تفسير القرطبي
سورة الزخرف 7

معالي الشيخ الدكتور
عبد الكريم بن عبد هللا الخضير
عضو هيئة كبار العلماء
وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

تاريخ المحاضرة:

المكان:

تفسري القرطيب-سورة الزخرف()007

نعم.
بسم هللا الرحمن الرحيم
الحمد هلل رب العالمين ،وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال اإلمام القرطبي -رحمه هللا تعالى:-
ق وِ
ق ِ
لك َّن أَ ْك َثَرُك ْم لِْل َح ِ
َن َي ُكو َن َه َذا ِم ْن َق ْو ِل
"قوله تعالىَ{ :لَق ْد ِجْئ ُ
كارُهو َن} َي ْح َت ِم ُل أ ْ
ناك ْم ِباْل َح ِ َ
مالِ ٍك َلهم ،أَي ِإَّن ُكم م ِ
اكثُو َن ِفي َّ
الدْنَيا ِباْل َح ِ
اك ْم ِفي ُّ
َن
الن ِار؛ ِِل ََّنا ِجْئَن ُ
ق َفَل ْم َت ْقَبُلواَ ،وَي ْح َت ِم ُل أ ْ
ُْ ْ
ْ َ
َ
ي ُكو َن ِمن َك ََلمِ َّ ِ
ِ
ال ْاب ُن
َي َبَّيَّنا َل ُك ُم ْاِل َِدَّل َةَ ،وأَْر َسْلَنا ِإَل ْي ُك ُم ُّ
ْ
َ
الر ُس َلَ " ،ولك َّن أَ ْك َثَرُك ْم" َق َ
َّللا َل ُه ُم اْلَي ْوَم ،أ ْ
ِ
ِ َّ
اع
يل :أََرَاد ِباْل َك ْثَرِة ُّ
اء َواْلَق َاد َة ِمْن ُه ْمَ ،وأ َّ
َعَّب ٍ
َما ْاِلَ ْتَب ُ
الرَؤ َس َ
َي َوَلك َّن ُكل ُك ْمَ ،وِق َ
اسَ ":ولك َّن أَ ْك َثَرُك ْم" أ ْ
ين َّ ِ
َي لِ ْ ِ
ْل ْس ََلمِ َوِد ِ
َّللا " ِ
ان َل ُه ْم أَ َثر " لِْل َح ِ
كارُهو َن".
َف َما َك َ
ق" أ ْ
المخاطبون بقول{ :لقد جئنكم بالحق} المؤكد أنهم الجميع؛ ألنهم كلهم كارهون للحق ،هذا على
قول ابن عباس أن الكل من أهل النار إذا قضي عليهم بأنه خلود ال موت بعده ،وأنهم ماكثون
فيها ،هؤالء كلهم كارهون للحق على قول ابن عباس ،وعلى القول اآلخر األكثر كارهون وهم
المتبوعون ،وأما األتباع فهم بمجرد أن دعوا إلى الباطل والكفر استجابوا له ،وإن لم يكونوا
كارهين للحق لكن عدم كراهتهم للحق أيضا ال تنفعهم؛ ألنهم نطقوا وفعلوا ما يوجب خلودهم في
النار ،وهو الكفر باهلل –جل و عل ،-سواء كرهوا الحق مع ذلك أو لم يكرهوه ال يجدي وال ينفع،
نعم.
ال ُمَق ِاتل :نزلت في تدبيرهم بالمكر ِب َّ
الن ِب ِي َ -صَّلى
قوله تعالى { :أ َْم أ َْبَرُموا أَ ْم اًر َفِإَّنا ُم ْب ِرُمو َن } َق َ
ِ
َّللا َعَل ْي ِه َو َسَّل َم ِ -في َد ِار َّ
َن َي ْبُرَز
َمُرُه ْم َعَلى َما أ َ
َش َار ِبه أَُبو َج ْه ٍل َعَل ْي ِه ْم أ ْ
الن ْد َوِةِ ،ح َ
ين ْ
اس َتَقَّر أ ْ
َّ ُ
ِِ
ِ
ِِ
َّللا
ف اْل ُم َ
ِم ْن ُك ِل َق ِبيَل ٍة َر ُجل؛ لَِي ْش َت ِرُكوا ِفي َق ْتلِهَ ،ف َت ْض ُع َ
طاَلَب ُة ِب َدمهَ ،فَن َزَل ْت َهذه ْاْلَيةَُ ،وَقَت َل َّ ُ
ِ
ِ
ام ِْ
َح َك ُمواَ ،و ِْ
ام ،أ َْبَرْم ُت َّ
َح َك َم
ال ِإ َذا أ ْ
الش ْي َء أ ْ
يع ُه ْم ِبَب ْد ٍر " ،أ َْبَرُموا" أ ْ
َجم َ
َح َك ْم ُت ُهَ ،وأ َْبَرَم اْلف َت َ
اإل ْح َك ُ
اإل ْبَر ُ
اْل َف ْت َل".
الفتال إذا أحكم الفتل.
طالب :الفتال؟
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نعم.
َّ ِ
ِ
يل َو ُم ْبَرٍم
الِ :م ْن َس ِح ٍ
" َو ُه َو اْل َف ْت ُل الثانيَ ،و ْاِل ََّو ُل َسحيلَ ،ك َما َق َ
َفاْل َم ْعَنى

الت ْك ِذ ِ
َّ
يب

ِ
ِ
َج َم ُعوا َعَلى
َح َك ُموا َك ْي ًدا َفِإَّنا ُم ْحك ُمو َن َل ُه ْم َك ْي ًداَ ،قاَل ُه ْاب ُن َزْي ٍد َو ُم َجاهدَ ،ق َت َاد ُة :أ َْم أ ْ
أ َْم أ ْ
َفِإَّنا مج ِمعو َن عَلى اْلج َز ِ
اء ِباْلَب ْع ِث ،اْل َكْل ِب ُّي :أ َْم َق َض ْوا أم ار فإنا قاضون عليهم بالعذاب،
َ
َ
ُْ ُ

ِ
الر ْح ِ
من آلِ َه ًة ُي ْعَب ُدو َن}
َج َعْلنا ِم ْن ُدو ِن َّ
يل { :أ َْم أ َْبَرُموا} َع ْطف َعَلى َق ْولِه { :أ َ
وأم ب َم ْعَنى َب ْلَ ،وِق َ
ِ
اك ْم ِباْل َح ِ
ضوا؛ ِِل ََّن ُه ْم ِفي
َعَر ُ
َي َوَلَق ْد ِجْئَن ُ
ق َفَل ْم َت ْس َم ُعوا ،أ َْم َسم ُعوا َفأ ْ
يل :أ ْ
[الزخرفَ ،]45 :وِق َ
أَْن ُف ِس ِه ْم أ َْبَرُموا أم ار أمنوا به العقاب".
الذي أشار عليهم بأن يجتمع من كل قبيلة واحد فيتفرق دمه بين القبائل هو أبو جهل أم الشيطان
الذي جاء في صورة رجل؟ ألن في السيرة..
طالب :أبو جهل.
نعم؟
طالب :أبو جهل.
شيخ على هيئة رجل نجدي ،نعم هذا المعروف في السيرة .هنا يقول :أبو جهل ،نعم أشار عليهم
بالقتل ،لكن ما أشار عليهم بالطريقة.
طالب....:الذي أشار ..أبو جهل أشار أم الشيطان أشار بالقتل...أبو جهل أشار بالطريقة
فقال :نعم الرأي ،نعم المشورة.
يعني وافقه.
طالب :نعم وافقه.
نحفظ من السير أنه الذي أشار عليه ،يعني يفرق دمه بين القبائل.
ِ
ِ
ِ
اج ْو َن
" َق ْوُل ُه َت َعاَلى{ :أ َْم َي ْح َسُبو َن أََّنا ََل َن ْس َم ُع ِسَّرُه ْم َوَن ْجو ُ
َي َما ُيسُّروَن ُه في أَْن ُفس ِه ْم َوَي َتَن َ
اه ْم} أ ْ
ظ ُة ِعْن َد ُه ْم َي ْك ُتُبو َن َعَل ْي ِه ْم".
ِب ِه َبْيَن ُه ْمَ " ،بلى" َن ْس َم ُع َوَن ْعَل ُمَ { ،وُر ُسُلنا َل َد ْي ِه ْم َي ْك ُتُبو َن} أ ِ
َي اْل َح َف َ
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طالب.........:
يعني الشيطان ألقاه ،ثم تبناه فأمر به ،احتمال.
طالب..:أمر به....
ال ،هذا احتمال ،يعني المشورة أصلا من الشيطان ،أشار عليهم ،وتبناه أبو جهل باعتباره
كبيرهم وزعيمهم ،فيحتمل على هذا وهذا.
َن َه َذا َن َز َل ِفي َث ََل َث ِة َن َف ٍر َكاُنوا َب ْي َن
ِي أ َّ
" َوُرو َ
َك ََلمَنا؟ وَقال َّ
الث ِانيِ :إ َذا َج َهْرُت ْم َس ِم َعَ ،وِإ َذا
َ َ َ
َسَرْرُت ْمَ ،قاَل ُه ُم َح َّم ُد
أْ
َعَلْن ُت ْم َف ُه َو َي ْس َم ُع ِإ َذا أ ْ
مسعود في سورة" فصلت".

ِ
َّللا َي ْس َم ُع
َح ُد ُه ْم :أ ََتَرْو َن أ َّ
ال أ َ
اْل َك ْعَبة َوأ ْ
َن َّ َ
َس َت ِارَهاَ ،فَق َ
أَسرْرُتم َلم َيسم ْع ،وَقال َّ
ان َي ْس َم ُع ِإ َذا
الثالِ ُثِ :إ ْن َك َ
َْ ْ ْ ْ َ َ َ
ْب ُن َك ْع ٍب اْلُقَر ِظ ُّيَ ،وَق ْد َم َضى َه َذا اْل َم ْعَنى َع ِن ْاب ِن

قد يقول قائل :هناك فرق بين الجهر واإلسرار ،فالجهر يسمع واإلسرار ال يسمع ،فكيف يقول
الثاني :إن كان يسمع إن جهرتم فهو يسمع إن أسررتم؟
الذي يسمع الجهر دون اإلسرار القريب ،القريب يسمع الجهر دون اإلسرار ،يعني من
المخلوقين ،والبعيد ال يسمع الجهر وال اإلسرار ،فإذا سمع البعيد الجهر فلن يسمع اإلسرار ،يعني
من جنسه؛ ألنه األصل أنه ال يسمع هذا وال هذا ،فإذا سمع هذا فليسمع هذا ،ما فيه ما يمنع أن
يسمع هذا ،وعندهم في تصورهم أنهم مع إقرارهم بوجود هللا ،وأنه الخالق الرازق المحيي المميت
أيضا
المدبر ،إال أنه باعتباره في السماء يعترفون بهذا أنه بعيد ال يسمع ،ال يسمع السر ،ولبعده ا
ال يسمع الجهر ،فقال الثالث :إن كان يسمع الجهر مع بعده فإنه يسمع السر.

ألن المانع من سماع الجهر هو البعد ،فإذا انتفى هذا المانع سمع مع البعد ،فليس السر؛ ألن
الذي نفى المانع إنما هو خارق ،فإذا وجد هذا الخارق في الجهر فليوجد في السر .هللا -جل
وعل -سميع قريب مجيب ،أقرب إلى أحدكم من عنق دابته{ ،ونحن أقرب إليه من حبل الوريد}،
لكن هؤالء كلهم كفار ،ولذلك قال أحدهم :أترون أن هللا يسمع كلمنا؟ وكثير من المسلمين وإن
كان يعترف بأن هللا يراه ،وأنه يسمعه ،وأنه مميته ،وأنه محييه وجازيه على السيئات إال أن فعله

معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

وحاله حال من ال يعترف بجميع هذا ،يزاول المعصية ،ويستخفي من الناس وال يستخفي من هللا،
ويخفت صوته عن الناس ،وال يرعى هلل أدني حرمة.
هذا حال كثير من المسلمين ،فكأنه بلسان حاله مكذب ،حاله حال المكذبين ،لكن هل معنى هذا
أنه يخرج من الدين بهذه التصرفات؟
ال.
ِ
اخُتلِ َ ِ
كان لِ َّلر ْح ِ
اس
ين} ْ
ال ْاب ُن َعَّب ٍ
من َوَلد َفأََنا أ ََّو ُل اْلعا ِبد َ
" َق ْوُلهُ َت َعاَلىُ { :ق ْل ِإ ْن َ
ف في َم ْعَن ُ
اهَ ،فَق َ
واْلحسن و ُّ ِ
اما،
ان لِ َّلر ْح َم ِن َوَلدَ ،فـ" ِإ ْن" ِب َم ْعَنى َماَ ،وَي ُكو ُن اْل َك ََل ُم َعَلى َه َذا َت ًّ
السد ُّي :اْل َم ْعَنى َما َك َ
َ ََُ َ
ِ
ِ
ِ
ين".
ين" أ ِ
َي اْل ُم َو ِحد َ
ئ " َفأََنا أ ََّو ُل اْلعا ِبد َ
ثُ َّم َت ْب َتد ُ

الغالب أن إن بمعنى ال أو بمعني ما النافية يأتي بعدها استثناء ،وهذه العلمة على أنها بمعنى
ما ،يأتي بعدها إال.
ِ
ِ
ِ
ين"
ين} أ ِ
ين ِم ْن أ ْ
َه ِل َم َّك َةَ ،عَلى أََّن ُه ََل َوَل َد َل ُهَ ،واْل َوْق ُ
ف َعَلى " اْلعا ِبد َ
َي اْل ُم َو ِحد َ
"{ َفأََنا أ ََّو ُل اْلعا ِبد َ
ِِ
ِ
ِ
َن َي ُكو َن
يل أ ْ
يل :اْل َم ْعَنى ُق ْل َيا ُم َح َّم ُد ِإ ْن َثَب َت َّّلِل َوَلد َفأََنا أ ََّو ُل َم ْن َي ْعُب ُد َوَل َد ُهَ ،وَلك ْن َي ْس َتح ُ
َتامَ ،وِق َ
َل ُه َوَلدَ ،و ُه َو َكما َتُقول لِم ْن تناظره :إن ثبت ما قلت ِبالدَّلِ ِ
يل َفأََنا أ ََّو ُل َم ْن َي ْع َت ِق ُد ُهَ ،و َه َذا ُمَباَل َغة
ُ َ
َ
ِ ِ ِ ِ
اك ْم َل َعلى
اع ِتَق ِاد ِهَ ،و َه َذا َتْرِقيق ِفي اْل َك ََلمَِ ،كَق ْوِل ِهَ { :وإَِّنا أ َْو ِإَّي ُ
يل ِإَلى ْ
َي ََل َس ِب َ
في اَل ْست ْب َعاد ،أ ْ
ين} [سبأ.]24 :
دى أ َْو ِفي َض ٍ
َلل ُمِب ٍ
ُه ً

َن َتع ِظيم اْلوَل ِد َتع ِظيم لِْلوالِ ِد ،وَقال مج ِ
ِ ِ
واْلمعَنى عَلى َه َذاَ :فأََنا أ ََّول اْلعا ِب ِد َ ِ ِ
اهد:
َ َ َُ
َ َْ َ
ين ل َذل َك اْل َوَلد؛ ِل َّ ْ َ َ ْ
َ
ُ َ
اْلمعَنى ِإ ْن َك َ ِ
الس ِد ُّي أ َْي ًضا:
ال ُّ
َْ
ان ل َّلر ْح َم ِن َوَلد َفأََنا أ ََّو ُل َم ْن َعَب َد ُه َو ْح َد ُهَ ،عَلى أََّن ُه ََل َوَل َد َل ُهَ ،وَق َ
َن َل ُه َوَل ًداَ ،وَل ِك ْن ََل َيْنَب ِغي ذلك ،قال
ان َل ُه َوَلد ُكْن ُت أ ََّو َل َم ْن َعَب َد ُهَ ،عَلى أ َّ
اْل َم ْعَنى َل ْو َك َ
ال لِ َّ ِ
اخ ِتَي ُار َّ
المهدوي :ف" ِإ ْن" َعَلى َه ِذ ِه ْاِلَ ْق َو ِ
الطَبرِ
َن َك ْوَن َها
ِي؛ ِِل َّ
َج َوُدَ ،و ُه َو ْ
لشْرطَ ،و ُه َو ْاِل ْ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ين،
ين" ْاْلنف َ
يلِ :إ َّن َم ْعَنى" اْلعا ِبد َ
يما َم َضىَ ،وِق َ
ب َم ْعَنى َما ُي َت َوه ُ
َّم َم َع ُه أَ َّن اْل َم ْعَنى َل ْم َي ُك ْن َل ُه ف َ
ِ
ِ
ين".
ال َب ْع ُ
ان اْل َع ِبد َ
ان َك َذلِ َك َل َك َ
ض اْل ُعَل َماءَ :ل ْو َك َ
َوَق َ

ين} على لسان النبي –عليه الصلة
كان ل َّلر ْحمن َوَلٌد َفأ ََنا أََّول اْلعابد َ
قوله –جل وعل { :-ق ْل إ ْن َ
والسلم -يعني قل لهم يا محمد :إن كان للرحمن ولد على سبيل التنزل ،فأنا أول المتعبدين
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والمعتقدين لهذا ،إن كان ،لكنه لم يكن؛ ألن هللا -جل وعل – نفاه عن نفسه ،لم يلد ولم يولد،
ولدا يعني ال أعبده؛ ألنه ليس له ولد ،إنما أعبده على أي حال سواء كان له
يعني لو قدر أن له ا

ولد أو ليس له ولد ،فالعبادة حاصلة على كل حال ،وانتفاء الولد حصل بالدليل القطعي إذن ال

ولد ،ومن أعظم نعم هللا –جل وعل –على عباده أنه لم يكن له ولد{ ،قل الحمد هلل الذي لم يتخذ
ولدا.
ولدا} قل الحمد هلل الذي لم يتخذ ا
ولدا نعمة تستحق الحمد الذي يؤمر به
ولدا؟ ما اتخذ ا
قد يقول قائل :هل هذه نعمة أنه ما اتخذ ا

أنه ليس له ولد؟

طالب :قال إن الحمد على .........وهذا من....
ولدا ،لو أن هللا تعالى َّ
وتقدس عن اتخاذ الولد والشريك على سبيل
قل الحمد هلل الذي لم يتخذ ا

ولدا ،فما حقيقة هذا الولد؟ وما شأن هذا الولد؟ وما تصرفات هذا الولد الذي يرى
الفرض اتخذ ا

أنه ابن اإلله؟ وماذا سيفعل في الخلق؛ ألن له نفواذا؛ ألنه ابن اإلله؟ يعني إذا نظرنا على سبيل
المثال -وهلل المثل األعلى -أوالد الملوك أو أوالد األمراء ،أو أوالد من له نفوذ على الناس ،أو
أوالد..
طالب :تنازع الملك.....
أيضا تسلط من جهة ،تبقى األلوهية لواحد ،تبقى األلوهية لواحد ومن
فيه تنازع من جهة ،وفيه ا
إلها بحال هذا الولد،
دونه ال يستحق هذا الوصف { ،لو كان فيهما آلهة إال هللا لفسدتا} لن يكون ا

إذن فما شانه؟ شأنه ،والعلم عند هللا –جل وعل -وهذا من باب أن العدم ليس بشيء بحيث
يتحدث عنه؛ ألنه لم يكن ،فل يتحدث عنه إال من باب النظر إلى الواقع ،بغض النظر عن
كونه– جل وعل -لم يلد ولم يولد ،لكن إذا نظرت إلى الوقع إلى أن من له نفوذ وأمر ونهي ،وله
مشاهد في أوالد
ولد ،تجد أن هذا الولد له شيء من التسلط على الناس ،واألذية لهم ،وهذا
َ
األعيان وأوالد الوجهاء وأوالد الكبراء.

ولذلك هذه نعمة من هللا – جل وعل -أن لم يكن له ولد ،والعلم عند هللا ،ماذا يكون مصير هذا
الولد ألنه عدم ،والعدم معروف أنه ليس بشيء ،فل يمكن التحدث عنه وهو عدم ،لكن إذا نظرنا
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إلى الواقع وجدنا من عنده ولد ،نجد أن هذا الولد يؤذي الناس باسمه ،ولذلك بعض المسئولين
تحمد هللا –جل وعل -أنه عقيم ،هو في نفسه شيء من التسلط ،فكيف بأوالده؟
فإذا كان تسلطه هو أمره ونهيه بحق ،فكيف بولده الذي ال حق له في التسلط؟ تعالى هللا –جل
وعل -عن مشابهة المخلوقين ،ولذا يقول { :قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين} ،يعني إنا
أعبد هللا على كل حال ،وأنا عبد له مذلل مطيع سواء كان له ولد أو لم يكن له ولد ،يعني لو
على سبيل التنزل له ولد فأنا أول العابدين ،أي أول المتعبدين هلل –جل وعل -مع أنه ليس له
ولد.
طالب :شيخ ..أنا أول المتعبدين هلل أو للولد..؟
أبدا.
ال ،هلل –جل وعل -هلل ،ليس للولد ا
ِ
ِ
عبدا
ين" ِب َغ ْي ِر أَلِ ٍ
" َوَك َذلِ َك َقَأَر أَُبو َعْب ِد َّ
الَ :ع ِبَد َي ْعَب ُد ً
الر ْح َم ِن َواْلَي َمان ُّي" َفأََنا أ ََّو ُل اْل َع ِبد َ
فُ ،يَق ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
التح ِر ِ
ق:
يك) ِإ َذا أَن َ
( ِب َّ ْ
ال اْل َفَرْزَد ُ
ف َو َغض َب َف ُه َو َعِبدَ ،واَل ْس ُم اْل َعَب َد ُة م ْث َل ْاِلَ َن َفةَ ،ع ْن أَِبي َزْي ٍدَ ،ق َ
ِب َد ِارمِ
كليبا
أهجو
َن
َعُب ُد
،،،
ِب ِم ْثلِ ِه ْم
َف ِجْئ ِني
َج ََل ِسي
أُوَل ِئ َك
أْ
َوأ ْ
أْ
َوُيْن ِش ُد أ َْي ًضا:
ِ
َن ُي ْه َجى ُكَل ْيب ِب َد ِارمِ
َعُب ُد أ ْ
أُوَلئ َك َناس ِإ ْن َه َج ْوِني َه َج ْوُت ُه ْم َ ،،،وأ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ال
ال اْل َج ْو َهرُّ
ال أَُبو َع ْم ٍرو َوَق ْوُل ُه َت َعاَلىَ { :فأََنا أ ََّو ُل اْلعا ِبد َ
ين} م َن ْاِلَ َنف َواْل َغ َضبَ ،وَق َ
ِيَ :وَق َ
َق َ
ِ
ِ ِ
ِ
ين}
ال اْل َهَرو ُّ
ِيَ :وَق ْوُل ُه َت َعاَلىَ { :فأََنا أ ََّو ُل اْلعا ِبد َ
اْلك َسائ ُّي َواْلُق َت ِب ُّيَ ،ح َك ُ
اه اْل َم َاوْرد ُّي َعْن ُه َماَ ،وَق َ
ِِ
ِقيلُ :هو ِم ْن ع ِب َد يعب ُد ،أ ِ
ال َع ِب َد َي ْعَب ُد َف ُه َو َع ِبدَ ،وَقَّل َما
َي م َن ْاْلنف َ
َ َ َْ
َ َ
ال ْاب ُن َعَرَفةَِ :إَّن َما ُيَق ُ
ينَ ،وَق َ
ْ
الل َغ ِة وََل َّ ِ ِ
يَقال :عا ِبد ،واْلُقرآن ََل يأ ِْتي ِباْلَقلِ ِ ِ
َّللا-
ُ ُ َ
َ ْ ُ َ
يل م َن ُّ َ
الشاذَ ،وَلك َّن اْل َم ْعَنىَ :فأََنا أ ََّو ُل َم ْن َي ْعُب ُد َّ َ

ِ
امَأَر ًة َد َخَل ْت َعَلى َزْو ِج َها َف َوَل َد ْت ِمْن ُه لِ ِس َّت ِة
ِي أ َّ
َع َّز َو َج َّلَ -عَلى أََّن ُه َواحد ََل َوَل َد َل ُهَ ،وُرو َ
َن ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّللا تعالى:
أْ
َش ُه ٍرَ ،ف ُذكَر َذلِ َك لِ ُع ْث َم َ
ال َّ ُ
ال َل ُه َعليَ :ق َ
َمَر ِبَر ْجم َهاَ ،فَق َ
ان َ-رض َي َّ ُ
َّللا َعْن ُه َ ،-فأ َ
ِ
{وحمُل ُه وِفصاُل ُه َثَل ُثو َن َشه اًر} [اِلحقاف ،]15 :وَق ِ
ِ
آي ٍة أ ْ ى
عام ْي ِن}
ْ
ال في َ
ََْ َ
َ َ
ُخَر َ { :وفصاُل ُه في َ
َّللا ما ع ِب َد ع ْثمان أَن بع َث ِإَليها ُترُّدَ ،قال عب ُد َّ ِ
ِ
َّللا ْب ُن َو ْه ٍبَ :ي ْع ِني َما
َ َْ
َْ َ
[لقمانَ ،]14 :ف َو َّ َ َ ُ َ ُ ْ َ َ
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ِ
ِ
ِِ
ِ
يلَ " :فأََنا
ف َوََل أَن َ
اس َتْن َك َ
ال ْاب ُن ْاِل ْ
اب ْاْلنف َ
َعَارِب ِيَ { :فأََنا أ ََّو ُل اْلعا ِبد َ
َي اْلغ َض ُ
ْ
ينَ ،وِق َ
ين} أ ْ
فَ ،وَق َ
ِ
َي أََنا أ ََّو ُل َم ْن َي ْعُب ُد ُه َعَلى اْل َو ْح َد ِانَّي ِة ُم َخ ِال ًفا َل ُك ْم.
أ ََّو ُل اْلعا ِبد َ
ين" أ ْ
أَبو عبي َد َة :معَناه اْلج ِ ِ
ِ
ِ
َهل اْل ُكوَف ِة ِإََّل ع ِ
ِ
اص ًما
احد َ
َ
َْ ُ َ
ُ َُ ْ
َي َج َح َدنيَ ،وَقَأَر أ ْ ُ
ينَ ،و َح َكىَ :عَب َدني َحقي أ ْ
الَلمِ ،واْلبا ُقو َن وع ِ
ان َّ
ُ"وْلد" ِب َضمِ اْل َو ِ
ِس َك ِ
اصمَ " :وَلد" َوَق ْد َتَقَّد َم.
ََ
َ
او َوإ ْ
السماو ِ
ات َو ْاِل َْر ِ
ض}
حان َر ِب َّ
{ ُس ْب َ
َّ
َمَر َّ
َّللا َعَل ْي ِه
اْل ُح ُد َ
الن ِب َّي َ -صلى َّ ُ
وثَ ،وأ َ
الكذب".

ِ
يساَ ،نَّزَه َن ْف َس ُه َع ْن ُك ِل َما َي ْق َت ِضي
َي َتْن ِز ً
يها َل ُه َوَت ْقد ً
أْ
وسَّلم – ِب َّ ِ
ِ
َي َع َّما َيُقوُلو َن من
التْن ِزيه { َع َّما َيص ُفو َن} أ ْ
ََ َ

ولدا ،وأن الملئكة بنات هللا.
ومن ذلك دعواهم بأن له ا
ِ
ين َك َّذُبوا ِب َع َذ ِ
َي ا ْتُرْك ُه ْم
اب ْاْل ِخَرِة ،أ ِ
" َق ْوُل ُه َت َعاَلىَ { :ف َذْرُه ْم َي ُخ ُ
وضوا َوَيْل َعُبوا} َي ْعني ُكَّف َار َم َّك َة ِح َ
ِ
ِ
اب ِفي
َي ُخ ُ
وضوا ِفي َباطلِ ِه ْم َوَيْل َعُبوا ِفي ُدْنَي ُ
اه ْمَ { ،ح َّتى ُيَل ُقوا َي ْو َم ُه ُم َّالذي ُي َ
وع ُدو َن} ِإ َّما اْل َع َذ َ
الدْنيا أَو ِفي ْاْل ِخرِة ،وِقيلِ :إ َّن َه َذا مْنسوخ ِبآي ِة َّ ِ
ُخ ِر َج َم ْخَر َج
يلُ :ه َو ُم ْح َكمَ ،وإَِّن َما أ ْ
ُّ َ ْ
َ
َ ُ
الس ْيفَ ،وِق َ
َ َ َ

الته ِد ِ
يد.
َّ ْ

وَق أَر ابن محي ِص ٍن ومج ِ
ِ
ِس َك ِ
ان
اهد َو ُح َم ْيد َو ْاب ُن اْلَق ْعَقا ِع َو ْاب ُن َّ
ََُ
َ َ ْ ُ ُ َْ
الس َم ْيَقعِ" َح َّتى َيْلَق ْوا" ِب َف ْت ِح اْلَياء َوإ ْ
ف ،وَف ْتح اْلَق ِ
َّ ِ
ِ
اف ُهَنا وِفي" ُّ
الط ِ
ور" َو" اْل َم َع ِار ِج" والباقون" ُيَل ُقوا"".
الَلمِ م ْن َغ ْي ِر أَل ٍ َ ُ
َ
وجه المعارضة بين هذه اآلية { َف َذ ْره ْم َيخوضوا َوَيْل َعبوا} وبين آية السيف وهي األمر بقتال الكفار
على كل حال ما لم يستجيبوا للدخول في اإلسلم ،النبي –عليه الصلة والسلم -أمر بتركهم،
وآية السيف ليس فيها أمر وليس فيها إبقاء لهم وال ترك لهم ،بل إما أن يسلموا ،أو يؤدوا الجزية،
أو يقتلوا ،ما فيه اختيار رابع ،ال خيار رابع لهم ،وهنا ذرهم يخوضوا ويعلبوا ،فهذا من جهة
المعارضة موجودة بينه وبين آية السيف ،وهذا إذا حملنا األمر على حقيقته ،يعني اتركهم ،وأنهم
يخوضون يلعبون بأمره –جل وعل -لنبيه –عليه الصلة والسلم -أن يتركهم أن يفعلوا هذا ،لكن
إذا كان هذا على سبيل التهديد {قل آمنوا به أو ال تؤمنوا}{ ،اعملوا ماشئتم} يعني إذا قلنا :إن
حقيقة األمر مرادة فل معنى آلية السيف ،وإذا قلنا :إنه للتهديد استقام أن هذه اآليات ال معارضة
بينها وبين آية السيف ،وآية السيف عند عامة أهل العلم محكمة ،وقد نسخت أكثر من سبعين
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آية فيها المهادنة ،وفيها الترك ،وفيها المخالطة من غير إرغام لهم وإدخال لهم في اإلسلم ،لكن
يخيرون بين أن يدخلوا في اإلسلم ،أو أن يؤدوا الجزية ،أو أن
الذي استقر عليه األمر أنهم َّ
يقاتلوا.
طالب....:بما إنه...يؤدي الجزية....
يعني بما ال ينقض الشروط بما ال ينقض الشروط يعني...
طالب....:تركوا الخوض اللعب..
أين؟
طالب.. :يخوضوا ويلعبوا..مع تأديتهم الجزية .....
نعم ،على كل حال إذا أدوا الجزية فما آلية السيف عليهم من سلطان.
طالب..:هذه آية السيف.....
إذا لم يؤدوا الجزية فهم على الحاصل ،وليس فيها ذكر آية الجزية هنا ،لكن لو أدوا الجزية فما
فيه إشكال ،يفعلون ما يقرون عليه بالشروط ،ما يقرون عليه بالشروط.
طالب :شيخ من الذي قال :إن آية السيف نسخت أكثر من سبعين آية؟
أهل العلم يقولون هذا ،أهل العلم يقولون هذا ،وبعض الناس اليوم يرون العكس ،أن آية السيف
نسخها سبعون آية.
يا إخواننا ،الضعف له ظروف وله أحكام ،ضعف المسلمين له ظروف وله أحكام ،وتبقى أحكام
اإلسلم قائمة ،ما يتلعب بأحكام اإلسلم؛ ألن الظروف ال تخدم ،ليس بصحيح هذا ،لكن لهذه
األحوال ولهذه الظروف أحكام في اإلسلم.
قوله تعالىَ { :و ُه َو َّال ِذي ِفي
َن َِّ ِ
َي
ِفي أ َّ
ّلِل َش ِر ً
يكا َو َوَل ًدا ،أ ْ

ِ
الس ِ
ِ
ماء ِإله َوِفي ْاِلَْر ِ ِ
يم } َه َذا
َّ
يم اْل َعل ُ
ض إله َو ُه َو اْل َحك ُ
السم ِ
ُهو اْلمس َت ِح ُّ ِ ِ ِ ِ
اء َو ْاِل َْر ِ
ال ُع َمُر
َ ُْ
ضَ ،وَق َ
ق لْلعَب َادة في َّ َ

لسم ِ
َّ ِ ِ
اء ِإَله ِفي ْاِلَْر ِ
ض".
َعْن ُه َ -و َغ ْيُرُه :اْل َم ْعَنى َو ُه َو الذي في ا َّ َ

َت ْك ِذيب َل ُه ْم
ِ
َّللا
َ-رض َي َّ ُ
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يعني هو الذي في السماء ،يعني في السماء على كرسيه بائن من عرشه في جهة العلو ،وهو إله
في األرض ،أي مألوه في األرض ،وهذا يقتضى أنه غير إله في السماء ،يعني وجوده في السماء
ومعبودا في األرض ،وهذا الكلم ما أدري يثبت عن عمر أو ال يثبت ،لكن مع ذلك
إلها
ا
وكونه ا
ومعبود في السماء ،كما أنه معبود في األرض ،وال يفهم منه أنه كائن في السماء كما
ٌ
هو مألوهٌ

أنه كائن في األرض كما يقوله أهل الحلول.

" َوَك َذلِ َك َقَأَرَ ،واْل َم ْعَنى أََّنهُ ُي ْعَب ُد ِف ِ
ِي أََّنهُ َقَأَر ُه َو َو ْاب ُن َم ْس ُعوٍد َو َغ ْيُرُه َما" َو ُه َو َّال ِذي ِفي
يه َماَ ،وُرو َ
َّ ِ
َّللا َوِفي ْاِلَْر ِ
وف،
ف المصحف ،و" ِإله" ُرِف َع َعَلى أََّن ُه َخَبُر ُم ْب َتَدٍأ َم ْح ُذ ٍ
َّللا"َ ،و َه َذا ِخ ََل ُ
ض َّ ُ
الس َماء َّ ُ
أَي و ُهو َّال ِذي ِفي َّ ِ
ِ
ِ ِ
يلِ " :في"
ْ َ َ
الس َماء ُه َو ِإَلهَ ،قاَل ُه أَُبو َعل ٍيَ ،و َح ُس َن َح ْذ ُف ُه؛ لطُول اْل َك ََلمَِ ،وِق َ
ِ
الن ْخ ِل} [طه ]71 :أَي َعَلى ُج ُذوِع َّ ِ
ُصلَِبَّن ُك ْم ِفي ُج ُذوِع َّ
َي
ِب َم ْعَنى َعَلىَ ،كَق ْولِه َت َعاَلىَ { :وَِل َ
الن ْخل أ ْ
ْ
ِ
ِ
السم ِ
ِ
اء َو ْاِل َْر ِ
يم" َتَقَّد َم".
يم اْل َعل ُ
ضَ "،و ُه َو اْل َحك ُ
ُه َو اْلَقادُر َعَلى َّ َ

يعني كون في بمعنى على {ألصلينكم في جذوع النخل} هذا كلم عامة أهل التفسير ،وأن في
بمعنى على ،وال يمكن أن يصلب في أجوافها؛ ألن في للظرفية ،إذن ال بد أن تكون بمعنى على،
منهم من يلحظ معنى دقياقا خفيا ،وأنهم من شدة الصلب وشدة الربط على جذوع النخل كأنهم
دخلوا في جوفه ،هذا من شدة وقوة هذا الصلب وهذا الربط على هذه النخلة ،فكأنه دخل في
جوفها ،فكان ظرافا له فجاء التعبير بفي.
طالب....:يعني يضمن الفعل..؟
نعم ،لكن كيف يضمن الفعل في هذا الموضع؟
طالب........:
عموما يرى أن تضمين الفعل أولى من
ألدخلنكم ،ألدخلنكم في جذوع النخل ،وشيخ اإلسلم
ا
تضمين الحرف ،تضمين الفعل أولى من تضمين الحرف ،وإن كان كثير من أهل اللغة ال
يمنعون من تضمين الحرف ،ومثل هذا يعني هنا إن الحظنا ما قاله بعضهم وما استروحوا إليه
من أنه من شدة الصلب ،وقوة الربط ،سيكون كأنه ظرف احتواهم ،كأنهم دخلوا في جوفه من شدة
الربط ،وشدة الصلب ،إن الحظنا هذا فتضمين ألصلبنكم أدخلنكم ،وإال فالصلب معلوم أنه فوق،
فوق ما يصلب عليه.
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السماو ِ
ات َو ْاِل َْر ِ
ض َوما
بار َك َّال ِذي َل ُه ُمْل ُك َّ
قوله تعالىَ { :وَت َ
اع َل ِم َن اْلَبَرَك ِةَ ،وَق ْد َتَقَّد َمَ " ،و ِعْن َد ُه ِعْل ُم
بار َك" َت َف َ
ُتْر َج ُعو َن }" َت َ
ير َو َح ْم َزُة َواْل ِك َس ِائ ُّي".
ُتْر َج ُعو َن" َقَأَر ْاب ُن َك ِث ٍ

اع ِة َوِإَل ْي ِه
َب ْيَن ُهما َو ِعْن َد ُه ِعْل ُم َّ
الس َ
الساع ِة" أَي وْق ُت ِقي ِ
ام َهاَ " ،وِإَل ْي ِه
َّ َ
َ
ْ َ

عنده يعني ال عند غيره؛ ألن علم الساعة ال يعلمه إال هللا -جل وعل.-
طالب.........:
ال ،قدم المعمول.
طالب :المعمول يا شيخ؟
قدم المعمول كما في قوله :إياك نعبد.
ِ
اء ،واْلبا ُقو َن ِب َّ ِ
ير وحم َزُة واْل ِكس ِائ ُّي وِإَلي ِه يرجعو َن" ِباْلي ِ
ان ْاب ُن ُم َح ْي ِص ٍن
التاءَ ،وَك َ
َ
َ
َ ْ ُْ َ ُ
" َقَأَر ْاب ُن َكث ٍ َ َ ْ َ َ
ُصوِل ِه ْم ،وضم الباقون.
وب َو ْاب ُن أَِبي ِإ ْس َح َ
َو ُح َم ْيد َوَي ْعُق َ
اق َي ْف َت ُحو َن أ ََّوَل ُه َعَلى أ ُ
ِ
ين َي ْد ُعو َن ِم ْن ُدوِن ِه َّ
فاع َة ِإَلَّ َم ْن َش ِه َد ِباْل َح ِ
ق َو ُه ْم َي ْعَل ُمو َن }
قوله تعالىَ { :وَل َي ْملِ ُك َّالذ َ
الش َ
ِف ِ
يه َم ْسأََل َت ِ
ان:
ِ
ْاِلُوَلىَ :قوُل ُه َتعاَلىِ { :إََّل م ْن َش ِه َد ِباْلح ِ ِ
ين َي ْد ُعو َن
ق}" م ْن" في موضع الخفض ،وأراد ب" َّالذ َ
َ
ْ
َ
َ
ِ ِ
ِ
يسى َو ُع َزْيًار َواْل َم ََل ِئ َك َةَ ،واْل َم ْعَنى َوََل َي ْملِ ُك َه ُؤََل ِء َّ
اع َة ِإََّل لِ َم ْن َش ِه َد ِباْل َح ِ
ق
الش َف َ
م ْن ُدوِنه" ع َ
َّ
الَ :و َش َه َاد ُة اْل َح ِ
يل:
آم َن َعَلى ِعْل ٍم َوَب ِص َيرٍةَ ،قاَل ُه َس ِع ُ
َّللاَ ،وِق َ
ق ََل ِإَل َه ِإَل َّ ُ
يد ْب ُن ُجَب ْي ٍر َو َغ ْيُرُهَ ،ق َ
َو َ
ِ
ِ
ِ
ين َي ْد ُعو َن ِم ْن ُدوِن ِه َّ
اعةََ ،ي ْعِني ْاْللِ َه َةِ -في َق ْو ِل
َي َوََل َي ْملِ ُك َّالذ َ
الش َف َ
"م ْن" في َم َحل َرْف ٍع ،أ ْ
َ
ِ ِ
ِ
يها ِإََّل َم ْن َش ِه َد ِباْل َح ِ
يسى َواْل َم ََل ِئ َك َة َفِإَّن ُه ْم
َي ََل َي ْش َف ُعو َن ل َعا ِبد َ
قَ ،ي ْعني ُع َزْيًار َو ِع َ
َق َت َاد َة -أ ْ
ق واْلوح َد ِانَّي ِة َِّ ِ
ّلِلَ "،و ُه ْم َي ْعَل ُمو َن" َح ِق َيق َة َما شهدوا به.
َي ْش َه ُدو َن ِباْل َح ِ َ َ ْ

َن َّ
ول ُم َح َّمد
وقيلِ :إَّن َها َن َزَل ْت ِب َسَب ِب أ َّ
الن ْضَر ْب َن اْل َح ِار ِث َوَن َفًار ِم ْن ُقَرْي ٍ
ش َقاُلواِ :إ ْن َك َ
ان َما َيُق ُ
الش َف ِ
ِ
ِ
ِ
ين َي ْد ُعو َن ِم ْن
َح ُّ
َّللا { َوَل َي ْملِ ُك َّالذ َ
ق ِب َّ َ
َحًّقا َفَن ْح ُن َن َت َوَّلى اْل َم ََل ئ َك َة َو ُه ْم أ َ
اعة َلَنا مْن ُهَ ،فأَْن َز َل َّ ُ
َن اْلم ََل ِئ َك َة أ َِو ْاِلَصَنام أ َِو اْل ِج َّن أ َِو َّ ِ
ُدوِن ِه َّ
فاع َة ِإََّل َم ْن َش ِه َد ِباْل َح ِ
ين
ق} أ ِ
َي ْ
الشَياط َ
الش َ
ْ َ
اع َتَق ُدوا أ َّ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ام ِة { ِإََّل َم ْن َش ِهَد ِباْل َح ِ
ين ِإ َذا أ َِذ َن َل ُه ْم،
ق"} َي ْعني اْل ُم ْؤ ِمن َ
اع َة ِل َ
َت ْش َف ُع َل ُه ْم َوََل َش َف َ
َح ٍد َي ْوَم اْلقَي َ
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َن مح َّم ًدا رسول َّ ِ
َّ
اسِ ":إََّل َم ْن َش ِه َد ِباْل َح ِ
يل:
ال ْاب ُن َعَّب ٍ
َي َش ِه َد أ ْ
َّللاَ ،وِق َ
َّللا َوأ َّ ُ َ َ ُ ُ
َن ََل ِإَل َه ِإَل َّ ُ
ق" أ ْ
َق َ
أَي ََل يملِك ه ُؤََل ِء اْلعا ِب ُدو َن ِمن ُدو ِن َّ ِ
َحد ِإََّل َم ْن َش ِه َد ِباْل َح ِ
قَ ،فِإ َّن َم ْن َش ِه َد
َّللا أ ْ
ْ
ْ َْ ُ َ
َن َي ْش َف َع َل ُه ْم أ َ
َ
ِ
َّ ِ
ال اْل ُم ْش ِرُكو َن َّ
ِباْل َح ِ
اع َة َل ِك ْن
الش َف َ
َي ََل َيَن ُ
ق ُي ْش َف ُع َل ُه وَل يشفع لمشرك ،و" ِإَل" ب َم ْعَنى َلك ْن ،أ ْ

ال َّ
اع َة َم ْن َش ِه َد ِباْل َح ِ
َن ِفي ُج ْمَل ِة"
َن َي ُكو َن ُم َّت ِص ًَلِِ ،ل َّ
قَ ،ف ُه َو استثناء ُمْنَق ِطعَ ،وَي ُج ُ
وز أ ْ
الش َف َ
َيَن ُ
ِِ
ِ
ِ
ِ
الَ :ش َف ْع ُت ُه َو َش َف ْع ُت َل ُهِ ،م ْث ُل ِكْل ُت ُه َوِكْل ُت َل ُهَ ،وَق ْد َم َضى
َّالذ َ
ين َي ْد ُعو َن م ْن ُدونه" اْل َم ََل ئ َك َةَ ،وُيَق ُ
ِ ِ
الش َفاع ِة و ْ ِ ِ
ِ
يلِ { :إََّل َم ْن َش ِه َد ِباْل َح ِ
ق} ِإََّل َم ْن
في" اْلَبَقَرِة" َم ْعَنى َّ َ َ
اشتَقاق َها َف ََل َم ْعَنى ِإل َع َادت َهاَ ،وِق َ
ِ
ان َعَلى اْل َح ِ
ق ِفي ُّ
َخَبَرُه ْم
َّللا أ ْ
الدْنَياَ ،م َع ِعْل ِم ِه ْم ِب َذلِ َك ِمْن ُه ِبأ ْ
َت ْش َه ُد َل ُه اْل َم ََل ئ َك ُة ِبأََّن ُه َك َ
َن َي ُكو َن َّ ُ
ِب ِه ،أو بأن شاهدوه على اإليمان".

االستثناء {إال من شهد بالحق} بعد قوله{ :وال يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة} االستثناء
دعى من دون هللا هذا ال يملك شفاعة ،ثم استثني من
من المنفي ،يعني ال أحد يملك جميع من ي َ
ذلك إال من شهد بالحق ،وشهد شهادة التوحيد كالملئكة والمسيح وعزير ممن يدعى من دون

هللا– جل وعل ،-لكن هؤالء شهدوا بالحق ،فهم يملكون الشفاعة ،وهللا –جل وعل -ارض عنهم،
ويأذن لهم بالشفاعة ،وما عداهم ال يملك الشفاعة مما يعبد من دون هللا .نعم قد يوجد من األولياء
أيضا
ممن هو على الجادة ،وشهد بالحق ،وعبد من دون هللا من غير رضاه ،هذا يملك الشفاعة ا
مثل الملئكة ومثل عيسى ومثل عزير ،بإذن هللا -جل وعل ،-ما فيه شيء إال بإذنه { من ذا

الذي يشفع عنده إال بإذنه } ،ومع ذلك ال بد من رضاه عن المشفوع له ،فإذا شهد أمثال هؤالء
ممن شهد بالحق ،وكانت عبادة غيره له دون رضاه ،وشهد بالحق شهادة التوحيد ،كمن ذكر،
ورضي هللا –جل وعل -عن المشفوع له ،فيدخل في هذا االستثناء ،ومن عداهم فل ،وجميع من
يدعى من دون هللا ال يملك الشفاعة بدون استثناء هؤالء إال من شهد بالحق الذي شهد شهادة
أصناما أو
دعى من دون هللا وغير ذات أرواح سواء كانت
الحق ،التوحيد ،يعني األصنام التي ت َ
ا
أشجار ،كل هذه ال تملك الشفاعة ،وال تنفع
اا
أوثانا أو معبودات أو جمادات أو غير ذلك ،أو
ا
بشيء عند هللا –جل وعل ،-لكن من شهد بالحق ،يعني شهد شهادة التوحيد ،وعبد من دون هللا،

فهذا ال ذنب له ،فهو على جاه عند هللا –جل وعل ،-إذا أذن هللا –جل وعل -له بالشفاعة ألحد
فل بد من اإلذن مع كونه يشهد بالحق ال بد أن يأذن هللا له بالشفاعة لمن رضي عنه ،فل بد
من توافر شروط الشفاعة.
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" َّ
الث ِانَي ُةَ :ق ْوُل ُه َت َعاَلى{ ِإََّل َم ْن َش ِه َد ِباْل َح ِ
َن
َح ُد ُه َما :أ َّ
ق َو ُه ْم َي ْعَل ُمو َن}" َي ُد ُّل َعَلى َم ْعَنَي ْي ِن :أ َ
افع ٍة ِإََّل مع اْل ِعْلمِ ،وأن التقييد ََل ي ْغ ِني مع عدمِ اْل ِعْلمِ ِب ِصح ِ
ِ
َّ
اع َة ِباْل َح ِ
َّة اْل َمَقاَل ِة،
َ َ ََ
الش َف َ
ََ
ُ
ق َغ ْيُر َن َ
الش ِ
الشه َاد ِ
َن َشر َ ِ
و َّ ِ
ات ِفي اْل ُحُقو ِ
َن َي ُكو َن َّ
اه ُد َعالِ ًما ِب َهاَ ،وَن ْح ُوُه َما
ق َو َغ ْي ِرَها أ ْ
الثاني :أ َّ ْ
ط َسائ ِر َّ َ
َ

َّ
الش ْم ِ
َّللا َعَل ْي ِه َو َسَّل َمِ -إ َذا َأرَْي َت ِم ْث َل َّ
ِي َع ِن َّ
اش َه ْد َوإََِّل فدع ،وقد مضى في"
س َف ْ
ُرو َ
الن ِب ِي َ -صلى َّ ُ
البقرة".
مخرج؟
طالب.....:في البقرة يا شيخ.
إن قال عند كذا التخريج.

طالب...:الحافظ...أخرجه البيهقي في سننه ،والحاكم في المستدرك ،وقال :حديث صحيح.
إسناده.....تعقبه الذهبي في مختصره وقال :هو حديث وا ٍه....محمد بن سليمان ..مشمول
ضعفه غير واحد .قلت أي الحافظ ابن حجر رواه بن عدي في الكامل ،والعقيلي بكتابه....
محمد بن سليمان بن مشمول هذا وأسند العقيلي  ....عن النسائي ووافقه ،وكذلك قال عنه
......
لكن ابن حجر أين؟
طالب........:
ما يجيء؟
قال عنه ابن حجر..
طالب :هذا كَلم الحافظ يا شيخ...
الدراية يمكن أو التلخيص.
طالب :التلخيص.
ألن ابن حجر الدراية ،التلخيص نصب الراية.
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طالب..... :
لكن ما يكون ابن حجر ،الزيلعي يمكن.
طالب....:
ماذا؟
طالب......:
إسماعيل قال عن ابن حجر ،ما يمكن.
ال ،الزيلعي يمكن إال إن كان في مختصر نصب الراية ،لو الدراية ابن حجر.
َّللاُ َفأََّنى ُي ْؤَف ُكو َن}
قوله تعالىَ "{ :وَل ِئ ْن َسأَْل َت ُه ْم َم ْن َخَلَق ُه ْم َلَيُقوُل َّن َّ
َق ْوُل ُه َت َعاَلىَ { :وَل ِئ ْن َسأَْل َت ُه ْم َم ْن
َش ْيًئاَ "،فأََّنى ُي ْؤَف ُكو َن" أي كيف

اع ِت ِه ْم َلهُ".
اء َش َف َ
َر َج َ

َن َل ْم َي ُكوُنوا
َي َِلَ َقُّروا ِبأ َّ
َّللا َخَلَق ُه ْم َب ْع َد أ ْ
َن َّ َ
َّللا} أ ْ
َخَلَق ُه ْم َلَيُقوُل َّن َّ ُ
َشَرُكوا ِب ِه َغْيَرُه
ينقلبون عن عبادته وينصرفون عنها َح َّتى أ ْ

ألن دعواهم في عبادتهم غير هللا -جل وعل -أنهم إنما يعبدونهم؛ ليقربوهم إلى هللا زلفى،
ليشفعوا لهم عند هللا ،فجعلوا بينهم وبينه الوسائط؛ ليشفعوا له ،وال واسطة بين الخالق والمخلوق
فيما يرتفع من المخلوق إلى الخالق ،أما ما ينزل من الخالق إلى المخلوق فل بد من واسطة
الرسل واألنبياء والملئكة ،هؤالء وسائط.
الشي ِءَ ،و ِمْن ُه َق ْوُل ُه َت َعاَلى { :قاُلوا أ ِ
َي َقَلَب ُه َو َصَرَف ُه َع ِن َّ
َجْئ َتنا لتأفك
ال :أَ َف َك ُه يأفك أَ ْف ًكا ،أ ْ
" ُيَق ُ
ْ
ِ
ِ ِ
َّللا"،
َع ْن آل َهتنا} [اِلقحاف ،]22 :وقيل :أي ولين َسأَْل َت اْل َم ََل ئ َك َة َو ِع َ
يسى" َم ْن َخَلَق ُه ْم" َلَقاُلوا َّ ُ
َي َفأََّنى ُي ْؤَف ُك َه ُؤََل ِء ِفي ادعائهم إياهم آلهة.
َفأََّنى ُي ْؤَف ُكو َن" أ ْ
ِ ِ ِِ
ِ
قوله تعالى{ :وِقيلِ ِه يا ر ِب ِإ َّن ُ ِ
اتَّ :
الن ْص ُبَ ،واْل َجُّر،
اء ٍ
َ
َ
هؤَلء َق ْوم ََل ُي ْؤ ِمُنو َن } في" قيله" َث ََل ُث قَر َ
ِ
َما اْلجُّر َف ِهي ِقراء ُة ع ِ
الس ْب َع ِة ِب َّ
اء ُة
َما َّ
َو َّ
اص ٍم َو َح ْم َزَةَ ،وَب ِقَّي ُة َّ
الن ْص ِبَ ،وأ َّ
َ ََ َ
الرْف ُعَ ،فأ َّ َ
الرْف ُع َف ِه َي قَر َ
اع ِة
َعَر ِج َوَق َت َاد َة َو ْاب ِن ُهْرُم ٍز َو ُم ْسلِمِ ْب ِن ُجْن ُد ٍبَ ،ف َم ْن َجَّر َح َمَل ُه َعَلى َم ْعَنىَ :و ِعْن َد ُه ِعْل ُم َّ
ْاِل ْ
الس َ
اخ ِتَي ُار َّ
ال
َو ِعْل ُم ِقيلِ ِهَ ،و َم ْن َن َص َب َف َعَلى َم ْعَنىَ :و ِعْن َد ُه ِعْل ُم َّ
اع ِة َوَي ْعَل ُم ِقيَلهَُ ،و َه َذا ْ
الس َ
الز َّجا ِجَ ،وَق َ
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ِ
اه ْم}
اء َو ْاِل ْ
شَ :ي ُج ُ
َخ َف ُ
وز أ ْ
َن َي ُكو َن" ِقيلِه" َع ْط ًفا َعَلى قوله { :أََّنا َل َن ْس َم ُع ِسَّرُه ْم َوَن ْجو ُ
اْل َفَّر ُ
[الزخرف.]80 :
ِ
ِ
ال:
اْل ُمَب ِرَد ِبأ ِ
يل؟ َفَق َ
َي َش ْي ٍء َتْنص ُب اْلق َ
ِ
ف َعَلى" ُتْر َج ُعو َن"،
اْل َو ْجه ََل َي ْح ُس ُن اْل َوْق ُ

ِيَ :سأَْل ُت أََبا اْل َعَّب ِ
ال ْاب ُن ْاِلَ ْنَبارِ
اس
َق َ
اع ِة َوَي ْعَل ُم
أَْن ِصُب ُه َعَلى" َو ِعْن َد ُه ِعْل ُم َّ
الس َ
ش
اء َو ْاِل ْ
َخ َف ُ
َوََل َعَلى" َي ْعَل ُمو َن"َ ،وَي ْح ُس ُن اْل َوْق ُ
ف َعَلى" َي ْك ُتُبو َن" َ ،وأ َ
َج َاز اْل َفَّر ُ
على معنىَ :ل نسمع سرهم ونجواهم َوِقيَل ُهَ ،ك َما َذ َكْرَنا َعْن ُه َما َف ِم ْن َه َذا اْل َو ْج ِه
َن ُيْن َص َب َعَلى اْل َم ْص َد ِرَ ،كأََّن ُه
اء َو ْاِل ْ
َخ َف ُ
ش أ َْي ًضا :أ ْ
َعَلى َي ْك ُتُبو َنَ ،وأ َ
َج َاز اْل َفَّر ُ
يد
ُم َح َّم َد بن َي ِز َ
ِقيَل ُه"َ ،ف ِم ْن َه َذا

و َش َكا َش ْكواه ِإَلى َّ ِ
ال َك ْع ُب ْب ُن ُزَه ْي ٍر:
َُ
َ
َّللا َع َّز َو َج َّلَ ،ك َما َق َ

ِ
أْ ِ
يل
َن َيْنص َب اْلق َ

ف
ََل َي ْح ُس ُن اْل َوْق ُ
ال ِقيَل ُه،
الَ :وَق َ
َق َ

ول
تمشي الوشاة جنابيها وقيلهم  ،،،إنك يا بن أَِبي ُسْل َمى َل َم ْق ُت ُ
أََرَادَ :وَيُقوُلو َن ِقيَل ُه ْمَ ،و َم ْن َرَف َع ِقيلِ ِه َف َّ
الت ْق ِد ُيرَ :و ِعْن َد ُه ِقيُل ُه ،أ َْو ِقيُل ُه َم ْس ُموع ،أ َْو ِقيُل ُه َه َذا اْلَق ْو ُل،
ِ
وف واْلمعطُ ِ
ِي ِفي اْلمعَنى مع وُقوِع اْل َفص ِل بين اْلمعطُ ِ
َّ
وف َعَل ْي ِه
الزَم ْخ َشرُّ
س ِبَقو ٍ
َ َْ
ْ َْ َ َ ْ
ِيَ :و َّالذي َقاُل ُ
َْ َ َ ُ
وه َل ْي َ
ِب َما ََل َي ْح ُس ُن اعتراضنا".
اضا.
اعتر ا
"بما َل يحسن اعتراضنا".
اضا.
اعتر ا
اضا َو َم َع َتَنا ُف ِر َّ
الن ْظمِ".
اع ِتَر ً
"بما َل يحسن ْ
يعني الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بأجنبي ال يمت له بصلة ،ثم يعاد فيعطف على
األول هذا ليس بحسن في األسلوب ،وإن كان يفهم من السياق ما يفهم ،لكن األولى أال يفصل
بشيء أجنبي بين المعطوف والمعطوف عليه.
النصب عَلى ِإ ْضم ِار حر ِ
الرْف ُع َعَلى
ف اْلَق َسمِ َو َح ْذ ِف ِهَ ،و َّ
" َوأَ ْق َوى ِم ْن َذلِ َك َوأ َْو َج ُه أ ْ
َن َي ُكو َن اْل َجُّر َو َّ ْ ُ َ
َ َْ
ِ
ِ
َّللا وَلعمر َك ،وي ُكو ُن َقوُل ُهِ " :إ َّن ُ ِ
َّللا وأَماَن ُة َّ ِ ِ
ِ
اب
َّللا َوَيم ُ
ْ
ين َّ َ َ ْ ُ َ َ
هؤَلء َق ْوم ََل ُي ْؤ ِمُنو َن" َج َو ُ
َق ْول ِه ْم :أ َْي َم ُن َّ َ َ
ِ ِِ
ِِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ال
الَ :وأَ ْق َس َم بقيله َيا َرب ،أ َْو قيله َيا َرب َق َسميِ ،إ َّن َه ُؤََلء َق ْوم ََل ُي ْؤ ِمُنو َنَ ،وَق َ
اْلَق َسمَِ ،كأََّن ُه َق َ
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ْاب ُن ْاِلَ ْنَبارِ
َن َتْرَف َع ُه ِبِإ َّن َه ُؤََل ِء َق ْوم ََل ُي ْؤ ِمُنو َن،
ِي :ويجوز في العربية" وقيله" بالرفعَ ،عَلى أ ْ
ِ
ف ِقيَل ُه َّ
ِي :أ َْو َي ُكو ُن َعَلى َت ْق ِد ِ
الث ِاني َّال ِذي ُه َو َخَبرَ ،و َم ْو ِض ُع"
اْل َم ْه َدو ُّ
ير َوِقيلِه ِقيُل ُه َيا َر ِبَ ،ف َح َذ َ
ِ ِ ِ
ص ِ
ِ ِ ِ
ف َب ْع ِ
ولَ ،وَب ِقي
ام َتَن َع َح ْذ ُ
ض اْل َم ْو ُ
َيا َرب" ُنص َب باْل َخَب ِر اْل ُم ْض َم ِرَ ،وََل َي ْم َتن ُع َذل َك م ْن َح ْي ُث ْ
َ
ِ ِ
ور ،واْله ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ِ
يل
ض ُه؛ ِِل َّ
َب ْع ُ
َن َح ْذ َ
اء في" قيله" لع َ
يسىَ ،وِق َ
ف اْلَق ْول َق ْد َكثَُر َح َّتى َص َار ب َمْن ِزَلة اْل َم ْذ ُك ِ َ َ ُ

ِ
ِ
ِ
َّ
كان لِ َّلر ْح ِ
من َوَلد} [الزخرف:
َّللا َعَل ْيه َو َسَّل َمَ -وَق ْد َجَرى ذ ْكُرُه ِإ ْذ قالُ { :ق ْل ِإ ْن َ
ل ُم َح َّم ٍد َ -صلى َّ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
يل
يل َم ْص َدر َكاْلَق ْو ِلَ ،و ِمْن ُه اْل َخَبُر َن َهى َع ْن ِق ٍ
َ ،]81وَقَأَر أَُبو ق ََلَب َةَ " :يا َر َّب" ب َف ْت ِح اْلَباءَ ،واْلق ُ
اء { :ومن أَص َدق ِمن َّ ِ
ِ
النس ِ
يَل } [النساء:
َوَق ٍ
َّللا ِق ً
الُ :قْل ُت َق ْوًَل َوِق ً
ََْ ْ ُ َ
يَل َوَق ًاَلَ ،وِفي َ
ال َ ،وُيَق ُ
."]122

وقيله  ،وقيله المراد بالقيل هو القول ،هذا ما فيه إشكال ،لكن اإلشكال في الجر على أي شيء؟
القول وهو إن هؤالء ال يؤمنون والقول الحق الذي قاله محمد-عليه الصلة والسلم -أو عيسى
على ما تقدم إن هؤالء قوم ال يؤمنون ،هؤالء الذين حكم عليهم ،الذين يدعون من دون هللا ممن
يرجون منهم الشفاعة ،هؤالء قوم ال يؤمنون ،والذين إذا سئلوا من خلقهم؟ قالوا :هللا ،ومع ذلك
كيف يؤفكون عن عبادته ويصرفون عنها مع اعترافهم به؟ الجر في قيله ،والذي قال :إنه بحرف
قسم مقدر أو رب مقدرة تكون ،لكنه أمر محقق ،ورب عادة أنها للتقليل ،لكن قد تأتي للتكثير
وتأتي للتحقيق { ربما يود الذين كفروا لو كانوا }..
طالب :مسلمين.
نعم ،فإما أن تكو مجرورة بحرف قسم بعد أن نعرف أن معنى القيل القول المحقق من قبل عيسى
أو من قبل محمد ،يا رب ،يا هللا إن هؤالء الذين تقدم ذكرهم والحديث عنهم قوم ال يؤمنون ،وال
شك أن المؤلف –رحمه هللا تعالى -ذكر أقو ااال بعضها يبعد المعنى ،لكن إذا قلنا :القيل بمعنى
القول ،وجره بمعنى القسم ،ورب المفيدة للتكثير والتحقيق ،يعني تستعمل في التكثير كما تستعمل
في التقليل ،والقائل لهذا القول هو محمد-عليه الصلة السلم -أو عيسى ،والمقول :إن هؤالء
الذين تقدم الحديث عنهم قوم ال يؤمنون.
ف يعَلمو َن } َقال َق َت َادةُ :أ ِ
الص ْف ِح َعْن ُه ْم ،ثُ َّم
ُمَر ِب َّ
"قوله تعالىَ { :ف ْ
َ
اص َف ْح َعْن ُه ْم َوُق ْل َسَلم َف َس ْو َ َ ْ ُ
الص ْفح مْنسو ًخا ِب َّ ِ
أ ِِ ِ
اص َف ْح َعْن ُه ْم}
الس ْيفَ ،وَن ْح ُوُه َع ِن ْاب ِن عباس قالَ { :ف ْ
َمَرُه بق َتال ِه ْمَ ،ف َص َار َّ ُ َ ُ
َ
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ف
َع ِر ْ
َي قل لمشركي أ ْ
َه ِل َم َّك َةَ " :ف َس ْو َ
أي أ ْ
َي َم ْعُروًفا ،أ ْ
ض َعْن ُه ْمَ " ،وُق ْل َسَلم" أ ْ
ِ
ُن ِس َخ َه َذا ِفي س َ ِ
وه ْم}
ين َح ْي ُث َو َج ْد ُت ُم ُ
اءة" ِبَق ْولِه َت َعاَلىَ { :فا ْقُتُلوا اْل ُم ْش ِرِك َ
ُ
ورة" َبَر َ

َت ْعَل ُمو َن" ،ثُ َّم
[التوبة]5 :

ْاْلي َة ،وِقيلِ :هي مح َكمة َلم ُتْنس ْخ ،وِقراء ُة العامة " :فسوف يعمُلو َن" ( ِباْلي ِ
اء)َ ،عَلى أََّن ُه َخَبر
َ
َ َ َ َ ُْ َ ْ َ
َ ََ
ََْ
َّللا َتعاَلى لَِن ِب ِي ِه ِب َّ ِ ِ
ِ
الت ِ
افع وابن ع ِ
ِ
ِ
ط ِ
ام ٍرَ " :ت ْعَل ُمو َن" ( ِب َّ
اب
اء) َعَلى أََّن ُه ِم ْن ِخ َ
الت ْهديدَ .وَقَأَر َن َ ْ ُ َ
م َن َّ َ
َّللا عَلي ِه وسَّلم -للمشركين ِب َّ ِ ِ
َّ
ِ
َّ ِ
اء،
الت ْهديدَ ،و َ
"سَلم" ُرِف َع بِإ ْض َم ِار َعَل ْي ُك ْمَ ،قاَل ُه اْل َفَّر ُ
النب ِي َ -صلى َّ ُ َ ْ َ َ َ
ومعَناه ْاِلَمر ِب َتوِد ِ
الس ََلمَِ ،وَل ْم َي ْج َعْل ُه َت ِحَّي ًة َل ُه ْم".
يع ِه ْم ِب َّ
َ َ ْ ُ ُْ ْ
سلم رفع على االبتداء ،والذي س َّوغ االبتداء به وصفه بأنه واقع عليهم ،وهذا السلم والمهادنة
سلما ،يعني أنه من باب الترك ،من
جاهل وقال:
ليست من باب اإلقرار ،يعني كم من خاطب
ا
ا
باب الترك.
اشَ ،وَرَوى ُش َع ْي ُب ْب ُن اْل َح ْب َح ِ
اه َّ
الس ََل ُم َعَل ْي ِه ْم ،وهللا أعلم".
ف َّ
النَّق ُ
اب أََّن ُه َعَّرَف ُه ِب َذلِ َك َك ْي َ
" َح َك ُ
نعم.
طالب......:
أين؟
مقدر ال بد من تقدير؛ ألن القول ال يكون كلمة ،إنما يكون جملة ،والجملة سلم تحتاج إلى
خبر.
طالب.... :سَلم مقدرة يا شيخ....
أين؟
طالب..:سَلم ....سَلم....
{فاصفح وقل سلم} ،سلم لمن؟ هم أقرب من ذكر ،أقرب من ذكر.
طالب.....:خاطبهم الجاهلون....
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سلما ،المهم أنه ليس بسلم تحية ،ليس بسلم تحية ،وإنما هو
ال ،إذا خاطبهم الجاهل قالوا:
ا
سلم ترك ومفاصلة.
طالب :هذا يشرع.
يشرع نعم ال للتحية.
اللهم صل على سيدنا محمد.

