تفسير القرطبي
سورة محمد 4

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 تسليما إلى يوم الدين.
اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين.
قال اإلمام القرطبي -رحمه هللا تعالى–
ِ ِ
ِ
َّللا و َش ُّ
ول ِم ْن َب ْعِد َما َتَبَّي َن َل ُه ُم اْل ُهدى َل ْن
اقوا َّ
"قوله تعالىِ{ :إ َّن َّالذ َ
ين َكَفُروا َو َصُّدوا َع ْن َس ِبيل َّ َ
الر ُس َ
َعماَل ُه ْم}.
َي ُ
َّللا َش ْيئاً َو َس ُي ْح ِبطُ أ ْ
ضُّروا َّ َ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ين
عَّب ٍ
اسُ :ه ُم اْل ُم ْطع ُمو َن َي ْو َم َب ْد ٍرَ .نظ ُيرَها {ِإ َّن َّالذ َ
َيْرِج ُع ِإَلى اْل ُمَنافق َ
ال ْاب ُن َ
ين أ َْو إَلى اْلَي ُهودَ .وَق َ
يل َّ ِ
َّللا} [األنفالْ ]36 :اْلي َة {و َش ُّ
َكَفُروا ُي ْن ِفُقو َن أَمواَل ُهم لَِيصُّدوا َع ْن سبِ ِ
عادوه".
اقوا َّ
َي ُ
َ َ
ْ ْ ُ
ول} أ ْ
الر ُس َ
َ
عادوه.
َ
{من بعِد ما تَبَّين َلهم اْلهدى} أَي علِموا أََّنه َن ِبي ِباْلحج ِج و ْاْلي ِ
"أي عادوه و َخاَل ُف ِ
ضُّروا
اتَ{ ،ل ْن َي ُ
ُ ٌّ ُ َ َ َ
وه ْ َ ْ َ َ َ ُ ُ ُ
ُ
َ َُْ َ
ْ َ ُ
اب َما عملوه".
َّللا َش ْيئًا} ِب ُك ْف ِرِه ْمَ { .و َس ُي ْح ِب ُ
طأْ
َي َث َو َ
َعماَل ُه ْم} أ ْ
َّ َ
ال يضر هللا شيئا يعني كما جاء في حديث أبي ذر« :لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على
أفجر قلب رجل واحد ما نقص من ملكي شيء» ،وسيحبط أعمالهم؛ ألن شرط القبول متخلف ،شرط

القبول اإليمان.

ِ
َطيعوا َّ ِ
ِ
ِ
َعماَل ُك ْم}.
يعوا َّ
ول َوال تُ ْبطلُوا أ ْ
قوله تعالىَ { :يا أَُّي َها َّالذ َ
َّللا َوأَط ُ
الر ُس َ
آم ُنوا أ ُ َ
ين َ
ِ ِ
َّللا وأ ِ
ِ
ِ
يه م ْسأََل َت ِ
ال
َطيعُوا َّ
{يا أَُّي َها َّالذ َ
انْ :األُوَلىَ :ق ْولُ ُه َت َعاَلىَ :
يعوا َّ َ َ
آم ُنوا أَط ُ
ول} َل َّما َبَّي َن َح َ
الر ُس َ
ين َ
ف َ
ِِ
ِ
الرس ِ ِ
الط ِ ِ
ِ
ِِ
َّ ِ
َي َح َسَن ِات ُك ْم
ول في ُسَننه { َوال ُت ْبطُلوا أ ْ
َمَر اْل ُم ْؤ ِمن َ
ين ِبُل ُزومِ َّ َ
َعماَل ُك ْم} أ ْ
اعة في أ ََوام ِره َو َّ ُ
اْل ُكفار أ َ
الزهرُّ ِ ِ
ِ
ِ
ال ُمَق ِات ٌل َوالثُّ َمالِ ُّي:
ال ُّ ْ
ِي :باْل َكَبائ ِرْ .اب ُن جريج :بالرياء والسمعةَ .وَق َ
باْل َم َعاصيَ ،قاَل ُه اْل َح َس ُنَ .وَق َ
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ِباْلم ِن ،وهو ِخ َط ِ
َّ
ان َيم ُّن َعَلى َّ ِ
َّللا َعَل ْي ِه َو َسَّل َمِ -بِإ ْسََل ِم ِهَ .وُكلُّ ُه ُم َتَق ِار ٌبَ ،وَق ْو ُل
ٌ
َ َ َُ
النب ِي َ -صلى َّ ُ
اب ل َم ْن َك َ ُ
ِ
ِ
الط ِ
اإليم ِ
ِ ِ
ِ
ان".
اْل َح َس ِن َي ْج َم ُع ُهَ .وِفيه ِإ َش َارٌة ِإَلى أ َّ
َن اْل َكَب ِائَر ُت ْح ِب ُ
ط َّ َ
اعاتَ ،واْل َم َعاصي ُت ْخر ُج َعن ْ َ
والمراد أعم من ذلك ،ال تحبط أعمالكم ،ال تبطلوا أعمالكم ،ال تفعلوا شيئا يكون سببا في إبطالها من

الردة –نسأل هللا السالمة والعافية ،-وما دونها من الرياء ،من االنصراف عن العمل وتركه ،كمن دخل

في صالة وقطعها ،أبطل عمله ،من شرع في صيام ثم تركه أفطر ،قال :هذا أبطله ،ويبحث في مثل
هذا التحلل ،كما يشير المؤلف من الصالة والصيام المتطوع بهما ،السيما مع المعارضة ،إذا أقيمت

الصالة وقد شرع المصلي في نافلة ،فهل نقول :ال يجوز له أن يقطعها؛ لقوله –جل وعال{ -ال تبطلوا

أعمالكم} ،أو نقول :له أن يقطعها لحديث« :إذا أقيمت الصالة فال صالة إال المكتوبة»؟

ويرد على ذلك ما الداللة عليه فيها شيء من الضعف ال يتناوله الحديث «إذا أقيمت الصالة فال

صالة إال المكتوبة» مثل من شرع في نافلة ،في راتبة ،ثم بعد ذلك ُكبر على صالة الجنازة ،إن أكمل
النافلة التي شرع فيها فقد تفوته صالة الجنازة ،وإن قطع هذه النافلة وصلى على الجنازة باعتبار أن
النافلة وقتها موسع ،يأتي بها بعد أن يفرغ من الجنازة ،والجنازة ترفع ،فهذه محل نظر ،ال يتناولها
حديث« :إذا أقيمت الصالة فال صالة إال المكتوبة» ،بينما شرع في نافلة ثم أقيمت الصالة الحديث

نص فيه ،مع أنه قد يتناوله قوله -جل وعال { -وال تبطلوا أعمالكم} ،لكن الحديث أخص ،فهو مخصص

لهذه اآلية.

يبقى النظر فيما عدا ذلك مما يترتب عليه إبطال العمل من إبطال الصالة التي شرع فيها من غير

سبب أو لسبب منصوص عليه .لو أن إنسانا شرع في نافلة ،ثم دعاه من تجب طاعته كما في قصة

جريج ،فهل يقطع الصالة أو ال يقطعها؟ شرع في صيام نافلة ،هل يقطعه؟ وهل لو قطعه يلزمه قضاء
كما يقول بعض أهل العلم أو ال يلزمه باعتبار أنه شرع باللزوم فيه ،فصار واجب عليه إتمامه ،منهم

من يخص ذلك بالحج والعمرة ،وما عدا ذلك فالمتطوع أمير نفسه ،والمؤلف تعرض لبعض هذه المسائل

باختصار.

طالب...:بالوجوب أم بالجواز؟

أي؟

طالب.... :في الصَلة....

في صالة ،هذا ما فيه إشكال.
طالب :بالوجوب..
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يلزم ،يلزم ،لكن هل نقول :يقطعها مباشرة ولو لم يبق عليه إال الشيء اليسير ،أو ال يقطعها حتى
يخشى على صالة الفرض أو ركعة أو ما أشبه ذلك؟

هم يقولون :ما دون الركعة ليست بصالة أصال ،فإذا لم يكمل الركعة يقطعها بدون إشكال؛ ألنها لم

تكن صالة هذه الركعة ما تمت ركعة ،فإذا أكمل الركعة تكون له صالة ،فال يجوز له أن يبطلها إال
إذا خشي على الفريضة.
طالب......:
نعم.

طالب .....إذا صلى ركعة وأقيمت الصَلة..
يكمل خفيفة
طالب :يكمل.

يعني المرجح أنه يكملها خفيفة؛ ألنه ما عليها خطر يعني الفريضة.

طالب.....:تكبيرة اإلحرام ..

إذا شرع في الفاتحة ،تكبيرة اإلحرام ذاهبة ،كثير من األئمة ما يمكنك وال من السواك.

طالب....:

بعض األئمة يفوتك تكبيرة اإلحرام وأنت تستاك ،فعليهم أن يتريثوا.
" َّ ِ
الت َحُّل َل ِم َن َّ
َن َّ
ص ْو ًماَ -ب ْعَد
غ ْيُرُه ْم ِب َهِذِه ْاْلَي ِة َعَلى أ َّ
اؤَنا َو َ
اح َت َّج ُعَل َم ُ
الت َط ُّوِع َ -صََل ًة َك َ
الثانَي ُةْ :
ان أ َْو َ
التَلُّب ِ ِ
ِ
ِ
وز؛ ِأل َّ ِ ِ ِ
ِ
َّ
ام
س بِه َال َي ُج ُ
ال َم ْن أ َ
َّللا َع ْن ُهَ .وَق َ
ال اْل َع َملَ ،وَق ْد َن َهى َّ ُ
َن فيه إ ْب َط َ
َج َاز َذل َك َ -و ُه َو ْاإل َم ُ
الرجل عن ِإحب ِ
الش ِ
اف ِع ُّي و َغ ْيُرُه :-اْلمَر ُاد ِب َذِل َك ِإ ْب َطال َثو ِ
اب اْل َعم ِل اْلم ْفُر ِ
َّ
َما َما
اط َث َوابِ ِهَ .فأ َّ
وضَ ،فَن َهى َّ ُ َ َ ْ ْ َ
ُ َ
َ
َ َ
ُ
ِ
َن َّ
ان َن ْفًَل َفََل؛ ِأل ََّن ُه َل ْي َس َو ِ
اجًبا َعَل ْي ِهَ .فِإ ْن َز َع ُموا أ َّ
ام َفاْل َع ُّ
الل ْف َظ َع ٌّ
ام َي ُج ُ
يص ُهَ .وَو ْجهُ
َك َ
وز َت ْخص ُ
ِ
ِ
َت ْخ ِص ِ
َن َّ
عَ ،و َّ
ضُّر َم َع
يص ِه أ َّ
ع ْن أَِبي اْل َعالَِيةَ :ك ُانوا َيَر ْو َن أََّن ُه َال َي ُ
النْف َل َت َط ُّو ٌ
الت َط ُّو ُ
ع َيْق َتضي َت ْخِي ًيراَ .و َ
ِِ
ِ
ِ
ِْ
َّللا َت َعاَلى
اإل ْسََلمِ َذ ْن ٌبَ ،ح َّتى َنَزَل ْت َهذه ْاْلَي ُة َف َخا ُفوا اْل َكَبائَر أ ْ
َن ُت ْح ِب َط ْاأل ْ
ول َّ ُ
ال ُمَقات ٌلَ :يُق ُ
الَ .وَق َ
َع َم َ
ِ
ول َفَق ْد أبطلتم أعمالكم".
إ َذا َع َص ْيتُ ُم ا َّلر ُس َ
في الصحيح عن سلمان أنه زار أبا الدرداء ،زار أبا الدرداء ،فوجد امرأته متبذلة ،امرأة كبيرة جدا،

فسألها ،فقالت :أخوك ليس له حاجة إلى النساء ،فقام يصلي الليل ،فقال له سلمان :إن لنفسك عليك
حقا ،نم حتى يأتي وقت القيام ،فأراد أن يقوم ثانيا ،فقال له :نم حتى إذا جاء وقت التنزل اإللهي قاما
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معا فصليا ،ثم لما كان من الغد صام أبو الدرداء ،وعنده ضيف ،فلما قدم الغداء قال :كل ،إن لزورك

عليك حقا.

المقصود أنه ألزمه بالفطور ،ثم سئل النبي فقال« :صدق سلمان ،صدق سلمان» ،فإبطال التطوع عند

الشافعي والحنابلة ال يلزمه بدل ،وال يأثم به ،ال يأثم به وال يلزمه بدله بمعنى أنه يقضيه ،خالفا للمالكية
والحنفية.

طالب ........:
نعم.

طالب......:
أبو بكر –رضي هللا عنه – حلف أال يأكل ،وهم أيضا حلفوا أال يأكلوا حتى يأكل ،ولم يلزم أحد منهم
كفارة ،لماذا؟ قالوا :ألن اليمين التي يراد بها اإلكرام ال كفارة فيها ،التي يراد بها اإلكرام ،يعني إذا حلفت

على شخص أال يجلس ،وال يأخذ من شيء ،وقال :أنا وهللا أصنع مثل صنيع أبي بكر –رضي هللا
عنه.-

طالب :حتى لو عزم...

هو حلف من أجل أن يكرم ضيفه.
ِ
يل َّ ِ
ِ
َّ
ين َكَفُروا وصُّدوا َع ْن سبِ ِ
َن
َّللا َل ُه ْم}َ ،بَّي َن أ َّ
َّللا ثُ َّم ُ
قوله تعالىِ{ :إ َّن َّالذ َ
َ َ
ماتوا َو ُه ْم ُكف ٌار َفَل ْن َي ْغفَر َّ ُ
َ
ِاالع ِتبار ِباْلوَف ِ
الن ِار .وَق ْد م َ ِ
ِ
ِ ِ ِ
اة َعَلى اْل ُك ْف ِر ُي ِ
ود ِفي َّ
يلِ :إ َّن
وج ُب اْل ُخلُ ُ
ْ ََ َ
ضى في" اْلَبَقَرة" اْل َكََل ُم فيهَ .وق َ
َ َ
اْل ُمَرَاد ِب ْاْلَي ِة أصحاب القليب وحكمها عام".
اللفظ عام ،والعبرة بالعموم ،بعموم اللفظ جميع الذين كفروا وصدوا عن سبيل هللا ثم ماتوا ،بهذا الشرط
وهم كفار ،فلن يغفر هللا لهم { إن هللا ال يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء } ،والموت

على كفر هو شرط الخلود ،ويبقى من كان له أعمال صالحة وهو مسلم ثم ارتد ،ثم رجع إلى اإلسالم،
هل تبطل أعماله أم ما تبطل؟ مسألة مختلف فيها بين أهل العلم ،منهم من يقول :إن األعمال ال تبطل

إال بالموت على الكفر ،كما قيد ذلك في اآلية.

وتظهر فائدة الخالف فيما إذا كان حج قبل الردة ،حج قبل الردة ،مسلم يصوم ويصلي وحج قبل

الردة ،ثم ارتد ،ثم رجع إلى اإلسالم { ،لئن أشركت ليحبطن عملك } ،هذا أشرك ،فهل نقول :حبط
الحج ،عليه أن يعيده ،أو نقول{ :ثم يمت وهو كافر} بهذا القيد؟ مسألة مختلف فيها بين أهل العلم،
واآلية نص في هذا القيد ،فالمرجح أنه إذ لم يمت على كفره فإن أعماله السابقة صحيحة.
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ِ
َعماَلكُ ْم}.
عوا ِإَلى َّ
َّللا َم َعكُ ْم َوَل ْن َيتَركُ ْم أ ْ
السْلمِ َوأَ ْنتُ ُم ْاأل ْ
" قوله تعالىَ { :فَل َت ِه ُنوا َوَت ْد ُ
َعَل ْو َن َو َّ ُ
ِف ِ
يه َثََل ُث مس ِائلْ :األُوَلىَ :ق ْوُل ُه َتعاَلىَ { :فَل َت ِه ُنوا} أَي َت ْضع ُفوا َع ِن اْل ِق َت ِ
الَ .واْل َو َه ُنَّ :
فَ ،وَق ْد
الض ْع ُ
ُ
َ
ْ
ََ َ
َو َه َن ِْ
غ ْيُرُهَ ،ي َت َعَّدى َوَال َي َت َعدَّى".
ان َوَو َهَن ُه َ
اإل ْن َس ُ
يعني يستعمل الزما وهان اإلنسان وهنه غيره األول الزم ،والثاني متعد.

ال :إنني لست بموهون فقر ووهن أيضا (بالكسر) وهنا أي ضعف ،وقرى" َفما َو َه ُنوا" ِب َضمِ اْل َه ِاء
" َق َ
ضى ِفي ِ ِ
ان)".
َوَك ْس ِرَهاَ .وَق ْد َم َ
(آل ع ْمَر َ

ووهنوا
وِهنوا َ
َّ ِ
اَّللِ ِم ْن ُه ْم.
السْلمِ} أ ِ
َعَل ُم ِب َّ
َي ُّ
عوا ِإَلى َّ
َي َوأَْنتُ ْم أ ْ
الصْل َحَ { ،وأَْنتُ ُم ْاأل ْ
الثانَي ُةَ :ق ْوُل ُه َت َعاَلىَ { :وَت ْد ُ
َعَل ْو َن} أ ْ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
وك ْم ِفي
ِن َغَل ُب ُ
يل :اْل َم ْعَنى َوأَ ْن ُت ُم اْل َغالِ ُبو َن؛ أل ََّن ُك ْم ُم ْؤ ِم ُنو َنَ ،وإ ْ
يلَ :وأَْنتُ ُم ْاأل ْ
َعَل ْو َن في اْل ُح َّجةَ .وق َ
َوق َ
الظ ِ
الط ِائَف َتي ِن َضرع ْت ِإلَى ص ِ
َّ
ض ْاأل ْ ِ
اه ِر ِفي َب ْع ِ
احَب ِت َها".
ال َق َت َاد ُةَ :ال َت ُك ُ
ََ
ونوا أ ََّو َل َّ ْ
َ
َح َوالَ .وَق َ
يعني ركنت إليه وذلت أمامها وخافت منها.
ِ
اخَتَلف اْلعَلماء ِفي ح ْك ِمهاَ ،ف ِقيلِ :إَّنها َن ِ
َّ ِ
اجَن ْح َلها}
ِن َجَن ُحوا لِ َّ
اس َخ ٌة لَِق ْولِه َت َعاَلىَ { :وإ ْ
لسْلمِ َف ْ
َ َ
ُ َ
الثال َث ُةَ :و ْ َ ُ َ ُ
ِِ
الصْل ِح.
[األنفال]61 :؛ ِأل َّ
اج ٌة ِإَلى ُّ
َّللا َت َعاَلى َمَن َع ِم َن اْل َمْي ِل ِإَلى ُّ
الصْل ِح ِإ َذا َل ْم َي ُك ْن ِباْل ُم ْسلم َ
ين َح َ
َن َّ َ
ِ
ِ
ِ
يلِ :هي م ْح َكمةٌَ .و ْاْلَي َت ِ
ان َنَزَل َتا ِفي
ِن َجَن ُحوا لِ َّ
يلَ :م ْن ُس َ
وخ ٌة ِبَق ْوِله َت َعاَلىَ { :وإ ْ
لسْلمِ َف ْ
َوق َ
اجَن ْح َلها}َ .وق َ َ ُ َ
و ْق َت ْي ِن م ْخَتلَِف ِي اْل َح ِ
ال".
َ
ُ
نعم مدلول اآليتين مختلف ،هذه تنهى عن الصلح ،وتلك {وإن جنحوا للسلم} تأمر به ،وإذا أمكن الجمع
بينهما بأن يحمل األمر به على حال في حال ضعف المسلمين ،والنهي عنه في حالة قوة المسلمين

يتعين؛ ألنه أولى من القول بالنسخ ،وإن تعذر الجمع ،وهو هنا ممكن ،إذا تعذر يصار إلى النسخ إذا

علم المتقدم من المتأخر.

ِ
ِ
امةٌَ .فََل
ِن َجَن ُحوا لِ َّ
ُخَرى َع َّ
َعَي ِان ِه ْمَ ،و ْاأل ْ
يلِ :إ َّن قَ ْوَل ُهَ { :وإ ْ
وص في قَ ْو ٍم ِبأ ْ
لسْلمِ َف ْ
ص ٌ
اجَن ْح َلها} َم ْخ ُ
" َوق َ
ِِ
ِ
ِ ِ
ِ
وز م َه َادَن ُة اْل ُكَّف ِار ِإَّال ِع ْنَد َّ
ينَ .وَق ْد َم َضى
ورِةَ ،وَذل َك ِإ َذا َع َج ْزَنا َع ْن ُمَق َاو َمت ِه ْم ل َض ْعف اْل ُم ْسلم َ
الضُر َ
َي ُج ُ ُ
ِِ
َي ِب َّ
ين} [العنكبوت:
الن ْص ِر والمعونة ،مثل { َوإ َّ
َّللا َل َم َع اْل ُم ْحسن َ
ِن َّ َ
َّللا َم َع ُك ْم} أ ْ
َه َذا اْل َم ْعَنى ُم ْس َت ْوًفى { َو َّ ُ
".]69
يعني المعية خاصة.
ِ
غي ِِره .و ِم ْنه اْلموتُ َّ ِ ِ
ِ
يل َفَل ْم
َي َل ْن ُي ْن ِق َص ُك ْمَ ،ع ِن ْاب ِن َعَّب ٍ
"{ َوَل ْن َيتَرُك ْم أ ْ
اس َو َ ْ َ ُ َ ْ ُ
ور الذي قُت َل َلهُ قَت ٌ
َعماَل ُك ْم} أ ْ
ِ ِِ
السََل ُمَ « :-م ْن َف َات ْت ُه َصََل ُة اْل َع ْص ِر
ول ِم ْن ُهَ :وَتَرُه َي ِتُرُه َوْتً ار َوِتَرًةَ .و ِم ْن ُه قَ ْولُ ُه َ -عَل ْي ِه َّ
ُي ْدَر ْك بَدمهَ ،تُق ُ
َهَل ُه َو َمالَ ُه» أي َذ َه َب ِب ِه َما".
َف َكأََّن َما َوَتَر أ ْ

معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

وِتر ،وِتر أهله وماله

طالب :يشكل بالفتح.
نعم.

طالب :بالفتح كله.

يعني ذهب بهم يعني نقص أهله وماله جاءه النقص فيهم.

ِ
َّ
ِ
َي َنَق َص ُه.
"« َم ْن َف َات ْت ُه َصََلةُ اْل َع ْص ِر َف َكأََّن َما َوَتَر أ ْ
َهَل ُه َو َماَل ُه» أي َذ َه َب ب ِه َماَ ".وَك َذل َك َوَتَرُه َحق ُه أ ْ
وقَولُه تَعاَلى{ :وَل ْن ي ِترُكم أَعماَل ُكم} أَي َل ْن ي ْن َت ِقص ُكم ِفي أ ِ
ولَ :د َخْل ُت اْلَب ْي َت".
ْ
َ ْ ُ َ
َع َمالكُ ْمَ ،ك َما َتُق ُ
َ َ ْ
َ ََ ْ ْ ْ ْ
إنما هي أعمالكم يحصيها ويبديها ويوفيها إياكم ،كما جاء في حديث أبي ذر ،األعمال ال ينقص منها
ِ
عمال صالحا بشروطه ،استحق جوابه وجزاءه.
شيء من عمل َ
اءَ ":وَل ْن َي ِتَرُك ْم" ُه َو ُم ْش َت ٌّق ِم َن
يد ِفي اْلَب ْي ِتَ ،قاَلهُ اْل َج ْو َهرُّ
ولَ :د َخْل ُت اْلَب ْي َتَ ".وأَ ْن َت ُت ِر ُ
ِي .اْلَفَّر ُ
" َك َما َتُق ُ
ان اْل َم ْعَنى َوَل ْن يفردكم بغير ثواب.
اْل َوْت ِر َو ُه َو اْلَفْرُدَ ،ف َك َ
ِ
ِ
َق ْولِ ِه تَ َعاَلىِ{ :إَّن َما اْل َحياةُ ُّ
ورُك ْم}
الد ْنيا َلع ٌب َوَل ْه ٌو} َتَقَّد َم في " ْاألَ ْن َعامِ" { َوإ ْ
ِن تُ ْؤ ِم ُنوا َوتَ َّتُقوا ُي ْؤِت ُك ْم أ ُ
ُج َ
يعها ِفي َّ ِ
شرط وجوابه {وال يسَئْل ُكم أَمواَل ُكم} أَي َال يأْمرُكم ِبِإ ْخر ِ ِ ِ
اج اْلَب ْع ِ
ض،
َمَر ِبِإ ْخَر ِ
اج َجم َ
َ َ ْ ْ ْ ْ ْ َ ُُ ْ َ
الزَكاةَ ،ب ْل أ َ

َقاَل ُه ْاب ُن عيينة وغيره".
أعطى الكثير ،أعطى الكثير ،وأمر بإخراج نسبة يسيرة ال تشق على أحد ،تنفع الفقراء والمساكين ،وال
تضر باألغنياء؛ ألن الشرع في تشريعه توازن ،ال يجحف بأحد على حساب أحد ،إنما يراعي مصلحة

الفقير كما يراعي مصلحة الغني.
اإل ْنَف ِ ِ
ِِ ِ
ِ ِ ِ ِ
اج ٍة ِم ْن ُه ِإَل ْي َهاِ ،إَّنما َيأْمُرُك ْم ِب ِْ
اق في َس ِبيله لَيْرِج َع َث َو ُابهُ
َمواَل ُك ْم} لَن ْفسه أ َْو ل َح َ
" وقيل{ :ال َي ْسَئْل ُك ْم أ ْ
َ ُ
ِ
ِ
َم َواَل ُه".
َمواَل ُك ْم} إَّن َما َي ْسأَُل ُك ْم أ ْ
إَل ْي ُك ْم .وقيل {ال َي ْسَئْل ُك ْم أ ْ
{وءاتوهم من مال هللا الذي ءاتاكم} المال مال هللا ،والذي هو بيده مجرد واسطة ،سبب ،ويجري هللا

تعالى على يديه إعطاء فالن ومنع فالن ،وإال فالحقيقة أن المعطي والمانع هو هللا –جل وعال ،-يقول
النبي -عليه الصالة والسالم« :-إنما أنا قاسم وهللا المعطي».
ِ ِِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يلَ :وَال
َم َواَل ُه .أل ََّن ُه اْل َمال ُك َل َها َو ُه َو اْل ُم ْنع ُم بإ ْع َطائ َهاَ .وق َ
َمواَل ُك ْم} إَّن َما َي ْسأَُل ُك ْم أ ْ
" وقيل{ :ال َي ْسَئْل ُك ْم أ ْ
ِ ِ
يغ ِ ِ ِ
َج ٍر} [الفرقان]57 :
َجً ار َعَلى َتْبلِ ِ
َسَئُل ُك ْم َعَل ْيه م ْن أ ْ
َم َواَل ُك ْم أ ْ
الرَساَلةَ .نظ ُيرُه { ُق ْل ما أ ْ
َي ْسأَْل ُك ْم ُم َح َّمٌد أ ْ
اْليةِ ".إ ْن يسَئْل ُكموها َفيح ِف ُكم" يلِ ُّح عَلي ُكم ،يَقال :أَحَفى ِباْلمسأََل ِة وأَْلحف وأََل َّح بِمعًنى و ِ
احٍدَ .واْل َح ِف ُّي
ُْ ْ ُ َ ْ ْ ُ ُ ْ
َْ َ
َ َ َ َ
َْ
َْ ُ
اإلحَف ِ ِ
ِ
اْلمس َتْق ِصي ِفي ُّ ِ
اء ِفي اْل َكََلمِ َواْل ُمَن َاز َعةُ".
ُْ
اء اال ْستْق َص ُ
الس َؤالَ ،وَك َذل َك ِْ ْ ُ
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نعم اإلحفاء واإللحاح معناهما واحد اإللحاح في المسألة مسألة المخلوق مذمومة لكن اإللحاح بسؤال

هللا –جل وعال –مطلوب.

ال
َحَفى َش ِارَب ُه أ ِ
اس َتْق َصى ِفي أ ْ
َي ُي ْخ ِر ُج اْل ُب ْخ ُل أ ْ
َخِذِه { َت ْب َخُلوا َوُي ْخ ِر ْج أ ْ
" َو ِم ْنهُ أ ْ
َي ْ
َض َغاَن ُك ْمَ .ق َ
َضغاَن ُك ْم} أ ْ
َّللا أ َّ ِ
ِ
ال اْلم ِ
ِ
َض َغ ِ
ان".
وج ْاأل ْ
ال ُخُر َ
َق َت َاد ُةَ :ق ْد َعل َم َّ ُ
َن في ُس َؤ َ
ما فيه شك إذا جئت تسأل من أحد شيئا يضيق بك ذرعا

ولو سئل الناس ترابا ألوشكوا

إذا قيل هاتوا أن يملوا ويمنعوا

وهو التراب ،فكيف باألموال التي تعب عليها اإلنسان فال يخرجها طيبة بها نفسه وإال من كان صادقا

في إيمانه –وهللا المستعان.-
ِ
ِ
وم ٍة ".أَ ْضغاَن ُك ْم"
"َ .وَقَ أَر ْاب ُن َعَّب ٍ
اس َو ُم َجاهٌد َو ْاب ُن ُم َح ْيص ٍن َو ُح َم ْيٌد" َوَت ْخُر ُج" ِب َت ٍاء َم ْف ُت َ
وح ٍة َوَر ٍاء َم ْض ُم َ
ِ
ِ
وب اْل َح ْضَرِم ِي" َوُن ْخ ِر ُج" ِب ُّ
النو ِنَ .وأ َُبو َم ْع َم ٍر َع ْن َع ْبِد اْل َو ِار ِث
ِب َّ
الرْف ِع لِ َك ْوِنه اْلَفاع َلَ .وَرَوى اْل َولِ ُ
يد َع ْن َي ْعُق َ
ِ ِ ِ
عن أَ ِبي عم ٍرو " :وي ْخ ِرج" ِب َّ ِ
ور َع ْن ُهَ " :وُي ْخ ِر ُج" َك َس ِائ ِر
َْ
َُ ُ
الرْف ِع في اْل ِجيمِ َعَلى اْلَق ْط ِع َواال ْست ْئَنافَ .واْل َم ْش ُه ُ
َْ
ِ
ف َعَلى َما تقدم.
اْلُقَّراءَ ،ع ْط ٌ
هؤ ِ
الء ُت ْد َع ْو َن}".
قوله تعالى{ :ها أَ ْنتُ ْم ُ

{إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا} هذا جواب الشرط ،و{يخرج} معطوف على جواب الشرط المجزوم ،فقراءة

العامة هي الصواب؛ ألن إعرابها معطوف على مجزوم فتُجزم.
يل َّ ِ
ع ْو َن {لِ ُت ْن ِفُقوا ِفي سبِ ِ
َي ِفي اْل ِج َه ِاد َو َط ِر ِ
يق اْل َخ ْير { َف ِم ْن ُك ْم
" أي هأنتم هؤالء أيها المؤمنون ُت ْد َ
َّللا} أ ْ
َ
ِ ِ
ِ
َّ
ِ
َّللا اْل َغ ِن ُّي}
َي َي ْمَن ُع َها ْاأل ْ
َجَر َوالث َو َ
ابَ { ،و َّ ُ
َي َعَلى َن ْفسه ،أ ْ
َم ْن َي ْب َخ ُل َو َم ْن َي ْب َخ ْل َفإَّنما َي ْب َخ ُل َع ْن َن ْفسه} أ ْ
ِ
أَي ِإَّنه َليس ِبمح َتاج ِإَلى أ ِ
َّ
َي أَ ْط َو َع
اء} ِإَل ْي َهاَ { ،وإ ْ
ْ ُ ْ َ ُْ ٍ
ِن َت َت َول ْوا َي ْس َت ْبد ْل َق ْومًا َغ ْيَرُك ْم} أ ْ
َم َوال ُك ْمَ { ،وأَْنتُ ُم اْل ُفَقر ُ
ْ
َِّ ِ
َّلل ِم ْن ُك ْم".
"فمنكم من يبخل ،ومن يبخل" " ،منكم من يبخل" الجملة صلة ،و"من يبخل" شرطية" ،يبخل" فعل

الشرط مجزوم ،جوابه ما دخلت عليه الفاء ،الجملة" ،فإنما" إن واسمها ،وخبرها "فإنما يبخل عن نفسه"
نعم.

ِِ
ِ
الترِمِذ ُّي عن أَبى هريرَة َقالَ :تََل رسول َّ ِ
ِ
َّ
ِن َت َت َوَّل ْوا
َّللا َعَل ْيه َو َسَّل َمَ -هذه ْاْلَي ُةَ { :وإ ْ
" َرَوى ْ
َّللا َ -صلى َّ ُ
َُ ُ
َ ْ َ َُ ْ َ َ
ونوا أَمثاَل ُكم} َقاُلوا :ومن يس َتبدل ِبَنا؟ َقالَ :ف َضرب رسول َّ ِ
َّللاَ -صَّلى َّ
َي ْس َت ْبِد ْل َق ْومًا َ
َّللاُ
ََ َُ ُ
َ
َ َ ْ ُ ْ َْ ُ
غ ْيَرُك ْم ثُ َّم َال َي ُك ُ ْ
ِ
ِ
يب ِفي ِإ ْسَن ِادِه
الَ :حِد ٌ
َعَل ْيه َو َسَّل َمَ -عَلى َم ْنك ِب َسْل َم َ
يث َغ ِر ٌ
الَ « :ه َذا َوَق ْو ُم ُهَ .ه َذا َوَق ْو ُم ُه» َق َ
ان ُث َّم َق َ
ال".
َمَق ٌ
ما علته؟
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طالب :قال :أخرجه الترمذي والطبراني وصححه ابن حبان وابن .....في تاريخ أصفهان ،والبيهقي

او لم يسم ،وتابعه مسلم....في رواية ابن
في الدالئل من حديث أبي هريرة وإسناد.....ضعيف فيه ر ٍ
حبان وعبد هللا بن جعفر عند أبي نعيم ،وإسماعيل بن جعفر عند البيهقي ،رواه بألفاظ متقاربة،
فالحديث حسن بهذه الطرق ،انظر....
يعني مفرداته ضعيفة.

قديما ثم رجع وصححه.
طالب :األلباني –رحمه هللا – ضعفه ً
مفرداته ضعيفة ،كل واحد من مفرداته فيه علة ،وعبد هللا بن جعفر هذا الذي أشرت عليه والد علي بن
المديني ،ضعه ولده وغيره.

طالب.....:

هو بمجموع طرقه يصل إلى مرتبة الحسن لغيره ،لكن مفرداته ضعيفة ،فيها ما هو شديد الضعف،

نعم.

" وَق ْد روى عبد َّ ِ
َّللا ْب ُن َج ْعَف ِر ْب ِن ُنجيح".
َ َ َ َْ ُ
َن ِجيح.

الرحم ِن عن أَِب ِ
يث ع ِن اْلعََل ِء ب ِن ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
يه َع ْن أبي هريرة
ع ْبد َّ ْ َ َ ْ
" َن ِج ٍ
يح َوال ُد َعل ِي ْب ِن اْل َمدين ِي أ َْي ًضا َه َذا اْل َحد َ َ َ ْ َ
ِ ِ
َّللا عَلي ِه وسَّلم-يا رسول َّ ِ
ِ
ول َّ ِ َّ
اب َرس ِ
َص َح ِ
ين َذ َكَر
َّللاَ ،م ْن َه ُؤَالء َّالذ َ
قال :قال أناس م ْن أ ْ
َّللاَ -صلى َّ ُ َ ْ َ َ َ َ َ ُ َ
ُ
ول َّ ِ
َّ
َّ
ان َج ْن ِب َرس ِ
َّللا َعَل ْي ِه
استُْبِدلُوا ثُ َّم َال َي ُك ُ
ان َسْل َم ُ
الَ :وَك َ
َّللا ِإ ْن َت َول ْيَنا ْ
َّللا َ -صلى َّ ُ
ُ
َم َثاَلَنا؟ َق َ
ونوا أ ْ
َّ ُ
ِ
وسَّلمَ -قالَ :ف َضرب رسول َّ ِ
ِ
َّ
َص َح ُاب ُهَ .و َّالِذي َن ْف ِسي
َّللا َعلَ ْيه َو َسَّل َمَ -فخ َذ َسْل َم َ
ال « َه َذا َوأ ْ
انَ ،ق َ
َّللا َ -صلى َّ ُ
ََ َُ ُ
ََ َ َ
الثرَّيا َل َتَناوَله ِرج ِ
ُّ
ِبَيِدِه َل ْو َك َ ِ
ال ِع ْك ِرَمةُ:
يم ُ
ان َم ُنو ًطا ِب َ
َ ُ َ ٌ
ال اْل َح َس ُنُ :ه ُم اْل َع َج ُمَ .وَق َ
ال م ْن َف ِار َس»َ ،وَق َ
ان ْاإل َ
الرومَ .قال اْلمح ِ
َع ِ
َجَن ِ
َح َس ُن ِد ًيناَ ،وَال
اس ِب ُّيَ :فََل أحد بعد العرب ِم ْن َج ِم ِ
اج ِم أ ْ
يع أ ْ
اس ْاأل َ
ُه ْم َف ِار ُس َو ُّ ُ َ ُ َ
َكاَن ِت اْل ُعَلماء ِم ْن ُهم ِإَّال اْل ُفْر ُ ِ
يلِ :إَّن ُه ُم اْلَي َم ُنَ ،و ُه ُم ْاألَ ْن َص ُار".
سَ .وق َ
ْ
َ ُ
يعني كونه يوجد في الفرس بعد أن دخلوا في اإلسالم ،وتعلموا منه ما تعلموا ،كونه يوجد منهم من

حكر
ا
كثير من العرب ،هذا ليس بغريب؛ ألن الدين ليس
المحدثين ومن الفقهاء والمفسرين من يفوق ا

على أحد ،والعلم للجميع ،لكنه
العلم يسمو من يسود به

على الجهول ولو من أصله مضر

لكن الغريب في األمر أن أكثر علماء العربية من الفرس حتى إمامهم ومقدمهم سيبويه منهم- ،وهللا

المستعان ،-يدل على أن األصول وما ينتسب إليه وما يتفاخر به عند التحقيق ال شيء.
طالب :هل يقال :إن مرد ذلك إلى انتشار الصحابة في تلك األقاليم؟
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انتشروا ،وبقوا في الجزيرة ،بقي كثير منهم ،انتشروا في جميع األقطار في مصر والشام ،لكن ما الذي
خص الفرس بهذا؟ الدالئل على أن هذه األصول التي يفتخر بها ويترفع بها ويتكبر بها بعض الناس

على غيره أنها عند التحقيق ال شيء.

طالب :هل يقال يا شيخ :إن األصل العربي أفضل؟

هو باعتبار إذا نظرت على الجنس بحد ذاته ما فيه مفاضلة إال بالتقوى ،لكن إذا ضممت إلى العرب

الرسول ،وجعلته في كفتهم ،فال شك أن الرسول يعدل بالناس كلهم ،لكن إذا نظرنا إلى أصل األجناس

فال فرق بين عربي وأعجمي إال بالتقوى.

طالب :ما نقله شيخ اإلسَلم في المتفق عليه أن العرب أفضل ..
جنس باعتبار أن الرسول منهم ،هم فضلوا الناس بهذا.

طالب :شيخ ما يتعارض مع حديث ......

يمان ،والحكمة يمانية» ،ماذا فيه؟
«اإليمان َ
طالب....:

هو كون الفضائل توزع على جميع الجهات وعلى جميع القبائل هذا ما فيه شك أنه جاء به الشرع،

فكل قبيلة وكل بلد له ما يختص به ،وإذا نظرت إلى البلدين المتجاورين وجدت أن هؤالء لهم من

المحاسن والفضائل ما ال يوجد عند أولئك ،والعكس ،هذا من عدل هللا –جل وعال.-
اسُ :ه ُم ْاألَ ْن َص ُارَ .و َع ْن ُه أََّن ُه ُم اْل َمََل ِئ َكةَُ .ع ْن ُه ُه ُم َّ
التابِ ُعو َن.
ال ْاب ُن َعَّب ٍ
" َقاَل ُه ُشَرْي ُح ْب ُن ُ
عَب ْيٍدَ .وَك َذا َق َ
ِ ِ
الن ِ
اء ِم ْن َس ِائ ِر َّ
اس.
ال ُم َجاهٌد :إَّن ُه ْم َم ْن َش َ
َوَق َ
ِ
يل َّ ِ
ونوا أَمثاَل ُكم} َقال َّ
اق ِفي س ِب ِ
ِ
َي ِفي اْل ُب ْخ ِل ِب ِْ
اإل ْنَف ِ
وسى
الطَبرُّ
َّللاَ .و ُحك َي َع ْن أَبي ُم َ
َ
ِي :أ ْ
َ
{ ُث َّم ال َي ُك ُ ْ ْ
ِِ
ِ
ِ
ِ َّ
َّ
ِ
َش َعرِ
َح ُّب ِإَل َّي
ْاأل ْ
ال« :ه َي أ َ
َّللا َعَل ْيه َو َسل َمَ -وَق َ
ول ََّّللا َ -صلى َّ ُ
ِي أََّن ُه َل َّما َنَزَل ْت َهذه ْاْلَي ُة َف ِر َح ب َها َر ُس ُ
ِم َن ُّ
َعَل ُم.
َّللا أ ْ
الد ْنَيا»َ ،و َّ ُ
طالب :ختمت السورة بحمد هللا وعونه ،وصلى هللا على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه األطهار.
تخريج الحديث يا شيخ؟

الحديث األخير؟
طالب :نعم.

طالب :قال :ذكره الماوردي بقولهُ :حكي ،وقال مخرجه :لم أهتد إلى تخريجه ،وهللا أعلم.
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قلت :لم يذكر السيوطي في الدر وال ابن كثير وال الطبري وال البغوي وال غيره من المفسرين ،والذي

يبدو لي أن هذا الحديث ورد في السورة اْلتية عند قوله { :ليغفر هللا لك ما تقدم من ذنبك } ،وهو

الذي أراده الماوردي ،ولعله سبق قلم ،أو هو من تصرف بعض النساخ ،فتنبه.
طالب......:
انظر مطلع السورة اآلتية.

