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َّللا عْنه -أَهنه َقالُ { :ث هم اس َتقاموا} َلم ي ْش ِرُكوا ِب ه ِ
ِ
"وروِي ع ْن أَِبي ب ْك ٍر ِ
الص ِد ِ
اَّلل
يق َ-رض َي ه ُ َ ُ
َُ َ َ
ْ ُ
َ
ُ َ
ْ ُ
ِ
وروى عْنه ْاْلَسود بن ِه ََل ٍل أَهنه َق ِ
َص َحا ِبهَ :ما َتُقوُلو َن ِفي َه َاتْي ِن ْاْلَي َتْي ِنِ { ،إ هن
ََ َ َ ُ ْ َُ ْ ُ
ال ْل ْ
ُ َ
ِ
اموا َفَل ْم
آمُنوا َوَل ْم َيْل ِب ُسوا ِإيماَن ُه ْم ِب ُ
قاموا} َو{ اهلذ َ
ظْل ٍم} َفَقاُلواْ :
َّللا ُث هم ْ
قاُلو َارُّبَنا ه ُ
اس َتَق ُ
ين َ
اس َت ُ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
َّللا ُث هم
ال أَُبو َب ْك ٍرَ :لَق ْد َح َمْل ُت ُم َ
وها َعَلى َغْي ِر اْل َم ْح َمل{ قاُلوا َرُّبَنا ه ُ
يماَن ُه ْم ب َخط َيئةٍَ ،فَق َ
َوَل ْم َيْلب ُسوا إ َ
اس َتقاموا"} َفَلم يْل َت ِف ُتوا ِإَلى ِإَل ٍه َغي ِرِه { وَلم يْل ِبسوا ِإيماَنهم"} ِب ِشرٍك { ،أ ِ
ُولئ َك َل ُه ُم ْاْل َْم ُن َو ُه ْم
ْ
ْ
ْ َ
ُْ
َ ْ َ ُ
ْ ُ
ُم ْه َت ُدو َن}".
َشْيًئا.
ِ
ين
اهلذ َ
ُي ْذِنُبوا

يعني كما جاء في تفسير اإليمان في هذه اآلية باللبس اإليمان بالظلم ،الظلم هو الشرك ،ولم
يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك ،الصحابة -رضوان هللا عليهم -تعاظموها ،وأينا لم يظلم نفسه،

قال :ليس ذلك ،إنما الظلم هو الشرك ،ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح{ :إن الشرك لظلم
عظيم} ،وهذا التفسير بأعظم أفراده ،بأعظم أفراد الظلم ،أعظم أفراد الظلم الشرك ،ويتناول الشرك
وما دونه.
ِ
ِ
َّللا
ال َعَلى اْل ِمْنَب ِر َو ُه َو َي ْخ ُ
ط ُبِ { :إ هن اهلذ َ
" َوُرو َ
ين قاُلوا َرُّبَنا ه ُ
َّللا َعْن ُه -أَهن ُه َق َ
ِي َع ْن ُع َمَر َ-رض َي ه ُ
ُث هم اس َتقاموا} َفَقال :اس َتَقاموا و ه ِ
َّللا َعَلى ال ه
اع ِت ِه ُث هم َلم َيْر ُغ َوا َرَو َغ َ ه ِ ِ
ال
ط ِر َيق ِة ِل َ
ط َ
َ ْ ُ َ
ْ
ان الث َعالبَ ،وَق َ
ْ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّللا َعْن ُهُ :-ث هم أهَد ُوا
َّللا َعْن ُهُ :-ث هم أ ْ
ُع ْث َم ُ
َخَل ُ
ال َعل ٌّي َ-رض َي ه ُ
صوا اْل َع َم َل هَّللَ ،وَق َ
ان َ-رض َي ه ُ
ط ِ ِِ
ِ
ال
اْل َفَرِائ َ
ين ِب َم ْعَن َ
ال ال هتا ِبع َ
اموا َعَلى ال ه َ
ال ْاب ُن َزْي ٍد َوَق َت َاد ُةْ :
اعة هَّللَ ،وَق َ
اهاَ .ق َ
ضَ .وأَ ْق َو ُ
اس َتَق ُ
طاع ِت ِه واج َتَنبوا مع ِصي َته .وَقال مج ِ
اْلحسن :اس َتَقاموا عَلى أَم ِر ه ِ ِ
اهٌد َو ِع ْك ِرَم ُة:
َّللا َف َعمُلوا ِب َ َ َ ْ ُ َ ْ َ ُ َ َ ُ َ
ََُ ْ ُ َ
ْ
اس َتَقاموا َعَلى َش َه َاد ِة أ ْ ِ ِه
ِيَ :ع ِمُلوا َعَلى ِوَف ِ
اق َما
ان ال هث ْورُّ
ال ُس ْفَي ُ
َّللا َح هتى َم ُاتواَ .وَق َ
َن ََل إَل َه إَل ه ُ
ْ ُ
ِ
ضوا ع هما ِسوى ه ِ
اضَ :زِه ُدوا ِفي اْل َف ِانَية َوَرِغُبوا
ال ه
ال اْل ُف َضْي ُل ْب ُن ِعَي ٍ
ِيع :أ ْ
َعَر ُ َ
الرب ُ
َ
َّللاَ .وَق َ
َقاُلواَ .وَق َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
اموا َق ْوًَل.
اموا ِإ ْسَرًا
اموا ف ْع ًَل َك َما ْ
يلْ :
ار َك َما ْ
يلْ :
اموا إ ْقَرًاراَ .وق َ
في اْلَباقَيةَ .وق َ
اس َتَق ُ
اس َتَق ُ
اس َتَق ُ
اس َتَق ُ
ِِ
ه
ِ
َّللا َعَلْي ِه َو َسهل َمُ « :ه ْم أُ هم ِتي َوَر ِب اْل َك ْعَب ِة»
ال أََن ٌ
ال الهنب ُّي َ -صلى ه ُ
سَ :ل هما َن َزَل ْت َهذه ْاْلَي ُة َق َ
َوَق َ
اإلمام ابن فورك :السين سين الطلب مئل اس َتسَقى أَي سأَُلوا ِمن ه ِ
َّللا أَ ْن ُي َث ِب َت ُه ْم َعَلى
َ
ال ِْ َ ُ ْ ُ
ْ ْ
ْ َ
َوَق َ
ِِ
ِ
ِ ِ
ه
ِ
الد ِ
ام َةُ ،قْل ُتَ :و َه ِذ ِه
ينَ ،وَك َ
ان اْل َح َس ُن إ َذا َقَأَر َهذه ْاْلَي َة َق َ
ال :الل ُه هم أَْن َت َرُّبَنا َف ْارُزْقَنا اَل ْستَق َ
طاع ِة ه ِ
اخَل ْتَ -فَتْل ِخيصهاِ :
ِ
اموا على ذلك.
ِن َت َد َ
الَ -وإ ْ
ُ َ ْ
اع َتدُلوا َعَلى َ َ
ْاْلَ ْق َو ُ
َّللا َع ْق ًدا َوَق ْوًَل َوف ْع ًَلَ ،وَد ُ
{تتنزل َعَلْي ِه ُم اْل َم ََل ِئ َك ُة}
ُقب ِ ِ ِ ِ
ال ْاب ُن
ُ
وره ْم لْلَب ْعثَ .وَق َ
َزْي ٍد :اْلُب ْشَرى ِفي َث ََل َث ِة
َتخا ُفوا".

ِ
ِ
ِ ِ
ِ
اموا ِم ْن
ال ْاب ُن َزْي ٍد َو ُم َجاهٌد :عْن َد اْل َم ْوتَ .وَق َ
َق َ
ال ُمَقات ٌل َوَق َت َاد ُة :إ َذا َق ُ
عهب ٍ ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ
يع َو ْاب ُن
ال َوِك ٌ
َ
اس :ه َي ُب ْشَرى َت ُكو ُن َل ُه ْم م َن اْل َم ََل ئ َكة في ْاْلخَرة َوَق َ
ِ
ِ ِ
ِ ه
ِ
َي ِب" أهََل
َم َواط َن عْن َد اْل َم ْوت َوِفي اْلَقْب ِر َوعْن َد اْلَب ْعث" أََل َتخا ُفوا" أ ْ
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وأكثر المفسرين على أنها البشرى التي تكون عند الموت ،وإذا حصلت له هذه البشرى أمن
واطمأن ،فيستصحب هذا األمن وهذه الطمأنينة في جميع المواقف ،وكل ما يحصل له من خوف
أو فزع الحق فإن المالئكة تبشرهم في كل موطن أال تخافوا مما أمامكم ،وأال تحزنوا على ما
خلفتم ،وهللا المستعان .
ِ
ِ
ِ
ِ
َّللا َخ ِلي َف ُت ُك ْم
" َف ُحذ َ
ال ُم َجاهٌدََ :ل تخافوا الموتَ ".وَل َت ْح َزُنوا" َعَلى أ َْوََلد ُك ْم َفإ هن ه َ
ف اْل َج ُّارَ .وَق َ
ولَ ،وََل َت ْح َزُنوا َعَلى ُذُنوب ُِك ْم فإني
ال َع َ
اء ْب ُن أَِبي َرَب ٍ
احََ :ل َت َخا ُفوا َرهد َث َوا ِب ُك ْم َفِإهن ُه َم ْقُب ٌ
طُ
َعَلْي ِه ْمَ .وَق َ
أغفرها لكم".
يعني إذا جاءت هذه البشارة وإال قبل البشارة على المسلم أن يكون خائفا راجيا ،يخاف من رد
ثواب عمله إساءة منه ظنا بنفسه ال بربه ،على اإلنسان أن يحسن الظن بربه ،لكن يسيء الظن
بنفسه ،وأنه فعل هذه األفعال ،وعمل هذه األعمال على شيء من التقصير ،وعلى شيء من

الخلل ،وقد يكون قد ارتكب شيئا ترد هذه األعمال بسببه ،فيكون خائفا وجال ،فيكون خائفا وجال،

{والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة}{ ،والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة} البد من الخوف ،تقول
عائشة :هم الذين يزنون هم الذين يسرقون هم الذين..؟ قال «ال يا ابنة الصديق» هم الذين

يصومون ويصلون ويتصدقون ويخافون أن ترد أعمالهم ،ما الذي يضمن؟ ولذا يقول ابن عمر –
رضي هللا عنهما -لو أعلم أن هللا -جل وعال -تقبل مني ركعتين لكان كذا وكذا ،فرح بذلك فرحا

عظيما لماذا؟
ألن هللا -حل وعال -يقول { :إنما يتقبل هللا من المتقين} ،ولو لم يكن مما يبعث على الخوف إال
مثل هذه اآلية لكفى ،من يزعم لنفسه التقوى؟ نعم على اإلنسان أن يعمل ،وعلى اإلنسان أن

يجتهد وأن يعمل مخلصا لربه متبعا لنبيه -عليه الصالة والسالم ،-والنتائج بيد هللا ،يحرص
جاهدا على إخالص النية هلل –جل وعال.-
ِ ِ
" وَق ِ
ِ
وع ُدو َن".
ام ُك ْمَ ،وََل َت ْح َزُنوا َعَلى ُذُنوب ُِك ْمَ ،وأَْبشُروا ِباْل َجهنة اهلتي ُكْن ُت ْم ُت َ
َ َ
ال ع ْك ِرَم ُةَ :وََل َت َخا ُفوا أ َم َ
طالب............. :
ال ،هذا عكرمة مولى ابن عباس.
ياؤُكم ِفي اْلح ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ياة ُّ
ين َت َتَنهز ُل
ول َل ُه ُم اْل َم ََل ئ َك ُة اهلذ َ
َ
" َق ْوُل ُه َت َعاَلىَ{ :ن ْح ُن أ َْوِل ُ ْ
الدْنيا َوِفي ْاْلخَرة} أ ْ
َي َتُق ُ
ِ
ين ُكهنا َم َع ُك ْم ِفي ُّ
الدْنَياَ ،فِإ َذا
َعَلْي ِه ْم بالبشارةَ " :ن ْح ُن أ َْوِل ُ
ياؤُك ْم" ،قال مجاهد :أي نحن قرناؤكم اهلذ َ
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كان يوم اْل ِقي ِ
الس ِد ُّي :أَي َنحن اْلح َف َ ِ
ِ
َع َم ِال ُك ْم
ال ُّ
ظ ُة ْل ْ
ْ ُْ َ
امة َقاُلواََ :ل ُن َف ِارُق ُك ْم َح هتى ُن ْدخَل ُك ُم اْل َجهنةََ .وَق َ
َ َ َْ َ َ َ
وز أَن ي ُكو َن ه َذا ِمن َقو ِل ه ِ
ِ
ِ
ِ
ين
َ
َّللا َوِل ُّي اْل ُم ْؤ ِمن َ
ْ ْ
في الدنيا ،وأولياؤكم في ْاْلخَرِةَ .وَي ُج ُ ْ َ
َّللا َت َعاَلىَ ،و ه ُ

َو َم ْوََل ُه ْم.

ِ
َي ِم َن اْل َم ََل ِذَ ".وَل ُك ْم ِفيها َما َتهد ُعو َن" َت ْسأَُلو َن َوَت َت َمهن ْو َنُ" ،ن ًُزَل"
{ َوَل ُك ْم فيها َما َت ْش َت ِهي أَْن ُف ُس ُك ْم} أ ْ
أَي ِرْزًقا و ِضيا َف ًة ،وَق ْد َتَقهدم ِفي ِ ِ
ِ
يل:
آل ع ْمَر َ
ص ٌ
َ َ
َي أَْن َزْلَن ُ
َ
انَ ،و ُه َو َمْن ُ
وب َعَلى اْل َم ْص َد ِر ،أ ْ
ْ
اه ُن ًُزَلَ .وق َ
َ
ِ
ِ
ِ ِ
ينَ ،فَي ُكو ُن َح ًاَل م َن ه
الضم ِ
ير اْل َمْرُفوِع
َي َل ُك ْم َما َتهد ُعو َن َن ِازِل َ
يلُ :ه َو َج ْم ُع َن ِاز ٍل ،أ ْ
َعَلى اْل َحالَ ،وق َ
ِفي" َتهد ُعو َن" أو من المجرور في" لكم".
ِِ
َقوُله َتعاَلى { :وم ْن أَحسن َقوًَل ِم هم ْن َدعا ِإَلى ه ِ ِ
ِ
اص ْوا
َّللا َو َعم َل صالحاً} َه َذا َت ْوبِي ٌخ لهلذ َ
َُْ ْ
ْ ُ َ
ين َت َو َ
ََ
اعي ِإَلى ه ِ
الد ِ
َح َس ُن ِم َن اْلُقْر ِ
ِبالهل ْغ ِو ِفي اْلُقْر ِ
َح َس َن َق ْوًَل ِم َن ه
َّللا
آنَ ،واْل َم ْعَنى :أ ُّ
آنَ ،و َم ْن أ ْ
َي َك ََل ٍم أ ْ
ط ِِ
ه
َّللا َعَلْي ِه َو َسهل َم-؟
َو َ َ
اعته َو ُه َو ُم َح هم ٍد َ -صلى ه ُ
ِ
الس ِد ُّي وابن َزي ٍد واْلحسن :هو رسول ه ِ
ه
ال ْاب ُن ِس ِ
ان
ين َو ُّ
َّللا َعَلْيه َو َسهل َمَ ،-وَك َ
ير َ
َّللا َ -صلى ه ُ
َ ْ ُ ْ َ َ َ ُ َُ َ ُ ُ
َق َ
ِِ
َّللا ،ه َذا ص ْفوُة ه ِ
ِ
َّللا ،ه َذا ح ِبيب ه ِ
ِ
ِ
َّللا،
َّللاَ ،ه َذا َوِل ُّي ه َ َ َ
ول ه َ َ ُ
ولَ :ه َذا َر ُس ُ
اْل َح َس ُن إ َذا َت ََل َهذه ْاْلَي َة َيُق ُ
ِ
ِ
َّللا ،ه َذا و ه ِ
ِ
َّللا ،أَجاب ه ِ
ِ
َه ِل ْاْلَْر ِ ِ
اس ِإَلى َما
َح ُّب أ ْ
َّللا أ َ
َّللا في َد ْع َوِتهَ ،وَد َعا الهن َ
َه َذا خ َيرُة ه َ َ
ض إَلى ه َ َ َ
اب ِإَلْي ِه".
أَ
َج َ
نعم ،دخول النبي–عليه الصالة والسالم -في هذه اآلية دخول قطعي وأولي ،وهو أولى الناس
بها ،ويدخل فيها من تبعه على الدعوة إلى هللا على بصيرة ،نعم {قل هذه سبيلي أدعو إلى هللا
على بصيرة أنا ومن اتبعني} قل هذه ،هذه سبيلي أدعو إلى هللا علي بصيرة أنا ومن اتبعني

فأتبعه ،ويدخلون في مثل هذه اآلية ،فيكون قولهم أحسن األقوال ،وهو الدعوة إلى هللا -جل
وعال.-
نعم الدعوة بالقول التي يصدقها العمل ،وعمل صالحا مع االعتزاز بدينه وقال :إنني من

المسلمين؛ ألن بعض الناس قد يستخفي بدينه ،ويرى أن فيه شيئا من الضعة ،السيما إذا عاش
في بالد غير بالد المسلمين ،أو بالد يكثر فيها الفساق ،تجد المسلم يستخفي بدينه ،وال يعلنه ،وال
يعتز به ،وال يظهره في بالد الكفر ،وتجد صاحب االستقامة بين الفساق تجده أحيانا يستخفي
باستقامته ،وقد يوافق أهل الفسق في شيء من تصرفاتهم وعبارتهم ،كل هذا؛ من أجل إخفاء ما
هو عليه ،ولكن ينبغي للمسلم أن يعتز بدينه ،يدعو إلى هللا على بصيرة ،ويعمل صالحا ويقول:
إنني من المسلمين ،ال يخاف في ذلك لومة الئم.

معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

نعم إن خشي على نفسه فعل فاعل ،ال لومة الئم ،مجرد كالم فله أن يوري ،وله أن يتبع بعض
الرخص التي تنقذه من هذا الفعل الذي يخوف به ،يخوف بالفعل من فاعل قادر ،ال مانع ،لكن

مع ذلك بالنسبة للقول مهما بلغ القول؛ ألنه البد للمسلم عن فعل الخير ،وال يخافون في هللا لومة

الئم ،اللوم يكون بالقول ،أما بالفعل فإذا خشى على نفسه الضرر بالفعل ،فإن له أن يتقي،
ويكون حينئذ مكرها.

ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ين".
س ْب ُن أَِبي َح ِازٍم َو ُم َجاهٌدَ :ن َزَل ْت في اْل ُم َؤذن َ
َّللا َعْن َهاَ -و ِع ْك ِرَم ُة َوَقْي ُ
" َوَقاَل ْت َعائ َش ُة َ-رض َي ه ُ
المؤذنون كونهم يدعون إلى الصالة ،وهي دعوة إلى هللا ،فيدخلون في عموم اآلية ،أما كونها
نزلت فيهم فاآلية مكية ،واألذان بالمدينة ،فال يتصور أنها نزلت فيهم.
اب عب ِد ه ِ
ِ ِ
ودَ ،فَقال ِلي ع ِ
اص ُم ْب ُن ُهَبْيَرَةِ :إ َذا
َّللا ْب ِن َم ْس ُع ٍ
َ
َص َح ِ َ ْ
ال ُف َضْي ُل ْب ُن ُرَفْي َد َةُ :كْن ُت ُم َؤذًنا ْل ْ
َ
" َق َ
ِِ
ِ
ه
ِ ِه
ينُ ،ث هم َقَأَر َه ِذ ِه ْاْلَيةَ ،قال
َّللاَ ،فُق ْلَ :وأََنا م َن اْل ُم ْسلم َ
َّللا أَ ْكَبُر ََل إَل َه إَل ه ُ
َّللا أَ ْكَبُر ه ُ
أَذْن َت َفُقْل َت :ه ُ
ِ
ِ
ِ
ان
َص ُّح؛ ِْل ه
يها ِباْل َم ْعَنىََ ،ل أَهن ُه َك َ
َن ْاْلَي َة َمكهي ٌة َو ْاْلَ َذ َ
ان َم َدن ٌّيَ ،وِإهن َما َي ْد ُخ ُل ف َ
ابن العربي :واْلول أ َ
الص ِديق ِحين َق ِ
ود وْق َت اْلَقو ِل ،وي ْد ُخل ِفيها أَبو ب ْك ٍر ِ
ه
ِ
َّللا َعَلْي ِه
ْ
ََ ُ َ ُ َ
ُ
ص َ َ
اْل َم ْق ُ
ال في الهنب ِي َ -صلى ه ُ
َ َ
َّللا} [غافرَ ،]28 :وَت َت َض هم َن ُك هل َك ََل ٍم
وسهلم -وقد خنقه الملعون { أَتقتلون رجَل أَن يقول رب
ِي ه ُ
َ َ َ َ َ ْ َ َ َ ُ ْ َ ْ ُ ُ َ ْ ُُ َ َ ُ ً ْ َ ُ َ َ َ
ِ ِ ِ
ِ ِ ِ
اإليم ِ
ان.
َح َس ٍن فيه ذ ْكُر ال هت ْوحيد َو ْ َ
ُقْلت :وَقول َث ِال ٌث وهو أَحسُنهاَ ،قال اْلحسن :ه ِذ ِه ْاْلي ُة عا هم ٌة ِفي ُك ِل من دعا ِإَلى ه ِ
ال
َ ََُ َ
َْ َ َ
َ َ
َ َُ ْ َ َ
ُ َ ٌْ
َّللاَ .وَك َذا َق َ
َقيس بن أَِبي ح ِازٍم َقالَ :ن َزَل ْت ِفي ُك ِل م ْؤ ِم ٍنَ .قال :ومعَنى {وع ِمل ِ
الص ََل ُة َبْي َن ْاْلَ َذ ِ
ان
صالحاً} ه
ْ ُ ُْ
َ
َ َ َْ
ََ َ
َ
ُ
اإل َق ِ
اإل َق ِ
ه
ِ ِ
ِ
ِ
ال ِع ْك ِرَمةَُ ":و َع ِم َل
امةَ .وَق َ
امةََ ،ق َ
الَ :صلى َرْك َع َتْين َبْي َن ْاْلَ َذان َو ْ َ
ُم َ
امةَ .وَقاَل ُه أَُبو أ َ
َو ْ َ
ِ
ه
ض.
ال اْل َكْل ِب ُّي :أهَدى اْل َفَرِائ َ
امَ ،وَق َ
صالحاً" َصلى َو َص َ
ِ
ِ
َحسُن َها م َع ْ ِ ِ
َعَل ُم".
َّللا أ ْ
ُقْل ُتَ :و َه َذا أ ْ َ
اجتَناب اْل َم َح ِارِم َوَك ْثَرة اْل َمْن ُدوبَ .و ه ُ
َ
نعم األعمال الصالحة عبارة عن فعل ما أمر هللا به ،والكف عما نهى هللا عنه ،ومؤداه إلى

التقوى ،مؤداه إلى التقوى من فعل ما أمر به وكف عما نهي عنه فهو التقي.
طالب :السَلم عليكم يقول عاصم.......
نعم.
طالب............. :
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يعني تطبيق لآلية وقال إنني من المسلمين.
طالب........:
أرى أن المؤذن يدخل في اآلية ،فهو دعا إلى هللا ،وعمل صالحا فعليه أن يكمل ويقول :أنا من
المسلمين ،من باب تتميم ما جاء في اآلية ،لكن هو قول على كل حال ،ليس من المرفوع
طالب.........:
ال ،ال.
طالب :اْلية ...
ال  ،ال.
طالب :المراد.......
ال ،ال ليس مراده أن يقوله علنا في مكان األذان بصوت األذان ،بطريقة أداء األذان ،ال ،يعني
رأى أنه يدخل في هذه اآلية ،فما بقى عليه إال أن يقول :وإنني من المسلمين ،فليقلها .يعني كالم
هذا.
طالب...:قال يا .....
على كل حال إذا كان عند الشهادة شهادة  ..فال مانع؛ ألنه عند ذكره ،وأما بعده ،جاءت الصالة
على النبي –عليه الصالة والسالم – بعد الذكر المشروع بعد األذان.
على كل حال ينبغي أن يكون األذان من أوله إلى آخره منفصال متحي از عن كل قول ،فما أدخل
فيه فهو بدعة ،وإذا انفصل عنه شيء آخر فإن كان مطلقا فال مانع منه ،وإذا كان مقيدا بوقت
أو زمان دخل حيز االبتداع ما لم يرد به دليل.
طالب:شيخ سَلم عليكم........
ويقول :إن ترك الواجبات محرم ،فيترك ،صح؟ هذا قصده؟
طالب....... :والدليل...
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البد منهما معا البد أن يأتي بما أمر به ،ويترك ما نهي عنه ،هذه حقيقة التقوى ،لكن من قال:

التقوى ترك المنهي مطلقا فقط ،وال يتعرض للمأمور ،فألن ترك المحذور يتطلب فعل المأمور؛

ألن ترك المأمور يتطلب فعل المحذور ،نظير من يقول :إنه شرط العبادة واحد أن يكون متبعا

فيه النبي –عليه الصالة والسالم ،-وال يلزم شرط اإلخالص ،لماذا ألنه ال يكون متبعا للنبي-
عليه الصالة والسالم – إال إذا كان مخلصا ،لكن هناك أشياء البد من التنصيص عليها ،وإن
دخلت في غيرها ألهميتها.
طالب :من يستدل بفضل الدعوة على طلب العلم...
الدعوة بدون علم ماذا تصير؟
طالب....:
فيه دعوة بدون علم؟ ما فيه دعوة بدون علم هذا يضر أكثر مما ينفع.
طالب :يعني يكون عنده علم ويدعو إليه أو ينشر....
هو البد من العلم أوال ثم العمل ثم الدعوة ثم الصبر هذه المسائل األربعة المقررة في سورة
النصر.
البد من أن يتعلم ثم يعمل ثم يدعو ويعلم دعوته التعليم من الدعوة.
طالب :هناك قدر من التعليم المشترك بين ....
على حسب الحاجة ،على حسب الحاجة إذا كانت األمة بحاجة إلى من يدعو من أنصاف
المتعلمين صار في حقه أفضل ،وإذا كانت الحاجة إلى الراسخين في العلم أدعى وأكثر صار
التفرغ للعلم ولو صار على حساب الدعوة أفضل؛ ألن بعض الجهات تحتاج إلى أنصاف
المتعلمين ،يعني في أطراف الشمال والجنوب عندنا المدرس بالمعهد كاف ،وال يلزم أن يذهب لهم
العالم فالن ،ما يلزم ،ال يكفونه ،لكن طالب العلم في الحواضر وكبار المدن البد لهم من علماء
فوق ذلك.

ِ
ِ
َحسُن َها م َع ْ ِ ِ
َعَل ُم.
َّللا أ ْ
" ُقْل ُتَ :و َه َذا أ ْ َ
اجتَناب اْل َم َح ِارِم َوَك ْثَرة اْل َمْن ُدوب َو ه ُ
َ
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ِ
ِِ
ِ ِ
ِيَ :وما َتَقهد َم َي ُد ُّل َعَلى ِْ
ان ُّ
اء
اإل ْس ََلمَِ ،لك ْن َل هما َك َ
قال ِإهنني م َن اْل ُم ْسلم َ
الد َع ُ
ين} َق َ
{ َو َ
ال ْاب ُن اْل َعَرب ِ َ
ِ ِ
ِِ ِ ِ
هة ،وَكان اْلعمل ي ُكو ُن ِل ِلري ِ
ِباْلَقو ِل و ه ِ
اإل ْخ ََل ِ
اء َو ِْ
صَ ،د هل َعَلى
َ
السْيف َي ُكو ُن لَل ْعتَقاد َوَي ُكو ُن لْل ُحج َ َ َ َ ُ َ
ْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َن اْل َع َم َل ل َو ْج ِهه.
يح ِباَل ْعتَقاد هَّلل في َذل َك ُكلهَ ،وأ ه
أَهن ُه ََل ُبهد م َن ال هت ْص ِر ِ
ِِ
ِ ِ
ين}".
قال ِإهنني م َن اْل ُم ْسلم َ
َّللا َت َعاَلىَ { :و َ
ال ه ُ
َم ْسأََلةٌَ :ل هما َق َ
يعني كالم ابن العربي يقول :لما كان الدعاء بالقول والسيف يكون االعتقاد لما وقر في قلب

المسلم الداعي ،ويكون للحجة ،يعني يحاج به خصومه وإن لم يكن مخلصا فيه ففيه احتمال،

والعمل يكون للرياء واإلخالص يكون مخلصا ،وقد يكون مرائيا ،لزم أن يبين أنه مخلص في

عمله ودعوته وأقوله.
ونقول :إن قوله :وقال إنني من المسلمين تدل على عزة المسلم ،وأنه ال يستخفي بإسالمه
وإيمانه؛ ألنه قد يتعرض لبعض المواقف من يدعو إلى هللا ويعمل صالحا ،بعض الناس يدعو

إلى هللا على استحياء ،ويعمل الصالح على استحياء ،تجده يستخفي بأعماله ،يستخفي بأقواله،

كل هذا مدارة ومجارة للكفار إن كان بين أظهرهم ،وللفساق إن كان موجودا بينهم ،والعزة البد
منها ،البد أن يقول :إنني من المسلمين ،البد أن يصرح بهذا ،وأنه من أهل االستقامة ،وأنه من
أهل الخير والفضل ،وما تتطلبه هذه االستقامة البد أن يجهر به ،ويصرح به ،ال يستخفي بين
الناس.
نعم قد يكون في ظرف وفي وقت يخاف على نفسه من أحد يتقي في مثل هذا وإال فاألصل أنه
معتز بدينه.
طالب.........:
ماذا؟
طالب :الخفاء معناه.....
هناك عمل خفي بين اإلنسان وبين ربه وهناك عمل البد من إظهاره ،البد من إظهاره ،الدعوة
ممكن تكون خفاء؟

طالبَ .....:ل مهما فعل َل يخاف في هللا لومة َلئم.
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مسألة اإلخالص البد من الخفاء ،لكن قوله :من المسلين يضاد فعل من يستخفي بدعوته أو
يخجل منها ،تجد بعض الطالب اآلن في المجالس العامة ال يصرح بوجود المنكر ،وهذه دعوة،
لماذا؟
استحياء من الناس ،البد أن يكون جريئا يواجه مثل هذه األمور ،كذلك الداعي ،كذلك الذي يعمل
األعمال الصالحة ،تجد بعض الناس ما وده أن ُيرى في يوم من األيام يق أر قرآنا ،أو يصلي زيادة
ركعتين وما أشبه ذلك إذا كان في مجتمع فساق؛ ألنهم يرمونه بالكالم ،وينكتون عليه بالكالم،

وكذا ،فتجد يستخفي بشيء من هذا ،نقول :ال ،مهما فعل ال يخاف في هللا لومة الئم.
َّللاَ ،ك ِ ِ
ِ
ول :أََنا ُم ْس ِل ٌمِ ،إ ْن شاء هللا".
" َوَل ْم َيُق ْل َل ُهْ :
اء ه ُ َ
ان في َذل َك َرٌّد َعَلى َم ْن َيُق ُ
اش َت ِر ْط إ ْن َش َ
هذا إذا كان هذا االستثناء سببه التردد في إيمانه أو في إسالمه فالبد من الجزم باالعتقاد بدون

تردد ،فهذا يكون الكالم باطال ،وإن كان مرد ذلك مرد التعليق على المشيئة التبرك بها فقط ،وال

يكون مترددا بإيمانه وال بإسالمه ،فهذا ال شيء فيه ،كما أنه إذا قال :إن شاء هللا متهما لنفسه
وأنه يرجو أن يكون على مراد هللا في إيمانه وإسالمه ،فهذا ال مانع منه أيضا.

ِ
" َق ْوُل ُه َت َعاَلىَ { :وَل َت ْس َتوِي اْل َحسَن ُة َوََل ه ِ
َي" َوَل َت ْس َتوِي اْل َح َسَن ُة َوََل
َ
اءََ ":ل" صَل ٌة أ ْ
ال اْل َفهر ُ
السيَئ ُة} َق َ
السِيَئةُ" َوأَْن َش َد:
ه
هِ
ِف ْعَلهم وال ه
طِيَب ِ
َوََل
ان أَُبو َب ْك ٍر
َّللا
ول
َما
َك َ
َ
ان َيْر َضى َر ُس ُ
ُُ
أَراد أَبو ب ْك ٍر وعمر ،أَي ََل يس َتوِي ما أَْنت عَلي ِه ِمن ال هتو ِح ِ
يدَ ،و َما اْل ُم ْش ِرُكو َن َعَلْي ِه ِم َن
َ َ َْ َ ْ
َ َ ُ َ َ ُ َُ ْ َ ْ
السِيَئ ُة ِ
الشْر ُك ،وِقيل :اْل َحسَن ُة ال ه
ِ ِه
السِيَئ ُة
اعةَُ ،و ه
َّللاَ ،و ه
ال ْاب ُن َعهب ٍ
ط َ
َ
َ َ
اس :اْل َح َسَن ُة ََل إَل َه إَل ه ُ
َق َ
ِ
ِ
ِ ِِ ِ
يل :اْل َح َسَن ُة اْل َع ْف ُو،
يل :اْل َح َسَن ُة اْل ُم َد َا
السِيَئ ُة اْل ِغْل َ
ار ُةَ ،و ه
ظ ُةَ ،وق َ
الشْر ُكَ .و ُه َو ْاْل هَو ُل ب َعْينه َوق َ
و هِ ِ ِ
ال ه
ط ِال ٍب-
ال َع ِل ُّي ْب ُن أَِبي َ
هاك :اْل َح َسَن ُة اْل ِعْل ُمَ ،و ه
السِيَئ ُة اْل ُف ْح ُ
الضح ُ
َ
شَ ،وَق َ
السيَئ ُة اَل ْنت َص ُارَ .وَق َ
ِ
الرس ِ
ِ
ض ُه ْم".
ولَ ،و ه
السِيَئ ُة ُب ْغ ُ
َّللا َعْن ُه :-اْل َح َسَن ُة ُح ُّب آل ه ُ
َرض َي ه ُ
ُع َمُر
ِ
الشْرِك،

هذه أمثلة للحسنة والسيئة ،هذه أفراد مما تدل عليه الحسنة ،وأفراد مما تدل عليه السيئة ،وأيضا
حب الصحابة حسنة ،وبغضهم سيئة ،كما أن حب اآلل الذين هم على الطريقة والجادة دين ،وهم
وصية النبي -عليه الصالة والسالم ،-وبغضهم نفاق ،وحب األنصار من اإليمان ،وبغضهم

عالمة النفاق ،وهكذا محبة أولياء هللا من اإليمان والحب في هللا من أوثق عرى اإليمان ،والبغض

فيه أيضا من أوثق عرى اإليمان ،وال يختص بفئة معينة ،بل يعم الجميع من كان وليا له فهو
محبوب بخالف ضده.
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َقوُله تعاَلى{ :ادفع ِباهل ِتي ِهي أَحسن} ُن ِس َخت ِب ِ
السي ِ
فَ ،وَب ِقي اْل ُم ْس َت َح ُّب ِم ْن َذ ِل َكُ :ح ْس ُن
َ َُْ
آية ه ْ
ْ َ
ْ ُ ََ
َ
ِ ِ ِ ِ
ال َو ِْ
َي ْاد َف ْع ِب ِحْل ِم َك َج ْه َل َم ْن َي ْج َه ُل َعَلْي َكَ ،و َعْن ُه
اس :أ ِ
ال ْاب ُن َعهب ٍ
اءَ ،ق َ
اإل ْغ َض ُ
اْلع ْشَرة َواَل ْحت َم ُ
ِ
ِ
ِن ُكْن َت َك ِاذًبا َف َغ َفَر
الر ُج ُل َي ُس ُّب ه
أيضاُ :ه َو ه
ً
َّللا ِليَ ،وإ ْ
ول ْاْل َخُر :إ ْن ُكْن َت َصاد ًقا َف َغ َفَر ه ُ
الر ُج َل َفَيُق ُ
َّللا َل َك".
هُ
مثل هذا قمة في عدم االنتصار للنفس ،سبه ويقول :إن كنت صادقا فغفر هللا لي ،يعني إن كان
ما تقوله في صدق وحقيقة فأرجو هللا –جل وعال -أن يغفر لي ،وإن كان ما تقوله كذب وبهتان
وزور فغفر هللا لك ،وما يلقاها إال الذين صبروا ،هذا من أشق األمور على النفوس.
ِِ
َّللا عْنه َ -قال َذ ِلك ِلرج ٍل َن ِ
ِ
ال
" َوَك َذ ِل َك ُيْرَوى ِفي ْاْلَ َث ِر :أ ه
يق َ-رض َي ه ُ َ ُ
َ َ َُ
َن أََبا َب ْك ٍر الصد َ
ال مْن ُه َوَق َ
َ
الس ََلم ِإ َذا َل ِقي من يع ِاد ِ
ِ ِ
ِ
ِ
اءَ ،وَق ْو ٌل َث ِال ٌث َذ َكَرُه
يهَ ،وَقاَل ُه َع َ
ُم َجاهٌدِ ":باهلتي ه َي أ ْ
َ َ ْ َُ
طٌ
َح َس ُن" َي ْعني ه َ
اضي أَبو ب ْك ِر بن اْلعرب ِ ِ
اْلَق ِ
َح َكا ِمَ ،و ُه َو اْل ُم َصا َف َحةَُ .وِفي ْاْلَ َث ِرَ ":ت َصا َف ُحوا َي ْذ َه ِب اْل ِغ ُّل"،
ِي في ْاْل ْ
ُ َ ْ ُ ََ
وَلم ير م ِال ٌك اْلمصا َفحةَ ،وَق ِد اج َتمع مع س ْفيان َف َت َكهلما ِفيها َفَقال س ْفيانَ :ق ْد صا َفح رسول ه ِ
َّللا-
َ ُ َ ُ
ْ ََ ََ ُ َ َ
َ َ
َُ َ َ
َ َ َُ ُ
َ ْ ََ َ
ِ
ِ
ِ ه
ه
ين َق ِدم ِم ْن أَْر ِ
ال َل ُه
ال َل ُه َم ِال ٌكَ :ذ ِل َك َخ ٌّ
اصَ .فَق َ
ض اْل َحَب َشةَ ،فَق َ
َصلى ه ُ
َّللا َعَلْيه َو َسل َم -جعفر ح َ َ
ص رسول ه ِ
ه
َّللا َعَلْي ِه َو َسهل َمَ -ي ُخ ُّصَناَ ،و َما َع هم ُه َي ُع ُّمَناَ ،واْل ُم َصا َف َح ُة
ُس ْفَي ُ
َّللا َ -صلى ه ُ
انَ :ما َخ ه َ ُ َ
ِ
ِ
ِ
َص َح ِ
ِ
اب
الُ :قْل ُت ِْلَ َن ٍ
سَ :ه ْل َكاَنت اْل ُم َصا َف َح ُة في أ ْ
َثاب َت ٌة َف ََل َو ْج َه ِإل ْن َك ِارَهاَ .وَق ْد َرَوى َق َت َاد ُة َق َ
ِ
ول ه ِ
ه
ه
َرس ِ
يحَ .وِفي ْاْلَ َث ِرِ « :م ْن َت َما ِم
الَ :ن َع ْمَ .و ُه َو َح ِد ٌ
يث َص ِح ٌ
ُ
َّللا َعَلْيه َو َسل َم-؟ َق َ
َّللا َ -صلى ه ُ
ِ
ِ
ِ ِ
هم".
اْل َم َحهب ِة ْاْل ْ
َخ ُذ ِباْلَيد»َ ،و ِم ْن َحديث ُم َح همد ْب ِن ِإ ْس َح َ
ام ُمَقد ٌ
اق َو ُه َو ِإ َم ٌ
نعم إمام مقدم في المغازي ،وأما في الراوية فشأنه أقل ،والقول الوسط في حقه أنه مقبول ،حسن
الحديث ،وليس بإمام في الراوية ،وليس بمردود ،إذا صرح بالتحديث؛ ألنه عرف بالتدليس.
ِي عن عروَة عن ع ِائ َش َة َقاَل ْتَ :ق ِدم َزيد بن ح ِارَث َة اْلم ِديَن َة ورسول ه ِ
ه
" َع ِن ُّ
َّللا
َ ُْ ْ ُ َ
الزْهرِ َ ْ ُ ْ َ َ ْ َ
َّللا َ -صلى ه ُ
ََ ُ ُ
َ
عَلي ِه وسهلمِ -في بي ِتيَ ،فَقرع اْلباب َفَقام ِإَلي ِه رسول ه ِ
ه
َّللا َعَلْي ِه َو َسهل َمُ -عْرَياًنا َي ُجُّر
َْ
ََ َ َ
َّللا َ -صلى ه ُ
َ ْ َُ ُ
َْ ََ َ
َثوبه ،-و ه ِ
اع َتَنَق ُه َوَقهبَل ُه".
َّللا َما َأرَْي ُت ُه ُعْرَياًنا َقْبَل ُه َوََل َب ْع َد ُهَ -ف ْ
َْ ُ َ
زيد بن حارثة مواله ،وهو حبه كما هو معلوم.
تخريج األحاديث ماذا يقول؟
طالب... :
الذي قبله.

معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

طالب......:
نعم صافح جعفر ،جعفر نعم.
طالب :مضى تخريجه والحديث ضعيف.
صافح جعفر ،حديث ضعيف؟
طالب............. :
األول.
طالب :ابن إسحاق..
الذي قبله حينما قال :قد صافح رسول هللا -صلي هللا عليه وسلم – جعفر حينما قدم من أرض
الحبشة ،ما خرج؟
طالب :مضى تخريجه وهو ضعيف.
ضعيف يعني كل ما في الباب ضعيف؟
طالبَ :ل مضي تخريجه......
جعفر ،جعفر حينما قدم من أرض الحبشة.
طالب :قال :أخرجه الطحاوي من شرح......
نعم.
طالب............. :
يعني مجموع هذه األحاديث يدل على أن له أصال ،وإن كان مجموع مفرداتها ضعيفة.
طالب...................:
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يعني في الصحابة ،أما المرفوع عن النبي –عليه الصالة والسالم  -المفردات التي ذكرت كلها

فيها ما فيها ،لكن بمجموعها يدل على أن لها أصال ،وكون األمر بين الصحابة دليل على أنه
مأثور.
" ُقْل ُتَ :ق ْد روِي ع ْن م ِال ٍك جو ُاز اْلمصا َفح ِة ،وعَليها جماع ٌة ِمن اْلعَلم ِ
اءَ .وَق ْد َم َضى َذ ِل َك ِفي"
ََ
ُ َ َ َ َ َْ ََ َ َ ُ َ
ُ َ َ َ
ِ
ِ
ِ
ه
َّللا َعَلْيه َو َسهل َمَ « :-ما
ول ه
اك َحد ُ
ف"َ ،وَذ َكْرَنا ُهَن َ
وس َ
ُي ُ
َّللا َ -صلى ه ُ
ال َر ُس ُ
الَ :ق َ
اء ْب ُن َع ِاز ٍب َق َ
يث اْلَبَر ُ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِم ْن م ْس ِلمْي ِن َيْل َت ِقَي ِ
وب ُه َما
َح ُد ُه َما ِبَيد َصاح ِبه َم َوهد ًة َبْين ِه َما َوَنص َ
ان َفَي ْأ ُخ ُذ أ َ
يح ًة ِإهَل أُْلقَي ْت ُذُن ُ
ُ َ
َبْيَن ُه َما»".
ماذا قال عنه؟
طالب :أخرجه الطبراني في اْلوسط وابن عبد البر في .....
مثل سوابقه ،مثل سوابقه.
ِ
هِ
ِ
يق.
يب َصد ٌ
َي َق ِر ٌ
" َق ْوُل ُه َت َعاَلىَ { :فِإ َذا الذي َبْيَن َك َوَبْيَن ُه َع َ
داوٌة َكأَهن ُه َوِل ٌّي َحم ٌ
يم} أ ْ
ِ
ه
ان ْب ِن َحْر ٍبَ ،ك َ ِ ِ ِ
َّللا َعَلْي ِه َو َسهل َمَ ،-ف َص َار
َن َزَل ْت في أَِبي ُس ْفَي َ
ان ُم ْؤذًيا للهنب ِي َ -صلى ه ُ
أَن َكان ع ُد ًّوا ِباْلمص ِ ه ِ
ِ ه
ه
ِ
َسَل َم َف َص َار
َُ َ
ْ َ َ
َّللا َعَلْيه َو َسل َمُ ،-ث هم أ ْ
اهَرة التي َوَق َع ْت َبْيَن ُه َوَبْي َن الهنب ِي َ -صلى ه ُ
ِِ
ِ
اإل ْس ََل ِم َح ِم ِ
ِ ِ
َوِلًّيا ِفي ِْ
ان ُي ْؤِذي
يلَ :هذه ْاْلَي ُة َن َزَل ْت ِفي أَِبي َج ْه ِل ْب ِن ه َش ٍ
امَ ،ك َ
يما باْلَقَرَابةَ .وق َ
ً
ِ ه
ه
ِ
الص ْف ِح َعْن ُهَ ،ذ َكَرُه اْل َم َاوْرِد ُّي.
الصْب ِر َعَلْي ِه َو ه
َّللا َت َعاَلى ِب ه
َمَرُه ه ُ
الهنب هي َ -صلى ه ُ
َّللا َعَلْيه َو َسل َمَ ،-فأ َ
ِ ِ
هِ
داوٌة َكأَهن ُه
َو ْاْل هَو ُل َذ َكَرُه ال هث ْعَل ِب ُّي َواْلُق َشْيرُّ
ِي َو ُه َو أَ ْظ َهُر؛ لَق ْوِله َت َعاَلىَ { :فِإ َذا الذي َبْيَن َك َوَبْيَن ُه َع َ
ِ
يم}".
َوِل ٌّي َحم ٌ
ال ُمَق ِات ٌل:
َق َ
َل ُه َوِلًّيا َب ْع َد

مما يدل على أن هذه العداوة انقلبت إلى صداقة ومودة ،وال يمكن أن يكون هذا في أبي جهل؛
ألنه ما أسلم ،وهي ظاهرة في أبي سفيان ،وهي عامة فيه وفي غيره مما هذه حاله من تغيرت
حاله من العداوة إلى الصداقة.
طالب...............:
ماذا؟
طالب...............:المسلمين....اإلسَلم...أنه....
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أبو يعلى األول الموصلي.
طالب :أحمد بن علي المثني.
هاته.
طالب ...:حدثنا همام  ...عن قتادة قلت ْلنس بن مالك :كانت المصافحة في عهد رسول
هللا– صلي هللا عليه وسلم-؟ قال :نعم .قال قتادة :فكان اْلصل المصافحة ،قال شعيب
اْلرنؤوط :إسناده صحيح على شرط الشيخان.
نعم ،جيد.
ِ ِ ِ
ِ
الصْب ِر
َّللا َت َعاَلى ِفي َه ِذ ِه ْاْلَي ِة ِب ه
ال ْاب ُن َعهب ٍ
يلَ :ك َ
َمَرُه ه ُ
ان َه َذا َقْب َل ْاْل َْم ِر باْلق َتالَ .ق َ
" َوق َ
اس :أ َ
اإلس ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
َّللا
اءةَ ،فِإ َذا َف َع َل الهن ُ
اس َذل َك َع َص َم ُه ُم ه ُ
اْل َغ َضبَ ،واْلحْل ِم عْن َد اْل َج ْهلَ ،واْل َع ْف ِو عْن َد ِْ َ َ
قنبر مولى علي ابن أَِبي َ ِ
طِ
ه
اه
ِي أن رجَلً شتم ًا
الشْي َ
طال ٍبَ ،فَن َاد ُ
انَ ،و َخ َض َع َل ُه ْم َع ُد ُّو ُه ْمَ .وُرو َ
طان ،وُتع ِ
الر ْح َم َن َوُت ْس ِخ ِط ه
اق ْب َش ِات َم َكَ ،ف َما
َع ِل ٌّي َيا َقْنَبُر َد ْع َش ِات َم َكَ ،واْل َه َعْن ُه ُتْر ِضي ه
الشْي َ َ َ َ
الس ُك ِ
وت َعْن ُهَ .وأَْن َش ُدوا:
ق ِب ِم ْث ِل ُّ
ُعوِق َب ْاْل ْ
َح َم ُ
ِعْن َد
ِم َن

َع ْن
ف
َوَلْل َك ُّ
ال آخر:
َوَق َ
وما
متاركة

شي

َش ْت ِم
َح ُّب
أَ

السفيه

الهل ِئي ِم

بَل

ِإَلى

َت َكُّرًما
َس ِفي ٍه

جواب

َضُّر
أَ

...

ِإ َذا

وأشد

َل ُه
َس هب

َعَلى

ِم ْن

َش ْت ِم ِه

يم
اْل َك ِر َ
الس ِف ِ
يه
ه

ين
ِح َ
ِم َن
ِم َن

ُي ْش َت ُم
الجواب
ِ
السَب ِ
اب

اق "
ال َم ْح ُم ٌ
ود اْل َوهر ُ
َوَق َ
اْل َجَرِائ ُم
مقاوم

ِمْن ُه
سألزم نفسي الصفح عن كل مذنب إن َك ُثَر ْت
ومثل
ومشرف
شريف
ثَلثة
من
واحد
ِإهَل
اس
َف َما
الهن ُ
ِف ِ
ََل ِزُم
ق
ق
يه
َوأَ ْتَب ُع
َق ْدَرُه
ف
َف ْوِقي
اهل ِذي
َفأَ هما
َواْل َح ُّ
اْل َح ه
َع ِر ُ
َفأ ْ
ِِ
هِ
ِ
ِ
ِ
ِن ََل َم َلئم
ال
صْن ُت َع ْن ِإ َج َابته عْر ِضي َوإ ْ
ُ
َوأَ هما الذي ُدوني َفإ ْن َق َ
حِ
اك ُم
ِباْل ِحْلمِ
اْل َف ْض َل
ِإ هن
َت َف هضْل ُت
َه َفا
أ َْو
َز هل
َفِإ ْن
ِم ْث ِلي
وأما
َ
ِِ
ِ
ِ
ه
يم َة َواْل ُخ ْصَل َة ه
ين َصَبُروا" ِب َك ْظ ِم اْل َغْي ِظ
الش ِري َفةَ" ِإهَل اهلذ َ
{ َوما ُيَلقاها} َي ْعني َهذه اْل َف ْعَل َة اْل َك ِر َ
َو ْ ِ ِ
ه ِه
ال
َي َن ِص ٍ
يب َو ِاف ٍر ِم َن اْل َخْي ِرَ ،قاَل ُه ْاب ُن َعهب ٍ
احت َمال ْاْلَ َذىَ { ،وما ُيَلقاها إَل ُذو َح ٍظ }" أ ْ
اسَ ،وَق َ
َل َد هي
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ُّ ِ
ِ
يم
َق َت َاد ُة َو ُم َجاهٌد :اْل َحظ اْل َعظ ُ
اْل ِكَن َاي ُة ِفي" ُيَلهقاها" َع ِن اْل َجهن ِة

اْلجهن ُةَ ،قال اْلحسن :و ه ِ
َّللا
َ
َ ََُ َ
الصا ِبُرو َن
اها ِإهَل ه
َي َما ُيَلهق َ
أْ

ٌّ ُّ
ِ ِ
يل
َما َع ُ
ظ َم َحظ َقط ُدو َن اْل َجهنةَ .وق َ
َواْل َم ْعَنى ُم َتَق ِار ٌب".

طالب :سَلم عليكم.
نعم.
طالب :مسألة الرد على الشيخ...على إطَلقه للضرورة.
مثل عقاب الجاني األصل العفو هذا األصل ،لكن في أفراد الناس من إذا عومل هذه المعاملة
وزاد الشره مثل هذا البد من قمعه والقضاء على شره وفساده.
طالب :حديث عائشة الذي انتصر.
انتصر.
طالب...:سكت فأنتصر.....
رضي هذه رخصة ،لكن العزيمة أن يتحمل ويصبر.
غ} َتَقهدم ِفي ِ
الشْي ِ
" َق ْوُل ُه َت َعاَلىَ { :وِإ هما َيْن َز َغهن َك ِم َن ه
آخ ِر" اْلعراف" مستوفى ".فاستعذ
طان َن ْز ٌ
َ
ِ
الس ِم ِ ِ ِ
ِ
يم" ِبأَ ْف َع ِال َك وأقوالك.
باهلل" من كيد َو َش ِره" ِإهن ُه ُه َو ه ُ
يع" َل ْست َعا َذت َك " ،اْل َعل ُ
َقوُله َتعاَلى { :و ِمن ِ
آيات ِه"} َع ََل َم ُات ُه ه
الداهل ُة َعَلى َو ْح َد ِانهي ِت ِه َوُق ْدَرِت ِه" الهلْي ُل
َ ْ
ْ ُ َ
ِ
الس ُج ِ
ِن
َواْلَق َمُر"َ ،وَق ْد َم َضى ِفي َغْي ِر َم ْو ِض ٍع ُث هم َن َهى َع ِن ُّ
ود َل ُه َما؛ ْلَ هن ُه َما َوإ ْ
ِ
َذ ِل َك ِل َف ِضيَل ٍة َل ُهما ِفي أَْن ُف ِس ِهما َفَي ْس َت ِحهق ِ ِ
اء
ان ب َها اْلعَب َاد َة مع هللاْ .ل ن خالقهما هو هللا لو َش َ
َ
َ
ورُه َما".
َع َد َم ُه َما أ َْو َ
َْل ْ
س ُن َ
ط َم َ
هار َو ه
س
َوالهن ُ
الش ْم ُ
س
َكاَنا َخْلَقْي ِن َفَلْي َ

قوله { :من آياته الليل والنهار} هذا يدل على أن الحلف والقسم باآليات قسم بآيات هللا يحتاج
إلى استفصال ،فإن كان يريد المقسم بآيات هللا القرآن فالقرآن كالمه ،وكالمه صفة من صفاته،

يجوز القسم به ،وإن كان يريد غير القرآن فقد أشرك ،والحلف بغير هللا شرك ،ومن آياته الليل
والنهار فال يصرف لهم شيء ،وكذلك الشمس والقمر والسماوات واألرض كلهم آيات من عالماته

الدالة على قدرته ال يجوز القسم بشيء منها؛ ألنه مخلوقة.
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"{واسجدوا ِه ِ
الش ْم ِ
َّلل اهل ِذي َخَلَق ُه هن} َو َص هوَرُه هن َو َس هخَرُه هنَ ،فاْل ِكَن َاي ُة َتْرِج ُع ِإَلى ه
س َواْلَق َم ِر َوالهلْي ِل
َ ْ ُُ
اص ًة؛ ِْل ه ِ
ِ
ِ
لش ْم ِ
يل :ه
يلِ :ل ه
الض ِم ُير َع ِائٌد َعَلى َم ْعَنى
س َواْلَق َم ِر َخ ه
َن اَل ْثَنْي ِن َج ْم ٌعَ .وق َ
َوالهن َهارَ ،وق َ
يق ال هت ْغ ِل ِ
اه َت ْعُب ُدو َن} َوِإهن َما أَهن َث َعَلى َج ْم ِع ال هت ْك ِث ِ
ط ِر ِ
يب
يرَ ،وَل ْم َي ْج ِر َعَلى َ
ْاْلَياتِ { ِ،إ ْن ُكْن ُت ْم ِإهي ُ
ِ
السج ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ين
ود هَّللَ " ،فاهلذ َ
اس َت ْكَبُروا"}َ ،ي ْعني اْل ُك هف َار َع ِن ُّ ُ
يما ََل َي ْعق ُل { َفِإ ِن ْ
لْل ُم َذ هك ِر َواْل ُم َؤهنث؛ ْلَ هن ُه ف َ
ِ
ِك" ِم َن اْل َم ََل ِئ َك ِة { ُي َس ِب ُحو َن َل ُه ِبالهلْي ِل َوالهن ِ
َمو َن} أي َل يملون عبادته .قال
عْن َد َرب َ
هار َو ُه ْم ََل َي ْسأ ُ
زهير:

سميت َت َك ِاليف اْلحي ِ
ِ
َم
ين
اة َو َم ْن َي ِع ْ
َ
ش َ ...ث َمان َ
ََ
َح ْوًَل ََل أبالك َي ْسأ ُ
ِِ
اخَتَل ُفوا ِفي مو ِض ِع ُّ ِ ِ
ال َم ِال ٌك:
آي ُة َس ْج َد ٍة ِب ََل ِخ ََل ٍ
فَ ،و ْ
َْ
َم ْسأََل ٌةَ :هذه ْاْلَي ُة َ
الس ُجود مْن َهاَ .فَق َ
ِ
ِ
ِ
ود َو َغْيُرُه ْم َي ْس ُج ُدو َن
ان َع ِل ٌّي َو ْاب ُن َم ْس ُع ٍ
اه َت ْعُب ُدو َن} ؛ ْلَ هن ُه ُم هتص ٌل ِب ْاْل َْم ِرَ .وَك َ
َم ْوض ُع ُه {ِإ ْن ُكْن ُت ْم ِإهي ُ
ِ
ِ
ِعْن َد َقوِل ِهَ ":تعب ُدو َن" .وَقال ابن و ْه ٍب و ه ِ ِ
ام اْل َك ََل ِم
ْ
ُْ
َ
َ َ ُْ َ
َمو َن"؛ ْلَ هن ُه َت َم ُ
الشافع ُّيَ :م ْوض ُع ُه" َو ُه ْم ََل َي ْسأ ُ
ِ
ِ ِ ِ ِ ِ
ال أَُبو َح ِني َفةَ".
َو َغ َاي ُة اْلعَب َادة َواَل ْمت َثالَ .وبِه َق َ

القول األول :ألن تمام اآلية التي فيها السجدة {إن كنتم إياه تعبدون} ،والسجود عند قوله:
{يسأمون}؛ ألنه تمام المعنى.

ِِ
ِ
اس ُج ُدوا ِب ْاْل ِخَرِة ِمْن ُه َماَ .وَك َذ ِل َك
ان ْاب ُن َعهب ٍ
" َوَك َ
ال ْاب ُن ُع َمَرْ :
َمو َن}َ ،وَق َ
اس َي ْس ُج ُد عْن َد َق ْولهَ { :ي ْسأ ُ
ِ
ِ
الرحم ِن ُّ ِ
ِ
ى
اب
يم الهن َخ ِع ِي َوأَِبي َص ِال ٍح َوَي ْحَيى ْب ِن َوهث ٍ
السَلم ِي َوإِْبَراه َ
ُيْرَو َع ْن َم ْسُرو ٍق َوأَبي َعْبد ه ْ َ
يرين .وَكان أَبو و ِائ ٍل وَق َتاد ُة وب ْكر بن عب ِد ه ِ
ِ
ِ
َّللا َي ْس ُج ُدو َن
َو َ
طْل َح َة َوُزَبْي ٍد اْلَيامهيْي ِن َواْل َح َس ِن َو ْاب ِن س ِ َ َ َ ُ َ َ َ َ َ ُ ْ ُ َ ْ
ِِ
ِ
يب.
ال ْاب ُن اْل َعَرب ِ
ِيَ :و ْاْل َْمُر َق ِر ٌ
َمو َن}َ ،ق َ
عْن َد َق ْولهَ { :ي ْسأ ُ
َن َه ِذ ِه
َم ْسأََلةٌَ :ذ َكَر ْاب ُن ُخ َوْي َز َمْن َد َاد :أ ه
ولِ :إ هن ه
س َواْلَق َمَر
الش ْم َ
اْل َعَر َب َكاَن ْت َتُق ُ
عَلي ِه وسهلم -ص ََل َة اْل ُكس ِ
وف.
َْ ََ َ َ
ُ

ْاْلي َة َت َض همَن ْت ص ََل َة ُكس ِ
الش ْم ِ
وف اْلَق َم ِر َو ه
َن
سَ ،وَذ ِل َك أ ه
َ
َ
ُ
ِ ِ
ه
ه
ِ
ََل َي ْك ِس َف ِ
َّللا
ان ِإهَل ِل َم ْوت َعظ ٍ
يمَ ،ف َصلى الهنب ُّي َ -صلى ه ُ

وف َثا ِب َت ٌة ِفي ِ
ُقْل ُت :ص ََل ُة اْل ُكس ِ
اح؛ اْلُب َخارِ
اخ ِت ََل ًفا
الص َح ِ
اخَتَل ُفوا ِفي َكْي ِفهي ِت َها ْ
ِي َو ُم ْس ِل ٍم َو َغْي ِرِه َماَ ،و ْ
َ
ُ
ير؛ َِل ْخ ِت ََل ِ
يح ُم ْس ِل ٍم ِم ْن َذ ِل َكَ ،و ُه َو اْل ُع ْم َد ُة ِفي الباب ،وهللا
َك ِث ًا
ف ْاْل َث ِارَ ،و َح ْسُب َك َما ِفي َص ِح ِ
الموفق للصواب".

إعمال طريقة أهل المغرب في تقديم صحيح مسلم على البخاري على طريقة أهل المغرب يقدمون

صحيح مسلم على البخاري وإال ففي البخاري صورة ،وهو أنه –عليه الصالة والسالم – صلى
صالة الكسوف ركعتين كل ركعة بركوعين ،وفي صحيح مسلم الزيادة على ذلك بثالث ركوعات
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بأربع بخمسة وصالة الكسوف تحصل مرة واحدة فيما قرره أهل التحقيق ،فحكموا بما في صحيح
مسلم بالوهم ،وهنا يقول :فحسبك ما بصحيح مسلم ،هذه طريقتهم في الرفع من قدر صحيح مسلم

أكثر مما يرون في صحيح البخاري.

على كل حال هذا رأيهم ،وعامة األمة وجماهير العلماء على أن صحيح البخاري مقدم على
مسلم.
طالب ....... :المالكية..
ال ،ليس المالكية ،بعض المغاربة.
طالب.........:
اختيار ،لكن أقوى هذه الصور ما اتفق عليه.
اق ٍل أَي" و ِمن ِ
" َقوُله َتعاَلى { :و ِمن ِ
ض ِ
آيات ِه" ه
الداهل ِة
خاش َع ًة} اْل ِخ َ
آيات ِه أَهن َك َتَرى ْاْلَْر َ
اب ِل ُك ِل َع ِ ْ َ ْ
َ ْ
ْ ُ َ
ط ُ
ِ
ف ْاْلَْر ِ
ض
َعَلى أَهن ُه ُي ْحِيي اْل َم ْوَتى " أَهن َك َتَرى ْاْلَْر َ
َي َيا ِب َس ًة َج ْدَبةًَ ،ه َذا َو ْص ُ
ض خاش َعةً" أ ْ

ِ
ال الهنا ِب َغةُ:
باْل ُخ ُشوِعَ ،ق َ

َخ ِ
َرم ٌاد َك ُك ْح ِل اْل َعْي ِن َْلًْيا أَُبِيُن ُه  ...نوى َك ِج ْذ ِم اْل َح ْو ِ
اش ُع
ض أَ ْثَل ُم
َ
اشعةُ ،اْل َغبر ه ِ
ان َخ ِ
ِ
ِ
ِ
اش ٌع".
َو ْاْلَْر ُ
َي ُم َغهبَرٌةََ ،ل َمْن ِز َل ِب َهاَ .و َم َك ٌ
ض اْل َخ َ
اء التي ُتْنب ُتَ .وَبْل َد ٌة َخاش َعةٌ :أ ْ
َْ ُ
الغبراء التي ماذا عندكم؟
تنبت؟
طالب :تنبت.
نعم التي األصل فيها أنها تنبت ،لكنها لعدم األمطار صارت غبراء ،فإذا أنزلنا عليها الماء
اهتزت وربت ،فهي تنبت وليست سابخة.
ِ
ِ
اه َتهز ِْ
َي َت َحهر َك،
الْ :
ماء ْ
اإل ْن َس ُ
ان أ ْ
اه َتهز ْت} أي بالنبات ،قال ُم َجاهٌدُ :يَق ُ
"{ َفإذا أَْن َزْلنا َعَلْي َها اْل َ
َو ِمْن ُه:
السي ِ
ف يه َتُّز ِللهن َدى ِ ...إ َذا َلم َت ِج ْد ِعْن َد امر ِ
ِئ
الس ْوِء َم ْط َم َعا
اه َكَن ْص ِل
ه
هْ
َْ
َتَر ُ
ْ
ْ
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َي انتفخت وعلت قبل أن تنبت ،قال مج ِ
اهٌد .أَي َتص هع َد ْت ع ِن الهنب ِ
ات َب ْع َد َم ْوِت َها.
" َوَرَب ْت" أ ِ
َ
َُ
َ
ْ َ
ِ
ِ
ير ي ُكو ُن ِفي اْل َك ََل ِم َت ْق ِديم وَتأ ِ
الرْب ُو َق ْد
اه َتهز ْتَ .و ِاَل ْه ِت َز ُاز َو ه
ْخ ٌيرَ ،وَت ْقد ُيرُهَ :رَب ْت َو ْ
َو َعَلى َه َذا ال هت ْقد ِ َ
ٌ َ
وج الهنب ِ
ات ِإَلى َو ْج ِه ْاْلَْر ِ
وج ِم َن ْاْلَْر ِ
ضَ ،وَق ْد َي ُكوَن ِ
َي ُكوَن ِ
ضَ ،فُرُب ُّو َها
ان َقْب َل اْل ُخُر ِ
ان َب ْع َد ُخُر ِ َ
ال ِلْل َم ْو ِض ِع اْل ُمْرَت ِف ِعَ :رْب َوٌة َوَارِبَي ٌة".
ْارِت َف ُ
اع َها َوُيَق ُ
اهتزت وربت يجوز أحدهما على اآلخر؛ ألنهما متالزمان؛ ألنهما متالزمان مثل دنى فتدلى،
يقول بعضهم :إنه من باب المقدم والمؤخر ،األصل تدلى فدنى ،لكنهما متالزمان ،وإذا كانا
متالزمين جاز تقديم أحدهما على اآلخر.
طالب :ربت فعل ......
كيف
طالب........:
ما معنى ربت؟ يعني ارتفعت بالنبات.
طالب :في اْلثر...........
اهتزت وربت قد يكون اهتز قبل ،وقد يكون مصاحبا ،وقد يكون بعد .المقصود أنها تحرك النبات
في جوها وعلى وجهها.
ات َي َت َحهر ُك ِلْلُبُر ِ
َت"
وز ُث هم َي ْزَد ُاد ِفي ِج ْس ِم ِه ِباْل ِكَب ِر ُ
طوًَل َو َعْر ًضاَ .وَقَأَر أَُبو َج ْع َف ٍر َو َخا ِلٌد"َ :وَرَبأ ْ
" َفالهنَب ُ
َي اْن َت َف َخ ْت ِبالهنب ِ
الرب َ ِ ِ
ات
ط ِر " َوَرَب ْت" أ ِ
اه َتهز ْت" أ ِ
ظ َم ْتِ ،م َن ه
اس َتْب َشَر ْت ِباْل َم َ
اه َع ُ
يلْ ":
َ
َو َم ْعَن ُ
َي ْ
ِيئةَ .وق َ
ض ِإ َذا اْن َشهق ْت ِبالهنب ِ
اتُ :و ِص َف ْت ِب ه
َن
وز َو ْص ُف َها ِب ِاَل ْس ِتْب َش ِار ً
َو ْاْلَْر ُ
أيضاَ ،وَي ُج ُ
الض ِح ِكَ ،فَي ُج ُ
وز أ ْ
َ
وج الهنب ِ
ِ ِ
ِ
اتَ .وَق ْد َم َضى َه َذا اْل َم ْعَنى ِفي" اْل َح ِج"ِ" ،إ هن
ال :ه
الرْب ُو َواَل ْهت َز ُاز َواحٌدَ ،و ِه َي َحاَل ُة ُخُر ِ َ
ُيَق َ
ِ
اها لمحيي الموتى إنه على كل شي قدير" ،تقدم في غير موضع".
َحَي َ
اهلذي أ ْ
االستدالل بالمحسوس على المعقول بالحاضر على الغائب إن الذي أحياها بعد أن كان ميتة

قادر على أن يحيي الموتى ،هذا الشيء يدركه الناس كلهم ،اهتزاز األرض ونباتها وحياتها بعد
موتها يدركه الناس كلهم ،ومع ذلك الذي ال يدركه الناس من إحياء األموات ينبغي أن يدركوه

بعقولهم ،ولو بالقياس على حياة األرض ،كما أشار هللا -جل وعال -في هذه اآلية وفي غيرها
في مواطن كثيرة.
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ِ
ِ
" َقوُل ُه َتعاَلىِ { :إ هن اهل ِذ َ ِ
َي َي ِميُلو َن َع ِن اْل َح ِق ِفي أ َِدهل ِتَناَ ،و ِْ
اإل ْل َح ُاد :اْل َمْي ُل
ْ
َ
ين ُيْلح ُدو َن في آياتنا"} أ ْ
ين ه ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ه ِ
ُم ِ
ِ
ال :أَْل َح َد ِفي ِد ِ
َي َح َاد
َّللا أ ْ
يل إَلى َناحَي ٍة مْن ُهُ ،يَق ُ
ولَ ،ومْن ُه الل ْح ُد في اْلَقْب ِر؛ ْلَ هن ُه أ َ
َواْل ُع ُد ُ
آن واْل َغوا ِف ِ
ِ ِ
ِ
ِ
يه"}،
َعْن ُهَ ،و َع َدل َوَل َح َد ُل َغ ٌة فيهَ ،و َه َذا َيْرِج ُع ِإَلى اهلذ َ
ين َقاُلواََ { :ل َت ْس َم ُعوا له َذا اْلُقْر ِ َ ْ
وهم اهل ِذين أَْلحدوا ِفي آي ِات ِه ،وماُلوا ع ِن اْلح ِقَ ،فَقاُلواَ :ليس اْلُقرآن ِمن ِعْن ِد ه ِ
َّللا ،أ َْو ُه َو ِش ْعٌر أ َْو
َ َُ
َْ ْ ُ ْ
َ
َ
َ
َ ُُ
ََ
ات اْلُقْر ِ
آن.
آي ُ
ِس ْحٌرَ ،ف ْاْلَي ُ
ات َ
ال
َق َ
ْاب ُن

ِ
ِ
ِ
ِ
َي
ُم َجاهٌدُ { :يْلح ُدو َن في آياتنا} أ ْ
ِ
يل اْل َك ََل ِمَ ،وَو ْض ُع ُه
َعهب ٍ
اسُ :ه َو َتْبد ُ

ِ ِ
ِ
ِ ِ ه
ِعْن َد ِت ََل َوِة اْلُقْر ِ ِ
ال
آن باْل ُم َكاء َوال هت ْصدَية َوالل ْغ ِو َواْلغَناءَ .وَق َ
ِفي َغْي ِر َم ْو ِض ِع ِه".

سواء كان ذلك في لفظه أو في معناه.
طالب :سَلم عليكم.
نعم.
طالب :قال مجاهد :يلحدون في آياتنا يكذبون في آياتنا أي عند تَلوته......
قال مجاهد يلحدون في آياتنا..
طالب :يكذبون في آياتنا أي عند تَل وة.........بالمكاء والتصدية....
نعم ،مزيد من بعض النسخ.
طالب.........:
ويميلون
يلحدون في آياتنا أي عند تالوة القرآن بالمكاء والتصدية ،أي يفعلون أفعاال َيميلون ُ
ويميلون غيرهم بها ،فهم يصدون الناس عن سماع القرآن،
غيرهم بهاَ ،يميلون بها عن سماعهاُ ،

هذا إلحاد.

آياتنا}" ي ْك ِذبو َن ِفي آي ِاتَنا .وَقال ُّ ِ
ِ
" وَقال َق َت َاد ُة { :يْل ِح ُدو َن ِفي ِ
ُّ
ال
َ
َ ُ
ُ
السد ُّيُ :ي َعان ُدو َن َوُي َشاقو َنَ .وَق َ
َ َ
َ َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ات
يلْ :اْلَي ُ
ال ُمَقات ٌلَ :ن َزَل ْت في أَبي َج ْه ٍلَ .وق َ
ْاب ُن َزْي ٍدُ :ي ْش ِرُكو َن َوَي ْكذُبو َنَ .واْل َم ْعَنى ُم َتَق ِار ٌبَ ،وَق َ
آن ُم ْع ِجٌز".
اْل ُم ْع ِج َز ُ
اتَ ،و ُه َو َيْرِج ُع ِإَلى اْْل هَو ِلَ ،فِإ هن اْلُقْر َ
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إال أنه على القول األول المراد باآليات هي القرآن مطابقة ،وإذا قلنا :اآليات يراد بها المعجزات
صار فردا من أفراد هذه المعجزات؛ ألنه معجز.
ِ
اس و َغي ِرِه { َخير أَم م ْن يأ ِْت ِ
ِ
ِ
يآمناً
"{ أَ َف َم ْن ُيْلقى في الهن ِار} َو ْج ِهه َو ُه َو أَُبو َج ْه ٍل في َق ْو ِل ْاب ِن َعهب ٍ َ ْ
ٌْ ْ َ َ
يوم اْل ِق ِ ِ
ِ
ِ ه
ه
ِ
ِ
يل:
َّللا َعَلْيه َو َسل َم ،-قاله مقاتل .وقيل :عمار بن َياس ٍرَ .وق َ
يل :الهنب ُّي َ -صلى ه ُ
يامة} ق َ
َْ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ه ِ ِ
ِ
يل :اْل ُم ْؤ ِمُنو َن.
يل :أَُبو َسَل َم َة ْب ُن َعْبد ْاْل َ
َسد اْل َم ْخ ُزوم ُّيَ ،وق َ
يلُ :ع َمُر ْب ُن اْل َخطابَ ،وق َ
َح ْم َزُةَ ،وق َ
هِ
افر ،واهل ِذي يأ ِْتي ِ
ِ
ِ
ِ
آمًنا يوم القيامة المؤمن،
َ
يلِ :إهن َها َعَلى اْل ُع ُمومَِ ،فالذي ُيْلَقى في الهن ِار اْل َك ُ َ
َوق َ
قاله ْاب ُن َب ْح ٍر".
ومن ذكر داخل في القول األخير إذا قلنا بالتعميم.
ِ
َي َب ْع َد ما َع ِل ْم ُت ْم أَهن ُهما ََل َي ْس َت ِوَي ِ
ان َف ََل ُبهد َل ُك ْم ِم َن اْل َج َز ِاء".
َمُر َت ْه ِد ٍ
"{ ْ
يد ،أ ْ
اع َمُلوا َما شْئ ُت ْم"} أ ْ
َ
َ
وهذا أحد المعاني التي ترد في صيغة األمر التهديد{ ،من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر} ،هل
هذا تخيير كما يذكره بعضهم اآلن ،وأن اإلنسان مخير اختار الكفر أو اختار اإليمان ،أو هذا
تهديد واإليمان ال بد منه<< ،أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا :ال إله إال هللا>> ،البد من
اإليمان ،أما أن يقول :أمرت الناس حتى يقولوا :ال إله إال هللا ،وهللا –جل وعال -يقول{ :من شاء
فليؤمن ومن شاء فليكفر} ،م ارده هذا ال يمكن أن يكون هذا تناقض ،بل قولهم{ :من شاء فليؤمن

ومن شاء فليكفر} كما هنا {اعملوا ما شئتم} هذا تهديد ،ال بد من العمل الصالح المرضي هلل-
جل وعال ،-وترك ما ال يرضيه ،فليس اإلنسان في خيرة أن يعمل صالحا ،ويعمل شيئا ،ال ،كما
يرض بجزية ،وهو
ا
أنه ليس
مختار أن يؤمن أو أن يكفر ،بل عليه أن يؤمن وإال فيقاتل إن لم َ
صاغر.
ُّد.
يد ِب َت ْه ِد ٍ
يد َوَت َوعٌ
" ِإهن ُه ِبما َت ْع َمُلو َن َب ِص ٌير" َو ِع ٌ
ِ
ين
َق ْوُل ُه َت َعاَلىِ{ :إ هن اهلذ َ
ِ
اج ِإَلْي ِه ِم َن
ذ ْكَر َما َي ْح َت ُ

َن ِف ِ
ِ ِ
يه
يع؛ ِْل ه
آن ِفي َق ْو ِل اْل َج ِم ِ
جاء ُه ْم} الذكر ها هنا اْلُقْر ُ
َك َفُروا بالذ ْك ِر َل هما َ
َح َكا ِم".
ْاْل ْ

ومنه قول الجالف :فاسألوا أهل الذكر ،وإنه لذكر لك ولقومك ،يعنى شرف لكم ،فهذا القرآن ،وهذا
الذكر شرف لهذه األمة.
وف تقديره هالكون أو معذبون .وِقيل :اْل َخبر {أ ِ
ُولئ َك
" َواْل َخَبُر َم ْح ُذ ٌ
َُ
َ َ
ض َقوُله " :ما يقال َلك"ُ ،ث هم رجع ِإَلى ِ
الذ ْك ِر
َ ُ ُ َ
اع َتَر َ ْ ُ
[فصلتَ ،]44 :و ْ
َََ

ناد ْو َن ِم ْن
ُي َ
الَ { :وَل ْو
َفَق َ

يد}
كان َب ِع ٍ
َم ٍ
ناه ُقْرآناً
َج َعْل ُ
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ِ
ِ ِ
أَعج ِمًّيا} ،ثم قال{ :أ ِ
ين
ُولئ َك ُي َ
هاس :عْن َد الهن ْح ِوِي َ
َْ
ال الهنح ُ
ناد ْو َن} [فصلتَ ،]44 :و ْاْل هَو ُل اَل ْختَي ُارَ ،ق َ
ج ِم ِ
يما َع ِل ْم ُت.
َ ً
يعا ف َ
يز عَلى ه ِ
ِ
يز ِم ْن ِعْن ِد ه ِ ِ
يم
َّللاَ ،قاَل ُه ْاب ُن َعهب ٍ
اسَ ،و َعْن ُهَ :ع ِز ٌ
تاب َع ِز ٌ
َي َع ِز ٌ َ
" َوِإهن ُه َلك ٌ
يلَ :ك ِر ٌ
يز" أ ْ
َّللاَ .وق َ
طهر ِ ِ ِ
ِ
َعَلى ه ِ ِ
َن ُي َعهز َوُي َج ِل َوأهََل
يلَ ":ع ِز ٌ
يلَ :يْنَب ِغي أ ْ
َّللا َف ََل َي َت َ ُ
َي أ َ
يز" أ ْ
ق إَلْيه َباط ٌلَ ،وق َ
َعهزُه ه ُ
َّللاَ ،وق َ
ِ ِ ِ
طِ
يز" ِم َن ه
ان".
الشْي َ
يلَ ":ع ِز ٌ
ُيْل َغى فيهَ .وق َ
يكون فعيال بمعنى مفعول.
ِ
طِ
يز" ِم َن ه
َن ُيَب ِدَل ُه".
الشْي َ
يلَ ":ع ِز ٌ
ان" أ ْ
"َ .وق َ
يعني ممتنع عليه أن يبدله.
اط ِلِ ُّ .
ان واْلب ِ
ِ
الس ِد ُّي ُمَق ِات ٌلُ :م ِن َع ِم َن ه
ال ْاب ُن
الشْي َ
" َقاَل ُه ُّ
طِ َ َ
السد ُّيَ :غْيُر َم ْخُلو ٍق َف ََل م ْث َل َل ُهَ .وَق َ
اس أَن يُقوُلوا ِم ْثَلهََ{ ،ل يأ ِْت ِ
يه اْل ِ
ِ
باط ُل ِم ْن َبْي ِن َي َدْي ِه َوَل
َعهب ٍ
"ع ِز ٌ
اس ً
ُ
أيضاَ :
َ
َي ُم ْم َتن ٌع َع ِن الهن ِ ْ َ
يز" أ ْ
ِِ
ِ
ِ
َّللا ِم ْن َقْب ُلَ ،وََل َيْن ِز ُل من بعده يبطله وينسخه ،قال
م ْن َخْلفه"} أي َل يكذبه شيء م هما أَْن َز َل ه ُ
الس ِد ُّي وَق َتاد ُةََ ":ل يأ ِْت ِ
يه اْل ِ
ِ
باط ُل" َي ْع ِني ه
ان" ِم ْن َبْي ِن َي َدْي ِه َوَل ِم ْن َخْل ِف ِهََ " ،ل
الشْي َ
ال ُّ
َ َ
طَ
َ
اْل َكْلب ُّيَ .وَق َ
ِ
ص" .
َن ُي َغِيَرَ ،وََل َي ِز َ
يع أ ْ
َي ْس َتط ُ
يد َوََل َيْنُق َ
نعم؛ ألنه محفوظ ،تولى هللا حفظه ،ولم يكل حفظه إلى الناس{ ،إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له

لحافظون} ،بينما الكتب المتقدمة استحفظوا عليها ،التوراة واإلنجيل ،استحفظوا عليها ،فما حفظوها
بل ضيعوها ،وحرفوها.

القصة التي ذكرها البيهقي في الشعب أن يهوديا دعاه يحيى بن أكثم القاضي إلى اإلسالم فلم
يسلم فلم كان على رأس سنة من هذه الدعوة جاء مسلما فقال له :ما الذي دعاك إلى أن تؤخر
االستجابة ،قال :خالل هذه السنة نسخت نسخا من التوراة ونسخا من اإلنجيل ونسخا من القرآن
كثير في التوراة واإلنجيل ،وعرضتها على اليهود والنصارى
وحرفت ،وزدت ،وقدمت وأخرت شيئا ا

يسير في القرآن ،فعرضته على الوراقين،
ا
فتلقفوها مني ،واعتمدوها ،وعولوا عليها ،ثم أدخلت شيئا

فمن رآه ونظر فيه رماه في وجهي فحرفت ،إن هذا الدين الحق ،وهو المحفوظ ،وهو الباقي ،قال

يحيى بن أكثم :فحججت في هذه السنة فقلت ذلك البن عيينة ،قال :هذا في كتابنا ،هذا في

القرآن منصوص عليه ،كتابنا تولى هللا حفظه{ ،وإن له لحافظون} ،وكتب مما استحفظوا فلم
يحفظوا ،ما تولى هللا حفظها ليتم –وهللا المستعان .-
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يه ال هت ْك ِذيب" ِمن بي ِن يدي ِه وَل ِمن َخْل ِف ِه" .وَقال ابن جريجََ ":ل يأ ِْت ِ
"وَقال س ِعيد بن جبي ٍرََ :ل يأ ِْت ِ
يه
ُ ْ َْ ََ ْ َ ْ
َ َ ْ ُ َُ ْ ٍ
َ َ َ ُ ْ ُ َُْ
َ
َ
ِ
ِ ِ
اسِ ":م ْن َبْي ِن َي َدْي ِه" ِم َن
يما أ ْ
يما أ ْ
َخَبَر َع هما َي ُكو ُنَ .و َع ِن ْاب ِن َعهب ٍ
َخَبَر َع هما َم َضىَ ،وََل ف َ
اْلباط ُل" ف َ
هِ
ه
ِ ه
ه
َّللا َت َعاَلىَ " :وَل ِم ْن َخْل ِف ِه" ُي ِر ُ ِ ِ
َّللا
َّللا َعَلْيه َو َسل َمَ ،-وََل من محمد َ -صلى ه ُ
يل َ -صلى ه ُ
يد م ْن جْب ِر َ
َعَلْي ِه َو َسهل َم".-
{تنزيل ِم ْن
ِ
َم ِرِه" ،
في أ ْ

يم" ِفي َخْل ِق ِهَ " ،ح ِم ٍ ِ
يم"
يم َح ِم ٍ
ال ْاب ُن َعهب ٍ
ال َق َت َاد ُةَ ":ح ِك ٍ
اسَ ":ح ِك ٍ
َح ِك ٍ
يد" إَلْي ِه ْمَ .وَق َ
يد} َق َ
يد" ِإَلى َخْل ِق ِه.
َح ِم ٍ

ِ
َقوُله َتعاَلى{ :ما يقال َلك} أ ِ
ِ ِ ِه
يل ِل ُّلر ُس ِل ِم ْن َقْب ِل َك}ُ ،ي َعزِي َن ِبهي ُه
ْ ُ َ
َ ُ ُ َ ْ
َي م َن ْاْلَ َذى َوال هت ْكذيب {إَل َما َق ْد ق َ
ِ ِ
قاب أ َِليم} ي ِر ِ
ِ
َع َد ِائ َك َو ِج ً ِ
َي
َص َحا ِب َكَ { ،وُذو ِع ٍ
ٍ ُ ُ
يد ْل ْ
َوُي َسليهِ{ ،إ هن َرهب َك َل ُذو َم ْغفَرٍة} َل َك َوِْل ْ
يل أ ْ
يعاَ ،وق َ
ص اْل ِعباد ِة ِه ِ
ُوحي ِإَلى م ْن َقب ِلك ،وََل ِخ ََلف بي ِن ه ِ ِ
َّلل ِإهَل ما َق ْد أ ِ
يما
ال َل َك ِم ْن ِإ ْخ ََل ِ َ َ
َ َْ
َ ْ َ َ
َما ُيَق ُ
الشَرائ ِع ف َ
َ
َ
ق بالتوحيد".
َي َت َعهل ُ
واالختالف في الشرائع واألحكام ،أما بالنسبة ألصل الدين فهو متفق بينهم ،كما قال النبي –عليه
الصالة والسالم« :-نحن معاشر األنبياء أوالد عالت ،ديننا واحد» ،يعني األصل واحد،
واألمهات عدد ،فالشرائع مختلفة ،لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ،بينما أصل الدين من اإليمان
والتوحيد هذا متفق عليه بين هذه الشرائع.
ِ
وهو كقوله{ :وَلَق ْد أ ِ
ط هن َع َمُل َك" } َل ْم َت ْد ُع ُه ْم إَل
َشَرْك َت َلَي ْحَب َ
ين ِم ْن َقْب ِل َك َل ِئ ْن أ ْ
ُوح َي ِإَلْي َك َوِإَلى اهلذ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
إلى ما َت ْد ُعو ِإَلْيه َجم ُ ِ
ِ
َي شيء
َي أ ُّ
يلُ :ه َو ْ
است ْف َه ٌ
ام أ ْ
يع ْاْلَ ْنبَياءَ ،ف ََل َم ْعَنى ِإل ْن َك ِاره ْم َعَلْي َكَ .وق َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِه
ِ
ان
يلِ ":إ هن َرهب َك" َك ََل ٌم ُمْب َت َدأٌَ ،و َما َقْبَل ُه َك ََل ٌم َت ٌّ
ام ِإ َذا َك َ
يل ل ُّلر ُسل م ْن َقْبل َك"َ .وق َ
ال َل َك" إَل َما َق ْد ق َ
ُيَق ُ
ِ ِ
ِ
يم} أي إنما
قال َل َكِ{ .إ هن َرهب َك َل ُذو َم ْغ ِفَرٍة َوُذو ِع ٍ
قاب أ َِل ٍ
يلُ :ه َو ُم هتص ٌل ب" َما ُي ُ
اْل َخَبُر ُم ْض َمًراَ .وق َ
أمرت.

آياته أَعج ِمي وعربِي"}ِ ،ف ِ
يه َث ََل ُث
َع َج ِمًّيا َلقاُلوا َل ْوَل ُف ِصَل ْت ُ ُ ْ َ ٌّ َ َ َ ٌّ
ناه ُقْرآناً أ ْ
َق ْوُل ُه َت َعاَلىَ { :وَل ْو َج َعْل ُ
َم َس ِائ َلْ :اْلُوَلى:
َق ْوُل ُه
ُبِيَن ْت

َتعاَلى { :وَلو جعْلناه ُقرآن ًا أ ِ
َي ِبُل َغ ِة َغْي ِر العرب" َلقاُلوا َل ْوَل
ْ
َ ْ ََ ُ ْ
َ
َع َجمًّيا} أ ْ
ِبُل َغ ِتَناَ ،فِإهنَنا َعَر ٌبَ ،ل نفهم اْلعجمي ،فبين أمخ أَْن َزَل ُه ِب ِل َس ِان ِه ْم؛

ُف ِصَل ْت
ِلَي َتَقهرَر

َي
ُ
آيات ُه" أ ْ
ِب ِه َم ْعَنى
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ِ
َعَلم الهن ِ
ِْ
اس
اإل ْع َج ِاز ،إ ْذ ُه ْم أ ْ ُ
يل عَلى أَهنه ِمن ِعْن ِد ه ِ
هِ
َّللا،
ُ ْ
الدل ِ َ

ِِ
ان ِم ْن أ ََد ِل
ِبأَْن َوا ِع اْل َك ََل ِم َن ْظ ًما َوَن ْثًارَ ،وِإ َذا َع َج ُزوا َع ْن ُم َع َار َضته َك َ
ان اْلعج ِم َلَقاُلواََ :ل ِعْلم َلَنا ِبه َذا ِ
وَلو َك ِ
الل َس ِ
ان.
َ ْ َ
ان ِبل َس ِ َ َ
َ
َ

ِ
هِ
ِ ِ ِ
س
يل َعَلى أ ه
آن َعَرب ٌّ
َن اْلُقْر َ
ِيَ ،وأَهن ُه َن َز َل ِبُل َغة اْل َعَر ِبَ ،وأَهن ُه َلْي َ
الثانَي ُةَ :وِإ َذا َثَب َت َه َذا َففيه َدل ٌ
َع َج ِمًّياَ ،وأَهن ُه ِإ َذا ُن ِق َل َعْن َها ِإَلى َغْي ِرَهاَ ،ل ْم َي ُك ْن ُقْرآًنا".
أْ
نعم ،القرآن نزل بلغة العرب ،وهذا منصوص عليه في كتاب هللا ،والعلماء يتفقون على أنه ال
يوجد فيه تراكيب أعجمية ،جمل أعجمية ،ال توجد في القرآن ،كما أنه يتفقون على أنه فيه أعالم

أعجمية ،فيه أعالم أعجمية :إبراهيم مثال ،إسماعيل ،إسحاق ،كلها أعالم أعجمية ،هذا متفق
عليه ،ولذا تمنع من الصرف للعلمية والعجمة ،يختلفون فيما عدا ذلك ،الجمل ليست باالتفاق،
واألعالم موجودة باالتفاق.
يختلفون في كلمات موجودة في القرآن ،بعضهم قال :بلغة الحبشة ،وبعضهم قال :بلغة الروم،

وقال بعضهم :بلغة ..إلى آخره من اللغات ،ألفاظ يسيرة .قال بعض أهل العلم :إنها بغير العربية،
ومحققة عند أهل التحقيق أنها وإن كانت موجودة عند غير العرب إال إن العرب نطقوا بها ،فهي
مما اتفقت عليه اللغات ،ولو فرض أنها أعجمية ،ولم ينطق بها العرب إلى إن جاءت في القرآن
أو جاء بها القرآن فإن األلفاظ اليسيرة ال يخرج الكالم من كونه عربيا إلى كونه أعجميا ،وأما
القرآن إذا ترجمت معانيه فليس بقرآن ،كما قال المؤلف ،وأنه إذا نقل عنها إلى غيره لم يكن قرآنا؛

ألن الترجمة الحرفية مستحيلة ،الترجمة الحرفية مستحيلة ،وإنما تترجم المعاني كالتفسير ،وعلى

هذا ال تترتب على الترجمة أحكام القرآن.
طالب :سَلم عليكم إذا ترجم القرآن إلى اللغات المختلفة في البَلد العربية يبقى في المصحف
كما هو..
يعني ترجم بحروفه إلى لغة أخرى مستحيل ،معانيه.
طالب.....:اإلنجليزية...
ترجمت معانيه.
طالب :اْلن ...القرآن يكتب نعم معانيه.
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معانيه يكون مثل التفسير ،حكمه حكم التفسير ،وليس حكمه حكم القرآن ،فيجوز أن يسافر به
إلى بالد الكفر ،ويمسه المحدث وغيره ،ما فيه إشكال إذا كانت المعاني ..
طالب.........:
ماذا؟
طالب......:يطبعون..على ناصية المصحف..
الكالم فيما إذا أفرد ،أما إذا وجد المصحف فحكمه حكم القرآن.
طالب...........:
ماذا؟
طالب...........:القرآن..
المقصود أنها ترجمة.
طالب....... :ترجمة....
هو األصل الترجمة الحرفية مستحيلة ،مستحيلة.
"الثالثة:

ِب َه ْم َزَتْي ِن

ِ
ِي"
ِي}َ ،وَقَأَر أَُبو َب ْك ٍر َو َح ْم َزُة َواْل ِك َسائ ُّي " :أأ ْع َج ِم ٌّي َو َعَرب ٌّ
َع َج ِم ٌّي َو َعَرب ٌّ
قوله تعالى{ :أأ ْ
ِ
ِ
م َخ هف َف َتي ِن ،واْلعج ِم ُّي اهل ِذي َلي ِ
يح".
س م َن اْل َعَر ِب َك َ
ان َفص ً
ْ َ ََ
يحا أ َْو َغْيَر َفص ٍ
َْ
ُ

طالب.............:
ماذا؟
طالب....:ق أر بهمزتين مخففتين ..
همزتين مخففتين أأعجمي يعني بين ،بين.
طالب :حمزة....
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أين؟
طالب :ق أر أبو بكر وحمزة والكسائي بهمزتين مخففتين ......
إذن القراءة المعتمدة عنده التخفيف؛ ألنه يقول :وق أر ،ما يقول :ق أر؛ ألن القراءة المعتمدة عند
ِي"}
َع َج ِم ٌّي َو َعَرب ٌّ
المؤلف المفسر قراءة نافع بالتخفيف وقراءة غيره بالتحقيق ،إذن قوله تعالى{ :أ ْ
يعني بالتخفيف ،وق أر أبو بكر وحمزة والكسائي :أأعجمي ،بالتحقيق ،فيكون عكس ما طبع.
على كل حال تراجع القراءات.
ِ
"و ْاْلَعج ِم ُّي اهل ِذي ََل ي ْف ِصح َك ِ
يحَ ،و ُه َو اهل ِذي ََل
َع َج ُم ِضُّد اْل َف ِص ِ
ان م َن اْل َعَر ِب أ َْو م َن اْل َع َجمَِ ،ف ْاْل ْ
ُ ُ َ
َ َْ
ِ
ِ
ال لِْل َحَي َو ِ
َي ََل يجهر
ان َغْي ِر الهناط ِق :أ ْ
ُي ِب ُ
اء» أ ْ
َع َج ُمَ ،ومْن ُه « َص ََل ُة الهن َه ِار َع ْج َم ُ
ين َك ََل َم ُهَ .وُيَق ُ
ِ هِ
ِ ِ
س ِم َن اْل َعَر ِب َق ْد
آك َد؛ ِْل ه
َن ه
َع َج ِم َ
فيها بالقراءةَ ،ف َكاَنت الن ْسَب ُة ِإَلى ْاْل ْ
الر ُج َل اْل َع َجم هي الذي َلْي َ
ِ
يحا ِباْل َعَربِهي ِة".
َي ُكو ُن َفص ً
وهذا هو الواقع ،كثير من المؤلفين في فروع العربية كلها من األعاجم ،من األعاجم ،إمامهم
ومقدمهم سيبويه أعجم.
ِ
ِ
آك ُد ِفي اْلَبَي ِ
َع َج ِم ٌّي،
َع َج ِم ِي َ
انَ ،واْل َم ْعَنى :أَ ُقْر ٌ
" َواْل َعَرب ه
آن أ ْ
يحَ ،فالن ْسَب ُة ِإَلى ْاْل ْ
ِي َق ْد َي ُكو ُن َغْيَر َفص ٍ
وَن ِبي عربِي؟ وهو ِ
ام ِإْن َك ٍار.
َ ٌّ َ َ ٌّ َ ُ َ ْ
است ْف َه ُ
ِ ِ
ِ
َع َج ِم ٌّي" ،بهمزة
َوَقَأَر اْل َح َس ُن َوأَُبو اْل َعالَية َوَن ْصُر ْب ُن َعاص ٍم والمغيرة وهشام عن ابن عامر " :أ ْ
َع َج ِم ٌّي
واحدة على الخبر .والمعنىَ " :ل ْوَل ُف ِصَل ْت ُ
ان ِمْن َها َعَرب ٌّ
ِي َي ْف َه ُم ُه اْل َعَر ُبَ ،وأ ْ
آيات ُه" َف َك َ
ال"..
َي ْف َه ُم ُه اْل َع َج ُمَ .وَرَوى َس ِع ُ
يد ْب ُن ُجَبْي ٍر َق َ
ألن الرسالة عامة لجميع الخلق؛ لعربهم ،وعجمهم ،وغيرهم من البربر وأجناس العرب ،وأجناس

األمم ،للجميع ،فهذه الدعوى أنه لو جاء بلغات الجميع؛ ألنه للجميع ،هذه دعوى ،لكن هو نزل
بلغة العرب ،وعلى غيرهم أن يتعلموا لغة العرب لفهم ما أنزل هللا إليهم فهم ما نزل هللا إليهم،
وهذا مع األسف الشديد خالف واقع المسلمين ،نعم تجد العرب يتعلمون لغات األعاجم ،ويتركون

لغتهم ،ألفاظهم ،ال يستطيع أن يركب جملة بلغته ،ومع ذلك يستطيع أن يتحدث ويتكلم بطالقة
باللغات األخرى ،وال شك أن هذا من باب إقتداء المغلوب بالغالب ،فاألمة فيها ضعف ،وهي

مغلوبة على أمرها ،والناس ينظرون إلى الغالب على أنه هو القدوة ،وهو األسوة ،تجد حتى من
ينتسب إلى طالب العلم تجده يتكلم باأللفاظ غير العربية في أثناء كالمه ،وال شك أن هذا سبة
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في حق المسلم ،السيما ما ينتسب إلى العلم تجده في كثير من المجاالت في مخاطبتهم ،وختم
كالمهم بغير العربية حتى التحية الشرعية قلبوها إلى غير العربية– ،وهللا المستعان–.
طالب :كثير من العلوم مستوحاة من.......
علينا أن نعربها ،إذا احتجنا إليها علينا أن نعربها ،وهي ميزة الطب السوري ،يعربون هذه
المصطلحات ،إنما غيرهم ال ،كان الطب في إيران ُيعلم باللغة اإلنجليزية ،ثم ُحول إلى الفارسية،
فتجد جميع الشعوب تعتز بلغتها ،بينما المسلمون الذين لغتهم هي اللغة أشرف اللغات ،وأعظم

اللغات ال يستطيعون أن يجاروا الناس فيها ،ولو أصروا ألذعنوا الناس لهم؛ ألن الناس بحاجة
إلى هذه األمة ،بأيدينا مفاتيح الدنيا ،اآلن ونحن نتقرب إليهم ،ونتوسل إليهم ،و-هللا والمستعان،-
نعم.
طالب :الصين....
كل األمم تعتز بلغتها ،مع أنها لغات ال شيء.
طالبْ :لنها نص القرآن.
نعم ،ومع ذلك لغتنا أشرف اللغات ،ومع ذلك نقتدي بالغالب ،ونحاول بقدر اإلمكان حتى األمي
إذا عرف كلمة فرح بها ،ورددها في المجالس ،نعم إذا تحدث مثال مع موظف الحجز في المطار

وغيره بماذا تختم كالمك معه؟ ماذا يقولون؟ الحجز إذا كان مؤكدا ،إذا كان غير مؤكد ،أوكيه،

يعني مرة في سؤال على الهاتف ،فيسألني واحد يوم انتهيت قالوا :أوكيه ،في إذاعة القرآن ،وما
تركته ،هذا شعور بنقص ،هذا شعور بنقص ودعة وذلة ،ما يفعل هذا إال من يحس بنقص،
ويشعر بنقص ،ويقتدي بغالبه؛ ألنه مغلوب– ،وهللا المستعان.-
وما قوله –جل وعال{ :-وأنا من المسلمين}– منا ببعيد يعني مر علينا قريبا ،ونحن المسلمون
يجب أن نرفع رؤوسنا باإلسالم ،وهللا أعزنا بهذا الدين.
طالب :بعض تجارة اْلعمال المشروعة ما يدخل.......
نعم قد تكون األمة بحاجة لفرع من الفروع ،تحتاج إلى بعض الدعاة ،قد يحتاج لتعلم لغة؛ لكي

يوصل هذه الدعوة على هؤالء ،ما فيه ما يمنع ،لكن تكون صبغة األمة الغالبة هذا؟ ال ،أبدا ما

يمكن.
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طالب... :بعض اْلعمال .....
ما يضر ،إذا قامت الحاجة ودعت الحاجة لذلك ،مع سعينا الحثيث الجاد على المحافظة على
لغتنا ،وتحويل ما عداها إليها.
طالب..............:
على أقل األحوال الكراهة الشديدة ،ضعف ،ضعف ،ومهانة ،واستكانة ،ويمكن أن يكون من
التشبه بهم.
طالب :بعض المصطلحات......انتقلت إلينا من التداول ،هل تعامل معاملة اْللفاظ
السابقة....؟
يعني معربة.
طالب :انتقلت في .....
ما فيه إشكال ،يعني يسيرة ،تجرى على األوزان العربية ،يعني جاءك مثال..
طالب.......:
هذه البد من تعريبها.
طالب :لو تعربها .......
طالب.......:
ال ،ما يلزم أن يكون بلفظه ،ما يدل عليها ،يعني هذا األصل .
طالب.....:
ال يترك.
طالب......:
ال ،ال.
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طالب...... :
يعني لغتنا اآلن تعجز عن تعريب هذه األلفاظ إطالقا ،لغتنا أمرن اللغات.
آي ِات ِه
الَ :قاَل ْت ُقَرْي ٌ
َع َج ِمًّيا َو َعَربًِّياَ ،فَي ُكو ُن َب ْع ُ
" َوَرَوى َس ِع ُ
آن أ ْ
شَ :ل ْوََل أُْن ِز َل اْلُقْر َ
ض َ
يد ْب ُن ُجَبْي ٍر َق َ
ِ
آي ِات ِه َعَربًِّياَ ،فَن َزَل ِت ْاْلَيةَُ .وأُْن ِزل ِفي اْلُقْر ِ ِ ِ
ِ ِ
يل"َ ،و ِهي
َع َج ِمًّيا َوَب ْع ُ
ض َ
آن م ْن ُكل ُل َغ ٍةَ ،فمْن ُه " :السج ُ
َ
َ
َف ِارِسهي ٌة ،وأَصُلها ِسْنك َكيل ،أ ِ
ِ
اس".
س" ُرو ِمهي ٌةَ ،وَك َذ ِل َك" اْل ِق ْس َ
َي ط ٌ
َ ْ َ
ط ُ
ين َو َح َجٌرَ ،و ِمْن ُه" اْلفْرَد ْو ُ
ُ َْ ْ
ص َعَلى ِاَل ْس ِت ْف َهامِِ ،إهَل أَهن ُه ْم َلهيُنوا اْل َه ْم َزَة َعَلى
َوَقَأَر أ ْ
َه ُل اْل ِح َج ِاز َوأَُبو َع ْم ٍرو َو ْاب ُن َذ ْك َو َ
ان َو َح ْف ٌ
الص ِحيح ُة ِقر ِ ِ
ِ
َعَل ُم.
َّللا أ ْ
أُ
اء ُة اَل ْست ْف َهامَِ .و ه ُ
اء ُة ه َ َ َ
ُصوِل ِه ْمَ .واْلقَر َ
ِِ
آن ُه ًدى َو ِش َف ِ ِ
آم َن
َّللا أ ه
فاء} أ ْ
َن اْلُقْر َ
َق ْوُل ُه َت َعاَلىُ { :ق ْل ُه َو لهلذ َ
ٌ
دى َو ِش ٌ
َعَل َم ه ُ
اء ل ُكل َم ْن َ
آمُنوا ُه ً
ين َ
ِ
ِ
ِ
ِب ِه ِم َن ه
اع
َي َص َم ٌم َع ْن َس َم ِ
الرْي ِب َو ْاْل َْو َج ِ
الش ِك َو ه
اعَ { ،واهلذ َ
ين ََل ُي ْؤ ِمُنو َن في آذان ِه ْم َوْقٌر} أ ْ
آن .وِله َذا َتواصوا ِبالهل ْغ ِو ِف ِ
يه.
اْلُقْر ِ َ َ َ َ ْ
ِ ِ
ِ
َوَن ِظ ُير َه ِذ ِه ْاْلَي ِة { َوُنَن ِز ُل ِم َن اْلُقْر ِ
ين َوَل
فاء َوَر ْح َم ٌة لْل ُم ْؤ ِمن َ
آن َما ُه َو ش ٌ
ِ
اء ُة اْل َعا هم ِةَ " :ع ًمى" َعَلى
َخسا اًر} [اإلسراءَ ،]82 :وَق ْد َم َضى ُم ْس َت ْوًفىَ ،وقَر َ
اس وعبد ه ِ
اص َوم َع ِ
الزَبْي ِر َو َع ْمُرو ْب ُن اْل َع ِ
َّللا ْب ُن ُّ
ان ْب ُن َق هت َةَ " :و ُه َو َعَلْي ِه ْم َع ٍم"،
َعهب ٍ َ َ ْ ُ
اوَي ُة َو ُسَلْي َم ُ
ُ
اع الهن ِ ِ
ِ
ِ
ِ
يهاَ ،وِلَق ْوِل ِه
اء َة ْاْلُوَلىِِ ،إل ْج َم ِ
َي ََل َي َتَبهي ُن َل ُه ْمَ .و ْ
اس ف َ
ب َك ْس ِر اْلمي ِم ،أ ْ
اخ َت َار أَُبو ُعَبْي ٍد اْلقَر َ
ِ
َج َوَد؛ ِلَي ُكو َن َن ْع ًتا ِم ْثَل ُه َما،
ان َه ٍاد َو َش ٍ
ان اْل َك ْسُر في" َع ًمى" أ ْ
اف َل َك َ
فاء" َوَل ْو َك َ
دى َو ِش ٌ
أ هَوًَلُ ":ه ً
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
آن،
ين ََل ُي ْؤ ِمُنو َن" في َتْرك َقُبوِله ِب َمْن ِزَلة َم ْن في آ َذان ِه ْم َوْقٌر َو ُهو" َي ْعني اْلُقْر َ
َت ْقد ُيرُهَ ":واهلذ َ
ِ
ِ
ف المضاف ،وقيل المعل َواْل َوْقُر َعَلْي ِه ْم َع ًمى.
"عَلْي ِه ْم" ُذو َع ًمى؛ ْلَ هن ُه ْم ََل َي ْفَق ُهو َنَ ،ف ُحذ َ
َ
يد ال ه ِ ِ
ين ِإهَل
َي ِز ُ
ظالم َ
اْل َم ْص َد ِرَ ،وَقَأَر ْاب ُن

{أ ِ
ال َذ ِل َك ِل َم ْن ََل َي ْف َه ُم ِم َن
كان َب ِع ٍ
ناد ْو َن ِم ْن َم ٍ
ُولئ َك ُي َ
يد} ُيَق ُ
ال ِلهل ِذي ََل َي ْف َه ُم :أَْن َت
ِلهل ِذي َي ْف َه ُم :أَْن َت َت ْس َم ُع ِم ْن َق ِر ٍ
يبَ .وُيَق ُ

ُّ ِ
ال هتم ِث ِ
ال
يلَ .و َح َكى أ ْ
ْ
َه ُل الل َغة أَهن ُه ُيَق ُ
يد".
ُتَن َادى ِم ْن َب ِع ٍ

يعني فأنت مشبه لمن يسمع من قريب إذا كان يفهم؛ ألنه يتبين الكالم بسهولة ،ويفهمه بسرعة،

بخالف البعيد ،قد تفوته بعض الحروف وبعض الكلمات ،مما يكون سببا لخفاء معناه عليه،
فالذي ال يفهم كأنه يفهم من بعيد ،والذي يفهم بسرعة كأنه يسمع من قريب.
طالب.......:
ماذا؟
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طالب :اَلستشفاء بالقرآن.
أبو سعيد ق أر الفاتحة على سيد القوم وهو غير مسلم.
طالب.........:اْلصل هذا اْلصل فيه.
"أَي َكأَهنه يَن َادى ِم ْن مو ِضع ب ِع ٍ ِ
ال ه
ناد ْو َن"
هاكُ ":ي َ
الضح ُ
َْ ٍ َ
ُُ
ْ
يد مْن ُه َف ُه َو َل يسمع النداء ،وَل َي ْف َه ُم ُهَ ،وَق َ
ِ
ِيخ ِهم وَف ِض ِ
يوم اْل ِقيامة ِبأَ ْقب ِح أَسم ِائ ِهمِ " ،م ْن م ٍ ِ
يد" َفي ُكو ُن َذ ِل َك أ َ ِ ِ
ِ
َي
َ
كان َبع ٍ َ
َشهد ل َت ْوب ْ َ
َ َْ ْ
يل :أ ْ
يحت ِه ْمَ ،وق َ
َ
َْ َ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
يد َفَيْنَقط ُع َص ْو ُت اْل ُمَنادي
ان َبع ٍ
َصمَِ ،ف ُه َو ُيَن َادى م ْن َم َك ٍ
آن َص َار َك ْاْل ْ
َم ْن َل ْم َي َت َدهب ِر اْلُقْر َ
َع َمى ْاْل َ
َعْن ُهَ ،و ُه َو َل ْم َي ْس َم ْع.
ِ
ِ
َّللا
ال َعل ٌّي َ-رض َي ه ُ
َوَق َ
السم ِ
اءَ ،ف ََل َي ْس َم ُعو َن،
هَ

ِ
يد ِم ْن ُقُلوب ِِه ْمَ .وِفي ال هت ْف ِس ِ
يرَ :كأَهن َما ُيَن َاد ْو َن ِم َن
َي َب ِع ٌ
َعْن ُهَ -و ُم َجاهٌد :أ ْ
وحكى معناه النقاش.

بقى على ختم المجلد الخامس عشر والسورة ثالث ورقات ،فإن رأيتم أن نتمها أو نؤجلها إلى
نقر في الموافقات،
الدرس القادم ،ونق أر على ما وعدنا بالموافقات ،وإن بقي وقت بعد إكمال هذه أ
ما ترونه ،األمر إليكم ،بقي شيء يسير ،يعني يحتاج إلى ربع ساعة فقط على إكمال السورة
وإكمال المجلد ،فإن رأيتم أن نقف ونق أر في الموافقات في الدرس الثاني اليوم ،أو نكمل هذه

السورة ونكمل المجلد ،السيما وأننا ما قرأنا شيئا في يوم الجمعة السابقة من التفسير ،فيكون
قضاء لما مضى.
طالب.....:
يعني ودك أن تطلع يا أبا عبد هللا؟
طالب............. :من اإلنصاف لو تشاورنا..
يعني لو قرأنا التفسير تطلع.
طالبَ :ل ،لكن من باب اإلنصاف يستشارون....
خير ،ماذا يقول اإلخوان؟ نكمل الورقات الثالث؟
جزاك هللا ا
طالب :نكمل.
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ماذا؟ أصحاب الموافقات هم الذي تطلب موافقتهم ماذا يقول اإلخوان.
طالب :موافقون إن شاء هللا.
طالب...........:
خالص السكوت عالمة الرضا.
طالب............:
خالص السكوت عالمة الرضا.
اخُت ِل ِ ِ
ِ
ِ
آم َن ِب ِه َق ْوٌمَ ،وَك هذ َب ِب ِه
" َق ْوُل ُه َت َعاَلىَ { :وَلَق ْد َ
تاب" َي ْعني ال هت ْوَار َة" َف ْ َ
وسى اْلك َ
آتْينا ُم َ
ف فيه} أ ْ
َي َ
َّللا عَلي ِه وسهلم ،-أَي ََل يح ُزْنك ْ ِ
ِ
ه
ِ ِ
ِ ِ
ف
اخت ََل ُ
ْ َْ َ
َق ْوٌمَ ،واْلكَن َاي ُة َتْرج ُع إَلى الكتاب ،وتسلية للهنب ِي َ -صلى ه ُ َ ْ َ َ َ
ِ ِ ِ
ِ
يل :اْل ِكَن َاي ُة َتْرِج ُع إلى موسى.
َق ْو ِم َك ِفي ِك َتا ِب َكَ ،فَق ِد ْ
اخَتَل َ
ف َم ْن َقْبَل ُه ْم في ك َتاب ِه ْمَ ،وق َ
ِ
ِ
ِك"} أَي ِفي ِإم َه ِال ِهم " َلُق ِضي َبْيَن ُهم" أَي ِب َت ْع ِج ِ
يل اْل َع َذ ِ
ابَ " ،وِإهن ُه ْم َل ِفي
ْ
ْ ْ
ْ
{ َوَل ْوَل َكل َم ٌة َسَبَق ْت م ْن َرب َ ْ
َ
يد ِ ِ
يب" أَي َش ِد ِ
َش ٍك ِمْن ُه" ِم َن اْلُقْر ِ
َن
ال اْل َكْل ِب ُّي ِفي َه ِذ ِه ْاْلَي ِةَ :ل ْوََل أ ه
آنُ " ،م ِر ٍ ْ
الر َيبةَ ،وَق ْد َتَقهد َمَ ،وَق َ
َّللا أَ هخر ع َذاب ه ِذ ِه ْاْلُ هم ِة ِإَلى يو ِم اْل ِقي ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ
يل:
امة َْل ََت ُ
هَ َ َ َ َ
َْ
اه ُم اْل َع َذ ُ
ُممَِ .وق َ
اب َك َما ُفع َل ب َغْي ِره ْم م َن ْاْل َ
َ َ
َتأ ِ
ْخ ُير اْل َع َذ ِ
اب لما يخرج من أصَلبهم من المؤمنين".
يعني كما عرض على كل أمة في عهده -عليه الصالة والسالم -فقال« :لعل هللا أن يخرج من
أصالبهم من يعبد هللا».
"قوله تعالى{ :م ْن ع ِمل ِ
َساء َف َعَلْيها"".
صالحاً َف ِلَن ْف ِس ِه} َشْر ٌ
ط َو َج َو ُاب ُهَ " ،و َم ْن أ َ
َ َ َ
يعني شرط وجوابه أيضا من عمل صالحا فلنفسه ،هذا شرط ،وجوابه ومن أساء فعليها ،شرط

وجواب ،والجواب هو المقترن بالفاء.

ِ
ط َ ه
اب َعَلْي ِه.
اع ِة اْل ِعَب ِادَ ،ف َم ْن أَ َ
َّللا َ -ج هل َو َعهزُ -م ْس َت ْغ ٍن َع ْن َ
ط َ
اء َفاْلعَق ُ
اع َفالث َو ُ
اب َل ُهَ ،و َم ْن أ َ
َس َ
" َو ه ُ
ظ هَلم ِلْلع ِب ِ
يد} َن َفى ُّ
الظْل َم َع ْن َن ْف ِس ِه َ -ج هل َو َعهزَ -ق ِليَل ُه َوَك ِث َيرةَ ،وِإ َذا اْن َت َف ِت اْل ُمَباَل َغ ُة
{ َوما َرُّب َك ِب َ ٍ َ
اْن َت َفى َغْيُرَها".
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نعم{ ،وما ربك بظالم للعبيد} المنفي هنا المبالغة المنفي هنا صيغة المبالغة ،فهل يلزم من نفي
صيغة المبالغة نفي غيرها من أفرادها ،أو ال؟
طالب......:
نعم
طالب....:
ال ،العكس{ ،وما هللا يريد ظلما للعباد} هذا أبلغ ما في الباب ،يعني نفي اإلرادة أبلغ شيء ،ثم
تحريم الظلم ،ثم نفي الظلم بأفراده وصوره ،ثم نفي المبالغة فيه ،فهل نقول :إن هنا نفي المبالغة

يقتضي نفي األفراد؟ يعني كما قيل في حديث« :لعن هللا زورات القبور» قال بعضهم :إن الزيارة

مرة أو مرتين ال تقتضي المبالغة ،وال تدخل في اللعن؛ يعني قوله{ :وما ربك بظالم للعبيد} هل

ينفي أال يكون ظالما؟ ما ينفي فصل الصيغة ،لكن جاءت أدلة أخرى ونصوص أحرى تدل عليه،
نعم.
ِ
" َد ِليُل ُه َق ْوُل ُه اْل َح ُّ ِ
اس َشْيئاً} [يونس ،]44 :وروى العدول الثقات".
َّللا ََل َي ْظل ُم الهن َ
ق { :إ هن ه َ

نعم ،شيئا نكرة في سياق االمتنان عليه ،فهي تعم كل شيء ،كل أفراد الظلم الصغير والكبير
الذي ال يلتفت إليه ،وال يؤبه له منفي أيضا.
"وروى العدول الثقات و ْاْل َِئ هم ُة ْاْلَ ْثبات ،ع ِن ه ِ ِ
السم ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
اء،
َ ُ َ
َ
الزاهد اْل َع ْدلَ ،ع ْن أَمين ْاْلَْرضَ ،ع ْن أَمين ه َ
الر ِبَ -ج هل َج ََل ُل ُه."-
َع ِن ه
الزاهد العدل أبو ذر الغفاري ،عن أمين األرض النبي –عليه الصالة والسالم ،-عن أمين السماء

جبريل -عليه السالم ،-عن الرب –جل جالله -في الحديث القدسي« :يا عبادي »....إلى
آخره.
"« َيا

أيضا
َو ً

ِعَب ِاديِ ،إِني َحهرْم ُت
ِ
يم اْل َم ِال ُك،
َف ُه َو اْل َحك ُ

ملكه بما يريد".

ُّ
يث،
الظْل َم َعَلى َن ْف ِسيَ ،و َج َعْل ُت ُه َبْيَن ُك ْم ُم َحهرًماَ ،ف ََل َت َ
ظاَل ُموا» اْل َح ِد َ
ِِ
ِ ِ
اض َعَلْي ِه؛ ِإ ْذ َل ُه التصرف في
اع ِتَر َ
َو َما َي ْف َعُل ُه اْل َمال ُك في ُمْلكه ََل ْ

يعني من فضله –جل وعال -وكرمه وجوده إن حرم الظلم على نفسه وإال فالملك ملكه ،والخلق
خلقه ،يتصرف فيه كيفما شاء.
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الس ِ
ِ
ِ
ين َوْق ِت َهاَ .وَذ ِل َك أَهن ُه ْم َقاُلواَ :يا ُم َح هم ُد ِإ ْن ُكْن َت َن ِبًّيا
َي ِح ُ
" َق ْوُل ُه َت َعاَلىِ{ :إَلْيه ُيَرُّد عْل ُم ه َ
اعة} أ ْ
ِ
الساع ِةَ ،فَن َزَل ْت{ :وما َت ْخرج ِم ْن َثمر ٍ ِ
ِ
ِ
َي َو َما َت ْخُر ُج َث َمَرٌةِ ".م ْن
ُُ
ام ه َ
َ
ات} م ْن" َزائ َد ٌة أ ْ
َف َخبْرَنا َم َتى قَي ُ
َ
أَ ْك ِ
مامها" أَي ِم ْن أَو ِعي ِتهاَ ،ف ْاْلَ ْكمام أَو ِعي ُة ال هثمرِة ،و ِ
ال أ َْو َغْي ِرِه،
ظْر ٍ
اح ُد َها ُك هم ٌةَ ،و ِه َي ُك ُّل َ
ف ِل َم ٍ
َ ُ ْ َ
ْ َ َ
ََ َ
ْ
طْل ِع أ ِ
وِل َذ ِل َك س ِمي ِق ْشر ال ه
ه ِ
اس :اْل ُك هم ُة اْل ُك ُفهرى
اه اهل ِذي َيْن َش ُّ
ال ْاب ُن َعهب ٍ
ْ
َعني ُك ُفهر ُ
ُ َ ُ
َ
ق َع ِن الث َمَرة ُك همةًَ ،ق َ
َن َتْن َش هق".
َقْب َل أ ْ
كافور ،وهو وعاء الطلع.
ا
كافور،
ا
العامة يسمونه
افع وابن ع ِ
ِ
يد بي ٍ ِ
ِ ِ
ام ٍر
ورِة ه
الر ْح َم ِنَ ،وَقَأَر َن ٌ َ ْ ُ َ
" َفِإ َذا اْن َشهق ْت َفَلْي َس ْت ِب ُك همةٍَ .و َسَيأْتي ل َه َذا َم ِز ُ َ َ
ان في ُس َ
ات" عَلى اْلجم ِع ،اْلبا ُقو َنَ " :ثمرٍة" عَلى ال هتو ِح ِ
ِ
يدَ ،واْل ُمَر ُاد اْل َج ْم ُع؛ ِلَق ْوِل ِهَ { :وما
ََ َ
ص " :م ْن َث َمر ٍ َ
َو َح ْف ٌ
ْ
َ
َْ
ِ
الساع ِة" َكما يرُّد ِإَلي ِه ِعْلم ِ
ِ
ِ ِ
الث َم ِار
ولِ ":إَلْيه ُيَرُّد عْل ُم ه َ
َ َُ ْ
َت ْحم ُل م ْن أُْنثى }َ ،واْل ُمَر ُاد اْل َج ْم ُعَ ،يُق ُ
ُ
ِ
ِ
اج{ ،ويوم ي ِ
ِ
ِ
ناد ِ
ين َز َع ْم ُت ْم ِفي ُّ
الدْنَيا أَهن َها
ين {أَْي َن ُشَركائي} اهلذ َ
َّللا اْل ُم ْش ِرِك َ
َوالن َت ِ َ َ ْ َ ُ
يه ْم} أ ْ
َي ُيَنادي ه ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
يعا اْل َعا ِب َد
َن ُي ِر َ
يل :اْل ُم ْش ِرُكو َنَ ،وَي ْح َت ِم ُل أ ْ
آل َه ٌة َت ْش َف ُع " .قاُلوا" َي ْعني ْاْل ْ
يد ُه ْم َجم ً
امَ .وق َ
َصَن َ
ال :آ َذ َن يؤذن :إذا أعلم ،قال:
َواْل َم ْعُب َ
َعَل ْمَن َ
اك" أَ ْس َم ْعَن َ
ود" آ َذهن َ
اك َوأ ْ
اكُ .يَق ُ

ِ
او ُي َم ُّل ِمْن ُه الثواء
اء ُ ...ر هب َث ٍ
آ َذَن ْتَنا ِبَبْين َها أ ْ
َس َم ُ
ِ
ِ
ِ
ام َة َتَبهرُءوا ِم َن
{ َما ِمهنا ِم ْن َش ِه ٍ
َحٌد َي ْش َه ُد ِبأ ه
َن َل َك َش ِر ً
َي ُن ْعل ُم َك َما مهنا أ َ
يد} أ ْ
يكاَ .ل هما َع َايُنوا اْلقَي َ
ِ
ام ِمْن ُه ْمَ ،ك َما َتَقهد َم ِفي َغْي ِر َم ْو ِض ٍع.
َصَنا ِمَ ،وَتَبهأرَت ْاْل ْ
ْاْل ْ
َصَن ُ
ط َل َعْن ُه ْمَ { ،ما كاُنوا َي ْد ُعو َن ِم ْن َقْب ُل} ِفي ُّ
َي أَْيَقُنوا َو َع ِل ُموا،
الدْنَيا" َو َ
َي َب َ
ظُّنوا" أ ْ
{ َو َض هل َعْن ُه ْم} أ ْ
يص} أَي ِفر ٍار ع ِن الهن ِار .و"ما" ،هَنا حرف ،وَليس ِباسمَ ،ف ِل َذ ِلك َلم يعمل ِف ِ
ِ
ِ
يه
َ َ ُ َْ ٌ َ ْ َ ْ ٍ
{ َما َل ُه ْم م ْن َمح ٍ ْ َ َ
َ ْ ََْ ْ
ِ
ِ
ال ه
يص.
ظ ُّنَ ،و َج َع َل الفعل ملغى ،تقديره :وظنوا أنهم مالهم َمح ٌ
اص َيح ُ
الَ :ح َ
يص َوََل َم ْهَر ٌبُ ،يَق ُ
َحْيصا وم ِحيصا ِإ َذا َهرب ،وِقيلِ :إ هن ال ه
الر ِيََ ،ل َي ُش ُّكو َن ِفي أَهن ُه ْم
َغَل ُب ه ْأ
ظ هن ُهَنا اهل ِذي ُه َو أ ْ
ً ََ ً
ََ َ َ
ِ
ظ ٌّن ،ورجاء إلى أن
َن َي ُكو َن َل ُه ْم َ
س َيْب ُع ُد أ ْ
اب الهن ِارَ ،وَل ِك ْن َي ْط َم ُعو َن أ ْ
أْ
َن َي ْخُر ُجوا مْن َهاَ .وَلْي َ
َص َح ُ

ييأسوا".

يعني في أول األمر لديهم طمع ثم بعد ذلك ييأسون من هذا لطمع ،فينقلب ظنهم إلى يقين.
" َق ْوِل ِه
ال
اْل َم ُ

ِ
ِ
َم ِْ
َي ََل َي َم ُّل ِم ْن ُد َع ِائ ِه ِباْل َخْي ِرَ .واْل َخْيُر ُهَنا
اإل ْن ُ
سان م ْن ُدعاء اْل َخْي ِر} أ ْ
َت َعاَلىََ { :ل َي ْسأ ُ
ِِ
ِ
ِ
يد ْب ُن
يل :اْل َوِل ُ
والصحة والسلطان والعز ،قال السدى :واإلنسان ها هنا ُيَر ُاد به اْل َكافُرَ .وق َ
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ف وِفي ِقراء ِة عب ِد ه ِ
ِ ِ ِ
َّللا" ََل َي ْسأَ ُم ِْ
ان ِم ْن
اإل ْن َس ُ
َ َ َْ
ُمهي ُة ْب ُن َخَل ٍ َ
يلُ :ع ْتَب ُة َو َشْيَب ُة ْابَنا َرب َ
اْل ُمغ َيرةَ .وق َ
ِيع َة َوأ َ
ُدع ِ
اء اْلم ِ
ِن َم هس ُه ه
الشُّر}" َل لفقر والمرض".
ال { َوإ ْ
َ
َ
يعني جاء تفسير الخير بالمال ،إن ترك خير الوصية يعني ماال جاء تفسيرها في بعض
النصوص تفسير الخير بالمال ،وهنا منه ُفسر به.
ِ
" َفي ُؤس" ِمن رو ِح ه ِ
الدع ِ
ِ
َّللا" َقُنو ٌ ِ
وء ال ه
ط" ِب ُس ِ
ِِ ِ
ظ ِن
اءُ " ،قُنو ٌ
وس" م ْن ِإ َج َابة ُّ َ
يلَ ":يُئ ٌ
َ ٌ ْ َْ
ط" م ْن َر ْح َمتهَ ،وق َ
ِ
ِه .وِقيل ":يُئوس" أَي ي ِئ ِ
ال ما ِب ِه ِم َن اْلم ْكُر ِ
ِ
ظ ُّن أنه يدوم ،والمعنى
وهَ " ،قُنو ٌ
َي َي ُ
ِبَرب َ َ َ ٌ ْ َ َ
ط" أ ْ
َ
س م ْن َزَو َ
متقارب.

ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ض ٍر َو َسَق ٍم
اء َم هس ْت ُه" ُ
َق ْوُل ُه َت َعاَلىَ { :وَلئ ْن أَ َذ ْق ُ
اء َوغًنى" م ْن َب ْعد َضهر َ
ناه َر ْح َم ًة مهنا}" َعاقَب ًة َوَر َخ ً
و ِشهد ٍة وَف ْق ٍرَ " .ليُقوَل هن ه َذا ِلي" أَي هذا شيء أَس َت ِحُّقه عَلى ه ِ
َّللا ِل ِر َضاه ِبعم ِليَ ،فيرى ِ
الن ْع َم َة
َ
ُ َ
َ
ََ
َ
َ
ْ
ْ
ُ ََ
ِ
َّللا َتعاَلى ،وَلم يعَلم أَهنه اب َت ََله ِب ِ
الن ْع َم ِة َواْل ِم ْحَن ِة".
َ ْ َْ ْ ُ ْ ُ
حتما واجب َعَلى ه َ
ً
يعني مثل ما قال قارون مثل {إنما أوتيته على علم عندي} مثل ما يدعيه كثير من أوتي شيء
من القوة في المال أو البدن أو الجاه يظن أن هذا من عنده أو بسبب ما اصطفاه هللا به من قوة
ومن ذكاء وحنكة ،كل هذا ال يجدي شيئا ،ولذا من رحمة هللا -جل وعال -إن أكثر الناس أموال

أوسط الناس في ذكاءهم ،ليسوا بغاية في الذكاء ،وال دون أوساط الناس ،هم الذين تجدهم في

المجتمعات ،هم أهل الثراء؛ ألن من زاد ذكاؤه زاد حذره من العواقب ،صار ال يقدم على كل ما
يعرض عليه ،يخشى من الخسارة ،تفوته الفرص؛ بسبب هذه الخشية ،وأما من كان دون ذلك فإنه

يقدم ،ويحصل له من الفرص ما يحصل ،والواقع شاهد بذلك ،وإن كان هذا هو الغالب ،هذا هو
الغالب.
الساع َة ِ
ِ
ِ
قائ َم ًة
َي َه َذا ِم ْن ِعْن ِديَ {،وما أَ ُ
ال ْاب ُن َعهب ٍ
ظ ُّن ه َ
اسَ ":ه َذا لي" أ ْ
" لَي َتَبهي َن ُش ْكَرُه َو َصْبَرُهَ .وَق َ
ه ِ ِِ
َم ِان هي ِب ََل َع َم ٍل.
َوَل ِئ ْن ُرِج ْع ُت ِإلى َربِي ِإ هن ِلي ِعْن َد ُه َلْل ُح ْسنى } أ ِ
َي اْل َجهنةَُ ،والَل ُم لل هتأْكيدَ .ي َت َمهنى ْاْل َ
َقال اْلحسن بن مح هم ِد ب ِن ع ِل ِي ب ِن أَِبي َ ِ ِ ِ
ُم ِنهي َت ِ
ان ،أَ هما ِفي ُّ
ولَ { :ل ِئ ْن
َ ََ ُ ُْ َُ ْ َ ْ
طال ٍب :لْل َكاف ِر أ ْ
الدْنَيا َفَيُق ُ
رِجعت ِإلى ربِي ِإ هن ِلي ِعْن َده َلْلحسنى } ،وأَ هما ِفي ْاْل ِخرِة َفيُقول { :يا َلي َتنا ُنرُّد وَل ُن َك ِذب ِب ِ
آيات
ُ ُْ
َ
َ َ ُ َ ْ َ َ
َ
ُ ُْ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ين
ين} [اْلنعام ،]27 :و{يا َلْي َتني ُكْن ُت ُتراباً} [النبأَ { ،]4 :فَلُنَن ِبَئ هن اهلذ َ
ِناوَن ُكو َن م َن اْل ُم ْؤ ِمن َ
َرب َ
ِ
ِ
يد.
يظ} َش ِد ٍ
ذاب َغ ِل ٍ
َّللا َعَلْي ِه { َوَلُن ِذ َيقهن ُه ْم ِم ْن َع ٍ
َك َفُروا بما َعمُلوا} أ ْ
َي َلَن ْج ِزَيهن ُه ْمَ .ق َس ٌم أَ ْق َس َم ه ُ
ِ ِِ ِ
ِ
َق ْوُل ُه َت َعاَلىَ { :وإِذا أَْن َع ْمنا َعَلى ِْ
اإل ْن ِ
اس:
ال ْاب ُن َعهب ٍ
َعَر َ
سان"} ُي ِر ُ
يد اْل َكافَر" أ ْ
ض َوَنأى بجانبه"َ ،وَق َ
ضوا َع ِن ِْ
اع ُدوا َعْن ُه.
ُمهي َة ْب َن َخَل ٍ
َعَر ُ
ُي ِر ُ
ف ،أ ْ
اإل ْس ََل ِمَ ،وَتَب َ
ِيع َة َو َشْيَب َة ْب َن َرب َ
يد ُع ْتَب َة ْب َن َرب َ
ِيع َة َوأ َ
ِ ِِ ِ
َي َتَرهف َع َع ِن ِاَل ْن ِقَي ِاد ِإَلى اْل َح ِقَ ،وَت َكهبَر َعَلى أنبياء هللا .وقيل ":نأى"
َو َم ْعَنى" َنأى بجانبه" أ ْ
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اء ْوا
تباعد .يقال :نائتة َوَنأَْي ُت َعْن ُه َنأًْيا ِب َم ْعَنى َتَب َ
اع ْد ُت َعْن ُهَ ،وأَْنأَْي ُت ُه َفاْن َتأَى أَْب َع ْد ُت ُه َفَب ُع َدَ ،وَتَن َ
ال الهنا ِب َغ ُة:
اع ُدوا َ،اْل ُمْن َتأَ اْل َم ْو ِض ُع اْلَب ِع ُ
َتَب َ
يدَ ،ق َ
َفِإهن َك َكالهلْي ِل اهل ِذي ُه َو ُم ْد ِرِكي

َن اْلمْن َتأَى عْن َك و ِ
ِ
اس ُع"
َ َ
إن خْل ُت أ ه ُ

هذا اإلعراض إن كان إعراضا بالكلية فال شك أنها في الكافر ،وإن كان يطلق على اإلعراض
الجزئي فقد يحصل لبعض المسلمين أنه إذا أنعم هللا عليه أعرض كما هو واقع كثير من
المسلمين الذين انشغلوا في تجارتهم بعد أن أنعم هللا عليهم بزيادتها ،تجدهم أعرضوا إعراضا

جزئيا ،وال يكون إعراضا كليا إال بالنسبة للكافر ،نعم وكم من طالب علم أعرض وانصرف عن
التعلم وعن العلم وعن مجالسة أهلها وطالبه؛ ألنه أنعم هللا عليهم بشيء من المال ،ثم انصرف
عن هذا العلم وإن لم ينصرف عن الدين بالكلية.
ِ
اع و" َناء ِبج ِان ِب ِه" ِب ْاْل َِل ِ
ض،
اء" ِإ َذا َن َه َ
ف َقْب َل اْل َه ْم َزِة َفَي ُج ُ
" َوَقَأَر َي ِز ُ
وز أ ْ
يد ْب ُن اْلَق ْعَق ِ َ َ َ
َن َي ُكو َن م ْن" َن َ
َن َي ُكو َن َعَلى َقْل ِب اْل َه ْم َزِة ِب َم ْعَنى ْاْل هَو ِل.
َوَي ُج ُ
وز أ ْ
ِ
ُّ
{ َوإِذا َم هسهُ ه
ول
َص َاب ُه المكروه" َف ُذو ُد ٍ
عاء َع ِر ٍ
يض" َك ِث ٍ
َي أ َ
الشُّر} أ ْ
يرَ ،واْل َعَر ُب َت ْس َت ْعم ُل الط َ
ِ
واْلعر َ ِ
ِ
ض ِفي ُّ ِ ِ
ال ْاب ُن
ال :أَ َ
َعَر َ
ال ُف ََل ٌن في اْل َك ََل ِمَ ،وأ ْ
َ َْ
الد َعاء إ َذا أَ ْك َثَر َوَق َ
ط َ
ض في اْل َك ْثَرةُ ،يَق ُ
يض" َف ُذو َت َضُّرع و ِ
ِ
ف َرهب ُه ِفي اْلَب ََل ِء َوََل َي ْع ِرُف ُه ِفي
اسَ ":ف ُذو ُد ٍ
عاء َع ِر ٍ
َعهب ٍ
است َغا َثةٍَ .واْل َكافُر َي ْع ِر ُ
ٍ َ ْ
الر َخ ِ
اء".
ه
نعم ،إذا أصيبوا ببالء وشدة ،ركبوا في الفلك دعوا هللا مخلصين له الدين ،فلما نجاهم إلى البر

إذا هم يشركون ،الشيخ محمد -رحمه هللا -الشيخ اإلمام المجدد في قواعده األربع يقول في

القاعدة ،يقول :إن مشركي زماننا ،إن مشركي زماننا أعظم شركا من األولين؛ ألن مشركي زماننا
شركهم دائم في الرخاء والشدة ،وأما المشركون األولون يشركون في الرخاء ،ويخلصون في الشدة،

نعم.
آن"
َي ُق ْل َل ُه ْم َيا ُم َح هم ُد} أَأ
" َق ْوُل ُه َت َعاَلىُ { :ق ْل أَأ
كان" َه َذا اْلُقْر ُ
ينِ ".إ ْن َ
َرَْي ُت ْم" َيا َم ْع َشَر اْل ُم ْش ِرِك َ
َرَْي ُت ْم" أ ْ
ِمن ِعْن ِد ه ِ
َض ُّل ِمْن ُكم ِل َفر ِط ِشَق ِ
َي الهن ِ
اق ُك ْم
َي َفأ ُّ
َح َد أ َ
اس أ َ
َّللا ُث هم َك َفْرُت ْم ِب ِه َم ْن أ َ
ْ
َي ََل أ َ
ْ ْ
َض ُّل ،أ ْ
َض ُّل" أ ْ
ِ
وعداوِت ُكم .وِقيلَ :قوُلهِ { :إن كان ِمن ِعْن ِد ه ِ
َّللا} َيْرِج ُع ِإَلى اْل ِك َت ِ
اب اْل َم ْذ ُك ِ
آتْينا
ور ِفي َق ْوِلهَ { :
ْ َ ْ
َ ََ َ ْ َ َ ْ ُ
ِ
اس.
تاب"} [البقرةَ ،]53 :و ْاْل هَو ُل أَ ْظ َهُرَ ،و ُه َو َق ْو ُل ْاب ِن َعهب ٍ
وسى اْلك َ
ُم َ
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فاق"} أَي ع ََلم ِ
يهم ِ
ات َو ْح َد ِانهي ِتَنا َوُق ْدَرِتَنا" ِفي ْاْل ِ
آياتنا ِفي ْاْل ِ
فاق" َي ْع ِني
َق ْوُل ُه تعالىَ { :سُن ِر ِ ْ
ْ َ َ
اب مَن ِاز ِل ْاْلُم ِم اْل َخ ِالَي ِةَ " ،وِفي أَْن ُف ِس ِه ْم" ِباْلَب ََلَيا َو ْاْل َْمَر ِ
ال ْاب ُن َزْي ٍدِ ":في ْاْل ِ
فاق {
اضَ .وَق َ
َ
َخَر َ َ
ض .وَقال مج ِ
ِ
ات ه ِ
ِ
اهٌدِ ":في ْاْل ِ
َّللا-
آي ُ
الس َماء}َ ،وِفي أَْن ُفس ِه ْم" َح َواد ُث ْاْلَْر ِ َ َ ُ َ
َ
فاق" َف ْت ُح اْلُقَرىَ ،فَي هسَر ه ُ
ِ
اء ِمن بع ِد ِه وأَْنص ِار ِد ِ
َّللا عَلي ِه وسهلم -وِلْل ُخَل َف ِ
ِ
ه
ين ِه ِفي آ َف ِ
اق ُّ
الدْنَيا
َعهز َو َج هل -لَر ُسوِله َ -صلى ه ُ َ ْ َ َ َ َ
ْ َْ َ َ
ِ
احي ِة اْلم ْغ ِر ِب ُخصوصا ِمن اْل ُف ُت ِ ه ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َم َثاُل َها
ُ ً َ
وح التي َل ْم َي َتَي هسْر أ ْ
وماَ ،وفي َن َ َ
َوب ََِلد اْل َم ْش ِرق َواْل َم ْغ ِرب ُع ُم ً
ِ
ِ
يب َق ِل ِ
َك ِ
اسَرِة َوَت ْغ ِل ِ
اء ْاْلَْر ِ
ض َقْبَل ُه ْمَ ،و ِم َن ِْ
يل ِه ْم َعَلى
اإل ْظ َه ِار َعَلى اْل َجَبا ِبَرِة َو ْاْل َ
ْل َ
َح ٍد م ْن ُخَل َف َ
ضع َف ِائ ِهم عَلى أَ ْق ِوي ِائ ِهم ،وإ ِ ِ
ِ ِ
ور َخ ِار َج ًة َع ِن اْلم ْع ُه ِ
ِ ِ
َك ِث ِ
ود َخ ِارَق ًة
ُم ًا
َ ْ َ ْ
يرِه ْمَ ،وَت ْسليط ُ َ ْ َ
َ
ِجَرائه َعَلى أَْيديه ْم أ ُ
ِلْلع َاد ِ
ات" َوِفي أَْن ُف ِس ِه ْم".
َ
تجد الجيش من المسلين قليل العدد ،قليل العدة ،يتصدى للجموع الغفيرة من الكفار في عددهم

وعددهم ،ثم بعد ذلك يكون النصر والظفر للمسلمين ،كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة.
ُ

بن عم ٍرو و ُّ ِ
ال َق َت َاد ُة
ُْ َْ َ
السد ُّيَ .وَق َ
اء َو ْاب ُن َزْي ٍد
ال َع َ
طٌ
َي ْو ُم َب ْد ٍرَ .وَق َ

ِ
ِ
ِ
ال
" َوفي أَْن ُفس ِه ْم فتح مكة .وهذا اختيار الطبري .وقال اْلمْن َه ُ
فاق" وَق ِائع ه ِ ِ
ِ
َو ه
ُم ِمَ " ،وِفي أَْن ُف ِس ِه ْم"
الضح ُ
هاك ":في ْاْل ِ َ ُ
َّللا في ْاْل َ
الش ْم ِ
فاق" يعني أقطار السموات َو ْاْلَْر ِ
س َواْلَق َم ِر َو ُّ
ض ِم َن ه
أيضاِ " :في ْاْل ِ
الن ُجومِ َوالهلْي ِل َوالهن َه ِار
ً
ط ِار و ه ِ
اع ِق والهنب ِ
الصو ِ
َش َج ِار َواْل ِجَب ِ
َو ِ
ال َواْل ِب َح ِار َو َغْي ِرَهاَ .وِفي
الرَي ِ
ات َو ْاْل ْ
َ َ
الر ْعد َواْلَبْر ِق َو ه َ
اح َو ْاْل َْم َ َ
ِ
ِ
ِ
قِ ،م ْث َل ُع ْس ٍرَ ،و ُع ُس ٍرَ ،وَر ُج ٌل أَ َف ِق ٌّي ِب َف ْت ِح اْل َه ْم َزِة،
الص َح ِ
قَ ،وأُ ُف ٌ
اق الهن َواحيَ ،واح ُد َها أُ ْف ٌ
احْ :اْل َف ُ
ِ
اق ْاْلَْر ِ
ان ِم ْن آ َف ِ
ول :أُ ُف ِق ٌّيِ ،ب َض ِم َهاَ ،و ُه َو
اه أَُبو َن ْص ٍرَ .وَب ْع ُ
َواْل َفاءِ :إ َذا َك َ
ضَ .ح َك ُ
ض ُه ْم َيُق ُ
ِ
اس".
اْلقَي ُ
نسبة إلى األفق ،واحد اآلفاق ،وبعضهم يقول :أفاقي بالجمع ،والنسبة إلى الجمع عند أهل العلم
إذا أمكنة النسبة إلى المفرد شاسع إن صح أفقي.
طالب......:اْلفاق ..
نعم ،غلط الشاهد أفقي.
" َوأَْن َش َد َغْيُر اْل َج ْو َهرِ
ِي:
السم ِ
ال ه
َو ُّ
ِبآ َف ِ
ط َو ِال ُع
وم
اها
َلَنا
...
َعَلْي ُك ُم
اء
اق
َخ ْذَنا
أَ
َق َمَر َ
الن ُج ُ
هَ
{ وِفي أَْن ُف ِس ِهم} ِم ْن َل ِط ِ
يع اْل ِح ْكم ِة َح هتى س ِب ِ
الر ُج َل َي ْشَر ُب
الصْن َع ِة َوَب ِد ِ
يل اْل َغ ِائ ِط َواْلَب ْو ِلَ ،فِإ هن ه
يف ه
َ
َ
ْ
َ
يع صْنع ِة ه ِ
ِ
ِ ِ
ْكل ِم ْن م َك ٍ ِ
َّللا َو ِح ْك َم ِت ِه ِفي َعْيَنْي ِه الهل َتْي ِن ُه َما
ان َواح ٍد َوَي َت َمهي ُز َذل َك م ْن َم َكاَنْي ِنَ ،وَبد ِ َ َ
َوَيأ ُ ُ
َ
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َق ْطَرُة
ِب ِه َما

ِ
ِ
السم ِ
اء يْن ُ ِ ِ ِ
اء ِإَلى ْاْلَْر ِ
ق
ض َم ِس َيرَة َخ ْم ِس ِم َائة َع ٍ
امَ ،وِفي أُ ُذَنْيه الهل َتْي ِن ُي َف ِر ُ
َم ٍ َ
ظُر به َما م َن ه َ
ِ ِ
َّللا ِف ِ
يع ِح ْكم ِة ه ِ
ِ ِ ِ
بين ْاْل ِ
يه".
َْ َ
ْ
َص َوات اْل ُم ْخَتل َفةَ .و َغْي ِر َذل َك م ْن َبد ِ َ

يعني من أدق ما وجد من هذا التمييز تمييز بعض األشخاص بالشم ،يقول كل مخلوق وكل
إنسان له رائحته ،أعمى يعرف الناس بالشم ،لو لم يتكلم ،وال يمس وال شيئا يعرفه َبنَفسه ،يقول:

كل إنسان له رائحة تخصه.

من الغرائب هذه ،يعني تمييز األصوات عند كثير من الناس ،جميع الناس ،تمييز األلوان،
تمييز ما يتعلق بالمدركات ،لكن التمييز بالشم هذا عجب.
" َوِقيلَ { :وِفي أَْن ُف ِس ِهم"} ِم ْن َك ْوِن ِهم ُن َط ًفا ِإَلى َغْي ِر َذ ِل َك ِم ِن اْن ِتَق ِ
َح َو ِال ِه ْمَ ،ك َما َتَقهد َم ِفي
ال أ ْ
ْ
ْ
َ
اْل ُم ْؤ ِمُنو َن َبَياُن ُه".
يعني لو أن اإلنسان نظر في نفسه فقط وفي أنفسكم أفال تبصرون لكفاه ذلك من النظر في
جميع اآلفاق ،ابن القيم -رحمه هللا -في التبيان في أقسام القرآن ذكر العجائب مما تشتمل عليه
النفس كذلك في مفتاح دار السعادة وغيرها من كتبه ،ذكر أشياء غريبة جدا من خلق اإلنسان،

فلو تأملها اإلنسان وجد ما يكفيه من الرجوع إلى ربه.
ه
ِِ ِ
ِ
َخَب ِار
َّللا َعَلْي ِه َو َسهل َمِ -م ْن اْل ِف َت ِنَ ،وأ ْ
يل :اْل َم ْعَنىَ :سَيَرْو َن َما أ ْ
َخَبَرُه ْم به الهنب ُّي َ -صلى ه ُ
" َوق َ
اْل ُغُي ِ
وب.
ق"} ِف ِ
يه أَْرَب َع ُة أ َْو ُج ٍه:
"{ح هتى َي َتَبهي َن َل ُه ْم أَهن ُه اْل َح ُّ
َ
آن.
َح ُد َها أَهن ُه اْلُقْر ُ
أَ
ال هث ِانيِْ :
اه ْم ِإَلْي ِه.
اء ُه ْم ِب ِه ه
ول َوَد َع ُ
الر ُس ُ
اإل ْس ََل ُم َج َ
هِ
َن ما ُي ِر ِ
ق.
َّللا َوَي ْف َع ُل ِم ْن َذ ِل َك ُه َو اْل َح ُّ
يه ُم ه ُ
الثال ُث :أ ه َ
ه
ق.
ها
الر ِب ُع :أ ه
ول اْل َح ُّ
َّللا َعَلْي ِه َو َسهل َمُ -ه َو ه
الر ُس ُ
َن ُم َح هم ًدا َ -صلى ه ُ
ِ
ِ
ف ِبرب ِ
ِ
ِك".
ِك} في َم ْوض ِع رفع بأنه فاعل ب"يكف" َو" أَهن ُه" َب َد ٌل م ْن" َرب َ
{أ ََوَل ْم َي ْك َ َ
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في موضع رفع ،وأما لفظه فمجرور بالباء وإال فاألصل أن ربك فاعل يكفي ،والباء حرف جر
زائد ،ومنع من ظهور رفع الفاعل اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائدة.
َن َي ُكو َن
" َف ُه َو َرْف ٌع ِإ ْن َقهدْرَت ُه َب َدًَل َعَلى اْل َم ْو ِض ِعَ ،و َجٌّر" ِإ ْن" َقهدْرَت ُه َب َدًَل َعَلى الهل ْف ِظَ ،وَي ُج ُ
وز أ ْ
نصبا بتقدير حذف الَلم ،والمعنى :أو لم ي ْك ِف ِهم رُّبك ِبما دهلهم عَلي ِه ِمن َتو ِح ِ
يد ِه؛ ِْلَ هن ُه" َعلى ُك ِل
َ ْ َ َ َ َ ُْ َ ْ ْ ْ
ً
ِ
يد" َوِإ َذا َش ِه َد ُه َج َازى َعَلْيه.
َش ْي ٍء َش ِه ٌ
ِ
ِ
ِ
ِِ ه
ِ
ِ
ِك" َيا ُم َح هم ُد
يل :اْل َم ْعَنى" أ ََوَل ْم َي ْكف ِبَرب َ
يل :اْل َم ْعَنى { أ ََوَل ْم َي ْكف ِبَرب َ
ِك"} في ُم َعا َقَبته اْل ُكف َارَ ،وق َ
َوق َ
َن اْلُقرآن ِمن ِعْن ِد ه ِ
ِ
أَهنه َش ِ
ِ
اهٌد َعَلى أ ْ ِ ه
ِ
َّللا.
ِك" َشاه ًدا َعَلى أ ه ْ َ ْ
يل ":أ ََوَل ْم َي ْكف ِبَرب َ
ُ
َع َمال اْل ُكف ِارَ ،وق َ
ِ
ِ
يد"َ ،و ه
يد ِب َم ْعَنى اْل َع ِالمِ ،أ َْو
ِك أَهن ُه َعلى ُك ِل َش ْي ٍء" ِم هما َي ْف َعُل ُه اْل َعْب ُد" َش ِه ٌ
الش ِه ُ
يل ":أ ََوَل ْم َي ْكف ِبَرب َ
َوق َ
هو ِمن ه ِ ِ ِ
ضور" أََل ِإهنهم ِفي ِمريةٍ" ِفي َش ٍك" ِم ْن ِل ِ
قاء َرب ِِه ْم" ِفي ْاْل ِخَرِة.
َُ َ
َْ
الش َه َادة اهلتي ه َي اْل ُح ُ ُ
ُْ
وَقال ُّ ِ
َي ِم َن اْلَب ْع ِث.
السد ُّي :أ ْ
َ َ
ط ِعْلمه ِب ُك ِل شيءَ ،قاَله ُّ ِ
َحا َط ْت
{أََل ِإهن ُه ِب ُك ِل َش ْي ٍء ُم ِحي ٌ
ُ
َحا َ ُ ُ
ال اْل َكْل ِب ُّي :أ َ
َي أ َ
ط} أ ْ
السد ُّيَ .وَق َ
ِ
ُق ْدرُت ُه ِب ُك ِل شيء ،وَقال اْل َخ ه
يع خلقه ،وهو الذي أحاط بكل
ط ْت ُق ْدَرُت ُه ِب َج ِم ِ
َحا َ
طا ِب ُّيُ :ه َو اهلذي أ َ
َ
َ َ
عددا .وهذا اَلسم أكثر ما يجيء في معرض الوعيد ،وحقيقته
علما ،وأحصى كل شيء ً
شيء ً
ِ ِ
اإلحاطة بكل شيء ،و ِ
اء ِإَلى اْلح ِ
ط ُن ِقَل ْت حرَك ُة اْلي ِ
اء َف ُس ِكَن ْت.
َصُل ُه ُم ْحِي ٌ
َ
َ
ََ
ال اْل ُم َحاط ِبهَ ،وأ ْ
َ ْ
استْئ َص ُ
يَق ِ
ط ه
الد ِار ،يحوطها أهلها ،وأحاطت اْل َخْي ُل
طةًَ ،و ِم ْن َذ ِل َك َح ِائ ُ
ط ًة َو َحْي َ
ط ِإ َحا َ
ط ُي ِحي ُ
َحا َ
ال مْن ُه :أ َ
ُ ُ
ِ
اص ار ِم ْن ُك ِل ِجهةٍ ،و ِمْن ُه َقوُل ُه َتعاَلى { :وأ ِ
ط ِب َث َم ِرِه} [الكهف]42 :
ُحي َ
ِب ُف ََل ٍنِ :إ َذا أَ َخ َذ َمأ َ
ْ
ْخ ًذا َح ً
َ
َ
َ َ
وهللا أعلم بصواب ذلك".
يعني إذا كانت اإلحاطة من جميع الجهات كإحاطة السوار بالمعصم صح التعبير باإلحاطة من
كل وجه ،فإذا أحاطت الخيل بالمقاتل أول المقاتلين سميت إحاطة ،وإذا كانت من جانب واحد
فإنها ال تسمى إحاطة.
اللهم صل على محمد.

