تفسير القرطبي
سورة محمد 2

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

المكان:
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السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
نعم.
بسم هللا الرحمن الرحيم ،الحمد هلل رب العالمين ،وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه
وسلم.
قال اإلمام القرطبي -رحمه هلل تعالى –:
ِ
ِ
ِ
الصالِ ِ
" قوله تعالىِ{ :إ َّن َّ ِ ِ
ين
حات َجَّن ٍ
آم ُنوا َو َع ِملُوا َّ
هار َو َّالذ َ
َّللا ُي ْدخ ُل َّالذ َ
ات َت ْجرِي م ْن َت ْحت َها ْاْلَ ْن ُ
َ
ين َ
ْك ُل ْاْلَ ْنعام َو َّ
الن ُار َم ْثو ًى َل ُه ْم}.
ْكُلو َن َكما َتأ ُ
َكَفُروا َي َت َم َّت ُعو َن َوَيأ ُ
ُ
ِ
ِ
الصالِ ِ
َقولُه َتعاَلىِ{ :إ َّن َّ ِ ِ
هار} َتَقَّد َم ِفي
حات َجَّن ٍ
ع ِملُوا َّ
َّللا ُي ْدخ ُل َّالذ َ
آم ُنوا َو َ
ات َت ْجرِي م ْن َت ْحت َها ْاْلَ ْن ُ
ْ ُ َ
َ
ين َ
ِ
ِ
ين َكَفُروا َيتَ َم َّتعُو َن} ِفي ُّ
وج ُه ْم،
امَ ،ل ْي َس َل ُه ْم ِه َّم ٌة ِإََّّل ُبطُ َ
َغ ْي ِر َم ْوض ٍعَ { .و َّالذ َ
ون ُه ْم َوُفُر َ
الد ْنَيا َكأََّن ُه ْم أَ ْن َع ٌ
افق ي َتَزَّين ،واْل َك ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
افُر َي َتم َّت ُعَ { ،و َّ
يل :اْل ُم ْؤ ِم ُن ِفي ُّ
الن ُار
َس ُ
الد ْنَيا َي َتَزَّوُدَ ،واْل ُمَن ُ َ ُ َ
اهو َن َع َّما في َغده ْمَ .وق َ
َ
ام ومنزل".
َي َمَق ٌ
َم ْثو ًى َل ُه ْم} أ ْ
الحمد هلل رب العالمين ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه

أجمعين ،أم بعد،

فيقول هللا -جل وعال{ :-إن هللا يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات} آمنوا باهلل ورسوله وكتبه ومالئكته

وبجميع ما أمروا أن يؤمنوا به من أركان وواجبات ،وأيدوا ذلك ،وصدقوا هذا اإليمان الذي وقر في
قلوبهم بأعمالهم الصالحة مما أوجب هللا عليهم ،وتركوا ما حرم هللا عليهم ،وأما الذين كفروا بشقيهم

الكفار والمنافقين فهم في هذه الدنيا على خالف ما كان عليه المؤمنون الذين يعملون لما خلقوا له وهو

العبادة أولئك يتمتعون كأنهم أنعام ،كأنهم بهائم ،يأكلون ويشربون ويلبسون  2:48( +من( سورة محمد

 ))2أمور دنياهم معرضين عما خلقوا من أجله ،وهنا يقول :قيل :المؤمن في الدنيا يتزود يعني آلخرته،
والمنافق يتزين يعني يتظاهر في ظاهره ،ويظهر خالف ما يبطنه ،فهو يتزين في الظاهر وإن كان

باطنه سيئا ،وأما الكافر فهو يتمتع كالبهيمة – نسأل هللا العافية ،-والنار مثوى لهم ،يعني مأواهم
ومرجعهم ومآلهم ومبوأهم النار –نسأل هللا السالمة والعافية.-
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وهذا في مقابل أن هللا يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات ،يعني ومن عداهم ،فإن لهم دار

الجزاء الثاني ،وهي النار ،نسأل هللا العافية.

" َق ْولُ ُه َت َعاَلىَ { :وَكأَِي ْن ِم ْن َقْرَي ٍة} َتَقَّد َم اْل َكََل ُم في " كأين" في (آل عمران) ،وهي ها هنا ِب َم ْعَنى َك ْم".
وهي للتكثير هنا ،كثير من القرى كم من قرية ،وكأين من قرية كثير من القرى هي أشد قوة من قريتك،
يعني بالنظر في األمم السالفة وجدهم أقوى وأشد بأسا من األمم الالحقة بما في ذلك هذه األمة ،ومع

ذلك أهلكهم هللا –جل وعال -قوم لوط قرى بلحظة أبيدوا وأهلكوا بطرف جناح من أجنحة جبريل

الستمائة ،رفعهم إلى عنان السماء ،ثم نكسوا على رؤوسهم -نسأل هللا السالمة والعافية ،-وعاد أهلكوا
بالريح ،وهكذا من األمم من أهلكت بصيحة صيحة واحدة ،صعقة واحدة ،صوت مرتفع جدا ،أهلكوا
بها.

طالب :المقصود هنا يا شيخ القرية المكان وَّل اْلمة وَّل...
تطلق القرية ويراد بها المكان والبيوت ،ويطلق ويراد بها أهلها إطالقا حقيقيا.
ش َق ْو َل َلبِ ٍيد:
َي َوَك ْم ِم ْن َقْرَي ٍةَ .وأَ ْن َشَد ْاْل ْ
َخَف ُ
"أْ
اح َق ْيٍد لِ ْْل َِس ِ
ير اْل ُم َكَّب ِل
َوَك ِائ ْن َأر َْيَنا ِم ْن ُملُ ٍ
وك َو ُسوَق ٍة َ ...و ِم ْف َت ِ
ِ
َه ِل َقْرَي ٍة".
اهَ :وَك ْم م ْن أ ْ
َفَي ُكو ُن َم ْعَن ُ
هذا على اعتبار إضمار المضاف كما يدعون وفي مجاز الحذف مثل واسأل القرية فيضمرون أهل

القرية ،وأهل القرية ال يحتاجون
إضمار؛ ألن القرية كما تطلق على المكان والبيوت تطلق على السكان
ا
أيضا.

ِ
اس:
َي أ ْ
َشُّد قُ َّوًة ِم ْن َقْرَي ِت َك َّال ِتي أ ْ
عَّب ٍ
"{ ِه َي أ َ
َخَر َج َك أ ْ
ال َق َت َادةُ َو ْاب ُن َ
َهلُ َهاَ { .فَل ناصَر َل ُه ْم} َق َ
َخَر َج ْت َك} أ ْ
ِ
َّللا َعلَ ْي ِه وسَّلمِ -م ْن م َّك َة ِإلَى اْل َغ ِار اْل َتَف َت ِإَلى م َّك َة وَقالَّ « :
َّ
َل َّما َخَر َج َّ ِ
َح ُّب
الل ُه َّم أَْنت أ َ
َ َ َ
النب ِي َ -صلى َّ ُ
َ
ََ َ
ِ
اْل ِبََلِد ِإَلى َّ ِ ِ
َخَر ُجوِني لَ َما َخَر ْج ُت ِم ْن ِك» َفَنَزَل ِت ْاْلَيةُ
َهَل ِك أ ْ
َح ُّب اْل ِبََلد ِإَل َّي َوَل ْوََّل اْل ُم ْش ِرُكو َن أ ْ
َّللا َوأَ ْنت أ َ
َذ َكَرُه الثعلبي ،وهو حديث صحيح".
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الحديث والتفات النبي -عليه الصالة والسالم -صحيح ،لكن كونه سبب نزول هذه اآلية هو الذي ذكره
الثعلبي.

َقولُه تعاَلى{ :أَ َفمن كان على بِيَن ٍة ِمن رب ِ
ِه} ْاْلَلِ ِ
ير".
ف َتْق ِر ٍ
ف أَل ُ
ُ
ْ َ
َْ َ َ َ
ْ ُ ََ
يعني الهمزة همزة االستفهام للتقرير ،االستفهام تقريري.
ِ ِ
َّ
ِ
َّللا
َي َعَلى َثَب ٍ
ينَ ،قاَل ُه ْاب ُن َعَّب ٍ
ات َوَي ِق ٍ
اس .أ َُبو اْل َعالَيةَ :و ُه َو ُم َح َّمٌد َ -صلى َّ ُ
" َو َم ْعَنى " َعلى َبيَن ٍة" أ ْ
َعَل ْي ِه َو َسَّل َمَ .-واْلَبِيَن ُة :اْل َو ْحي".
ُ
طالب :شيخ ،يعني الحديث صحيح لكن الذي ذكره الثعلبي..
كونه سبب النزول.
طالب :يعني ضعيف الحديث.
يعني تفرد به الثعلبي ،والثعلبي عادة يتفرد بالضعاف.
"{ َكمن ُزيِن لَه سوء عملِ ِه} أ ِ
َي َما
َصَنامَِ ،و ُه َو أ َُبو َج ْه ٍل َواْل ُكَّف ُارَ { .و َّاتَبعُوا أ ْ
َي عَب َاد َة ْاْل ْ
اء ُه ْم} أ ْ
َهو َ
ْ
َْ َ ُ ُ ُ ََ
ِ
الت ْزيِين ِمن ِجهة َّ ِ
الش ْي َط ِ
َن َي ُكو َن ِم َن َّ
َن
ْ
اء َوَو ْس َو َس ٌةَ .وَي ُج ُ
َّللا َخْلًقاَ .وَي ُج ُ
وز أ ْ
وز أ ْ
اش َت َه ْواَ .و َه َذا َّ ُ ْ َ
ان ُد َع ٌ
ِِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
َصَّر َعَلى اْل ُك ْف ِر".
وء َع َمله َوأ َ
َي َزَّي َن لَن ْفسه ُس َ
َي ُكو َن م َن اْل َكاف ِر ،أ ْ
زين لنفسه أو زينت له نفسه األمارة بالسوء سوء عمله ،وأصر على ذلك ،فالفعل ينسب إلى فاعله
حقيقة ،وهو هللا –جل وعال ،-وقد ينسب إلى المتسبب ،السبب المؤثر بجعل هللا -جل وعال -له فيه

التأثير ال استقالال ،وقد ينسب للشيء ألدنى مناسبة ،فهنا وهذا توين من جهة هللا خلقا هذا ليس ،تزين
هذا ليس مما يمدح وإنما يذم ولذلك بني فيجه الفعل الم جهول {أشر أريد بمن في األرض أم أراد بهم

ربهم} ،فالعمل الممدوح يضاف إلى هللا – جل وعال -صراحة ،والعمل قسيمه هو الشر ال يضاف إليه
أدبا ،وإن كان الكل من هللا –جل وعال.-
وء" َعَلى َل ْف ِظ " من" " َو َّاتَب ُعوا" على معناه".
الُ " :س ُ
" َوَق َ
ألن لفظها مفرد ،وعاد إليه السوء ،مفرد ،ومعناها الجمع قالوا :وأتبعوا.
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" َقولُه َتعاَلى{ :مَثل اْلجَّن ِة َّال ِتي و ِعد اْلم َّتُقو َن} َل َّما َقال -عَّز وج َّلِ{ :-إ َّن َّ ِ ِ
آم ُنوا َو َع ِملُوا
َّللا ُي ْدخ ُل َّالذ َ
َ َ ََ
َ ُ َ
ْ ُ َ
َ
ين َ
ُ َ ُ
ِ
ِ
ِ ِ
ات ،أ ِ
ات} [الحج ]14 :وصف ِتْلك اْلجَّن ِ
الص ِال ِ
ينَ .وَق ْد َم َضى
حات َجَّن ٍ
َّ
َي صَف ُة اْل َجَّنة اْل ُم َعَّدة لْل ُم َّتق َ
َ َ َ َ َ
ْ
ِ ِ
اْل َكََلم ِفي ه َذا ِفي" َّ ِ
ِ
ِ
ال اْل َجَّن ِة الَّ ِتي ُو ِعَد اْل ُم َّتُقو َن}".
َ
الر ْعد"َ .وَقَ أَر َعل ُّي ْب ُن أَبي َطال ٍب {م َث ُ
ُ
المثل والمثال معناهما واحد.
آسن} أَي َغير مت َغِي ِر َّ ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ماء َغي ِر ِ
ِ
َس َن
ْ َْ ُ َ
هار م ْن ٍ ْ
"{فيها أَ ْن ٌ
الرائ َحةَ .و ْاْلس ُن م َن اْل َماء م ْث ُل ْاْلج ِنَ .وَق ْد أ َ
الماء ييأسن ويأسن أسنا وأسونا ِإ َذا َتغََّيَر ْت َر ِائ َحتُ ُه".
وقد يتغير لونه ،الماء اآلجن يتغير رائحته ،وهو اآلسن يتغير رائحته ،وقد يتغير لونه ،وهو باق على
اسمه الماء ،والوضوء به صحيح باالتفاق إال ما يذكر عن محمد بن سيرين بكراهته ،وعلى كل حال
هو لم يتغير بنجاسة ،وإنما تغير من طول المكث.

ِ
ِ
ِ
ْج ُن َوَيأ ِ
ال ِباْل َك ْس ِر ِف ِ
َسًنا
ُج ً
ْج ُن أ ْ
ْس ُن َوَيأ َ
َجًنا َوأ ُ
اء َيأ ُ
" َوَك َذل َك أ َ
ْج ُن أ ْ
يه َما :أَج َن َوأَس َن َيأ َ
وناَ .وُيَق ُ
َج َن اْل َم ُ
ِ
ِ
الر ُجل أ َْي ًضا َيأ ِ
يح ُم ْنتَِن ٌة ِم ْن
َص َاب ْت ُه ِر ٌ
َوأ ْ
ْس ُن باْل َك ْس ِر ََّل َغ ْير ِإ َذا َد َخ َل اْلبِ ْئَر َفأ َ
َ
َجًناَ ،قاَل ُه اْلَي ِزيد ُّيَ .وأَس َن َّ ُ
ِ
ِ
ِ
ِر ِ ِ
ال ُزَه ْيٌر:
يح اْلب ْئ ِر أ َْو َغ ْي ِر َذل َك َفغُش َي َعَل ْيه أ َْو َد َار َ ْأر ُس ُهَ ،ق َ
ِ
ِ
الر ْم ِح َم ْيَد اْل َمائِ ِح ْاْل َِس ْن"
يد ِفي ُّ
َق ْد أ َْتُر ُك اْلَقْر َن ُم ْصَفًّ ار أََناملُ ُه َ ...يم ُ
نعم المائح هو الذي ينزل ف ي البئر هذا المائح هو الذي في األعلى ينزع بالدلو ويقال له :ماتح بالتاء،

هذا كل النسق في مائح.
طالب....:
نعم.
طالب :مائح...

يعني فيه مايح ،وفيه ماتح ،بالتاء والياء ،فهم يقولون :األعلى لألعلى ماتح ،األعلى الذي يقف على
شفير البئر منها بالسبب بالدلو وما أشبهه ،والمائح هو الذي ينزل في األسفل ،وإذا كانت البئر أسنة
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أ و أجنة تغيرت الرائحة قد يصاب هذا المائح الذي ينزل في أسفلها قد يصاب بدوخة ،قد يصاب بدوار،
وقد يغمى عليه بحسب قوة ودرجة هذا التغير.

َس َن
اعَت َّل َوأ َْب َطأَ .أ َُبو َع ْم ٍروَ :تأ َّ
َس َن َعَل َّي َتأ ُّ
اء َت َغَّيَر .أ َُبو َزْيٍدَ :تأ َّ
" َوُيْرَوى" اْل َوِس ِن"َ .وَتأ َّ
َسًنا ْ
َس َن اْل َم ُ
َخََلقَ ُه".
َّ
َخ َذ أ ْ
اه أ َ
الر ُج ُل أََب ُ
يعني ائتسى به ،وأخذ سنت وطبعه وتخلق بأخالقه.
ام ِةِ " :
" َوَقال اللِ ْحَي ِان ُّيِ :إ َذا َنَز َع ِإَل ْي ِه ِفي َّ ِ ِ
ير َو ُح َم ْيٌد " :أ َِس َن"
اء ُة اْل َع َّ
آس ٍن" ِباْل َمِدَ .وَقَ أَر ْاب ُن َك ِث ٍ
الشَبهَ .وقَر َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِباْلَق ْص ِرَ ،و ُهما لُ َغ َت ِ
ان ،م ْث ُل َحاذ ٍر َو َحذ ِر".
َ
نعم اسم الفاعل حاذر ،والمبالغة حذر حاذر وحذر يعني الصون في مثل هذا أن الزيادة في المبنى لم
ترد زيادة في المعنى ،وهذا من القليل النادر الغالب أنه إذا زيد في الحروف زيد في المعنى ،وهنا حذر

أبلغ من حاذر وأسن أبلغ من آسن.
طالب :اْلسن نسبة إلى إسنا؟

ال ،ال هذه بلدة بمصر اسمها أسن ما اسمها عندكم؟ اإلسناوي نسبة إلى إيش؟
طالب :إسنا..
إسنا نعم.
ال ،و ِ
َخَف ُ ِ ِ ِ
آس ٌن ( ِم ْث ُل فاعل) يراد به اَّلستقبال".
ال ْاْل ْ
ش :أَس َن لْل َح َ
" َوَق َ
أسن للحال وآسن مثل فاعل يراد به االستقبال ،يعني التفريق بين صيغة المبالغة بأنها للحال حذر،
ٌ
يعني في الوقت الحاضر وحاذر لما يستقبل حذر يعني وفي ظرفه اآلن حذر ،وأما حاذر فهو لما
يستقبل.
ِ
ض ِبطُ ِ
ان ُّ
وض ِة".
َي َل ْم َي ْح ُم ْ
الد ْنَيا ِإَلى اْل ُح ُم َ
ول اْل َمَقامَِ ،ك َما َت َتغََّيُر أَْلَب ُ
"{ َوأَ ْن ٌ
هار م ْن َل َب ٍن َل ْم َي َتغََّيْر َط ْع ُم ُه} أ ْ

معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

قد يقول قائل :غير آسن ،وهو ماء نهر جار ،والذي يأسن هو الماء الراكد الثابت ،وأما الجاري فإنه
ال يأسن؛ ألن يتخلله الهواء؟ قالوا :فائدة قوله -جل وعال -غير آ سن أنه لو أخذ منه بإناء أخذ منه
من هذا النهر ماء ووضع في إناء وطال مكثه فإنه ال يأسن بخالف ماء الدنيا.
هار ِم ْن َخ ْم ٍر َل َّذ ٍة لِ َّ
ِين}".
لش ِارب َ
"{ َوأَ ْن ٌ
وأنهار من لبن لم يتغير طعمه أي لم يصر حامضا مع الوقت كشأن ألبان الدنيا؛ ألنها إذا مكثت يوما
أو يومين قلب طعمها وصارت حامضة هذا مشاهد.
َي َل ْم ُتَدِن ْس َها ْاْلَْر ُج ُلَ ،وَل ْم ُتَرِنْق َها ْاْلَْيِدي َك َخ ْم ِر ُّ
الد ْنَيا".
أْ
ألنها تداس باألرجل حين خلطها سواء كانت من التمر أو العنب كانوا يدوسونها باألرجل ،وعثر على

بعض المطاعم ،هذا يجعل اإلنسان يحتاط ويختار لنفسه أن ما يريدون عجنه شوهد من يجعل الطماطم

في وعاء كبير أو غيره ويطؤونه ويدوسونه بأرجلهم؛ ألن مسألة التقطيع تحتاج إلى وقت ،فيكون
اإلنسان على حذر من هذه المطاعم ،ال يرتادها إال في حال ضرورة أو في حال حاجة ماسة لم يتمكن
من تجهيز الطعام؛ ألنهم في الغالب يصنعون لغيرهم ،والغش موجود بكثرة ،وال يهتمون ،والجهات
المختصة تراقبهم وتشدد عليهم ،وتجعلهم ال يباشرون هذه المواد ،وال بأيديهم فضال عن أرجلهم ،ومع
ذلك إذا خلوا بأنفسهم صنعوا ما شاءوا ،وهللا المستعان.

لم تدنسه األرجل ولم ترنقها األيدي ،تكدرها يعني ،كخمر الدنيا ،لذة ليس فيها ما يكره ،خمر الدنيا

رائحتها قبيحة ،ومنظرها قبيح ،وطعمها قبيح ،وتغتال أغلى ما يملكه اإلنسان وهو عقله ،وكل هذه
الصفات ال توجد في خمر اآلخرة ،فليحذر الذي تسول له نفسه أن يشرب من هذه الخمر التي تغتال

العقول بكونه إذا شربها في الدنيا لم يشربها في اآلخرة جزاء وفاقا ،الجزاء من جنس العمل.
طالب .....:اْلخرة....
كما قال ابن عباس :ليس في الدنيا مما في الجنة إال األسماء.
طالب ....:
يعني هي وإن كانت ال تخمر عقال وال تغطيه فقد تخمر عقوال أخرى ،وهللا أعلم.
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طالب ....:
التسمية شرعية جاءت في الكتاب والسنة.
" َف ِهي َلِذي َذ ُة َّ
الش ِارُبو َنُ .يَقالَ :شَر ٌ َّ ِ ِ
الشْرِبََّ ،ل َي َت َكَّرُه َها َّ
الط ْعمِ َطِيَب ُة ُّ
اسَتَل َّذ ُه َعَّد ُه
اب َلذ َوَلذي ٌذ ب َم ْعًنىَ .و ْ
ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
هار م ْن َعس ٍل مصًّفى} اْلعسل ما َيسيل م ْن لُع ِ
اب َّ
الن ْح ِل".
َلذي ًذاَ { .وأَ ْن ٌ
َ
َ َُ
ُ
ََ ُ َ
كما تقدم في سورة النحل ،ونذكر القصة التي مرت بنا في ذلك الموضع في تفسير سورة النحل {يخرج

من بطونها شراب}.

طالب ....:مختلف ألوانه..
نعم ،كان في مجلس أبي جعفر المنصور ،ومعروف أن العباسيين من آل البيت فقال شخص من

الحاضرين من المرتزقة :المراد يخرج من بطونها :من بطون أهل البيت ،مر بنا في التفسير ذكرها

القرطبي ،القصة ذكرها القرطبي لكن ما حضرها إال القليل ،صار لها مدة ،قال :يخرج من بطون أهل
البيت ،فقال شخص من الحاضرين :جعل هللا شفاؤك فيما يخرج من بطون أهل البيت ،االرتزاق

والتكسب بمثل هذا الكالم موجود من القدم من الصدر األول حاشا عصر الصحابة وخيار األمة ،لكن

مثل هذا موجود ،مثل هذا الكالم من القدم.
طالب..... :
نعم.
طالب :ذكر هللا –عز وجل – في ذكر  ...ما يميزها عن الدنيا لكل واحد ،فلما جاء ذكر الخمر قال:
لذة للشاربين ،اَّلستفادة منها أن خمر الدنيا ليس له لذة؟

ما يتلذذ به يكرهونه ،يعني ما ال يتلذذ به إال في المآل ،ليس في الحال أثناء الشرب ،ليس فيه لذة،
لكن إذا غطى عقولهم وأعطاهم وخيل لهم من أنفسهم خالف واقعهم ،يعني الصعلوك المدين الفقير
المدقع المريض يخيل له أنه ملك الدنيا بأسرها ،هم يشربون من أجل هذا ،تنسيهم هموم الدنيا وإال

فليست في مذاقها وال طعمها ما يشجع عليها.
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النحل .وِفي ِ
"" مصًّفى" أ ِ
الشم ِع واْلَق َذىَ ،خَلَقه َّ ِ
التْرِمِذ ِي
َّللا َك َذل َك َل ْم ُي ْطَب ْخ َعَلى َن ٍار َوََّل َدَّن َس ُه َّ ْ ُ َ
َي م َن َّ ْ َ
َُ
ُ ُ
ْ
ِ
ِ
ِ
َّ
اوَي َة َع ْن أَ ِبيه َع ِن َّ
َع ْن َح ِكيمِ ْب ِن م َع ِ
الِ« :إ َّن ِفي اْل َجَّنة َب ْحُر اْل َم ِاء
الن ِب ِي َ -صَّلى َّ
َّللاُ َعَل ْيه َو َسل َمَ -ق َ
ُ
ِ
ِ
ِ
َّ
يحَ .وِفي َصحي ِح
الَ :حد ٌ
يث َح َس ٌن َصح ٌ
َوَب ْحُر اْل َع َس ِل َوَب ْحُر اللَب ِن َوَب ْحُر اْل َخ ْم ِر ُث َّم ُت َشَّق ُ
ق ْاْلَ ْن َه ُار َب ْع ُد»َ ،ق َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
ان
َّللا َعَل ْيه َو َسَّل َمَ « :-س ْي َح ُ
ول ََّّللا َ -صلى َّ ُ
ال َر ُس ُ
الَ :ق َ
َّللا َع ْن ُهَ -ق َ
ُم ْسل ٍم َع ْن أَبي ُهَرْيَرَةَ -رض َي َّ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َه ِل اْل َجَّن ِةَ ،وَن ْهُر
ال َك ْع ٌبَ :ن ْهُر د ْجَل َة َن ْهُر َماء أ ْ
يل َواْل ُفَر ُ
َو َج ْي َح ُ
ات ُك ٌّل م ْن أَ ْن َه ِار اْل َجَّنة»َ ،وَق َ
ان َوالن ُ
ِ
ِ
ِ
ان َن ْهُر َع َسلِ ِه ْمَ .و َهِذِه ْاْلَ ْن َه ُار ْاْلَْرَب َعةُ َت ْخُر ُج
اْل ُفَرات َن ْهُر َلَبن ِه ْمَ ،وَن ْهُر م ْصَر َن ْهُر َخ ْم ِرِه ْمَ ،وَن ْهُر َس ْي َح َ
ِمن َنه ِر اْل َكوَث ِر .واْلعسل :ي َذ َّكر وي َؤَّن ُث .وَقال ابن عَّب ٍ ِ
ًّ
َي لَ ْم َي ْخُر ْج ِم ْن ُبطُو ِن
َ َ ُْ َ
ْ ْ
َ ََ ُ ُ ُ َُ
ْ
اس{ :م ْن َع َس ٍل ُم َصفى} أ ْ
َّ
الن ْح ِل".
هذه األنهار األربعة في الدنيا جاء الخبر أنها من أنهار الجنة ،وعلى هذا فما هي الميزة والخصيصة

التي تختص بها هذه األنهار دون أنهار الدنيا؟ فهل يقال :إنها ما دامت أنهار الجنة يشرع الوضوء
منها ،أو يشرع االغتسال فيها ،أو يشرع الشرب منها ،واالغتسال ،وما أشبه ذلك ،طالما أنها من أنهار

الجنة؟

طالب ....:
ما جاء شيء يدل على هذا ،لم يرد شيء يدل على هذا ،إنما هي صفة مدح ،لكن ما جاء بالنسبة لنا

ما نفعله تجاه هذه األنهار األربعة ،وهللا أعلم بكيفية ارتباطها بأنهار الجنة ،لكن مع ذلك نصدق مثل
هذا الخبر ،وهللا أعلم بما وراءه.
جاء أيضا « ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة » ،هل نقول :إنه مثل هذا ،مثل أنهار
الجنة ،ما جاءنا ما يبين ما نفعل ،نقول :ما جاءنا ما يدل على أننا نفعل في هذه الروضة من العبادات

ما ُيرجح على غيرها ألن النبي –عليه الصالة و السالم -قال « :إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا»،
فعلينا إذا مررنا بهذه الروضة ،وهي من رياض الجنة أن نرتع بالصالة ،بالذكر ،بالتالوة ،وغير ذلك

ألنه جاء ما يدلنا على ما نفعله في هذه الروضة ،وأما هذه األنهار فلم يجئ في شرعنا ما يدلنا على
ما نفعله فيها ،سمعنا هذا ،أنها من أنهار الجنة ،نروح نغتسل فيها ،أو نشرب منها ،أو نتبرك بها؟

ال.
طالب :هل ...فضيلة  ....لهذه اْلنهار؟
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نعم ،فيه فضيلة وميزة ،لكن هللا أعلم بكيفية هذه الفضيلة.
طالب .... :ذلك من البركة..
ما يلزم ،ما جاءنا شيء يدل بالتفصيل ،وما دام األمر مجمال نقف عند حد اإلجمال.
طالب :هل فيه نص على تسميات اْلنهار؟
منصوص عليها سيحان وجيحان في بالد الترك ،والنيل والفرات.
طالبَّ :ل ،نص نبوي...؟
هذا مرفوع ،هذا بصحيح مسلم َقال رسول ه ِ
ِ
ِ ه
ات
صهلى ه
يل َواْلُفَر ُ
ان َو َج ْي َح ُ
َّللاُ َعَل ْيه َو َسل َمَ « :-س ْي َح ُ
ان َوالن ُ
َ َُ ُ
َّللا َ -
ُك ٌّل ِم ْن أ َْن َه ِار اْل َجهن ِة».
طالب :مجلس الذكر المقصود به المقصود بمجلس الذكر الذي كان الصحابة يذكرون....النبي –
صلى هللا عليه وسلم.-

أين؟
طالب....:
على كل حال هذه الروضة لها خصيصة وميزة ،وهي روضة من رياض الجنة ،والنبي –عليه الصالة
والسالم قال« :إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا».
طالب :المقصود به المكان نفسه.
هذه فرد من أف ارد رياض الجنة ،أماكن الذكر كلها رياض الجنة ،لكن هذه الروضة التي جاء التنصيص
عليها فرد من أف ارد هذه الرياض.
طالب....:يطلق عليه..
ماذا؟
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طالب :اإلطَلق ليس بشرعي ،اإلطَلق ما فيه نص ،لكن عامة الناس يسمون المسجد روضة
المسجد باعتبار أنها أقرب ما يكون إلى اإلمام مثل ما كانت الروضة في المسجد النبوي ،وكانت

تحت  ...في المسجد الحرام الفرش أبيض ،الفرش أبيض ،ليس بفرش الروضة ،في مسجد النبي –

عليه الصَلة والسَلم -فكان الناس يقصدونه ويقولون :هذه هي الروضة ،قلنا :ما فيه روضة هنا،
فغير الفرش ،الناس يتبعون أدنى سبب..

طالب.......... :ليس من الجمع في الدنيا ...الرسول ..
يعني بعينه الثابتة التي ال تتغير ،وهذه األنهار تروح وتجيء بالماء.
طالب.....:
األنهار موجودة ،صحيح مسلم ،النص في مسلم ،انظر لعل التنصيص والحصر قبل أن يخبر أن هذه
من أنهار الجنة ،مثل :لم يتكلم في المهد إال ثالثة ،ثم زيد عليهم إلى سبع أرسلوا.

طالب...... :
إلى بدايته ،إلى بدايته من البيت إلى جدار البيت من جهة المنبر نعم.
مثَل :أنكر ومنع من مسألة رمي الفضَلت وقضاء الحاجة في هذه اْلنهار باعتبار
طالب  ...:يقول ً
أن هذه من أنهار الجنة..
لم يؤكد عليها أكثر من غيرها وإال فاألصل كلهم ممنوع فيها وفي غيرها ،اللهم إال بقايا الطعام الذي

تأكله الحيوانات ،حيوانات البحر وما عدا ذلك فال ،الذي يقذره على الناس ال يجوز.
طالب :في ...أن هذه اْلنهار ما تنبع ..
وهللا ما أدري ،احتمال.
"{وَلهم فِيها ِمن ُك ِل الثَّمر ِ
ات}" ِم ْن" َز ِائَد ٌة لِ َّلتأ ِْك ِيد".
ْ
َ ُْ
َ

زائدة بمعنى أن المعنى يستقيم بدونها ،وال يعني أنها ال فائدة فيها أو أنها زيدت من قبل أحد.
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طالب ....:
ال ،هي من كالم هللا –جل وعال -ال يجوز االستغناء عنها بحال ،لكن لو جاء في كالم البشر بدونها

استقام الكالم.

ِه ْم { َكم ْن ُه َو خالٌِد ِفي َّ
َي لِ ُذ ُنوب ِ
" { َوم ْغ ِفَرٌة ِم ْن َرب ِ
اء :اْل َم ْعَنى أَ َف َم ْن َي ْخلُ ُد ِفي َه َذ ا
ال اْلَفَّر ُ
الن ِار} َق َ
ِه ْم} أ ْ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الن ِعيمِ َكم ْن َي ْخلُ ُد في َّ
َّ
ال َّ
اء َك َم ْن
ُعط َي َهذه ْاْل ْ
ان َعَلى َبيَن ٍة م ْن َربِه َوأ ْ
َي أَ َف َم ْن َك َ
الز َّج ُ
َشَي َ
اج :أ ْ
الن ِارَ .وَق َ
َ
ِ
ِ
وء َعملِ ِه َو ُه َو َخالٌِد ِفي َّ
وء َع َملِ ِه}
الن ِارَ .فَق ْولُ ُهَ " :ك َم ْن" َبَد ٌل م ْن قَ ْولِه{ :أَ َف َم ْن ُزي َ
ُزي َ
ِن َلهُ ُس ُ
ِن َل ُه ُس ُ َ
[فاطر".]8 :
بدل منه ،وليس مشبها به ،فيكون غيره ،وإنما هو هو بدل منه ،بدل كل من كل.
ِِ
ِ َّ ِ ِ
الن ِار َّال ِتي ِفيها اْلح ِميم و َّ ُّ
يها الثِم ُار َو ْاْلَ ْن َه ُار َكمَث ِل َّ
وم.
ال ْاب ُن َك ْي َس َ
انَ :مَث ُل َهذه اْل َجَّنة التي ف َ
َ َ ُ َ
" َوَق َ
الزق ُ
َ
َ
ومَثل أَه ِل اْلجَّن ِة ِفي َّ ِ
الن ِار ِفي اْلع َذ ِ
َه ِل َّ
اب اْل ُم ِقيمِ".
النعيمِ المقيم كميل أ ْ
ََ ُ ْ َ
َ
وليسوا مثلهم ،وليسوا مثلهم ،وإنما هؤالء مثال ،وهؤالء مثال ،هؤالء مثال للسعداء ،وهؤالء مثال

لألشقياء ،وهذه مثال لدار السعداء ،وهذه مثال لدار األشقياء ،كما ضرب هللا -جل وعال – مثال للذين
آمنوا والذين كفروا في سورة التحريم.
حارا شديد الغليان ،إذا دنا منهم شوى وجوههم ،ووقعت فروة رؤوسهم،
اء َح ِميمًا} أي ًّ
"{ َو ُسُقوا َم ً
ِ
َّ
َخَر َج َها ِم ْن ُد ُب ِ ِ
اءَ :ج ْم ُع ِم ًعىَ ،والتَّ ْثنَِي ُة ِم َعَي ِ
يع ما
اء ُه ْم َوأ ْ
انَ ،و ُه َو َجم ُ
َفِإ َذا َش ِرُب ُ
َم َع ُ
وره ْمَ .و ْاْل ْ
َم َع َ
وه َقط َع أ ْ
في البطن من الحوايا".
يقول{ :سقوا ماء حميما} أي حار شديد الغليان ،إذا أدني منهم شوى وجوههم ووقعت فروة رؤوسهم،
وجاء باألخبار أنه لو مر بها من كان يعرفهم في الدنيا لعرفهم .وجوههم وفروة رؤوسهم وقعت في

األرض من شدة الحر ،نسأل هللا السالمة والعافية.

ِ ِ
" َقولُه َتعاَلى { :و ِم ْنهم من يس َت ِمع ِإَليك} أ ِ
ام،
ْكلُو َن َك َما َتأ ُ
ين َي َت َمتَّ ُعو َن َوَيأ ُ
َي م ْن َه ُؤََّلء َّالذ َ
ْ ُ َ
َ ُْ َْ َْ ُ ْ َ ْ
ْك ُل ْاْلَ ْن َع ُ
افُقو َن :عبد َّ ِ
و ُزيِن َلهم سوء عملِ ِهم قَوم يس َت ِمعو َن ِإلَيك وهم اْلمَن ِ
اع ُة ْب ُن
َّللا بن أبي ابن َسلُ ٍ
َْ ُ
ول َو ِرَف َ
َ َ ُْ ُ ُ ََ ْ ْ ٌ َْ ُ
ْ َ َ ُُ ُ
الصلِ ِ
التاب ِ
ضُرو َن اْل ُخ ْطَب َة َي ْو َم اْل ُج ُم َع ِة
وت َوَزْي ُد ْب ُن َّ
يت َواْل َح ِار ُث ْب ُن َع ْم ٍرو َو َمالِ ُك ْب ُن َد ْخ َش ٍمَ ،كا ُنوا َي ْح ُ
َّ ُ
ِ
اف ِق ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
يل:
َعَر ُ
يها أ ْ
َفِإ َذا َسم ُعوا ذ ْكَر اْل ُمَن َ
ين ف َ
ضوا َع ْن ُهَ ،فإ َذا َخَر ُجوا َسأَلُوا َع ْن ُهَ ،قاَلهُ اْل َكْلب ُّي َو ُمَقات ٌلَ .وق َ
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ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ول َّ ِ
َّ
ضُرو َن ِع ْنَد َرس ِ
َكا ُنوا َي ْح ُ
ولَ ،فَيعَيهُ
َّللا َعَل ْيه َو َسَّل َمَ -م َع اْل ُم ْؤ ِمن َ
ينَ ،فَي ْستَم ُعو َن م ْن ُه َما َيُق ُ
َّللا َ -صلى َّ ُ
ُ
اْلم ْؤ ِمن وََّل ي ِعيه اْل َك ِ
افر".
ُ ُ َ َ َُ
في ذكر مالك بن ال دخشم مع هؤالء كأنه الذي جاء في قصة عتبان ،عتبان بن مالك ،وكأنهم قالوا:

إن فالنا ،يعنون ابن أبي الدخشم هذا وجهه للمنافقين ،اتهم بالنفاق ،فأنكر عليهم النبي –عليه الصالة
والسالم ،-أنكر عليهم النبي –عليه الصالة والسالم ،-هؤالء المنافقون يحضرون مع النبي –عليه

الصالة والسالم -المجالس ،فيستفيد المؤمن ،وال يثبت شيء في قلب المنافق ،وبهذا يرد على من يقول
ويورد من الشبه على السنة أنه قد يكون في الرواة من هو منافق في هذه األحاديث؛ ألنه يسمعها من

النبي –عليه الصالة والسالم -المؤمن والمنافق ،لكن المنافق إذا انصرف من عنده –عليه الصالة
والسالم -سأل المؤمن ماذا قال ءانفا؟ كأنه لم يحضر –نسأل هللا العافية – ،فالمنافق ال يمكن أن يثبت
الخير في قلبه وهو يبطن الكفر -نسأل هللا السالمة والعافية.-

قد يقول قائل :إ نه قد يوجد منافق عليم اللسان ،وهذا أكثر ما يخشى على األمة ،الذين ينظرون في

النصوص ،ويتبعون المتشابه ،ويجادلون ويناظرون من لم يرسخ قدمه في العلم ،وقد يغلبونهم في
الحجة ،لكن في وقت الراوية وفي عصر الراية ال يمكن أن يثبت الخبر النبوي في قلب منافق ،وهذا

من تمام حفظ هللا –جل وعال -لدينه { ،حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال ءانفا}
يعني كأنهم ما حضروه ،وهذا من حفظ هللا –جل وعال – لهذا الدين.

طالب....:حديث عتبان ..
نعم.
طالب ....:
َّللاِ بن أبي ابن َسُلول
وهللا يحتاج إلى نظر ،هذا بيان الكالم؛ ألن هذا ما رفع ،قال :وهم المنافقون َع ْب ُد ه
الصلِ ِ
وِرَفاع ُة بن التهاب ِ
يت أو اللصيت كما جاء في بعض التواريخ َواْل َح ِار ُث ْب ُن َع ْمرو َو َمالِ ُك
وت َوَزْي ُد ْب ُن ه
َ َ ُْ ُ
ْب ُن َد ْخ َشم.
طالب.. :نسبة من النفاق ،لكن...
ال ،ال ،وظاهره ،يقول :وجهه مع المنافقين ،فأنكر عليهم النبي –عليه الصالة والسالم.-
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طالب :هذه المسألة بعضهم قد يخشى أماكن وجد فيه من النفاق وهكذا...نصيحتهم...هل يقال :إن

هؤَّلء ربما  ....من الخير شيء انطَل ًقا من هذه اْلية؟

ال ،في وقت الراوية وحفظ الدين ما يحفظون شيئا ،لكن اآلن قد يوجد منافق عليم اللسان ،قد يوجد
منافق ينظر في النصوص ،ويهتم بها ،ومع ذلك يفهم منها ما يريد على ما يريد ،قد يكون هذا ،وأما

عمل المستشرقين فمعروف ،ومن يعمل بآرائهم وتوجيهاتهم ممن يتتبع المتشابه.
طالب :كمنهج سلوكي ....أندية هؤَّلء المنافقين .....مناصحتهم أو اَّلستماع لما يقولون والرد
عليه؟
وهللا على حسب ما يغلب على الظن من المصلحة الراجحة ،وعدم وجود أدنى مفسدة؛ ألنه إذا كان

يخشى أن يتأثر بهم ،أو يخشى أن يقتدى به فيحضرهم من ليس كذلك ،نقول له فيه شيء ما حضر
فالن وال فالن ،ينظر إلى ذلك بعناية.

" {ح َّتى ِإذا َخرجوا ِمن ِع ْنِدك} أَي ِإ َذا َفارقُوا مجلِسك{ ،قالُوا لَِّلِذين أ ُ ِ
ال ِع ْك ِرَم ُةُ :ه َو َع ْب ُد
ْ
َ
َ َْ َ َ
َُ
َ
ُوتوا اْلعْل َم} َق َ
َ ْ
ِ ِ
ِ
َّ ِ
َّللا ْب ُن اْل َعَّب ِ
ين أُوتُوا اْل ِعْل َمَ .وِفي ِرَو َاي ٍة َع ِن
ال ْاب ُن َعَّب ٍ
َي ُك ْن ُت م َن َّالذ َ
َل ،أ ْ
اسُ :ك ْن ُت م َّم ْن ُي ْسأ ُ
اسَ .ق َ
َّللا بن بريد َة :هو عبد َّ ِ
ِ
اس :أََّنه ي ِريد عبد َّ ِ
َّللا ْب ُن َم ْسعُوٍد".
َّللا ْب َن َم ْسعُ ٍ
ع ْب ُد َّ ْ ُ َُ ْ َ ُ َ َ ْ ُ
ْاب ِن َعَّب ٍ ُ ُ ُ َ ْ َ
ال َ
ودَ .وَك َذا َق َ
نعم من علماء الصحابة ،علماء الصحابة وأجلتهم ابن مسعود وكذلك ابن عباس.
الرحم ِن :هو أَبو َّ ِ
ِ
ِ
َي
قال ِآنفاً} أ ِ
ال ْاب ُن َزْيٍدِ :إَّن ُه ُم َّ
َُ ُ
الص َح َاب ُة { َما َذا َ
الدْرَداءَ .وَق َ
" َوَق َ
ال اْلَقاس ُم ْب ُن َع ْبد َّ ْ َ
ِ ِ ِ ِ ِ
اع َة الَّ ِتي ِهي أَ ْقَر ُب
َي أََنا َل ْم أَْل َت ِف ْت ِإلَى قوله .و" ِآنفاً" ُيَر ُاد ِب ِه َّ
الس َ
ْاْل َنَ ،عَلى ج َهة اَّل ْست ْهَزاء .أ ْ
َ
ِ
ِ
ِِ ِ
اس َتأَْن ْف ُت َّ ِ
َي َل ْم َيْر َع َها
فَ ،وَر ْو َض ٌة أُنُ ٌ
َمٌر أ ُُن ٌ
ْاْل َْوَقات ِإَل ْي َك ،م ْن قَ ْولِ َكْ :
ف ،أ ْ
الش ْي َء إ َذا ْاب َتَد ْأ َت بهَ .وم ْن ُه أ ْ
ال الشاعر:
ض ٍة أ ُُن ٍ
ف ُشْرُب َها ِم ْث ُل َر ْو َ
ْس أ ُُن ٌ
استُ ْؤِن َ
أَ
َحٌدَ .وَكأ ٌ
فِ :إ َذا َل ْم يشرب منها شيءَ ،كأََّن ُه ْ
فَ .ق َ
ف القصاع"
َوَي ْحُرُم ِسُّر َج َارِت ِه ْم َعَل ْي ِه ْم َ ...وَيأ ُ
ْك ُل َج ُارُه ْم َأ ْن َ
يعني ال يعطونهم ما يبقى من الطعام ،وإنما يعطونهم من أوله الذي لم يؤكل منه.
"قال آخر:
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الشواء و َّ ِ
ِ
ف
يل َو ُّ
ْس ْاْلُ ُن َ
الر ُغ َ
اء َواْل َكأ َ
ِإ َّن َ َ َ
ف َ ...واْلَق ْيَن َة اْل َح ْسَن َ
النش َ
لِ َّ ِ ِ
ف
ين اْل َخْي َل َواْل َخْي ُل قُطُ ٌ
لطاعن َ
امُر ُؤ القيس:
ال ْ
َوَق َ
ِِ
ِ
ِ
قد غدا يحملني في أنفه أَي ِفي أ ََّولِ ِه .وأَْن ُ ِ
ينَّ :
اس
ال قَ َت َاد ُة في َه ُؤََّلء اْل ُمَنافق َ
الن ُ
َ
ف ُكل َش ْي ٍء أ ََّولُ ُهَ .وَق َ
ْ
َر ُجََل ِن".
كما أن أنف اإلنسان يقع في مقدمته ،وأنف كل إنسان يقع في مقدمته ،ومن العرب قوم يقال لهم أنف

الناقة ،وكانوا يعيرون بهذا اللقب ،بنو أنف الناقة ،امتدحهم بعد ذلك شاعر فصاروا يمدحون به،

قوم هم األنف واألذناب غيرهم ،يعني هذا في المقدمة ،وهذا في اآلخر ،صاروا يمدحون بهذا اللقب،
ٌ
نعم.
طالب .... :أن اْلمر هنا ،والكَلم عن القبلية....
هم يقولون ذلك ،هم يقولون.
طالب :هم يقولون..
هم يقولون :إن األمر مستأنف ،يعني كل شيء في وقته.
طالب... :ابن عمر..
نعم ،ما فيه شيء مكتوب.
طالب :نفس المعنى ...
يعني مبتدأ جديد ،توبة ،هذا هو.
الناس رجََل ِن :رجل عَقل ع ِن َّ ِ
ِِ
ِ
ِ
َّللا َفا ْن َتَف َع بِ َما َس ِم َعَ ،وَر ُج ٌل َل ْم َي ْع ِق ْل
ال َق َت َاد ُة في َه ُؤََّلء اْل ُمَنافق َ
ٌَُ َ َ َ
ينُ َ ُ َّ :
"َ .وَق َ
امع َغ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الَّ :
اف ٌل َت ِار ٌك.
اس َثََل َث ٌةَ :ف َسام ٌع َعام ٌلَ ،و َسام ٌع َعاق ٌلَ ،و َس ٌ
َوَل ْم َي ْن َتف ْع ِب َما َسم َعَ .وَك َ
الن ُ
ان ُيَق ُ
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ِ
ِ
ِ ِ
ين
َّللا َعلى ُقلُوب ِِه ْم} َفَل ْم ُي ْؤ ِم ُنواَ { ،و َّاتَب ُعوا أ ْ
اء ُه ْم} في اْل ُك ْف ِر { َو َّالذ َ
َق ْولُ ُه َت َعاَلى{ :أولئ َك َّالذ َ
َهو َ
ين َطَب َع َّ ُ
ِ َّ
َّ
ِ
َّللا ُهًدىَ .وِقيلَ :زَاد ُهم َّ ِ
ْليم ِ
اه َتَد ْوا} أ ْ ِ ِ
يلَ :ما
ْ
َّللا َعَل ْيه َو َسل َمُ -هًدىَ .وق َ
النب ُّي َ -صلى َّ ُ
َ
ان َزَاد ُه ُم َّ ُ
ُ
َي ل ْ َ
ِِ
آن هدى .أَي ي َت َضاع ِ
ِ
ِ
اؤ ُه ْم
اءَ :زَاد ُه ْم ِإ ْعَر ُ
استِ ْهَز ُ
َي ْس َتم ُعوَن ُه م َن اْلُقْر ِ ًُ
اض اْل ُمَنافق َ
َ ُ
ْ َ
ين َو ْ
ال اْلَفَّر ُ
ف َيقي ُن ُه ْمَ .وَق َ
ُهًدى".
يعني تمسك بدينهم ما ضرهم وال خذلهم ،وال أثر فيه إعراض المنافقين ،بل زادهم ذلك من التمسك

بالدين ولزوم دين االستقامة ،ولزوم ذكر هللا وشكره على هذه النعمة التي خصوا بها ،وحرم منها هؤالء

الكفار والمنافقون ،وهذه من اآليات التي يستدل بها أهل العلم من اآل يات الثمان التي يستدل بها أهل
العلم على زيادة اإليمان ،وذكرها البخاري في صحيحه.

الن ِ
ِ
اس ِخ ُهًدىَ .وِفي اْل ُهَدى َّالِذي َزَاد ُه ْم أَْرَب َع ُة أَ َق ِ
ول َّ
َح ُد َهاَ :زَاد ُه ْم ِعْل ًما.
يل :أ َ
او َ
يلَ :زَاد ُه ْم ُن ُز ُ
" َوق َ
ويشكك؛ ألنه لو
زادهم نزول الناس هدى؛ ألنه عند نزول الناس يوجد من تزل قدمه ،ويوجد من يشك ُ
كان من عند غير هللا ما كان بهذه الطريقة يوما افعل ويوما ال تفعل ،وأما المؤمن الراسخ الذي رسخ

اإليمان في قلبه وثبت ووقر اإليمان في قلبه فما يزيد عليه إال هدى.
اكَّ .
سَّ .
الث ِاني :أََّن ُه ْم َعلِموا ما َس ِم ُعوا َو َع ِمُلوا بِما َعلِمواَ ،قاَل ُه َّ
الثالِ ُثَ :زَاد ُه ْم
" َقاَل ُه َّ
ِيع ْب ُن أََن ٍ
الض َّح ُ
الرب ُ
ُ
َ
ُ َ
ب ِصيرًة ِفي ِد ِ
الر ِب ُعَ :شَر َح ص ُد َ ِ
اإليم ِ
ِ ِ ِ
ان
ين ِه ْم َوَت ْصِد ًيقا لَِن ِبِي ِه ْمَ ،قاَلهُ اْل َكْل ِب ُّي َّ .ا
َ َ
ُ
ورُه ْم ب َما ُه ْم َعَل ْيه م َن ْ َ
اها.
َي أَْل َه َم ُه ْم ِإَّي َ
آتاه ْم َتْقو ُ
{ َو ُ
اه ْم} أ ْ
وقِ ِ ِ
َّ ِ
اه ْم ِفي ْاْل ِخَرِةَ ،قاَل ُه
اه ُم اْل َخ ْشَيةََ ،قاَل ُه َّ
َح ُد َهاَ :
اب َتْق َو ُ
آت ُ
الرب ُ
يل :فيه َخ ْم َس ُة أ َْو ُج ٍه :أ َ
ِيع .الثانيَ :ث َو ُ
َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
السِد ُّيَّ .
الرِب ُعَ :بَّي َن َل ُه ْم َما َي َّتُقو َنَ ،قاَل ُه ْاب ُن
ض َعَل ْي ِه ْمَ ،قاَل ُه ُمَقات ٌلَّ .ا
ُّ
الثال ُثَ :وفَق ُه ْم لْل َع َم ِل َّالذي َفَر َ
ِ
ِزي ٍاد و ُّ ِ
الن ِ
وخ َواْل َعم ُل ِب َّ
اس ِخ".
س :أََّن ُه َتْر ُك اْل َم ْن ُس ِ
السد ُّي أ َْي ًضا .اْل َخام ُ
َ َ
َ
يعني هذا فرد من أف ارد ما طلب منهم ،التقوى أعم ،تتمثل في فعل جميع الواجبات وترك جميع

المحرمات.

ِ
الن ِ
وخ َواْل َعم ُل ِب َّ
سادسا :أنه
اس ِخَ ،قاَل ُه عطية .وقال الماوردي :ويحتمل
س :أََّن ُه َتْر ُك اْل َم ْن ُس ِ
" .اْل َخام ُ
ً
َ
ال ِع ْك ِرَم ُةَ :هِذِه َنَزَل ْت فيمن آمن من
اه ْم" َبَد َل" َو ُ
َع َط ُ
ترك الرخص واْلخذ بالعزائم .وقرئ" َوأ ْ
آتاه ْم"َ .وَق َ
أهل الكتاب".
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طالب :شيخ أحسن هللا إليك...
نعم.
طالب :مالك بن دخشم من .......
األصل أنه يخرج ما دام زكاه النبي –عليه الصالة والسالم – ونهى عن التعرض له.
طالب ....:
القصة في الصحيح ،قصة عتبان في أوائل كتاب التوحيد ،إن كانت قريبة.
طالب ....:
أين يا أبا عبد هللا ،فتح المجيد قريب؟
طالب ....:
بعيد اليوم؟
طالب :وأخط كتاب...
ماذا؟
طالب :وأخذ كتاب...
انظر في كتاب فتح المجيد؛ ألنه أقرب من كتب السنة.
طالب ....:
أنت قلت :األول من صحيح مسلم موجود أم غير موجود؟
طالب :موجود.

تفسري القرطيب-سورة حممد()002

ولهما من حديث عتبان...
طالب.....:
ماذا؟
طالب.....:
الشاهد منه :فإن هللا حرم على النار من قال :ال إله إال هللا يبتغي بذلك وجه هللا ،ما ذكر الحديث
كامال .ما ُذكر الحديث هنا ،في الصحيح مائة وثمان وعشرين ،انظر فتح الباري الثاني.

طالب........... :
فتح الباري الثاني ،هنا ،هنا ،ترجع ألسفل فتح الباري رقم اثنين.
قال :قال عتبان فغدا رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -وأبو بكر حينا ارتفع النهار فاستأذن رسول

هللا –صلى اله عليه وسلم -فأذنت له فلم يجلس حتى دخل البيت فقال« :أين تحب أن أصلي من

بيتك؟» قال :فأشرت إلى ناحية من البيت فقام رسول هللا –صلى هللا عليه وسلم -فكبر ،فقمنا فاصطففنا،

رجال من أهل
فصلى ركعتين ثم سلم ،قال :وحبسناه على خريزة صنعناها له ،قال :فثاب في البيت
ٌ
الدار ذوو عدل فاجتمعوا فقال قائل منهم :أين مالك بن الدخيشن ،أو بن الدخشن ،فقال بعضهم :ذاك
منافق ال يحب هللا ورسوله ،فقال رسول هللا –صلى هللا عليه وسلم« :ال تقل ذلك ،ال تراه قد قال ال إله

إال هللا يريد بذلك وجه هللا» ،فقال :هللا ورسوله أعلم ،قال :فإن نور وجهه ونصيحته إلى المنافقين ،قال
رسول هللا –صلى هللا عليه وسلم« :-فإن هللا قد حرم على النار من قال :ال إله إال هللا يبتغي بذلك

وجه هللا».

انظر هذا ابن الدخشم أو ابن الدخشن؟
طالب......:الدخيشن.
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الدخيشن منصوص عليه ،الذ ي قرأناه هذا الدخيشن أو ا بن الدخشن ،والمنافق المشار إليه هو مالك

كثير في األسماء،
بن الدخشم ،يقوله ابن حجر .يعني الخالف في الميم والنون هذا أمر يسير ،يرد ا

وهؤالء الذين ذكروهم من ضمن المنافقين لعلهم اغتروا بما قيل فيه من أن وجهه للمنافقين.
َن َتأ ِْتَي ُهم َب ْغ َت ًة} أَي َف ْجأَ ًة .و َه َذا و ِع ٌ ِ َّ
جاء
َق ْولُ ُه تَ َعاَلىَ { :ف َه ْل َي ْنظُُرو َن ِإََّّل َّ
السا َع َة أ ْ
َ
َ
يد لْل ُكف ِارَ { .فَق ْد َ
ْ
ْ
َم َارِات َها َو َعََل َم ِات َها".
َشرا ُ
أْ
طها} أ ْ
َي أ َ
تأتي بغتة بحيث ال يعرف وقتها ،وإنما لها أمارات وعالمات وأشراط ،لكن وقتها بالتحديد ال يعلمه إال

هللا ،قال بعض أهل العلم في قوله { :أكاد أخفيها} يعني من نفسي ،وأما غير هللا –جل وعال – فال
يعلمها أحد ال نبي مرسل وال محمد وال جبريل وال غيرهما ،ب خالف من يقول على طريقة حساب أهل

الجمل :بغتة ألف وأربعمائة وسبعة ،أن تأتيهم بغتة يعني ألف وأربعمائة وسبعة ،ألف وأربعمائة وسبعة،

في حساب الجمل الباء والغين والتاء والهاء التي هي تاء مربوطة ،على أنها تاء ،يكون مجموعها ألف

وأربعمائة وسبعة ،مع النصوص القطعية التي تدل على خفائها على كل أحد إال هللا -جل وعال ،-ال
يعلمها إال هللا ،ال يعلم متى تقوم الساعة إال هللا ،ومع ذلك مرت ألف وأربعمائة وسبعة ،ومر بعدها

عشرون عاما وثالثة أعوام ،ومع ذلك ما قامت.

ومنهم من قال :تقوم سنة ألف وأربعمائة ،أخذ من حديث :إنما مثلكم ومثل من قبلكم كمثل من استأجر

أجير إلى منتصف النهار ،ثم إلى العصر ،ثم إلى الليل ،ووقت هذه األمة هو وقت العصر ،مما يصير
ا
ظل الشيء مثله إلى غروب الشمس ،وهو خمس النهار ،وعمر الدنيا سبعة آالف ،وخمس السبعة

آالف ألف وأربعمائة ،يعني تترك النصوص القطعية من الكتاب والسنة لمثل لهذه االستدالالت
الضعيفة؟ بل العمل بمثل هذا بالحساب على طريقتهم هذا هو صنيع اليهود لما نزل الحروف المقطعة

في سورة البقرة ألم قال اليهود :كيف نتبع نبيا مدته سبعون عاما ،األلف والالم والميم سبعون ،كيف
نتبع نبيا مدة بقائه سبعون عاما؟ هذه طريقة اليهود.

طالب...:كل حرف سنة...؟
ال ،ال ،كل حرف له مقدار من السنين ،إذا قطعت الحروف أبجد هوز كلمن إلى آخره ،ثم وضعت

أمام كل حرف رقما ،يعني إلى عشرة آحاد ،ثم بعد العشرين عشرين ،ثالثين ،أربعين ،إلى مائة ،ثم
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بعد ذلك مائتين ،ثالثمائة ،أربعمائة إلى آخره ،تطلع النتائج التي ذكروا ،لكن مع ذلك هذا غير معتمد

في الشرع.

طالب.... :
هو يعتمدها أهل العلم في تواريخ وفي تسطير بعض الحوادث يؤرخون به ،ويقول :مات فالن كذا،

ومضى البخاري في نور يعني نور في حساب الجمل مائتين وست وخمسين سنة وفاة البخاري ،لكن
يقضى به على نصوص قطعية ،هذا كالم ال يقوله متدين.
طالب....:
ال ،ال.
ِ
َشر ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
َّ
اط َها
َّللا َعَل ْيه َو َسل َم -آخُر ْاْلَ ْن ِبَياءَ ،فَب ْعثُ ُه م ْن أ ْ َ
"وكانوا قد قرأوا في كتبهم أن محمد َ -صلى َّ ُ
س َقالَ :قال رسول َّ ِ
ِ َّ ِ
الض َّحاك واْلحسن .وِفي َّ ِ
َّللا َعَل ْي ِه َو َسَّل َم-
َوأَدلت َهاَ ،قاَلهُ َّ ُ َ َ َ ُ َ
َّللا -صَلى َّ ُ
الصحي ِح َع ْن أََن ٍ َ َ َ ُ ُ
الس ِ
ِي و ِ
ِ
السَّباب َة واْلوس َطىَ ،ل ْف ُ ِ
التْرِمِذ ُّي َو ْاب ُن
« ُبع ْث ُت أََنا َو َّ َ
ظ ُم ْسل ٍمَ .و َخَّر َج ُه اْل ُب َخارُّ َ
اعة َك َه َات ْي ِن»َ ،و َض َّم َّ َ َ ُ ْ
ان»".
اج ْهَ .وُيْرَوىُ « :ب ِع ْث ُت َو َّ
اع ُة َكَفَرَس ْي ِرَه ٍ
الس َ
َم َ
ال بد من اإلتيان بضمير الفصل كما في رواية الشيخين« :بعثت أنا والساعة».
الس ِ
ِ
َّ ِ ِ
ِ
ِ
اسَّ :
الن ِ
ال لِ ُّلدو ِن ِم َن َّ
الشَرطُ".
َشَ ار ُ
يل :أ ْ
ط َّ َ
اعة أ ْ
َسَب ُاب َها التي ه َي ُدو َن ُم ْع َظم َهاَ .وم ْن ُه ُيَق ُ
" َوق َ
يعني غالبا أن الشرط و ه
الش رط في المجتمعات ومجتمعاتهم يحصل فيها شيء من التكاسل والتراخي؛

ألنهم يكلفون بأعمال ،وفي أوقات قد يتركون من أجلها الصالة مع الجماعة ،وقد يتساهلون في بعض

األمور يتجوزون ،ويتأولون ،فلذا صاروا في المجتمعات من حيث التدين في الغالب أقل فينص الفقه،

ومر بكم في الزاد :تصح إمامة ولد الزنا والجندي إذا سلم دينهما ،الغالب أن المجتمع الشرطي من هذا

النوع؛ ألنهم يكلفون بأعمال يتركون بسببها بعض الواجبات وهم على ثغر وعلى خير ،إن شاء هللا
ِ
ال لِلدو ِن ِم َن
تعالى ،لكن عليهم ما على غيرهم من التزام الوجبات وترك المحرمات ،ولذا يقولَ :وم ْن ُه ُيَق ُ
اس :ه
الهن ِ
ط" .
الشَر ُ
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ِ
ِ
الس ِ ِ
الد َخانَ ،قاَل ُه اْل َحس ُن أ َْي ًضا .و َع ِن اْل َكْل ِب ِيَ :ك ْثَرةُ اْلم ِ
ِ
اق اْلَق َم ِر َو ُّ
ال
عََل َمات َّ َ
يلَ :ي ْعني َ
اعة ا ْنشَق َ
َ
َ
" َوق َ
َ
وِ
الز ِ
الت َج َارُة َو َش َه َاد ُة ُّ
ور َوَق ْط ُع ْاْلَْر َحامَِ ،وِقَّل ُة اْل ِكَ ارمِ َوَك ْثَرُة اللَِئامِ".
َ
نعم تكثر هذه األوصاف في آخر الزمان.
َشر ِ
ِِ
اب " َّ ِ
ِ
" وَق ْد أ ََت ْيَنا َعَلى َه َذا اْلَب ِ
اط َشَرطٌ".
اب ِفي ِك َت ٍ
الت ْذكَرةِ" ُم ْس َت ْوًفىَ ،واْل َح ْم ُد َّلِلَ .و َواح ُد ْاْل ْ َ
َ
كواحد األسباب سبب.
ِ ِ
الشَرطُ؛ ِْل ََّن ُه ْم َج َعلُوا ِْلَ ْن ُف ِس ِه ْم َعََلم ًة ُي ْعَرُفو َن ِب َهاَ .و ِم ْن ُه َّ
يلُّ :
الشْرطُ ِفي اْلَب ْي ِع
َصلُ ُه ْاْل ْ
" َوأ ْ
َعََل ُمَ .وم ْن ُه ق َ
َ
ِ
َس َوِد:
ال أ َُبو ْاْل ْ
َو َغ ْي ِرهَ .ق َ

َشَ ار َط أ ََّولِ ِه َت ْب ُدو
َفِإ ْن ُك ْن ِت َق ْد أ َْزَم ْع ِت ِب ُّ
الصْرِم َب ْيَنَنا َ ...فَق ْد َج َعْل ِت أ ْ
ِ
َشَر َط ُفََل ٌن َن ْفس ُه ِفي َ ِ
ف َر ُجًَل َتَدَّلى
ال :أ ْ
س ْب ُن َح َج ٍر َيص ُ
َي أ ْ
ال أ َْو ُ
َعَل َم َهاَ ،و َج َعَل َها َل ُهَ .ق َ
ع َمل َك َذا أ ْ
َ
َوُيَق ُ
ِب َحْب ٍل ِم ْن َ ْأر ِ
س َجَب ٍل ِإَلى َن ْب َع ٍة َيْق َط ُع َها لَِي َّت ِخ َذ ِم ْن َها قَ ْو ًسا:
ِ
ِ
ِ
اب َل ُه وتوكَل
َسَب ٍ
َفأ ْ
َشَر َط َن ْف َس ُه ف َ
يها َو ُه َو ُم ْعص ٌم َ ...وَأْلَقى بأ ْ
{أ ِ
جال م ْؤ ِم ُنو َن
ِ
ال ِم َن " َّ
اش ِت َم ٍ
َن" َبَد ُل ْ
اع َة" نحو قوله{ :أ ْ
َن َتأْتَي ُه ْم َب ْغتَ ًة} أ ْ
ْ
الس َ
َن َت َط ُؤ ُه ْم} من قوله{ :ر ٌ ُ
ُختُ َهاَ ،وِهي َمْر ِوَّيةٌ
نات} .وقرئ " َب َغتَّ ًة" بِ َو ْز ِن َجَرَّب ًةَ ،وِه َي َغ ِر َيب ٌة َل ْم َت ِرْد ِفي اْل َم َص ِادر أ ْ
ساء ُم ْؤ ِم ٌ
َوِن ٌ
َ
ِي :وما أ ْ ِ
َن َي ُكو َن
ع ْم ٍرو .قال َّ
َن َت ُكو َن َغْل َط ًة ِم َن َّ
ع ْم ٍروَ ،وأ ْ
َخ َوَفني أ ْ
الراوِي َع ْن أَ ِبي َ
َع ْن أَ ِبي َ
الزَم ْخ َشرُّ َ َ
غ ْي ِر َت ْشِد ٍيد ،كقراءة الحسن .وروى عن أبو جعفر الرؤاسَ ،و َغ ْيُرُه
اب " َب َغ َت ًة" ِبَف ْت ِح اْل َغ ْي ِن ِم ْن َ
َّ
الص َو ُ
ِ
ِ ِ
ِم ْن أ ْ ِ
اع َة"
ال اْل َم ْهَدو ُّ
ف َعَلى " َّ
ان اْل َو ْق ُ
ِيَ :و َم ْن َقَ أَرِ " :إ ْن َتأْت ِه ْم َب ْغ َت ًة" َك َ
الس َ
َهل َم َّك َة " :إ ْن َتأْت ِه ْم َب ْغ َت ًة"َ .ق َ
ود ِإَلى اْل َخْل ِقَ ،كأََّنه َقالِ :إن َش ُّكوا ِفي م ِج ِ
الشْر َطَ .وما َي ْح َت ِملُ ُه اْل َكََلم ِم َن َّ
ف َّ
يئ َها
الش ِك َمْرُد ٌ
ُ َ ْ
اس َت ْأَن َ
ثُ َّم ْ
َ
ُ
َ
َشراطُها".
جاء أ ْ
" َفَق ْد َ

الشك من أين ُيأخذ من قراءة :إن تأتهم؛ ألن "إن" وإن كانت جازمة إال أنها غير جازمة ،أنا إن شككت
وجدتموني جازما ،اإلتيان بإن من حيث المعنى يدل على التردد بخالف إذا التي فيها الجزم مع عدم

الجزم ،يعني من حيث المعنى إن ما تجزم ،لكن من حيث اللفظ تجزم ،وإذا لم تجزم من حيث اللفظ،
ومن حيث المعنى تجزم؛
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أنا إن شككت وجدتموني جازما

وإذا جزمت فإنني لم أجزم

" قَولُه َتعاَلىَ { :فأََّنى َلهم ِإذا جاء ْتهم ِذ ْكراهم} ِذ ْكراهم" ابتداء ،و" َفأََّنى َلهم" اْل َخبر .و َّ ِ
ع
الضم ُير اْل َمْرُفو ُ
َُ َ
ْ ُ َ
ُْ
ُْ
ُْ
َ ُْ
ُْ
ِ
ِ
التْقِد ُيرَ :ف ِم ْن أ َْي َن َل ُه ُم َّ
اع ِةَّ ،
اه قَ َت َادةُ َو َغ ْيُرُه.
اء ْت ُه ُم َّ
جاء ْت ُه ْم" لِ َّ
الس َ
لس َ
ال َم ْعَن ُ
اعةَُ ،ق َ
الت َذ ُّكُر إ َذا َج َ
في " َ
الساع ِةَ ،قاَله ابن َزيٍد .وِفي ِ
ِ
ِ
ِ
ف َل ُهم ِب َّ ِ ِ
ِ
الذ ْكَرى َو ْج َه ِ
ان:
اء ْت ُه ُم الذ ْكَرى ع ْنَد َم ِجيء َّ َ
ُ ُْ ْ َ
الن َجاة إ َذا َج َ
يلَ :ف َك ْي َ ْ
َوق َ
َح ُد ُهماَ :ت ْذ ِكيرُهم بِما َع ِمُلوه ِم ْن َخ ْي ٍر أَو َش ٍرَّ .
الث ِانيُ :هو ُد َع ُ ِ
ير َوَت ْخ ِويًفاَ ،رَوى
َس َم ِائ ِه ْم َت ْب ِش ً ا
ْ
ُ
اؤ ُه ْم بأ ْ
َ
ُ ْ َ
أَ َ
َّللا عَلي ِه وسَّلمَ -قال« :أ ِ
َّ
ان َع ْن أََن ٍ ِ َّ ِ
اء ُك ْمَ ،فِإَّن ُك ْم ُت ْد َع ْو َن ِب َها َي ْو َم
أََب ٌ
ْ
َحس ُنوا أ ْ
َس َم َ
َ
س َعن النب ِي َ -صلى َّ ُ َ ْ َ َ َ
اْل ِقَيام ِة َيا ُفََل ُن قُ ْم ِإَلى ُن ِ
ور لك» ،ذكره الماوردي".
ور َكَ ،يا ُفََل ُن قُ ْم ََّل ُن َ
َ
من خرجه؟
مرفوعا ،وإسناده ضعيف ًّ
جدا ..
طالب ...:قال :ذكره الماوردي في تفسيره عن أمامة ،وعن أنس
ً
أبي عياش قال أحمد ......
يعني ما ذكره إال الماوردي؟ تخريج غيره؟
طالب ............. :والحديث .....عن أبي داود........
نعم يعني فيه انقطاع ،لكن يشهد له حديث أنس .على كل حال "أهنا لهم" استبعاد الذكرى أن لهم التذكر

إذا جاءتهم الساعة ،يعني يستبعد أن يتذكروا ،وفي مقدمات الساعة ما يمنع ويحول دون التوبة والرجوع،
{ال ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا} ،إذا طلعت الشمس من مغربها

فال إيمان وتوبة.

طالب :أخرجه أبو داود من حديث أبي الدرداء...
ِ
الرسول عالِما ِب َّ ِ
اعَلم أََّن ُه ََّل ِإ َ َِّ
الِل َثََل َث ُة أ َْو ُج ٍه:
ال اْل َم َاوْرِد ُّيَ :وِفيهَ :وإ ْ
ِن َك َ
َّللا} َق َ
له إَّل َّ ُ
"" َق ْولُ ُه َت َعاَلىَ { :ف ْ ْ
ان َّ ُ ُ َ ً
ِ
َعَلم َك أ ْ ِ َِّ
َّللا".
اعَل ْم أ َّ
َي ْعني ْ
َن ََّل إَل َه إَّل َّ ُ
َن َّ َ
َّللا أ ْ َ
األمر بالموجود يأيها الذين آمنوا آمنوا الرسول –عليه الصالة والسالم -يعلم أنه ال إله إال هللا ،ويستغفر
هذا أمر بالثبات والدوام واالستمرار على هذا العلم وعلى هذا االستغفار.
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ِ
الث ِاني :ما علِم َته ِ
اعَلم ُه َخب ار ي ِقيًناَّ .
" َّ
َن ََّل ِإَل َه ِإََّّل هللا ،فعبر عن الذكر
الثالِ ُثَ :ي ْعني َفا ْذ ُكْر أ ْ
است ْدََّلًَّل َف ْ ْ ًَ َ
َ َ ْ ُ ْ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ين َبَدأَ
ال :أََل ْم َت ْس َم ْع َق ْوَل ُه ح َ
بالعلم ل ُح ُدوثِه َع ْن ُهَ .و َع ْن ُس ْفَي َ
ان ْب ِن عينة أََّن ُه ُسئ َل َع ْن َف ْضل اْلعْلمِ َفَق َ
ِِ
ِ
ِ ِ ِ
اعَلم أََّن ُه ََّل ِإ َ َِّ
َّللا َو ْ ِ ِ ِ
اعَل ُموا أََّن َما اْل َحيا ُة ُّ
الد ْنيا
الْ { :
اس َت ْغفْر ل َذ ْنب َك} َفأُمَر باْل َع َمل َب ْعَد اْلعْلمِ َوَق َ
له إَّل َّ ُ
به { َف ْ ْ
ِ
َمواُل ُك ْم
َل ِع ٌب َوَل ْهو}ٌ ِإَلى قَ ْولِه{ :سا ِبُقوا ِإلى َم ْغ ِفَرٍة ِم ْن َرب ُ
ِك ْم} [الحديد ]20- 21 :وقال" { َو ْ
اعَل ُموا أََّنما أ ْ
ِ
اعَل ُموا أََّنما
َوأ َْو ُ
ال َت َعاَلىَ { :و ْ
اح َذُر ُ
َّلد ُك ْم ف ْتَن ٌة} [اْلنفال .]28 :ثم قال بعدَ { :ف ْ
وه ْم} [التغابنَ .]14 :وَق َ
َغ ِنم ُتم ِمن َشي ٍء َفأ َّ ِ ِ
َمَر ِباْل َع َم ِل َب ْع ُد".
َن َّلِل ُخ ُم َس ُه} [اْلنفال .]41 :ثُ َّم أ َ
ْ ْ ْ ْ
الصحيح ترجم اإلمام البخاري باب العلم قبل القول والعمل ،واستدل باآلية {:فاعلم أنه ال إله إال هللا

واستغفر لذنبك} ،فبدأ بالعلم قبل العمل؛ ألن العلم هو المصحح للقول والعمل ،فالقول بالجهل أو العمل
على جهل هذا ال ينفع ،ال بد أن يعلم ما يريد عمله وما يريد قوله؛ ليعبد هللا على بصيرة.
ِ
ِ
ِ
" َقولُه َتعاَلى{ :و ِ ِ
َن يَق َع ِم ْن َك َذ ْنبَّ .
الث ِاني:
اس َت ْغفْر ل َذ ْن ِب َك} َي ْح َتم ُل َو ْج َه ْي ِن :أ َ
ٌ
َّللا أ ْ َ
َح ُد ُه َماَ :ي ْعني ْ
َ ْ
ْ ُ َ
اس َت ْغف ِر َّ َ
اف ِرين واْلم ْؤ ِمنِين أَمره ِبالثَّب ِ
ِ
ِ
اس َت ْغ ِف ِر َّ ِ ِ
ُّ ِ ِ
ات َعَلى
َ ََ ُ َ
ْ
يلَ :ل َّما َذ َكَر َل ُه َح َ
َّللا لَي ْعص َم َك م َن الذنُوبَ .وق َ
َ
ال اْل َك َ َ ُ
اإل ْخََل ِ
الت ْو ِح ِيد َو ِْ
اإليم ِ
ِ
َي ا ْث ُب ْت َعَلى َما أَ ْن َت َعَل ْي ِه ِم َن َّ
استِ ْغَف ٍار.
ان ،أ ِ
ص َواْل َح َذ ِر َع َّما َت ْح َت ُ
اج َم َع ُه ِإَلى ْ
ْ َ
ِ
اب َل ُهَ ،واْلمَر ُاد ِب ِه ْاْل َُّم ُة َ ،و َعَلى َه َذا اْلَق ْو ِل ُت ِ
ِ
اإل ْن َس ِ
اس ِت ْغَف َار ِْ
يع
ان ِل َج ِم ِ
وج ُب ْاْلَي ُة ْ
يل :اْلخ َط ُ
َوق َ
ُ
ِِ
ين".
اْل ُم ْسلم َ
ألنه هو األصل في األمر ،األمر األصل فيه الوجوب.
ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
اعَل ْم أََّن ُه ََّل
ان َ -عَل ْي ِه َّ
َي َف ْ
يق َص ْدُرُه م ْن ُك ْف ِر اْل ُكَّف ِار َواْل ُمَنافق َ
يلَ :ك َ
السََل ُمَ -يض ُ
ينَ ،فَنَزَلت ْاْلَي ُة .أ ْ
" َوق َ
َّللاَ ،فََل تُعلِق َقْلبك ِبأَحٍد ِسواه .وقِيل :أ ِ
ِ
ِ
ِ َِّ
ُم ُة.
ُمَر ِب ِاَّل ْستِ ْغَف ِار لِ َتْق َتِد َي ِب ِه ْاْل َّ
ف َي ْكش ُ
َكاش َ
َ ْ ََ َ َ ُ َ َ
ف َما ب َك إَّل َّ ُ
الشَف ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
َي َولِ ُذنُوب ِ
ع ْن َع ْبِد
اعةَ .وَرَوى ُم ْسل ٌم َع ْن َعاصمٍ ْاْل ْ
" َولِْل ُم ْؤ ِمن َ
َح َو ِل َ
َمٌر ِب َّ َ
ِه ْمَ .و َه َذا أ ْ
ين َواْل ُم ْؤمَنات" أ ْ
َكْلت ِمن َطع ِ
َّ ِ
ِ َّ
َّ
َّللا ْب ِن سريس اْلم ْخ ُزو ِم ِي َقال :أ ََت ْي ُت َّ ِ
ام ِه َفُقْل ُتَ :يا
َّللا َعَل ْيه َو َسل َمَ -وأ َ ُ ْ َ
النب َّي َ -صلى َّ ُ
َ
َ
رسول َّ ِ
ِ
ِ َّ
َّ
ِ
اس َت ْغَفَر َل َك َّ ِ
الِ :ن ْع َم،
ال َل ُه َصاح ِبيَ :هل ْ
َّللا َعَل ْيه َو َسل َم-؟ َق َ
النب ِي َ -صلى َّ ُ
َّللا َل َك! َفَق َ
َّللاَ ،غَفَر َّ ُ
َُ َ
وَلك .ثُ َّم َتََل هِذِه ْاْلي َة{ :واس َت ْغ ِفر لِ َذ ْن ِبك وِلْلم ْؤ ِم ِنين واْلم ْؤ ِم ِ
الن ُب َّوةِ
نات} ،ثُ َّم َت َح َّوْل ُت َفَن َظْر ُت ِإَلى َخ َاتمِ ُّ
َ
َ َ
َ ْ ْ
َ
َ َ ُ َ َ ُ
ِ ِ
َّ ِ
ِ ِ
يل".
َب ْي َن َكتَف ْيهُ ،ج ْم ًعا َعَل ْيه خ َيَل ٌن َكأََّن ُه الثآل ُ
الجمع هو الكف إذا ضمت أصابعها.
ُ
طالب..... :اَّلستغفار...
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ماذا؟
طالب.......:النبي –صلى هللا عليه وسلم.... -
هذا كله؛ ألن األصل في طلب للمغفرة لما كان له ذنب والنبي –صلى هللا عليه وسلم – ُغفر له دون
أن يستغفر ما لزم أن يستغفر ،لكن استغفاره من باب الشكر كما أن قيامه حتى تورمت قدماه من باب

الشكر –عليه الصالة والسالم.-
اك ْم}".
َّللا َي ْعَل ُم ُم َتَقَّلَب ُك ْم َو َم ْثو ُ
"{ َو َّ ُ

والناس منازل ومقامات ،وبعض الناس يستغفر من أجل ما يرتكبه من كبائر ،وبعضهم من أجل ما
يرتكبه من صغائر ،وبعض الناس لما يرتكبه مما هو خالف األولى ،أو يستغفر من المكروهات

والشبهات ،ومجرد خالف األولى يستغفر منه بعض الخلص ،ومنهم من يستغفر من أجل ضياع أوقاته
سدى ما استغله فيما يرضي هللا ،فيستغفر هللا من هذا الضياع ،فالناس مقامات.

طالب...:صح الحديث واستغفر للمؤمنين والمؤمنات .........
ما بحثته أنت؟
طالب........:
ماذا؟
طالب .....:
أنت بحثته؟
طالب....:
ال ،ال ،ماذا عندك؟ ماذا يقول؟
طالب...:الحسن..
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ماذا تسأل عنه؟
طالب :نريد رأيك..
خير.
نعم ،زد تذكر قديما أنت ،جدد العهد به ،وأفدنا ،جزاك هللا ا
ِ ِ
ِ
ال :أَحدها :يعَلم أَعماَل ُكم ِفي َتصُّرِفكُم وِإ َقامتِ ُكمِ َّ .
ار،
َع َمالِكُ ْم َن َه ً ا
الثانيُ { :م َتَقَّلَبكُ ْم} في أ ْ
َ ْ َ َ ْ
"فيه َخ ْم َس ُة أَ ْق َو ٍ َ ُ َ َ ْ ُ ْ َ ْ
"وم ْثو ُ ِ ِ
اك ْم" ِفي ُّ
نياما .وقيلُ " :م َتَقَّلَب ُك ْم" ِفي ُّ
اس
الد ْنَيا َو ْاْل ِخَرِةَ ،قاَل ُه ْاب ُن َعَّب ٍ
الد ْنَياَ " .و َم ْثو ُ
اك ْم" في َلْيل ُك ْم ً
ََ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
َو َّ
ام ُك ْم في
َصََل ِب ْاْلَباء ِإَلى أَْر َحامِ ْاْل َّ
ُم َهاتَ " .و َم ْثو ُ
الض َّح ُ
ال ع ْك ِرَم ُةُ " :م َتَقلَب ُك ْم" في أ ْ
اكَ .وَق َ
اك ْم" َمَق ُ
ْاْلَْر ِ
انُ " :م َتَقَّلَب ُك ْم" من ظهر إلى بطن إلى ُّ
الد ْنَيا".
ال ْاب ُن َك ْي َس َ
ضَ .وَق َ
ما فيه :إلى الدنيا..؟
طالب :إلى بطن إلى الدنيا..
اك ْم" ِفي اْلُق ُب ِ
" ُم َتَقَّلَب ُك ْم" من ظهر إلى بطن إلى ُّ
ور.
الد ْنَياَ " .و َم ْثو ُ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
آد َم َو َس َكَن ِات ِه ْم،
وم َيأْتي َعَلى َه َذا ُكلِهَ ،فََل َي ْخَفى َعَل ْيه ُس ْب َح َان ُه َش ْي ٌء م ْن َحَرَكات َبني َ
ُقْل ُتَ :واْل ُع ُم ُ
ِ
ُخَرىُ .س ْب َح َان ُه! ََّل إله إَّل
يع َخْل ِق ِهَ .ف ُه َو َعالِ ٌم ِب َج ِم ِ
يع َذلِ َك َقْب َل َك ْوِن ِه ُج ْمَل ًة َوَت ْف ِص ًيَل أُوَلى َوأ ْ
َوَك َذا َجم ُ

هو".

الذي يعلم السر وما هو أخفى من السر كيف يخفى عليه شيء من العالنية؟
ِ
اش ِتَيا ًقا لِْل َو ْح ِي َو ِحْر ًصا
آم ُنوا} أ ِ
ورةٌ" ْ
ول َّالذ َ
َي اْل ُم ْؤ ِم ُنو َن المخلصونَ" .ل ْوَّل ُن ِزَل ْت ُس َ
" َق ْولُ ُه َت َعاَلىَ { :وَيُق ُ
ين َ
ِ
ِ
ال َق َت َاد ُةُ :ك ُّل
ورٌة ُم ْح َك َم ٌة} ََّل َن ْس َخ ف َ
َعَلى اْل ِج َهاد وثوابه .ومعنى " َل ْوَّل" َهََّلَ { ،فِإذا أُْن ِزَل ْت ُس َ
يهاَ .ق َ
اف ِقين .وِفي ِقراء ِة عبِد َّ ِ
ِ
ِ ِ
َشُّد اْلُقْر ِ
َّللاَ " :فِإ َذا
يها اْل ِج َه ُاد َف ِه َي ُم ْح َك َمةٌَ ،وِه َي أ َ
َ َ َْ
ورٍة ُذكَر ف َ
ُس َ
آن َعَلى اْل ُمَن َ َ
ِ
ِ ِ
الن ُز ِ
َي م ْحَد َث ُة ُّ
تال} أي فرض فيها الجهاد .وقرئ { َفِإ َذا أُْن ِزَل ْت
ولَ { ،و ُذكَر ف َ
أُْن ِزَل ْت ُس َ
يها اْلق ُ
ورٌة ُم ْحَد َث ٌة" أ ْ ُ
ِ
سورةٌ وَذ َكر ِفيها اْل ِق َتال} عَلى اْل ِبَن ِاء لِْلَف ِ
اع ِل وَن ْص ِب اْل ِق َت ِ
ين ِفي ُقلُوب ِ
َي َش ٌّك
ِه ْم َمَر ٌ
ال َ{ ،أر َْي َت َّالذ َ
َ َ
ُ َ َ َ َ
َ
ض} أ ْ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
يق،
ين بِ َت ْحِد ٍيد َوتَ ْحِد ٍ
َي َن َظُر مغموسين ُم ْغ َتاظ َ
َوِنَف ٌ
اقَ { .ي ْنظُُرو َن إَل ْي َك َن َظَر اْل َم ْغش ِي َعَل ْيه م َن اْل َم ْوت} أ ْ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ال جَزعا وهَلعا ،ولِميِل ِهم ِفي ِ
ِ ِ
الس ِر ِإَلى اْل ُكَّف ِار.
َك َم ْن َي ْش َخ ُ
ص َب َصُرُه ع ْنَد اْل َم ْوت؛ َوَذل َك ل ُج ْبن ِه ْم َع ِن اْلق َت َ ً َ َ ً َ َ ْ ْ
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وف} " َفأ َْوَلى لهم" قال الجوهري :وقولهم :أولى لك ،تهدد
طاع ٌة َوَق ْو ٌل َم ْعُر ٌ
َق ْولُ ُه َت َعاَلىَ { :فأ َْولى َل ُه ْمَ .
الش ِ
ال َّ
اعُر:
َوَو ِع ٌ
يدَ .ق َ
َفأ َْوَلى ثُ َّم أ َْوَلى ثُ َّم أ َْوَلى َ ...و َه ْل لِ َّلد ِر ُي ْحَل ُب ِم ْن َمَرِد"
اللبن ال يعود في الضرع ،اللبن ال يعود.
َقال ْاْل ِ
ِ
َي َنَز َل ِب ِهَ .وأَْن َشَد:
َص َمع ُّيَ :م ْعَن ُ
َ ْ
اه َق َارَب ُه َما ُي ْهل ُك ُه ،أ ْ
ِ
ِ
َن ي ِز َيد َعلَى َّ
الثََل ِث
َف َع َادى َب ْي َن َهادَي َت ْي ِن م ْن َها َ ...وأَ ْولَى أ ْ َ
أَي َقارب أَن ي ِزيدَ .قال َثعَلب :وَلم يُقل أَحٌد في" َفأَولى" أَحسن ِم َّما َقال ْاْل ِ
ال
ََْ
ْ ََ ْ َ َ َ ْ ٌ َ ْ َ ْ َ
َ ْ
ْ
ال اْل ُمَب ِرُدُ :يَق ُ
َص َمع ُّيَ .وَق َ
ِ
ِ
ِ
َعَ اربًِّيا كان يوالي رمي الصيد
ِي أ َّ
َن أ ْ
َي َق َارْب َت اْل َع َط َبَ .ك َما ُرو َ
ل َم ْن َه َّم باْل َع َطب ثُ َّم أ َْفَل َت :أ َْوَلى َل َك ،أ ْ
ِ
ال:
فيفلت منه فيقول :أ َْوَلى َل َك .ثُ َّم َرَمى َص ْيًدا َفَق َارَب ُه ثُ َّم أ َْفَل َت م ْن ُه َفَق َ
ان أ َْولَى ُي ْط ِع ُم اْلَق ْو َم ِص ْد ُت ُه ْم َ ...ولَ ِك َّن أ َْوَلى َي ْتُر ُك اْلَق ْو َم ُج َّو َعا"
َفَل ْو َك َ
يعني أولى ولو كان قريبا من الفعل ،قريبا من الصيد ،لكن ما يشبع القوم أولى .يستفيدون من أولى،

يسير ،هل يفرق هذا بينه وبين أن يكون رميه في جهة
ا
يعني كون الصيد أمامه ،ثم يحيد عنه شيئا

بعيدة عن الصيد بالنسبة إلشباع الجائع؟ ما يفرق ،يقول :فلو كان أولى يطعم القوم صدتهم ،قريب من

الصيد ،قريب جدا من إهالكه ،لكن أولى ال يطعم جائعا.
"وقِيل :هو كَقو ِل َّ ِ ِ ِ ِ ِ
ال اْل ُجْر َج ِان ُّيُ :ه َو َم ْأ ُخوٌذ ِم َن اْل َوْي ِل،
وم ،أ ُّ
َ َ َُ َ ْ
َي َش ْي ٍء َف َات َك! َوَق َ
الر ُجل ل َصاحبهَ :يا َم ْحُر ُ
َفهو أَ ْفعل ،وَل ِكن ِف ِ
ع ْي َن اْل ِف ْع ِل وَق َع م ْوِق َع َّ
الَلمَِ .وَق ْد َت َّم اْل َكََل ُم َعَلى قَ ْولِ ِهَ { :فأ َْولى
يه َقْل ٌبَ ،و ُه َو أ َّ
َُ َ ُ َ ْ
َن َ
َ َ
َلهم} َقال قَ َتادةَُ :كأََّنه َق ِ
ِ
وف}
طاع ٌة َوقَ ْو ٌل َم ْعُر ٌ
ُْ َ َ
الَ { :
َي َولَِي ُه ُم اْل َم ْكُر ُ
ال اْلعَق َ
وه .ثُ َّم َق َ
يل :أ ْ
اب أ َْوَلى َل ُه ْمَ .وق َ
ُ َ
ِ
يل .وِقيلِ :إ َّن َّ ِ
ِ
ِِ
اع ٌة
اع ٌة َوَق ْو ٌل َم ْعُر ٌ
َمَث ُل َوأ ْ
َمُرَنا َط َ
َي َط َ
التْقد َير أ ْ
َح َس ُنَ ،و ُه َو َم ْذ َه ُب س َيب َوْيه َواْل َخل َ َ
وف أ ْ
أْ
ِ
ِ
يلِ :إ َّن
َوَق ْو ٌل َم ْعُر ٌ
ف اْل ُم ْب َتَدأَ َف ُيوَق ُ
وفَ ،ف َح َذ َ
ف َعَلىَ { :فأ َْولى َل ُه ْم} َوَك َذا َم ْن َقَّدَر َيُقوُلو َن مَّنا َط َ
اع ًةَ .وق َ
َي َّ
ْاْلي َة َّ
الث ِانَي َة م َّت ِصَل ٌة ِب ْاْلُوَلى .و َّ
َح ُّق
الَل ُم ِفي َق ْولِ ِهَ " :ل ُه ْم" ِب َم ْعَنى اْلَب ِاء ،أ ِ
ق ِب ِه ْمَ ،وأ َ
الط َ
اع ُة أ َْوَلى َوأَْلَي ُ
َ
َ
ُ
ال أَم ِر َّ ِ ِ ِ
َل ُهم ِم ْن َتْرِك ِ ِ
ِ
اعةٌ" نعت ل “سورة"،
يلِ :إ َّن " َط َ
اء ُة أَُب ٍي" َيُقولُو َنَ :
طاعةٌ"َ .وق َ
َّللاَ .وه َي قَر َ
امت َث ْ
ْ
ْ
َعَلى َتْقِد ِ
اس:
عَّب ٍ
ورةٌ َذ ُ
اع ٍةَ ،فََل ُيوَق ُ
ال ْاب ُن َ
ات َط َ
يرَ :فِإ َذا أُْن ِزَل ْت ُس َ
ف َعَلى َه َذا َعَلى " َفأ َْولى َل ُه ْم"َ .ق َ
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ِِ
ِإ َّن َقوَلهمَ " :طاع ٌة" ِإ ْخبار ِمن َّ ِ
وف،
اع ٌة َوَق ْو ٌل َم ْعُر ٌ
َّللاَ -عَّز َو َج َّلَ -ع ِن اْل ُمَنافق َ
ٌَ َ
ينَ .واْل َم ْعَنى َل ُه ْم َط َ
َ
ْ ُْ
ِ
وب اْلَفَر ِائ ِ
ف َعَلى َه َذا َعَلى " َفأ َْولى".
ض َعَل ْي ِه ْمَ ،فِإ َذا أُْن ِزَل ِت اْلَفَرِائ ُ
ض َش َّق َعَل ْي ِه ْم ُن ُزوُل َهاَ .ف ُيوَق ُ
يلُ :و ُج ُ
ق َ
مبتدأ من لهم طاعة.
ِ
ِ
ال ،أ َْو وجب فرض القتال ،كرهوه .فكرهوه جواب " َفِإذا"
َي َجَّد اْلق َت ُ
َمُر} أ ْ
" َق ْولُهُ َت َعاَلىَ { :فإذا َعَزَم ْاْل ْ
وف".
َو ُه َو َم ْح ُذ ٌ
ألنه إذا صار القتال عزيمة ال خيار فيه وإلزاما ال تردد فيه حصل منهم ما حصل.
ِ
ِ
اإليم ِ
َّللا} أ ْ ِ ِ
كان َخ ْي ًرا َل ُه ْم}
ان َواْل ِج َهادَ{ ،ل َ
يل :اْل َم ْعَنى َفِإ َذا َعَزَم أ ْ
َص َح ُ
اب اْلمر { َفَل ْو َصَدقُوا َّ َ
" َوق َ
َي في ْ َ
من المعصية والمخالفة".
اللهم صل على محمد.

