعدتنا بأن ندخل مكة

فقال :هي رؤيا وقالوا ألبي بكر ،فقال :ليس هذا العام ،وعرفنا أن ما ينسب للنبي -عليه الصالة
والسالم -أنها رؤيا ،يعني من غير بيان ال شك أن رؤيا األنبياء حق ،لكن الجواب على حد ذلك

الخبر ،الجواب في كالم أبي بكر ،يعرفون أنها رؤيا ،لكن في كالم أبي بكر الجواب ،وكالم النبي هو

َعَلم ُه ْم أََّن ُه ْم سَي ْد ُخُلو َن
َ
الذي نسب إليه بذلك الخبر ليس فيه جواب ما يدل على ضعفه ،وهنا يقولَ :فأ ْ َ
ِفي َغ ْي ِر َذلِ َك اْل َعا ِم يرد ذلك الخبر ،وأن رؤياه –عليه الصالة والسالم -حق ،ورؤيا األنبياء حق الريب،
وهي جزء من النبوة ،وأول ما ُبدئ به الرسول –صلى هللا عليه وسلم -من الوحي الرؤيا ،الرؤيا الصادقة

والصالحة أحد وجوه الوحي إلى األنبياء.

النبي –عليه الصالة والسالم -مكث ستة أشهر ال يرى رؤيا إال جاءت مثل فلق الصبح ،ثم نزل عليه

الوحي بعد ذلك ،وهذه الرؤيا نقلت في القرآن القطعي ،يعني وجودها قطعي ،وتأويلها وقع بعد عام ،ال
يلزم من تأويل الرؤيا أن يقع مباشرة لقوله مثل فلق الصبح ،يعني في الوضوح وعدم االشتباه واالختالط،

أما كونها تقع بعيدا أو قريبا فهذا ال يلزم من كون الرؤيا حقا أن تقع مباشرة.
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بعضهم يقول :إذا جاءت مثل فلق الصبح أن الرؤيا إذ لم تكن في نوم الليل أنها ليس رؤيا ،أنها حلم؛

ألنه ال يعقبها صبح ،هذا كالم ال قيمة له ،وليس من شرط الرؤيا أن تكون بالليل أو النهار ،ومطابقة
وقوعها لفلق الصبح هذا ما يختص به النبي –عليه الصالة والسالم.-
والرؤيا على كل حال رؤيا األنبياء حق ،وتحققت هذه الرؤيا ،ووقع تأويلها بعد عام ،فليس ألحد أن
يرتاب أو يشك؛ ألن الصحابة –رضوان هللا عليهم -لما ذكر لهم النبي –عليه الصالة والسالم -الرؤيا

كأنهم تعجلوا التأويل ،السيما مع شوق إلى البيت ،وحرصهم عليه ،وكونه وعدهم النبي –عليه الصالة
والسالم -أن يدخل المسجد الحرم آمنين على ضوء ما جاء في هذه الرؤيا ،ال يعني أنهم يدخلونها في
هذا العام.

ِ
َّللا" َقال ابن َكيس ِ ِ
"{َل َت ْد ُخلُ هن} أَي ِفي اْل َعامِ اْلَقا ِب ِل " اْلم ْس ِجَد اْل َحر ِ
يل لِلهن ِب ِي
شاء ه ُ َ ْ ُ ْ َ َ
ان :إهن ُه ح َك َاي ُة َما ق َ
ام إ ْن َ
ْ
َ
َ
ِ
ِِ
وطب ِفي مَن ِ
ِ
ِ ه ِ
ه
ام ِه بِ َما َجَر ْت ِب ِه اْل َع َاد ُةَ ،فأ ْ
َّللا َع ْن َر ُسوِله أَهنهُ
َّللا َعَل ْيه َو َسلم -في َمَنامهُ ،خ َ
َخَبَر ه ُ
 َصلى ه َُ
َّللا َتعاَلى حي ُث َقال َتعاَلى{ :وَل َتُقوَل هن لِ َشي ٍء ِإِني ِ
ِ ِ ِ
َق ِ
فاع ٌل ذلِ َك
َْ
َ
َ َ
اس َت ْثَنىَ ،تأهَد َب بأََدب ه َ
ال َذل َكَ ،ولِ َه َذا ْ
َ
ْ
ِ
َّللا اْل ِعَب َاد بِ َما ُي ِح ُّب أ َْن يقولوه ،كما قال:
َغداً ِإهَل أ ْ
يلَ :خا َط َب ه ُ
َّللا} [الكهفَ .]23 - 24 :وق َ
شاء ه ُ
َن َي َ
{وَل َتُقوَل هن ِل َشي ٍء ِإِني ِ
فاعل ِ
َّللا} ".
ذل َك َغدًا ِإهَل أ ْ
ٌ
َ
شاء ه ُ
َن َي َ
ْ
وليس مرد هذا االستثناء الشك في تحقق هذه الرؤيا ،إنما هو من باب األدب أن يرد كل شيء إلى

هللا– جل وعال – ،إلى مشيئته وقدرته وقضائه وقدره ،وإن كان محقق الوقوع.
وقِيل :اس َت ْثَنى ِفيما يعَلم لِيس َت ْث ِني اْل َخْل ِ
يما ََل َي ْعلَ ُمو َنَ ،قاَل ُه َث ْعَل ٌب".
ُ
َ َ ْ
قف َ
َ َْ ُ َ ْ َ

يعني تعليم للخلق في األسلوب ،تعليم للخلق في األسلوب ،وإن كان االستثناء في هذه الرؤيا ال حقيقة

له ،إنما هي محققة ،لكن الخلق فيما يعيدونه يعيدون به ما هو غير محقق ينبغي أن يقارن بالمشيئة،
نعم.
ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
اء لِ َه َذا اْل َم ْعَنى،
يت َب ْع َ
َّللا َعلِ َم أَهن ُه ُيم ُ
ض َه ُؤََلء اهلذ َ
يلَ :ك َ
ين َك ُانوا َم َع ُه باْل ُحَد ْيبَيةَ ،ف َوَق َع اَل ْست ْثَن ُ
ان ه ُ
" َوق َ
ِِ
َقاَله اْلحسين بن اْلَف ْض ِل .وقِيلِ :اَلستِ ْثَن ِ
ين"َ ،وَذلِ َك َر ِ
اج ٌع ِإَلى ُم َخا َطَب ِة اْل ِعَب ِاد َعَلى َما َجَر ْت
اء م ْن " آمن َ
ُ َُُْ ُْ
ْ ُ
َ َ
الد ُخ ِ
ولَ .وِقيل :أَي ِإ ْن س ههل ه ِ
ِب ِه اْل َع َادةَُ .وِقيل :م ْعَنى " ِإ ْن شاء ه ِ
َّللا ِب ُّ
يلِ " :إ ْن
َّللاَ .وق َ
َ َ ُ
َ ْ
َمَرُك ُم ه ُ
َ ُ
َّللا" إ ْن أ َ
َ َ
ِ
عَب ْيَد َةِ " :إ ْن" بِم ْعَنى" ِإ ْذ" ،أ ِ
َّللاَ ،كَق ْولِه َت َعاَلى{ :ا هتُقوا
ال أ َُبو ُ
اء ه ُ
َي إ ْذ َش َ
ْ
َّللاَ .وَق َ
اء ه ُ
َي َك َما َش َ
َّللا" أ ْ
شاء ه ُ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّللا َوَذُروا ما َبقي م َن ِ
َن " إِ ْذ" في
َي ِإ ْذ ُك ْنتُ ْمَ .وِفيه ُب ْعٌد؛ ْل ه
الربا ِإ ْن ُك ْن ُت ْم ُم ْؤ ِمن َ
ين} [البقرة ]278 :أ ْ
هَ
َ َ
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الد ُخ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ
ول اْل َم ْس ِجِد اْل َحَ ارمِ،
ول في اْل ُم ْس َتْقَبلَ ،ف َو َعَد ُه ْم ُد ُخ َ
اْل َماضي م َن اْلف ْعلَ ،و" إ َذا" في اْل ُم ْس َتْقَبلَ ،و َه َذا ُّ ُ
ِ
ه ِ ِ ِ ِ ِ
اس َت ْب َشُرواُ ،ث هم َتأَ هخَر َذِل َك َع ِن اْل َعامِ
ام اْل ُحَد ْي ِبَي ِةَ ،فأ ْ
َخَبَر أ ْ
َص َح َابهُ ِب َذل َك َف ْ
َو َعلَق ُه ب َشْرط اْل َمش َيئةَ ،وَذل َك َع َ
ِ ِ ِ
ِ
هِ
َّللا ِفي اْل َعامِ اْل ُمْق ِب ِل َفأَ ْنَز َل
اء ُه ْم َذلِ َك َو ْ
اش َتهد َعَل ْي ِه ْمَ ،و َصاَل َح ُه ْم َوَر َج َعُ ،ث هم أَذ َن ه ُ
الذي َطم ُعوا فيهَ ،ف َس َ
الر ْؤيا ِباْل َحقِ}".
َّللا َر ُسوَل ُه ُّ
َّللا {َلَق ْد َصَد َق ه ُ
هُ
تضعيف واستبعاد حمل إن على إذ؛ ألن إذ لما مضى ،والرؤيا تحققها في المستقبل ،يعني استبعاد،

هذا االستبعاد فيه بعد؛ ألن إذا كما هي للماضي تأتي لالستقبال ،كما بين من كالم ابن مالك عند

قوله :أو مخرجي إذ يخرجك قومك ،إذا يخرجك قومك هذا في المستقبل ،فدل على أنها تأتي لالستقبال
كما تأتي للمضي ،فكان حملها على إذ خالف الظاهر .الظاهر أنه استثناء ،لكن ال يراد به حقيقة

االستثناء؛ ألنه قد يذكر الشيء إلرادة حقيقته يراد به  ...لكن قد يراد به التحقيق ،وقد يراد به التبرك
باللفظ ،وجاءت بذلك نصوص كثيرة ،وإال لما صح االستثناء في اإليمان مما يقول المسلم :أنا مؤمن

إن شاء هللا ،هذا قلنا :إنها للتعليل كان شكا ،ولذا يمنعها جمع من أهل العلم ،يرون أنها شك في

اإليمان ،واإليمان اعتقاد جازم ال يجوز أن يجري فيه الشك ،وشددوا على من يجيز االستثناء في
اإليمان ،شددوا عليهم ،بل رموهم بالعظائم ،لكن الذين أجازوا االستثناء باإليمان ال يريدون حقيقة
االستثناء ،حقيقة الشك في إيمانهم ،إنما يريدون بذلك التبرك باللفظ ،أو التحقق.

طالب.....:يستغل قوله تعالى{ :ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤوك فاستغفروا هللا} .....طلب
اَلستغفار من الرسول ......

يعني في المستقبل {ولو أنهم إذ ظلموا} كما أنها للماضي ،حقيقتها في الماضي ،لكن إن دل السياق
على إرادة المستقبل فال مانع منه ،وجاءت في ذلك النصوص ،لكن اآلية على حقيقتها.
ِ
ِ
ِ
" َوِإهنما قِيل َل ُه ِفي اْلمَنامِ {َل َت ْد ُخُل هن اْلم ْس ِجَد اْل َحر ِ
يل َل ُه ِفي
َّللا} َف َح َكى في الته ْن ِزيل َما ق َ
شاء ه ُ
ام إ ْن َ
َ َ
َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
اء َي ُد ُّل َعَلى ه
الشك ،وهللا تعالى َل يشك ،و" َل َت ْد ُخلُ هن"
ض ُه ْم أ ه
اْل َمَنامَِ ،فلَ ْي َس ُهَنا َشك َك َما َز َع َم َب ْع ُ
َن اَل ْست ْثَن َ
ِِ
ين" أي من العدو.
تحقيق ،فكيف يكون شك؟ ف" إن" بمعنى" إذا" ".آمن َ
ِ
ِِ
ِ
يق وال هتْق ِص ُير َج ِميعا لِ ِلر َج ِ
الَ ،ولِ َذلِ َك َغهل َب اْل ُم َذ هكَر َعَلى اْل ُم َؤهن ِث.
ين رؤوسكم َو ُمَقص ِر َ
{ ُم َحلق َ
ً
ين} َوال هت ْحل ُ َ
َن
يح أ ه
الص ِح ِ
ق أَ ْف َض ُلَ ،وَل ْي َس لِ ِلن َس ِاء ِإهَل ال هتْق ِص ُيرَ .وَق ْد َم َضى اْلَق ْو ُل ِفي َه َذا ِفي " اْلَبَقَرِة"َ .وِفي ه
َواْل َحْل ُ
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اوي َة أ َ ِ
ه
ِ
ان ِفي اْل ُع ْمَرِة ََل
َّللا َعَل ْي ِه َو َسهلمَ -عَلى اْل َمْرَوِة ِب ِم ْشَق ٍ
صَ .و َه َذا َك َ
ُم َع ِ َ
َخ َذ م ْن َش ْع ِر الهنب ِي َ -صلى ه ُ
ه
ِفي اْل َح ِج؛ ِْل ه ِ
َّللا َعَل ْي ِه َو َسهلمَ -حَل َق ِفي َح هج ِت ِه".
َن الهنب هي َ -صلى ه ُ
يعني في الصحيحين من حديث أنس أن النبي –عليه الصالة والسالم -حلق شعره ،وأعطى جانبه

األيمن ألبي طلحة ،ووزع الباقي وفرقه على الناس ،فالنبي–عليه الصالة والسالم -في حجته حلق
شعره ،وفي عمرته قصر بمشقص كما في الصحيح من حديث معاوية –رضي هللا عنه.-
طالب :أي عمرة –عليه الصالة والسالم -أخبر...

العمر النبوية معروف أنها أربع ،عمرة القضاء الت ي هي بعد الحديبية بسنة ،وعمرة الجعرانة ،والعمرة
التي مع حجته ،والحديبية ُعّدت عمرة؛ ألنها كتبت لهم ،أربع عمر ،ويمكن عمرة الجعرانة ..
طالب ....:
أو الفتح ما يمنع؛ ألنه أسلم في الفتح.
طالب......:
أو عمرة الجعرانة ،هذه أو هذه ،المقصود أنه قصر له بمشقص.
طالب...... :
ماذا؟
طالب :السنة في العمرة إذا لم يعقبها حج...؟
ال ،السنة التحليق ،إذا لم يعقبها حج فالسنة التحليق ،وإذا عقبها حج يوفر الشعر للحج.
طالب....:الجعرانة هي أفضل..
أفضل أيش؟
طالب :أفضل ...
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لو قيل بأن أفضل الحل عرفة فهذا هو األصل ،لو تقول :أفضل ميقات للمكي مثال أفضل من التنعيم

وأفضل من عرفة وكذا؛ ألن النبي-عليه الصالة والسالم -أحرم منها يمكن ،لكن عرفة أفضل بال شك،
نعم ،وأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمر عائشة من التنعيم ،فجهة الحل كلها متساوية في اإلحرام،
نعم.

ِِ
ِ
ِ
ِِ
"ََل َتخا ُفو َن" ح ِ
ِ
َي َعِل َم َما
ينَ ،وال هتْقد ُيرَ :غ ْيَر َخائف َ
ين َواْل ُمَقص ِر َ
ال م َن اْل ُم َحلق َ
َ ٌ
ينَ { .ف َعل َم َما َل ْم َت ْعَل ُموا} أ ْ
ِفي َتأ ِ
الد ُخ ِ
ْخ ِ
ير ُّ
السَال ُمَ -ل هما َر َج َع َم َضى
ول ِم َن اْل َخ ْي ِر َو ه
وه أَ ْنتُ ْمَ .وَذلِ َك أَهن ُه َ -عَل ْي ِه ه
الصَال ِح َما َل ْم َت ْعَل ُم ُ
َضعاف ما كان فِ ِ
ِ
ال َخيبر ،وأ َ ِ
ِم ْن َها ِإلَى َخ ْيَبَر َفا ْف َت َت َح َها ،وَر َج َع ِبأ ِ
يه فِي َذلِ َك
َخ َذ م َن اْل ُعهدة َواْلُق هوِة أ ْ َ َ َ َ َ
َم َو ْ ََ َ
َ
ْ
ُهب ٍة وقُ هوةٍ وعهد ٍة ِبأ ْ ِ ِ
ِ
َن ُد ُخوَل َها ِإَلى
َي َعلِ َم أ ه
َُ
اْل َعامَِ ،وأَ ْقَب َل ِإَلى َم هك َة َعَلى أ ْ َ َ
ال اْل َكْلب ُّي :أ ْ
َض َعاف َذل َكَ .وَق َ
ِ
َن ِبم هك َة ِر َج ًاَل م ْؤ ِمنِ َ ِ
ِ
وه ْمَ { .ف َج َع َل ِم ْن
اء ُم ْؤ ِمَن ٍ
ات َل ْم َت ْعَل ُم ُ
َسَن ٍةَ ،وَل ْم َت ْعَل ُم ُ
ين َون َس ً
وه أَ ْنتُ ْمَ .وق َ
ُ
يلَ :عل َم أ ه َ
دو ِن ذلِك َف ْتحًا َق ِريبًا} أ ِ
ه
ِ
ِ
َّللا َعَل ْي ِه َو َسهلمَ -ف ْت َح َخ ْيَبَرَ ،قاَل ُه ْاب ُن َزْيٍد
ُ
َ
َي م ْن ُدون ُر ْؤَيا الهنب ِي َ -صلى ه ُ
ْ
ِ
ِ
ِ
لض هح ُ ِ
َوا ه
ين".
صْل ُح اْل ُحَد ْي ِبَيةَ ،وَقاَل ُه أ َْك َثُر اْل ُمَفس ِر َ
ال ُم َجاهٌدُ :ه َو ُ
يلَ :ف ْت ُح َم هك َةَ .وَق َ
اكَ .وق َ
نعم ،وفيه نزلت السورة ،نزلت في الصلح{ ،إنا فتحنا لك فتحا مبينا} فالصلح من أعظم الفتوحات؛ لما

ترتب عليه.

ِي :ما َف َتح ه ِ
اإلسَالمِ َكان أَع َظم ِم ْن صْل ِح اْلحَدي ِبي ِة؛ ِْلَ هنه ِإهنما َكان اْل ِق َت ِ
ال ُّ
ين َتْل َت ِقي
ال ح َ
ُ َ َ
ُ َْ
ُ
َّللا في ِْ ْ
ُ
الزْهرُّ َ َ ُ
" َق َ
َ ْ َ
ِ
الهناسَ ،فَل هما َك َان ِت اْله ْدَن ُة و َ ِ
ضوا
ض ُه ْم َب ْع ًضاَ ،فاْل َتَق ْوا َوَتَف َاو ُ
اس َب ْع ُ
ُ
ض َعت اْل َحْر ُب أ َْوَزَارَهاَ ،وأَم َن الهن ُ
َ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
السَن َت ْي ِن في ِْ
َحٌد ِب ِْ
اإل ْسَال ِم
اإل ْسَالمِ َي ْعق ُل َش ْيًئا ِإهَل َد َخ َل فيهَ ،فَلَق ْد دخل َت ْين َك ه
اْل َحِد َ
يث َواْل ُمَنا َظَرَةَ .فَل ْم ُي َكهل ْم أ َ
ِ
ان ِفي ِْ
اإل ْسَالمِ قَْب َل َذلِ َك َوأ َْك َثُرَ .ي ُدُّل َك َعَلى َذلِ َك أَهن ُه ْم َك ُانوا َسَن َة ِس ٍت َي ْو َم اْل ُحَد ْي ِبَي ِة أَْلًفا
م ْث ُل َما َك َ
َوأَْرَب َع ِم َائ ٍةَ ،وَك ُانوا َب ْعَد َعامِ اْل ُحَد ْيبَِي ِة َسَن َة ثمان في عشرة آَلف .قَ ْولُ ُه َت َعاَلىُ { :ه َو اهلِذي أَْرَس َل َر ُسوَل ُه}
ين كلِ ِه} أَي يعلِ ِ
ِ
ين اْلح ِق لِي ْظ ِهره عَلى ِ
ِ
ه
يه َعَلى
الد ِ ُ
َّللا َعَل ْيه َو َسهلمِ { ،-باْل ُهدى َوِد ِ َ ُ َ ُ َ
ْ ُْ
َي ْعني ُم َح همًدا َ -صلى ه ُ
ِ ِ
ِِ
ِ
يه .وِقيل :أ ِ
ِ
ُك ِل ْاْل َْدَي ِ
َي ل ُي ْظ ِهَر َر ُسوَلهُ
انَ .فالد ُ
ين ْ
اس ٌم ب َم ْعَنى اْل َم ْصَد ِرَ ،وَي ْس َتوِي َل ْفظُ اْل َواحد َواْل َج ْم ِع ف َ َ ْ
ين اهلِذي هو َشرعه ِباْلح هج ِة ُث هم ِباْليِد و ه ِ
ين ُكلِ ِه ،أَي عَلى ِ
عَلى ِ
الد ِ
الد ِ
اهَ { .وَكفى
َُ َ َ ُ ُ
ْ َ
َ
الس ْيفَ ،وَن َس َخ َما َعَد ُ
َ َ
ِ
ِ
ِ
اَّلل َش ِهيدًا} " َش ِهيدًا" ُنص َب َعَلى ال هت ْفس ِ
ير".
ِب ه
ما التفسير؟ هل يوجد في أبواب العربية شيء اسمه التفسير؟ نعم هو التمييز ،لكن أسلوب المتقدمين

هذا ،يعني في كتاب سيبويه وغيره من كتب المتقدمة يسمونه التفسير ،تفسير الطبري يسميه التفسير،
الكتب المتقدمة جرت على هذا.

معالي الشيخ عبد الكريم
اخلضري

ِ
َّللا
َي َكَفى ه ُ
اء َزائَدةٌ ،أ ْ
" َواْلَب ُ
ِ ِ ِ ِ
يلَ " :ش ِهيدًا"
باْل ُم ْعجَزاتَ .وق َ
رسول ه ِ
َّللا.
َُ ُ

ِ ِِ ِ
ه
َّللا َعَل ْي ِه َو َسهلمَ ،-و َش َه َادتُ ُه َل ُه تَُبِي ُن ِص هح َة ُن ُب هوتِ ِه
َش ِه ًيدا لَنبيه َ -صلى ه ُ
َن الكفار أبو أن َي ْك ُت ُبواَ :ه َذا َما َصاَل َح َعَل ْي ِه ُم َح همٌد
َعَلى َما أُْرِس َل ِب ِه؛ ِْل ه

قوله تعالى{ :مح همٌد رسول ه ِ ِ
ِ
ه
اه ْم ُرهكعاً ُس هجداً َي ْب َتغُو َن
ماء َب ْيَن ُه ْم َتر ُ
َّللا َواهلذ َ
اء َعَلى اْل ُكف ِار ُر َح ُ
ين َم َعهُ أَشهد ُ
َُ َ ُ ُ
ِ
ال ِمن ه ِ
ِ
الس ُج ِ
ود ذلِ َك َمَثُل ُه ْم ِفي ال هت ْوراة َو َمَثُل ُه ْم ِفي
يماه ْم ِفي ُو ُجوِه ِه ْم ِم ْن أََث ِر ُّ
َّللا َو ِر ْضوانًا س ُ
َف ْض ً َ
اإل ْن ِج ِ
ِْ
اس َتوى َعلى ُسوِق ِه ُي ْع ِج ُب ُّ
اع لَِي ِغي َظ ِب ِه ُم اْل ُكهف َار َو َعَد
يل َكَزْرٍع أ ْ
َه َف َ
الزهر َ
َخَر َج َش ْطأ ُ
اس َت ْغَل َظ َف ْ
آزَرُه َف ْ
ِ
َّللا اهلِذين آم ُنوا وع ِملُوا ه ِ ِ ِ
َج ًرا َع ِظيمًا}.
الصالحات م ْن ُه ْم َم ْغفَرًة َوأ ْ
َ َ ََ
هُ
ِف ِ
يه َخمس مسائِلْ :اْلُوَلىَ :قوُله َتعاَلى{ :مح همٌد رسول ه ِ
ِ
يل:
ْ ُ َ
ول" َخَبُرُهَ .وق َ
َّللا} " ُم َح همٌد" ُم ْب َتَدأٌَ ،و" َر ُس ُ
َُ َ ُ ُ
ْ ُ ََ َ
ِ
ِ
ِ
" مح همٌد" اب ِتداء و" رسول ه ِ
ف
ين َم َعهُ" َع ْط ٌ
يما َب ْعَد ُهَ ،فَال ُيوَق ُ
َّللا " َن ْع ُت ُهَ ".واهلذ َ
َُ
ْ َ ٌ َ َُ ُ
ف َعَلى اْل ُم ْب َتَدأَ ،واْل َخَبُر ف َ
ير عَلى " رسول ه ِ
ِ
َّللا".
َعَلى َه َذا ال هتْقد ِ َ
َُ ُ
ألن الجملة لم تكتمل ،الجملة لم تكتمل ،الخبر ما بعد جاء ،لكن إذا قلنا :مبتدأ وخبر صار الوقف
محمد رسول هللا ،ثم بعد ذلك عطف عليه ،والذين معه أشداء مبتدأ وخبر أيضا.
ٌ
" وعَلى ْاْل هَو ِل يوَقف عَلى" رسول ه ِ
ف به أصحابه،
َّللا"ِْ ،ل ه
َن ِصَف ِات ِه َعَل ْي ِه ه
السَال ُم َت ِز ُ
صَ
ََ
يد َعَلى َما َو َ
ُ ُ َ َُ ُ
ِ
ِ
ِ
ماء"
ول ه
َّللا" الخبرَ " ،واهلذ َ
اء" خبره و" ُر َح ُ
ين َم َع ُه" ابتداء ثان .و" أَشهد ُ
فيكون" محمد" ابتداء ،و" َر ُس ُ
الصَف ِ
ان .وَكو ُن ِ
ه
ات ِفي ُجمَل ِة أ ْ ِ ِ
َشَب ُه".
َّللا َعَل ْي ِه َو َسهلمُ -ه َو ْاْل ْ
َخَبٌر َث ٍ َ ْ
َص َحاب الهنب ِي َ -صلى ه ُ
ْ
وهذه الصفات صفات كمال ،النبي –صلى هللا عليه وسلم -أولى بها ،سواء قلنا :إن الخبر رسول هللا،
أو قلنا :إن الصفات أيضا يشترك فيها النبي-عليه الصالة والسالم ،-كل خبر جاء به الشرع مما يدل
على فضل أحد من هذه األمة على أحد من الخلق ،فالنبي -عليه الصالة والسالم -أولى به ،أولى

بهم ،ولذلك ال يسوغ أن يجعل من الخصائص مظاهر النقص ،من بعض الناس ،من بعض الشراح
ذكروا فيه حصر النبي -عليه الصالة والسالم -من فخده وقال لجاره هذا :غط فخذك ،قالوا :حصر

خاص بالنبي -عليه الصالة والسالم ،-ومن عداه يجب عليه ستر الفخذ ،نقول :هل ستر الفخذ أكمل

ار،
أو تغطيته أكمل؟ ستره أكمل ،إذن النبي-عليه الصالة والسالم -أولى به ،وفيه مسائل طرحناها مر ا
نعم.

" قال ابن عباس :أهل الحديبية أشداء على الكفار ،أي غالظ عليهم كاْلسد على فريسته".
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مثل استدبار الكعبة ،كما جاء في حديث ابن عمر أن النبي -عليه الصالة والسالم -يقضي حاجته

وهو مستدبر الكعبة ،قالوا :هذا خاص بالنبي -عليه الصالة والسالم ،-والنهي لألمة ،نقول :ال ،تعظيم
الكعبة كمال ،فالنبي -عليه الصالة والسالم -أولى به ،فيبحث عن جواب آخر
ِ
ِ
ِ
ماء
يع اْل ُم ْؤ ِمن َ
" أي غالظ عليهم كاْلسد على فريسته" .وقيل :المراد بـ" اهلذ َ
ين َم َع ُه" َجم ُ
ينُ " .ر َح ُ
ضهم بع ًضا .وِقيل :م َتع ِ
اط ُفو َن ُم َت َو ُّادو َنَ .وَقَ أَر اْل َح َس ُن" أ َِشهداء َعَلى اْل ُكهف ِار ُر َحماء
َي َيْر َح ُم َب ْع ُ ُ ْ َ ْ
َ َ ُ َ
َب ْيَن ُه ْم" أ ْ
الَ ،كأَهنه َقال :واهلِذين معه ِفي ح ِ ِ ِ
َب ْيَن ُهم" ِبالهن ْص ِب َعَلى اْل َح ِ
اح ِم ِه ْم َب ْيَن ُه ْم.
ُ َ َ َ ََ ُ
ال شهدت ِه ْم َعَلى اْل ُكهف ِار َوَتَر ُ
َ
ْ
ِ
ِ
ِ
َي َي ْطلُ ُبو َن اْل َجهن َة
اه ْم ُرهكعًا ُس هجدًا} ِإ ْخَب ٌار َع ْن َك ْثَرِة َصَال ت ِه ْمَ { .ي ْب َت ُغو َن َف ْضًال م َن ه
{ َتر ُ
َّللا َو ِر ْضوانا}ً " أ ْ
و ِر َضا ه ِ
َّللا َت َعاَلى".
َ
هذه صفة الصحابة ،أشداء على الكفار ،رحماء بينهم ،أشداء على الكفار ،بعضهم يقولون :إن هذه
الشدة ليست أسلوبا مناسبا لدعوة الكافر ،بل البد أن يتسامح معه ،ويالن له القول ،نعم أساليب الدعوة
بال شك تقتضي هذا بالحكمة والموعظة الحسنة ،كما جاء التوجيه اإللهي ،لكن يبقى أنه إذا أصر على

كفره ،وحلت مفاصلة فالبد من الشدة على الكافر{ ،جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم} ،هذه نصوص

القرآن ماذا نفعل بها؟

نح ّسن به صورتنا عند أعدائنا فال يخفى أننا
يعني إذا اقتضانا ظرف من الظروف أن نظهر بوجه ُ
نخفي ما عندنا من كالم هللا –جل وعال ،-بعض الناس يستصعب مثل هذه األمور ،ف"اغلظ عليهم"
هذا في القرآن ،ما يحتاج إلى أن تقول :وهللا ثابت ،أو غير ثابت ،نعم في مجال الدعوة شيء ،لكن

إذا حصلت المفاصلة ،وأيس من المدعو ف"أشداء على الكفار" .ويؤثر عن بعضهم في األدعية :اللهم
أمر رشدا يعز فيه أهل الطاعة ،ويذل فيه أهل المعصية ،يقول :ال ،ما يصح أن
أبرم ألهل هذه األمة ا
تقول هذا ،تقول :يهدى فيه أهل المعصية ،تطلب له الهداية ،وتدعو إلى الهداية ،لكن إذا أصر فالبد

أن يذل؛ ألنه من عز الدين أن يذل المخالف { ،أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين} ،البد أن
يظهر المسلم بمظهر مناسب إلسالمه.

طالب :بعضه يقول يا شيخ ......أصحاب المناصب ....يذل فيها.......هذه شبهة....
ماذا يقول؟
معاص...
طالب :يقول ...فيها يا شيخ ،ويذل فيها أهل المعصية ،وكلنا أصحاب
ٍ
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الذي يجاهر بمعصيته يرفع شأنه أم يذل؟
طالب.....:خاص بأهل المعاصي يرادون...
طاء ،لكن الذي يجاهرون
طاء ،كل بني آدم خ ّ
الذين يجاهرون ويعاندون ويصرون عليها أم كلكم خ ّ
ويصورن ويعاندون أهل الخير ،ويبارزون بالمعاصي فالبد من ذله ،البد أن يذلوا بقوة الحق .وهل
يستوي عاص ومطيع في نظر كل مسلم :في معاملته ،في مودته؟ ما يمكن أن نقول :هذا عقل.

سببا في مسألة كشف الفخذ أو استدبار القبلة...
طالب :شيخ ..يجد ً
البد منها.
طالب :السبب يا شيخ ما فيه....
جمع من الجموع األخرى التي سلكها أهل العلم نسوا غير هذا..
يعني وجه ْ
محرما كشف الفخذ..
طالب :لكن ما يبقى اْلصل ما فيه مانع ...ليس في اْلمر يعني ليس
ً
هذا القول أن الفخذ ليس بعورة هذا معروف عند أهل العلم ،لكن عامة أهل العلم أنه عورة ،ولذا جاء

فيه األمر :غط فخذك ،لكن قد يحتاج اإلنسان إلى كشف شيء من العورة غير المغلظة في ظرف من
الظروف ،الرسول –عليه الصالة والسالم -على فرس أو على دابة ،البد أن ينكشف منه شيء وهي
تجري مسرعة ،فيكون غير مقصود كونه على البر ،وخشى أن يصل إليه شيء من الماء أو ما أشبه

ذلك ،هذه ظروف خاصة ،ال يقضى بها على النصوص المحكمة.
طالب ...... :العمل عندنا بعض الكفار ويلبس مع المسلمين ،وينام معهم ،ما هو بكتابي..
لكن يرجى إسالمه ،بذلت معه أسباب الدعوة لهدايته؟
جانبا وبحثت ......قال....اللهم ......
طالب :المسألة تأتي كمسألة.....إذا أخذت ً
هو ينفع.....ينفذ عليك أم أنت مثال...
طالب...:يطلع عليه..
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نعم طيب.
طالب :فأقرأ عليه هل يجوز ........
أبو سعيد ق أر على اللديغ وهو كافر ،قالوا :السيما إذا رجيت مصلحة ،فأبو سعيد رجا مصلحة دنيوية،
وقد حصلت له ،وأنه «أحق ما أخذتم عليه أجر كتاب هللا» ،وإن كان من باب التأليف ،والقصد إسالمه،
هذا مقصد شرعي.

طالب :حديث النبي –عليه الصالة والسالم .-نهي يعني...يبدأ السالم.....وهو ....
نعم ،ال يبدأهم بالسالم ،يضطرون إلى أضيق الطريق نعم.
طالب :هذا الحديث أعم أو خص؟ يعني بلد المسلمون  .......دولة يقولون هذا فقط في دولة
مسلمة هل هذا صحيح.

هو في بالدهم ال يمكن أن تستعمل معهم هذه األساليب ،ظاهرة في يديهم ،وفي حال ضعف المسلمين

نظر للمصالح المترتبة عليه ،وخشية من المفاسد ،وال شك أن
أيضا قد يؤول بعض من هذه األمور؛ ا
جلب المصالح مطلوب شرعا ،ودرء المفاسد مطلوب ،تترتب عليه مفسدة ماذا تفعل؟ األصل أن نأخذ

منهم الجزية هذا األصل.

طالب :نحن نمشي بالسيارة ،ويأتي الكفار ...وترك لي ،هو يريد أن يمشي ،ولكن بحيث هذا أنا ما
أعطيته الطريق..

ال تعطه فرصة إال إذا كان من أجل تحسين الصورة ،من أجل دعوته ،من أجل دعوته وإال فالنصوص
ظاهرة في هذا.
طالب.....:في حديث تتراءي.....مسلم......
ال تت ارءى نارهما ،باعتبار أن المسلم الذي يستطيع الهجرة تجب عليه ،والذي ال يستطيع الهجرة ،والذي
ال يستطيع حيلة وال يجد سبيال معذور من القرآن.
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" ال هث ِاني ُةَ :قولُه تَعاَلىِ { ":سيماهم ِفي وجوِه ِهم ِم ْن أَ َث ِر ُّ ِ ِ
يها لُ َغ َت ِ
ان :اْل َمُّد
يما اْل َعَال َمةَُ ،وفِ َ
َ ْ ُ َ
ُُ ْ
ُْ
الس ُجود} الس َ
ِ ِ
ِ ِ ه ِ
يل
ات ه
َم َار ُ
َي ََل َح ْت َعَال َم ُ
الس َه ِر .وفي ُسَن ِن ْاب ِن َم َ
الَ :حهد َثَنا إ ْس َماع ُ
اج ْه َق َ
َواْلَق ْصُر ،أ ْ
ات ال هت َه ُّجد باللْيل َوأ َ
ه ِ
ِ
َعم ِ
وسى أ َُبو َي ِز َيدَ ،ع ْن َش ِر ٍ ِ
ان
ش َع ْن أَ ِبي ُس ْفَي َ
الَ :حهد َثَنا َثاب ُت ْب ُن ُم َ
ْب ُن ُم َح همٍد الطْلح ُّي َق َ
يك َعن ْاْل ْ َ
ِ
عن جا ِب ٍر َقالَ :قال رسول ه ِ
ه
َّللا َعَل ْيه َو َسهلمَ « :-م ْن َك ُثَر ْت َصَال ُت ُه ِبالهلْي ِل َح ُس َن َو ْج ُههُ
َْ َ
َّللا َ -صلى ه ُ
َ َُ ُ
َ
ِبالهن َه ِار»".
هذا الحديث هذا الخبر يذكرونه في باب الموضوع المكذوب المفترى على رسول -عليه الصالة
والسالم ،-النبي-عليه الصالة والسالم -لم يقل هذا الكالم ،ومنهم من يقول :إنه شبه وضع؛ ألنه غير

مقصود ،ومنهم من يمثل به للقلب بين اإلسناد والمتن؛ ألن شريكا يحدث ،يسوق أحاديث ،شريك عن
األعمش عن أبي سفيان عن جابر قال :قال رسوله هللا -عليه الصالة والسالم -ما فيه متن ما فيه

متن إلى اآلن ،دخل ثابت بن موسى الزاهد هذا فقال شريك من أجل دخول ثابت ،من أجل دخول

ثابت ،ثابت زاهد وعابد قال :من كثر صالته بالليل حسن وجهه بالنهار ،هذا ثابت ليس من أهل

الحديث ،فظن أن هذا حديث السند الذي تقدم؛ ألن شريكا يقول :عن األعمش عن أبي سفيان عن
جابر قال :قال رسول هللا -عليه الصالة والسالم ،-دخل عليهم ثابت فقال شريك :من كثر صالته

بالليل حسن وجهه بالنهار ،من أجل هذا الداخل هذا من تلقاء نفسه قال ،وإن كان هذا يروى عن غيره،
لكن هو من أجله ،ما له عالقة بالخبر بالسند السابق ،صار ثابت هذا لعدم علمه بالحديث يركب ذلك

اإلسناد بهذا المتن ،فظن أنه متن لذلك اإلسناد ،فصار يسوقه على هذا األساس ،وليس من قوله-

عليه الصالة والسالم.-
طالب.....:شريك..
ال ،شريك أخطأ في عدم الفصل ،شريك أخطأ في عدم الفصل ،شريك ما له عالقة بالخبر إال أنه
جعل فرصة لمثل هذا المغفل أن يركب متنا على مثل ذلك السند ،وشريك ساق السند ليحدث به حديث

غير هذا ،فلما دخل ثابت رأى وجهه ما شاء هللا كالشمس قال ،فلما كثرت صالته بالليل حسن وجهه

بالنهار ،هذا المغفل العابد ركب هذا المتن؛ ظنا أن هذا المتن لذلك اإلسناد ،صار يرويه على هذه

الصفة.
طالب :يقول شبه.......
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كيف؟
طالب....:بعضهم....
بعضهم قال :إن هذا من باب القلب ،انقلب المتن الذي يريد سياقه شريك بهذا المتن.
ه
ِ ِ ِ ِ
َّللا َعَل ْي ِه َو َسهلمَ -عَلى َو ْج ِه اْل َغَل ِط".
ال ْاب ُن اْل َعَرب ِ
ِيَ :وَد هس ُه َق ْو ٌم في َحديث الهنب ِي َ -صلى ه ُ
" َوَق َ
هذه قصته ،دسه قوم ،هذه قصة الحديث.
طالب :القصة صحيحة يا شيخ..
معروفة هي نعم.
طالب :هو لم يسمع يا شيخ..
أين؟
طالب :لم يسمع....
كيف هذه قصة شريك يحدث..؟
طالب........ :هذا شريك....
هو قال :حدثنا شريك عن األعمش عن أبي سفيان قال :قال رسول هللا -عليه الصالة والسالم -هو
سمع شريكا صار يروي عنه هذا الخبر.

طالب :أخرج ابن ماجه هذا الحديث..
أخرجه ،لكن واه.
طالب ..... :القصة بحالها ،لكن المتصور أن طلبة العلم لم يسألوا ماذا قال النبي –صلى هللا عليه
وسلم– بنفس المجلس.
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دعهم ،اتركنا من الحفاظ وطالب العلم الذين لديهم علم بالحديث لن يمشي عليهم مثل هذا ،لكن مشى

على ثابت ،هو مشى على ثابت ،ثابت صار يرويه عن شريك..
طالب :شريك لم يكمل الحديث بالمجلس ..

افترض أنه أكمل ودخل المسجد بالصف وصلى ،سمع هذه الجملة وتركهم ،ما له عالقة بالحديث ،وال

له شأن بالحديث ،وال جاء من أجل الحديث ،هو رجل عابد.

َّللا عَلي ِه وسهلمِ -ف ِ
ِ ِ
ه
ِ
يماه ْم
يه ِذ ْكٌر ِب َحْر ٍ
فَ .وَق ْد َرَوى ْاب ُن َو ْه ٍب َع ْن َمال ٍك {س ُ
" َوَل ْي َس َع ِن الهنب ِي َ -صلى ه ُ َ ْ َ َ
ود} َذلِك ِم هما ي َتعهلق ِب ِجب ِ
الس ُج ِ
الس ُج ِ
اه ِه ْم ِم َن ْاْلَْر ِ
ود".
ض ِع ْنَد ُّ
ِفي ُو ُجوِه ِه ْم ِم ْن أَ َث ِر ُّ
َ
َ َ ُ َ
ال شك أن األصل أن الظاهر يدل على الباطن غالبا ،ولذا قالوا :إن اإلمام مالك يقبل شهادة المتوسمين

الذين سيماهم الصالح السيما إذا تعذرت معرفة الخبرة الباطنة ،أهل السفينة مروا ببلد وال يعرفون،
حصل بينهم مشكلة يقضى بينهم وهم ال ُيعرفون ،هذا على القول الذي يذكر عن اإلمام مالك ،والظاهر

ال شك أنه عنوان الباطن ،لكن قد يوجد النفاق ،توجد التقية ،توجد أشياء من بعض المسلمين ،لذا وهللا
هذا كثير –وهللا المستعان –.

ِ
ِ
ِه َقال س ِعيد بن جبي ٍر .وِفي اْلحِد ِ
ه
ِ
يح َة".
الص ِح ِ
يث ه
َّللا َعَل ْيه َو َسهلمَ :-صهلى َص ِب َ
َ
" َوب َ َ ُ ْ ُ ُ َ ْ َ
يح َع ِن الهنب ِي َ -صلى ه ُ
أما ما يكون في الجبين من أثر وندب فهذا قد ال يستدل به على صالح الشخص ،وإن كان الناس

يستدلون به؛ ألنه يوجد في عصاة بعضهم ال يصلي ،ولذا سيأتي أن بعضهم جبينه يكون مثل ركبة

العنز ،ومع ذلك يكون منافقا ،فهذا ليس بدليل ،وبعضهم يعالج هذا الجبين– ،نسأل هللا العافية،-
يعالجه ببعض األدوية؛ ليحصل له ما يحصل.
من الطرائف التي تذكر أن شخصا ربط على جبينه فصا من الثوم ،الثوم مؤثر جدا ،وسريع التأثير.
المقصود أنه انتبه من نومه فإذا به على جنب ،ليس على الجبهة ،ليس بمتوسط مثل ما يكون في
السجود ،على جنب ،فقيل له في ذلك فقال{ :ومنهم من يعبد هللا على حرف} ،يعني على طرف –
نسأل هللا العافية -يعني يوجد من يفعل هذه األمور ،والنفاق له أبواب ،وله طرق ،والمنافقون لهم

أساليب ووسائل يظهرون بها أمام الناس بالمظهر الحسن ،ومخابرهم تختلف.
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يعني إذا ذكر عن شخص أنه يسيل لعابه إذا ركع من أجل أن ُيظن أنه دمع ،نسأل هللا العافية ،نعوذ
باهلل من الخذالن ،نسأل هللا العافية ،يعني إذا ذكر عن بعض الناس أن ه يفعل هذا ،فماذا بقي؟ ماذا
بقي هلل من العبادة إذا كانت تُؤدى على هذه الطريقة؟
نسأل هللا الثبات.
طالب.....:أشرطة يقول إن الشيخ بالمحاضرة ....بكاء ،بكاء خفيف ،صار  .....يعني عبارات
 .......المحاضرة َلزم تصنع اْلشياء التي كتبتها .........

أعوذ باهلل تصنع.
طالب :يقول ...
ال ،واحد يق أر على واحد من شيوخنا الموجودين اآلن ،فبكى الشيخ ،وعلق الطالب على نسخته وقال:
بكى شيخ حتى ربصت لحيته ،الطالب يكتب ال بأس ،أما أن يكتب الشيخ فال.

طالب........... :
ال ،ال ال يكتب أنه بكى ،أعوذ باهلل نسأل هللا العافية.
طالب.....:من أثر السجود المقصود به هذه العالمة ..
ال ،ما يلزم ،الجبين.
طالب :الجبين...
نعم ،الجبين مع األنف.
ِ
" وِفي اْلحِد ِ
ه
ِ
ين ِم ْن
الص ِح ِ
يث ه
يح َة إ ْحَدى َو ِع ْش ِر َ
َّللا َعَل ْيه َو َسهلمَ :-صهلى َصبِ َ
َ
َ
يح َع ِن الهنب ِي َ -صلى ه ُ
َّللا عَلي ِه وسهلمِ -من صَال ِتهِ
ه
يشَ ،فا ْن َصَر َ ِ
ان َعَلى َع ِر ٍ
ف اْل َم ْس ِجَد َوَك َ
انَ ،وَق ْد َوَك َ
َرَم َض َ
ْ َ
ف الهنب ُّي َ -صلى ه ُ َ ْ َ َ
اض يكون ِفي اْلوج ِه يوم اْل ِقي ِ
وعَلى جبه ِت ِه وأَرَنب ِت ِه أََثر اْلم ِاء و ِ
الط ِ
ال اْل َح َس ُنُ :ه َو َبَي ٌ َ ُ ُ
امةَ .وَقاَلهُ
َ َ َْ َ َ ْ َ
ُ َ َ
ينَ .وَق َ
َ ْ َْ َ َ َ
ول ه ِ
ِ
يح َع ْن َرس ِ
اسَ ،قاَل ُه ُّ
َّللا -
الص ِح ِ
الزْهرُّ
ِيَ .وِفي ه
اه اْل َع ْوِف ُّي َع ِن ْاب ِن َعهب ٍ
َسع ُ
يد ْب ُن ُجَب ْي ٍر أ َْي ًضاَ ،وَرَو ُ
ُ
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يث أَِبي هريرَة ،وِف ِ
َّللا عَلي ِه وسهلمِ -من حِد ِ
ه
َّللا ِم َن اْلَق َض ِاء َب ْي َن اْل ِعَب ِاد َوأََرَاد
يهَ « :ح هتى ِإ َذا َفَر َ
ْ َ
َُ ْ َ َ
غ هُ
َصلى ه ُ َ ْ َ َ
أَن ي ْخ ِرج ِبرحمتِ ِه من أَراد ِمن أَه ِل الهن ِار أَمر اْلمَال ِئ َك َة أَن ي ْخ ِرجوا ِمن الهن ِار من َكان ََل ي ْش ِرك ِب ه ِ
اَّلل
ْ ُ َ َ ْ َ َْ ََ ْ ْ
َْ َ ُ ُ
َ
ْ ُ ُ
ََ َ
ِ
ِ
ِ ِه
الس ُج ِ
ْك ُل الهن ُار
َّللاَ ،فَي ْع ِرُفوَن ُه ْم ِفي الهن ِار ِبأَ َث ِر ُّ
ود َتأ ُ
َّللا أ ْ
ولََ :ل إَل َه إَل ه ُ
َن َيْر َح َم ُه م هم ْن َيُق ُ
َش ْيًئا م هم ْن أََرَاد ه ُ
الس ُج ِ
آدم ِإهَل أََثَر ُّ ِ
ود».
َن َتأْ ُك َل أََثَر ُّ
َّللا َعَلى الهن ِار أ ْ
الس ُجود َحهرَم ه ُ
ْاب َن َ َ

الس ُج ِ
ود ِم ْن ُو ُجوِه ِه ْم َكاْلَق َم ِر ليلة البدر .وقال ابن عباس
ال َش ْهُر ْب ُن َح ْو َش ٍبَ :ي ُكو ُن َم ْو ِض ُع ُّ
َوَق َ
السمت اْلحسن .وعن مج ِ
ومجاهد :السيماء ِفي ُّ
اهٍد أيضا :هو الخشوع والتواضع .قال
الد ْنَياَ ،و ُه َو ه ْ ُ َ َ ُ َ َ ْ ُ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
الر ُج ِل؟
ع ْيَن ِي ه
يماه ْم في ُو ُجوِه ِه ْم} أ ُ
ورَ :سأَْل ُت ُم َجاهًدا َع ْن َق ْولِه َت َعاَلى{ :س ُ
َه َو أَ َثٌر َي ُكو ُن َب ْي َن َ
ص ٌ
َم ْن ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ور ِفي
ال ََلُ ،رهب َما َي ُكو ُن َب ْي َن َع ْيَن ِي ه
الر ُج ِل م ْث ُل ُرْكَبة اْل َع ْن ِز َو ُه َو أَ ْق َسى َقْلًبا م َن اْلح َج َارِة! َوَلكهن ُه ُن ٌ
َق َ
ِ
وجوِه ِهم ِمن اْل ُخ ُشوِع .وَقال ابن جريج :هو اْلوَقار واْلبهاء .و َق ِ
ص ْفَرةُ اْل َو ْج ِه
ُُ ْ َ
ال ش ْمُر ْب ُن َعطهي َةُ :ه َو ُ
َ َ ْ ُ َُ ْ ٍ َُ َ ُ َ َ َ ُ َ َ
ِ ِ
ِ
ِ
ه ِ
ِ
ال ه
َما إِهنهُ َل ْي َس
الض هح ُ
ال اْل َح َس ُن :إ َذا َأرَْيتَ ُه ْم َحس ْبتَ ُه ْم َمْر َضى َو َما ُه ْم ب َمْر َضىَ .وَق َ
م ْن قَيامِ اللْيلَ .ق َ
اك :أ َ
ِيُ :ي َصُّلو َن ِبالهلْي ِلَ ،فِإ َذا أصبحوا رؤي َذلِ َك ِفي
ان ال هث ْورُّ
ِبالهن ْد ِب ِفي ُو ُجوِه ِه ْمَ ،وَل ِكهن ُه ُّ
ال ُس ْفَي ُ
الص ْفَرُةَ .وَق َ
ه
ِ
َّللا َعَل ْي ِه َو َسهلمَ « :-م ْن َك ُثَر ْت َصَال تُ ُه ِبالهلْي ِل َح ُس َن َو ْج ُه ُه ِبالهن َه ِار»".
ُو ُجوه ِه ْمَ ،بَي ُان ُه َق ْولُ ُه َ -صلى ه ُ
وهذا أيضا من غفلة المفسر –رحمه هللا تعالى -عدم علمه بالرواية وإال ف نسبه جازم به إلى النبي –

عليه الصالة والسالم -مع أنه نقل عن ابن العربي قريبا أن الحديث ،الخبر لم يقله النبي– عليه الصالة
والسالم.-

ِ
ِ ِِ
"و َقد م َضى اْلَقول فِ ِ
الصَلو ِ
يه ِآنًفا .وَقال ع َطاء اْل ُخر ِ
ات
اسان ُّيَ :د َخ َل في َهذه ْاْلَية ُك ُّل َم ْن َحا َف َظ َعَلى ه َ
َ َ َ ٌ َ َ
ْ ُ
َ ْ َ
اْل َخ ْم ِ
س".
طالب{ ....... :سيماهم في وجوهم من أثر السجود} ...السجود ،وَل التابعين ،والصحابة يفسرونها
بأثر الصالة في الليل ،وهللا قال :أثر السجود.

من الزم القيام السجود ،من الزمه السجود ،وال يمكن أن تتصور عبادة بسجود مفرد ،في غير سجود
التالوة والشكر المراد به الصالة.
طالب.................... :
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ما فيه إشكال ،األصل من أثر الصالة ،وأثر الصالة كما يكون في الوجه يكون في القدم ،يكون في

الركبة ،يعني بعض البلدان مع األسف التي تنتسب لإلسالم ،كانت راعية لإلسالم ،ثم انحرفت انحرافا
شديدا ،عندهم تفتيش دوري على ركب الضباط تأثرت من السجود أم ما تأثرت؟ غربة مستحكمة ،نسأل

هللا العافية.

طالب...... :هم يقال المراد به الصالة مثل .......
هو الكالم المراد الصالة ،ال يراد بالسجود فقط؛ ألن السجود وحده ليس بعبادة إال في موضعين التالوة

والشكر ،السجود مفرد ،إنما يراد به الصالة.

طالب :المقصود يا شيخ  .......السيما َل شك في السجود ...
ال ،السيما ،البدن يغطيه الثوب ،ولم يبق إال الوجه ،قد يبين األثر على القدمين ،قد تتفطر قدماه ،يبين

عليه أثره ،لكن الناس ما ينظرون إلى األقدام ،إنما النظر إلى الوجوه ،وهذا ظاهر جدا ،تجد العابد

ممن ألوانهم سود ،تجد عليه نور العبادة ،وال يلزم أن يكون أبيض ،وتجد من ألوانهم بيض تجد القبح

والتشويه من أثر المعصية ،شؤم المعصية ظاهر في وجهه ،هذا أمر محسوس.
طالب............... :

هو من أجل التعليم ،ي ارقب أبناءه وغيرهم ،إذا كان المقصود به الشخص الذي يقتدى به يظهر شيئا

من عمله فهذا يؤجر عليه ،يظهر شيئا من عمله يؤجر عليه من أجل االقتداء ،وإال فال شك أن السر

أقرب إلى اإلخالص ،وهو األصل.

اإل ْن ِجيل} َقال اْلَفهراءِ :ف ِ
ِ
ِ
ِ
هِ
يه َو ْج َه ِ
اة َومَثلُ ُه ْم ِفي ِْ
انِ ،إ ْن ِش ْئ َت
ُ
َ
" الثال َث ُةَ :ق ْولُ ُه َت َعاَلى{ :ذل َك َمَثلُ ُه ْم في ال هت ْور َ
ُقْلت :اْلمعَنى َذلِك مَثلُهم ِفي التهور ِ
اإل ْن ِج ِ
يل أ َْي ًضاَ ،كمَثلِ ِه ْم ِفي اْلُقْر ِ
اة َوِفي ِْ
ف َعَلى
َ
آنَ ،فَي ُكو ُن اْل َو ْق ُ
َْ
َْ
َ َ ُْ
َ
يل" وإ ْ ِ
اإل ْن ِج ِ
" ِْ ِ
الَ :ومَثلُ ُه ْم ِفي ِْ
يلَ .وَك َذا
اإل ْن ِج َ
ام الكالم ذلك مثلهم في التوراة ،ثم ابتدأ َفَق َ َ
ِن ش ْئ َت ُقْل َتَ :ت َم ُ
اس و َغيره :هما م َثَال ِن ،أَحدهما ِفي ال هتور ِ
اإل ْن ِج ِ
اة َو ْاْل َخُر ِفي ِْ
ف َعَلى َه َذا َعَلى
يلَ ،ف ُيوَق ُ
َْ
َق َ
َُ َُ
ال ْاب ُن َعهب ٍ َ ْ ُ ُ ُ َ َ
ِ
اة" .وَقال مج ِ
اهٌد :هو مَثل و ِ
اإل ْن ِج ِ
َن َهِذِه ِصَف ُت ُه ْم ِفي ال هت ْوَراةِ َو ِْ
ف َعَلى
احٌدَ ،ي ْع ِني أ ه
يلَ ،فَال ُيوَق ُ
"الته ْور َ َ ُ َ
َُ َ ٌ َ
ِ
ِ
اإل ْن ِج ِ
ف َعَلى " ِْ
َه} َعَلى َم ْعَنى وهم كزرع.
ئ { َكَزْرٍع أ ْ
"الته ْوراة" َعَلى َه َذاَ ،وُيوَق ُ
َخَر َج َش ْطأ ُ
يل"َ .وَي ْب َتد ُ

معالي الشيخ عبد الكريم
اخلضري

ِ ِ
اخه وأَوََلَدهَ ،قاَله ابن َزيٍد و َغيره .وَقال مَق ِاتل :هو َنب ٌت و ِ
احٌدَ ،فِإ َذا َخَر َج َما َب ْعَد ُه َفَق ْد
َه" َي ْعني فَر َ ُ َ ْ ُ
و" َش ْطأ ُ
ُ ْ ُ ْ َ ْ ُ ُ َ َ ُ ٌ َُ ْ َ
َه.
َش َطأ ُ
الزرِع والهنب ِ
َش َطأَ ه
ش
ال اْل َج ْو َهرُّ
ال ْاْل ْ
اءَ .وَق ْد أ ْ
ات ِفَار ُخ ُهَ ،واْل َج ْم ُع أ ْ
َخَف ُ
الزْر ُ
ِيَ :ش ْط ُء ه ْ َ َ
َش َط ٌ
ع َخَر َج َش ْط ُؤُهَ .ق َ
َق َ
ِ ِ
َه " أَي َطَرَف ُهَ .و َح َك ُ ه ِ
َش َطأَ ه
الزْر ُع َف ُه َو
ِفي َق ْولِ ِه " :أ ْ
اء :أ ْ
ال اْلَفهر ُ
اه الث ْعَلب ُّي َع ِن اْلك َسائ ِيَ .وَق َ
َخَر َج َش ْطأ ُ ْ
الش ِ
م ْش ِط ٌ ِ
ال ه
اعُر:
ئ إ َذا َخَر َجَ .ق َ
ُ
َخَر َج ه
ان ال هث َمْر
أْ
الش ْط ُء َعَلى َو ْج ِه ال هثَرى َ ...و ِم َن ْاْل ْ
َش َج ِار أَ ْفَن ُ
الس ْنب ِل ،واْلعرب أَي ًضا تس ِم ِ
ِ
يلِ :إ هن ه
ه
السَفاَ ،و ُه َو
يه :ه
اج :أ ْ
الش ْط َء َش ْو ُك ُّ ُ َ ََ ُ ْ
الز هج ُ
َخَر َج َش ْطأ ُ
َُ
َي َنَب َات ُهَ .وق َ
َه أ ْ
َش ْو ُك اْل ُب ْه َمىَ ،قاَل ُه قُ ْطُر ٌب".
أما تسمية السفا فما زالت موجودة ،ما زالت مستعملة ،هذا المثل الذي ذكره هللا –جل وعال -عن

الصحابة -رضوان هللا عليهم -في القرآن ،وفي التوراة ،وفي اإلنجيل ،ينبغي لطالب العلم أن يهتم به،
ويهتم بغيره من األمثال؛ ألن األمثال من أعظم ما يُبحث؛ ألن هللا –جل وعال -قال{ :وما يعقلها إال

العالمون} ،واإلنسان إذا تأمل في مثل وما عقله يراجع نفسه ،عليه أن يراجع نفسه؛ ألن العلم له
عالمات ،وله أمارات ،ومنها معرفة األمثال ،وعقل األمثال ،وما يراد من وراء هذه األمثال.
طالب.......... :
فيه األمثال البن القيم ،وفيه رسالة تقع في ثالثة مجلدات في الجامعة اإلسالمية في أمثال القرآن ،نعم.
ِ
اه اْل َم َاوْرِد ُّيَ .وَقَأَر
يل :إِهن ُه ُّ
اءَ ،ح َك ُ
الس ْنُب ُل ،فيخرج من الحبة عشر سنبالت وتسع وثمان ،قاله اْلَفهر ُ
َوق َ
ان".
ْاب ُن َك ِث ٍ
ير َو ْاب ُن َذ ْك َو َ
والسبع ينص عليها في القرآن ،أنبت سبع سنابل ،وهنا يقول :يخرج من الحبة عشر سنبالت وتسع

وثمان ،وهو المنصوص عليه في القرآن سبع.

ير وابن َذ ْكوانَ " :ش َطأَه" ِبَف ْت ِح ال هط ِاء ،وأَس َكن اْلباقُو َن .وَق أرَ أََنس وَنصر بن ع ِ
ِ
اصمٍ َو ْاب ُن
" َوَقَ أرَ ْاب ُن َكث ٍ َ ْ ُ َ َ
َ َ ٌ َ ُْ ُْ َ
َ ْ َ َ
ُ
ِ
ابَ " :ش َط ِ
ُّ
يها.
اهَ .وَقَ أَر اْل َج ْحَدرُّ
َوهث ٍ
اقَ " :ش َط ُه" ِب َغ ْي ِر َه ْم ٍزَ ،وُكل َها ُل َغا ٌت ف َ
ِي َو ْاب ُن أَ ِبي ِإ ْس َح َ
اه" م ْث ُل َع َص ُ
ُ
ه
َّللا َت َعاَلى ِْل ْ ِ ِ
ونو َن َقلِ ًيالُ ،ث هم
َّللا َعَل ْي ِه َو َسهلمَ ،-ي ْع ِني أَهن ُه ْم َي ُك ُ
َص َحاب الهنب ِي َ -صلى ه ُ
َو َه َذا َمَث ٌل َضَرَب ُه ه ُ
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ِ
ين ِه َ ِ
الدع ِاء ِإَلى ِد ِ
ِ
ه
َي ْزَد ُادو َن َوَي ْكثُُرو َنَ ،ف َك َ ِ
َج َاب ُه
َّللا َعَل ْيه َو َسهلم -ح َ
ضعيًفاَ ،فأ َ
ين َبَدأَ ِب ُّ َ
ان الهنب ُّي َ -صلى ه ُ
ِِ
ِ
َمُرُهَ ،ك ه
ال َح هتى َي ْغُل َظ
ض ِعيًفاَ ،فَيْق َوى َح ًاَل َب ْعَد َح ٍ
الزْرِع َي ْب ُدو َب ْعَد اْلَب ْذ ِر َ
اْل َواح ُد َب ْعَد اْل َواحد َح هتى َقو َ
ِي أ ْ
ِ
ان.
َص ِح َمَث ٍل َوأَ ْق َوى َبَي ٍ
َنَباتُ ُه َوأَ ْفَ ار ُخ ُهَ .ف َك َ
ان َه َذا م ْن أ َ
ِ
ه
اإل ْن ِج ِ
َّللا َعَل ْي ِه َو َسهلمِ -في ِْ
وب أَهن ُه َسَي ْخُر ُج م ْن َق ْومٍ
يل َم ْكتُ ٌ
ال قَ َت َادةَُ :مَث ُل أ ْ
َص َح ُ
اب ُم َح همٍد َ -صلى ه ُ
َوَق َ
الزرِع ،يأْمرو َن ِباْلمعر ِ
وفَ ،وَي ْن َه ْو َن َع ِن اْل ُم ْن َك ِر.
َي ْن ُب ُتو َن َنَب َ
َ ُْ
ات ه ْ َ ُُ
ِ
ِ
ع ه
يل ِباْل َع ْك ِ
َي قَ هوى ه
َي َق هوى ه
الش ْط ُء ه
اءةُ
الزْر ُ
اه َوأ َ
َي قَ هو ُ
الش ْط َءَ .وقَر َ
س ،أ ْ
الزْر َعَ .وق َ
َعاَن ُه َو َشهد ُه ،أ ْ
أْ
ِ
ورةٌِ ،م ْث ُل َف َعَل ُه.
ان َوأ َُبو َح ْي َوَة َو ُح َم ْي ُد ْب ُن َق ْي ٍ
" َ
آزَرُه" ِباْل َمدَ .وَقَأرَ ْاب ُن َذ ْك َو َ
ص َ
سَ " :فأََزَرُه" َمْق ُ

آزَرُه"
" َف َ
اْل َعا هم ِة:
امُر ُؤ اْلَق ْي ِ
س:
َواْل َم ْعُر ُ
ال ْ
وف اْل َمُّدَ .ق َ

الضا هل َنبتُها  ...مجهر جي ٍ ِ ِ
آزَر ه
ين َو ُخهي ِب
ِب َم ْحنَِي ٍة َق ْد َ
وش َغانم َ
َ َ ُُ
ْ َ
{ َفاس َتوى على سوقِ ِه} عَلى ِ ِ ه ِ
الس ِ
اقُ " .ي ْع ِج ُب
قَ :ج ْم ُع ه
وم َعَل ْي ِه َفَي ُكو ُن َسا ًقا َل ُهَ .و ُّ
السو ُ
ُ
َ
ْ
َ ُ
عوده الذي َيُق ُ
ه
اع ُهَ .و ُه َو َمَث ٌل َك َما َبهيهناَ ،ف ه
َي ُي ْع ِج ُب َه َذا ه
ُّ
َّللا َعَل ْي ِه َو َسهلم،-
الزْر ُ
الزْر ُ
الزهر َ
ع ُزهر َ
ع ُم َح همٌد َ -صلى ه ُ
اع" أ ْ
اك و َغ ْيُرُه " .لَِي ِغي َظ بِ ِهم اْل ُكهف َار" ه
اء َفَق ُوواَ ،قاَل ُه ه
َو ه
الال ُم
َص َح ُاب ُهَ ،ك ُانوا َقلِ ًيال َف َكثُُرواَ ،و ُ
الش ْط ُء أ ْ
الض هح ُ َ
ض َعَف َ
ُ
ِ
ِ ه
ه
َص َحابِ ِه؛ لَِي ِغي َظ ِب ِه ُم اْل ُكهف َار".
ُم َت َعلَِق ٌة ِب َم ْح ُذ ٍ
َّللا َعَل ْيه َو َسلمَ -وأ ْ
َّللا َه َذا ل ُم َح همٍد َ -صلى ه ُ
َيَ :ف َع َل ه ُ
وف ،أ ْ
ال شك أن العدو يغتاظ بما ينفع عدوه ،بما ينتفع به عدوه ،ويقوى به عدوه ،وال شك أنه يغتاظ؛ ألنه
ضعف له ،قوة العدو ضعف لخصمه ،وهذا يغيظه ،فكل من يغيظه أمر المسلمين ينطبق عليه هذا

الوصف ،وسيأتي الكالم في الذين يذمون الصحابة ،ويسبون الصحابة ،سيأتي مفصال ،إن شاء هللا،
نعم.
ِ هِ
الر ِبع ُةَ :قولُه َتعاَلى{ :وعد ه ِ
ين م َع م َح همٍدَ ،و ُهم اْلم ْؤ ِم ُنو َن
َّللا اهلذ َ
" ها َ ْ ُ َ
َي َو َعَد ه ُ
آم ُنوا} أ ْ
َ ََ ُ
ُ ُ
َّللا َه ُؤََلء الذ َ َ ُ
ين َ
ِ
ِ
َج ًرا َع ِظيمًا} أي ثو ًابا َل ينقطع ،وهو الجنة .وليست " ِم ْن" ِفي َق ْولِ ِه:
َع َماُل ُه ْم صالحةَ { .م ْغفَرًة َوأ ْ
ين أ ْ
اهلذ َ
ض ٌة لَِق ْو ٍم ِم َن الصحابة دون قوم ،ولكنها عامة ُم َج ِن َس ٌة".
" ِم ْن ُه ْم" ُمَب ِع َ
ألنه في المناظرات التي تقام في القنوات تطرح مثل هذه الشبه { وعد هللا الذين آمنوا} يقول :ليس كل
الصحابة ،إنما بعضهم ،من تبعيضية ،وهذا القائل المروج للباطل –نسأل هللا العافية ،-ومع األسف
يسمعه عوام ،يصدقونه ،بل يشكون في عدالة الصحابة من أجل هذه المناظرات ،والموفق منهم من
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يسأل ويبين له ،وإن بقيت الشبه عنده فاألمر عظيم– ،نسأل هللا العافية ،-فهم يزعمون أن الصحابة

نفر يسيرا ،بل صرح إمامهم ومقدمهم وقدوتهم الخميني بأن
بعده -عليه الصالة والسالم -ارتدوا إال ا

نفر يسيرا ،وهللا –جل
النبي –عليه الصالة والسالم -فشل في دعوته؛ ألن الصحابة كلهم ارتدوا إال ا

وعال{ ،-ليغيظ بهم الكفار } ،ولذلك كفرهم اإلمام مالك بهذه اآلية ،كفرهم بهذه اآلية ،سيأتي مزيد في
هذا.
طالب........ :
بيانية بال شك.

ض ٌة لَِق ْو ٍم ِم َن الصحابة دون قوم ،ولكنها عامة ُم َج ِن َسةٌِ .م ْث ُل
"وليست " ِم ْن" ِفي قَ ْولِ ِهِ " :م ْن ُه ْم" ُمَب ِع َ
ِ
يضَ ،ل ِكهن ُه َي ْذ َه ُب ِإَلى اْل ِج ْن ِ
ثان} [الحجََ ]30 :ل َيْق ِص ُد لِل هت ْب ِع ِ
الر ْج َس ِم َن ْاْل َْو ِ
اج َتنِ ُبوا ِ
س،
َق ْولِه َت َعاَلىَ { :ف ْ
ِ
الزَنى َو ِ
اس َش هتىِ ،م ْن َها ِ
ان ِ
س ْاْل َْوَث ِ
الر ْج َس ِم ْن ِج ْن ِ
اج َتنِ ُبوا ِ
الرَبا
َجَن ٍ
س َيَق ُع م ْن أ ْ
انِ ،إ ْذ َك َ
َيَ :ف ْ
الر ْج ُ
أْ
ِ
ِ
َو ُشْرِب اْل َخم ِر َواْل َكِذ ِبَ ،فأ َْد َخل " ِم ْن" ُي ِف ُ ِ
َي ِم ْن َه َذا اْل ِج ْن ِ
سَ ،ي ْع ِني ِج ْن َس
يد ب َها اْلج ْن َسَ ،وَك َذا " م ْن ُه ْم" ،أ ْ
َ
ْ
ه ِ
ِ
ِ
ِ
ال :أَ ْنف ْق َنَفَق َت َك م َن ه
اب
الدَراهمِ ،أ ِ
َي ْ
ص أْ
َص َح ُ
اج َع ْل َنَفَق َت َك َه َذا اْل ِج ْن َسَ .وَق ْد ُي َخ هص ُ
الص َح َابةَ .وُيَق ُ
ِ
َّللا عَلي ِه وسهلمِ -بوعِد اْلم ْغ ِفرِة َت ْف ِض ًيال َلهم ،وإِن وعد ه ِ
ه
ين اْل َم ْغ ِفَرَة".
يع اْل ُم ْؤ ِمن َ
َّللا َجم َ
َْ َ َ
ُ ْ َ ْ َ ََ ُ
ُم َح همٍدَ -صلى ه ُ َ ْ َ َ
هم داخلون في المغفرة العامة ،جميع المؤمنين وهم أيضا يخصصون بالمغفرة التي ذكرت في هذه

اآلية.

ِ
َّللا ُكهلهم م ْغ ِفرًة وأَج ار ِ
آخر :وهو أ ه ِ
ِ ِ
يما.
َن " م ْن" ُم َؤكَد ٌة لْل َكَالمَِ ،واْل َم ْعَنى َو َعَد ُه ُم ه ُ ُ ْ َ َ َ ْ ً َ
" َوِفي ْاْلَية َج َو ٌ
اب َ ُ َ ُ َ
عظ ً
ه ِ
ِ ه ِ ِ
ه
ض
َف َجَرى َم ْجَرى َق ْو ِل اْل َعَرب ِ
يصاَ .و" ِم ْن" َل ْم ُيَب ِع ْ
يصاُ ،ي ِر ُ
يد َق َط ْع ُت الث ْو َب ُكل ُه َقم ً
ِيَ :ق َط ْع ُت م َن الث ْوب َقم ً
َشيًئا .و َش ِ
ِ
آن { َوُنَن ِز ُل ِم َن اْلُقْر ِ
اه ُد َه َذا ِم َن اْلُقْر ِ
آن
اهَ :وُنَن ِز ُل اْلُقْر َ
فاء} [اَلسراءَ ]82 :م ْعَن ُ
آن َما ُه َو ش ٌ
ْ َ
ِ
َن ُك هل حر ٍ ِ
ِ
ِ
ض".
اء؛ ِْل ه
اء ُم ْخ َت ًّصا ِب ِه َب ْع ِض ِه ُدو َن َب ْع ٍ
َْ
ف م ْن ُه َي ْشفيَ ،وَل ْي َس الشَف ُ
شَف ً
قد تأتي من للتبعيض ،وتأتي لبيان للجنس ،ويدل على ذلك السياق ،ومما اختلف فيه هذه اآلية هل
من بيانية ،والقرآن كله شفاء أو تبعيضية؟ يعني منه ما هو شفاء يعالج به ،ومنه ما هو أحكام ،ومنه
ما هو آداب ،ومنه ما هو قصص ،إلى غير ذلك ،فالكالم ألهل العلم في هذا واضح.

تفسري القرطيب-سورة الفتح ()004

لذا يخصصون بعض اآليات بالرقية ،ويقول :ال يمكن أن يؤتى بمريض ويق أر عليه سورة { تبت يد أبي

لهب وتب } ،وال سورة { ويل لكل همزة لمزة} ،وبعضهم سمعناهم من يفتي ويتصدر لإلفتاء يقول :قراءة
سورة البقرة كاملة على المريض ال يوجد ما يدل لها ،وما فائدة المريض من آية الدين ،ومن قصة البقرة

وما أشبه ذلك؟

هذا بناء على أن من تبعيضية ،لكن إذا تأملنا أيضا أن ما قرئ على المرضى وثبتت به النصوص،

يعني الفاتحة مثال ما عالقتها بالرقية؟ الفاتحة وهي رقية بالنص الصحيح ما عالقتها بالمرض ،باللدغة
هذه التي حصلت لسيد القوم؟
إذا تأملت وجدت أن ارتباطها  ..نعم آيات السحر للمسحور ،آيات كذا لكذا ،هذا االرتباط واضح،

لكن يبقى أن بعض ما يق أر في الرقية مما جاء به األثر بعضهم يق أر{ :سالم على نوح في العالمين}

ويقول :إنها عالج ،هل ألنها خاصة بنوح أو ألنها من القرآن ،فيكون غيرها مثلها؟

المقصود أن مثل هذا محل خالف بين أهل العلم ،والمفسر مشى على أنها بيانية ،والقرآن كله شفاء.

ذكرنا أن شخصا من طالب العلم ُدعي لرقية شخص ُعرف بالفسوق ،جاهر بمعصيته فقال :كيف
نرقيه من أجل أن يعافى فيرجع إلى فسوقه؟ قال :احتسب األجر وكذا .فذهب وق أر عليه بعض اآليات

فيها ذكر المعاصي التي يزاولها مع ما توعد هللا به –جل وعال -فاعل هذه المعاصي؛ {والذين ال
ار وينفس،
يدعون مع إله آخر وال يقتلون النفس التي حرم هللا إال بالحق وال يزنون} ،يكرر :وال يزنون مر ا

{ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب} يكرر وينفس ،هذه رقية أم دعوة؟
طالب :دعوة.
هذه دعوة ليست رقية ،هذه دعوة ،ليست رقية ،على كل حال الرقاة لهم تجارب في هذا الباب ،وابن

القيم ممن يرى التخصيص ،يرى التخصيص ،أن المرض كذا يرقي له بكذا ،واأللم يكتب له كذا ،اآلية
كذا وهكذا.

طالب :بالتجربة يا شيخ؟
بالتجربة نعم.
طالب...... :
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زائدة يعني لو حذفتها ما صار شيء.
ِ
ِ
ِ
ِ
َن ِم َن ُّ
س اْلُقْر ِ
اء ِم ْن ِج ْن ِ
آنَ ،و ِم ْن ِج َه ِة
" َعَلى أ ه
الل َغ ِوي َ
ول " :م ْن" ُم َجن َسةٌَ ،تْقد ُيرَها ُنَن ِز ُل الشَف َ
ِين َم ْن َيُق ُ
آن ،و ِم ْن َن ِ
احَي ِة اْلُقْر ِ
ال ُزَه ْيٌر:
اْلُقْر ِ َ
آنَ .ق َ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ه
ال ْاْل َخُر:
أَم ْن أُمِ أ َْوَفى د ْمَن ٌة َل ْم تُ َكلمِ ،أََرَاد م ْن َناحَية أُمِ أ َْوَفى د ْمَنةٌ ،أ َْم م ْن َمَن ِازلِ َها د ْمَن ٌةَ .وَق َ
أَ ُخو ر َغ ِائب يع ِطيها ويسأَُلها  ...يأْبى ُّ
الظَال َم َة ِم ْن ُه الهن ْوَف ُل ه
الزَفُر"
ََ
َ َ ُ ْ َ ََ ْ َ
الرقي الذي ق أر على ذلك العاصي في هذا الظرف ،يعني في ظرف مرض،
يعني ال يظن مثل هذا ا
ونفسيته مريضة ،وتق أر عليه مثل هذه اآليات ،ال يظن أن هذا مقر له ،لكن هذا أنموذج مما حصل

وإال فالدعوة لها شأنها ،ولها طرقها ،ولها وسائلها ،واالستشفاء بالقرآن أيضا له طريقته.

طالب .:أدخلت تجارب في موضوع القرآن ،أَل يدخل على الناس بعض يعني كأن يقرأ مثالً عند
الشدائد يس بكميات كثيرة ،ويعتقد بذلك..
التخصيص بشيء لم يخصص به شرع هذا محل نظر ،لكن ابن القيم نحل هذا المنحى ،وجعل آيات
تق أر لكذا ،وآيات تكتب لكذا ،هو ليس بالمعصوم.
ان اْلمْق ِص ُد يأْبى ُّ
ِ
الظَال َم َة ِْلَ هن ُه َن ْوَف ٌل َزَفٌرَ .والهن ْوَف ُل :اْل َك ِث ُير اْل َع َط ِاء.
" َفـ" ِم ْن" َل ْم ُتَب ِع ْ
ََ
ض َش ْيًئا ،إ ْذ َك َ َ
ِ
امل ْاْلَ ْثَق ِ
ال َواْلم َؤ ِن َع ِن الهن ِ
َو ه
اس.
الزَفُرَ :ح ُ
ُ
ِ
ِ
ِي ِم ْن َوَلِد ُّ
عْرَوَة ُّ
ص
الزَب ْيرُّ
الزَب ْي ِرُ :كهنا ِع ْنَد َمالِ ِك ْب ِن أََن ٍ
اْل َخام َس ُةَ :رَوى أ َُبو ُ
سَ ،ف َذ َكُروا َر ُجًال َي ْن َتق ُ
َّللا -صهلى هَّللا عَلي ِه وسهلمَ ،-فَق أَر مالِك هذه اْلية {مح همٌد رسول ه ِ ِ
ول ه ِ
اب َرس ِ
َص َح ِ
ين َم َع ُه}
َ َ ٌ
َّللا َواهلذ َ
أْ
َ
َُ َ ُ ُ
ُ َْ ََ
ُ
ِ
ه
الزهر َ ِ ِ ِ
َصَب َح ِم َن الهن ِ
َح هتى َبَل َغُ { :ي ْع ِج ُب ُّ
اس ِفي َقْل ِب ِه َغ ْيظٌ َعَلى
ال َمال ٌكَ :م ْن أ ْ
اع لَيغي َظ ب ِه ُم اْل ُكف َار}َ .فَق َ
ِِ
ِ
ول ه ِ
أ ِ
ِ ه
ه
اب َرس ِ
َص َح ِ
يب أ َُبو َب ْك ٍر.
َ
َحٍد م ْن أ ْ
َص َاب ْت ُه َهذه ْاْلَيةَُ ،ذ َكَرُه اْل َخط ُ
َّللا َعَل ْيه َو َسلمَ -فَق ْد أ َ
َّللا َ -صلى ه ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ه
ص َواحًدا م ْن ُه ْم أ َْو َط َع َن َعَل ْيه في
ُقْل ُتَ :لَق ْد أ ْ
اب في َتأ ِْويلهَ .ف َم ْن َنق َ
َص َ
َح َس َن َمال ٌك في َمَقاَلتهَ ،وأ َ
ِِ
ِ
ِ
ِرواي ِت ِه َفَق ْد رهد عَلى ه ِ
ين".
ينَ ،وأَ ْب َط َل َشَرائ َع اْل ُم ْسلم َ
َّللا َرِب اْل َعاَلم َ
َ َ
ََ
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رد على هللا رب العالمين الذي أثنى عليهم في مواضع من كتابه ،وعلى لسان نبيه –عليه الصالة

والسالم ،-وأبطل الشرائع إنما جاءتنا بواسطتهم ،فإذا قدحنا فيهم ،إذا قدحنا في الناقل قدحنا في
المنقول.
طالب :فعل اإلمام مالك هل يعد تعيين الرجل بالكفر...
قال :من أصبح يعني للجنس ،ما قصد شخصا.
ِ
َّللا َتعاَلى{ :مح همٌد رسول ه ِ ِ
ِ
ه
َّللا َع ِن
َّللا َواهلذ َ
ال ه ُ َ
الَ :لَق ْد َرض َي ه ُ
اء َعَلى اْل ُكفار} ْاْلَي َةَ .وَق َ
ين َم َع ُه أَشهد ُ
َُ َ ُ ُ
" َق َ
هِ
ِ ِ
ِ
ِ ه
ين {ِإ ْذ ُيبايِعُوَن َك َت ْح َت ه
اء
الش َجَرِة} [الفتحِ ]18 :إَلى َ
اْل ُم ْؤ ِمن َ
غ ْي ِر َذل َك م َن ْاْل ِي التي َت َض همَنت الثَن َ
ِ
ِ ِ
َحَز ِ
َعَل ْي ِه ْمَ ،و ه
اب:
َّللا َعَل ْيه} [ ْاْل ْ
جال َصَدقُوا َما َ
َّللا َت َعاَلىِ { :ر ٌ
عاه ُدوا ه َ
ال ه ُ
الش َه َاد َة َل ُه ْم بالص ْد ِق َواْلَفَال ِحَ ،ق َ
يارِهم وأَموالِ ِهم يب َتغُو َن َف ْضًال ِمن ه ِ
ِ ِ
ِ
َ .]23وَقال{ :لِْل ُفَقر ِاء اْلم ِ
َّللا َو ِر ْضو ًانا-
ين أ ْ
َ
ين اهلذ َ
هاج ِر َ
ُخ ِر ُجوا م ْن د ِ ْ َ ْ ْ َ ْ
َ
ُ
ِ
ُولئك هم ه ِ
ِ
ين َتَب هو ُؤا ه
الد َار
الصاد ُقو َن} " [الحشر ،]8 :ثم قال -عز من قائلَ { :-واهلذ َ
إَلى قوله{ -:أ َ ُ ُ
اإليمان ِمن َقبلِ ِهم} ِ -إَلى َقوِل ِهَ { -:فأ ِ
ُولئ َك ُه ُم اْل ُمْفلِ ُحو َن} [الحشرَ .]9 :و َه َذا ُكُّل ُه َم َع ِعْل ِم ِه َتَب َار َك
ْ
َو ِْ َ ْ ْ ْ
ِ ِ
ِ
َم ِرِه ْم".
َوَت َعاَلى ب َحال ِه ْم َو َمآل أ ْ
نعم ،وأردف المهاجرين واألنصار بالذين جاؤوا من بعدهم ،وحصر الفيء في هؤالء ،الذين من بعدهم

وصفهم يبغضون السابقين أم يدعون لهم؟
طالب........... :

يدعون لهم ،فالذي يبغضهم ال نصيب له في الفيء كما قال شيخ اإلسالم ابن تيمية –رحمه هللا:-

{الذين جاؤوا الذين من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا وإلخواننا الذين سبقونا باإليمان}.

ِ
"وَقال رسول ه ِ
ه
َّللا َعَل ْي ِه َو َسهلمَ « :-خ ْيُر الهن ِ
الََ« :ل َت ُسُّبوا
ين َيلُ َ
اس َقْرِني ثُ هم اهلذ َ
ون ُه ْم» َوَق َ
َّللا َ -صلى ه ُ
َ َ َُ ُ
ِ
ِيَ .وِفي
َص َحا ِبي َفَل ْو أ ه
َحِد ُه ْم َوََل َن ِصيَف ُه»َ ،خهر َج ُه َما اْل ُب َخارُّ
ُحٍد َذ َهًبا َل ْم ُي ْد ِر ْك ُمهد أ َ
َحَد ُك ْم أَ ْنَف َق م ْث َل أ ُ
َن أ َ
أْ
ِ
ض َلم ي ْد ِرك مهد أ ِ ِ
ِ
اه
آخَرَ« :فَل ْو أ ه
َحِد ٍ
يث َ
ال أ َُبو ُ
َحَد ُك ْم أَْنَف َق َما في ْاْلَْر ِ ْ ُ ْ ُ َ
َن أ َ
عَب ْيٍدَ :م ْعَن ُ
َحده ْم َوََل َنصيَف ُه» َق َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َلم ي ْد ِرك مهد أ ِ
ِ
ال لِْل ُع ْش ِر
يف ُه َو الن ْص ُ
ف اْل ُمدَ ،فالهنص ُ
َحد ُه ْم ِإ َذا َت َصهد َق بِه َوََل ن ْص َ
ْ ُ ْ ُ َ
ف ُهَناَ .وَك َذل َك ُيَق ُ
لسد ِ ِ
ِ
ع ِشير ،ولِْل ُخم ِ ِ
ِ
يسَ ،ولِ ُّلرُب ِع
ينَ ،ولِ ُّ
يعَ ،ولِ ُّ ُ
يعَ ،ولِلثُّ ُم ِن َثم ٌ
لس ُب ِع َس ِب ٌ
يسَ ،ولِ ُّلت ُس ِع َتس ٌ
س َسد ٌ
س َخم ٌ
َ ٌ َ ُ
وعا َص ِح ً ِ
َص َحا ِبي
َّللا ْ
ِيعَ .وَل ْم َتُق ِل اْل َعَر ُب لِ ُّلثلُ ِث َثلِ ٌ
َرب ٌ
يثَ .وِفي اْلَبهز ِار َع ْن َجا ِب ٍر َمْرُف ً
اخ َت َار أ ْ
يحا« :إ هن ه َ
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ِ
عَلى اْلعاَل ِمين ِسوى الهن ِبِيين واْلمرسلِين ،و ْ ِ ِ
ان
ع ْث َم َ
ع َمَر َو ُ
َص َحا ِبي أَْرَب َع ًةَ -ي ْعني أََبا َب ْك ٍر َو ُ
َ
اخ َت َار لي م ْن أ ْ
َ َ ُْ َ َ َ
َ َ َ
ِ
َص َحا ِبي».
َو َعلًّياَ -ف َج َعَل ُه ْم أ ْ
يعني الخواص ،الخواص منهم هذا ال ينفي غيرهم.
اعد َة َقالَ :قال رسول ه ِ
ِ
ِ
ِ
َّللاُ َعَل ْي ِه
َّللا َ -صلهى ه
ع َوْي ُمر ْب ُن َس َ
َص َحا ِبي ُكل ِه ْم َخ ْيٌر» َوَرَوى ُ
ال« :في أ ْ
َ َ َُ ُ
" َوَق َ
ِ ِ
ه
اخ َت َار لِي أ ْ ِ
ِ
أصهارا،
اء َوأ ْ
اخ َت َارِني َو ْ
َّللا َ -عهز َو َج هلْ -
َخ َتاًنا و ً
َص َحابيَ ،ف َج َع َل لي م ْن ُه ْم ُوَزَر َ
َو َسلم« :-إ هن ه َ
َّللا ِم ْنه يوم اْل ِقي ِ
ِ ِ
اس أ ِ
فمن سبهم فعليه لعنة ه ِ
ع ْدًَل».
َج َمع َ
َّللا َواْل َمَال ئ َكة َوالهن ِ ْ
امة َصْرًفا َوََل َ
ينَ ،وََل َيْقَب ُل ه ُ ُ َ ْ َ َ َ
ُخِّرج؟
طالب........ :
ما خرج األحاديث؟
طالب :اكتفى بذكر البزار..
الذي بعده الثاني ُخِّرج..
طالب :الطبراني والحاكم......
صح حكم عليه أم..
يث ِبه َذا اْلمعَنى َك ِثيرٌةَ ،فح َذ ِار ِمن اْلو ُقوِع ِفي أَحٍد ِم ْنهمَ ،كما َفعل من َطعن ِفي ِ
"و ْاْل ِ
الد ِ
ال:
ُْ َ َ َ َْ ََ
َ
َ
َ َ
َ
َْ
َحاد ُ َ
َ ُ
ين َفَق َ
َّللا عَلي ِه وسهلمِ -في َت ْثبِ ِ
ول ه ِ
ه
يث َع ْن َرس ِ
ِإ هن اْلم َع ِوَذ َت ْي ِن لَ ْي َس َتا ِم َن اْلُقْر ِ
يت ِه َما
آنَ ،و َما َص هح َحِد ٍ
َّللا َ -صلى ه ُ َ ْ َ َ
ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ه
ِ
ِ
غ ْيُرُه َعَل ْي َها،
يف َل ْم ُي َوافْق ُه َ
عْقَب ُة ْب ُن َعام ٍر َضع ٌ
عْقَب َة ْب ِن َعام ٍرَ ،و ُ
َوُد ُخولِ ِه َما في ُج ْمَلة ال هت ْن ِزيل إَل َع ْن ُ
اب و ُّ ِ
َف ِروايتُه م ْطرح ٌة .وه َذا رد لِما َذ َكرَن ِ
ِ ِ
الص َح َاب ُة ِم َن اْل ِمهل ِة.
ال لِ َما َنَقَل ْت ُه َلَنا ه
ََ ُ ُ ََ ََ َ َ ْ ُ
السهنةَ ،وإ ِْب َط ٌ
اه م َن اْلك َت َ
ِ ِ
ِ
ِ
الش ِريع َة ِفي ه ِ
يح ْي ِن اْل ُب َخارِ
ِي َو ُم ْسِل ٍم
الصح َ
َفِإ هن ُ
يسى اْل ُج َهن هي م هم ْن َرَوى َلَنا ه َ
عْقَب َة ْب َن َعام ِر ْب ِن ع َ
ِ
ِ
ِ
ِ
يماَ .ف َم ْن َن َسَب ُه أ َْو
َّللا َوَو َصَف ُه ْم َوأَ ْثَنى َعَل ْي ِه ْمَ ،وَو َعَد ُه ْم َم ْغفَرًة َوأ ْ
َو َغ ْي ِره َماَ ،ف ُه َو م هم ْن َمَد َح ُه ُم ه ُ
َجً ار َعظ ً
ول ه ِ
آن َط ِ
ِ
وِ
اع ٌن َعَلى َرس ِ
احًدا ِم َن ه ِ ِ
يع ِة ،م ْب ِط ٌل لِْلُقْر ِ
ِ هِ
ِ
َّللا َ -صهلى
َ
ُ
الص َح َابة إَلى َكذ ٍب َف ُه َو َخار ٌج َعن الشر َ ُ
احٌد ِم ْنهم َت ْكِذيبا َفَق ْد س هب؛ ِْلَ هنه ََل عار وََل عيب بعد اْل ُك ْف ِر ِب ه ِ
َّللا عَلي ِه وسهلم .-وم َتى أُْل ِحق و ِ
َع َظ ُم
ُ َ َ َ َْ َ َ ْ َ
اَّلل أ ْ
ً
َ َ
ُ
ُْ
هُ َ ْ َ َ
ََ
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ِ ِ
ِمن اْل َك ِذ ِب ،وَق ْد َلعن رسول ه ِ
ِ ه
ه
َص َغ ِرِه ْمَ -وََل
َ
َص َح َاب ُهَ ،فاْل ُم َكذ ُب ْل ْ
َّللا َعَل ْيه َو َسلمَ -م ْن َس هب أ ْ
َّللا َ -صلى ه ُ
َ ََ َ ُ ُ
ِ
ِ
َّللا اهل ِتي َش ِهد بِها رسول ه ِ
اخل ِفي َلعَنة ه ِ
ِ
ه
َص ِغ َير ِف ِ
َّللا َعَل ْيه َو َسهلمَ ،-وأَْلَزَم َها ُك هل َم ْن
ْ
يه ْمَ -د ٌ
َّللا َ -صلى ه ُ
َ َ َُ ُ
ِ
ِ
ِ ِ
الرِش ِيد".
الَ :ح َضْر ُت َم ْجلِ َس َه ُارو َن ه
ع َمَر ْب ِن َح ِب ٍ
َص َحابِه ،أ َْو َط َع َن َعَل ْيهَ .و َع ْن ُ
َس هب َواحًدا م ْن أ ْ
يب َق َ
هذا الذي طعن في عقبة بن عامر طعن أيضا في أبي بكرة راوي حديث «لن يفلح قوم ولوا أمورهم
امرأة» وقال :هذا مردود الرواية ومردود الشهادة؛ ألنه قاذف.
الصحابة الذين َّ
عدلهم هللا –جل وعال ،-شهد لهم النبي –عليه الصالة والسالم -بالخيرية على الناس

كلهم ،وحديثه مخرج في الصحيح ،ولو كان فيه أدنى مطعن ما ُخرج له في الصحيح ،واتفقت األمة
أئمتها وخيارها وفضالؤها وساداتها ،كلهم على مدح الصحابة ،وعدم القدح في واحد منهم ألمر يراد –

وهللا أعلم ،-يطعن في الصحابة من أجل إبطال ما جاؤوا به وما حملوا ،ولذا تجدون أكثر من يتعرض
للنقض أبو هريرة من الكفار وأبواق الكفار ،من المستشرقين وأذناب المستشرقين يطعنون في أبي هريرة،

لماذا؟

ألنه يحمل نصف الدين ،فإذا أبطلوه ،طعنوه فيه أبطلوا ما حمله من الدين ،وال تجد أحدا يطعن في

المقلين ،يطعن في واحد يكفيه خمسة آالف شخص من المقلين ،إذا طعن في أبي هريرة ارتاح من

نصف السنة ،لكن من يطعن في آبي اللحم أو أبيض بن حمال أو غيرهما من المقلين؟ هذا يحتاج

إلى عمر ليجمع من هؤالء ما يعادل أبا هريرة ،مما يدل على أن المراد ليس الطعن لذات الشخص،
وإنما المراد الطعن فيما يحمل هذا الشخص وفيما يرويه هذا الشخص.
ورَ ،و َعَل ْت
الَ :ح َضْر ُت َم ْجلِ َس َه ُارو َن ه
ع َمَر ْب ِن َح ِب ٍ
الرِش ِيد َف َجَر ْت َم ْسأََل ٌة تََن َاز َع َها اْل ُح ُ
" َو َع ْن ُ
ض ُ
يب َق َ
يث ير ِو ِ
ول ه ِ
ِ
ه
يه أ َُبو ُهَرْيَرَة َع ْن َرس ِ
َّللا َعَل ْي ِه َو َسهلمَ ،-فَرَف َع
اح َت هج َب ْع ُ
َص َو ُ
ات ُه ْمَ ،ف ْ
ض ُه ْم ِب َحد ٍ َْ
أْ
َّللا َ -صلى ه ُ
ُ
ِ
ِ
يث َعَلى َرس ِ
ول
ال َق ِائُلو َن ِم ْن ُه ْمََ :ل ُيْقَب ُل َه َذا اْل َحِد ُ
ض ُه ُم اْل َحِد َ
َب ْع ُ
ُ
ام َح هتى َق َ
يثَ ،وَزَادت اْل ُمَدا َف َعةُ َواْلخ َص ُ
َن أَبا هريرَة م هتهم ِفيما ير ِو ِ
ِ
ِ
هِ
ه
الرِش َيد َق ْد
يهَ ،و َصهر ُحوا ِب َت ْكِذي ِب ِهَ ،وَ أر َْي ُت ه
َّللا َعَل ْيه َو َسهلم-؛ ْل ه َ َُ ْ َ ُ َ ٌ َ َ ْ
َّللا َ -صلى ه ُ
ول ه ِ
َنحا َنحوهم ،وَنصر َقوَلهمَ ،فُقْل ُت أََنا :اْلحِد ُ ِ
ه
يح َع ْن َرس ِ
َّللا َعَل ْي ِه َو َسهلمَ ،-وأ َُبو
يث َصح ٌ
َ
َّللا َ -صلى ه ُ
ُ
َ ْ َ ُْ َ َ َ ْ ُ ْ
ِ
قِ
ه
ُهَرْيَرَة ص ِح ُ ه ِ
ِ
يد
َّللا َعَل ْي ِه َو َسهلمَ -و َغ ْي ِرِهَ ،فَن َظَر ِإَل هي ه
الرِش ُ
َ
يما َيْر ِويه َع ِن الهنب ِي َ -صلى ه ُ
يح النْقل َص ُدو ٌ ف َ
ِ
ِ
احب اْلَب ِر ِيد ِباْلَب ِ
ِ
َن َظَر م ْغ َض ٍبَ ،و ُق ْم ُت ِم َن اْلم ْجلِ ِ
اب،
يلَ :ص ُ
س َفا ْن َصَرْف ُت إَلى َم ْن ِزلِيَ ،فَل ْم أَْلَب ْث َح هتى ق َ
َ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
َفَد َخل َفَقال لي :أ ِ
ولَ ،وَت َحهن ْط َوَت َكهف ْن! َفُقْل ُت :الهل ُه هم ِإهن َك َت ْعَل ُم أَني دفعت
ين ِإ َج َاب َة َمْق ُت ٍ
َج ْب أَم َير اْل ُم ْؤ ِمن َ
َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الرِشيد َو ُه َو
َن ُي ْط َع َن على أصحابهَ ،ف َسل ْمني م ْن ُهَ .فأ ُْدخْل ُت َعَلى ه
َجَلْل ُت َنبِهي َك أ ْ
َع ْن َصاح ِب َن ِبِي َكَ ،وأ ْ
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اسر عن ِذر ِ ِ ِ
السيف ،وبين يدي ِه ِ
ِ
ِ
ِ
الن ْط ُعَ ،فَل هما َب ُ ِ
ال
اع ْيه ،بَِيده ه ْ ُ َ َ ْ َ َ َ ْ
س َعَلى ُكْرِس ٍي م ْن َذ َه ٍبَ ،ح ٌ َ ْ َ َ
َجال ٌ
صَر بي َق َ
الد ْف ِع لَِقولِي ِب ِم ْث ِل ما َتَلهقي َت ِني بِ ِهَ ،فُقْلت :يا أ ِ
ِ
ِ
الرِد َو ه
َم َير
َحٌد ِم َن ه
ع َمُر ْب َن َح ِب ٍ
َ ْ
يبَ ،ما َتَلهقاني أ َ
ليَ :يا ُ
ُ َ
ْ
ِ ِ
ِ ِ
هِ
ِ
ه
َّللا َعَل ْي ِه َو َسهلمَ -و َعَلى َما
اْل ُم ْؤ ِمن َ
ينِ ،إ هن الذي ُقْل َت ُه َو َج َادْل َت َع ْن ُه فيه ْازِدَر ٌ
اء َعَلى َر ُسول هَّللا َ -صلى ه ُ
ج ِ
ض و ْاْلَح َكام ِفي ِ
ِ
ِ
ين َف ه
الصَال ِة َوال هط َال ِق
الصَيامِ َو ه
َص َح ُاب ُه َك هذا ِب َ
اء ِبهِ ،إ َذا َك َ
ان أ ْ
الش ِر َ
َ َ
يع ُة َباطَلةٌَ ،واْلَفَرائ ُ َ ْ ُ
ولَ ،فرجع ِإَلى َن ْف ِس ِه ثُ هم َقال :أ ِ
وِ
اح َواْل ُح ُد ِ
اك
الن َك ِ
ع َمُر ْب َن َح ِب ٍ
ود ُكُّل ُه َمْرُد ٌ
َحَي َ
يب أ ْ
َ ْ
َحَي ْي َتني َيا ُ
ود َغ ْيُر َمْق ُب ٍ َ َ َ
َ
َّللا! وأَمر لِي ِبع َشرِة َآَل ِ
ول".
ف ِدْرَه ٍمُ .قْل ُتَ :ف ه
الص َح َاب ُة ُكُّل ُه ْم ُ
َ َ
ه ُ َ ََ
ع ُد ٌ
أبو هريرة دعا النبي –عليه الصالة والسالم -أن يحببه إلى الناس ،ويحبب الناس إليه ،فالمخلصون
من هذه األمة كلهم يحبون أبا هريرة ،والناصحون من هذه األمة كلهم يحبون أبا هريرة ،وإلى أن مات–

رضي هللا عنه وأرضاه -وهو محبوب عند الناس ،يحبهم ويحبونه؛ بسبب دعوة النبي -عليه الصالة

والسالم .-وذكر الحافظ الذهبي وغيره أن قوما في مجلس يتجاذبون أطراف الحديث ،فوقع واحد منهم
في أبي هريرة ،فنزلت عليه حية من السقف فلدغته ،فمات ،وصححها الحافظ الذهبي ،وكل من جاء

بعده ،فاألمر ليس بالسهل ،انظر ماذا تقول ،أنت ال تطعن في شخص ،الشخص هذا الطعن يزيده

رفعة عند هللا -جل وعال ،-ويأخذ من حسناتك ،ويعطيك من سيئاته ،لكن إن كان فيما يحمله هذا

الشخص من الدين الذي ما وصل إلى األمة إال بواسطته ،فإذا طعنت فيه فأنت طاعن في الشريعة،
نعم.

الصحاب ُة ُكُّلهم عدول .أَولِياء ه ِ
اؤُهَ ،و ِخَيَرتُ ُه ِم ْن َخْل ِق ِه َب ْعَد أَ ْن ِبَيائِ ِه َوُرُسلِ ِه.
َص ِفَي ُ
َّللا َت َعاَلى َوأ ْ
" ُقْل ُتَ :ف ه َ َ
ُ ْ ُُ ٌ ْ َ ُ
ه َذا م ْذهب أَه ِل ُّ ِ
ِ
ِ
اع ُة ِم ْن أ َِئ هم ِة َهِذِه ْاْلُ هم ِةَ .وَق ْد َذ َهَب ْت ِشْرِذ َم ٌة ََل ُمَب َاَل َة ِب ِه ْم
َ َ َُ ْ
السهنةَ ،واهلذي َعَل ْيه اْل َج َم َ
ِ
الص َح َابة َك َح ِ
غ ْي ِرِه ْمَ ،فَيْلَزُم اْلَب ْح ُث َع ْن َعَداَل ِت ِه ْم".
ِإَلى أ ه
ال َ
ال ه
َن َح َ
يعني المتفق عليه بين أهل السنة أن الصحابة كلهم عدول ،كلهم عدول ،ال يُبحث في عدالة واحد منهم

إذا ثبتت له الصحبة.

طالب.......:جاء حديث قال –عليه الصالة والسالم« :-أمسكوا عن أصحابي ....................
قال الرسول –صلى هللا عليه وسلم -أمسكوا....

ال تسبوا أصحابي..
طالب...........:أهل السنة ....
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طالب.....:
ماذا؟
طالب« .......... :إذا ذكر أصحابي فأمسكوا»..
أما حديث «أصحابي كالنجوم» فهذا باطل ليس صحيح« ،أصحابي كالنجوم بأيهم اهتديتم اقتديتم»
هذا ليس بصحيح ،وأما اإلمساك عن ذكر الصحابة وعما شجر بين الصحابة فهذا مذهب أهل السنة

والجماعة ،ال نخوض فيما حصل بينهم ،كلهم مجتهدون ،وكل مجتهد له أجر ،المصيب له أجران،
والمخطئ له أجر واحد.

ِ
" و ِم ْنهم من َفهرق بين حالِ ِهم ِفي بد ِ
اكُ ،ث هم َت َغهيَر ْت ِب ِه ُم
َ ُْ َْ
الِ :إهن ُه ْم َك ُانوا َعَلى اْل َعَداَلة ِإ ْذ َذ َ
اءة ْاْل َْم ِر َفَق َ
َُ َ
َ َْ َ َ ْ
يهم اْلحروب وس ْفك ِ
ِ
الص َح َاب ِة
الد َم ِاءَ ،فَال ُبهد ِم َن اْلَب ْح ِثَ .و َه َذا َمْرُدوٌدَ ،فِإ هن ِخَي َار ه
ال َف َظ َهَر ْت ف ِ ُ ُ ُ ُ َ َ ُ
ْاْل ْ
َح َو ُ
ِ
َوُف َضَال َء ُه ْم َك َعلِ ٍي َو َطْل َح َة َو ُّ
اه ْم َوَر ِضي
غ ْي ِرِه ْمَ -ر ِض َي ه
الزَب ْي ِر َو َ
َّللا َعَل ْي ِه ْم َوَزهك ُ
َّللاُ َع ْن ُه ْم -م هم ْن أَ ْثَنى ه ُ
َ
ِ
ِ
اص ًة اْل َع َشَرَة اْل َمْقطُوع َل ُه ْم
َجراً َع ِظيماً}َ .و َخ ه
اه ْم َوَو َعَد ُه ُم اْل َجهن َة ِبَق ْولِه َت َعاَلىَ { :م ْغفَرًة َوأ ْ
َع ْن ُه ْم َوأَْر َض ُ
الرس ِ
ِ ِ ِِ
ير ِم َن اْل ِف َت ِن َو ْاْلُم ِ
ور اْل َج ِارَي ِة َعَل ْي ِه ْم َب ْعَد َن ِبِي ِه ْم بِِإ ْخَب ِارِه
ول ُه ُم اْلُق ْد َوةُ َم َع ِعْل ِم ِه ْم ِب َكثِ ٍ
باْل َجهنة بإ ْخَب ِار ه ُ
ُ
ِ
ِ ِ
ِ
ِِ
ِِ ِ
ِِ
ور َم ْب ِنهي ًة َعَلى ِاَل ْج ِت َه ِادَ ،وُك ُّل
ُم ُ
َل ُه ْم ب َذل َكَ .و َذل َك َغ ْيُر ُم ْسق ٍط م ْن َمْرَتَبته ْم َوَف ْضله ْم ،إ ْذ َك َان ْت تْل َك ْاْل ُ
ِ
يب".
ُم ْج َت ِهٍد ُمص ٌ
ليس كل مجتهد مصيبا ،بل في المجتهدين من يخطئ كما دل عليه الحديث :إذا اجتهد المجتهد ،اجتهد
الحاكم فأصاب فله أجران ،فإذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر ،ليس كل مجتهد مصيبا ،لكن لكل مجتهد
نصيب من األجر سواء أصاب أو أخطأ ،إن أصاب فله أجران ،وإن أخطأ فله أجر.
" وسيأ ِْتي اْل َكَالم ِفي ِتْلك ْاْلُم ِ ِ
ورِة "الحجرات" مبينة إن شاء هللا تعالى".
ور في ُس َ
َََ
َ ُ
ُ
تم تفسير سورة الفتح ،والحمد هلل.
اللهم صل على محمد.

