تفسير القرطبي
سورة محمد 1

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 ورجمة هللا وبركاته
نعم.
بسم هللا الرحمن الرحيم ،الحمد هلل رب العالمين ،وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه،
وسلم.
قال اإلمام القرطبي -رحمه هللا تعالى –:
َّ
ورةُ اْل ِق َت ِ
اسَ ،ذ َكَرُه َّ
اس.
َّللا َعَل ْي ِه َو َسَّل َمَ -مَدِنَّي ٌة ِفي َق ْو ِل ْاب ِن َعَّب ٍ
الَ ،وِه َي ُس َ
" ُس َ
الن َّح ُ
ورةُ ُم َح َّمٍد َ -صلى َّ ُ
آي ًة ِم ْن َها َنَزَل ْت َعَل ْي ِه َب ْعَد َح َّج ِة
ال اْل َم َاوْرِديِ :في َق ْو ِل اْل َج ِم ِ
عَّب ٍ
يع ِإََّّل ْاب ِن َ
اس َوَق َت َاد َة َفِإَّن ُه َما َق َاَّلِ :إََّّل َ
َوَق َ
اْلوَد ِ ِ
ظُر ِإَلى اْلَب ْي ِت َو ُه َو َي ْب ِكي ُح ْزًنا َعَل ْي ِهَ ،فَنَز َل َعَل ْي ِه { َوَكأَِي ْن ِم ْن
ين َخَر َج ِم ْن َم َّكةََ ،و َج َع َل َي ْن ُ
اع ح َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
اه ْاب ُن هَبة هللا عن
َقْرَي ٍة ه َي أ َ
ال الث ْعَل ِبيِ :إَّن َها َمكَّيةٌَ ،و َح َك ُ
َشد قُ َّوًة م ْن َقْرَيت َك} [محمدَ .]13 :وَق َ
ِ
ِ
ان.
يلَ :ث َم ٍ
الضحاك وسعيد ابن ُجَب ْي ٍرَ .وِه َي ت ْس ٌع َوثَََل ثُو َن َ
آي ًةَ .وق َ
ِ
يل َّ ِ
ِ
ين َكَفُروا وصدوا َع ْن سبِ ِ
َه ُل
عَّب ٍ
َّللا أ َ
اس َو ُم َجاهٌدُ :ه ْم أ ْ
َض َّل أ ْ
قوله تعالىَّ { :الذ َ
ال ْاب ُن َ
َ َ
َعماَل ُه ْم} َق َ
َ
ين َّ ِ
ِ
م َّك َة َكَفروا ِب َتو ِح ِيد َّ ِ
اإلسََلم ،بَِن ْهِي ِهم َع ِن الد ُخ ِ
ِ
ين َع ْن ِد ِ
ول
َّللاَ ،و َصدوا أَْن ُف َس ُه ْم َواْل ُم ْؤ ِمن َ
ْ
ُ
ْ
َّللاَ ،و ُه َو ْ ْ ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ال َّ
َض َّل
َّللا} َع ْن َب ْيت َّ
اكَ { :ع ْن َسبيل َّ
َّللا ب َم ْن ِع َقاصديهَ .و َم ْعَنى " أ َ
الض َّح ُ
فيهَ ،وَقاَلهُ السديَ .وَق َ
َّللا عَلي ِه وسَّلم ،-وجعل الد ِ
َّ
َعماَل ُهم" أ َْب َطل َك ْيَد ُهم َوم ْكَرُهم ِب َّ ِ
َّائَرَة َعَل ْي ِه ْمَ ،قاَل ُه َّ
اك.
الض َّح ُ
أْ
النب ِي َ -صلى َّ ُ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ
ْ َ ْ
َ
ْ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ُس َارى َوِقَرى
وه ِفي ُك ْف ِرِه ْم ِب َما َك ُانوا ُي َسم َ
يل :أ َْب َط َل َما َعملُ ُ
ون ُه َم َك ِارَم ،م ْن صَلة ْاْلَْر َحامِ َوَفك ْاْل َ
َوق َ
ِِ
ِ
ْاْل ْ ِ ِ ِ ِ
ين ِبَب ْد ٍرَ ،و ُه ُم ا ْثَنا َع َشَر رجَل :أبو جهل،
عَّب ٍ
اسَ :نَزَل ْت في اْل ُم ْطعم َ
ال ْاب ُن َ
َضَياف َوح ْفظ اْلج َو ِارَ .وَق َ
ِ
اجَ ،وأ َُبو
ُمَّي ُة ْابَنا َخَل ٍ
فَ ،و ُمَن ِب ٌه َوُنَب ْي ٌه ْابَنا اْل َح َّج ِ
والحارث ابن ه َش ٍ
امَ ،و ُ
ع ْتَبةُ َو َش ْيَبةُ ْابَنا َرب َ
ِيعةََ ،وأَُب ٌّي َوأ َ
ِي بن ِه َشام ،وَزمع ُة بن ْاْلَسوِد ،وح ِكيم بن ِحَزام ،واْلح ِار ُث بن ع ِ
ام ِر ْب ِن َن ْوَف ٍل".
ٍ َ َْ ُْ ْ َ َ َ ُ ُْ
اْل ُب ْخ َترِ ْ ُ
ُْ َ
ٍ َ َ
الحمد هلل رب العالمين ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه

أجمعين ،أما بعد،

فيقول هللا –جل وعال – في مطلع السورة{ :الذين كفروا} األصل أنهم كفار مكة الذين بعث فيهم
النبي– عليه الصالة والسالم ،-وفي حكمهم من يشاركهم في الكفر في الوصف ،وصدوا عن سبيل
هللا يعني عن دينه ،والدخول فيه من أراد أن يدخل في الدين منعوه ،وحالوا دونه{ ،أضل أعمالهم} يعني

معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

ضيعها من الضياع ،وهو الضالل ،كما نقول :أضل الطريق يعني تاه عنه ،وضاع ،فحبطت أعمالهم،

لهم أعمال في ظاهرها خير ،فيه نفع متعد للناس من كرم وشجاعة وإطعام وفك أثير وما أشبه ذلك،

لكنه ال تنفع؛ ألن شرط القبول مفقود وهو اإليمان ،نعم قد يجزون عليها في الدنيا ،فينالهم شيء مما

يسرهم في الدنيا ،لكن في اآلخرة؛ ألنهم كفروا فأحبط أعمالهم – نسأل هللا السالمة والعافية { ،-وما
منعهم أن تقبل منهم صدقاتهم إال أنهم كفروا} ،هذا الكفر –نسأل هللا العافية -هو الذي يمنع من قبول

كفر أصليا ،أو الكفر بارتكاب مكفر ولو ادعى صاحبه اإلسالم –نسأل هللا
األعمال كلها سواء كان ا
السالمة.-
طالب :هذه السورة.....منسوخة....
ماذا فيها؟
طالب..... :
يعني ينظر في آخر آية من السورة السابقة التي هي{ :فهل يهلك إال القوم الفاسقون} ،وهنا {الذين

كفروا} على كل حال المناسبات بين السور موجودة عند أهل العلم ،ويبحثونها كثيرا ،ومن أظهر ما
يظهر بين سورة الفيل وقريش قالوا :إن السورة الثانية علة لما حصل في السورة األولى ،والمناسبات

موجودة ،لكن الكثير منها فيه شيء من التعسف والتمحل.

طالب :قوله .....هل نزل بعد حجة الوداع حينما خرج  .....مكة .....
هذه اآلية مستثناة من كون السورة مدنية.
طالب :أول ما نزل بعد حجة الوداع...........
ينظر إلى البيت.
طالب......... :
نعم ،لكن ينظر إلى البيت  ...يريد المقام ،والمكث فيه ،لكنه ال يجوز له ذلك ،ما له عالقة هنا .لكن
االستثناء أيضا هل هو متصل أو منقطع؟ هل المستثنى من جنس المستثنى منه؟
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طالب....... :
مدنية إال آية نزلت بعد حجة الوداع ،ما معنى هذا االستثناء؟
طالب....... :
يعني على تعريف المكي والمدني ،وأن المدني ما نزل بعد الهجرة ولو نزل بمكة فال تحتاج إلى استثناء،
مدنية إال آية نزلت بعد حجة الوداع ،هذه ال تحتاج إلى استثناء على االصطالح المشهور المعتمد عند

عامة أهل العلم ،نعم الذين يقولون :المكي ما نزل بمكة ،والمدني ما نزل بالمدينة يمكن االستثناء.
طالب....... :
على كل حال هي مدنية على االصطالح المعتبر.
طالب..... :

اآلية على االصطالح المعتمد عند أهل العلم في المدني ،وأنه ما نزل بعد الهجرة ،وهذا هو المقصود
من معرفة المكي والمدني معرفة المتقدم من المتأخر.

اس ومج ِ
" َقولُه َتعاَلى{ :و َّالِذين آم ُنوا وع ِملُوا َّ ِ ِ
ِ
اهٌد:
ال ْاب ُن َعَّب ٍ َ ُ َ
َ َ َ ََ
ْ ُ َ
آم ُنوا بما ُن ِز َل َعلى ُم َح َّمٍد} َق َ
الصالحات َو َ
ِ
ِ
ِ
اس م ْن ُقَرْي ٍ ِ
يلُ :ه َما عامتان فيمن كفر
ال ُمَقات ٌلِ :إَّن َها َنَزَل ْت َخ َّ
اص ًة في َن ٍ
شَ .وق َ
ُه ُم ْاْلَ ْن َص ُارَ .وَق َ
آم َن".
َو َ

وهذا ما يقتضيه لفظ العموم المستفاد من الموصول؛ ألن الموصول من ألفاظ العموم.
ِ
ع ِن اْل ُهَدى ِب َما َصَرَف ُه ْم َع ْن ُه ِم َن التَّ ْوِف ِ
يقَ { ،و َع ِملُوا
يل :أ َ
" َو َم ْعَنى {أ َ
َض َّل أ ْ
َضَّل ُه ْم َ
َعماَل ُه ْم} أ َْب َطَل َهاَ .وق َ
ِ
ِ
الصالِ ِ
اك ِن ِهم وأ ِ
حات} م ْن َق ِ
ش
َّ
ال :إَِّن ُه ْم ِم ْن قَُرْي ٍ
َم َوال ِه ْمَ .و َم ْن َق َ
اساةُ في َم َس ْ َ ْ
ال :إَّن ُه ُم ْاْلَ ْن َص ُار َف ِه َي اْل ُم َو َ
َ
َ
ِ
الصالِحات ج ِميع ْاْل ِ َّ ِ
َّللا َت َعاَلى.
ال ِباْل ُع ُمومِ َف َّ َ ُ َ ُ ْ
َع َمال التي ُتْرضي َّ َ
َف ِه َي اْل ِه ْجَرُةَ .و َم ْن َق َ
{وآم ُنوا ِبما ُن ِزل َعلى م َح َّمد} َلم ي َخالِ ُفوه في شيءَ ،قاَل ُه س ْفي ُ َّ
ِ
يلَ :صَّدقُوا ُم َح َّمًدا -
ُ َ
ُ
ْ ُ
ان الث ْورِيَ .وق َ
َ
ُ
َ َ
ِ َّ ِ
َّ
َن ِإيماَن ُه ْم ُه َو اْل َحق ِم ْن َرب ِ
اء ِب ِهَ { ،و ُه َو اْل َحق ِم ْن َرب ِ
ِه ْم.
ِه ْم} ُي ِر ُ
يما َج َ
َصلى َّ ُ
يد أ َّ َ
َّللا َعَل ْيه َو َسل َم -ف َ
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ِِ
ِ ِ
َّ
ِ
آن ُه َو اْل َحق ِم ْن َرب ِ
ضى ِم ْن
َي َما َم َ
َي ِإ َّن اْلُقْر َ
ِه ْمَ ،ن َس َخ به َما َقْبَل ُهَ { ،كفَر َع ْن ُه ْم َسيئات ِه ْم} أ ْ
يل :أ ْ
َوق َ
اإليم ِ
ِ
ِ ِِ
ان".
َسيَئاته ْم َقْب َل ْ َ
نسخ به ما قبله من الكتب ،القرآن نسخ به ما قبله من الكتب.
ِ
اس :أُمورُهم .و َّ
ِ
الثََل َثةُ
"{ َوأ ْ
ال َق َت َاد ُةَ :حالُ ُه ْمْ .اب ُن َعَّب ٍ ُ ُ ْ َ
َي َش ْأَن ُه ْمَ ،ع ْن ُم َجاهٍد َو َغ ْي ِرهَ .وَق َ
َصَل َح باَل ُه ْم} أ ْ
اه ْمَ .و َح َكى َّ
النَّقاش".
ُم َتَق ِارَب ٌةَ ،وِه َي متأوله َعَلى ِإ ْصََل ِح َما َت َعَّل َق ِب ُد ْنَي ُ
والبال هو الحال والشأن كما ذكر المؤلف ،واألمر ،ومنه :كل أمر ذي بال يعني شأن ،والمراد به ليس

أي حال وأي شأن ،وإنما ما يهتم به.

{وأصلح بالهم} البال مفرد مضاف ،فهو يعم جميع األحوال ،وجميع الشئون ،وجميع األمور ،هذا
مقتضى اللفظ ،لكن ما جاء في الخبر« :كل أمر ذي بال» ،يعني شأن يهتم به شرعا ال كل بال ،وكل

شأن ،فهل الصالح واإلصالح هنا خاص بما يهتم به ،أو عام في جميع األمور والشئون؟
طالب...... :
نعم
طالب....:
خاص؟
طالب....... :

يعني األصل مفرد مضاف ،يعني يشمل جميع األمور واألحوال والشئون ،لكن خبر «كل أمر ذي
بال» وأنت إذا وجدت شيئا من أنواع اللقطة يعني شيئا له بال وشيئا ال بال له ،يعني له شأن يهتم به،

وهناك أشياء ليس لها شأن يهتم به ،فهل نقول :إن البال ما يهتم به من الشئون واألمور واألحوال ،أو

كبير ،كما يقتضيه لفظ
ا
صغير كان أو
ا
نقول :هو الشأن المطلق سواء كان يهتم به أو ال يهتم به،
بالهم؟
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يعني العدول عن اللفظ عن الحال واألمر والشأن إلى البال ،يعني تمام االمتنان ،تمام االمتنان

بإصالح البال يقتضي العموم ،سواء كان مما يهتم به أو ال يهتم به؛ إنما يمتن بما يشمل جميع ما

يحتاج إليه من األمور ومن الشئون ومن األحوال سواء كانت صغيرة أو كبيرة بهذا يتم االمتنان من

هللا– جل وعال ،-وأصل اإلغالق إنما يتناول ما له شأن يهتم به ،لكن هنا في هذا السياق االمتنان
يقتضي العموم.
طالب ..:
ال ،ال التأكيد ال يحتاج ،يدل على أن الشأن ال يلزم أن يكون في الجميع حتى أُكد.
طالب........ :
نعم ،من هذا النوع ،الدعوة من المسلم ألخيه أن يصلح هللا باله ،فيدخل في هذه اآلية.
" َو َح َكى َّ
النَّقاش أن المعنى :أصلح نياتهم ،ومنه قول الشاعر":
يعني دخول إصالح النيات دخول أولي؛ ألنها أهم ما يهتم به؛ ألنها مصححة لألعمال.
" ومنه قول الشاعر:
ِ ِ
ِ
ال َبالًِيا
ِن ُت ْد ِبرِي أَ ْذ َه ْب ِإَلى َح ٍ
َفِإ ْن ُتْق ِبلِي ِباْل ُود أُ ْق ِب ْل ِبم ْثِله َ ...وإ ْ
ين ِهم ".واْلبال" َكاْلمصد ِر ،وََّل يعر ِ ِ
ِ ِ
و ُهو َعَلى َه َذا َّ ِ
ف م ْن ُه ف ْع ٌلَ ،وََّل تَ ْج َم ُعهُ
َ ْ َ َ ُ َْ ُ
التأَول َم ْح ُم ٌ
َ َ
ول َعَلى َصََل ِح د ْ َ َ ُ
ِ
ِ
اْلعرب ِإََّّل ِفي َضر ِ ِ
آخَر ِب َم ْعَنى
ال ِفي َم ْو ِض ٍع َ
ُ َ
ََ ُ
ورة الش ْع ِر َفَيُقوُلو َن فيهَ :ب َاَّل ٌت .قال اْل ُمَب ِرُدَ :ق ْد َي ُكو ُن اْلَب ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
الن ْف ِ
اء َّ
ال:
سُ ،يَق ُ
ال َر َخ ُ
َي َعَلى َقْلبي .قال اْل َج ْو َهرِيَ :واْلَب ُ
الَ :ما َي ْخطُر ُفََل ٌن َعَلى َبالي ،أ ْ
اْلَقْلبُ ،يَق ُ
ال .واْلبال :اْلحال ،يَقال :ما باُلك؟ وَقوُلهمَ :ليس ه َذا ِمن بالِي ،أَي ِم َّما أُبالِ ِ
ِ
يه".
َ
ُفََل ٌن َرخي اْلَب ِ َ َ ُ َ ُ ُ ُ َ َ َ َ ْ ُ ْ ْ َ َ ْ َ
ْ
يعني ألتفت إليه ،ليس هذا من بالي أباليه يعني ال ألتفت إليه.
ِ
يت ِ
اء الطيب ،فارسي معرب ،وأصله
يم ِم ْن ِح َ
ال :اْل ُح ُ
ان اْلَب ْح ِرَ ،وَل ْي َس بِ َعَرب ٍ
ِيَ .واْلَباَل ُةِ :و َع ُ
" َواْلَب ُ
وت اْل َعظ ُ

ال أ َُبو ذُ َؤْي ٍب:
بالفارسية پيلةَ .ق َ
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َكأَ َّن َعَل ْي َها َباَل ًة َل َط ِمَّي ًة  ...لها من خَلل الدأيتين أريج "
هذا من جيميته المشهورة:
شربنا بماء البحر ثم ترفعت

متى لجج لهن نئيج

ومنها هذا البيت.
طالب..... :
مشروحة بديوان الهذيلين ،وكثير من دواوين العرب من يهتم بنفيس الشعر يذكر هذه القصيدة.
باطل وأ َّ َّ ِ
ِ
" َقوُله َتعاَلى{ :ذلِك ِبأ َّ ِ
ين آم ُنوا َّاتَب ُعوا اْل َح َّق ِم ْن َرب ِ
ِه ْم} َذِل َك" ِفي
َن َّالذ َ
َ
ين َكَفُروا َّاتَب ُعوا اْل َ َ
ْ ُ َ
َن الذ َ َ
افر َّاتبع اْلب ِ
ِ
ِ ِ
َمُر َذلِ َك ،أ َْو َذلِ َك ِْ
اط َل،
َم ْو ِض ِع َرْف ٍع ،أ ِ
اإل ْضََل ُل َواْل ُهَدى اْل ُم َتَقد ُم ذ ْكُرُه َما َسَب ُب ُه َه َذاَ .فاْل َك ُ َ َ َ
َي ْاْل ْ
َواْل ُم ْؤ ِم ُن اتََّب َع اْل َح َّق".

قد يقول القائل :لماذا يعامل هللا –جل وعال – المؤمنين بهذه المعاملة ،ويعامل الكفار بهذه المعاملة؟

لماذا؟ وكل خلقه ،التعليل والسبب ذلك بأن الذين كف ار اتبعوا الباطل ،هللا –جل وعال – جعل فيهم من

الحرية واالختيار والنظر وبين لهم وهداهم السبيل ،ومع ذلك اتبعوا الباطل والفريق الثاني ،اتبعوا الحق،
نعم.

ِ
ِ
اطلِ :
َي َك َه َذا اْلَبَي ِ
َّللا لِ َّلن ِ
الت ْو ِح ُ ِ
الشْر ُكَ .واْل َحقَّ :
ان َّالِذي
يم ُ
َمثاَل ُه ْم} أ ْ
اس أ ْ
انَ { ،كذل َك َي ْض ِر ُب َّ ُ
" َواْلَب ُ
يد َو ْاإل َ
ِ
ِ
ات .و َّ ِ ِ
السِيَئ ِ
اس أَمر اْلحسَن ِ
بِين يبِين َّ ِ
ين
ات َو َّ
ين َكَفُروا َو َّالذ َ
َمثاَل ُه ْم" َيْرِج ُع ِإَلى َّالذ َ
َ
الضم ُير في " أ ْ
َّللا ل َّلن ِ ْ َ َ َ
ُ َ َُ ُ ُ
آم ُنوا.
َ
قوله تعالىَ { :فِإذا َل ِق ُ ِ
الر ِ
ين َكَفُروا َف َضْر َب ِ
ثاق َفِإ َّما َمًّنا َب ْع ُد
قاب َحتَّى ِإذا أَ ْث َخ ْن ُت ُم ُ
يت ُم َّالذ َ
وه ْم َف ُشدوا اْل َو َ
َّللا َّل ْن َتصر ِم ْنهم و ِ
وإ َّ ِ
ِ
ض
ض ُك ْم بَِب ْع ٍ
لك ْن لَِيْبلُ َوا َب ْع َ
ََ
ُْ َ
َ
شاء َّ ُ
داء َح َّتى َت َض َع اْل َحْر ُب أ َْوزَارها ذل َك َوَل ْو َي ُ
ِما ف ً
ِ
يل َّ ِ
ِ
ين قُِتلُوا ِفي س ِب ِ
َعماَل ُه ْم}.
َّللا َفَل ْن ُيض َّل أ ْ
َو َّالذ َ
َ
ِ ِ
يه أَربع مس ِائلْ :اْلُولَىَ :قولُه َتعاَلىَ { :فِإذا َل ِق ُ ِ
الر ِ
ين َكَفُروا َف َضْر َب ِ
قاب} َل َّما َمَّيَز َب ْي َن اْلَف ِر َيق ْي ِن
يت ُم َّالذ َ
ْ ُ َ
ف َْ ُ َ َ َ
ان .وِقيلُ :كل من َخاَل ِ
َّ
أ ِ ِ ِ َّ
ين ِْ
اإل ْسََلمِ
ال ْاب ُن َعَّب ٍ
َْ
فد َ
َ
اس :اْل ُكف ُار اْل ُم ْش ِرُكو َن َعَبَد ُة ْاْل َْوَث ِ َ َ
َمَر بج َهاد اْل ُكف ِارَ .ق َ
َ
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ِم ْن م ْش ِرٍك أَو ِك َتا ِبي ِإ َذا َلم يكُ ْن ص ِ
الَ :و ُه َو
اخ َت َارُه ْاب ُن اْل َعَرب ِ
اح َب َع ْهٍد َوََّل ِذ َّم ٍةَ ،ذ َكَرُه اْل َم َاوْرِديَ .و ْ
َْ
ٍ
ْ
َ
ِي َوَق َ
ُ
ِ
ِ
َّ ِ
يح لِ ُع ُمومِ ْاْلَية فِيه".
الصح ُ
نعم ،هل يدخل الكتابي في لفظ الكافر أو يقال :إنه ال يدخل ،إنما هو كتابي يهودي نصراني كافر بال

شك ،لكن هل يدخل في المشرك أو يقال :فيه شرك ،فإذا لقيتم الذين كفروا داخل في الكفر قول واحد،

وهم كفار باإلجماع ،لكن هل يقال :هم مشركون أو يقال :هم ككفار ،لكن فيهم شرك ،فبعض النصوص

التي تتناول المشركين ال تتناولهم في المعاملة الدنيا ،أما في اآلخرة فهم سواء نكاح المشركات{ ،وال

تنكحوا المشركات حتى يؤمن} ،هل نحتاج إلى مخصص يخصص اليهودية والنصرانية من هذا النص

أو نقول :ال ينطبق عليهم هذا اللفظ ،بل فيهم شرك ،كما يوجد شرك في بعض من ينتسب إلى الدين؟
توجد الجاهلية في بعض من ينتسب إلى الدين« ،إنك امرؤ فيك جاهلية» فالن فيه نفاق ،وإن لم يكن

منافقا أو يقال :هم مشركون ،وأشركوا ،شركهم ظاهر ،وشرك اليهود بالعزير معروف ،والنصارى
بالمسيح وأمه منصوص عليه بمنطوق الكتاب.

فهو قال هنا :الكفار مشركون عبدة األوثان ،قاله ابن عباس ،وقيل :كل من خالف دين اإلسالم مشرك

أو كتابي إذا لم يكن له عهد وال ذمة ،يعني يدخل في األمر ،يعني فضرب الرقاب يعني اضربوهم،

اضربوا رقابهم مصدر نائب مناب فعله الذي هو األمر.

على كل حال أهل الكتاب ممن يقاتل ،لكنه قبل القتال هم وغيرهم يدعون إلى اإلسالم ،يدعون إلى
اإلسالم ،إن استجابوا وإال عرضت عليهم الجزية على خالف بين أهل العلم هل يعرض على غير
الكتابي والمجوسي أو ال يعرض ،ثم بعد ذلك إن امتنعوا قوتلوا ،ويستوي في ذلك اليهودي والنصراني

والمشرك والمجوسي والبوذي وغيرهم.
الرَقاب ِب ِ
"{ َف َضْرب ِ ِ
اض ِرُبوا ِ
ال َّ
َن اْلَق ْت َل
الذ ْك ِر؛ ِْل َّ
اب َضْرًباَ .و َخ َّ
َي َف ْ
الز َّج ُ
ص ِ َ
الرَق َ
َ
اج أ ْ
الرقاب} َم ْصَدٌرَ .ق َ
أ َْك َثر ما ي ُكو ُن ِبها .وِقيلُ :ن ِصب عَلى ِْ ِ
ِ
يل:
ال أ َُبو ُ
َ َ
ُ َ َ
عَب ْيَد َةُ :ه َو َكَق ْولِ َك َيا َن ْف ُ
س َص ْبً ارَ .وق َ
اإل ْغَراءَ .ق َ
َ َ َ
الرَق ِ
التْقِد ُير ا ْق ِص ُدوا َضْر َب ِ
َّ
اب.
اب ِمن اْل ِغْل َظ ِة و ِ
الر ِ
َن ِفي اْل ِعَب َارِة ِب َضْرِب ِ
الَ { :ف َضْر َب ِ
الشَّد ِة َما َل ْي َس
وه ْم؛ ِْل َّ
الرَق ِ َ
قاب} َولَ ْم َيُق ْلَ :فا ْق ُتلُ ُ
َ
َوَق َ
ِفي َل ْف ِظ اْلَق ْت ِل؛ لِما ِف ِ
َّ ِ
ِ
ِ
يه ِم ْن َت ْص ِو ِ
س
ير اْلَق ْت ِل ِبأ ْ
ص َو ِرهَ ،و ُه َو َحز اْلعُُن ِق َوِإ َط َارة اْل ُع ْض ِو الذي ُه َو َ ْأر ُ
َشَن ِع ُ
َ
َع َضائِ ِه".
اْلَبَد ِن َو ُعلُوُه َوأ َْو َج ُه أ ْ
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نعم ،هكذا المطلوب إذا امتنع الكافر من مشرك ويهودي ونصراني ومجوسي وغير ذلك ،إذا امتنعوا
من الدخول في اإلسالم وبذل الجزية على الخالف المعروف بين أهل العلم فإنهم بصدد أن يبتلوا

بضرب الرقاب ،اضربوا رقابهم بهذه الطريقة كما قال المؤلف :التنصيص على الرقاب دون غيرها،

الغالب أن القتل يكون بإزالة الرأس وموضعه الرقبة.

وأيضا من اللفظ يستفاد أنه ال يجوز أن تدخل الرحمة في مثل هذا قاتل الكفار والمنافقين ،وأغلظ

عليهم ،وليجدوا فيكم غلظة ،هذا ال يعني أن اإلسالم ليس بدين الرحمة ،والنبي-عليه الصالة والسالم-
بعث رحمة للعاملين هذا ما فيه تناقض ،بعث ليخرجهم من الظلمات إلى النور ،يخرجهم من العذاب

إلى النعيم ،لكن الذي ال يرضى ،الذي يأبى هذه الدعوة هذه المعاملة هي الالئقة به.
طالب :السَلم عليك ،يقال :بوجوب دعوة من........

نعم ،إذا كانت ممن بلغتهم الدعوة فال يلزم؛ ألن النبي -عليه الصالة والسالم -أغار على بني

المصطلق وهم غارون ،يعني غافلون ،أغار عليهم وهم غارون ،فلم يدعوهم ،بل أغار عليهم بدون
دعوة؛ ألنهم بلغتهم الدعوة ،وأرسل إليهم من يدعوهم ،وأما غيرهم ممن لم تبلغهم الدعوة فالبد من
دعوته البد من أن يدعى إلى إحدى ثالث خصال.

طالب :شيخ بعض الدعوات يقول......النصارى......يقولون :إن النصارى يستفيدون من اْلية أقرب
مودة  ....كيف....
نعم ،لكنهم مع ذلك كفار ،وقاتلهم الصحابة ،قاتلهم النبي-عليه الصالة والسالم -ذهب لقتالهم في

تبوك ،الرسول -عليه الصالة والسالم ،-وهم نصارى ،ثم بعد ذلك تابع الصحابة –رضوان هللا عليهم-

قتالهم حتى أدخلوهم اإلسالم ،هذا الكالم ليس له حظ من النظر ،لكن الواقع الذي نعيشه قد يفرض
على بعض الناس أن يجعل بعض الناس يتعاطف مع قوم دون قوم.

طالب ....:
الوفود التي يمكن أن تناقش ويبحث معها ،ويتفاوض معها يبين لهم ،ثم يبينون ألقوامهم إن دخلوا في
اإلسالم فبها ونعمت وإال يقاتلوا.
طالب...........:يكون حسابه....
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أما من قتل فهذا نصيبه إذا ما دخل في اإلسالم؛ لوجود مانع سواء كان من البشر أو غيرها ،هذا ما
كتبه هللا عليه.

طالب :السَلم عليكم هل وجود  ....اْلمر مباشر فاضربوا الرقاب....
المصدر أبلغ.
طالب.......... :
كيف؟
طالب....:
عدل كأنه صار هو العدالة بكاملها ،التعبير بالمصدر أبلغ من غيره
هذا أبلغ المصدر كما يقال :ز ٌ
يد ٌ
من المشتقات.
طالب .......:
كأنه صار هو المطلوب باللفظ كله كأن اللفظ ساواه من كل شيء.
طالب :يا شيخ فضرب الرقاب هل يؤخذ كل ..........
المقصود أن الرقبة تطلق ويراد بها ما تحت الرأس إلى المنكبين سواء كان من األمام أو الخلف من
أي وجه ،من أي جهة.
َّ ِ
وهم} أَي أ َْك َثْرُتم اْلَق ْتل .وَق ْد م َضى ِفي " ْاْلَ ْنَف ِ
ِ
ال" ِع ْنَد َق ْوِل ِه
" الثانَي ُةَ :ق ْولُ ُه َت َعاَلىَ { :ح َّتى إذا أَ ْث َخ ْنتُ ُم ُ ْ ْ
َ َ َ
ُ
تعالىَ { :ح َّتى ُي ْث ِخ َن ِفي ْاْلَْر ِ
ض} [اْلنفال".]67 :
يعني يكثر من القتل حتى يستتب األمن ويذعن الخصم بمعنى أنه ال يخشى شره في المستقبل.
ثاق}.
{ َف ُشدوا اْل َو َ
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يعني إذا أمن شرهم في المستقبل لكرة القتل فيهم فإنهم حينئذ ُيأسرون شد الوثاق في األسر ،ثم بعد

ذلك التخيير للقائد المسلمين وإمامهم فيما تقتضيه المصلحة.

ثاق} أ ِ
اس ٌم ِم َن ِْ
اإلي َث ِ
اقَ ،وَق ْد َي ُكو ُن َم ْصَدً ار".
َسْرُت ُم ُ
وه ْمَ .واْل َوَث ُ
اق ْ
َي إ َذا أ َ
"{ َف ُشدوا اْل َو َ ْ
المصدر من أوثق يوثق إيثاقا ،والوثاق اسم مصدر{ ،وهللا أنبتكم من األرض نباتا} هذا اسم مصدر
والمصدر اإلنبات ،وهنا الوثاق اسم مصدر ،والمصدر اإليثاق.

الشي ِء َّالِذي يوَث ِ
الرب ِ
َما اْل ِوَث ُ ِ
اسم َّ
ِ
اطَ ،قاَل ُه
ال :أ َْوَثْقتُ ُه ِإي َثا ًقا َوَوَثا ًقاَ .وأ َّ
ق بِه َك ِ َ
ُ ُ
" ُيَق ُ
اق (باْل َك ْسر) َف ُه َو ْ ُ
ْ
ال اْل َج ْو َهرِيَ :وأ َْوَثَق ُه ِفي اْل َوَث ِ
اق ( ِب َك ْس ِر
ثاق}َ .واْل ِوَث ُ
ال َت َعاَلىَ { :ف ُشدوا اْل َو َ
َي َشَّد ُهَ ،وَق َ
اق أ ْ
اْلُق َش ْيرِيَ .وَق َ
ِ
اق؛ لَِئََّل َيْفلِ ُتواَ { .فِإ َّما مًّنا} َعَل ْي ِه ْم ِب ِْ
ِ ِ َّ
ِ
ِما
اإل ْطََل ِق ِم ْن َ
غ ْي ِر فدية { َوإ َّ
َمَر ِب َشد اْل َوَث َ
َ
اْل َواو) لُغَ ٌة فيهَ .وإِن َما أ َ
ِ
داء}".
ف ً
هذا أحد الخيارات ،فإما أن تمنوا عليهم منا ،هذا خيار ،ويكون االختيار إذا وقع التخيير فنص من
النصوص ،فإن المخير ال يختار بحسب مصلحته وهواه ومزاجه ،إنما يختار بحسب ما تقتضيه

المصلحة العامة لألمة ،فإذا خير شيء بنص فإنه ال يكون مرد هذا التخيير إلى مصلحته إذا لم يتعلق
به شخصيا «اغسلنها ثالثا أو خمسا أو سبعا ،إن رأيتن ذلك» ،يعني رأيتن المصلحة تقتضي ذلك،
وليس مرد ذلك إلى مجرد الرأي والتشهي والمزاج ال إذا اقتضت المصلحة ذلك فزيدوا عن ثالث ،وليكن

على وتر إما خمس وإما سبع.

"ولم يذكر القتل ها هنا ْ ِ
اء ِب َما َتَقَّد َم ِم َن اْلَق ْت ِل ِفي َص ْد ِر الكَلم".
اكتَف ً
صدر به الكالم ،والحربي حكمه القتل ،هذا هو األصل ،لكن إذا أُثخن
نعم ،ألن القتل هو األصل ،وقد ُ

في قتل الكفار وأُكثر منه وأُمن مع ذلك شرهم أن تقوم لهم قائمة ،ثم بعد ذلك يكون الوجه الثاني وهو

قرب منه ال شك
ما تقتضيه المصلحة من المن الذي يكون سببا في هداية من ُيمن عليه ،وهداية من َي ُ
أن هذا فيه مصلحة ،وإما فداء يعني يكون الناس بحاجة ،المسلمون بحاجة إلى الفداء من مال أو فك

أسير عند الكفار ،وقد يكون الفداء تعليم منفعة كما في فداء أسرى بدر من تعليم المسلمين القراءة
والكتابة وما أشبه ذلك.
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ِ
ِ
ِ
َن َت ُمنوا َعَل ْي ِه ْم
َي َفِإ َّما أ ْ
داء" نصب بإضمار فعل .وقرئَ " :فًدى" باْلَق ْص ِر َم َع َف ْت ِح اْلَفاء ،أ ْ
"و" َمًّنا" و" ف ً
ِما أَن ُتَفادوهم ِفداء .روِي عن بع ِض ِهم أََّنه َقالُ :ك ْنت و ِ
اقًفا َعَلى َ ْأر ِ
ين أ ُِتي
اج ِح
س اْل َح َّج ِ
َمًّناَ ،وإ َّ ْ
ُ َ
ُ ُْ َ ً ُ َ َ ْ َ ْ ْ ُ َ
َ َ
ف وَثم ِ
الرحم ِن ب ِن ْاْل ْ ِ
ِب ْاْلَسرى ِمن أَصح ِ ِ
انم َائ ٍة َفُقتِ َل ِم ْن ُه ْم َن ْح ٌو ِم ْن َثََل َث ِة
اب َع ْبد َّ ْ َ ْ
ْ ْ َ
َْ
َش َعثَ ،و ُه ْم أَْرَب َع ُة َآَّل ٍ َ َ
ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ
الَ :ولِ َم
َآَّل ٍ
اجََّ ،ل َج َاز َ
الَ :يا َح َّج ُ
َّللا َع ِن السَّنة َواْل َكَرمِ َخ ْيً ار! َق َ
اك َّ ُ
ف َح َّتى قُد َم إَل ْيه َر ُج ٌل م ْن ك ْنَد َة َفَق َ
َن ََّّللا َتعاَلى َقالَ { :فِإذا َل ِق ُ ِ
َذلِك؟ َق ِ
الر ِ
ين َكَفُروا َف َضْر َب ِ
وه ْم َف ُشدوا
قاب َح َّتى ِإذا َأ ْث َخ ْن ُت ُم ُ
يت ُم َّالذ َ
َ
الْ :ل َّ َ َ
َ
َ
َّللا! ما مَن ْنت وََّل َفديت؟ وَق ْد َقال َش ِ
ِ
ِ
ِ
اْلوثاق َفِإ َّما مًّنا بعد وإ َّ ِ
اعُرُك ْم
داء} في َح ِق َّالذ َ
َ َ
ين َكَفُرواَ ،ف َو َّ َ َ َ َ َ ْ َ َ
َ َ ُْ َ
َ
ِما ف ً
ِ
َخََل ِق:
ف ِب ِه قَ ْو َم ُه ِم ْن َم َك ِارمِ ْاْل ْ
يما َو َص َ
ف َ
ِ
اق ِح ْم ُل اْل َم َغ ِارمِ
َسَرى َوَلك ْن َن ُفك ُه ْم ِ ...إ َذا أَ ْثَق َل ْاْل ْ
َعَن َ
َوََّل َنْق ُت ُل ْاْل ْ
ِ ِ
َفَقال اْلح َّجاج :أ ٌّ ِ ِ ِ ِ ِ
ِ
ان ِف ِ
يل َم ْن َب ِقي.
َما َك َ
َ َ ُ
يه ْم َم ْن ُي ْحس ُن م ْث َل َه َذا اْل َكََلمِ!؟ َخلوا َسب َ
ُف ل َهذه اْلجَيف! أ َ
َ
ِ ِ
ِ
ِ
اء أَْلَف ْي ِنِ ،بَق ْو ِل َذلِ َك الرجل.
َف ُخل َي َي ْومئٍذ َع ْن َبقَّية ْاْل ْ
َسَرىَ ،و ُه ْم ُزَه ُ
ِ
ف اْلعَلماء ِفي َتأ ِْو ِ
َه ِل
يل َهِذِه ْاْلَي ِة َعَلى َخ ْم َس ِة أَ ْق َو ٍ
ا َّلثالِ َث ُةَ :و ْ
الْ :اْل ََّو ِل :أََّن َها َم ْن ُس َ
وخةٌَ ،وِه َي في أ ْ
اخَتَل َ ُ َ ُ
ِ
َن ي َف ُادوا وََّل يمن عَلي ِهم .و َّ ِ
ْاْل َْوَث ِ
ين َح ْي ُث
انََّ ،ل َي ُج ُ
الناس ُخ َل َها ع ْنَد ُه ْم قَ ْوُل ُه تعالىَ { :فا ْق ُتُلوا اْل ُم ْش ِرِك َ
وز أ ْ ُ
َ َُ َ ْ ْ َ
وه ْم} [التوبةَ ،]5 :وقَ ْولُ ُهَ { :فِإ َّما َت ْثَقَفَّن ُه ْم ِفي اْل َحْرِب َف َش ِرْد ِب ِه ْم َم ْن َخْلَف ُه ْم} [اْلنفال،]57 :
َو َج ْد ُت ُم ُ
ِ
ين َك َّاف ًة} [التوبة ]36 :اْلية ،قاله قَ َت َادةُ َو َّ
اك َوالسِدي َو ْاب ُن ُجَرْي ٍج
الض َّح ُ
وقولهَ { :وقاتلُوا اْل ُم ْش ِرِك َ
ِ ِ
ع ْب ُد اْل َك ِريمِ اْل َج ْوزِي".
َواْل َع ْوِفي َع ِن ْاب ِن َعَّب ٍ
اسَ ،وَقاَل ُه َكث ٌير م َن اْلكُوفِِي َ
ال َ
ينَ .وَق َ
الجوزي أم الجزري؟
طالب  ....:الجوزي
عندي الجوزي لكن ،ما الذي معك؟
طالب....:
التركي ،طبعة التركي.
طالب :الجزري.
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كيف؟
طالب :الجزري.
هذا الظاهر الجزري ما فيه عبد الكريم الجوزي ما فيه
طالب :الجزري.
هذا الذي يظهر ،ما ترجمته يا أبا عبد هللا؟
طالب :عبد الكريم.
نعم.
طالب :الجوزي.
هذا األول ،األول ،الثاني على التاب آخره..

طالب :عبد الكريم المكي الجزري الشهير  ...أمية..........
أبو أمية ذكر.
طالب :الغالب...
ما هو الجزري المخالف ،يكفي ،المقصد أنه األول.
ال
" َوَق َ
ال:
َفَق َ

عب ُد اْل َك ِريمِ اْلجوزِيُ :ك ِتب ِإَلى أَ ِبي ب ْك ٍر ِفي أ َِس ٍ ِ
وه ِب ِفَد ِاء َك َذا َوَك َذا،
َْ
ير أُسَرَ ،ف َذ َكُروا أََّن ُه ُم اْل َت َم ُس ُ
َ
َْ
َ
ِ
َحب ِإَل َّي ِم ْن َك َذا َوَك َذا.
وهَ ،لَق ْت ُل َر ُج ٍل م َن اْل ُم ْش ِرِك َ
ين أ َ
ا ْق ُتلُ ُ

ِ
ِ
ِ
ِ
َّ ِ
َّ
َه ِل َّ
الن َظ ِرِ ،م ْن ُه ْم قتادة
يعاَ .وِه َي َم ْن ُس َ
اع ٍة م َن اْل ُعَل َماء َوأ ْ
وخ ٌة َعَلى قَ ْو ِل َج َم َ
الثاني :أََّن َها في اْل ُكف ِار َجم ً
ِ
ِ
ينَ ،وََّل
َن ُي َم َّن َعَل ْيهَ ،وََّل أ ْ
ومجاهد .قالوا :إذ أ ُِسَر اْل ُم ْش ِر ُك َل ْم َي ُج ْز أ ْ
َن ُيَف َادى ِبه َف ُيَرد ِإَلى اْل ُم ْش ِرِك َ
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يجوز أَن يَفادى ِع ْندهم ِإََّّل ِباْلم أر ِ
َة؛ ِْل ََّنها ََّل تُْقَتل .و َّ ِ
وه ْم}
َُ ُ ْ ُ َ
ين َح ْي ُث َو َج ْدتُ ُم ُ
الناس ُخ َل َها { َفا ْق ُتلُوا اْل ُم ْش ِرِك َ
َْ
َ
ُ َ
َ ُْ
آخر ما َنَزَل ْت ِب َّ ِ ِ
[التوبةِ ،]5 :إ ْذ َكاَن ْت براء ٌة ِ
ِ َِّ
ام ِت َّ
الدََّل َل ُة
ََ َ
الت ْوقيفَ ،ف َو َج َب أ َْن ُيْقَتل ُكل ُم ْشرٍك إَّل َم ْن َق َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
عَلى َترِك ِه ِمن ِ
ِ
الن َس ِاء َوالص ْبَي ِ
ور م ْن َم ْذ َه ِب أَ ِبي َحنيَفةَ ،خيَف َة
َ
َ ْ
ان َو َم ْن ُي ْؤ َخ ُذ م ْن ُه اْل ِج ْزَي ُةَ .و ُه َو اْل َم ْش ُه ُ
َخبرَنا معمر عن قَ َتاد َة { َفِإ َّما مًّنا بعد وإ َّ ِ
ِ ِِ
الرَّز ِ
داء} َقا َل:
ينَ .ذ َكَر َع ْب ُد َّ
اق أ ْ ََ َ ْ ٌَ َ ْ َ
َن َي ُع ُ
أْ
ودوا َحْرًبا لْل ُم ْسلم َ
َ َ ُْ َ
ِما ف ً
ِ
ِ
وه ْم} [التوبة:
ين َح ْي ُث َو َج ْد ُت ُم ُ
ال ُم َجاهٌد :نسخها { َفا ْق ُتلُوا اْل ُم ْش ِرِك َ
َن َس َخ َهاَ " ،ف َش ِرْد ب ِه ْم َم ْن َخْلَف ُه ْم"َ .وَق َ
 .]5وهو قول الحكم.
اك و َغ ْيره .روى َّ
الثالث :أنها ناسخة ،قاله َّ
ين
الث ْورِي َع ْن ُج َوْي ِب ٍر َع ِن الضحاك { َفا ْق ُتلُوا اْل ُم ْش ِرِك َ
الض َّح ُ َ ُ ُ َ َ
حي ُث وج ْدتُموهم} [التوبةَ ]5 :قالَ :نس َخه { َفِإ َّما مًّنا بعد وإ َّ ِ
ال ْاب ُن اْل ُمَب َارِكَ ،ع ِن ْاب ِن
َ َ َ
َ َ ُْ َ
داء}َ ،وَق َ
ِما ف ً
َْ َ َ ُ ُْ
جريج عن ع َط ٍاءَ " :فِإ َّما مًّنا بعد وإ َّ ِ
داء" َفََل ُيْقَت ُل اْل ُم ْش ِر ُكَ ،وَل ِك ْن ُي َم َّن َعَل ْي ِه َوُيَف َادىَ ،ك َما قال هللا-
َُ ْ ٍ َ ْ َ
َ َ ُْ َ
ِما ف ً
عز وجل."-
هذا أيضا بعد اإلثخان ،وهذا إنما يكون بعد اإلثخان ،كما دلت عليه اآليات السابقة؛ ألن قبله فال يقتل

مشرك ،ولكن يمن عليه ويفادى قد يفهم من هذا أنه مطلق حتى على هذا القول إنما يكون المن والفداء
بعد اإلثخان.

َشع ُثَ :كان اْلحس ن ي ْكره أَن يْقَتل ْاْل َِسير ،وي ْتلُو { َفِإ َّما مًّنا بعد وإ َّ ِ
ال اْل َح َس ُن أ َْي ًضا:
ُ ََ
َ َ ُْ َ
" قال أ ْ َ
داء}َ ،وَق َ
ِما ف ً
َ َ َ ُ َ َُ ْ ُ َ
ِفي ْاْلي ِة َتْقِديم وَتأ ِ
ْخ ٌيرَ ،ف َكأََّن ُه َقالَ :ف َضْرب ِ ِ
الَ { :ح َّتى ِإذا
َ
ُ
ٌ َ
الرَقاب َح َّتى َت َض َع اْل َحْر ُب أ َْوَزَارَها .ثُ َّم َق َ
َ
ِ
ِ
ِ
ثاق}َ ،و ُزِعم أََّن ُه َل ْي َس لِ ْ ِ
َن َيْق ُتَل ُهَ ،لكَّن ُه ِباْل ِخَي ِار
ْل َمامِ ِإ َذا َح َص َل ْاْل َِس ُير في َيَد ْيه أ ْ
أَ ْث َخ ْن ُت ُم ُ
وه ْم َف ُشدوا اْل َو َ
َ
ِ
ِ
َن َي ُم َّن ،أ َْو ُيَف ِاد َي ،أ َْو َي ْس َت ِر َّق.
في َثََل َثة َمَن ِاز َلِ :إ َّما أ ْ
السي ِ
ِ
ِِ
َّ ا ِ
اإل ْث َخ ِ
َسٌر ِإََّّل َب ْعَد ِْ
ف؛ لَِق ْولِ ِه َت َعالَىَ { :ما
ان َواْلَق ْت ِل ِب َّ ْ
اء َوََّل أ ْ
الرب ِعَ :ق ْو ُل َسعيد ْب ِن ُجَب ْي ٍرََّ :ل َي ُكو ُن فَد ٌ
ض} [اْلنفالَ .]67 :فِإ َذا أ ُِسَر َب ْعَد َذلِ َك َفِل ْ ِ
َسرى َحتَّى ُي ْث ِخ َن ِفي ْاْلَْر ِ
َن
ْل َمامِ أ ْ
كان لَِن ِب ٍي أ ْ
َ
َن َي ُكو َن َل ُه أ ْ
آه ِم ْن َق ْت ٍل أ َْو َغ ْي ِِره.
َي ْح ُك َم بِ َما َر ُ
ِ
اْل َخ ِ
ال ،رو ِ
ِ
ام ِ
اس،
س :أ َّ
عَّب ٍ
اه َعلي ْب ُن أَِبي َطْل َح َة َع ِن ْاب ِن َ
ام ُم َخَّيٌر في ُك ِل َح ٍ َ َ ُ
َن ْاْلَي َة ُم ْح َك َمةٌَ ،و ْاإل َم ُ
ِي و ْاْلَوَز ِ
وَقاَله َكثِير ِمن اْلعَلم ِاء ِم ْنهم ابن عمر واْلحسن وع َطاء ،وه و م ْذهب مالِ ٍك و َّ ِ ِ
َّ
اع ِي
الشافع ِي َوالث ْورِ َ ْ
ُ ُ ْ ُ ُ ََ َ َ َ ُ َ َ ٌ َ ُ َ َ َ ُ َ َ
َ ُ ٌ َ ُ َ
َّللا عَلي ِه وسَّلم -واْل ُخَلَفاء َّ ِ ِ
َّ
َن َّ
ين َف َعُلوا ُك َّل
عَب ْيٍد َو َغ ْي ِرِه ْمَ .و ُه َو ِاَّل ْخ ِتَي ُار؛ ِْل َّ
الراشد َ
َوأَ ِبي ُ
الن ِب َّي َ -صلى َّ ُ َ ْ َ َ َ َ
ِ
َّ
َذلِ َكَ ،قَتل َّ ِ
عْقَب َة ْب َن َأ ِبي م َع ْي ٍط َو َّ
الن ْضَر ْب َن اْل َح ِار ِث َي ْو َم َب ْد ٍر َص ْبًرا،
َّللا َعَل ْيه َو َسَّل َمُ -
النبي َ -صلى َّ ُ
َ
ُ
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َوَف َادى َس ِائَر أ َ ى
َخ َذ ِم ْن َسَل َم َة ْب ِن
ام َة ْب ِن أَُث ٍ
ال اْل َحَن ِف ِيَ ،و ُه َو أ َِس ٌير ِفي َيِدِهَ ،وأ َ
ُس َار َب ْد ٍرَ ،و َم َّن َعَلى ثُ َم َ
ِ
ِِ
ْاْلَ ْكوِع ج ِاري ًةَ ،فَفدى ِبها أَُن ِ
َخ َذ ُه ُم
ينَ ،و َهَب َط َعَل ْي ِه َ -عَل ْي ِه َّ
َه ِل َم َّك َة َفأ َ
السََل ُمَ -ق ْو ٌم م ْن أ ْ
اسا م َن اْل ُم ْسلم َ
َ َ
َ َ َ
ً
ِ
ِ
ِ
َّ
َّ ِ
يح،
الصح ِ
َّللا َعَل ْيه َو َسَّل َمَ -و َم َّن َعَل ْي ِه ْمَ ،وَق ْد َم َّن َعَلى َس ْب ِي َه َو ِاز َنَ .و َه َذا ُكل ُه َثا ِب ٌت في َّ
النبي َ -صلى َّ ُ
ضى ج ِم ِ
ِ
َن ْاْلَي َت ْي ِن م ْح َكم َت ِ
ال َّ
ول ِب ِه َما،
اسَ :و َه َذا َعَلى أ َّ
ان َم ْع ُم ٌ
الن َّح ُ
َوَق ْد َم َ َ ُ
يع ُه في ( ْاْلَ ْنَفال) َو َغ ْي ِرَهاَ .ق َ
ُ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َن َّ
َم َك َن اْل َع َم ُل ِب ْاْلَي َت ْي ِن َفََل َم ْعَنى لِْلَق ْو ِل
َو ُه َو َق ْو ٌل َح َس ٌن؛ ِْل َّ
الن ْس َخ إَّن َما َي ُكو ُن ل َش ْي ٍء َقاط ٍعَ ،فإ َذا أ ْ
ِ
ِ
ِب َّ
َن َيَق َع َّ
ان ْاْلَ ْسُر َج َاز اْلَق ْت ُل
ان َي ُج ُ
وز أ ْ
اه ْمَ ،فِإ َذا َك َ
ين َكَفُروا قََتْلَن ُ
الت َعب ُد ِإ َذا َلقيَنا َّالذ َ
الن ْس ِخِ ،إ َذا َك َ
و ِاَّلس ِترَقاق واْلمَفاداةُ واْلمن ،عَلى ما فِ ِ
ِ ِِ
َه ِل اْل َمِديَن ِة
يه َّ
ينَ .و َه َذا اْلَق ْو ُل ُيْرَوى َع ْن أ ْ
الصََل ُح لْل ُم ْسلم َ
َ َ
َ ْ ْ ُ َ ُ َ َ َ
ِ
و َّ ِ ِ
َّ
ِاّللَِ -عَّز
اهَ ،وب َّ
ور َ
الشافع ِي َوأَِبي ُ
َّمَن ُ
اه الط َحاوِي َم ْذ َهًبا َع ْن أَ ِبي َحنيَفةََ ،واْل َم ْش ُه ُ
عَب ْيٍدَ ،و َح َك ُ
َ
ع ْن ُه َما َقد ْ
يق".
َو َج َّل -التَّ ْوفِ ُ
طالب :هذا اَّلستشهاد أتى  ....أسرى بدر بالنص بالقرآن....
بمنع الفداء؟ هل يجوز أن يستدل بها على جواز الفداء؟
طالب.....:
ال ،أنا أقول :إنه استدل بها ،حصل الفداء ألسرى بدر ،وهذه القصة استشهاد غير مقر ،فكيف يتم

االستدالل به؟ كيف يتم االستدالل بقصة لم يحصل عليها اإلقرار ،بل عوتب فيها النبي –عليه الصالة
والسالم-؟

هذه مسألة فرع من اجتهاد النبي –عليه الصالة والسالم ،-هل له أن يجتهد أو ليس له أن يجتهد؟

وهل ما حصل منه من اجتهاد في قضية األسرى وموافقة أبي بكر له ،هل هذا استشهاد خاطئ أو أنه
خالف األولى؟ هل هو اجتهاد صحيح وملزم ،لكنه خالف األولى؟ إنما عوتب؛ ألنه حصل اجتهاده

على خالف األولى ،مع أنه عرض عليه شيء من التخويف في هذه القضية ،هل نقول :إنه اجتهاد

خاطئ أو نقول :إنه اجتهاد صائب ،لكنه خالف األولى؟ األولى خالفه ،وهل يقر على االجتهاد

الخاطئ أو ينقض؟
طالب.....:اْليات....النبي –صلى هللا عليه وسلم...وأقر على ....لم..
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هو حصل الفداء ،وأطلق سراحهم ،يعني لو كانوا موجودين ،ما زالوا في األسر والوثاق ،هل ينقض
هذا الحكم باعتباره خطأ ،وال يقر على خطأ –عليه الصالة والسالم – أو يقال :اجتهاد صحيح ،لكنه

خالف األولى {ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في األرض}؟
طالب....:ثمامة..
نعم.
طالب....... :
ثمامة ما فيه إشكال.
طالب :أسلم ..

من على ثمامة بن آثال ،ال ،أطلقه قبل أن يسلم أطلقه قبل أن يسلم ،أطلقه من أسره قبل أن يسلم ،ثم
لما أُعتق ذهب إلى حائط واغتسل وأعلن إسالمه.
اهٌد وابن جبي ٍر :هو ُخر ِ
ِ
" َّ ا ِ
يسى َ -عَل ْي ِه
ال ُم َج َ ْ ُ ُ َ ْ ُ َ ُ ُ
وج ع َ
الرب َع ُةَ :ق ْولُ ُه َت َعاَلىَ { :ح َّتى َت َض َع اْل َحْر ُب أ َْوزَارها} َق َ
ِ
ِ
السََلم ،-وعن مج ِ
اإل ْسََلمَِ ،ف ُي ْسلِم ُكل َي ُه ِ
ين ِْ
ود ٍي
اهٍد أ َْي ًضا :أ َّ
َن اْل َم ْعَنى َحتَّى ََّل َي ُكو َن د ٌ
ين ِإََّّل د َ
َّ ُ َ َ ْ ُ َ
ُ
ِ ِ ِ
وَنصرِاني وص ِ
الش ُ ِ ِ ِ
ِ
اح ِب ِمَّل ٍةَ ،وَتأْم ُن َّ
ال
َ َْ ٍ َ َ
اة م َن الذ ْئب .ونحوه َع ِن اْل َح َس ِن َواْل َكْلب ِي َواْلَفَّراء َواْلك َسائ ِيَ .ق َ
َ
ِ ِ
ِ
اءَ :ح َّتى ُي ْؤ ِم ُنوا َوَي ْذ َه َب اْل ُك ْفُر".
اْلك َسائيَ :ح َّتى ُي ْسل َم اْل َخْل ُ
ال اْلَفَّر ُ
قَ .وَق َ
وهذا ال يكون إال في عهد عيسى –عليه السالم -حيث ال يقبل إال اإلسالم.
اإلسََلم عَلى ِ
ين ُكلِ ِهَ .وَقال اْل َحس ُنَ :ح َّتى ََّل َي ْع ُب ُدوا ِإََّّل َّ ِ
الد ِ
يلَ :م ْعَنى
ال اْل َكْل ِبيَ :ح َّتى َي ْظ َهَر ِْ ْ ُ َ
َّللاَ .وق َ
َ
َ َ
" َوَق َ
ِ
ِ
ِ
اه َح َّتى َت َض َع اْل َحْر ُب،
يلَ :م ْعَن ُ
ْاْل َْوَز ِار السََل ُحَ ،فاْل َم ْعَنى ُشدوا اْل َوَث َ
ْم ُنواَ ،وَت َضعُوا السََل َحَ .وق َ
اق َح َّتى َتأ َ
َو اْلمواد ِ
َي ْاْلَعداء اْلمحاربون أَوزارهم ،وهو ِسََلحهم ِباْله ِز ِ
ال
ال لِْل ُكَر ِ
أِ
يمة أ ِ ُ َ َ َ
ْ َ ُ ُ َ َ ُ َ ْ َ َ ُ ْ َ َُ
اع :أ َْوَزٌارَ .ق َ
عةَ .وُيَق ُ
ُُْ َ َ
َع َشى:
ْاْل ْ
ِ
ور
احا ِط َو ًاَّل َو َخ ْيًَل ُذ ُك َا
َوأ ْ
َعَد ْد ُت لْل َحْرِب أ َْوَزَارَها ِ ...رَم ً
ير َف ِعيَرا
اوَد ُي ْحَدى ِب َها َ ...عَلى أَ َث ِر اْل َح ِي ِع ً ا
َو ِم ْن َن ْس ِج َد ُ
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ِِ ِ
ِ
ِ
َي أَ ْثَقالُ َهاَ .واْل ِو ْزُر الثَق ُلَ ،و ِم ْن ُه َو ِز ُير اْل َملك؛ ْل ََّن ُه َي َت َح َّم ُل َع ْنهُ
يلَ { :ح َّتى َت َض َع اْل َحْر ُب أ َْوزَارها} أ ْ
َوق َ
ِيَ :قال اْلحسن وع َطاءِ :في ْاْلي ِة َتْقِديم وَتأ ِ
ِِ ِ ِ
ِ
ْخ ٌير،
ال ْاب ُن اْل َعَرب ِ
َ
ٌَ
َ ََ ُ ََ ٌ
الَ .وأَ ْثَقاُل َها السََل ُح لثَقل َح ْمل َهاَ .ق َ
ْاْلَ ْثَق َ
الرَق ِ
اقَ ،وَل ْي َس لِ ْ ِ
اْلم ْعَنى َف َضْر َب ِ
َن
ْل َمامِ أ ْ
اب َح َّتى َت َض َع اْل َحْر ُب أ َْوَزَارَهاَ ،فِإ َذا أَ ْث َخ ْنتُ ُم ُ
وه ْم َف ُشدوا اْل َوَث َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الَ :ل ْي َس ِب َه َذا
اج أََّن ُه َد َف َع أَس ًا
ِي َع ِن اْل َح َّج ِ
ع ْبد َّ
َّللا ْب ِن ُ
ير ِإَلى َ
َيْق ُت َل ْاْلَس َيرَ .وَق ْد ُرو َ
ع َمَر لَيْق ُتَل ُه َفأََبى َوَق َ
َّللا ،وَق أَر " :ح َّتى ِإ َذا أَ ْث َخ ْن ُتموهم َف ُشدوا اْلوَثاق"ُ .قْلَناَ :ق ْد َقالَه رسول َّ ِ
َّ
َّللا َعَل ْي ِه َو َسَّل َم-
َ
َ َ
َمَرَنا َّ ُ َ َ
َّللا َ -صلى َّ ُ
َُُ ُ
ُ ُْ
أَ
ِ
ِ ِ
ير َّ ِ ِ
ِ
َّللا ِفي ِ
َوَف َعلَ ُهَ ،ولَ ْي َس ِفي َت ْف ِس ِ
الزَنى ُح ْك َم اْل َجْلِدَ ،وَبَّي َن
َّللا لْل َم ِن َواْلفَداء َم ْن ٌع م ْن َغ ْي ِرهَ ،فَق ْد َبَّي َن َّ ُ
َّ
ِ
َّ ِ
ال،
ع َمَر َك ِرَه َذلِ َك ِم ْن َيِد اْل َح َّج ِ
َّللا َعَل ْي ِه َو َسَّل َمُ -ح ْك َم َّ
اج َف ْ
الر ْجمَِ ،وَل َع َّل ْاب َن ُ
اع َت َذَر ب َما َق َ
النبي َ -صلى َّ ُ
َعَل ُم".
َوَرب َك أ ْ

ألن هذا األسير قد يكون ممن ال يستحق القتل ،هو يستحقه من وجهة نظر الحجاج؛ ألنه يقتل ألدنى
سبب ،لكن ابن عمر غيره.

طالب :السَلم عليكم يا شيخ ،هل يعرض عليه اإلسَلم.
هو لو أسلم قبل أن يقتل ُقبل منه ،وال مانع أن يعرض عليه؛ ألن المطلوب اإلسالم ليس المطلوب
القتل ،القتل ليس مطلبا لذاته.
ِ
َي ْاْل َْمُر
َّللا ََّل ْن َت َصَر ِم ْن ُه ْم} َذلِ َك " ِفي َم ْو ِض ِع َرْف ٍع َعَلى َما َتَقَّد َم ،أ ِ
شاء َّ ُ
" َق ْوُل ُه َت َعاَلى{ :ذل َك َوَل ْو َي ُ
َّ ِ
ِ
َن َي ُكو َن ُم ْب َتَدأً ،اْل َم ْعَنى
وب َعَلى َم ْعَنى ا ْف َعلُوا َذلِ َكَ .وَي ُج ُ
وز أ ْ
ص ٌ
يلُ :ه َو َم ْن ُ
الذي َذ َكْر ُت َوَبَّي ْن ُتَ .وق َ
ح ْكم اْل ُكَّف ِار .وِهي َكلِم ٌة يس َتع ِملُها اْلَف ِصيح ِع ْند اْل ُخر ِ ِ
ِ
ال تعالى{ :هذا
ُ َ ُ
َ َ َ َْ ْ َ
وج م ْن َكََل ٍم إلَى َكََل ٍمَ ،و ُه َو َك َما َق َ
ُ ُ
ِن لِ َّ ِ
آب} [ص".]55 :
َوإ َّ
ين َل َشَّر َم ٍ
لطاغ َ
َذلِ َك
َذلِ َك

يعني االنتقال من أسلوب إلى آخر ،ومن موضوع إلى آخر يستعملون هذا يستعملون نعم ،ويستعملون
أما بعد ،وهكذا.
ِ
َن لِ َّ ِ ِ
َهَل َك ُه ْم بِ َغ ْي ِر قتال .وقال ْاب ُن
ُع ِرُف ُك ْم أ َّ
َي أ ْ
لظالم َ
َي َه َذا َح ٌّقَ ،وأََنا أ َ
ين َك َذاَ .و َم ْعَنى {ََّل ْن َت َصَر م ْن ُه ْم} أ ْ
أْ
اسَْ :لَهَل َكهم ِبج ْنٍد ِمن اْلمََل ِئ َك ِة{ .و ِ
َمَرُك ْم ِباْل َحْرِب؛ لَِيْبلُ َو َوَي ْخ َت ِبَر
لك ْن لَِيْبلُ َوا َب ْع َض ُك ْم بَِب ْع ٍ
َعَّب ٍ
ْ ُْ ُ
َ
ض} أ ْ
َي أ َ
َ َ
يل َّ ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ
ين قُ ِتلُوا ِفي س ِب ِ
َّللا}
ين َو َّ
َب ْع َض ُك ْم بَِب ْع ٍ
ورِة َن ْفس َهاَ { ،و َّالذ َ
الصا ِب ِر َ
ض َفَي ْعَل ُم اْل ُم َجاهد َ
ينَ ،ك َما في الس َ
َ
ام ِةَ " :ق َاتلُوا" ،وِهي ْ ِ
ِ
ِ
عَب ْيٍد.
اءةُ اْل َع َّ
يريد قتلى أحد من المؤمنينَ { ،فَل ْن ُيض َّل أ ْ
اختَي ُار أَِبي ُ
َعماَل ُه ْم} قَر َ
َ َ
ضمِ اْلَق ِ
الت ِاءَ ،وَك َذِل َك َقَ أَر اْل َح َس ُن ِإََّّل أََّن ُه َشَّدَد َّ
اف َوَك ْس ِر َّ
اء َعَلى
صُ " :ق ِتُلوا" ِب َ
َوَقَ أَر أ َُبو َع ْم ٍرو َو َح ْف ٌ
الت َ
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ير .وَق أَر الجدري و ِعيسى بن عمر وأَبو حيوَة " :قََتلُوا" ِبَف ْت ِح اْلَق ِ
َّ ِ
اف َو َّ
فَ ،ي ْع ِني
غ ْي ِر أَلِ ٍ
الت ِاء ِم ْن َ
الت ْكث ِ َ َ
َ َ ْ ُ ُ ََ َ ُ َ ْ َ
َن هِذِه ْاْلي َة َنَزَل ْت يوم أُحٍد ورسول َّ ِ
ِ
ِ
َّ
َّللا َعَل ْي ِه
ال َق َت َاد ُةُ :ذكَر َلَنا أ َّ َ
ين َقَتُلوا اْل ُم ْش ِرِك َ
َّالذ َ
َ
َّللا َ -صلى َّ ُ
َْ َ ُ َ َ ُ ُ
ينَ .ق َ
وسَّلمِ -في ِ
الش ْع ِبَ ،وَق ْد َف َش ْت ِف ِ
اع ُل ُهَب ُلَ .وَن َادى
اح ُ
ات َواْلَق ْت ُلَ ،وَق ْد َن َادى اْل ُم ْش ِرُكو َنْ :
يه ُم اْل ِجَر َ
ََ َ
ِ
ِ
َّ
الَ .فَقال َّ ِ
َّللا
َّللا أ ْ
َعَلى َوأ َ
ال اْل ُم ْش ِرُكو َنَ :ي ْو ٌم ِبَي ْومِ َب ْد ٍرَ ،واْل َحْر ُب س َج ٌ
النبي َ -صلى َّ ُ
َ
َجلَ .وَق َ
اْل ُم ْسل ُمو َنُ َّ :
َّ
ِ َّ
ِه ْم ُيْرَزقُو َن َوقَ ْتََل ُك ْم ِفي َّ
اء ِع ْنَد َرب ِ
ال
اء .قَ ْتََل َنا أ ْ
َحَي ٌ
الن ِار ُي َعذ ُبو َن» َفَق َ
َعَل ْيه َو َسل َم« :-قُولُواََّ :ل َس َو َ
ِ
َّللا َم ْوََّل َناَ ،وََّل َم ْوَلى َل ُك ْمَ .وَق ْد َتَقَّد َم ِذ ْكُر
اْل ُم ْش ِرُكو َنِ :إ َّن َلَنا اْل ُعزَّىَ ،وََّل ُ
ال اْل ُم ْسل ُمو َنُ َّ :
عزَّى َل ُك ْمَ .فَق َ

ذلك في (آل عمران)".

القراءة قراءة العامة {والذين قاتلوا في سبيل هللا فلن يضل أعمالهم} ،ومع قراءة :والذين ُقتلوا ،أو ُقتلوا،
وقتلوا ،كلها قراءات ،لكن مما رجح به قراءة العامة :قاتلوا اآلية التي تليها كما سيشير إليها المفسر،
{سيهديهم ويصلح بالهم} سيهديهم هذا للمستقبل ،مع أنهم قتلوا ،كيف يكون سيهديهم وهم قتلوا؟ اللهم

إال وجه بهم من أنهم سيهديهم...
طالب..... :الجنة..
نعم أماكنهم ومساكنهم ومنازلهم ونزلهم في الجنة.
طالب :آية يونس..
ماذا؟
طالب :آية يونس .......
نعم.
ِ
ِ
"قوله تعالىَ { :سَي ْهِد ِ
ع ْم ٍروُ " :ق ِتُلوا" َب ِع َيد ٌة؛ لَِق ْولِ ِه َت َعاَلى:
اء ُة أَ ِبي َ
يه ْم َوُي ْصل ُ
ال اْلُق َش ْيرِي :قَر َ
ح باَل ُه ْم} َق َ
ِ
وص ُ ِ
ال َغ ْيُرُهَ :ي ُكو ُن اْلم ْعَنى َسَي ْهِد ِ
{ َسَي ْهِد ِ
يه ْم ِإَلى اْل َجَّن ِة،
ول ََّل ُي َ
ف ب َه َذاَ .ق َ
يه ْم َوُي ْصل ُح باَل ُه ْم}َ ،واْل َمْق ُت ُ
َ
ِ
ِ ِ
ِ
ال ْاب ُن ِزَي ٍادَ :سَي ْهِد ِ
ير
يه ْم ِإلَى ُم َح َّ
اج ِة ُم ْن َك ٍر َوَن ِك ٍ
َي ُي َحق ُ
ق َل ُه ُم اْل ِهَد َاي َةَ .وَق َ
أ َْو َسَي ْهدي َم ْن َبق َي م ْن ُه ْم ،أ ْ
ِ
ِ
ِ
ان َوالطُر ِق
ين ِإَلى م َسالِ ِك اْل ِجَن ِ
ال أ َُبو اْل َم َعاليَ :وَق ْد َت ِرُد اْل ِهَد َاي ُة َواْل ُمَر ُاد ِب َها ِإْر َش ُاد اْل ُم ْؤ ِمن َ
في اْلَق ْب ِرَ .ق َ
َ
ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِِ
ِ
َعماَل ُه ْمَ .سَي ْهِد ِ
يه ْم}َ ،و ِم ْنهُ
ينَ { :فَل ْن ُيض َّل أ ْ
اْل ُم ْفضَية ِإَل ْي َهاَ ،و ِم ْن َذل َك قَ ْولُ ُه َت َعاَلى في صَفة اْل ُم َجاهد َ
َقولُه َتعاَلىَ { :فاهد ِ ِ ِ
ِ
َي ِإ َذا َد َخلُو َها
ُْ ُ
ْ ُ َ
وه ْم إلى صراط اْل َجحيمِ} [الصافات ]23 :معناه فاسلكوا بهم إليها .أ ْ
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ف بِمَن ِازلِ ِهم ِم ْن أ ْ ِ
ِ
ِ ِ
ال
ال َل ُه ْم َتَفَّرقُوا ِإَلى َمَن ِازلِ ُك ْمَ ،ف ُه ْم أ ْ
َهل اْل ُج ُم َعة إ َذا ا ْن َصَرُفوا إَلى َمَن ِازلِ ِه ْمَ .ق َ
ْ
ُيَق ُ
َعَر ُ َ
ِ
ِ
ين.
اه ُم َجاهٌد َوأَ ْك َثُر اْل ُمَفس ِر َ
َم ْعَن ُ
ِي ما يدل عَلى ِصح ِ
ِيَ ،قالَ :قال رسول َّ ِ
َّ
َّة َه َذا اْلَق ْو ِل َع ْن أَِبي َس ِع ٍيد اْل ُخ ْدرِ
َّللا
َوِفي اْل ُب َخارِ َ َ ُ َ
َّللا َ -صلى َّ ُ
َ ََُ ُ
ِ َّ
الن ِار َف ُي ْحَب ُسو َن َعَلى قَ ْن َطَرٍة َب ْي َن اْل َجَّن ِة َو َّ
ص اْلم ْؤ ِمنُو َن ِم َن َّ
الن ِار َف ُيَقص لَِب ْع ِض ِه ْم
َعَل ْيه َو َسل َمَ « :-ي ْخلُ ُ ُ
ِم ْن بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا ،حتى ِإ َذا ُهِذ ُبوا وُنقوا أُِذ َن َل ُهم ِفي ُد ُخ ِ
ول اْل َجَّن ِةَ ،ف َو َّالِذي
َ
ْ
ِ ِ ِ ِ
ِِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
َي َبَّيَن َها
َح ُد ُه ْم أ ْ
س ُم َح َّمٍد ِبَيده َْل َ
َن ْف ُ
يلَ { :عَّرَفها َل ُه ْم} أ ْ
َهَدى ب َم ْن ِزلِه في اْل َجَّنة م ْن ُه ب َم ْن ِزلِه في الد ْنَيا» َوق َ
ِ
َلهم ح َّتى عرُفوها ِمن َغي ِر ِ
وها
َّللا َت َعاَلى َل ُه ُم اْل َجَّن َة في الد ْنَياَ ،فَل َّما َد َخلُ َ
ال اْل َح َس ُنَ :و َص َ
ُْ َ
ََ َ ْ ْ ْ
ف َّ ُ
است ْدََّل ٍلَ .ق َ
عرُفوها ِب ِصَف ِتها .وِق ِ ِ
يه ح ْذف ،أَي عَّرف طُرَقها ومس ِ
افَ .وقِي َل:
اكَن َها َوُب ُي َ
ف اْل ُم َض َ
وت َها َل ُه ْمَ ،ف َح َذ َ
ََ َ
يل :ف َ ٌ ْ َ َ ُ َ َ َ َ
َ َ َ
َه َذا َّ
يف ِبَدلِيل".
الت ْع ِر ُ
بدليل يدلهم؛ ألنهم يصلون إلى ما يريدون من غير وجود ما يدلهم ،ومقتضى الحديث« حتى إذا ُهذ ُبوا

ُّ
َهَدى ب َم ْنزله في اْل َجنة م ْن ُه ب َم ْنزله في
َح ُد ُه ْم أ ْ
َوُنقوا أُذ َن َل ُه ْم في ُد ُخول اْل َجنةَ ،فَوالذي َنْف ُس ُم َحمد بَيده َأل َ
ُّ
الد ْنَيا» ،وهذا ال يحتاج إلى دليل ،مقتضاه ال يحتاج إلى دليل.
" َوِقي َلَ :ه َذا َّ
يف ِبَدلِيل َو ُه َو اْل َمَل ُك اْل ُم َوَّك ُل بِ َع َم ِل اْل َع ْبِد َي ْم ِشي َب ْي َن َيَد ْي ِه َوَي ْتَبعُ ُه اْل َع ْب ُد َح َّتى َيأ ِْتي
الت ْع ِر ُ
َ
ِ
يث أَ ِبي َس ِع ٍيد اْل ُخ ْدرِ
ال ْاب ُن
يع َما ُج ِع َل َل ُه ِفي اْل َجَّن ِةَ .و َحِد ُ
اْل َع ْب ُد َم ْن ِزَل ُهَ ،وُي َع ِرَف ُه اْل َمَل ُك َجم َ
ِي َيُرد ُهَ .وَق َ
ف ،وهو َّ ِ
ِ
ِ
ِ
َّ ِ
ام
َي َطَّيَب َها َل ُه ْم ِبأَْن َو ِ
َعَّب ٍ
اع اْل َمََلذَ ،م ْأ ُخوٌذ م َن اْل َعْر َ ُ َ
الرائ َح ُة الطيَب ُةَ .و َط َع ٌ
اسَ " :عَّرَفها َل ُه ْم" أ ْ
اعر ي َخ ِ
معَّرف أَي م َطَّيبَ ،تُقول اْلعرب :عَّرْفت اْل ِق ْدر ِإ َذا َطَّيب َتها ِباْل ِمْل ِح و ْاْلَبَز ِار .وَقال َّ ِ
اط ُب َر ُجًَل
ُ ََ ُ َ َ
َ ْ
الش ُ ُ
ْ َ
َ
َُ ٌ ْ ُ ٌ
َ َ
ويمدحه :عرفت كاتب عرفته اللطائم
ِم ْن
ِم َن

ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ف ِْ
يلُ :ه َو
ع ِر َ
يقولَ :ك َما ُ
اإل ْت ُبَ ،و ُه َو اْلَبق ُير َواْلَبق َيرةَُ ،و ُه َو َقم ٌ
اءَ .وق َ
يص ََّل ُك َّم ْي ِن َل ُه َتْلَب ُس ُه الن َس ُ
ِِ
الطعام بع َضه عَلى بع ٍ ِ
َّ
ضَ ،و ُه َو
ض ُه َعَلى َب ْع ٍ
َي َب ْع ُ
الَ :ح ِر ٌير لم ُم َعَّر ٌ
َو ْض ِع َ ُ َ ْ ُ َ َ ْ
ف ،أ ْ
ض م ْن َك ْثَرتهُ ،يَق ُ
لط ِ
ِ
ِ
ِ
س .وِقيل ":عَّرَفها َلهم" أ َّ
اس َت ْو َج ُبوا اْل َجَّن َة .وقيلي
َي َوفَق ُه ْم ل َّ َ
اْل ُعْرف اْل ُم َت َتا ِب ِع َك ُعْرف اْلَفَر ِ َ َ َ
اعة َحتَّى ْ
ُْ ْ
ل :عَّرف أَهل َّ ِ
ار لِ َكَرامتِ ِهم فِ َ ِ
ِ
ف المطيعين أنها لهم".
يلَ :عَّر َ
يهاَ .وق َ
الس َماء أََّن َها َل ُه ْم إ ْظ َه ً ا َ ْ
َ َ َ َْ
التعريف هذا عرفها لهم هل يكون قبل الموت أو بعده؟ جاءت صفة الجنة في النصوص ،نصوص
الكتاب والسنة ،وجاء توصيف األعمال الموصلة إلى الجنة ،وهذا ال شك أنه نوع من التعريف ،نعم لم
يكن في الجنة مما في الدنيا إال األسماء ،لكن بضرب المثال وذكر الشبيه ولو من وجه يتم هذا
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التعريف إذا استصحبنا أن فيها ما العين رأت ،وال أذن سمعت ،وال خطر على قلب بشر ،هذا أيضا
نوع من التشويق لها ،وللعمل من أجلها ،فالتعريف أعم من أن يكون باآلخرة.

طالب :شيخ أحسن هللا إليك..
نعم.
طالب :يفتح له في قبره.
نعم يفتح له في قبره ،ويفتح له فتحة إلى منزله في الجنة ،ويتنعم بها ،ويرى منزله أيضا ،وهذا من
التعريف.
طالب :هل هذا يكون بعد الموت؟
بعد موته.
طالب :إن كان المقصود ......منزله يا شيخ؟
المقصود أنه يفتح له إلى شيء من منازله في اآلخرة ،يتنعم به ،ويشتاق إليه ،ويكون مطمئنا له.
طالب :هل يمكن.......
ممكن التعريف يكون لمراحل.
طالب :الخطيب في التقريب.
ال ،حمل اللفظ على أكثر من معنى هو قول عند الشافعية ،يعني حمل اللفظ على معانيه ،حمل اللفظ
المشترك على معانيه هذا عندهم ،وغيرهم ال يقول به.

طالب :بالتفسير.
طالب...:كتب التفسير.
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ماذا؟
طالب :إذا احتملت اللفظة أكثر من معنى وليس......يحمل على......
ال ،هو إذا كانت اللفظة ...فرق بين المشترك وبين المتواطئ وبين اللفظ الذي له حقيقة ومجاز ،كما

يقولون :ال يجوز حمل اللفظ على حقيقته ومجازه في آن واحد ،لكن اللفظ المشترك تقول :رأيت عينا
هل يجوز أن تقصد بهذه العين الجارية والباصرة والذهب؟ يجوز في آن واحد؟

طالبَّ :ل.
ما يجوز.
طالب :الحديث أنه َّل يجوز ....
يعني ريحها ،ال ما قال :تعريفها.
طالب :مثل الصمد ...الخاص ....
ما فيه يتعارض.
طالب........ :
أين ،عرف غير التعريف عرفها تعريفا.
َّللا ي ْنصرُكم} أَي ِإن َت ْنصروا ِدين َّ ِ
ِ
صُرُك ْم َعَلى
َ
" َق ْولُ ُه تَ َعاَلىَ{ :يا أَي َها َّالذ َ
صُروا َّ َ َ ُ ْ ْ ْ ْ ُ ُ
َّللا َي ْن ُ
آم ُنوا ِإ ْن َت ْن ُ
ين َ
َّللا من ي ْنصره} [الحج ،]40 :وَق ْد َتَقَّدم .وَقال ُق ْطربِ :إن َت ْنصروا َنبِي َّ ِ
ِ
َّ
َّللا
َّ
َ َ َ ٌُ ْ ُُ
صَر َّن َّ ُ َ ْ َ ُ ُ
َ
اْل ُكف ِارَ .نظ ُيرُه { َوَلَي ْن ُ
الصر ِ
ِ
احٌد {وي َث ِب ْت أَ ْقدام ُكم} أ ِ
َّللا ،واْلمعَنى و ِ
ِ
ِ ِ ِ
يلَ :عَلى ِْ
اط.
يلَ :عَلى َ
َُ
صْرُك ُم َّ ُ َ َ ْ َ
َي ْن ُ
اإل ْسََلمَِ .وق َ
َي ع ْنَد اْلق َتالَ .وق َ
َ ْ ْ
ِ ِ
ِ
يت ْاْلَ ْقَدامِ ِعَب َارًة َع ِن َّ
الن ْص ِر َواْل َمعُوَن ِة ِفي َم ْو ِط ِن اْل َحْرِب.
َم ِنَ ،فَي ُكو ُن َت ْث ِب ُ
يل :اْل ُمَر ُاد َت ْث ِب ُ
يت اْلُقُلوب ب ْاْل ْ
َوق َ
ِ
ِ ِ ِ
وَق ْد م َ ِ
ِ
ِ
ين
اكِ{ :إ ْذ ُيوحي َرب َك ِإَلى اْل َمَلئ َكة أَني َم َع ُك ْم َف َثبِ ُتوا َّالذ َ
ال ُهَن َ
ضى في " ْاْلَ ْنَفال" َه َذا اْل َم ْعَنىَ .وَق َ
َ َ
ِ
ِ
اك ْم َمَل ُك اْل َم ْو ِت}
اها ُهَناَ ،كَق ْولِه َت َعاَلىُ { :ق ْل َي َت َوَّف ُ
اك َواس َط ًة َوَنَف َ
آم ُنوا} [اْلنفالَ ،]12 :فأَ ْثَب َت ُهَن َ
َ
[السجدة ،]11 :ثُ َّم َنَف ِ ِ
َّللا َّالِذي َخَلَق ُك ْم ثُ َّم َرَزقَ ُك ْم ثُ َّم ُي ِميتُ ُك ْم} [الرومَّ { ]40 :الِذي َخَل َق
َ
اها بَق ْولِهُ َّ { :
ِ
ِ
َِّ
َّللا َو ْحَد ُه".
اْل َم ْو َت َواْل َح َ
ياة} [الملكَ ]2 :و َمَثُل ُه َكث ٌيرَ ،فََل َفاع َل إَّل َّ ُ
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يعني الفاعل الحقيقي هو هللا وحده ،وقد يضاف الفعل إلى بعض األسباب المؤثرة ،إلى بعض األسباب

المؤثرة ال بذاتها ،وإنما بجعل األثر فيه من هللا –جل وعال -أنبت الربيع البقل ،أنبت الماء الزرع،
يد ،وهللا يتوفى األنفس ،توفته رسلنا ،المقصود أنه قد يضاف
والمنبت هو هللا –جل وعال ،-مات ز ٌ
الفعل إلى فاعله الحقيقي ،وهو هللا –جل وعال ،-وقد يضاف إلى بعض األسباب التي لها تأثير قد
جعله هللا فيها ال بذاتها.
ِ
ِ
ِ
الرْف َع َعَلى ِاَّل ْب ِتَد ِاءَ ،و َّ
ال:
ين َكَفُروا} َي ْح َت ِم ُل َّ
َق ْوُل ُه َت َعاَلىَ { :و َّالذ َ
الن ْص َب ب َما ُيَفسُرُهَ { ،ف َت ْعسًا َل ُه ْم} َكأََّنهُ َق َ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
اءِ ،م ْث ُل َسْقًيا َل ُه َوَر ْعًيا.
أَ ْت َع َس َّالذ َ
ين َكَفُرواَ .و" َت ْع ًسا َل ُه ْم" ُنص َب َعَلى اْل َم ْصَد ِر ب َسبيل الد َعاءَ ،قاَل ُه اْلَفَّر ُ
َع َشى:
َو ُه َو َن ِق ُ
ال ْاْل ْ
يض َل ًعا َل ُهَ .ق َ
ِ
َف َّ
ول َل ًعا
س أ َْوَلى َل َها م ْن أ ْ
الت ْع ُ
َن أَقُ َ
وِف ِ
ال:
يه َع ْشَرُة أَ ْق َو ٍ
َ
ِ
َّ ِ
َّ ِ
اء َل ُه ْم،
ْاْل ََّو ُلُ :ب ْعًدا َل ُه ْمَ ،قاَل ُه ْاب ُن َعَّب ٍ
اس َو ْاب ُن ُجَرْي ٍج .الثانيُ :ح ْزًنا َل ُه ْمَ ،قاَل ُه السدي .الثال ُثَ :شَق ٌ
ِ
الرِبعَ :ش ْتما َلهم ِمن َّ ِ
سَ :هََل ًكا َل ُه ْمَ ،قاَل ُه َث ْعَل ٌب.
ً ُْ َ
َقاَل ُه ْاب ُن َزْيٍدَّ .ا ُ
َّللاَ ،قاَل ُه اْل َح َس ُن .اْل َخام ُ
َّ ِ
َّ ِ
اه َّ
سَ :خ ْيَب ٌة َل ُه ْمَ ،قاَل ُه َّ
غما لهم،
اك َو ْاب ُن َزْيٍدَّ .
النَّق ُ
الض َّح ُ
السا ِب ُع :قُ ْب ًحا َل ُه ْمَ ،ح َك ُ
الساد ُ
اش .الثام ُن :ر ً
ِ ِ
ِ ِ ِ
يل:
قاله الضحاك ً
أيضا .التاسعَ :شًّ ار َل ُه ْمَ ،قاَل ُه َث ْعَل ٌب أ َْي ًضا .اْل َعاشُر :شْق َوةٌ َل ُه ْمَ ،قاَلهُ أ َُبو اْل َعالَيةَ .وق َ
الس ِك ِ
التعس ِاَّل ْن ِح َطاطُ واْل ِع َثارَ .قال ابن ِ
َن َي ِخَّر َعَلى َو ْج ِه ِهَ .و َّ
يتَّ :
َن َي ِخَّر َعَلى
س أْ
س أْ
َ ُْ
َ ُ
الن ْك ُ
الت ْع ُ
ِإ َّن َّ ْ َ
َ ْأر ِس ِه".
تعس وانتكس ،نسأل هللا العافية.
ال:
" َق َ

اْل َع ْي ِن)

َصلُ ُه اْل َكبَ ،و ُه َو ِضد ِاَّل ْن ِت َع ِ
َو َّ
اشَ .وَق ْد َت َع َس ( ِبَف ْت ِح
ال اْل َج ْو َهرِيَ :وأ ْ
الت ْع ُ
س أ َْي ًضا اْل َهََل ُكَ .ق َ
ال ُم َج ِم ُع ْب ُن ِهََل ٍل:
َي ْت َع ُ
َّللاَ .ق َ
س َت ْع ًساَ ،وأَ ْت َع َس ُه َّ ُ

ول َوَق ْد أَ ْفَرْد ُت َها ِم ْن َخلِيلِ َها َ ...ت ِع ْس َت َك َما أَ ْت َع ْستِ ِني َيا ُم َج ِم ُع
َتُق ُ
ِ
ال اْلُق َش ْيرِيَ :و َج َّوَز َق ْو ٌم َت ِع َس ( ِب َك ْس ِر اْل َع ْي ِن).
َّللا َهََل ًكاَ .ق َ
َي أَْلَزَم ُه َّ ُ
الَ :ت ْع ًسا ل ُفََل ٍن ،أ ْ
ُيَق ُ
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الديَن ِار و ِ
َّللا -صَّلى ََّّللا عَلي ِه وسَّلمَ « :-ت ِعس عبد ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
الدْرَهمِ
َ َْ ُ
َ
ول َّ َ
ال َر ُس ُ
الَ :ق َ
ُقْل ُتَ :وم ْن ُه َحديث أَبي ُهَرْيَرَة َق َ
ُ َْ ََ َ
ِ
واْلَق ِطيَف ِة واْل َخ ِميص ِة ِإن أ ِ
ض»َ ،خَّر َج ُه اْل ُب َخارِيِ .في َب ْع ِ
طُر ِق َه َذا
ض ُ
ِن َل ْم ُي ْع َط َل ْم َيْر َ
ُعط َي َرض َيَ ،وإ ْ
َ ْ ْ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
اج ْه".
يك َفََل ا ْن َتَق َ
اْل َحديثَ « :تع َس َوا ْن َت َك َس َوِإ َذا ش َ
ش»َ ،خَّر َج ُه ْاب ُن َم َ
طالب.....:بالفتح.
ماذا؟
أبدا بالفتح.
طالب :لم تضبط ً
يقدم ،وقد تعس بفتح العين.
طالب :تعس عبد الدينار ،كلها جاءت بكسر العين.
تعس .اللفظ الذي..
الروايات كلها بالكسر ،لكن يجوز من حيث العربية َ
ِ
ِ
ِ
الش ْي َط ِ
اع ِة َّ
اء ِفي َق ْولِ ِه:
" َق ْولُ ُه َت َعاَلىَ { :وأ َ
َض َّل أ ْ
َي أ َْب َطَل َها؛ ْل ََّن َها َك َان ْت في َط َ
انَ .وَد َخَلت اْلَف ُ
َعماَل ُه ْم} أ ْ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
َج ِل ِْ
ين؛
اء " َوأ َ
َعماَل ُه ْم" َعَلى اْل َخَب ِر َح ْمًَل َعَلى َل ْفظ َّالذ َ
َض َّل أ ْ
اإل ْب َهامِ َّالذي في " َّالذ َ
َف َت ْعسًا" ْل ْ
ين"َ ،و َج َ
ِ َّ ِ
ِ
َض َّل َح ْمًَل َعَلى اللفظ".
ول اْلَف ِاء َح ْمًَل َعَلى اْل َم ْعَنىَ ،وأ َ
ْل ََّن ُه َخَبٌر في الل ْفظَ ،ف ُد ُخ ُ
ألن الموصول فيه شوب شرط ،فيه شوب شرط ،فيحمل على المعنى قال هنا والفاء دخلت في قوله:
تعسا ألجل اإلبهام في الذين ،وجاء :وأضل أعمالهم على الخبر ،حمال على اللفظ الذين؛ ألنه ليست
بشرطية.
ِ ِ
اإل ْضََل ُل َو ِْ
َي َذلِ َك ِْ
اس؛ ِْل ََّن ُه ْم "
َحَب َط أ ْ
َّللا َفأ ْ
اإل ْت َع ُ
َعماَل ُه ْم} أ ْ
"قوله تعالى{ :ذل َك بأََّن ُه ْم َك ِرُهوا َما أَ ْنَز َل َّ ُ
الشرِائ ِعَ ".فأَحب َط أَعماَلهم" أَي ما َلهم ِمن صو ِر اْل َخير ِ
َك ِرهوا ما أَ ْنَزل َّ ِ
اتَ ،ك ِعم َارةِ
َْ
َّللا" م َن اْل ُك ُت ِب َو َّ َ
َْ ْ ُْ ْ َ ُْ ْ ُ َ
َ ُ
َ
ُ َ
َِّ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يل :أحبط أعمالهم أي
اْل َم ْس ِجد َوِقَرى الض ْيف َوأ ْ
َّللا اْل َع َم َل إَّل م ْن ُم ْؤم ٍنَ .وق َ
َصَناف اْلُقَربَ ،وََّل َيْقَب ُل َّ ُ
عبادة الصنم.
عاقب ُة َّالِذ ِ
ِ
ِ
" قوله تعالى{ :أَ َفَل ْم َي ِس ُيروا ِفي ْاْلَْر ِ
َّللا َعَل ْي ِه ْم
ض َفَي ْن ُ
َ
ف َ
ظُروا َك ْي َ
كان َ
ين م ْن َقْبل ِه ْم َد َّمَر َّ ُ
ِ
َمثالُها}".
َولِْلكاف ِر َ
ين أ ْ
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ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل هللا فأحبط أعمالهم عامة تتناول جميع ما أنزل هللا ،وتتناول البعث ،تتناول

الجميع ،فإذا كرهوا جميع ما أنزل هللا كرهوا الدين بجملته وتفصيله ،وما نزل به جبريل على النبي-
عليه الصالة والسالم -جملة وتفصيال ،لكن إذا كرهوا بعض ما أنزل هللا دون بعض ،فالذي يكفر

ببعض يكفر بالبعض اآلخر ،والذي يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعضه هذا كافر ،السيما إذا كان

ثبوته ملزما.
طالب..... :
نعم.
الكراهة القلبية التي ال يكون مردها إلى أمر دنيوي؛ ألن اإلنسان قد يكره من ينكر عليه المنكر؛ ألنه
أُشرب في قلبه حب هذا المنكر الذي ال يخرجه عن الدين ،فإذا حال بينه وبين هذه المعصية التي

أحبها وجرت نفسه عليها كرهه كراهة ليست عن اعتقاد للكره لما جاء عن هللا –جل وعال.-
كثير ما نسمع من كثير من الناس من يتحدث ،بل يصرح بكرهه ألهل الحسبة ،إن كان يكرههم؛
ا

ألنهم أهل حسبة ،وألنهم قاموا بهذه الشعيرة التي ألزم بها جميع المسلمين فهذا نفاق –نسأل هللا العافية-
نفاق اعتقادي  ،بغض ما جاء به الرسول أو بغض بعض ما جاء به الرسول ،يكره الشعائر الظاهرة،
يكره اللحية ،ويمقتها ،فهذا نفاق –نسأل هللا العافية ،-لكن إذا كان يكره ألمر طارئ ،يعني هذا الشخص

تصرفا غير مناسب معه ،فكرهه لذلك ،ما يقول أحد :إنه نفاق ،مثال هذا
تصرف ُّ
من رجال الحسبة َ
الشخص لحيته آذته ،وإذا تلثم ،وإذا نام ،وإذا قام يعني تعب منها ال ألنها شعيرة من شعائر الدين؛
ألنه قد يوجد ،البد من التفريق بين هذا وهذا.

بعض الناس يضيق ذرعا ببعض الشعائر ،فرق بين أن يكون نفاقا أكبر مخرجا عن الملة وبين أن

يكون أمره أخف ،وهللا المستعان.

طالب :تنزل على بعض اْلعمال أكثر ما تنزل على بعض اْلشخاص ،بعض الناس قد يكره من شدة
التعلق بالخمر يكره أن هذا اْلمر محرم ،هو ملزم....

يتمنى أن لو كان مباحا.
مباحا بالذات الزنا..
طالب :يتمنى لو كان ً
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هذا يرد عليه «ال يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به» ،مع ما فيه من كالم ألهل العلم،

نعم.

طالب :لكن هل يقال :مجت أر على ما أنزل هللا؟
هذه المسألة أعم ،هناك قاعدة ،هناك قاعدة :من يأتي العبادة ويترك المحرم مع التلذذ بذلك ،مع التلذذ
بذلك ،ومن يأتي الواجب ويترك المحرم مع مشقة شديدة عليه ،أيهما أفضل؟

طالب.....:
ماذا؟
طالب :التلذذ.
الكمل من أتباعه –عليه الصالة
التلذذ األول؛ ألن هذا حال النبي –عليه الصالة والسالم -وحال ُ
والسالم -وعموما المسلمون يتركون المحرمات ،ويفعلون األوامر ،لكن مع شيء من المشقة ،لماذا؟
ألن األصل في هذا أن الجنة حفت بالمكاره بما تكره النفوس ،فإذا وجدت هذا المشقة مع مغالبة النفس

والهوى والشيطان وفعل ما أمر فال يبعد أن يكون له عند هللا أجران ،أجر العمل وأجر المجاهدة ،ومن
هنا قال بعضهم :إن هذا أفضل من سابقه ،لكنه ليس بصحيح.

طالب :شيخ هناك خط رفيع بين كراهة ما أنزل هللا وبين مشقة..
ما أنزل هللا في الجملة فيه مشقة ،والتكاليف فيها كلفة.
طالب :المشقة مكروهة.
والمشقة مكروهة كراهية جبلية ،لكن هل هذه الكراهة الجبلية تمنعه من فعل الواجب وترك المحرم؟ ما
تؤثر ،إذا كانت ال تمنعه ال تؤثر ،لكن إن منعته فمثلها مثل الحب والكره.
طالب :الذم ليس على العمل ،بل على عمل قلبي ،وهو الكراهة ،كونه يقوم لصَلة الفجر بكراهة
شديدة ..
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هذا جهاد ،هذه مجاهدة ،هذه تسمى في عرف الشرع مجاهدة للنفس ،يؤجر عليه ،ليس مثل الذي يتلذذ

ويترقب ،بل ينظر للساعة متى يؤذن؟ فرق بين هذا وهذا.

طالب :لكن لو حدثت نفسه قال :ليتنا مثَلً لم نؤمر بصَلة هذا الوقت ،فليتنا أحياًنا...
هذا من باب االعتراض على الشرع ،من باب االعتراض على حسب يقع في قلبه والدافع له.
عاقب ُة َّالِذ ِ
ِ
ِ
" قوله تعالى{ :أَ َفَل ْم َي ِس ُيروا ِفي ْاْلَْر ِ
َّللا َعَل ْي ِه ْم
ض َفَي ْن ُ
َ
ف َ
ظُروا َك ْي َ
كان َ
ين م ْن َقْبل ِه ْم َد َّمَر َّ ُ
ِ
ِ
ان ،ثُ َّم َو َص َل َه َذا ِب َّ
اإليم ِ
ِ ِ
َي
َمثاُلها}" َبَّي َن أ ْ
َولِْلكاف ِر َ
ال اْل ُم ْؤ ِم ِن َواْل َكاف ِر َت ْنبِ ً
الن َظ ِر ،أ ْ
َح َو َ
ين أ ْ
يها َعَلى ُو ُجوب ْ َ
وط َو َغ ْي ِرِه ْم لَِي ْع َت ِبُروا ِب ِه ْم " َفَي ْنظُُروا" ِبُقلُوب ِ
أََل ْم َي ْس ِر َه ُؤََّل ِء ِفي أَْر ِ
كان"
ود َوقَ ْومِ لُ ٍ
ض َع ٍاد َوَث ُم َ
ف َ
ِه ْم " َك ْي َ
ِ
ِ
الَ :د َّمَرُه َت ْد ِم ًيراَ ،وَد َّمَر َعَل ْي ِه
َي أ ْ
َم ِر اْل َكاف ِر َ
اس َتأ َ
َهَل َك ُه ْم َو ْ
ْصَل ُه ْمُ .يَق ُ
َّللا َعَل ْي ِه ْم} أ ْ
ين َقْبَل ُه ْمَ { ،د َّمَر َّ ُ
آخُر أ ْ
اعَد ُم ْش ِرِكي َم َّك َة".
ِب َم ْعًنى .ثُ َّم تَ َو َ
يعني يتعدى بنفسه ويتعدى بعلى.
كاف ِرين أَمثاُلها} أَي أَم َثال هِذِه اْلَفعَل ِة ،يع ِني َّ ِ
" ُث َّم َتواعد م ْش ِرِكي م َّك َة َفَقال{ :ولِْل ِ
ال َّ
اج
ْ ْ َ َ
الز َّج ُ
ْ َْ
َ َ
الت ْدم َيرَ .وَق َ
َ ْ
َ
َ ََ ُ
ِ ِ
ش أَم َثال ع ِ
اف ِر ِ
ِ
َّ
اقَب ِة َت ْكِذ ِ
السالَِف ِة ِإ ْن َل ْم
يب ْاْل َُممِ َّ
اء َتعُ ُ
َي َولِْل َك َ
ين م ْن قَُرْي ٍ ْ ُ َ
ود َعَلى اْل َعاقَبة ،أ ْ
َوالطَبرِي :اْل َه ُ
ُي ْؤ ِم ُنوا.

كاف ِرين ََّل مولى َلهم} أَي وِلَّيهم وَن ِ
َن اْل ِ
ِ
اصَرُه ْمَ .وِفي
آم ُنوا َوأ َّ
قوله تعالى{ :ذلِ َك ِبأ َّ
َ
َّللا َم ْوَلى َّالذ َ
َْ
ُْ ْ َ ُْ َ
َن َّ َ
ين َ
ِ
حر ِ
آم ُنوا} فالمولى :الناصر ها هنا ،قاله ابن عباس وغيره.
ود{ :ذلِ َك ِبأ َّ
ف ْاب ِن َم ْسعُ ٍ
َّللا َم ْولَى َّالذ َ
َْ
َن َّ َ
ين َ
قال:

ِ
ِ
ِ ِ
َّ
ام َها
َم َ
َف َغَد ْت كََل اْلَفْر َج ْين َت ْحس ُب أَن ُه َ ...م ْوَلى اْل َم َخا َفة َخْلَف َها َوأ َ
ِ
ِ ِ
َّ
ُحٍد َو َّ ِ
اح اْل ُم ْش ِرُكو َنَ :ي ْو ٌم ِبَي ْومٍ،
َّللا َعَل ْيه َو َسَّل َم -في الش ْع ِبِ ،إ ْذ َص َ
ال َق َت َادةَُ :نَزَل ْت َي ْو َم أ ُ
النبي َ -صلى َّ ُ
َق َ
ِ َّ
َّ
َلَنا اْل ُعزَّى وَّل عزى لكمَ ،فَقال َّ ِ
َّللا َم ْوََّل َناَ ،وََّل َم ْوَلى َل ُك ْم»َ ،و َق ْد
َّللا َعَل ْيه َو َسل َمُ « :-قوُلواُ َّ :
النبي َ -صلى َّ ُ
َ
َتَقَّد َم.

ألن النبي –عليه الصالة والسالم قال :أجيبوهم قالوا :فماذا نقول؟ قال :قولوا.. :

معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

ِ
ِ َّ
َّ
" َفَقال َّ ِ
ين
َّللا َم ْوََّل َنا َوََّل َم ْوَلى َل ُك ْم»َ ،و َق ْد َتَقَّد َمَ { ،وأ َّ
َن اْلكاف ِر َ
َّللا َعَل ْيه َو َسل َم« :-قُولُواُ َّ :
النبي َ -صلى َّ ُ
َ
َي ََّل ينصرهم أحد من هللا".
ََّل َم ْولى َل ُه ْم} أ ْ
اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد.

