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

تاريخ المحاضرة:

المكان:
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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 وأصحابه ،قال اإلمام
القرطبي -رحمه هللا تعالى:-
{ َفَل َّما جاءهم موسى ِب ِ
ِ
ِ
ِ
آب ِائَنا
آياتَنا ببنات َقاُلوا َما َه َذا ِإََّّل س ْحٌر ُم ْف َتًرى َو َما َسم ْعَنا ِب َه َذا في َ
َ
َ َ ُْ ُ َ
ين}
ْاْل ََّوِل َ
آياتنا بِينات} أَي َ ِ
َقوُله َتعاَلىَ { :فَل َّما جاءهم موسى ِب ِ
اهرات و ِ
اض َحات{ ،قاُلوا َما َه َذا ِإََّّل ِس ْحٌر
َ
ظ َ َ
ْ ُ َ
ْ
َ ُْ ُ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اح َت َّج
يلِ :إ َّن َهذه ْاْلَيات َو َما ْ
قَ { ،وما َسم ْعنا ِبهذا في آبائَنا ْاْل ََّوِل َ
وب ُم ْخَتَل ٌ
ُم ْف َترًى} َم ْك ُذ ٌ
ين}َ .وق َ
ِِ
التو ِح ِ
ِ
ِ
يلِ :هي ُم ْع ِج َز ُات ُه.
يد ِمن الحجج العق ِلي ِة .وِق
وسى في ِإ ْثَبات َّ ْ
به ُم َ
َ ْ ُ َ ِ ْ َ ْ َّ َ َ َ
َق ْوُل ُه
َواو،

َو َم ْن

ِ
ِ
ِ
ِ
ام ِة ِباْل َو ِ
ال" ِب ََل
اء ُة اْل َع َّ
اوَ .وَقَأَر ُم َجاهٌد َو ْاب ُن َكثير َو ْاب ُن ُم َحْيصنَ " :ق َ
قال ُموسى} قَر َ
َت َعاَلىَ { :و َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َه ِل م َّك َةَ{ ،ربِي أ ْ ِ
الر َش ِادِ { .م ْن ِعْن ِد ِه
َي ِب َّ
جاء باْل ُهدى} أ ْ
َعَل ُم ب َم ْن َ
َوَك َذل َك ُه َو في ُم ْص َحف أ ْ َ
اء .وَق ْد َتَقَّدم ه َذاِ { .
اء واْلبا ُقو َن ِب َّ ِ
ِ
ِ
عاقَب ُة
َ َ
َت ُكو ُن َل ُه} َقَأَر اْل ُكوِفُّيو َن ِإََّّل َعاص ًما"َ :ي ُكو ُن" ِباْلَي َ َ
الت َ

ْن {ََّل يْف ِل ُح َّ
ِ ِ
الشأ ِ
اء َض ِم ُير ْاْل َْم ِر َو َّ
َّ
الظ ِال ُمو َن}".
ُ
الد ِار} أ ْ
َي َد ِار اْل َج َزاء{ .إَّن ُه} اْل َه ُ

التذكير والتأنيث في يكون أو تكون جائز؛ ألن العاقبة ليس تأنيثه حقيقيا ،وقد فصل بينه وبين
الفعل وال إشكال في قراءة يكون أو تكون ،والبينات ،فلما جاء موسى بآياتنا بينات ،حال وليس
بوصف لآليات ،وإنما هو حال ،يعني حال كونها بينات ظاهرات.
" َق ْوُل ُه

َبْيَن َها

قال ِفْر َع ْو ُن
َت َعاَلىَ { :و َ
َوَبْي َن َق ْوِل ِه{ :أََنا َرُّب ُك ُم

َيا أَُّي َها اْل َم ََلُ َما
َعلى} أَْرَب ُعو َن
ْاْل ْ

ِ
ِ ِ
ان
ال ْاب ُن َعَّباسَ :ك َ
َعل ْم ُت َل ُك ْم م ْن إله َغْيرِي} َق َ
سَنةً ،وَك َذب عد ُّو َّ ِ
َن َل ُه َث َّم َرًّبا ُه َو
ّللاَ ،ب ْل َع ِل َم أ َّ
َ َ َُ
َ

ّللا".
خالقه وخالق قومه" ولين َسأَْل َت ُه ْم َم ْن َخَلَق ُه ْم َلَيُقوُل َّن َّ ُ

أيما األولى؟ هل مقالته هذه ما علمتم لكم من إله غيري األولى ،أم قوله :أنا ربكم األعلى؟ يقول:
بينهما أربعون سنة ،الظاهر من اللفظين أنه قولهم :ما علمت لكم من إله غيري هي األولى.
طالب...... :
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نعم.
طالب ... :أيضا يا شيخنا ما علمت لكم من إله غيري هي نفسها أنا ربكم اْلعلى.
المآل واحد ،لكن نفي العلم ال يقتضي الجزم ،ما علمت نفي العلم بعدم وجود الرب مفاده ،مفاده
الجزم وإن كان المآل واحدا ،وهو ادعاء الربوبية في الموضعين ،لكنه نفى علمه بوجود إله غيره،
ثم بعد ذلك جزم؛ ألنه هو الرب ،تعالى هللا عما يقولون علوا كبيرا.
" َقالَ { :فأَوِق ْد ِلي يا هامان عَلى ِ
ِ
ِ
الط ِ
ّللا
ين} أ ِ
ُ َ
ْ
َ
َي ا ْطُب ْخ لي ْاْل ُجَّرَ ،ع ِن ْاب ِن َعَّباس َ-رض َي َّ ُ
َ
عْنه .-وَقال َق َت َاد ُة :هو أ ََّول م ْن صَنع ْاْلجَّر وبَنى ِب ِه .وَل َّما أَمر ِفرعو ُن و ِزيره هامان ِب ِبَن ِ
اء
ََ ْ َ ْ َ َ ُ َ َ َ
َُ ُ َ َ َ ُ َ َ
َ
َ ُ َ َ
اع و ْاْل ِ
ِ
ِ
طْب ِخ ْاْل ُج ِر
َّ
َمَر ِب َ
ين أَْل َ
يلَ :خ ْم ِس َ
ام ُ
ف َبَّناء س َوى ْاْلَ ْتَب ِ َ َ
ال -ق َ
ان اْل ُع َّم َ
ُجَراءَ -وأ َ
الصْر ِح َج َم َع َه َ

ص ،وَن ْش ِر اْل َخ َشب و َضر ِب اْلمس ِ
ِ
ام ِ
وه ِب َحْي ُث لم يبلغه بنيان
َ ْ
اء َو َشَّي ُد ُ
َواْل ِج ِ َ
ََ
يرَ ،فَبَن ْوا َوَرَف ُعوا اْلبَن َ
ِ ِ
ِ
ِ
َن
منذ خلق هللا السموات َو ْاْلَْر َ
ّللا أ ْ
ان اْلَباني ََّل َي ْقدُر أ ْ
ضَ ،ف َك َ
وم َعَلى َ ْأرسهَ ،ح َّتى أََرَاد َّ ُ
َن َيُق َ
ي ْف ِتَنهم ِف ِ
السم ِ
ِ
اءَ ،فَر َج َع ْت
الس ِد ُّي أ َّ
َن ِفْر َع ْو َن َص ِع َد َّ
يهَ ،ف َح َكى ُّ
َ ُْ
الس ْط َحَ ،وَرَمى بُن َّش َابة َن ْح َو َّ َ
ِِ
ِ
ِي أ َّ ِ
ِ
ّللا َت َعاَلى
يل َ -عَلْي ِه َّ
وسىَ .فُرو َ
الَ :ق ْد َقَتْل ُت إَل َه ُم َ
الس ََل ُمَ -ب َع َث ُه َّ ُ
َن جْب ِر َ
ُمَتَلط َخ ًة بد َماءَ ،فَق َ
ِِ
ِ
الصرح ِبجَن ِ
ط َع ُه َث ََل َث ِق َطعِ ،ق ْط َعة َعَلى َع ْس َك ِر ِفْر َع ْو َن َقَتَل ْت ِمْن ُه ْم
اح ِه َفَق َ
عْن َد َمَقاَلتهَ ،ف َضَر َب َّ ْ َ َ
ّللا أَعَلم ِب ِصح ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّة
أَْل َ
ف أَْلفَ ،وق ْط َعة في اْلَب ْح ِرَ ،وق ْط َعة في اْل َغْربَ ،و َهَل َك ُك ُّل َم ْن َعم َل فيه َشْيًئاَ .و َّ ُ ْ ُ
َذ ِل َك".
مثل هذا يحتاج لسند يثبت به ،يتلقى مثل هذا الكالم عن بني إسرائيل ،وهم ال يصدقون وال
يكذبون إال ما دل دليل من شرعنا على صدقه أو كذبه.
الش ِك؛ ِْل ََّنه َق ْد أرَى ِمن اْلبر ِ
ِ
"{وإِِني َْلَ ُ ِ
ين} َّ
اه ِ
الظ ُّن ُهَنا َشكٌَّ ،ف َك َفَر َعَلى َّ
ين َما ََّل
ظُّن ُه م َن اْلكاذ ِب َ
َ ََ
ُ َ
َ
ِ
يل َعَلى ِذي ِف ْطَرة".
ُيخ ُ
يعني ال يشكل ،قال :الظن هنا الشك ،ما المانع أن يكون الظن على بابه ،وهو أقوى من الشك؟
الظن أقوى من الشك ،احتمال راجح ،فيه ما يمنع؟
طالبَّ :ل.
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يعني الالئق به أن يكون توقعه أعظم من الشك أن موسى من الكاذبين؛ ألنه لو مجرد شك لتأمل
ونظر في أمره ،لكنه غلب على ظنه كذبه فلم ينظر في أمره وباشر بتكذيبه.
اْليم ِ ِ
وسىِ { .في ْاْلَْر ِ
ِ ِ
ض ِب َغْي ِر
َي تعظم { ُه َو َو ُجُن ُ
" َق ْوُل ُه َت َعاَلىَ { :و ْ
ان ب ُم َ
اس َت ْكَبَر} أ ْ
ود ُه} أي َعن ْ َ
ان ،أَي َلم َت ُكن َله ح َّج ٌة َتد َفع ما ج ِ ِ
ظُّنوا أََّن ُه ْم ِإَلْينا ََّل
وسىَ { ،و َ
َي ِباْل ُع ْد َو ِ ْ ْ ْ ُ ُ
اء به ُم َ
اْل َح ِق} أ ْ
ْ ُ َ َ َ
ِ
ِ
وب
َّموا أََّن ُه ََّل َم َع َاد َوََّل َب ْع َثَ .وَقَأَر َناف ٌع َو ْاب ُن ُم َحْيصن َو َشْيَب ُة َو ُح َمْيٌد َوَي ْعُق ُ
ُيْر َج ُعو َن} أ ْ
َي َت َوه ُ
اء وَكس ِر اْل ِجي ِم عَلى أََّنه مس َّمى اْل َف ِ
ِ ِ
ِ
اع ِل .واْلَبا ُقو َن:
َ
َو َح ْم َزُة َواْلك َسائ ُّيََّ " :ل َيْرِج ُعو َن" ِب َف ْت ِح اْلَي َ ْ
ُ َُ
ُ"يْر َج ُعو َن" َعَلى اْل ِف ْع ِل اْلم ْج ُه ِ
اخ ِتَي ُار أَِبي َح ِاتم".
اخ ِتَي ُار أَِبي ُعَبْيدَ ،و ْاْل ََّو ُل ْ
ولَ .و ُه َو ْ
َ
والمعنى ال يختلف ،فرجوعهم ليس بأيديهم ،ينسب إليهم باعتبار أنهم هم الذين رجعوا أو الرجوع
حصل لهم باعتبار أن الرجوع حصل لهم ،ويرجعون باعتبار أن الذي أرجعهم هو هللا -جل
وعال.-
ِ ِ
ِ
اه ْم ِفي اْلَب ْح ِر
َي َ
"{ َفأ َ
ناه َو ُجُن َ
طَر ْحَن ُ
ود ُه} َوَكاُنوا أَْل َف ْي أَْلف َو ِس َّتم َائة أَْلفَ { .فَنَب ْذ ُ
َخ ْذ ُ
ناه ْم في اْلَي ِم} أ ْ
اْلم ِال ِحَ .قال َق َتاد ُة :بحر ِمن ور ِاء ِمصر يَقال َلهِ :إساف أَ ْغرَقهم َّ ِ ِ
الس ِد ُّي:
ال َو ْه ٌب َو ُّ
َ َ َ ٌْ ْ َ َ
ّللا فيهَ .وَق َ
ْ َ ُ ُ ُ َ ٌ َ ُُ ُ
َ
اْلمكان َّال ِذي أَ ْغرَقهم َّ ِ ِ ِ ِ ِ
ال
ال َل ُهَ :ب ْط ُن ُمَرْيَرَةَ ،و ُه َو ِإَلى اْلَي ْو ِم َغ ْضَب ُ
ََ ُ
انَ .وَق َ
ّللا فيه بَناحَية اْلُقْل ُزِم ُيَق ُ
َ ُُ ُ
مَق ِاتل :يع ِني َنهر ِ
الن ِ
ور ْاْل ََّو ُل".
يلَ ،و َه َذا َض ِع ٌ
ُ ٌ َْ
يفَ ،واْل َم ْش ُه ُ
َْ
أما بحر القلزم فهو البحر األحمر ،يقول :وهو إلى اليوم غضبان أي يهيج باستمرار وأمواجه
متالطمة.
طالب :يقول إساف.
ماذا.
طالب :قال قتادة :بحر من وراء مصر يقال إساف.
يقال له :إساف.
طالب :يكون اْلبيض.
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من وراء مصر نعم األبيض الذي فوقه من الشمال ،مع أن الوراء والخلف واألمام والخلف كلها
أمور نسبية ،تخضع لموقع القائل.
ِ
َّ ِ ِ
ِ
ين} أ ِ
اه ْم
"{ َفاْن ُ
َي َج َعْلَن ُ
َم ِرِه ْمَ { .و َج َعْل ُ
ظْر} َيا ُم َح َّم ُد { َكْي َ
ف َ
ناه ْم أَئ َّم ًة} أ ْ
َي آخُر أ ْ
كان عاقَب ُة الظالم َ ْ
اء ُي َّتَب ُعو َن َعَلى اْل ُك ْف ِرَ ،فَي ُكو ُن َعَلْي ِه ْم ِو ْزُرُه ْم َو ِو ْزُر َم ِن َّاتَب َع ُه ْم َح َّتى َي ُكو َن ِعَق ُاب ُه ْم أَ ْك َثَر.
ُز َع َم َ

ِِ
ِ
ِ
السَفَل ِة ِمْن ُه ْمَ ،ف ُه ْم َي ْد ُعو َن ِإَلى َج َهَّن َم.
اء َّ
ّللا اْل َم ََلَ م ْن َق ْومه ُرَؤ َس َ
يلَ :ج َع َل َّ ُ
َوق َ
َه ُل اْلَب َص ِائ ِرَ{ .ي ْد ُعو َن ِإَلى َّ
َي
ِب ِه ْم َذ ُوو اْل ِعَب ِرَ ،وَي َّت ِع ُ
ظ ِب ِه ْم أ ْ
الن ِار} أ ْ
َّ
الن ِار".

ِ
يل :أ َِئ َّم ٌة َيأ َْت ُّم
َوق َ
َه ِل
ِإَلى َع َم ِل أ ْ

هذا يأبى ،يدعون إلى النار يأبى القول؛ ألن األخير يأتم بهم وهم يدعون إلى النار صراحة يأتم
بهم ذوو العبر ويتعظ بهم أهل البصائر ال يناسب قوله{ :يدعون إلى النار} ،إنما يناسب جعلهم
زعماء يتبعون على الكفر ،فيدعون الناس ،فيكون عليهم وزرهم ووزر من تبعهم إلى يوم القيامة،
نسأل هللا العافية.
طالب....... :
لقب سيناء الذي هو العقبة.
طالب :العقبة أو السويس.
هو امتداد البحر األحمر.
طالب :تحديد مكانه بالضبط؟
ما أدري وهللا بالضبط بدقة ما ندري ،لكن تلك الجهات يحدهم البحر األحمر ،ويحدهم البحر
األبيض المتوسط فقط ،فبالنسبة لبالد مصر يحدهم هذان البحران.
طالب :هنا يرجح أنه البحر اْلبيض.
ال ،ما يلزم ،ما يرجح ،ال هو بحر القلزم ،ونفى أن يكون النيل.
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"{ويوم اْل ِقيام ِة ََّل يْنصرو َن}{ ،وأَ ْتبعناهم ِفي ِ
هذ ِه ُّ
َمْرَنا اْل ِعَب َاد ِبَل ْع ِن ِه ْم
ُ َُ
َ َ ْ ُْ
الدْنيا َل ْعَن ًة} أ ْ
ََْ َ
َي أ َ
َ
ِ
اهم َّ
ِ
ِ
يام ِة ُه ْم
الل ْع َن ،أ ِ
يل :أ ْ
َذ َكَرُه ْم َل َعَن ُه ْمَ ،وق َ
َي أَْل َزْمَن ُ ُ
َي اْلُب ْع َد َعن اْل َخْي ِرَ { .وَي ْوَم اْلق َ
اْلم ْقب ِ
ين}".
وح َ
َ ُ

َف َم ْن
ِم َن

إذا مر ذكر مثل هذا مثل إبليس أو مثل من لعنهم هللا أو قضى عليهم باللعنة بأعيانهم ،هل
األفضل للمسلم أن يلعنهم إذا مر ذكرهم أو يقول :إن المسلم أو المؤمن ليس باللعان أو الطعان،
فما األفضل في حقهم؟ هل يمكن أن تقرب بلعنهم؟
طالب.... :
ال شك أنهم ملعونون ،لكن هل يتقرب إلى هللا بلعنهم ،أو أن هذا حكم من هللا -جل وعال -ثبت
ولزم لهم ،وال يلزم أن يتقرب إلى هللا به ،الحافظ ابن كثير –رحمه هللا -في تاريخه إذا مر على
ذكر أحد من الظالمين لعنه ،وأكثر من ذلك– ،رحمه هللا ،-واإلمام أحمد سئل عن يزيد فوصفه
بالظلم فقال له عبد هللا :أتلعنه يا أبت ،قال :هل سمعت أباك لعانا ،وظلم يزيد ظاهر استباحة
المدينة ظاهرة ،كذلك إذا مر ذكر الحجاج وغيرهم من الظلمة.
طالب............ :فسألني لما لم ألعن إبليس.
نقول :هذه وجهة نظر بعض العلماء من المتقدمين والمتأخرين ،نقول هذا حكم من هللا -جل
وعال– وصدر عليهم ،لكن هل نتدين بهذا أو ال نتدين؟ ومن أهل العلم من يرى أنه ال مانع من
أن يلعن من لعنه هللا ،وأن الظاهر لعنة الظالمين ،يلعنون ،وقد يحتاج إلى مثل هذا البيان في
وقتنا أكثر من غيره؛ المتداد جذور الظلم في كل مكان ،فالمسألة حكم شرعي ،نقول :إن المسلم
ليس باللعان وال الطعان ،ويحفظ لسانه عن مثل هذه األمور ،ولو كان مستحقا للعن نقول :مادام
لعنه هللا ،لماذا ال نلعنه؟ لكننا لم نؤمر بلعنه ،يعني ما أمرنا بلعنه.
طالب :ممكن يأخذ تقرير اللعن في الحديث :اتق اللعانين.....؟
ما يلزم أن يؤخذ من هذا حكم لعن من يبول في الطريق ،ال يلزم منه أن يأخذ بحكم ،إنما هو
معرض نفسه للعنة الناس.
طالب :هل أثر عن النبي –صلى هللا عليه وسلم -لعنهم.

معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

ما عرف أن النبي –صلى هللا عليه وسلم -لعن وقال« :إن المسلم ليس باللعان وال بالطعان»،
لكنهم ملعونون على كل حال؛ ألنه حكم قطعي ،وحكم شرعي ثابت ،قطعي ما فيه إشكال.
طالب :التقرب بلعنهم ...التدين.
يعني هل نقول :إن مفهوم الترضي على من يستحق الترضي ،والترحم على من يستحق الترحم،
التقرب بلعن من يستحق اللعن ،وأنت ما لعنته إال هلل –جل وعال ،-وأن هللا –جل وعال -لما لعنه
لعنته ،على كل حال من لعن له حجة ،ومن ترك له حجة.
ين اْل ِخْلَق ِة
َعَّباس :اْل ُم َش َّو ِه َ
َّاه ِم ْن ُك ِل َخْيرَ ،وَقَب َح ُه
َنح ُ

ِ
ِ
ينَ .قاَل ُه ْاب ُن َكْي َس ِ
ال ْاب ُن
ين اْل َم ْمُقوِت َ
"أي م َن اْل ُم ْهَلك َ
ان َوأَُبو ُعَبْي َد َةَ .وَق َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
َي
يل :م َن اْل ُمْب َعد َ
ّللا أ ْ
الَ :قَّب َح ُه َّ ُ
ينُ .يَق ُ
ب َس َواد اْل ُو ُجوه َوُزْرَقة اْل ُعُيون َوق َ
الش ِ
وَقَّبحه ِإ َذا جعَله َق ِبيحا .وَقال أَبو عمروَ :قبح ُت وجهه ِب َّ ِ ِ
ال َّ
اعُر:
َْ ََُْ
َ َُ
ََ ُ ً َ َ ُ َْ
الت ْخفيف َم ْعَنا ُه َقَّب ْح ُتَ .ق َ
ّللا اْلَبَر ِ
اج َم ُكَّل َها َ ...وَقَّب َح يربوعا وقبح دارما
أَََّل َقَب َح َّ ُ

ِِ
ف اْلع ْط ِ
الدْنيا" واس ُت ْغ ِني ع ْن حر ِ
ف ِفي َق ْوِل ِه:
َهذه ُّ َ َ ْ َ َ َ ْ
َ
َن َي ُكو َن
{سَيُقوُلو َن َثَل َث ٌة ار ِب ُع ُه ْم َكْلُب ُه ْم}َ .وَي ُج ُ
وز أ ْ
َ

يوما َعَلى اْل َح ْم ِل َعَلى َم ْو ِضع " ِفي
وانتصب ً
ِ
{من المقب ِ
اس ُت ْغ ِني َعْن ُه ِفي َق ْوِل ِه:
وحين} كما
َ ْ َْ ُ َ َ َ ْ َ
ِ
ِ
امل ِفي" يوم" م ْضم ار ي ُد ُّل عَلي ِه َقوُل ُهُ { :هم ِم َن اْلم ْقب ِ
{ي ْوَم َيَرْو َن
وح َ
َْ ْ
ين} َفَي ُكو ُن َكَق ْوِلهَ :
َ ُ
َ ْ َ ُ ًَ َ
ْ
اْل َع ُ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
{ه ْم ِم َن
ين} َوَي ُج ُ
وز أ ْ
َن َي ُكو َن اْل َعام ُل في " َي ْوَم" َق ْوُل ُهُ :
اْل َمَلئ َك َة ََّل ُب ْشرى َي ْو َمئذ لْل ُم ْج ِرِم َ
الظرف متَق ِدما ،ويجوز أَن يكون م ْفعوًَّل عَلى َّ ِ
اْلم ْقب ِ
اه ْم
ين} َوإ ْ
الَ :وأَ ْتَب ْعَن ُ
ِن َك َ
وح َ
ان َّْ ُ ُ َ ً َ َ ُ ُ ْ َ ُ َ َ ُ َ
َ ُ
الس َعةَ ،كأََّن ُه َق َ
ِفي هذه الدنيا لعنة ولعنة يوم القيامة".
يعني على الظرفية وهذا هو األصل.
طال ب :وأتبع نهم ف ي ه ذه ال دنيا لعن ة ،يق ال :إن الم من ل يس بلع ان ،م اذا يك ون معن ى
هذا؟
هللا –جل وعال -لعنهم.
متتابعا.
طالب:
ً
يعني أمر العباد بلعنهم فيما ذكر لعنهم.
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طالب :قدر ،تقدير.
ألنهم لعنوا في الدنيا واآلخرة كمن آذى هللا ورسوله.
ِ
اب} َي ْع ِن ي َّ
ال َي ْحَي ى ْب ُن
" َق ْوُل ُه َت َع اَلىَ { :وَلَق ْد َ
وس ى اْلكت َ
آتْين ا ُم َ
الت ْوَار َةَ ،قاَل ُه َق َت َاد ُةَ .ق َ
َس ََّلمُ :ه َو أ ََّو ُل ِك َت اب َ-ي ْع ِن ي َّ
امَ .وِقي َل:
الت ْوَار َةَ -ن َزَل ْت ِفي ِه اْل َف َرِائ ُ
ض َواْل ُح ُد ُ
ود َو ْاْل ْ
َح َك ُ
ِ
َّ ِ
ِ
َّ
ّللا
اب ُهَن ا ِس ٌّت ِم َن اْل َم َث ِاني َّ
اْلك َت ُ
ّللا َعَل ى َر ُس وِله ُ -م َح َّم د َص لى َّ ُ
الس ْب ِع الت ي أَْن َزَل َه ا َّ ُ
ِ
وعا".
اه َمْرُف ً
َعَلْيه َو َسَّل َمَ ،-قاَل ُه ْاب ُن َعَّباسَ ،وَرَو ُ
مخرج؟
طال ب ..... :إنم ا أخرج ه الطب ري بس ند ع ن ب ن عب اس موق وف وإس ناده جي د ،وق د ق رره
عن ه ع ن س عيد ب ن جبي ر م ن قول ه ،وأم ا المرف وع فل م يس معه أح د ،واْلش به أن ه م ن
اْلسرائيليات.
يعن ي ييي ه ي ييل أن ي ييزل علي ييى موس ي ييى-علي ي ييه الس ي ييالم -ش ي يييء مم ي ييا أن ي ييزل عل ي ييى محم ي ييد ،أو أن الت ي ييوراة
مختلف ي يية اختالفي ي يا تامي ي يا عم ي ييا ف ي ييي القي ي يرآن بنظم ي ييه وأس ي ييلوبه وترتيب ي ييه ولفظ ي ييه ومعناه ي ييا؟ ه ي ييذا ه ي ييو
األص ي ييل ،أم ي ييا إذا قلن ي ييا :س ي ييت م ي يين الس ي ييبع المث ي يياني أص ي ييلهم قلن ي ييا :إن المث ي يياني ه ي ييي الفاتح ي يية أو
نقول :إن السبع الطوال سواء هذا أو ذاك ليس منها شيء في التوراة؟
طالب ...... :قوله تعالى{ :صحف إبراهيم وموسى}.
ما تقدم فقط ،قد أفلح فقط.
ِ
ال أَُبو سعيد
"{ ِم ْن َب ْعد َما أ ْ
َهَل ْكَنا اْلُقُرو َن ْاْلُولى} َق َ
َه َل َقْرَية
ّللا َق ْو ًما َوََّل َقْرًنا َوََّل أ َّ
ُم ًة َوََّل أ ْ
َ « :ما أ ْ
َهَل َك َّ ُ

َّ
الخدريَ :قال َّ ِ
ّللا َعَلْي ِه َو َسَّل َم-
النب ُّي َ -صلى َّ ُ
َ
السم ِ
ِ
ِ
اء َوََّل ِم َن ْاْلَْر ِ
ض ُمْن ُذ أَْن َز َل
ب َع َذاب م َن َّ َ
آتْينا
ِقَرَد ًة ،أََل ْم َتَر ِإَلى َق ْوِل ِه َت َعاَلىَ { :وَلَق ْد َ

ّللا َّ
وسى َغْيَر اْلَقْرَي ِة َّال ِتي ُم ِس َخ ْت
الت ْوَار َة َعَلى ُم َ
َّ ُ
ِ
ِ
َي ِم ْن َب ْع ِد َق ْو ِم ُنوح َو َعاد َوَثم َ ِ
َي
تاب ِم ْن َب ْعد َما أ ْ
وسى اْلك َ
ُم َ
يل :أ ْ
َهَل ْكَنا اْلُقُرو َن ْاْلُولى}» ،أ ْ
ودَ .وق َ
ُ
ِمن بع ِد ما أَ ْغرْقَنا ِفرعو َن وَقومه و َخس ْفَنا ِبَقارو َن{ .ب ِ
ِ
صائَر ِل َّلن ِ
اب َب َص ِائَر.
َي َ
َ
آتْيَن ُ
ُ
ْ َْ َ َ
اه اْلك َت َ
ْ َْ َ ْ َ ُ َ َ
اس} أ ْ
ِ
أَي ِلي َتب َّصروا {و ُهدى} أَي ِمن َّ ِ ِ
ِ ِ
آم َن ِب َهاَ{ ،ل َعَّل ُه ْم
ْ َ
ْ ََ ُ
الض ََل َلة ل َم ْن َعم َل ب َها { َوَر ْح َم ًة} ل َم ْن َ
َ ً
ِِ ِ
ي َت َذ َّكرو َن} أ ِ
ِ
يم ِان ِه ْم ِفي ُّ
الدْنَياَ ،وَي ِثُقوا ِب َث َوا ِب ِه ْم ِفي اْلخرة.
َ ُ
ْ
َي لَي ْذ ُكُروا َهذه الن ْع َم َة فيقيموا َعَلى إ َ
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َقوُله َتعاَلى{ :وما ُكْنت} أَي ما ُكْنت يا مح َّم ُد { ِب ِ
ال
َي ِب َج ِان ِب اْل َجَب ِل اْل َغْرب ِ
جان ِب اْل َغْرب ِ
َ َ َُ
َ
ْ ُ َ
ِي} أ ْ
ِيَ ،ق َ
َ ْ َ
الش ِ
َّ
اعُر:
طى اْل ُه َدى َّ
ور ُي َزِي ُن اْل ِمْنَبَر اْل َغْربَِّيا
الن ِبَّيا ُ ...ن ًا
َع َ
َع َ
ط َ
اك َم ْن أ ْ
أْ

ِ
ِ
اه
وسى ْاْل َْمَر} ِإ ْذ َكَّل ْفَن ُ
{إ ْذ َق َضْينا إلى ُم َ
ِ
موسى أَمَر َكَ ،وَذ َكْرَن َ ِ
ال
ُ َ
ْ
اك ب َخْي ِر ذ ْكرَ .وَق َ
ْاْلُممِ{ .وما ُكْنت ِمن َّ ِ ِ
َي ِم َن الحاضرين.
الشاهد َ
َ َ
َ َ
ين} أ ْ

ِ
َي ِإ ْذ َق َضْيَنا ِإَلى
َمَرَنا َوَن ْهَيَناَ ،وأَْل َزْمَن ُ
يل :أ ْ
أْ
اه َع ْه َدَناَ ،وق َ
ِ
ُم َة ُم َح َّمد َخْيُر
َخَبْرَنا أ َّ
َي أ ْ
َن أ َّ
ْاب ُن َعَّباس " :إ ْذ َق َضْينا" أ ْ

ِ
لكَّنا أَْن َشأْنا ُقروناً} أ ِ
قوله تعالى{ :و ِ
طاو َل َعَلْي ِه ُم اْل ُع ُمُر} َح َّتى َن ُسوا ِذ ْكَر
ُ
وسىَ { ،ف َت َ
َ
َي م ْن َب ْعد ُم َ
ْ
ظ ِ
ِ
َّ ِ
اهُر َه َذا ُي ِ
ِ
َن َي ُكو َن
وب ُه ْم}َ .و َ
وج ُب أ ْ
َم ُد َفَق َس ْت ُقُل ُ
َي َع ْه َد ُه َوأ ْ
ّللا أ ْ
َمَرُهَ .نظ ُيرُهَ { :ف َ
طال َعَلْيه ُم ْاْل َ

الس ََل ُمِ -ذ ْكٌر ِفي
َجَرى ِلَن ِبِيَنا َ -عَلْي ِه َّ
ِ
ِ ِ
آتْيَنا
يلَ :
اْلَق ْس َوُةَ ،فَنس َي اْلَق ْو ُم َذل َك َوق َ
َف َك َفُرواَ ،فأَْر َسْلَنا م َح َّم ًدا م َج ِد ًدا ِل ِلد ِ
ين وداعيا الخلق إليه.
ُ
ُ

طاَل ِت اْل ُمَّد ُةَ ،و َغَلَب ِت
َذ ِل َك اْل َوْق ِتَ ،وأ َّ
ّللا َسَيْب َع ُث ُهَ ،وَل ِك ْن َ
َن َّ َ
ِ
ِ
طا َو َل اْل َع ْه ُد
ودُ ،ث َّم َت َ
اب َوأ َ
َخ ْذَنا َعَلى َق ْو ِمه اْل ُع ُه َ
وسى اْلك َت َ
ُم َ

ِ
ثاوياً ِفي أ ْ ِ
قوله تعالىَ { :وما ُكْن َت ِ
وسى َو ُش َعْيب َبْيَن ُه ْم.
يما َك ُمَقا ِم ُم َ
َهل َم ْدَي َن} أ ْ
َي ُمق ً
َّاج:
َقالَ اْل َعج ُ
ات َحْي ُث َي ْد ُخ ُل ألثوي
َفَب َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َي َّ
ين}
أِ
الضْي ُ
َي ُت َذكُرُه ْم ِباْل َو ْعد َواْل َو ِعيدَ { .ولكَّنا ُكَّنا ُمْرِسل َ
يم ،وقولهَ { :تْتُلوا َعَلْي ِه ْم آياتنا} أ ْ
ف اْل ُمق ُ
آتيَناك ِك َتابا ِف ِ
َخَب ُارَ ،وَل ْوََّل َذ ِل َك لما علمتها".
يه َه ِذ ِه ْاْل ْ
اك ِفي أ ْ
َي أَْر َسْلَن َ
َه ِل َم َّكةََ ،و َ ْ َ ً
أْ
وفي هذا رد على من يزعم أن النبي-صلى هللا عليه وسلم -تلقى ما نزل عليه ممن قبله النبي-
عليه الصالة والسالم -ما حضر هذه القصص.
" َقوُله َتعاَلى{ :وما ُكْنت ِب ِ
جان ِب ُّ
ضْر َج ِان َب اْلم َك ِ
الط ِ
ِي ِإ ْذ
ان اْل َغْرب ِ
َي َك َما َل ْم َت ْح ُ
ور ِإ ْذ َ
َ
َ
ْ ُ َ
نادْينا} أ ْ
َ
ضْر َج ِانب ُّ
الط ِ ِ
ات
وسى ِإَلى ِفْر َع ْو َنَ ،ف َك َذ ِل َك َل ْم َت ْح ُ
وسى َل َّما أ ََتى اْل ِم َيق َ
َ
ور إ ْذ َن َادْيَنا ُم َ
ّللا ُم َ
أَْر َس َل َّ ُ
مع َّ ِ
ينَ .وَرَوى َعمُرو ْب ُن ِديَنار َيْرَف ُع ُه َقالُ« :ن ِ
َن َت ْد ُعوِني
ود َي َيا أ َّ
َجْب ُت ُك ْم َقْب َل أ ْ
السْبع َ
ُم َة ُم َح َّمد أ َ
ََ
ْ
َ
طي ُت ُكم َقبل أَن َتسأَُلوِني َف َذ ِلك َقوُله{ :وما ُكْنت ِب ِ
جان ِب ُّ
الط ِ
ال أَُبو ُهَرْيَرَة-
ور ِإ ْذ َ
َ
َوأ ْ
َ ْ ُ َ
َع َ ْ ْ ْ َ ْ ْ
نادْينا}»َ .وَق َ
ِ
ِ
طْي ُت ُك ْم
َع َ
الَ« :يا أ َّ
َجْب ُت ُك ْم َقْب َل أ ْ
َن َت ْد ُعوِني َوأ ْ
ُم َة ُم َح َّمد َق ْد أ َ
ّللا َق َ
َوفي ِرَو َاية َع ِن ْاب ِن َعَّباس -إ َّن َّ َ

تفسري القرطيب -سورة القصص()006

ِ ِ
ال َو ْه ٌب:
َن َت ْس َت ْغ ِفُروِني َوَر ِح ْم ُت ُك ْم َقْب َل أ ْ
َن َت ْسأَُلوِني َو َغ َفْر ُت َل ُك ْم َقْب َل أ ْ
َقْب َل أ ْ
َن َت ْس َتْرح ُموني» َق َ
ّللا َله َف ْضل مح َّمد وأ َّ ِ ِ
الَ :يا َر ِب أ َِرِن ِ
ّللاِ" :إَّن َك َل ْن
َوَذ ِل َك أ َّ
وسى َل َّما َذ َكَر َّ ُ ُ
َ َُ َ
َن ُم َ
ال َّ ُ
يه ْمَ .فَق َ
ُمته َق َ
ِ
ِ
ُم َة ُم َح َّمد"
ّللا َت َعاَلىَ ":يا أ َّ
ُت ْد ِرَك ُه ْم وإن شْئ َت َن َادْي ُت ُه ْم َفأ ْ
ال َّ ُ
الَ :بَلى َيا َربَ .فَق َ
َس َم ْع ُت َك َص ْوَت ُه ْم" َق َ
َفأَجابوا ِمن أَص ََل ِب ِ
َن َت ْد ُع َوِني" َو َم ْعَنى ْاْلَي ِة َعَلى َه َذا َما ُكْن َت
َجْب ُت ُك ْم َقْب َل أ ْ
الَ ":ق ْد أ َ
َ
َُ
ْ ْ
آبائ ِه ْمَ .فَق َ
ُم ِت َك ِم َن الَّر ْحم ِة ِإَلى ِ
ِب َج ِان ِب ُّ
الط ِ ِ َّ
آخ ِر
ُم َت َك َوأ ْ
اه َل َك َوِْل َّ
وسى َفَن َادْيَنا أ َّ
اه ِب َما َك َتْبَن ُ
َخَبْرَن ُ
ور إ ْذ َكل ْمَنا ُم َ
َ
ا ُّلدْنَيا".
القدرة اإللهية صالحة لمثل هذا ،وهللا –جل وعال-على كل شيء قدير ،لكن مثل هذا يحتاج إلى

أن سند يثبت به مثل هذه الخوارق .مخرج عندك؟

طالب :قالَّ :ل أصل له في المرفوع ...أخرجه الحاكم والطبري عن أبي هريرة موقوًفا ،وصححه
الحاكم ،وسكت الذهبي ،وكرره الطبري عن أبي زرعة عن أحد التابعين موقوًفا عليه ،وأخرجه

عن قتادة موقوًفا عليه ،فاْلشبه فيه الوقف ،وأثر ابن عباس ذكره السيوطي في الدر......
قال :هذه الروايات من وضع غَلة هذه اْلمة.
من وضع؟
طالب :من وضع غالة هذه األمة.
طالب :قول أبي هريرة.

على كل حال أبو هريرة يتلقى من اإلسرائيليات كابن عباس ،وعبد هللا بن عمرو بن العاص

يعني يروون عنهم مما أمرنا بالتحديث به عنهم ،أمرنا بالتحدث عن بني إسرائيل وال حرج؛

«حدثوا عن بني إسرائيل وال حرج» ،لكن ال إشكال فيما ينسب إلى النبي -عليه الصالة والسالم-

 ،وأبو زرعة عمرو بن جرير البجلي يروي عن أبي هريرة ،فيحتمل أنهم روا عن أبي هريرة أو
يحكون أو يكون مقطوعا عليه.
طالب........ :
طالب :الدر جانب المكان الغربي إذا أرسل هللا موسى إلي فرعون ....إذ نادينا موسى....
يعني لما نودي من الشجرة في الدرس الماضي.

معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

نعم في الطور.
ماذا؟
نار.
طالب :فلما قضى موسى اْلجل وسار بأهله آنس من جانب الطور ًا
يعني من جهته ،ما يلزم أن يكون فيه ،يعني من جهة جانبه .على كل حال مثل هذه األمور
معناها واضح ،فال يلزم أن يضرب بعضها ببعض إال بشيء ملزم واضح ،يعني نقل صحيح.
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
َي َوَل ِك ْن
ال ْاْل ْ
َخ َف ُ
شَ " :ر ْح َمةً" ُنص َب َعَلى اْل َم ْص َد ِر أ ْ
"{ َولك ْن} َف َعْلَنا َذل َك {َر ْح َم ًة} مَّنا ب ُك ْمَ .ق َ
الزجَّاج :هو م ْفعول ِمن أ ِ ِ
ِ
ِ
الر ْح َم ِة .قال
َج ِل َّ
َر ِح ْمَن َ
َي َف َعَلنا َذل َك ِب َك ْل ْ
ال َّ ُ ُ َ َ ُ ٌ ْ ْ
َجله أ ْ
اك َر ْح َم ًةَ ،وَق َ
ِ
ِ
َّ
اها ِإَلْي َك ِل َّلر ْح َم ِة.
اك َوأ َْو َحْيَن َ
ص ْاْلَ ْن ِبَياءَ ،وََّل ُت ِلَي ْت َعَلْي َكَ ،وَلكَّنا َب َع ْثَن َ
َي َل ْم َت ْش َه ْد َق َص َ
النح ُ
َّاس :أ ْ
وَقال اْل ِكس ِائي :عَلى َخب ِر َكانِ َّ ،
ِ
الرْف ُع ِب َم ْعَنىِ :هي
وز َّ
الَ :وَي ُج ُ
الت ْقد ُيرَ :وَلك ْن َك َ
َ
َ ُّ َ
َ
ان َر ْح َمةًَ .ق َ
َ َ
َ
َر ْح َمةٌ .قال َّ
الرْف ُع ِب َم ْعَنى َوَل ِك ْن ِف ْع ُل َذ ِل َك َر ْح َمةٌ.
َّاجَّ :
الزج ُ
{ ِل ُتْن ِذر َقوماً ما أَتاهم ِمن َن ِذير ِمن َقب ِلك} يع ِني اْلعرب ،أَي َلم ُت َش ِ
اه ْد ِتْل َك اْلخبار ،ولكن
ُْ ْ
ْ ْ َ َْ
ََ َ
ْ ْ
َ ْ َ
اها ِإَلْي َك؛ َر ْح َم ًة ِب َم ْن أُْرِسْل َت ِإَلْي ِه ْم؛ لتنذرهم بها {َل َعَّل ُه ْم َي َت َذ َّكُرو َن}.
أ َْو َحْيَن َ
ِ
ِ
وب ٌة َوِن ْق َم ٌةِ { ،بما
يل :اْلَي ُه َ
َن ُت ِص َيب ُه ْم} ُي ِر ُ
َق ْوُل ُه َت َعاَلىَ { :وَل ْوَّل أ ْ
َي ُعُق َ
ودُ { ،مص َيب ٌة} أ ْ
يد ُقَرْي ًشاَ ،وق َ
ص ْاْلَي ِدي ِب ِ
ِ
يهم} ِمن اْل ُك ْف ِر واْلمع ِ
َن اْل َغ ِال َب ِم َن اْل َك ْس ِب ِإَّن َما َيَق ُع
الذ ْك ِر؛ ِْل َّ
اصيَ ،و َخ َّ
َقَّد َم ْت أَْيد ِ ْ َ
ْ
َ ََ
وف أَي َلوََّل أ ْ ِ
اب ِب َسَب ِب معاصيهم المتقدمة { َفَيُقوُلوا َرَّبنا
اب " َل ْوََّل" َم ْح ُذ ٌ ْ ْ
َن ُيص َيب ُه ْم َع َذ ٌ
ِب َهاَ .و َج َو ُ
ِ
الر ُس ِل
وب ِة َوَب ْع ُث ُّ
َي َه ََّل {أَْر َسْل َت ِإَلْينا َر ُسوًَّل} َل َما َب َع ْثَنا ُّ
اجْلَن ُ
يلَ :ل َع َ
اه ْم ِباْل ُعُق َ
َل ْوَّل} أ ْ
الر ُس َلَ .وق َ
آخ ِر " طه"َ { ،فَن َّت ِبع ِ
ِإ َزاح ٌة ِلع ْذ ِر اْل ُك َّف ِار َكما َتَقد ِ
ان" و ِ
ِ
آيات َك} نصب على جواب
َ
َّم في " سْب َح َ َ
َ ُ
َ
َ
ِ
ِ
ِ ِ
ين} "
التخصيصَ { ،وَن ُكو َن} ُعط َ
ف َعَلْيه{ ،م َن اْل ُم ْ ِمن َ
والتحريض بلوال التي هي بمعنى إال ،والمضارع ينصب بأن المضمرة بعد فاء السببية الواقعة في
سياق التحضيض أو العرض.
ِ
ِ ِِ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ ِ
الِ :إ َّن
{وَن ُكو َن} ُعط َ
ينَ .وَقد ْ
ين} "م َن اْل ُم َصدق َ
ف َعَلْيه{ ،م َن اْل ُم ْ ِمن َ
" َ
اح َت َّج ب َهذه ْاْلَية َم ْن َق َ
ِ
ِ
الِ { :بما َقَّدم ْت أَْي ِد ِ
ِ
ان َو ُّ
يه ْم} ،وذلك موجب للعقاب إذا َتَقَّرَر
يم َ
الش ْكَر؛ ْل ََّن ُه َق َ
َ
اْل َعْق َل ُيوج ُب ْاْل َ
ِي :و َّ ِ
ِ ِ ِ
اْل ُو ُجوب َقْبل َب ْع ِث ِه ُّ ِ
وف َل ْوََّل
يح أ َّ
َن اْل َم ْح ُذ َ
الصح ُ
ال اْلُق َشْيرُّ َ
الر ُسلَ ،وإَِّن َما َي ُكو ُن َذل َك باْل َعْقلَ .ق َ
ُ َ
ِ
ِ
َك َذا َلما ِ
يج ِإَلى َت ْجديد ُّ ِ
ين ِإ ْذ َبَل َغ ْت ُه ُم َّ
َي َه ََُّل ِء اْل ُك َّف ُار َغْيُر َم ْع ُذ ِ
السا ِبَق ُة
الشَرِائ ُع َّ
َ ْ
ور َ
احت َ
الر ُسل .أ ْ
التو ِح ِ
َو ُّ
ال اْل َع ْه ُد
ول َق ِائ ٌل ِمْن ُه ْمَ :
يدَ ،وَل ِك ْن َت َ
ط َاو َل اْل َع ْه ُدَ ،فَل ْو َع َّذْبَن ُ
اء ِإَلى َّ ْ
ط َ
اه ْم َفَق ْد َيُق ُ
الد َع ُ
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الر ُس ِلَ ،وَل ِك ْن أَ ْك َمْلَنا
ظ ُّن أ َّ
َن َبَل َغ ُه ْم َخَبُر ُّ
ِب ُّ
الر ُس ِلَ ،وَي ُ
َن َذ ِل َك ُع ْذٌرَ ،وََّل ُع ْذَر َل ُه ْم َب ْع َد أ ْ
ّللا ِبأََّنه ََّل يع ِ
اق ُب َعْب ًدا ِإََّّل َب ْع َد
ان َفَب َع ْثَن َ
َوأَ ْك َمْلَنا اْلَبَي َ
اك َيا ُم َح َّم ُد ِإَلْي ِه ْمَ .وَق ْد َح َك َم َّ ُ ُ ُ َ
واْلحج ِ
الر ُس ِل".
َّة َوَب ْع َث ِة ُّ
َ ُ

اح َة اْل ُع ْذ ِر،
ِإ َز َ
ِإ ْكم ِ
ال اْلَبَي ِ
ان
َ

العقل الباقي على فطرته ال شك أنه يدرك الخير من الشر ،ويميز بينهما ،وبفطرته يعرف
اإلنسان ربه وخالقه ،لكن الحجة ال تقوم بمجرده ،ولكن تقوم ببعث الرسل{ ،وما كنا معذبين حتى
نبعث رسوال}.
َقوُله َتعاَلىَ { :فَل َّما جاءهم اْلح ُّ ِ ِ ِ
ِ
َّ
ّللا َعَلْي ِه َو َسَّل َم{ ،-قاُلوا}
َ ُُ َ
ْ ُ َ
ق م ْن عْندنا} َي ْعني ُم َح َّم ًدا َ -صلى َّ ُ
يع ِني ُك َّفار م َّك َة {َلوَّل} أَي ه ََّل {أُوِتي ِم ْثل ما أُوِتي موسى} ِمن اْلعصا واْلي ِد اْلبي َض ِ
اءَ ،وأُْن ِز َل
ْ َ
َ َ َ َ َ َْ
ْ
َْ
َ ُ
َ َ َ
َ َ
ِ
احد ًة َك َّ ِ
ِ ِ
ّللا َت َعاَلى:
آن ُج ْمَل ًة َو ِ َ
الت ْوَراةَ ،وَك َ
َعَلْيه اْلُقْر َ
َم ِر ُم َ
ان َبَل َغ ُه ْم َذل َك م ْن أ ْ
ال َّ ُ
وسى َقْب َل ُم َح َّمدَ ،فَق َ
{أَوَلم ي ْك ُفروا ِبما أُوِتي موسى ِم ْن َقبل قاُلوا} س ِ
احَر ِ
َي موسى ومحمد تعاونا على
ان { َت َ
َ ْ َ ُ
َ
ظاه ار} أ ْ
ُْ
َ ُ
ش ِإَلى اْلَي ُه ِ
وه ْم َع ْن َب ْع ِث ُم َح َّمد َو َشأِْن ِه َفَقاُلواِ :إَّنا َن ِج ُد ُه
السحر .قال اْل َكْل ِب ُّيَ :ب َع َث ْت ُقَرْي ٌ
ود َو َسأَُل ُ
ِفي َّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
احَر ِ
ود
ان َت َ
ال َق ْوٌمِ :إ َّن اْلَي ُه َ
ظ َ
اب ِإَلْي ِه ْم { َقاُلوا َس ْ
الت ْوَراة ِبَن ْعته َوص َفتهَ ،فَل َّما َر َج َع اْل َج َو ُ
اهَار} َوَق َ
ين".
َعَّل ُموا اْل ُم ْش ِرِك َ

لكن في قوله{ :أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل} يعني من التوراة ،ووصفوا من جاء بها مع
أخيه وزيره بأنهما ساحران تظاه ار؛ ألن أداء التكذيب بما قبل رسالة محمد -عليه الصالة

والسالم -أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل ،هو يحكي قولهم حال كفرهم بما أوتي موسى قبل

بعثة محمد -صلي هللا عليه وسلم -قالوا ساحران يعني موسى وهارون ،تظاه ار يعني تعاونا ،كأن
السياق يدل على هذا.
ود عَّلموا اْلم ْش ِرِكين وَقاُلواُ :قوُلوا ِلمح َّمدَ :لوََّل أُوِت َ ِ
ِ
ِ
وسى،
َُ
ْ
َ َ
يت م ْث َل َما أُوت َي ُم َ
" َوَق َ
ُ
ال َق ْوٌم :إ َّن اْلَي ُه َ َ ُ
ِ ِ
ِ
اج َو ِارٌد َعَلى اْلَي ُه ِ
َفِإَّن ُه أُوِتي َّ
ود
ود ،أي أو لم َي ْك ُفْر َه ََُّل ِء اْلَي ُه ُ
الت ْوَار َة َد ْف َع ًة َواح َد ًةَ .ف َه َذا اَّل ْحت َج ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َي َوإَِّنا
وسى ح َ
ب َما أُوت َي ُم َ
ين قالوا في موسى وهارون :هما ساحران ،و{إَّنا ب ُكل كافُرو َن} أ ْ
ِ
افرو َن ِب ُك ِل و ِ
احد ِمْن ُه َما.
َك ُ
َ
اْل ْن ِجيل َواْلُقْر ُ ِ
َوَقَأَر اْل ُكوِفُّيو َنِ ":س ْحر ِ
يلَّ :
اء.
ان ِب َغْي ِر أ َِلف ،أ ِ
الت ْوَار ُة َواْل ُفْرَق ُ
انَ ،قاَل ُه اْل َفَّر ُ
آنَ .وق َ
َي ِْ ُ
ان" ِبأ َِلف .وِف ِ
اْل ْن ِجيلَ ،قاَل ُه أَبو رَزين ،واْلبا ُقو َن " :س ِ
ِ
يه َث ََل َث ُة أَ َق ِ
احَر ِ
يلَّ :
َح ُد َها:
يل :أ َ
ُ ُ ْ
َ
َ
َ
او َ
الت ْوَار ُة َو ِْ ُ
َوق َ
ِ
ِ
ِ
ال ْاب ُن َعَّباس َواْل َح َس ُن.
وسى َو ُم َح َّمٌد -عَلْي ِه َما َّ
ُم َ
الس ََل ُمَ ،-و َه َذا َق ْو ُل ُم ْش ِركي اْل َعَربَ .وبِه َق َ
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ود َلهما ِفي اب ِتد ِاء ِ ِ
ِ
َّ
الث ِاني:موسى وهرونَ .و َه َذا َق ْول اْلَي ُه ِ
يد ْب ُن ُجَبْير
ال َس ِع ُ
َْ
ُ َ
الر َساَلةَ .وبِه َق َ
ُ
َُ
ِ
اهٌد وابن َزيدَ .في ُكو ُن اْل َك ََلم ِ
اجا َعَلْي ِه ْمَ ،و َه َذا َي ُد ُّل على أن المحذوف في قولهَ{ :ل ْوَّل
ُ ْ
احت َج ً
َو ُم َج َ ْ ُ ْ َ
النب َّو ِ
ات َوَل ِكَّن ُه ْم َحَّرُفوا َو َغَّيُروا
الر ُس ِل؛ ِْل َّ
َن ُت ِص َيب ُه ْم ُم ِص َيب ٌة} َل َما َجَّد ْدَنا َب ْع َث َة ُّ
َن اْلَي ُه َ
أْ
ود ْ
اع َتَرُفوا ِب ُّ ُ
ِ ِ ِ
و ُّ ِ
َّ
ّللا َعَلْي ِه َو َسَّل َم.-
الَ :ق ْد أَ ْك َمْلَنا ِإ َز َ
َ ْ
اس َت َحقوا اْلعَق َ
اح َة ُع ْذ ِره ْم بَب ْع َثة ُم َح َّمد َ -صلى َّ ُ
ابَ ،فَق َ
ِ
ِ
َّ ِ
َّ
َّ
ِ
ال َق َت َاد ُة.
الثال ُث :ع َ
ّللا َعَلْي ِه َما َو َسل َمَ .-و َه َذا َق ْو ُل اْلَي ُهود اْلَي ْوَمَ .وبِه َق َ
يسى َو ُم َح َّمٌد َ -صلى َّ ُ
التور ِ
ِ
ِ
اْل ْن ِج ِ
ِ ِ
ِ
ِ
يحَ ،وِذ ْك ِر ِْ
يل
اة ِم ْن ِذ ْك ِر اْل َم ِس ِ
يل :أو لم َي ْك ُفْر َجم ُ
وسى في َّ ْ َ
يع اْلَي ُهود ب َما أُوت َي ُم َ
َوق َ
َواْلُقْر ِ
ومحمدا ساحرين ،والكتابين سحرين".
آن ،ف أروا موسى
ً
ظاهر من السياق مثل ما ذكرنا سابقا أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل ،يعني قبل أن ننزل
هذا الكتاب ،وقبل أن يبعث محمد –عليه الصالة والسالم -كفروا بما أوتي موسى كفروا بالتوراة

وقالوا :سحران أو ساحران تظاه ار ،وإن كان المراد ساحران فهما موسى وهارون تظاه ار على

القيام بهذا الكتاب الذي أنزل عليه على موسى ،وهذا كله قبل بعثة محمد ،يعني يريد أن يحتج

عليهم أنتم طلبتم شيئا ،وهذا الطلب موجود فيمن قبلكم ،فلماذا كفرتم؟ ثم بعد ذلك لما بعث

محمد-عليه الصالة والسالم -احتج عليهم بمثل هذا ،قالوا إنا بكل كافرون ،يعني بما أنزل على
موسى وعلى عيسي وعلى محمد -عليه الصالة والسالم.-
" َقوُله َتعاَلىُ { :قل َفأ ُْتوا ِب ِكتاب ِمن ِعْن ِد َّ ِ
ِ
ِ
َي ُق ْل يا محمد إن َك َفْرُت ْم
ّللا ُه َو أ ْ
ْ
ْ ُ َ
ْ
َهدى مْن ُهما أ ََّتب ْع ُه} أ ْ
اشر اْلم ْش ِرِكين ِبه َذي ِن اْل ِك َتابي ِن" َفأ ُْتوا ِب ِكتاب ِمن ِعْن ِد َّ ِ
ِ
َهدى ِمْن ُهما أ ََّت ِب ْع ُه"؛ ِلَي ُكو َن َذ ِل َك
ّللا ُه َو أ ْ
ْ
َْ
َ َ ْ
َم َع َ ُ
ِِ
ِ
ين} ِفي أََّن ُهما ِس ْحَر ِ
َه َدى ِم ْن ِك َت َابي
ان .أ َْو َفأ ُْتوا ِب ِك َتاب ُه َو أ ْ
ُع ْذًار َل ُك ْم في اْل ُك ْف ِر {ِإ ْن ُكْن ُت ْم صادق َ
َ
ِ
ِ
ينِ " :س ْحر ِ
اء:
وسى َو ُم َح َّمد َ -عَلْي ِه َما َّ
اء َة اْل ُكوِفِي َ
ُم َ
ال اْل َفَّر ُ
ان" " .أ ََّتبع ُه" َق َ
الس ََل ُمَ .-و َه َذا ُيَقوِي قَر َ
الرْف ِع؛ ِْل ََّن ُه ِص َف ٌة ِلْل ِك َت ِ
اب َن ِكَرٌة".
ِب َّ
اب َوِك َت ٌ
أتبعه ،وهو الوجه ،جواب الطلب ،الجزم هو الوجه،
ْأتَبعه بالرفع أتبعه ،أما إذا جزمت قلتْ :
جواب الطلب فأتوا بكتاب أتبعه جواب الطلب ،ومنهم من يقول :إن جواب شرط مقدر تقديره فأتوا
بكتاب من عند هللا هو أهدي منهما ،من الكتابين إن تأتوا به أتبعه.
الَ :وِإ َذا َج َزْم َت َ -و ُه َو اْل َو ْج ُهَ -ف َعَلى َّ
الشْر ِط.
" َق َ
َق ْوُل ُه َت َعاَلىَ { :فِإ ْن
اء
أْ
اء ُه ْم} أ ْ
َي َآر َ
َهو َ

َل ْم َي ْس َت ِج ُيبوا
ُقُلوب ِِه ْم َو َما

َلك} يا محمد أن يأ ُْتوا ِب ِك َتاب ِمن ِعْن ِد َّ ِ
اعَل ْم أََّنما َي َّت ِب ُعو َن
ْ
َ
ّللا { َف ْ
َ
َي ْس َت ْح ِسُنوَن ُه َوُي َح ِبُب ُه َل ُه ُم َّ
انَ ،وإَِّن ُه ََّل ُح َّج َة َل ُه ْمَ { .و َم ْن
الشْي َ
طُ
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َض ُّل ِم َّم ِن َّاتبع هواه ِب َغي ِر هدى ِمن َّ ِ
ّللا} أَي ََّل أَح َد أ َ ِ
ِ
ّللا ََّل َي ْه ِدي اْلَق ْوَم
أَ
ََ َ ُ ْ ُ ً َ
َ
ْ
َض ُّل مْن ُه {إ َّن َّ َ
َّ ِ ِ
ين}.
الظالم َ
َي أَ ْتَب ْعَنا َب ْع َض ُه َب ْع ًضاَ ،وَب َع ْثَنا َر ُسوًَّل َب ْع َد َر ُسولَ .وَقَأَر
َق ْوُل ُه َت َعاَلىَ { :وَلَق ْد َو َّصْلنا َل ُه ُم اْلَق ْو َل} أ ْ
َّ
شَ :م ْعَنى" َو َّصْلنا" أَ ْت َم ْمَنا َك ِصَل ِت َك َّ
الشي َء.
ال أَُبو ُعَبْي َد َة َو ْاْل ْ
َخ َف ُ
اْل َح َس ُنَ " :و َصْلَنا" ُم َخف ًفاَ .وَق َ
ْ
ِ
وَقال ابن عييَن َة و ُّ ِ
ِ
ان َي ْقَرُؤ َها.
ال ُم َجاهٌدَ :ف َّصْلَناَ .وَك َذل َك َك َ
َ َ ْ ُ َُ ْ َ
السد ُّيَ :بَّيَّناَ ،وَقاَل ُه ْاب ُن َعَّباسَ ،وَق َ
الدْنَيا ِب َخَب ِر ْاْل ِخَرِة َح َّتى َكأََّن ُه ْم ِفي ْاْل ِخَرِة ِفي ُّ
ال ْاب ُن َزْيدَ :وصْلَنا َل ُه ْم َخَبَر ُّ
َه ُل
ال أ ْ
الدْنَياَ .وَق َ
َوَق َ
ِ
يدا َوَق َص ًصا َو ِعَبًار َوَن َص ِائ َح
آن َت ِب َع َب ْع ُ
ض ُه َب ْع ًضاَ :و ْع ًدا َوَو ِع ً
اْل َم َعانيَ :واَلْيَنا َوَت َاب ْعَنا َوأَْن َزْلَنا اْلُقْر َ
الش ِ
ومو ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ ِ
ال َّ
اعُر:
اع َ
ظ ِإَرَاد َة أ ْ
َن َي َت َذ َّكُروا َفُيْفل ُحواَ .وأ ْ
َ ََ
َصُل َها م ْن َو ْصل اْلحَبال َب ْعض َها بَب ْعضَ .ق َ
َفُقل ِلب ِني مروان ما ب ِ
ِ
ال ُي َو َّص ُل
ال ذ َّمة َ ...و َحْبل َضعيف َما َي َز ُ
ْ َ َْ َ َ َ َ ُ
امُرُؤ اْلَقْي ِ
س:
ال ْ
َوَق َ
َد ِرير كخذروف الوليد أمره  ...تقلب كفيه بخيط موصل
ِ
ِ
و َّ ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
يعاَ .و ْاْلَي ُة َرٌّد
يلُ :ه َو َل ُه ْم َجم ً
َ
يلُ :ه َو لْلَي ُهودَ .وق َ
الضم ُير في " َل ُه ُم" لُقَرْيشَ ،ع ْن ُم َجاهدَ ،وق َ
ِ
َّ
ال ْاب ُن َعَّباسَ :ي َت َذ َّكُرو َن
الَ :ه ََّل أُوِت َي ُم َح َّمٌد اْلُقْر َ
آن ُج ْمَل ًة َواح َد ًةَ{ .ل َعل ُه ْم َي َت َذ َّكُرو َن} َق َ
َعَلى َم ْن َق َ
ِ ِِ ِ
َن َيْن ِز َل ِب ِه ْم َما َن َز َل ِب َم ْن َقْبَل ُه ْمَ ،قاَل ُه َع ِل ُّي ْب ُن
يلَ :ي َت َذ َّكُرو َن َفَي َخا ُفوا أ ْ
ُم َح َّم ًدا َفُي ْ مُنوا بهَ .وق َ
ِ ِ
ِ
ِ
ظو َن ِباْلُقْر ِ
َّ
اش.
اه
يلَ :ل َعَّل ُه ْم َي َّت ِع ُ
النَّق ُ
آن َع ْن عَب َادة ْاْلَ ْصَنامَِ .ح َك ُ
ع َ
يسىَ .وق َ
ِ
َن َقوما ِم َّم ْن أ ُ ِ
ِ
اب
تاب ِم ْن َقْب ِل ِه ُه ْم ِب ِه ُي ْ ِمُنو َن} أ ْ
ين َ
آتْي ُ
َق ْوُل ُه َت َعاَلىَّ { :الذ َ
ُوتوا اْلك َت َ
ناه ُم اْلك َ
َخَبَر أ َّ ْ ً
ّللا ب ِن س ََّلم وسْلمان ،ويد ُخل ِف ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ ِ
آن ُي ْ ِمُنو َن ِباْلُقْر ِ
يل ِم ْن َقْب ِل اْلُقْر ِ
يه َم ْن
آنَ ،ك َعْبد َّ ْ َ
َ َ َ َ ََْ ُ
م ْن َبني إ ْسَرائ َ
أَسَلم ِم ْن عَلم ِ
ط ِالب اْلم ِديَنةَ ،ا ْثَن ِ
اء َّ
ان
الن َص َارىَ ،و ُه ْم أَْرَب ُعو َن َر ُج ًَلَ ،ق ِد ُموا َم َع َج ْع َف ِر ْب ِن أَِبي َ
ْ َ
َ
ُ َ
الشا ِم َوَكاُنوا أ َِئ َّم َة َّ
وثَلثون رجَلً من الحبشة ،وثمانية نف ار أَ ْقَبُلوا ِم َن َّ
الن َص َارىِ :مْن ُه ْم بحيراء
الر ِ
ِ
ِ
ِ
ّللا َت َعاَلى
َّ
اه ُب َوأَْبَرَه ُة َو ْاْل ْ
يس َوَناف ٌعَ .ك َذا َس َّم ُ
َشَر ُ
ف َو َعامٌر َوأَْي َم ُن َوإ ِْد ِر ُ
اه ِم اْل َم َاوْرد ُّيَ .وأَْن َز َل َّ ُ
ِف ِ ِ ِ
ِ
ِ
َجَرُه ْم َمَّرَتْي ِن ِبما َصَبُروا}َ ،قاَل ُه َق َت َاد ُةَ .و َعْن ُه أَْي ًضا:
يه ْم َهذه ْاْلَي َة َو َّالتي َب ْع َد َها {أُولئ َك ُي ْ َت ْو َن أ ْ
ِ
أنها أنزلت ِفي عب ِد َّ ِ
ِي َواْل َج ُار ِ
الدارِ
ّللا ْب ِن َس ََلم َوَت ِميم َّ
َسَل ُموا
ود اْل َعْبد ِي َو َسْل َم َ
َْ
ان اْل َف ِارِس ِي ،أ ْ
َفَن َزَلت ِف ِ ِ ِ
ِ
ِ
ال ُعْرَوُة ْب ُن ُّ
الزَبْي ِر:
ْ
يه ْم َهذه ْاْلَيةَُ .و َع ْن ِرَف َ
اع َة اْلُقَرظ ِيَ :ن َزَل ْت في َع َشَرة أََنا أَ َح ُد ُه ْمَ .وَق َ
ِ
َن َزَل ْت ِفي َّ ِ
َّ
َّه ِبا ْثَني َع َشَر َر ُج ًَل َف َجَلسوا م َع َّ ِ
ّللا َعَلْي ِه
َص َحا ِبه َوَوج َ
الن َجاش ِي َوأ ْ
النب ِي َ -صلى َّ ُ
ُ َ
ْ
َّ
َص َح ُاب ُه َق ِر ًيبا ِمْن ُهمَ ،فآمُنوا ِب َّ ِ
ّللا َعَلْي ِه َو َسَّل َمَ ،-فَل َّما
َو َسَّل َمَ ،-وَك َ
ان أَُبو َج ْهل َوأ ْ
ْ
النب ِي َ -صلى َّ ُ
َ
ِ ِ ِِ ِ
ّللا ِم ْن َرْكب ،وقبحكم من وفد ،لم
ال َل ُه ْمَ :خَّيَب ُك ُم َّ ُ
اموا م ْن عْنده َتب َع ُه ْم أَُبو َج ْهل َو َم ْن َم َع ُهَ ،فَق َ
َق ُ
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ِ
ْل أَْن ُف َسَنا
َتْلَب ُثوا أ ْ
َح َم َق مْن ُك ْم َوََّل أ ْ
وهَ ،و َما َأرَْيَنا َرْكًبا أ ْ
َن َصَّد ْق ُت ُم ُ
َج َه َلَ ،فَقاُلواَ ":س ٌ
َلم َعَلْي ُك ْم" َل ْم َنأ ُ
َعماُل ُك ْم" ،وقد تقدم هذا في" المائدة" ِعْن َد َق ْوِل ِهَ { :وإِذا َس ِم ُعوا َما أُْن ِز َل
َعماُلنا َوَل ُك ْم أ ْ
ُر ْش ًدا" َلنا أ ْ
الرس ِ
ِ
ول} ُم ْس َت ْوًفى".
إَلى َّ ُ
جاء بالحديث الصحيح« ،ثالثة يأتون أجرهم مرتين -وذكر منهم -الرجل من أهل الكتاب أمن
بنبيه ثم آمن بي » هذا يؤتى األجر مرتين.
" وقد تقدم هذا في " المائدة" ِعْن َد َق ْوِل ِهَ { :وإِذا س ِم ُعوا ما أُْن ِزل ِإَلى َّ ِ
ال أَُبو
َ
الر ُسول} ُم ْس َت ْوًفىَ .وَق َ
َ
َ
اْل َع ِالَي ِة":
يعني هل المراد بهم هؤالء الذين أسلموا أو هم الباقون على نصرانيتهم؟ إذا سمعوا ما أنزل على

الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع ،يعني هؤالء هم الذين أسلموا ،أو هم باقون على

نصرانيتهم؛ ألنهم أقرب إلى المؤمنين من اليهود والذين أشركوا ،والسبب في ذلك أنهم إذا سمعوا

ما أنزل على الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع ،وهذا الوصف مناسب للنصارى على مر

العصور ،أو أنه بالنسبة للنصارى الذين هم في عهده -عليه الصالة والسالم -الذي نزل القرآن

بوصفهم ،وهم ما بين المسلمين والنصارى من حروب وإحن وعداوات ال شك أن فيها داللة على
أن الذين وصفوا بكونهم تفيض أعينهم من الدمع هم النصارى الذين هم في عهده -عليه الصالة

والسالم ،-أم من جاء بعدهم فال يختلفون
كثير عن اليهود؛ ألن فيهم العداوة وفيهم البغض
ا

الشديد ،والشواهد من تاريخ الحروب الصليبية إلى يومنا هذا ،وإن كانوا في الجملة أرق من
اليهو،د لكنهم مع ذلك ،العداوة ظاهرة بينهم وبين المسلمين.

فكأن المؤلف في إشارته إلى ما تقدم يريد أن يقرب اآلية وينزل اآلية على من أسلم منهم كعبد

هللا بن سالم وسلمان وغيرهم ،وهذا ما فيه إشكال؛ ألنهم آمنوا وليس وصفهم بالنصرانية مستقيما
بعد أن أسلموا  ،المتجه أنهم على هذا الوصف حال نصرانيتهم وإال إذا أسلموا فهم مسلمون،

فحال نصرانيتهم إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول؛ لقربهم من المسلمين واليهود بعدهم البعد
الشديد؛ لتعنتهم وكثرة مخالفتهم ،وطعنهم في الرب -جل وعال ،-طبع على قلوبهم.
أما النصارى فأمرهم أخف إلى أن توالت العداوات واإلحن والحروب وشحنوا وصار لهم ما ال

يبعدهم من اليهود ،ومع األسف أن هذا الوصف للنصارى وهم على نصرانيتهم ،وتجد المسلم بل
طالب العلم وأحيانا العالم يسمع ما أنزل إلى الرسول وال يحرك ساكنا كأنه أخبار ،كأنه يسمع

األخبار ،ال فرق ،أو كأنه حين يق أر القرآن يق أر في صحيفة ال فرق ،وال شك أن هذا من موت

القلوب ،وإذا كان النصارى إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما
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عرفوا من الحق ،عرفوا شيئا بصيصا من الحق ،فكيف بمن عرف الكثير منه حتى عد من أهل
العلم ،ال شك أن هذا يحتاج إلى عالج ،وهللا المستعان.
طالب....... :من قبله مسلمين.
مسلمين بنبيهم.
طالب :اْلسَلم العام.
إسالمهم ،إسالم بنبيهم.
طالب :وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول يعني يكون يا شيخ بعد إيمانهم مسلمين لما قال هللا
فأثابهم هللا بها مقام الجنات ...
يعني بعد أن أسلموا أثابهم بعد أن أسلموا وإال لو كان بعد إسالمهم ما صار لهم مزية.
ِ ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
َن ُيْب َع َث َوَق ْد أ َْدَرَك ُه
ّللا َعَلْيه َو َسَّل َمَ -قْب َل أ ْ
آمُنوا ب ُم َح َّمد َ -صلى َّ ُ
" َوَق َ
ال أَُبو اْل َعالَيةَ :ه ََُّلء َق ْوٌم َ
ِِ
ِِ
ِ
َي ِم ْن َقْب ِل اْلُقْر ِ ِ
َي
يلِ :م ْن َقْب ِل ُم َح َّمد َ -عَلْي ِه َّ
َب ْع ُ
الس ََل ُمُ { -ه ْم به} أ ْ
ض ُه ْم{ .م ْن َقْبله} أ ْ
آنَ .وق َ
ِ
ِ
ِباْلُقْر ِ
ق ِم ْن
آمَّنا ِب ِه ِإَّن ُه اْل َح ُّ
آن أ َْو ِب ُم َح َّمد َ -عَلْي ِه َّ
الس ََل ُمُ{ -ي ْ مُنو َن}َ { .وإِذا ُيْتلى َعَلْيه ْم قاُلوا َ
ِِ
ِ
ِ ِ ِ ِ
َي ِم ْن َقْب ِل ُن ُزوِل ِه ،أ َْو
َي ِإ َذا ُقر َ
ِئ َعَلْي ِه ُم اْلُقْر ُ
آن َقاُلوا َصَّد ْقَنا ب َما فيه {إَّنا ُكَّنا م ْن َقْبله} أ ْ
َربِنا} أ ْ
ِ
ِ
ِِ
ين ِبأََّن ُه َسُيْب َع ُث ُم َح َّمٌد،
ِم ْن َقْب ِل َب ْع َث ِة ُم َح َّمد َ -عَلْي ِه َّ
ين ،أ َْو ُم ْ ِمن َ
َي ُم َو ِحد َ
الس ََل ُمُ { -م ْسلم َ
ين} أ ْ
َوَيْن ِز ُل َعَلْي ِه القرآن.
ِ
اه ْم
َجَرُه ْم َمَّرَتْي ِن ِب َما َصَبُروا َوَي ْدَرُءو َن ِباْل َح َسَن ِة َّ
السِيَئ َة َو ِم َّما َرَزْقَن ُ
قوله تعالى{ :أُوَلئ َك ُي ْ َت ْو َن أ ْ
ُيْن ِفُقو َن} [القصص.]54:
ِف ِ
يه أَْرَب ُع َم َس ِائ َل:
ِ
يح ُم ْس ِلم َع ْن أَِبي
َجَرُه ْم َمَّرَتْي ِن ِبما َصَبُروا} َثَب َت ِفي َص ِح ِ
ْاْلُوَلىَ :ق ْوُل ُه َت َعاَلى{ :أُولئ َك ُي ْ َت ْو َن أ ْ
َن رسول َّ ِ
ِ َّ
َّ
َه ِل
َجَرُه ْم َمَّرَتْي ِن َر ُج ٌل ِم ْن أ ْ
الَ « :ث ََل َث ٌة ُي ْ َت ْو َن أ ْ
ُم َ
ّللا َعَلْيه َو َسل َمَ -ق َ
ّللا َ -صلى َّ ُ
وسى أ َّ َ ُ َ
ِ
ِ َّ
َّ
اْل ِك َت ِ
اب آم َن ِبَن ِبِي ِه َوأ َْدَر َك َّ ِ
َجَر ِ
ان،
آم َن ِبه َو َّاتَب َع ُه َو َصَّد َق ُه َفَل ُه أ ْ
النب َّيَ -صلى َّ ُ
ّللا َعَلْيه َو َسل َمَ -ف َ
َ
ق َّ ِ
ق َسِي ِد ِه َفَل ُه أ ْ ِ
اها
ّللا َ -عَّز َو َج َّلَ -و َح َّ
وك أََّدى َح َّ
َو َعْبٌد َم ْمُل ٌ
َم ٌة َف َغ َّذ َ
َجَرانَ ،وَر ُج ٌل َكاَن ْت َل ُه أ َ
ِ
َجَر ِ
ال الشعبي للخراساني:
َع َتَق َها َوَت َزَّو َج َها َفَل ُه أ ْ
اء َها ُث َّم أدبها فأحسن أََّدَب َها ُث َّم أ ْ
َفأ ْ
ان» َق َ
َح َس َن غ َذ َ
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ِ
ِي
يما ُدو َن َه َذا ِإَلى اْل َم ِديَن ِةَ .و َخَّر َج ُه اْلُب َخارُّ
ان َّ
خذا هذا الحديث بغير شيءَ ،فَق ْد َك َ
الر ُج ُل َيْر َح ُل ف َ
أَْي ًضا".
الحديث متفق عليه ،وعزوه إلى مسلم من قبل المؤلف يعني باعتبار أن المغاربة عنايتهم بصحيح
مسلم أكثر من صحيح البخاري.
ِ
ق ُك ُّل و ِ
ان ُك ُّل و ِ
احد ِم ْن َه ََُّل ِء م َخا َ ِ
احد ِمْن ُه ْم
اس َت َح َّ
ال ُعَل َم ُ
اؤَناَ :ل َّما َك َ
َ
َ
َمَرْي ِن م ْن ِج َه َتْي ِن ْ
طًبا بأ ْ
" َق َ
ُ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
أَجري ِنَ ،فاْل ِك َتا ِب ُّي َكان م َخا َ ِ
َج َاب ُه َو َّاتَب َع ُه َفَل ُه
طًبا م ْن ِج َهة َن ِبِيهُ ،ث َّم ِإَّن ُه ُخوط َب م ْن ِج َهة َن ِبِيَنا َفأ َ
َْ ْ
َ ُ
ِ
ِ
ِ
ِِ ِ
أَجر اْل ِمَّل َتي ِن ،وَك َذ ِلك اْلعبد هو مأْمور ِمن ِجهة َّ ِ
ِ ِ
ام
ْ َ َ َْ ُ َُ َ ُ ٌ ْ َ
ُْ
َمة َل َّما َق َ
ّللا َت َعاَلى َوم ْن ج َهة َسيدهَ ،وَر ُّب ْاْل َ
وطب ِب ِه ِمن تربِي ِت ِه أَمته وأَد ِبها َفَقد أَحياها ِإحياء َّ ِ
ِ
َع َتَق َها َوَت َزَّو َج َها
التْربَِيةُ ،ث َّم ِإَّن ُه َل َّما أ ْ
ْ َْ َ
ِب َما ُخ َ
ََ ُ َ َ َ ْ َْ َ َْ َ
أَحياها ِإحياء اْلح ِرَّي ِة َّال ِتي أَْلحَقها ِف ِ
يه ِب َمْن ِص ِب ِه".
َْ َ َْ َ ُ
َ َ
يعني صارت مثله ،حرة مثله.
احد ِمْنهم أَجري ِنُ .ث َّم ِإ َّن ُك َّل و ِ ِ
ِ ِ
َجر ُك ِل و ِ
ف ِفي
اع ٌ
احد م َن ْاْل ْ
َجَرْي ِن ُم َض َ
ُ ْ َْ ْ
" فقد قام ِب َما أُمَر ف َ
يهاَ ،فأ ْ ُ
َ
َ
َّ ِ
َن ْف ِس ِه ،اْلحسَن ُة ِبع ْش ِر أ ِ
ورَ .وِل َذ ِل َك ِق ِ
وم ِب َح ِق َسِي ِد ِه
اع ُ
ف ْاْل ُ
َم َثال َها َف َت َت َض َ
ُج ُ
َ
ََ
ْ
َ
يل :إ َّن اْل َعْب َد الذي َيُق ُ
ِ
ِ
ِ
ّللا َتعاَلى أَ ْف َضل ِم َن اْلح ِر ،و ُهو َّالذي ارَت َضاه أَبو عمر ب ُن عبد اْلب ِر و َغيره .وِفي َّ ِ
يح
الصح ُ
ْ
ُ ُ ُ ََ ْ َ ْ َ َ ْ ُ ُ َ
ُ َ َ
َو َح ِق َّ َ
ُ
ِ
ِ ِ
عن أَِبي هريرَة َقالَ :قال رسول َّ ِ
ِ
ِ
َّ
َجَر ِ
ان»،
َْ
ّللا َعَلْيه َو َسَّل َم« :-لْل َعْبد اْل َم ْمُلوك اْل ُم ْصل ِح أ ْ
ّللا َ -صلى َّ ُ
َُ ْ َ َ َ َ ُ ُ
يل َّ ِ
َّ ِ
ِ
س أَِبي ُهَرْيَرَة ِبَي ِد ِه َل ْوََّل اْل ِج َه ُاد ِفي س ِب ِ
وت َوأََنا
َحَبْب ُت أ ْ
َم َ
ّللا َواْل َح ُّج َوبُِّر أُمي َْل ْ
َوالذي َن ْف ُ
َ
َن أ ُ
َن أَبا ُهريرَة َلم ي ُك ْن يح ُّج ح َّتى م َات ْت أ ُّ ِ
ِِ
ص ْحَب ِت َها.
َم ْمُل ٌ
ال َس ِع ُ
ُم ُه ل ُ
وكَ .ق َ
يد ْب ُن اْل ُم َسيبَ :وَبَل َغَنا أ َّ َ َ ْ َ ْ َ َ ُ َ َ
الص ِحيح أَي ًضا عن أَِبي هريرَة َقالَ :قال رسول َّ ِ
َّ
ّللا َعَلْي ِه َو َسَّل َمِ« :-ن ِع َّما
َْ
َوِفي َّ ُ ْ
َُ ْ َ
ّللا َ -صلى َّ ُ
َ َُ ُ
َ
وك أَن ي َتوَّفى يح ِسن ِعباد َة َّ ِ
ّللا َو َص َح َاب َة َسِي ِد ِه ِن ِع َّما َل ُه»".
ِلْل َم ْمُل ِ ْ ُ َ ُ ْ ُ َ َ
قول أبو هريرة :والذي نفس أبي هريرة بيده ،لوال الجهاد ،هذا يروى مرفوعا إلى النبي –عليه
الصالة والسالم ،-لكنه مدرج ،ما يمكن أن يقول الرسول-عليه الصالة والسالم :-لوال الجهاد أبر
أمي؛ ألن أمه قد ماتت.
" َّ
ام ِفي َصْب ِرِه ْم َعَلى ِمَّل ِت ِه ْمُ ،ث َّم َعَلى َه ِذ ِه َو َعَلى ْاْلَ َذى َّال ِذي
الث ِانَي ُةَ :ق ْوُل ُه َت َعاَلىِ { :بما َصَبُروا} َع ٌّ
َيْلَق ْوَن ُه ِم َن اْل ُك َّف ِار َو َغْي ِر ذلك.
الثالثة :قوله تعالىَ { :وَي ْدَرُؤ َن ِباْل َحسَن ِة َّ ِ
الدْرُء َّ
َي َي ْد َف ُعو َن َدَ ْأر ُت ِإ َذا َد َف ْع ُتَ ،و َّ
الد ْف ُعَ .وِفي
َ
السيَئ َة} أ ْ
الشبه ِ
اْلح ِد ِ
ات» ِقيلَ :ي ْد َف ُعو َن ِب ِاَّل ْح ِتم ِ
ال َواْل َك ََل ِم اْل َح َس ِن ْاْلَ َذى".
يثْ « :ادَرُءوا اْل ُح ُد َ
َ
ود ِب ُّ ُ َ
َ
َ
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طالب :الحديث صحيح.
ماذا؟
طالب........ :الحديث.
ادرءوا الحدود بالشبهات كالم أهل العلم فيه طويل ،ويحتج به على دفع الحدود بالشبهات،

والفقهاء يستدلون به ،والكالم كثير ألهل الحديث ،مخرج.

طالب ... :ضعيف...أخرجه الترمذي والحاكم والبيهقي والدارقطني من حديث عائشة ....
ومداره على يزيد بن زياد الدمشقي وهو متروك صححه الحاكم وتعقبه الذهبي فقال :يزيد
متروك ،وقال الترمذي :ورواه وكيع عن يزيد موقوًفا على عائشة ،وهو أصح ،ويزيد ضعيف،

وكذا صوب البيهقي الوقف ،وأخرجه بن ماجه من حديث أبو هريرة وأعله البوصيري بإبراهيم

بن الفضل ،ونقل عن البخاري وأحمد أنه ضعيف الحديث ،وجاء في تلخيص الحبير ما
ملخصه :ورواه ابن حزم عن عمر موقوًفا بسند صحيح ،وأصح ما فيه أنه عن مسعود موقوًفا

انتهى.

الكالم في الحديث المرفوع واضح عند أهل العلم ،لكن يبقى أن العلماء والفقهاء عامتهم على

العمل به ،وهم يدرؤون الحدود باعتباره من حقوق هللا -جل وعال -بالشبهات ،وال شك أن هذا
صالح لمن حصلت منه هفوة أو ذلة ،النبي -عليه الصالة والسالم -أعرض عن ماعز ولقنه
بعض ما يدفع عنه الحد ،لكن أصحاب السوابق وبخاصة أرباب الجرائم والمنكرات مثل هذا ال

يصلحون معهم هذا.

طالب ....:تمنى أن يكون
مملوكا.
ً
لينال أجرين.
طالب :أيهما أفضل الحر أم المملوك؟
إذا كانت أعمالهم واحدة بالنسبة هلل -جل وعال -المملوك أفضل؛ ألنه مكلف بتكليفين ،وإذا فاق

الحر المملوك بأعمال أخرى ال يستطيع المملوك بأن يفعلها فاقه من هذه الحيثية ،فالمسألة ينظر
فيها إلى كل شخص بعينه.
طالب :بإطَلقه.

معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

بإطالقه أن المملوك أفضل ،على كالم ابن عبد البر؛ ألن المملوك له أجران.
طالب :لماذا يدعى للحرية ،للعتق؟
فضل اآلخرة ال يعني  ...أنت افترضت في شخصين مثلهما واحد في العمل ،لكن لو فاق الحر
المملوك بأعمال أخرى ال يستطيع فعلها فضل عليه من هذه الحيثية ،وكم من مملوك يعدل ملئ

األرض من األحرار.
طالب :يطلع ...من قال :إن الحر أفضل من العبد.
إذا نظرت إلى أن خيار األمم أحرار مثال ،فمن كان من جانبه الرسل فهو راجح ،إذا نظر من
هذه الحيثية نعم ،لكن أن تنظر إلى األفراد ،هذا الشخص إذا عمل ما كلف به من قبل هللا –جل
وعال -وما كلف به من حق سيده ال شك أن له أجران.
طالب :هل يصح أن يتمنى الواحد الفاقة مثَلً؟
وهللا إذا كانت حياته مع الغنى يرى أنها ليست بخير له ،يعني جرب الغنى ووجد أن حياته مع
الغنى شر عليه يتمنى الفقر ،ألنه يتمنى لنفسه الخير ،وال يلزم أن يكون الفقر الذي يتمناه أن

فقر.
يكون عيشه كفافا ما يلزم أن يكون ا
طالب :السجن ،لو تمنى السجن؟

اآلن االبتالء ال يبحث عنه ،وال يطلب ،وال يتمناه اإلنسانَّ« ،ل تتمنوا لقاء العدو» ،لكن إذا وجد
خير له.
وصبر اإلنسان وأدى ما هلل عليه صار ا
ال واْل َك ََل ِم اْلحس ِن ْاْلَ َذى".وِقيل :ي ْد َفعو َن ِب َّ ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ
ُّ
وب،
َ َ َ ُ
يلَ :ي ْد َف ُعو َن ِباَّل ْحت َم ِ َ
الت ْوَبة َواَّل ْست ْغ َف ِار الذُن َ
ََ
"ق َ
وه ِم َن اْلَق ْو ِل
ال َل ُه ْم
ف ِل َم َك ِارِم ْاْل ْ
َو َعَلى ْاْل ََّو ِل َف ُه َو َو ْص ٌ
سوءا َّلينوه َوَق َابُل ُ
َخ ََل ِق ،أ ْ
ً
َي َم ْن َق َ
ِِ
السي ِ
ِ
ِ ِ
آي ُة م َه َادَنةَ ،و ِهي ِم ْن َص ْد ِر ِْ
ف
آي ُة َّ ْ
اْل ْس ََلمَِ ،و ِه َي م َّما َن َس َخ ْت َها َ
اْل َح َسن ب َما َي ْد َف ُع ُه َف َهذه َ ُ
َ
طاه أ َّ ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ َّ ِ
ام ِة.
يما ُدو َن اْل ُك ْف ِر َي َت َعا َ ُ
ُمة ُم َح َّمد َ -صلى َّ ُ
ّللا َعَلْيه َو َسل َم -إَلى َي ْو ِم اْلقَي َ
َوَبق َي ُح ْك ُم َها ف َ
السِيَئ َة اْل َح َسَن َة َت ْم ُح َهاَ ،و َخ ِال ْق َّ
اس ِب ُخُلق َح َسن»
الس ََل ُمِ -ل ُم َعاذَ « :وأَ ْت ِب ِع َّ
َو ِمْن ُه َق ْوُل ُه َ -عَلْي ِه َّ
الن َ
ين اْلح ِد ِ
َو ِم َن اْل ُخُل ِق اْل َحس ِن َد ْف ُع اْلم ْكُر ِ
اْل ْعَر ِ
الصْبُر َعَلى اْل َج َفا ِب ِْ
يث.
وه َو ْاْلَ َذىَ ،و َّ
اض َعْن ُهَ ،وِل ِ َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َم َوال ِه ْم في
َّا
الر ِب َع ُةَ :ق ْوُل ُه َت َعاَلىَ { :و ِم َّما َرَزْق ُ
ناه ْم ُيْنفُقو َن} أَ ْثَنى َعَلْي ِه ْم بأََّن ُه ْم ُيْنفُقو َن م ْن أ ْ
الص َد َق ِ
الطاع ِ
اتَ .وَق ْد َي ُكو ُن ِْ
اق ِم َن ْاْلَْب َد ِ
ات َوِفي َر ْس ِم َّ
الشْر ِعَ ،وِفي َذ ِل َك َح ٌّ
ان
ض َعَلى َّ
َّ َ
اْل ْن َف ُ
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الصو ِم و َّ ِ
ِ ِ
الل ْغ ِوَ ،كما َقال َتعاَلى{ :وإِذا مُّروا ِب َّ
اض ِهم َع ِن َّ
الل ْغ ِو
َ َ َ
ِب َّ ْ َ
الص ََلةُ ،ث َّم َم َد َح ُه ْم أَْي ًضا َعَلى إ ْعَر ْ
َ َ
ِ
ِ
مُّروا ِكراماً} أ ِ
َي َل ْم
ال َل ُه ُم اْل ُم ْش ِرُكو َن م َن ْاْلَ َذى والشتم أعرضوا َعْن ُه ،أ ْ
ْ
َي إ َذا َسم ُعوا َما َق َ
َ
ِ
ِ
َي ُم َت َارَكةٌ ،مثل قولهَ { :وإِذا
َعماُلنا َوَل ُك ْم أ ْ
َي ْش َتغُلوا ِبهَ { ،وقاُلوا َلنا أ ْ
َعماُل ُك ْم َس ٌ
َلم َعَلْي ُك ْم} أ ْ
ِ
ِ
ِ
َمًنا َل ُك ْم ِمَّناَ ،فِإَّنا
خا َ
َي َلَنا ديُنَنا َوَل ُك ْم ديُن ُك ْمَ { ،س ٌ
َي أ ْ
َلم َعَلْي ُك ْم} أ ْ
طَب ُه ُم اْلجاهُلو َن قاُلوا َسَلماً} أ ْ
َّاجَ :و َه َذا َقْبل ْاْلَم ِر ِباْل ِق َت ِ
ال َّ
الََّ{ ،ل
الزج ُ
َ ْ
ََّل ُن َح ِارُب ُك ْمَ ،وََّل ُن َس ُّاب ُك ْم ،وليس من التحية في شيءَ .ق َ
ِ
ِ
ِِ
اج َع ِة والمشاتمة".
َنْب َتغي اْلجاهل َ
َي ََّل َن ْطُلُب ُه ْم لْل ِج َدا ِل َواْل ُمَر َ
ين} أ ْ
هذا من المسالمة ،وأال نتعرض لكم بشيء ،وليس من إلقاء التحية التي ال يجوز إلقاؤها على
المشرك ،على الكافر ،ال يجوز إلقاء التحية أن يبدأ بالسالم ال يمكن ،وإذا سلم يجاب بما أجاب
به النبي-عليه الصالة والسالم -وعليكم وال يزاد على هذا ،نقف على هذا.
طالب........ :
الرافضة المشرك منهم الذي يدعو غير هللا -جل وعال -يدعو عليا والحسن والحسين ،هؤالء

مشركون ،حكمهم حكم المشركين.

طالب :طَلب في الجامعة....الشيعة.
هم يبتلون بمصاحبتهم؛ الشتراكهم معهم في العمل ،لكن هذا ال يبرر ما حرم هللا ،نهينا عن
ابتداء المشركين بالسالم.
طالب :من أسلم من النصارى في هذا الوقت يصير له أجران.
نعم له أجران مادام ينتسب إلى عيسى ،ولو كان محرفا؛ ألن الوعد في الحديث في وقت
التحريف فهذا ....
طالب..... :
على كل حال كلهم نصارى ونزل القرآن.....

