تفسير القرطبي
سورة محمد 3

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،
قال اإلمام القرطبي -رحمه هللا تعالى–:
ِ ِ
ِ
ِ
قوله تعالىَ { :فهل عسيتُم ِإ ْن َتولَّي ُتم أ ْ ِ
ِ
ين َل َعَن ُه ُم
حام ُك ْم ( )22أُولئ َك َّالذ َ
َْ ْ
َ ْ ََْ ْ
َن ُت ْفس ُدوا في ْاْلَْرض َوُتَقط ُعوا أَْر َ
وب أَ ْقفاُلها (.})24
آن أ َْم َعلى ُقلُ ٍ
صارُه ْم ( )23أَ َفال َي َتَدَّبُرو َن اْلُقْر َ
َص َّم ُه ْم َوأ ْ
َعمى أ َْب َ
َّللا َفأ َ
َّ ُ
ِف ِ
يه أَْرَب ُع َم َس ِائ َل:
ِ
اخ ُتلِ ِ
َّ
ِ
يلُ :ه َو ِم َن اْل ِوََلَي ِة.
ْاْلُوَلى :قَ ْولُ ُه َت َعاَلىَ { :ف َه ْل َع َس ْي ُت ْم ِإ ْن َت َوَّل ْي ُت ْم}َ ْ ،
ف في َم ْعَنى " إ ْن َت َول ْي ُت ْم"َ ،فق َ
ِ ِ
ِ
َّ
ِ
َن تُ ْف ِس ُدوا ِفي ْاْلَْر ِ
َخِذ
ض ِبأ ْ
اما أ ْ
َق َ
ال أ َُبو اْل َعالَية :اْل َم ْعَنى َف َه ْل َع َس ْيتُ ْم إ ْن تَ َول ْيتُ ُم اْل ُح ْك َم َف ُجعْلتُ ْم ُح َّك ً
الرشا .وَقال اْلكْل ِبي :أَي َفهل عسيتم ِإن تولَّيتم أَمر ْاْل َّ ِ
َن ُت ْف ِس ُدوا ِفي ْاْلَْر ِ ِ
ال ْاب ُن
َِ َ َ َ
ُمة أ ْ
ْ َ ْ َ َ ْ ُ ْ ْ َ َ ْ ُ ْ َْ
ض بالظْلمَِ .وَق َ
ض ِباْلمع ِ
ِ
الطاع ِة أ ْ ِ
اصي َوَق ْط ِع ْاْلَْر َحامِ.
ُجَرْي ٍج :اْل َم ْعَنى َف َه ْل َع َس ْي ُت ْم ِإ ْن َت َوَّل ْيتُ ْم َع ِن َّ َ
َن ُت ْفس ُدوا في ْاْلَْر ِ َ َ
ِ
اإل ْعَر ِ
يلِ :م َن ِْ
اض َع ِن
َن َيْق ُت َل َب ْع ُ
ال َك ْعب :اْل َم ْعَنى َف َه ْل َع َس ْي ُت ْم ِإ ْن َت َولَّ ْي ُت ُم ْاْل َْمَر أ ْ
ض ُك ْم َب ْع ًضاَ .وق َ
َوَق َ
ض ِبس ْف ِك ِ
ِ
اب َّ ِ
َّللا أ ْ ِ
الشي ِءَ .قال َق َت َاد ُة :أَي َف َهل َعس ْي ُتم ِإ ْن َتولَّ ْيتُم َع ْن ِك َت ِ
َّ
الد َم ِاء
َن ُت ْفس ُدوا في ْاْلَْر ِ َ
َ ْ
ْ َ ْ
ْ
َ
ْ
ِ
ام ُك ْم".
اْل َحَ ارمَِ .وُتَقط ُعوا أَْر َح َ
الحمد هلل رب العالمين ،وصلى هللا وسلم ،وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه

أجمعين ،أما بعد،

فما ذكر المؤلف –رحمه هللا تعالى – من معاني التولي :إنه من الوالية أو من اإلعراض من الوالية
يعني توليتم الحكم بين الناس أن تفسدوا في األرض بالظلم وقطيعة األرحام وغير ذلك مما ينتج عنه

التسل ط والتولي بغير حق أو من اإلعراض عن الدين الذي يعرض عن الدين يحصل منه ما يحصل
من هذه األمور يقول :وقال ابن جريج :المعنى فهل عسيتم إن توليتم عن الطاعة ،ثم قال بعد ذلك

وقيل :من اإلعراض على الشيء ،قول ابن جريج داخل في القول الثاني ،فالمفروض أن يساق بعده،
نعم.
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ِ
َعَر ْضتُ ْم َع ِن اْلُقْر ِ
َن تُ ْف ِس ُدوا في اْلرض
ام ُه أ ْ
آن َوَف َارْقتُ ْم أ ْ
َي َفَل َعلَّ ُك ْم إِ ْن أ ْ
يلَ { :ف َه ْل َع َس ْيتُ ْم} أ ْ
" َوق َ
َح َك َ
ِ ِ
ِ
فتعودوا إلى جاهليتكم .وقرئ ِبَف ْت ِح ِ
ِ
الس ِ
ال
ين َوَك ْس ِرَهاَ .وَق ْد َم َضى في" اْلَبَقَرة" اْلَق ْو ُل فيه ُم ْس َت ْوًفىَ ".و َق َ
ورَّي ِة واْل َخو ِار ِج ،وِف ِ
ِ
يه ُب ْعد".
َ
َب ْكر اْل ُمَزِني :إَِّن َها َنَزَل ْت في اْل َحُر ِ َ َ
ألن الحرورية والخوارج لم يكونوا وجدوا وقت التنزيل.
ِ
" َو ْاْلَ ْظ َهُر أََّن ُه ِإَّنما ُ ِ ِ
اء،
ال اْل ُم َسَّي ُب ْب ُن َش ِر ٍ
ال ْاب ُن َحَّي َ
يك َواْلَفَّر ُ
ان :قَُرْيشَ .وَن ْح َوُه َق َ
عن َي ب َها اْل ُمَنافُقو َنَ .وَق َ
َ
يل ما روى عبد َّ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
َّ
ال َس ِم ْع ُت َّ
التأ ِ
يل َه َذا َّ
الن ِب َّي-
ْو ِ َ َ َ َ ْ ُ
َّللا ْب ُن ُم َغف ٍل َق َ
ُمَّي َة َوَبني َهاش ٍمَ ،وَدل ُ
َق َاَلَ :نَزَل ْت في َبني أ َ
ِ َّ
َّ
َن تُ ْف ِس ُدوا ِفي ْاْلَْر ِ
الُ « :ه ْم َه َذا
ولَ { :ف َه ْل َع َس ْيتُ ْم ِإ ْن َت َولَّ ْيتُ ْم أ ْ
ض}" ثُ َّم َق َ
َّللا َعَل ْيه َو َسل َمَ -يُق ُ
َصلى َّ ُ
ِ
َّ ِ
ِ
َّللا َعَل ْي ِه ْم ِإ ْن َوُلوا َّ
ام ُه ْم»َ ،وَقَأَر
ش أَ
اْل َحي ِم ْن ُقَرْي ٍ
الن َ
َخ َذ َّ ُ
اس أََل ُي ْفس ُدوا في ْاْلَْرض َوََل َيْق َط ُعوا أَْر َح َ
َعلِي ْب ُن أَ ِبي َطالِ ٍب".
يعني نزلت في الدولتين اللتين بعد الخالفة الراشدة في بني أمية وبني هاشم بني العباس ،وهذا على

سبيل التنزل إن صح ،أو اتجه أنه إخبار عن مغيب سيأتي ،وال يبعد أن يراد هذا باعتبار أن هللا –جل
وعال – مطلع على ما سيأتي ،ومحذر عما سيأتي في المستقبل.

ِ ِ
َّ
الت ِاء َواْل َو ِ
َن ُت ْف ِس ُدوا ِفي ْاْلَْر ِ
ض} ِب َضمِ َّ
اق،
"{ِإ ْن ُت ُولِ ُ
يت ْم أ ْ
اء ُة ْاب ِن أَ ِبي ِإ ْس َح َ
او َوَك ْس ِر الالمَِ .وه َي قَر َ
ِ ِ ِ
ِ
وه ْم"
ولِ :إ ْن َولَِي ْت ُك ْم ُوََلة َجائَرة َخَر ْج ُت ْم َم َع ُه ْم في اْلف ْتَنة َو َح َارْبتُ ُم ُ
َوَرَو َ
اها ُرَوْيس َع ْن َي ْعُق َ
وبَ .يُق ُ
خرجتم معهم في الفتنة وحاربتموهم يعني حاربتموهم حرب ،خرجتم معهم في الفتنة وحاربتم معهم وهذا

مقتضى السياق؛ ألنه الذي يخرج مع من يثور في الفتنة ،ويخوض فيها ما خرج معه إال لينصره وإال
يكون خروجه مع غيره ،إذا أرد أن يحاربه كان خروجه مع غيره ،أما إذا كان خروجه معه فيحارب

معه ،ال يحاربه ،قال :إن وليتكم والة جائرة خرجتم معهم في الفتنة وحاربتموهم ،يعني حاربتموهم يعني
حاربتم الطائفة الثانية معه.
طالب :هل يا شيخ  ...تنزيل على فعل الخوارج؟
هو فعل الخوارج ينطوي تحت هذا ،لكن هل اآلية نزلت فيهم بسببهم هذا الذي يمكن أن يقال ،وإال
فدخول الخوارج في مثل هذا دخول أولي؛ ألنهم أفسدوا في األرض وقطعوا األرحام.
طالب :هل يقال المعنى ثم خرجتم معهم ثم خرجتم عليهم .....
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ال ،خرجتم معهم في الفتنة.
طالب... :هل يقال ..ثم حاربتم..
يعني حاربتم بعد لك.
طالب :خرج ......
كيف خرجوا معهم في الفتنة؟ خرجوا مع والة الجور في الفتنة ،ثم حاربوهم ،يعني هم في األول على

الجادة ،خرجوا مع والة الجور؛ ألنهم مأمورون بالجهاد معهم على من بغى عليهم ،ثم بعد ذلك
حاربتموهم يعني صرتم مع الطائفة التي بغت عليهم؟ على كل حال الواو ال تقتضي هذا.
طالب......:
قال :إن تُوليتم..
طالب......:
كيف؟
طالب :المحقق .....قراءة على قراءة عشرية..
أن يقول قراءة على قراءة عشرية.
طالب :يقول :قراءة على قراءة العشرية..
ما تجيء ،ال ،ما تجيء إن أراد أن يقول :قراءة علي قراءة عشرية استقام الكالم.
ِ
َّ
ِ
ِ
ِ
يسى َوأ َُبو َح ِات ٍمَ " :وَتْق َط ُعوا" ِبَف ْت ِح
حام ُك ْم} باْلَب ْغ ِي َوالظْلمِ َواْلَق ْتلَ .وَقَ أَر َي ْعُق ُ
وب َو َسالم َوع َ
"{ َوُتَقط ُعوا أَْر َ
ار ِبَقولِ ِه تعاَلى{ :ويْق َطعو َن ما أَمر َّ ِ
افِ ،من اْلَق ْط ِعِ ،
يف اْلَق ِ
الت ِاء وَت ْخ ِف ِ
وص َل}".
َّللا بِه أ ْ
ْ
َ
َن ُي َ
اعتَب ً ا ْ َ َ
َّ َ
َ َ ُ َ ََ ُ
ويكون التشديد حينئذ للتكثير ،تضعيف الحرف يكون للتكثير ،وعلى رواية التخفيف أنه يحصل القطع

ولو بمرة.

معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

" وروى هِذِه اْل ِقراء َة هارو ُن ع ن أَبى عم ٍرو .وَق أَر اْلحسن " :وَتَقطعوا" م ْفتُوح َة اْلحر ِ
وف ُم َشَّدَد ًة،
َ َ ََ ُ
ََ َ َ
َ ُ َ َ
ُُ
َ َ َُ
َْ َ َْ
َّ
ضمِ َّ
الت ِاء ُم َشَّدَد َة
اع ِتَب ًا
َمَرُه ْم َب ْيَن ُه ْم} [اْلنبياء .]93 :واْلَبا ُقو َنَ " :وُتَق ِط ُعوا" ِب َ
ْ
ار بقوله تعالىَ { :وَتَقط ُعوا أ ْ
ير ،وهو ْ ِ
يع عَلى َّ ِ
الط ِاءِ ،من َّ ِ
َّ
عَب ْيٍد .وتقدم ذكر" َع َس ْيتُ ْم" [البقرةِ ]246 :في
َ
اختَي ُار أَ ِبي ُ
التْقط ِ َ
الت ْكث ِ َ ُ َ
الز َّجاج ِفي ِقراء ِة َن ِ
ِ
اف ٍعَ :ل ْو َج َاز َه َذا َل َج َاز" َع ِسي" ِباْل َك ْس ِر" .
ال َّ ُ
ََ
(اْلَبَقَرة)َ .وَق َ
َ
وعسيتم ،يقول الزجاج :لو جاز هذا لجاز ِ
يعني تقدم قال :عسيتم بالفتح والكسر ،عسيتم ِ
عسي ،عسيتم
َ
من الفعل بالكسر ،لكن ما المانع أن يجوز هذا وهذا ،إذا جاز هذا يجوز هذا ،وال مانع منه إذا ثبت
لغة وقراءة.
طالب.....:
نعم.
يت ْم" ِباْل َك ْس ِرُ .قْل ُت:
يت بالكسر .وقرئ" َف َه ْل َع ِس ُ
َن أَ ْف َع َل َذلِ َكَ ،و َع ِس ُ
الَ :ع َس ْي ُت أ ْ
ال اْل َج ْو َهرِيَ :وُيَق ُ
" َق َ
ضى اْلَقول فِ ِ
َوَي ُدل َق ْولُ ُه َه َذا َعَلى أََّن ُهما لُ َغ َت ِ
يه ِفي " اْلَبَقَرِة" ُم ْس َت ْوًفى.
انَ .وَق ْد َم َ
ْ ُ
َ
ِ ِ
َي َطَرَد ُه ْم َوأ َْب َعَد ُه ْم ِم ْن َر ْح َم ِت ِه".
{أُولئ َك َّالذ َ
َّللا} أ ْ
ين َل َعَن ُه ُم َّ ُ
هذا مقتضى اللعن الطرد واإلبعاد من رحمة هللا –نسأل هللا العافية ،-وهذا من عظائم األمور ،ولذا
جاء في الحديث الصحيح« :لعن المؤمن كقتله» ،وليس المؤمن باللعان وال بالطعان ،لكن من استحق

اللعنة من هللا –جل وعال ،-وثبت لعن جنسه بالنص ،هل يجوز لعنه على وجه التعين أو ال؟ الجنس
يلعن؛ لعن هللا السارق ،لعن هللا الشارب ،لعن هللا المتبرجات ،الجنس ،لكن األفراد محل خالف بين

أهل العلم ،كثير منهم يطلق اللعن ،فالن لعنه هللا ،يرد على لسان كثير من أهل العلم ،لكن األولى أال

مرسال للسانه باللعن ،ومما ذم به النساء أنهن يكثرن اللعن ،فيحفظ اإلنسان لسانه ،أما
يكون المسلم
ً
من لعنه هللا بالتنصيص عليه فال مانع من لعنهُ ،يلعن الظالمون ،لكن أعيانهم وأفردهم يدخل في
الخالف المعروف بين أهل العمل في خالف المعين.

طالب :السارق لعن هللا السارق من سرق  ....تقطع يده...
نعم.
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طالب :يجوز لعن السارق؟
يد
في الجملة ،السارق جنس السارق ،أما لو سرق شخص بعينه ،زيد من الناس سرق ،فما تقول :ز ٌ
عونا للشيطان على أخيك.
لعنه هللا ،ال تكن ً
طالب....... :
السب والشتم ،يجيء.
طالب..:اللعن ...هذا..
قاتل هللا اليهود يعني لعنهم ،فليقاتله ،قال بعض أهل العلم بالسب والشتم ،لكن هذا القول غير صحيح،
إنما يترادف هذا مع هذا ،لكن إذا جاء في النص اللعن هو الطرد ،الطرد من رحمة هللا ،هذا األصل

فيه.
طالب :قول لعنهم هللا..
أبعدهم من رحمته.
طالب :أبعدهم هللا بسبب اللعن.
ماذا؟
طالب :قول :أبعدهم هللا..
طردهم وأبعدهم المعنى واحد ،من اللعن.
طالب......:الكفار في مسألة....
أيضا بين أهل
الذين ماتوا على كفرهم هؤالء ال مانع ،يعني الشخص المعين من الكفار على خالف ً
العلم ،لكن األكثر على جواز لعنه ،ال سيما من تعدى شره وضرره.
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َن َم ْن َف َع َل َذلِ َك َحَّق ْت
َخَب َار ِبأ َّ
وب ُه ْم َع ِن اْل َخ ْي ِرَ .فأَ ْتَب َع ْاْل ْ
َص َّم ُه ْم" َع ِن اْل َح ِق} َوأ ْ
َي ُقلُ َ
َعمى أ َْب َ
"{ َفأ َ
صارُه ْم" أ ْ
ِِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
يم ِة الَّ ِتي ََل
اع ِب َس ْمعه َوَب َص ِِره َحتَّى ََل َي ْنَق َاد لِْل َح ِق َوإ ْ
َعَل ْيه َل ْعَن ُت ُهَ ،و َسَلَب ُه اَل ْنتَف َ
ِن َسم َع ُهَ ،ف َج َعَل ُه َكاْلَبه َ
ِ ِ
ِ
َّللا" َفَر َج َع ِم َن اْل ِخ َط ِ
اب ِإَلى اْل َغ ْيَب ِة َعَلى َع َاد ِة
ال ":أُولئ َك َّالذ َ
ين َل َعَن ُه ُم َّ ُ
الَ " :ف َه ْل َع َس ْيتُ ْم" ُث َّم َق َ
َت ْعق ُلَ .وَق َ
اْل َعَرِب ِفي َذلِ َك".
يسمى االلتفات من الخطاب إلى الغيبي ،وهذا أسلوب مطروق في النصوص وفي لغة العرب.
طالب....:العكس.
بعضهم يمنع العكس ،لكنه موجود.
ونهَ ،فيعَلمو َن ما أَعَّد َّ ِ ِ
" َّ ِ
ين َل ْم َي َت َولَّ ْوا َع ِن
َّللا لَّلذ َ
الثانَي ُةَ :ق ْوُل ُه َت َعاَلى{ :أَ َفال َي َتَدَّبُرو َن اْلُقْر َ
َي َي َتَف َّه ُم َ ُ َ ْ ُ َ َ ُ
آن} أ ْ
ِْ
َّللا َ -عَّز َو َج َّلَ -عَل ْي ِه ْمَ ،ف ُه ْم ََل
َيَ :ب ْل َعَلى ُقُل ٍ
اإل ْسَالمِ{ ،أ ْم َعلى ُقُل ٍ
وب أَ ْقَفال ،أَ ْقَفَل َها َّ ُ
وب أَ ْقفاُلها} أ ْ
َي ْع ِقلُو َن".
يعني حمل اآلية على السياق على ما يقتضيه السياق هو مثال من األمثلة ،واألصل أنها أعم من ذلك،

وال تدبر يفيد المتدبر من العلم واإليمان واليقين والطمأنينة ما هو أعم وأشمل من ذلك ،يريد هذا وغير

هذا ،وهذه اآلية من اآليات التي جاءت في الحث على التدبر ففي النساء { :أفال يتدبرو القرآن ولو
كثير } ،وفي المؤمنون ،وفي ص ،وهنا ،كل هذه اآليات
اختالفا ًا
كان من عند غير هللا لوجدوا فيها
ً
تحث علي التدبر ،وأنه لب القراءة ،واآلثار المترتبة على قراءة القرآن ال تتم إال بالتدبر.
فتدبر القرآن تُؤ َت الهدى

فالعلم تحت تدبر القرآن

نعم ،يحصل أجر الحروف ،كل حرف عشر حسنات لمن ق أر ،ولو من غير تدبر ،لكن الفائدة العظمى
النافعة للعلم والعمل والقلب كل هذا إنما يتم بالقراءة على الوجه المأمور به من الترتيل والتدبر.
طالب...... :
آية المؤمنون.
طالب.....:

تفسري القرطيب-سورة حممد()003

ماذا؟
طالب......:
كيف تق أر؟
طالب :بالتدبر
نعم.
ِ
َّ
ين}.
اء ُه ُم ْاألََّولِ َ
اء ُه ْم َما َل ْم َيأْت َآب َ
طالب{ :أََفَل ْم َيدب َُّروا اْلَق ْو َل أ َْم َج َ
طالب .:اآلية فيها  .....من قرأ القرآن.........
يعني لو وقع هل يدخل في هذه اآلية من يق أر هذا ،جاء مدح القراءة سواء كان هذا أو ترتيالً« ،يقال
لقارئ القرآن :اق أر وار ِ
تق في دار الجنة كما كنت تق أر في الدنيا هذا كان أو ترتيالً» ،في المسند والدارمي
بإسناد حسن.

طالب....:
كيف
طالب .....:
ال ،هذه محمولة على وجه اإلعراض بالكلية.
اإلم ِ
ِ ِ ِ
امَّي ِة َم ْذ َهَب ُه ْم".
" َو َه َذا َيُرد َعَلى اْلَقَدرَّية َو ْ َ
الذين يقولون :إن اإلنسان هو الذي يخلق فعله ،وأنه هو الذي يجعل القفل على قلبه ،وليس هللا –جل
وعال.-
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َّ
َّللا َعَل ْي ِه وسَّلمَ -قالِ« :إ َّن َعَل ْي َها أَ ْقَف ًاَل َكأَ ْقَف ِ
َن َّ ِ
ال اْل َحِد ِيد َحتَّى َي ُكو َن
يث َمْرُفوٍع أ َّ
َوِفي َحِد ٍ
ََ َ َ
النب َّي َ -صلى َّ ُ
ِ
الشج ِر :اْلَقْفل .واْلَق ِف ِ
ِ
الصَالب ُة .ويَق ِ
ِ
يل
ال ل َما َي ِب َس م َن َّ َ
َّللا َي ْف َت ُح َها»َ ،وأ ْ
ُ َ
َص ُل اْلَقْفل اْل ُي ْب ُ
يل م ْثُل ُهَ .واْلَقف ُ
ُ
س َو َّ َ َ ُ ُ
َّ ُ
ِ
الر ِ
اج ُز:
ال َّ
يلَّ :
الص ْو ُتَ .ق َ
أ َْي ًضا َن ْبتَ .واْلَقف ُ
اك َيا ِبسا قرشبا  ...قُم َت ِإلَ ْي ِه ِباْلَق ِف ِ
يل َضْرَبا
ْ
َل َّما أ ََت َ ً
ف َقَرْي َت َش ْي َخ َك ْاْل ََزَّبا"
َك ْي َ
المراد به كثير الشعر كما في الحاشية.
ِ
ِ
ِ
َي أ َْيَب َس ُهَ ،قاَل ُه اْلُق َش ْي ِري َواْل َج ْو َهرِي.
َص َم ِع ِيَ .وأَ ْقَفَلهُ َّ
"اْلقْر َشب ( ِب َك ْس ِر اْلَقاف) :اْل ُمسنَ ،ع ِن ْاْل ْ
الص ْو ُم أ ْ
ِ
ِ
اإليم ِ
ِِ ِ ِ
انَ ،وََل َي ْخُر ُج
يم ُ
َي ََل َي ْد ُخ ُل ُقُل َ
ان .أ ْ
َف ْاْلَ ْقَف ُ
وب ُه ُم ْاإل َ
ال ها هنا إشارة إلى ارتتاج اْلَقْلب َو ُخُلوه َعن ْ َ
ِهم وَقال " :على ُقُل ٍ ِ
الَ :عَلى ُقُلوب ِ
ِه ْم َل ْم َي ْد ُخ ْل
ِم ْن َها اْل ُك ْفُر؛ ِْل َّ
َّللا َت َعاَلى َطَب َع َعَلى ُقُلوب ِ ْ َ َ َ
وب"؛ ْل ََّن ُه َل ْو َق َ
َن َّ َ
وب من َك ُانوا ِبهِذِه ِ
ِ
َقْلب َغ ْي ِرِهم ِفي َهِذِه اْل ُجمَل ِة .واْلمَر ُاد أَم َعَلى ُقلُ ِ
الصَف ِة أَ ْقَفالُ َها.
وب َه ُؤََلء َوُقلُ ِ َ ْ
َ
ُ
ْ
ْ
ْ
َ ُ
يح مسلِم عن أَِبي هريرَة َقالَ :قال رسول َّ ِ
ِ
َّ
َّ
َّللا َعَل ْي ِه َو َسَّل َم."-
الثالِ َث ُة :في َص ِح ِ ُ ْ ٍ َ ْ
َّللا َ -صلى َّ ُ
َُ ْ َ َ َ َ ُ ُ
ار الخالف بين أهل العلم في األفضل في القراءة الترتيل والتدبر مع قلة الحروف ،أو كثرة
ذكرنا مرًا
الحروف مع عدم الترتيل وال التدبر ،والجمهور على أن الترتيل والتدبر ولو قلت الحروف هو األفضل،
فمن ختم في الشهر مرة على الترتيل والتدبر أفضل ممن ختم على هذا القول عشر مرات أجر الحروف

ثابت لمن القرآن على الوعد ،كما جاء به النص ،وأما أجر الترتيل والتدبر فأمره أعظم وابن القيم –

مثال فقال من يق أر القرآن مع السرعة تكثير الحروف ،ولنفترض أنه يختم في الشهر
رحمه هللا -ضرب ً

عشر مرات ،والذي مثله مع من يق أر القرآن بالترتيل والتدبر بحيث يختم مرة واحدة كمن أهدى عشر
درر ،والثاني أهدى درة واحدة ،لكن هذه العشر درر قيمة كل واحدة منها ألف ،والدرة الواحدة قيمتها

معينا
مائة ألف ،فرق شاسع ،لكن الذي تعود الهذ يصعب عليه أن يتركه السيما إذا عود نفسه حزًبا ً
في القرآن أو في الشهر أو في األسبوع ال يستطيع اإلخالل به ،ويخشى إن رجع عنه يعني هذا الذي
بدال من
يختم في الشهر مثالً عشر مرات قال :خالص ،أنا أقلل القراءة أو أ أ
قر القرآن في سبع ،لكن ً

أن أسرع أرتل وأتدبر الذي يخشى أنه يقلل القراءة ،ثم يرجع إلى عادته من الهذ ،وهذا محتمل احتماله

قوي؛ ألن اإلنسان إذا تعود شيًئا يصعب عليه الرجوع عنه ،ولذلك في مثل هذه الحالة الذي تعود على
الهذ خله يبتدئ يهذ ما يخالف ،لكن يجعل له ختمة تدبر في وقت من األوقات؛ ألن من يضمن أنه

يستمر على التدبر؛ ألنه تعود هذا الشيء مجرب مجرب ،يعني اإلنسان حدد لنفسه شيًئا ،ومشى عليه
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سنين ،هذا ال يعني يصعب أن يرجع عنه فتساوره نفسه أن يرجع إلى شيء من التدبر والتريث ،ويقلل

الكمية ،ثم يرجع إلى طريقته من الهذ التي تعود عليه فيكون على حساب أجر الحروف ال يحصل
أجر الترتيل والتدبر ،وإنما سيؤثر على حساب أجر الحروف ،فالحل األمثل في مثل هذا الحال أن
يستمر على ما تعود عليه ،ويحصل به أجر الحروف ،ويختم به كل شهر على ما اعتاد أربع مرة كل

جديدا لقراءة
وقتا
سبع أو عشر إذا كان يختم كل ثالث أو ما أشبه ذلك ،ويجعل من وقته يفرض ً
ً
التدبر.
ذكر الحافظ ابن كثير –رحمه هللا -في ترجمة رجل أنه أمضى عمره يختم كل يوم ،وله ختمة تدبر

أمضى فيها عشرين سنة ،ومات لم يكملها ،مات لم يكملها ،يعني إذا افترضنا أن اإلنسان يجلس للقرآن
أيضا نصف ساعة لمثل هذه القراءة ،أو ساعة ،ما الذي يضي هر؛ ألن
ساعة ،ساعتين يجلس يضيف ً
أجر قراءة القرآن هو الكالم الوحيد الذي ال نظير له في ترتب األجر على مجرد القراءة ،يعني متعبد
بتالوته ،هو كالم هللا.

المقصود أن اإلنسان إذا أمكن أن يرجع فال شك أن الرجوع أفضل من أن يستمر على طريقته ،وإن

ثانيا خشية أال يضمن أن يرجع حتى عن طريقته وكيفية ق ارءته ،فالذي يخشى
أمكن أن يفرض ً
وقتا ً
مقدار ويعود إلى طريقته ،وهذا مجرب ذكره ،كثير من الناس أنهم سمعوا ما جاء في التدبر
ًا
منه يقلل

والترتيل ،ثم خففوا القراءة ،فصار على حساب الحروف ،المقصود أنه مثل هذا ينبغي أن يعتنى به،
يراد.

طالب...... :
هذا يستعان به على قراءة ما يعين على فهم القرآن ،يعني طالب علم يريد أن يتدبر ويفهم ال يتسنى

له بمفرده أن يفعل ذلك قد يخفى عليه كثير من األلفاظ الغريبة وبعض التراكيب ،فيستعين بذلك في

أول األمر على المختصرات؛ ألن االستعانة بالمطوالت تعوقه عن القراءة ،فيكون بين يديه كتاب في
تفسير غريب القرآن أو تفسير من المختصرات يعينه على الفهم ،فيق أر ما يراد قراءته ،ويراجع هذا الكالم

المختصر عليه ،ثم بعد ذلك يفهم ،أما إذا قال :استصحب تفسير الطبري والقرطبي وابن كثير والبحر
المحيط والمطوالت خمس ،ست ،عشرة ،تفاسير ،هذا يموت وما انتهت البقرة ،لكن في أول األمر
يستعين بالمختصرات ،ثم بعد ذلك ينتقل منها إلى الكتب المتوسطة في الطول ،ثم بعد ذلك ينتهي

بالمطوالت ،وكل كتاب فيه فائدة تخصه.
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طالب... :ما ذكرته في الترتيل والتدبر والكالم عليه كثير...خاصة من عند عوام الناس......يدخل

رمضان تجده يفتح المصحف ،ثم يجلس فترة قصيرة ،ثم يقول خالص ...القراءة ..التدبر...وهو َل
يملك آلية التدبر...

ال ،ال مثل هذا يق أر على أي حال الذي هو غير مؤهل للتدبر يق أر لكن ال يضيع أجر الحروف.
طالب .....:الكلمات وكذا...ثم يصبح الناس ...واحد يق أر .......تدبر..

شخصا يجلس بعد صالة
اآلن حديث «ال يفقه من يق أر القرآن في أقل من ثالث» ،افترضنا أن فيه
ً
الصبح يق أر فيه خمسة ،وبعد صالة الظهر يق أر خمسة ،وبعد ثالثة العصر يق أر خمسة ،فسمع هذا

الحديث قال :ال أريد أن أق أر في ثالث ،ماذا صنع؟ ألغى قراءة الظهر ،سيق أر خمسة بعد الصبح كما
كان ،وخمسة بعد العصر كما كان ،وألغى قراءة الظهر ،هل هذا حقق الهدف من الحديث؟
طالب......:
ما حقق الهدف ،لكن لو بدل خمس قراءات ثالثة وثالثة وأربعة ،وأربعة الصبح ،وثالثة الظهر ،وثالثة
العصر بشيء من التأني والترتيل ،والتدبر هنا يحقق المطلوب ،أما أن يقلل كمية من أجل أن يوافق

الحديث هذا ليس بمقصود ،والناس يتفاوتون في فراغهم وشغلهم ،الناس ما لهم شغل ،ناس ليس لديهم

عمل مثل هذا يقال له :استكثر ،واألجر تبع كل حرف عليه عشر حسنات ،هذه فرصة يمكن ما يتسنى

لك في عمرك مرة أخرى يمكن أن يأتيك ما يشغلك عن القراءة ،استغل صحتك لسقمك ،وفراغك لشغلك،
ونعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ ،الصحة والفراغ.

طالبَ :ل يقال :إ ن النصوص جاءت بالحث على كثرة القراءة فرتل ........بل جاءت نصوص في
التدبر......

هذا مثل ما قلت آ ًنفا هو مثل ما قلته.
طالب :يفرق يا شيخ أن الكالم يوجه لعوام الناس وما يملكون أي تدبر لذلك .....يق أر في اليوم في
رمضان ثالثة أجزاء ،أربعة أجزاء وسط الناس ......أصبح اآلن َل يقرأ إَل نصف جزء ينتهي رمضان
وهنا َل ختمة وَل تدبر  ....وكل من أراد.......

ال ال مثل الذي ال يملك اآللية يقال له :اق أر على أي وجه.

طالب :جاء الحث على كثرته.
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حتى الذي يق أر القرآن ،وفي قراءته ضعف ،ويتتعتع في قراءته فله أجران ،المقصود أن اإلنسان ينظر

في كتاب ربه ،وال تغيب عليه شمس يوم وهو ما ق أر من القرآن شيًئا ،هذا إذا كان بالنسبة لعموم
المسلمين فال شك أن طالب العلم مطالب بما هو أكثر من ذلك.
طالب ....:حتى لو أنه تدبر شيخ بالنسبة لملكة .....القرآن يكفي فيه كالم واضح ،يعني يستطيع
أن يتدبر......يعني يعرفه العامة ..........

ال شك أن القرآن على أنحاء منها ما يعرفه العرب من لسانهم ،ومنها ما ال يعرفه إال طالب العلم،

ومن يستطيع المراجعة ،ومنهم من ال يعرفه الراسخون في العلم ،هذا أمر ظاهر ،هو أقسام ،لكن

اإلشكال حينما تنزل الحقائق الشرعية على الحقائق العرفية نقول :إن العامي يعرف ويفهم {للسائل

والمحروم} يأتي بذكاته لشخص من أغنى الناس عنده أرصدة في البنوك ،لكنه محروم ال ينفق على
نفسه وولده يقول هذا هو المراد ،ليس هذا هو المراد ،فيميز بين هذه الحقائق.

طالب...:ختم اْلجر أو تكرار ........

وجاء عن الصحابة أ نه بعد الفراغ من القرآن وختم القرآن دعوة مستجابة ،ولكن أجر الحروف مرتب

بدال من قراءتها ثانية آل عمران
على جنس القراءة ،يعني لو ق أر لو كرر سورة البقرة مرتين أو ق أر ً
والنساء أيهما أفضل؟

طالب.....:الحروف...

عدد الحروف.

طالب :شيخ ،يشهد لكالمكم عمر بن الخطاب –رضي هللا عنه -جلس في البقرة ثماني سنوات لما
ختم.

أو اثنتي عشر سنة أو ابن عمر كذلك.

طالب :نحر الجذور هل معنى ذلك في الثماني سنوات ما يقرأ إَل البقرة؟ أكيد أن له قراءة أخرى،

لكن هذه قراءة.

لكن جلس يتعلم.

أقفاَل كأقفال الحديد» يقول :حديث مرفوع..
طالب :الحديث «إن عليها ً

أين؟

طالب......:
نعم ،مرفوع ،خرج؟
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طالب ....:

أقفاال..
أن عليها ً

طالب :قال :أخرجه الدارقطني في اْلفراد وا بن مردويه كما في الدر من حديث سهل بن سعد ،ولم

مرسال تال رسول هللا هذا اآلية فقال شاب
أقف على إسناده ،وأخرجه الطبري بسند جيد عن عروة
ً
من أهل اليمن ..فذكره ،وهو من كالم الشاب ،وهللا أعلم.

ما أخرجه إال الدارقطني وابن مردويه.

ال َعَلى ُقلُوب ِ
غ ْي ِرِه ْم ِفي َهِذِه اْل ُج ْمَل ِة ،هل هذا كالم مستقيم؟
ِه ْم َل ْم َي ْد ُخ ْل َقْل ُب َ
طالب :قولهَ :ل ْو َق َ
ماذا فيه؟
طالب :هل هذا كالم مستقيم.
انظر لآلية.

طالب :اآلية أم على قلوبِهم..
قلوبهم ليشملهم ويشمل غيرهم.

قلوبهم ما تشمل..
طالب :ولو جاءت َ
ال ،ما تشمل إال هؤالء المنصوص عليهم ،الذين إذا تولوا قطعوا.
طالب :القاعدة تقول :إن العبرة بعموم السبب.

بعموم اللفظ ،هيا ،لكن إذا ارتبط باللفظ بما قبله وما بعده فما الذي يخرجه عن السياق؟
يح مسلِم عن أَ ِبي هريرَة َقالَ :قال رسول َّ ِ
ِ
ِ َّ
َّ
" َّ
ِ
َّللا
الثالِثَ ُة :في َص ِح ِ ُ ْ ٍ َ ْ
َّللا َعَل ْيه َو َسل َم« :-إ َّن َّ َ
َّللا َ -صلى َّ ُ
َُ ْ َ َ َ َ ُ ُ
الرِحم َفَقاَلت :ه َذا مَقام اْلع ِائِذ ِمن اْلَق ِط ِ
غ ِم ْنهم َق ِ
ِ
َما َتْر َض ْي َن
َ
َ
ْ َ َ ُ َ
يعة َق َ
ال :ن َع ْم أ َ
امت َّ ُ
َخَل َق اْل َخْل َقَ ،ح َّتى إ َذا َفَر َ ُ ْ َ
َصل من وصَلب ِك ،وأَ ْق َطع من َق َطع ِك؟ َقاَل ْت :بَلىَ ،قالَ :ف َذاك َل ِك»ُ ،ث َّم َقال رسول َّ ِ
أ ِ
َّ
َّللا
َ َ َْ
ْ
َ
َ
َ
َن أ َ َ ْ َ َ
َّللا َ -صلى َّ ُ
ََُ ُ
َ
ِ
ِ
عَلي ِه وسَّلم :-ا ْقرءوا ِإ ْن ِش ْئ ُتمَ { :فهل عسيتُم ِإ ْن َتولَّيتُم أ ْ ِ
ِ
حام ُك ْم.
َْ ْ
َْ ََْ ْ
ْ
َُ
َن ُت ْفس ُدوا في ْاْلَْرض َوُتَقط ُعوا أَْر َ
َْ ََ َ
وب أَ ْقفالُها} ،و َظ ِ
ِ ِ
اهُر
آن أ َْم َعلى ُقلُ ٍ
صارُه ْم .أَ َفال َي َتَدَّبُرو َن اْلُقْر َ
َص َّم ُه ْم َوأ ْ
أُولئ َك َّالذ َ
َعمى أ َْب َ
َ
َّللا َفأ َ
ين َل َعَن ُه ُم َّ ُ
ِ
ْاآلَي ِة أََّن َها ِخ َطاب لِ َج ِم ِ َّ
اف َعَل ْي ُك ْمِ ،إ ْن أَ ْعَر ْض ُت ْم
ال َق َت َادةُ َو َغ ْيُرُهَ :م ْعَنى ْاآلَية َفَل َعَّل ُك ْم ،أ َْو ُي َخ ُ
يع اْل ُكف ِارَ .وَق َ
ان أَن تَعودوا ِإَلى اْلَفس ِاد ِفي ْاْلَر ِ ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ
ين تَ َوَّل ْوا
يم ِ ْ ُ ُ
ف َأر َْيتُ ُم اْلَق ْو َم ح َ
ال قَ َت َادةَُ :ك ْي َ
ْ
ض ل َس ْفك الد َماءَ .ق َ
َ
َعن ْاإل َ
ِ
ِ
اب َّ ِ
َع ْن ِك َت ِ
الر ِح ُم َعَلى َه َذا َرِح ُم
الر ْح َم َنَ .ف َّ
ام َو َع َص ُوا َّ
َّللا َت َعاَلى! أََل ْم َي ْسف ُكوا الد َم َ
ام َوَيْق َط ُعوا ْاْلَْر َح َ
اء اْل َحَر َ
اإليم ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ
َّللا ِإ ْخ َوًة ِبَق ْولِ ِه َت َعاَلىِ{ :إَّن َما اْل ُم ْؤ ِم ُنو َن ِإ ْخ َوة"}َ .و َعَلى َق ْو ِل
انَّ ،التي َق ْد َس َّم َ
اها َّ ُ
دين ْاإل ْسَالمِ َو ْ َ
ِ
ِ ِ
ِ
الرِحمِ
اْلَفَّر ِاء أ َّ
َش َار ِبَق ْط ِع َّ
ُمَّيةََ ،واْل ُمَر ُاد َم ْن أ ْ
َض َمَر ِم ْن ُه ْم ِنَفا ًقاَ ،فأ َ
َن ْاآلَي َة َنَزَل ْت في َبني َهاش ٍم َوَبني أ َ
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َّ
ان َب ْيَن ُهم َوَب ْي َن َّ ِ
َّللا َعَل ْي ِه َو َسَّلمِ -م َن اْلَقَرَاب ِة ِبتَ ْكِذي ِب ِهم َّ
َّللاُ َعَل ْي ِه
الن ِب َّي َ -صَّلى َّ
ِإَلى َما َك َ
النب ِي َ -صلى َّ ُ
ْ
ُ
َ
َو َسَّل َم.-
ِ
ِ
ِ
ام ُة َرِح ُم الدين ،ويجب
الَ .وبِاْل ُج ْمَل ِة َف َّ
امة َو َخ َّ
اصةَ ،فاْل َع َّ
الرِح ُم َعَلى َو ْج َه ْي ِنَ :ع َّ
َوَذل َك ُيوج ُب اْلق َت َ
ان واْلمحَّب ِة ِْلَهلِ ِه وُنصرِت ِهم ،و َّ ِ
ِ
ِ ِ
يح ِة َوَتْرِك ُم َض َّارِت ِه ْم َواْل َع ْد َل َب ْيَن ُه ْم،
النص َ
يم ِ َ َ َ
ْ َ َْ ْ َ
ُم َو َ
اصَل َت َها ب ُمَال َزَمة ْاإل َ
الن َصَف َة ِفي م َعامَلتِ ِهم َواْل ِقَيامِ ِب ُحُقوِق ِهم اْل َو ِ
اجَب ِةَ ،ك َت ْم ِر ِ
َو َّ
يض اْل َمْر َضى َو ُحُقو ِق اْل َم ْوَتى ِم ْن غُ ْسلِ ِه ْم
ُ َ ْ
ُ
اص ُةَ ،وِهي َرِح ُم اْلَقَرَاب ِة
َما َّ
الرِح ُم اْل َخ َّ
الصَال ِة َعَل ْي ِه ْم َوَد ْف ِن ِه ْمَ ،و َ
َو َّ
غ ْي ِر َذلِ َك ِم َن اْل ُحُقو ِق اْل ُم َتَرِتَب ِة َل ُه ْمَ .وأ َّ
َ
ِ ِِ
اص ِة َو ِزَي َادةَ ،ك َّ
النَفَق ِة وتفقد أحوالهمَ ،وَتْرِك َّ
الت َغا ُف ُل
ِم ْن َطَرَف ِي َّ
ق اْل َخ َّ
الر ُج ِل أَ ِبيه َوأُمهَ ،ف َت ِج ُب َل ُه ُم اْل ُحُقو ُ
ِ
ات َضرورِات ِهم ،وَت َتأ َّ ِ
عن َتعاهِد ِهم ِفي أَوَق ِ
ِ
احم ِت اْل ُحُقو ُق
ق َّ
الرِحمِ اْل َع َّ
َك ُد في َحق ِه ْم ُحُقو ُ
ْ
ُ َ ْ َ
َْ َ ُ ْ
امةَُ ،حتَّى إ َذا َتَز َ َ
ِ
ئ ِب ْاْلَ ْقَرِب َف ْاْلَ ْقَرِب.
ُبد َ

الرِح َم َّال ِتي َت ِج ُب ِصَل ُت َها ِهي ُكل َرِح ٍم َم ْحَرٍمَ ،و َعَل ْي ِه َفَال َت ِج ُب فِي َب ِني
َه ِل اْل ِعْلمِِ :إ َّن َّ
ال َب ْع ُ
ض أْ
َوَق َ
َ
ِ ِ
ِ
ِ
َعمامِ َوَب ِني ْاْل ْ ِ ِ
ق َعَل ْي ِه َذلِ َك ِم ْن َذوِي ْاْلَْر َحامِ ِفي
يلَ :ب ْل َه َذا في ُك ِل َرحمٍ م َّم ْن َي ْن َطل ُ
َخ َوالَ .وق َ
ْاْل ْ َ
ِ
َن َرِح َم ْاْلُمِ َّال ِتي ََل َي َت َو َار ُث ِب َها ََل َت ِج ُب ِصَلتُ ُه ْم
ان أ َْو َغ ْيَر َم ْحَرٍمَ .ف ُي ْخَر ُج ِم ْن َه َذا أ َّ
اْل َم َو ِاريثَ ،م ْحَرًما َك َ
ِ
الرِح ُم َت ِج ُب ِصَل ُت ُه َعَلى ُك ِل
اب أ َّ
َن ُك َّل َما َي ْش َمُل ُه َوَيعُم ُه َّ
يحَ ،و َّ
َوََل َي ْحُرُم َق ْط ُع ُه ْمَ .و َه َذا َل ْي َس ِب َصح ٍ
الص َو ُ
ِ
اه أ ََّوًَل ،وهللا أعلم".
َح ٍ
الُ ،قْرَب ًة َوِدينَّيةًَ ،عَلى َما َذ َكْرَن ُ

وبعدا أمور نسبية تختلف من شخص آلخر بحسب كثرة األقارب وقلتها،
الرحم التي تجب صلتها قرًبا ً
نفسا إال وسعها ،وإذا قلوا
فإذا كثروا صارت في األقرب واألبعد الذي يشق صلته يقال :ال يكلف هللا ً
وجب صلة الجميع ،ففرق بين من له عشرة أعمام ،ولكل واحد من األعمام جمع من األوالد ،وله أخوال،
ولكل واحد منهم جمع وخاالت وعمات وإخوان كثر ،هؤالء يصل منهم األقرب فاألقرب؛ ألنه ال يتصور
أن يصل هذه األعداد التي تبلغ المئات ،وإذا قلوا فليس له إال عم واحد ،وله ولدان ،وخال أو خاالن

ولهم ولد أو ولدان ،هذا صلتهم ممكن ،ومع ذلكم هللا –جل وعال -قد أوجب هذه الخصلة التي هي
الصلة وحرم القطيعة هو في ذلك يراعي الطرفين الواصل والموصول ،فإذا راعى الموصول بوجوب
صلته فإنه لن يهدر حق الواصل تضيع حقوقه والوجبات عليه بسبب هذه الصلة ،فهذه أمور نسبية،

وأقل ذلك ما يقطع الهجرة ،وهو السالم ،هذا أقل لذلك فيما يجب من عموم المسلمين الذي يقطع الهجرة

أحيانا يطلب من اإلنسان أن يصل أرحامه في كل أسبوع ،ومنهم من ال يجب صلته إال
هو السالم ،و ً
في كل شهر ،ومنهم من ال تجب صلته إال في المناسبة ،وهذا ما قرره جمع من أهل العلم أنه يتبع

القلة والكثرة ،كلما كثروا خف األمر بالنسبة لألبعدين ،وكلما قلوا تشدد األمر وزاد الطلب في الصلة؛
ألن هذا ال يكلف مثل ما يكلف من كثر أقاربه.
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طالب :كيف تصل المرأة ابن عمها........

ال ،هذا ليس بمحرم لها؛ ألنها لو كلمها وكلمته فال مانع من أن توصل بمال أو شبه بواسطة أقاربها
ومحارمها إذا أمنت الفتنة ،لكن بغير ذلك الزيارة وغيرها ما أمكن..

طالب :المكالمات الهاتفية ورسائل الجوال.
تكفي ،تكفي نعم.

طالب.... :العرف والمرد...
على كل حال المنظور إليه ما يهم الطرفين على حسب حاجة الموصول ،وعدم اإلضرار بالواصل،

نعم.

طالب... :بالعدل مثل عم أزوره كل أسبوع أما الخال َل ما يحصل من كل أسبوع..

أو عم وعم ،عم وعم تزوره كل أسبوع ،وعم تزوره كل أسبوعين ،نعم هذا الذي وقعنا فيه اآلن وهو أن
كثير منا ال ينظر في ذلك
صلتنا وقطيعتنا مقرونة بحسن االستقبال فهذا إشكال الذي وقع فيه اآلن ٌ
إلى أن هذا أمر شرعي ،واجب شرعي ،وهللا ذهبت له أو لقاني بوجه ما له داع مرتين ،ثالثًا ،انظر

الذي يستقبلك.
طالب......:

ال ،ال هذا ال ينظر إليه ألبتة.

مرتبا.
طالب:
ً
أحيانا يكون كل شيء ً

أحيانا يكون المزور يتبرم بكثرة الزيارة ،وحينئذ يسقط حقه بهذا.
ً

أحيانا يا شيخ شيء مرتب جلسة كل أسبوع عند عمته ،لكن ما تكون مثلها عند خالته هل
طالب:
ً
اإلنسان يقولَ :ل ،يجبن أن يزور خالته..
أما العدل في مثل هذا فال يجب ،وإنما الواجب ما يرفع القطيعة ،ونلحظ الملحظ الذي أشرت إليه هذا

في صدور كثير من الناس حتى تجده في زيارة زمالئه ،في زيارة شيوخه يفرق بين هذا وهذا ،لماذا؟
ألن هذا يستقبله ،وهذا ال يستقبله ما كانت الزيارات هلل.

طالب.... :يقوم المعاصي ...

إذا كان ثمة معصية فال يجوز غشيان هذا المجلس إال بنية اإلنكار.

معاص.....
طالبَ :ل... ،وقت المعصية....بل هو عنده
ٍ
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ال ،مثل هذا يزار ،يكثر عليه الزيارة من أجل دعوته وتأليف قلبه ،وإذا أنس منه كان الطريق الثاني

أحيانا ،قد يطلب الهجر.
للعالج ،وهو الهجر
ً
ِِ
َخبرِني مح َّمد بن ِ
َّ ِ ِ ِ
ال:
ال :أ ْ ََ ُ َ ُ ْ ُ َ
" وقد َرَوى أ َُبو َد ُ
ع ْبد اْل َجَّب ِار َق َ
الَ :حَّد َثَنا ُش ْعَب ُة َق َ
اوَد الطَيالسي في ُم ْسَنده َق َ
س ِمعت مح َّمد بن َكع ٍب اْلُقرِظي يحِد ُث عن أَ ِبي هريرَة َقال :س ِمعت رسول َّ ِ
َّ
َّللا َعَل ْي ِه َو َسَّل َم-
َْ
َ َّ ُ َ
َ ُْ َُ َ َْ ْ
َّللاَ -صلى َّ ُ
َُ ْ َ َ َ ْ ُ َ ُ َ
ولِ « :إ َّن لِ َّلرِحمِ لِ َساًنا َي ْوم اْل ِقَيام ِة َت ْح َت اْل َعْر ِ
ولَ :يا َرِب قُ ِط ْع ُتَ ،يا َرِب ظُلِ ْم ُتَ ،يا رب أسئ
ش َيُق ُ
َيُق ُ
َ
َ
ضين أَن أ ِ
َص َل َم ْن َو َصَل ِكَ ،وأَ ْق َط َع َم ْن قطعك»َ .وِفي َص ِحي ِح ُم ْسلِ ٍم َع ْن ُجَب ْي ِر
يب َها َرب َها :أَََل َتْر َ ْ َ ْ
ِإَل َّيَ ،ف ُي ِج ُ
ِ
ِ َّ
َّ
ْب ِن م ْط ِعمٍ َع ِن َّ ِ
ال
ال ْاب ُن أَ ِبي ُ
ع َمَرَ :ق َ
الََ« :ل َي ْد ُخ ُل اْل َجَّن َة َقاطع»َ ،ق َ
َّللا َعَل ْيه َو َسل َمَ -ق َ
النب ِي َ -صلى َّ ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
اه اْل ُب َخارِي.
ُس ْفَي ُ
انَ :ي ْعني َقاط َع َرح ٍمَ .وَرَو ُ
ِ
اخ َتَر َع،
َّ ا
َّللا َت َعاَلى َخَل َق اْل َخْل َق َح َّتى ِإ َذا َفَر َ
الر ِب َع ُة :قَ ْوُل ُه َ -عَل ْي ِه َّ
غ ِم ْن ُه ْم» " َخَل َق" ِب َم ْعَنى ْ
السَال ُم« :-إ َّن َّ َ
التْقِديرَ ،كما َتَقدَّم .واْل َخْلق هَنا بِمعَنى اْلم ْخلُو ِق .و ِم ْنه قَولُه َتعاَلى{ :ه َذا َخْلق َّ ِ
َي
َ
ُ
ُ ُ َْ
َصلُ ُه َّ ُ
َوأ ْ
َ ُ ْ ُ َ
َ
َّللا} أ ْ
َ
َ
َم ْخلُوقُ ُه".

نعم ،يطلق المصدر ويراد به اسم المفعول ،لكنه ليس بمطرد ،ليس بمطرد ،يطلق المصدر ويراد به

اسم المفعول ،هذا حمل يعني محمول ،لكنه ليس كل مصدر يراد منه اسم المفعول.
اشَرٍة َوََل
اش َت َغ َل ِب ِه ْم ثُ َّم َفَر َ
" َو َم ْعَنى َفَر َ
غ ِم ْن ُه ْم َكم َل َخْلَق ُه ْمََ .ل أََّن ُه ْ
غ ِم ْن ُش ْغلِ ِه ِب ِه ْم؛ ِإ ْذ َل ْي َسِ .ف ْعُلهُ بِ ُمَب َ
ُمَن َاولَ ٍةَ ،وََل َخْلَق ُه ِبآَل ٍة َوََل ُم َح َاوَل ٍة".
من فعله –جل وعال – ما هو بمباشرة خلق آدم بيده خلق كنة عدن بيده ،كتب التوراة بيده ،كالمه ليس

على إطالقه.
اشَرٍة َوََل ُمَن َاوَل ٍةَ ،وََل َخْلَق ُه ِبآَل ٍة َوََل ُم َح َاوَل ٍة َت َعاَلى َع ْن َذلِ َك.
" ِف ْعُل ُه بِ ُمَب َ
الرِحم َفَقاَل ْت» يحمل عَلى أ ِ
وَقوُلهَ « :ق ِ
ام َم ْن َي َت َكَّل ُم
َح ُد ُه َما :أ ْ
َ ْ ُ
َحد َو ْج َه ْي ِن :أ َ
َ
ُْ َُ َ
َن َي ُكو َن َّ ُ
َّللا َت َعاَلى أَ َق َ
امت َّ ُ
َ
ِ ِ
ِِ ِ ِ
ِ
ع ِن َّ ِ ِ
ِ
اب َم ْن
ول َذل َكَ ،وَكأََّن ُه َوَّك َل بِ َهذه اْلعَب َادة َم ْن ُيَناض ُل َ
َ
ع ْن َهاَ ،وَي ْك ُت ُب َث َو َ
الرحمِ م َن اْل َمَال ئ َكة َفَيُق ُ
ال ِكراما كاتِ ِبين ،وبِم َش ِ
الصَلو ِ
ِ
ِ
ات
َع َم ِ َ ً َ َ َ ُ َ
َّللا ِب َسائ ِر ْاْل ْ
اهَدة أ َْوَقات َّ َ
َو َصَل َها َو ِو ْزَر َم ْن َق َط َع َهاَ ،ك َما َوَّك َل َّ ُ
مالئكة متعاقبين.
ِ ِ ِ ِ
يل اْلم ْف ِهمِ لِ ْ ِ ِ
التم ِث ِ
التْقِد ِ
َن َذلِ َك َعَلى ِج َه ِة َّ
الَ :ل ْو َك َان ِت
وثانيهما :أ َّ
ْل ْعَياء َوِشَّدة اَل ْعتَناءَ .ف َكأََّن ُه َق َ
ير َو َّ ْ
ُ
الرِح ُم ِم َّم ْن َي ْع ِق ُل َوَي َت َكَّل ُم َلَقاَل ْت َه َذا اْل َكَال َم".
َّ
ولكن ظاهر الكالم الحمل على حقيقته ،وال مانع والقدرة اإللهية صالحة لمثل هذا أن تقول الرحم

والمعني يتجسد ،والجماد يتكلم بأمر هللا –جل وعال ،-يعني لما تكلمت السماوات واألرض في قوله:
{أتينا طائعين} ،هل يلزم من هذا أن يكون لها لسان مثل لسان اآلدمي ال يلزم ،ولذا لما أنكرو صفة

معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

الكالم من المبتدعة قالوا إنه يلزم أن يكون له لسان ،ويكون له أنف ،ويكون له فم ،ويكون له أسنان

ومخارج تخرج منها الحروف تعالى هللا عما يقولون ،ال نثبت هلل إال ما أثبته لنفسه ،وكالمه محمول
على الحقيقة ،وكالم الرحم ،وكالم السماوات واألرض ،وكالم الذئب ،وكالم البقرة حينما قالت :ما خلقنا
لهذا ،كله حق على حقيقته ،والقدرة اإللهية صالحة لهذا وما هو أعظم منه.

طالب :النار اشتكت..

والنار تشتكي ،كثير من الجمادات تكلمت بأمره –جل وعال ،-وكثير من المعاني تتجسد ،األعمال

متصور.
ًا
التي توزن األعمال التي توزن ،هللا –جل وعال -له من القدرة ما يجعل هذا
ِ
" َف َكأََّنه َقالَ :لو َكاَن ِت َّ ِ ِ
َّ
آن
ال َت َعاَلىَ{ :ل ْو أَ ْنَزْلنا ه َذا اْلُقْر َ
ُ َ ْ
الرح ُم م َّم ْن َي ْعق ُل َوَي َت َكل ُم َلَقاَل ْت َه َذا اْل َكَال َم َك َما َق َ
على جب ٍل َل أرَي َته ِ
ِ
ثال َن ْض ِرُبها لِ َّلن ِ
اس َل َعَّل ُه ْم
خاشعًا ُم َت َصِدعًا ِم ْن َخ ْشَي ِة َّ
َ ََ َ ْ ُ
الَ { -:وتْل َك ْاْل َْم ُ
َّللا}ِ ُ -ث َّم َق َ
َي َتَف َّكُرو َن}.
وقَولُهَ :فَقاَلت :ه َذا مَقام اْلع ِائِذ ِبك ِمن اْلَق ِط ِ
ِ ِ
ود َه َذا اْل َكَالمِ ِْ
الرِحمِ،
َم ِر ِصَل ِة َّ
ص ُ
َ َ
َ ْ ُ
يعةَ ،مْق ُ
َ
ْ َ َ ُ َ
اإل ْخَب ُار ب َتأَكد أ ْ
ِ
ِ
ِ ِ ِِ ِ
ِ
ان َك َذلِ َك
َوأ َّ
َج َارُهَ ،وأ َْد َخَل ُه في ذ َّمته َوخَف َارِتهَ ،وِإ َذا َك َ
اس َت َج َار ِبه َفأ َ
َّللا ُس ْب َح َان ُه َق ْد َنَّزَل َها ب َم ْن ِزَلة َم ِن ْ
َن َّ َ
اطبا ِل َّلرِحمِ ( :أَما َتر َضين أَن أ ِ
ِ
َفجار َّ ِ
ِ
َص َل َم ْن
َّللا َغ ْيُر َم ْخ ُذ ٍ
ع ْه ُد ُه َغ ْيُر َم ْنُق ٍ
َ ْ َْ ْ
ول َ ،و َ
ال ُم َخ ً
َُ
وضَ .ولِ َذل َك َق َ
ِ
السَالم « :-ومن صَّلى الصبح َفهو ِفي ِذ َّم ِة َّ ِ
ِ
ِ
َّللا
ْ َ َُ
َ َْ َ
َو َصَلكَ ،وأَ ْق َط َع َم ْن َق َط َعك)َ ،و َه َذا َك َما َق َ
ال َ -عَل ْيه َّ ُ
َّللا ِم ْن ِذ َّمتِ ِه ِب َشي ٍءَ ،فِإَّن ُه م ْن َي ْطلُ ُب ُه ِبِذ َّم ِت ِه ِب َشي ٍء ُي ْد ِرُك ُه ،ثُ َّم َي ُكب ُه ِفي َّ
الن ِار على
َت َعاَلىَ ،فَال َي ْطلَُبَّن ُك ُم َّ ُ
َ
ْ
ْ
وجهه».
ِ
بارِه ْم ِم ْن َب ْعِد ما َتَبَّي َن َل ُهم اْل ُهَدى َّ
ين ْارَتدوا َعلى أ َْد ِ
َملى
الش ْي ُ
قوله تعالىِ{ :إ َّن َّالذ َ
طان َس َّو َل َل ُه ْم َوأ ْ
ُ
َ
ِ
َّ
َه ِل اْل ِك َت ِ
ابَ ،كَفُروا ِب َّ ِ
ال َق َت َاد ُةُ :ه ْم ُكَّف ُار أ ْ
َّللا َعَل ْيه َو َسَّل َم -بعد ما َعَرُفوا َن ْع َتهُ
النب ِيَ -صلى َّ ُ
َل ُه ْم } َق َ
الض َّحاك والسِدي :ه م اْلمَن ِ
ِ
افُقو َنَ ،ق َع ُدوا عن القتال بعد
ال ْاب ُن َعَّب ٍ
اس َو َّ ُ َ
ع ْنَد ُه ْمَ ،قاَل ُه ْاب ُن ُجَرْي ٍجَ .وَق َ
ُُ ُ
ِ
آنَّ { ،
وه ِفي اْلُقْر ِ
َي
َي َزَّي َن َل ُه ْم َخ َط َاي ُ
الش ْي ُ
ما َعل ُم ُ
َملى َل ُه ْم" أ ْ
اه ْمَ ،قاَلهُ اْل َح َس ُنَ " .وأ ْ
طان َس َّو َل َل ُهم} أ ْ
الشي َطان ِفي ْاْلَم ِل ،ووعدهم طُول اْلعم ِر ،ع ِن اْلحس ِن أَي ًضا .وَق ِ َّ ِ
َملَى َل ُه ْم ِفي
َمَّد َل ُه ُم َّ ْ ُ
ََ ْ
َ ُُ َ
ال :إ َّن الذي أ ْ
َ َ
َ َ َ ََ ُ ْ
ْاْلَم ِل ،ومَّد ِفي ِ
اء َواْل ُمَف َّض ُل".
َ
َّللا َ -عَّز َو َج َّلَ ،-قاَل ُه اْلَفَّر ُ
آجال ِه ْم ُه َو َّ ُ
َ ََ
إن كان المراد بهذا اإلمالء المد الحقيقي في األجل فهو إلى هللا وحده دون غيره ،وإن كان اإلمالء هو
المد باألماني وطول األمل من غير أن يوافق للحقيقة فهذا للشيطان ،وتكون الجملتان مساقهما واحد،

غرور ،وسول طول األمر،
ًا
والكنايات تعود إلى الشيطان ،الشيطان سول لهم ،أملى لهم يعني أملى لهم

وزين لهم األعمال ،ومد لهم في هذه األعمال ،وحتى اغتروا ثم ُيؤخذون على غرة ،وأما مد األجل

الحقيقي فهو إلى هللا وحده.
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اإلم َه ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ال
َمَلى َل ُه ْم ب ِْ ْ
َّللا َت َعاَلى أ ْ
َم َهَل ُه ْمَ ،ف َعَلى َه َذا َي ُكو ُن َّ ُ
َملى َل ُه ْم" أ ْ
ال اْل َكْلبي َو ُمَقاتل :إ َّن َم ْعًنى " أ ْ
" َوَق َ
ِفي َع َذا ِب ِه ْمَ .وَقَأَر أ َُبو عمرو وابن أبي إسحاق وعيسى بن عمر وأ َُبو َج ْعَف ٍر َو َش ْيَب ُة { َوأُ ْملِى َل ُه ْم} ِب َضمِ
َ
اعُله .وَك َذلِك َق أَر ابن هرم ٍز ومج ِ
ِ
ِ
اْل َهمَزِة وَكس ِر َّ
اهد َواْل َج ْحَدرِي
الالمِ َوَف ْت ِح اْلَياءَ ،عَلى َما َل ْم ُي َس َّم َف ُ َ َ َ ْ ُ ُْ ُ َ ُ َ
ْ َ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َِّ
اء َعَلى َو ْجه اْل َخَب ِر م َن َّ
َّللا َت َعاَلى َع ْن َن ْفسه أََّن ُه َي ْف َع ُل َذل َك ِب ِه ْمَ ،كأََّنهُ
َوَي ْعُق ُ
وب ،إَل أََّن ُه ْم َس َّك ُنوا اْلَي َ
ِ
ِ
س
الِْ :ل َّ
الَ :وأََنا أ ُْملِي َل ُه ْمَ .و ْ
َن فتح الهمزة يوهم أن الشيطان ْملي َل ُه ْمَ ،وَل ْي َ
اخ َت َارُه أ َُبو َحات ٍمَ ،ق َ
َق َ
اعل اسم َّ ِ
ِ
ِ
َك َذلِ َكَ ،فلِ َه َذا َعَد َل ِإَلى َّ
يل:
َّللا َت َعاَلىَ .وق َ
ال اْل َم ْهَدوِيَ :و َم ْن َقَأَر " َوأ ْ
الضمَِ .ق َ
َمَلى َل ُه ْم" َفاْلَف ُ ْ ُ
َن اْلمعَنى معلُوم؛ لَِقولِ ِه{ :لِتُ ْؤ ِم ُنوا ِب َّ ِ
ام ِةَ ،ق ِ
ِ
َّ
اَّلل َوَر ُسولِ ِه
اء َة اْل َع َّ
انَ .و ْ
الش ْي َط ُ
اخ َت َار أ َُبو ُ
ْ
الْ :ل َّ َ ْ َ ْ
َ
عَب ْيٍد قَر َ
التسبِيح عَلى اسمِ َّ ِ
ِ
َّللاَ ،و َّ
الت ْوِق َير َوالتَّ ْع ِز َير على اسم
وه} [الفتحَ ،]9 :رَّد َّ ْ َ َ
وه َوُت َس ِب ُح ُ
وه َوُت َوقُر ُ
َوتُ َع ِزُر ُ
ْ
الرسول".

يعني وجه اإلشكال في أملي لهم ما الذي يملي ويمهل ويمد في األجل هو هللا –جل وعال -هذا الذي

رور ال حقيقة
جعلهم ال يجعلن الضمير يعود إلى الشيطان كالضمير الذي قبله ،لكن إذا كان اإلمالء غ ًا
له فال مانع أن يكون من الشيطان.
ِِ
ِ
ِ
ِ ِ
َي َذِل َك ِْ
ين
اإل ْمَال ُء َل ُه ْم َح َّتى َي َت َم َاد ْوا في اْل ُك ْف ِر ِبأََّن ُه ْم َقاُلواَ ،ي ْعني اْل ُمَنافق َ
" َق ْوُل ُه َت َعاَلى{ :ذل َك بأََّن ُه ْم قاُلوا} أ ْ
ِ
واْليه ِ ِ
يع ُك ْم ِفي َب ْع ِ
َي ِفي ُم َخاَلَف ِة ُم َح َّمٍد
َ َُ َ
ود {لَّلذ َ
ين َك ِرُهوا ما نزل هللا} َو ُه ْم ُم ْش ِرُكو َن { َس ُنط ُ
َم ِر} أ ْ
ض ْاْل ْ
ِِ
ِ ِ
ين أَم ِِره ِفي ِ
ِ
ِ
َو َّ
الس ِرَ .و ُه ْم ِإَّن َما َقالُوا َذلِ َك ِسًّ ار
الت َظ ُ
اه ِر َعَلى َعَد َاوتهَ ،واْلُقعُود َع ِن اْلج َهاد َم َع ُه َوَت ْوه ِ ْ
ام ِة" أَسرارهم" ِبَف ْت ِح اْلهمَزِة ،جمع ِس ٍر ،وِهي ْ ِ
ِ
َخَبَر َّ ِ
عَب ْيٍد َوأَِبي َح ِات ٍم.
َفأ ْ
اختَي ُار أَ ِبي ُ
َْ َُْ
اء ُة اْل َع َّ ْ َ َ ُ ْ
َّللا َنبَّي ُهَ .وقَر َ
ُ
َ َ
ش َو َح ْمَزةُ َواْل ِك َس ِائي".
َوَقَ أَر اْل ُكوِفيو َن َو ْاب ُن َوَّث ٍ
َع َم ُ
اب َو ْاْل ْ
طالب :فيه أبي عبيد....
واختيار أبي عبيد وأبي حاتم ما عندك.
ش وحمَزُة واْل ِكس ِائي وح ْفص عن ع ِ
اص ٍم" ِإ ْسرَارُه ْم" بِ َك ْس ِر اْل َه ْمَزِة
" َوَقَ أَر اْل ُكوِفيو َن َو ْاب ُن َوَّث ٍ
اب َو ْاْل ْ
َْ َ
ََ
َع َم ُ َ َ ْ َ َ
َسَرْر ُت َل ُه ْم ِإ ْسراراً} [نوح ]9 :جمع َلختالف ضروب السر.
{وأ ْ
َعَلى اْل َم ْصَد ِرَ ،ن ْح ُو قوله تعالىَ :
ِ
َّ
ِ
ِينَ ،ف ُه َو ِفي
َي َض ِارب َ
َي َف َك ْي َ
َق ْولُ ُه َت َعاَلىَ { :ف َك ْي َ
ف َت ُكو ُن َحالُ ُه ْم ".إذا َت َوف ْت ُه ُم اْل َمالئ َك ُة َي ْض ِرُبو َن" أ ْ
ف} أ ْ
الت ْخ ِويف و َّ ِ
م ْو ِض ِع اْل َح ِ
يد ،أَي ِإ ْن َتأ َّ
الَ .و َم ْعَنى اْل َكَالمِ َّ
اب َفِإَلى ا ْن ِق َض ِاء العمر .وقد
َخَر َع ْن ُه ُم اْل َع َذ ُ
ُ َ
الت ْهد ُ ْ
َ
اسََ :ل يتوَّفى أَحد عَلى مع ِصي ٍة ِإََّل ِب َضرٍب َشِد ٍيد لِوج ِههِ
عَّب ٍ
َْ
ْ
ال ْاب ُن َ
َ َ َْ َ
ُ ََ
مضى في" اْلنفال والنحل"َ .وَق َ
ِ ِ
ِ
َّ
َوَقَف ُ ِ
وه ُه ْم
َّللا َعَل ْيه َو َسَّل َمِ ،-ب َضْرِب اْل َمَال ئ َكة ُو ُج َ
يل :ذلك عند القتال نصرة لرسول هللا َ -صلى َّ ُ
اهَ .وق َ
ِ
ِ
َّ ِ
ِ ِ
يلَ :ذلِ َك في القيامة عند سوقهم إلى النار".
ع ْنَد الطَلب َوأ َْدَب َارَه ْم ع ْنَد اْل َهَربَ .وق َ
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نعم ،يضربون وجوههم وأدبارهم عند الوفاة؛ ألن أرواحهم تأبى الخروج من أجسادهم إذا عرفت المآل

فال تخرج إال بالضرب ،هذا على القول األول ،أما القول الثاني :إن المالئكة يضربونهم في قتالهم

للنبي –عليه الصالة والسالم -يضربون الوجوه المقبلة والدبار الهاربة.

طالب :كيف توجهون توفتهم المالئكة؟

توفتهم حتى توفاهم أثناء القتال تقتلهم ،القتل وفاة ما ظهر منهم.
ِ
ِ
اسُ :ه َو ِك ْت َما ُن ُه ْم َما ِفي
ال ْاب ُن َعَّب ٍ
َي َذلِ َك َجَز ُ
اؤ ُه ْم ".بأََّن ُه ُم َّاتَب ُعوا َما أ ْ
َّللا" َق َ
َس َخ َط َّ َ
" َق ْولُ ُه َت َعاَلى{ :ذل َك} أ ْ
ِِ
َّللا عَلي ِه وسَّلم .-وإ ِ
ِ
َّ ِ ِ
َض َمُروا
ين َف ُه َو ِإ َش َارة ِإَلى َما أ ْ
الت ْوَراة م ْن َن ْعت ُم َح َّمٍد َ -صَّلى َّ ُ َ ْ َ َ َ َ ْ
ِن ُحمَل ْت َعَلى اْل ُمَنافق َ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
وه ِم ْن َصَد َق ٍة َو ِصَل ِة
َحَب َط أ ْ
انَ ".فأ ْ
يم َ
َي َما َعمُل ُ
َعماَل ُه ْم" أ ْ
َعَل ْيه م َن اْل ُك ْفرَ " .وَكرُهوا ر ْضواَن ُه" َي ْعني ْاإل َ
َرِح ٍم َو َغ ْي ِر َذلِ َك ،على ما تقدم".
فأحبط أعمالهم؛ ألنهم كفروا ،والكفر محبط للعمل.
طالب........:
ماذا؟

طالب....... :

ألن المصدر يطلق على القليل والكثير ،نعم المصدر يطلق على القليل والكثير ،فيجمع لتعدد أنواعه

واختالف ضروبه.

ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ين ِفي ُقلُوب ِ
َن َل ْن
ين {أ ْ
ِه ْم َمَرض} نَفاق َو َش ٌّكَ ،ي ْعني اْل ُمَنافق َ
" َق ْولُ ُه َت َعاَلى{ :أ َْم َحس َب َّالذ َ
اخ ُتلِ ِ
ان ما ُي ْضمُر ِم َن اْلم ْكُر ِ
ال السِديِ :غ َّش ُه ْم.
غان ُه ْم} ْاْل ْ
أْ
َض َ
وهَ .و ْ َ
ف في َم ْعَن ُ
اهَ ،فَق َ
َ
َ
َض َغ ُ َ
الش ِ
ال ُق ْطُربَ :عَد َاوَت ُه ْمَ ،وأَْن َشَد َق ْو َل َّ
اع ِر:
َعَّب ٍ
اسَ :ح َسَد ُه ْمَ .وَق َ
ُقل َِلب ِن ِه ْن ٍد ما أَرْدت ِبم ْن ِط ٍق  ...ساء َّ ِ
َض َغ َانا
يق َو َشَّيَد ْاْل ْ
ْ ْ
الصد َ
َ َ
َ َ ُ َ
ِ
ِ
ِ
الَ :وِذي ِض ْغ ٍن َكَف ْف ُت َّ
الن ْف َس َع ْنهُ
يل :أ ْ
َحَق ُاد ُه ْمَ .واح ُد َها ض ْغنَ .ق َ
َوق َ
وم:
ع ْمُرو ْب ُن ُكْلثُ ٍ
ال َ
َوَق ْد َتَقَّد َمَ .وَق َ
الض ْغن بعد ِ
ِن ِ
اء َّ
الض ْغ ِن َي ْف ُشو َ ...عَل ْي َك َوُي ْخ ِر ُج َّ
الد ِفيَنا"
َوإ َّ
َ َ َْ
الد َ
اإلنسان إذا استطاع أن يكتم مرة ،مرتين ،الثالثة الرابعة البد أن يخرج ما عنده.

طالب ....:
نعم

طالب :أسرار مفرد...أسرار...

َّللا
ُي ْخ ِر َج َّ ُ
ال ْاب ُن
َوَق َ
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لكنه مصدر.

طالب  :مفرد .......

أين؟

طالب  :أسررت بالمساعدة الثانية.....أسرار..
سنطيعكم في بعض األمر أسرار جمع سر.

طالب :لكنه يقول إنه أسررتم لهم إسرار جمع باختالف .....
نعم ،على القراءة ،على قراءة أسرار بالفتح.

طالب :مفرد يا شيخ؟
أسرار جمع سر.

طالب :أسرار هو اَلسم ....
لكنه جمع سر.

طالب :أسرار.
نعم.

طالب :اسم ....

سر اسم مصدر ما هو بعيد ،ما هو بعيد عنها.
" َقال اْلجوهرِيِ :
الض ْغ ُن َو َّ
اض َط َغ ُنوا:
الض ِغ َينةُ :اْل ِحْق ُدَ .وَق ْد َض ِغ َن َعلَ ْي ِه ( ِباْل َك ْس ِر) ِض ْغًناَ .وَت َضا َغ َن اْلَق ْو ُم َو ْ
َ َْ َ
ِ ِ
َح َمُر:
اض َط َغ ْن َت َّ
الص ِب َّي ِإ َذا أ َ
َحَق ِادَ .و ْ
َخ ْذتَ ُه َت ْح َت ح ْضن َكَ .وأَ ْن َشَد ْاْل ْ
أ َْب َط ُنوا َعَلى ْاْل ْ
َكأََّن ُه ُم ْض َط ِغن َصبًِّيا
ِ ِ ِ ِ
ال ْاب ُن ُمْقبِ ٍل:
َي َحامُل ُه في ح ْج ِرهَ .وَق َ
أْ
السي ِ
اض َط َغ ْن ُت ِسَال ِحي ِع ْنَد م ْغ ِر ِض َها َ ...و ِمْرَف ٍق َك ِرَئ ِ
ف ِإ ْذ َش َسَفا
ِإ َذا ْ
اس َّ ْ
َ
وَفرس َض ِ
اغن ََل ُي ْع ِطي ما ِع ْنَد ُه ِم َن اْل َجْرِي ِإََّل ِب َّ
الضْرِب".
َ َ
َ
شفسا يعني يبس ،وما زالت هذه اللفظة من اإلطالق الشافس على اليابث الزالت مستعملة.
ِ
َه ِل ِْ
َي
شاء َْلََرْي َ
َّللا َعَد َاوَت ُه ْم َو ِحْقَد ُه ْم ْل ْ
" َواْل َم ْعَنى :أ َْم َح ِس ُبوا أ ْ
ناك ُه ْم} أ ْ
اإل ْسَالمِ { َوَل ْو َن ُ
َن َل ْن ُي ْظ ِهَر َّ ُ
اه ْم ِفي سورة" براءة".
عَّب ٍ
َل َعَّرْفَن َ
اسَ :وَق ْد َعَّرَف ُه ِإَّي ُ
ال ْاب ُن َ
اك ُه ْمَ .ق َ
وذكر من أوصافهم ما يكشفهم.

اه ْم ِفي سورة" براءة"".
عَّب ٍ
اسَ :وَق ْد َعَّرَف ُه إَِّي ُ
ال ْاب ُن َ
" َق َ
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َتُقول اْلعرب :سأ ُِريك ما أَصَنع ،أَي سأ ِ
َي
ُعل ُم َك ،ومنه قوله تعالىِ { :بما أَر َ
ُ ََ ُ َ َ َ ْ ُ ْ َ ْ
َّللا} [النساء ]105 :أ ْ
اك َّ ُ
َعَل َم َك".
ِب َما أ ْ

يعني يطلق الرأي ،ويراد به العلم.
ِ
َي ِب َعَال َم ِات ِه ْم".
"{ َفَل َعَرْف َت ُه ْم ِبس ُ
يماه ْم} أ ْ
تبعا لمصادره رأى رًأيا هذا في العلم ،رأى رؤية هذا في
تقدم بنا مرًا
ار أن الفعل رأى تختلف معانيه ً
البصر ،ورأى رؤيا هذا في النوم.
ِِ
َّللا عَلي ِه وسَّلم -بعد هِذِه ْاآلي ِة أ ِ
ال أََنس :ما َخ ِفي َعَلى َّ
ان
ينَ ،ك َ
َحد م َن اْل ُمَنافق َ
الن ِب ِي َ -صَّلى َّ ُ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ
َ َ
" َق َ
َ
َ
ِِ
ِ
ِ
ِِ
يهم َّ
ِِ
ِ
ات َلْيَل ٍة
َصَب ُحوا َذ َ
يها َس ْب َعة م َن اْل ُمَنافق َ
يم ُ
اسَ ،فأ ْ
اه ْمَ .وَق ْد ُكَّنا في َغَاز ٍة َوفِ َ
الن ُ
ين َي ُشك ف ُ
َي ْعرُف ُه ْم بس َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
اه ْم.
يم ُ
َو َعَلى َج ْب َهة ُكل َواحٍد م ْن ُه ْم َم ْكتُوب َ
(ه َذا ُم َنافق) َف َذل َك س َ
ماذا؟
طالب :قالَ :ل أصل له.

هذا الذي يظهر أنه ال أصل له ،ما عرف هذا أنه في مكتوب على جبينه كافر إال..

طالب :الدجال..

أو الدابة تكتب على وجوه الناس نعم ،والدجال مكتوب بين عينيه كافر.
ِ
ِ
ِ ِ َِّ
" َوَقال ْاب ُن َزْيٍدَ :قَّدَر َّ ِ
َّللا،
َن ُي ْخَر ُجوا م َن اْل َم ْس ِجد َفأََب ْوا ِإََّل أ ْ
َمَر أ ْ
َن َي َت َم َّس ُكوا بَال إَل ٍه إَل َّ ُ
ُ
َ
َّللا إ ْظ َه َارُه ْم َوأ َ
اؤهم وَن َكحوا وأُْن ِكحوا ِبها{ ".وَل َتع ِرَفَّنهم ِفي َلح ِن اْلَقو ِل} أ ِ
ِ ِ
اهَ .و ِم ْن ُه َق ْو ُل
ْ
اه َو َم ْعَن ُ
َي في َف ْح َو ُ
ْ
َف ُحقَن ْت د َم ُ ُ ْ َ ُ َ ُ َ
ْ
َ ْ ُْ
الش ِ
َّ
اع ِر:

ان َل ْحًنا
َو َخ ْيُر اْل َكَالمِ َما َك َ
َّ
ف ِباْلمعَنى وَلم يصَّر ْح ِب ِه .م ْأ ُخوذ ِم َن َّ
الصو ِ
الل ْح ِن ِفي ِْ ِ
ابَ ،و ِم ْنهُ
َي َما ُ
اب َع ِن َّ َ
اإل ْعَرابَ ،و ُه َو الذ َه ُ
ع ِر َ َ ْ َ ْ ُ َ
أْ
َ
ِ
ِ
َّ
َق ْول َّ ِ
َن َي ُكو َن أَْل َح َن ِب ُح َّجتِ ِه ِم ْن
َّللا َعَل ْيه َو َسَّل َم «ِإَّن ُك ْم َت ْخ َتص ُمو َن ِإَل َّيَ ،وَل َع َّل َب ْع َض ُك ْم أ ْ
النب ِي َصلى َّ ُ
ُ
ض»
َب ْع ٍ
يعني أفصح وأبلغ.
اب؛ لُِق َّوِت ِه عَلى َتص ِر ِ
أَي أَ ْذ َهب ِب َها ِفي اْل َجو ِ
يف اْل َكَالمِ .قال أبو زيدَ :ل َح ْن ُت لَ ُه ( ِباْلَف ْت ِح) أَْل َح ُن َل ْحًنا
َ
ْ
َ
ُ
ْ
ِ
ِ
ِ
َي َف ِه َم ُه.
ع ْن َك َوَي ْخَفى َعَلى َغ ْي ِِرهَ .وَلحَن ُه ُه َو َ
ِإ َذا ُقْل َت َلهُ َق ْوًَل َي ْف َه ُم ُه َ
عني (باْل َك ْس ِر) َيْل َح ُن ُه َل ْحًنا أ ْ
اهَ ،وََل َح ْن ُت َّ
اس َفا َط ْن ُت ُه ْم".
َوأَْل َح ْنتُ ُه أََنا ِإَّي ُ
الن َ
يعني يتحدث معهم بالكالم غير الواضح ويفهم ويفهمونه.
طالب ........ :
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يعني من حيث مخالفة العربية وموافقة الفصاحة هنا ألحن يعني أبلغ وأفصح ،واللحن كما يطلق على
هذا يطلق على مخالفته قواعد العربية.

ال اْلَفَزارِي:
" َق َ
الن ِ
يث أََلذ ُه ُه َو ِم َّما َ ...ي ْن َع ُت َّ
وز ُن َو ْزَنا
َو َحِد ٍ
اعتُو َن ُي َ
ِ ِ
ِ
ِ
ان َل ْحًنا
َحَيا ً ...نا َو َخ ْيُر اْل َحديث َما َك َ
َم ْنطق َرائع َوَتْل َح ُن أ ْ
يد َغ ْيَرُه".
يد أََّن َها َت َت َكَّل ُم ِب َش ْي ٍء َوِه َي ُت ِر ُ
ُي ِر ُ
وهو ما يعرف بالتورية.
ِ
ِ ِِ ِ ِ ِ
ِ ِ
" وتُع ِر ُ ِ
ال َت َعاَلىَ { :وَل َت ْع ِرَفَّن ُه ْم ِفي َل ْح ِن
َ َ
ض في َحديث َها َف ُت ِزيُل ُه َع ْن ج َهته م ْن ف ْطَنت َها َوَذ َكائ َهاَ .وَق ْد َق َ
ِ
ِ
ال اْلكَال ِبي:
ال اْلَق َّت ُ
اْلَق ْول}َ .وَق َ
وَلَق ْد و َح ْي ُت َل ُكم لِ َك ْيما َت ْف َهموا  ...وَل َح ْن ُت َل ْحًنا َل ْيس ِباْلمْرَت ِ
اب
َ
َ
َ َ
ُ
ُ
ْ َ
َسِدي:
ال َمَّرار ْاْل َ
َوَق َ
ش وراب ِني  ...صد ِ ِ
ِ ِ ِ
َع ِادَيا
ين اْل ُو َش َ
ُُ ُ
ودك تُْرض َ
اة ْاْل َ
َوَل َح ْن ُت َل ْحًنا فيه غ ٌّ َ َ َ
َّللا عَلي ِه وسَّلم -مَن ِ
ِ ِ
َّ
َّ
َّ ِ
ِ
افق ِإََّل َعَرَف ُه".
َق َ
ال اْل َكْلبيَ :فَل ْم َي َت َكل ْم َب ْعَد ُن ُزول َها ع ْنَد النب ِيَ -صلى َّ ُ َ ْ َ َ َ ُ
ألنه لو تكلم بلحن ،ما تكلم بكالم صريح ،وهللا –جل وعال – يقول{ :ولتعرفنهم في لحن القول} يتبين

له أمرهم.

اضع ِ
افُقو َن ي َخ ِ
وِقيلَ :كان اْلمَن ِ
ِ َّ
َّ
اط ُبو َن َّ ِ
يما َب ْيَن ُه ْم".
َّللا َعَل ْيه َو َسلمِ -ب َكَال ٍم َت َو َ ُ ُ
ُ
النب َّي َ -صلى َّ ُ
وه ف َ
َ َ َ ُ
يعني اصطلحوا عليه مصطلحات خاصة بهم.
ِ
ِ
ِ َّ ِ
ِ
ِ َّ
َّ
َو َّ ِ
ان
َّللا َت َعاَلى َعَل ْيهَ ،ف َك َ
َّللا َعَل ْيه َو َسل َمَ -ي ْس َم ُع َذل َكَ ،وَي ْأ ُخ ُذ بالظاه ِر اْل ُم ْع َتادَ ،فَنَّب َه ُه َّ ُ
النبي َ -صلى َّ ُ
اف ِقين ِإ َذا س ِمع َكَالمهمَ .قال أََنسَ :فَلم ي ْخف مَن ِ
ِ
افق َب ْعَد َهِذِه ْاآلَي ِة َعَلى َرس ِ
ول
ف اْل ُمَن َ
َب ْعَد َه َذا َي ْع ِر ُ
ُ
َ
َ َ َُْ
ْ َ َ ُ
يف َّ ِ
َّللا َذلِك ِبوحي أَو عَالم ٍة عرَفها ِب َتع ِر ِ
َّ ِ
ِ َّ
َّ
َّللا َي ْعَل ُم
َّللا ِإَّي ُ
َّللا َعَل ْيه َو َسل َمَ ،-عَّرَف ُه َّ ُ َ َ ْ ٍ ْ َ َ ََ َ ْ
اهَ { ،و َّ ُ
َّللاَ -صلى َّ ُ
َي ََل يخفى عليه شيء منها.
أْ
َعماَل ُك ْم} أ ْ
َقولُه َتعاَلى{ :وَلَنبلُوَّن ُكم} أَي َن َتعَّبد ُكم ِب َّ ِ
ِن َعلِمَنا َع َواقِ َب ْاْلُم ِ ِ
ِ َّ
امَل َة
الشَرائ ِعَ ،وإ ْ
ْ ُ َ
ورَ .وق َ
ْ
َ َْ ْ ْ ََ ْ
يلَ :ل ُن َعامَلن ُك ْم ُم َع َ
ُ
ِِ
ين} َعَل ْي ِه".
ين ِم ْنكُ ْم َو َّ
الصا ِب ِر َ
ين { َحتَّى َن ْعَل َم اْل ُمجاهد َ
اْل ُم ْخ َتَب ِر َ
ألن هللا –جل وعال – ال يخفى عليه من أحوالهم شيء ،ويعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان،
المقصود أنه ال تخفى عليه خافية ،لكنه من أجل قطع الحجة قطع العذر يختبر ويبتلي كما هنا ،ويضع

الموازين؛ لينكشف لإلنسان نفسه ما كان عليه من مخالفة ومن رجحان سيئاته على حسناته ،فإذا قال:
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ولنبلونكم أي نتعبدكم بالشرائع ،وإن علمنا عواقب األمور فاهلل –جل وعال -لما خلق الخلق قال :هؤالء

للجنة وال أبالي وهؤالء للنار وال أبالي ،إذن ما الفائدة أن يوجدوا هذه المدد المتطاولة في الدنيا؟

الدنيا دار عمل؛ لتظهر هذه النتائج على الحقيقة وعلى الواضح والمكشوف؛ ليراها الناس كلهم ،ويعرف

كل إنسان من نفسه أنه موافق ومخالف ،فتقوم الحجة هلل –جل وعال -على الناس.
ِ
ِ
ِ
ع ْن ُهَ " :-حتَّى َن ْعَل َم" حتى نرى .وقد
عَّب ٍ
َّللا َ
ال ْاب ُن َ
ال َعل ٌّي َ-رض َي َّ ُ
اسَ ":ح َّتى َن ْعَل َم" َح َّتى ُن َميَزَ .وَق َ
" َق َ
مضى في البقرة ،وقراءة العامة بالنون فيَ " :لَنبلُوَّنكُم" ،و" َنعَلم" " ،ونبلوا" .وَق أَر أَبو ب ْك ٍر عن ع ِ
اص ٍم
َ َ ُ َ َْ َ
َْ ْ
ْ َ
ِ
يه َّن .وروى رويس عن يعُقوب ِإس َكان اْلو ِ ِ
ِ ِ
ص َب اْلَبا ُقو َن
ِباْلَياء ف ِ َ َ َ ُ َ ْ
او م ْن" َنْبُلو" َعَلى اْلَق ْط ِع م َّما َقْب ُلَ .وَن َ
َْ َْ َ ْ َ َ
ِِ
ِ
ِ َّ ِ
ِ
اء".
َرًّدا َعَلى َق ْوِلهَ ":ح َّتى َن ْعَل َم"َ .و َه َذا اْلعْل ُم ُه َو اْلعْل ُم الذي َيَق ُع به اْل َجَز ُ
يعني هذا االبتالء وهذا االختبار من هللا –جل وعال – لعباده مع علمه بمآل أهل الجنة ،وأن هؤالء
للجنة وأن هؤالء للنار ،وزيد من أهل السعادة ،وبكر من أهل الشقاوة ،هذا في علم هللا –جل عال –،
لكن خروجه في عالم الشهادة والشهود؛ لتقوم به الحجة على هؤالء الخلق ،ما يقال :عذبتني وأنا ما

عملت شيًئا ،مع أنه لو مكن من العمل لعمل بمقتضى ما في علم هللا -جل وعال.-

هل نأخذ من هذا ما يقرره أهل العلم أن القاضي ال يحكم بعلمه ،بل البد أن يكون حكمه على مقتضى

القواعد الشرعية ،والنبي –عليه الصالة والسالم -باإلمكان أن يحكم بما هو مطابق للواقع؛ ألنه مؤيد
بالوحي ،لكنه من أجل أن يقتدي به غيره من القضاة يحكم بالقواعد المقررة شرًعا ،فإذا كانت الوسائل
وسائل الحكم شرعية ،فالنتيجة شرعية ولو خالفت الواقع ،وليس للقاضي أن يحكم بعلمه ،وإنما يحكم
بالبينات واأليمان ،ولو كان يعلم من حال هذا أنه صاحب حق ،وهذا على غير الحق.

طالب :شاذ..

ال ،ال ،هو حاكم ،يعني لو قلنا شاذ قلنا حكم بعلمه.
المقصود أن االبتالء هذا هو من هللا –جل وعال ،-وهو يعلم ما تؤول إليه األمور ،وهو أحكم

الحاكمين ،هل يمكن أن يؤخذ منه أنه إذا كان هذا بالنسبة له –جل وعال ،-فكيف بغيره؟

أنه ال يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه ،هللا –جل وعال – يعلم أن هذا من أهل النار ،لكن ما اكتفى

بعلمه ،مكنه من العمل ،وجعل فيه الحرية واالختيار ،وهداه النجدين ،وبين له الصراط المستقيم ،لكنه

مع ذلك أبى إال أن يكون ممن حقت عليهم الضاللة.
طالب......:
يمكن أن يقال مثل هذا؟
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طالب....:
نعم.

طالب......:
الرسول -عليه الصالة والسالم-يقول« :إنما أنا بشر ،أقضي على نحو ما أسمع ،أقضي على نحو ما

أسمع ،فمن قضيت له ب شيء من حق أخيه فإنما أقضي له بقطعة من نار ،فليأخذها أو يدعها» ،مع
إمكان أنه يمكن أن ينزل الوحي بإخباره بحقيقة األمر ،وال يحتاج إلى شهود وال غيره ،وإنما يسن للقضاة
من بعده.

.....قاض آخر ...
طالب ....:في هذه الحالة قاضي شهد ......بقال أولى له أَل يحكم
ٍ
لئال يخالف الواقع؟
طالب :وْلجل أن.....شهادته صاحب الحق..

أنت تفترض أ ن القاضي على علم يقيني أن هذه السلعة المدعاة لفالن ،ولكن المدعي أحضر البينة
التي تب أر الذمة بقبول شهادته ،يعني ما فيها قادح واضح اللهم إال مخالفة الواقع الذي استقر في ذهن

فالنا زنى بفالنة ،ثالثة ،ولم يستطع
القاضي ،ما علينا من المقدمات وغيرها؛ ألنه لو شهد ثالثة بأن ً
المدعي ،ما استطاع المدعي أن يحضر الرابع ،فالثالثة عند هللا كاذبون ،ولو رأوه بأم أعينهم ،فهم
كاذبون ،وهذا حكم شرعي سواء قال بالواقع ،طابق الواقع ،ما له عالقة ،عندنا مقدمات وعليها نتائج،
مقدمات شرعية ،نتائج شرعية ،بغض النظر عن مطابقة الواقع ومخالفته.

طالب  :أحسن هللا إليك ،قال النبي –صلى هللا عليه وسلم« :-لوَل اإليمان لكان لي ولها شأن».
نعم؛ ألنها جاءت به على الوصف المكروه ،لكن إذا كان القاضي يعرف أن هذه العين لفالن ،قد يكون
حضر العقد بنفسه ،لكن بدون شهود ،كثيًار ما تبرم العقود بدون شهود ،فكان ممن حضر هذا القاضي،

يقينا أن فالًنا باع على فالن ،واستلم القيمة ،هل نقول :إنه يحكم في هذه القضية،
وأحيلت إليه ،ويعرف ً
ويستعمل المقدمات الشرعية ،ويرتب عليها النتيجة الشرعية ،ولو كانت خالف الواقع المقطوع به عندهم،

أو نقول :إنه يعتذر عنها ،وتحال إلى غيره ،وإن احتيج إلى شهادته يشهد كغيره ،أيهما أولى؟
طالب :الثاني..

نعم الثاني أولى؛ لئال يضيع الحق مع إمكان حفظه.
ِِ
ِ َّ ِ
ِ
اء؛ ِْل ََّن ُه إَِّنما ُي َج ِاز ِ
َع َمالِ ِه ْم ََل ِب ِعْل ِم ِه اْلَقِديمِ َعَل ْي ِه ْم.
يه ْم ِبأ ْ
" َو َه َذا اْلعْل ُم ُه َو اْلعْل ُم الذي َيَق ُع به اْل َجَز ُ
َ
ِ
ِ
ِ
اهِد ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ
َف َتأ ِ
اء
ْويلُ ُهَ :ح َّتى َن ْعَل َم اْل ُم َج َ
ين عْل َم َش َه َاد ٍة؛ ْل ََّن ُه ْم إ َذا أُمُروا باْل َع َمل َي ْش َه ُد م ْن ُه ْم َما َعملُواَ ،فاْل َجَز ُ
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اب يَقع عَلى ِعْلمِ َّ ِ
َخبارُكم} َن ْخ َت ِبرها وُن ْظ ِهرهاَ .ق ِ ِ
الثو ِ ِ
ِ َّ
َش َع ِث:
يم ْب ُن ْاْل ْ
َُ َ َُ
اب َواْلعَق ِ َ ُ َ
ب َ
َ
الش َه َادةَ { .وَنْبلُ َوا أ ْ َ ْ
ال إ ْبَراه ُ
اض ِإ َذا َقَ أَر َهِذِه ْاآلَي َة بكى وقال :اللهم َل تبتلينا ،فإنك إذا بلوتنا فضحتنا ،وهتكت
ان اْل ُف َضْي ُل ْب ُن ِعَي ٍ
َك َ

أستارنا".

بقي من السورة ورقتان ....
طالب......:
ِ
وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين

