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 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته
 . الرحمن الرحیم�سم هللا

 .الحمد هلل رب العالمین، وصلى هللا وسلم على نبینا محمد، وعلى آله وصحبه
ُسـوَل ِإَذا َنـاَجیْ  یَن آَمُنـوا{َ�ـا َأیَُّهـا الَّـذِ  :َقْوُلُه َتَعـاَلى" :-رحمه هللا تعالى-إلمام القرطبي قال ا ُتُم الرَّ

ــَواُكْم َصــَدَقًة ذَ  ــَدْي َنْج ــْیَن َی ُموا َب ــدِّ ــرُ َفَق ــْم َوَأْطَه ــٌر َلُك ــَك َخْی ــ ِل ــِإْن َل ــُدوا َف ــْم َتِج ــیمٌ َف ــوٌر َرِح َ َغُف  }ِإنَّ للااَّ
  :ِفیِه َثَالُث َمَساِئلَ  ]١٢المجادلة: [

ُسـولَ {َ�ا َأیَُّها الَِّذیَن آَمُنوا ِإَذا َناَجْیُتمُ  :اْألُوَلى: َقْوُلُه َتَعاَلى  .َنـاَجْیُتْم َسـاَرْرُتمْ ] ٢١المجادلـة: [ } الرَّ
ُ - ى َرُسـوِل للااَِّ وَن اْلَمَسـاِئَل َعَلـَنَزَلْت ِ�َسَبِب َأنَّ اْلُمْسِلِمیَن َ�اُنوا ُ�ْكِثـرُ   :اْبُن َعبَّاسٍ  َقالَ  َصـلَّى للااَّ

وا َعَلْیهِ  -َسلَّمَ َعَلْیِه وَ  ُ َعزَّ َوَجلَّ أَ َحتَّى َشقُّ ِه َف َعْن َنبِ ْن ُ�َخفِّ ، َفَأَراَد للااَّ ، -َوَسلَّمَ   َعَلْیهِ لَّى للااَُّ َص -یِّ
ُ َعَلیْ  َع للااَّ َنَزَلـْت  :اْلَحَسـنُ  َوَقـالَ  .ي َ�ْعـَدَهاْآلَ�ِة الَِّتـِهْم ِ�اَفَلمَّا َقاَل َذِلَك َ�فَّ َ�ِثیٌر ِمَن النَّاِس. ُثمَّ َوسَّ

 ".َوُ�َناَجْوَنهُ  -َسلَّمَ ْیِه وَ َعلَ  لَّى للااَُّ َص -النَِّبيَّ  ِ�َسَبِب َأنَّ َقْوًما ِمَن اْلُمْسِلِمیَن َ�اُنوا َ�ْسَتْخُلونَ 
 من الخلوة.�عني 

 َتَعـاَلى ِهْم َذِلـَك َفـَأَمَرُهُم للااَُّ َشـقَّ َعَلـیْ فَ ، ْجَوى ْنَتِقُصوَنُهْم ِفي النَّ َفَظنَّ ِبِهْم َقْوٌم ِمَن اْلُمْسِلِمیَن َأنَُّهْم یَ "
ـــَدَقِة ِعْنـــَد النَّْجـــَوى  َنَزَلـــْت ِ�َســـَبِب َأنَّ  :َأْســـَلمَ  ْبـــنُ  َزْ�ـــدُ  َوَقـــالَ  .ْخَالِئهِ ؛ ِلـــَیْقَطَعُهْم َعـــِن اْســـتِ ِ�الصَّ

ُ َعلَ -َكاُنوا ُیَناُجوَن النَِّبيَّ  َواْلَیُهودَ  اْلُمَناِفِقینَ  َ�ْسَمُع ُ�ـلَّ َمـا  نٌ ُأذُ َن: ِإنَُّه َوَ�ُقوُلو -ْیِه َوَسلَّمَ َصلَّى للااَّ
ـْیَطاَن َ�ـاَن ُیلْ ، ألَِ ُمْسـِلِمینَ َلـى الْ َك َ�ُشقُّ عَ اَتُه. َفَكاَن َذلِ ، َوَ�اَن َال َ�ْمَنُع َأَحًدا ُمَناجَ ِقیَل َلهُ  ِقـي نَّ الشَّ

یَُّهــا أَ َ�ــا {:  َتَبــاَرَك َوَتَعــاَلىَأْنَزَل للااَُّ اَل: َفــَقــ، ُموًعــا اْجَتَمَعــْت ِلِقَتاِلــهِ ِفــي َأْنُفِســِهْم َأنَُّهــْم َنــاَجْوُه ِ�ــَأنَّ جُ 
َلـْم فَ ، اْآلَ�ـةَ ] ٩[المجادلة:  }ُسولِ ِصَیِة الرَّ اِن َوَمعْ اَجْیُتْم َفال َتَتَناَجْوا ِ�اِإلْثِم َواْلُعْدوَ الَِّذیَن آَمُنوا ِإَذا َتنَ 

ُ َهِذِه اْآلَ�ةَ َیْنَتُهوا َفأَ  ُموا َبـْیَن َیـ، ِألَنَّهُ َوى ِن النَّجْ ْهُل اْلَباِطِل عَ ، َفاْنَتَهى أَ ْنَزَل للااَّ  َواُهمْ َدْي َنْجـْم َلْم ُ�َقدِّ
ــانِ َصــَدَقةً  �َم ــِل اإلِْ ــى َأْه ــَك َعَل ــَن النَّْجــوَ ، َوَشــقَّ َذِل ــوا ِم ــِدَرةِ ، ِلَضــعْ ى  َواْمَتَنُع ــِن  ِف َمْق ــْنُهْم َع ــٍر ِم َ�ِثی

ُ َعْنُهْم ِ�َما َ�ْعَد اْآلَ�ةِ  َف للااَّ َدَقِة َفَخفَّ  ".الصَّ
مــــد، وعلــــى آلــــه نبینــــا مح و�ــــارك علــــى عبــــده ورســــوله الحمــــد هلل رب العــــالمین، وصــــلى هللا وســــلم

 أما �عد: .أجمعین صحبهأو 
قــد ســبق الحــدیث عــن النجــوى والتنــاجي، والنهــي عــن تنــاجي اثنــین �حضــرة الثالــث، ألن الظنــون ف

بهــذا الثالــث �ــل مــذهب، فأحیاًنــا �ظــن أنهــم یتنــاجون فیمــا بیــنهم،  �ــه �ــل مــذهب وتــذهب تــذهب
هو دون ذلك مـن أنهـم ما ا �ظن الرهبة من صنیعهم، وأحیانً و�تآمرون علیه فیحصل لد�ه الخوف و 

 .ءون �ســمع حــدیثهم لكونــه أقــل مــن أن �ســمع لهــم، أو �ســمعونه مــا �شــا لــئالیتنــاجون فیمــا بیــنهم، 
ال تنحصر، وما ذ�ر إنما هو مجـرد أمثلـة، و�ال فكـل و المقصود أن الظنون �ثیرة جًدا في مثل هذا 

الموضــع األول قــال: قــال ابــن  ي. فــدق علیــه أنــه ســبب النهــي عــن النجــوى اإلنســان �صــ یتخیلــهمــا 
 -صـلى هللا علیـه وسـلم-عباس: نزلت �سبب أن المسلمین �انوا �كثـرون المسـائل علـى رسـول هللا 
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، ألن �ثیــر -علیــه الصـالة والسـالم-�خفــف عـن نبیـه أن  -عـز وجـل–حتـى شـقوا علیـه، فــأراد هللا 
قـف، فـإذا فـرض علیـه مبلـغ من الناس مـا عنـده مـانع الكـالم رخـیص، لكـن إذا جـاء دفـع الـدراهم تو 

 هـذا .قبل أن یتكلم خفف الكالم، وال یتكلم إال في شيٍء �ظنه مقابل لما دفعه، أو �ستفید منه أكثر
أسلوب من أسالیب التخفیف لمن أراده، �ما �أخذ اإلنسان على نفسه أنـه إن فعـل معصـیة تصـدق 

بــدرهم، فلــم ینتهــي مــن  �كــذا، �مــا أثــر عــن �عــض الســلف إنــه نــذر أنــه إن اغتــاب شخًصــا تصــدق
 .ف الـنفس، ومـا فـي اآل�ـة لكـف النـاسهـذا لكـ .االغیبة حتى نذر أنـه إن اغتـاب شخًصـا صـام یوًمـ

غتــاب أ  إنهــذا الــذي أخــذ علــى نفســه أنــه  مثــل هــذا الصــنیع �ــون اإلنســان �عمــل بــنٍص منســوخ،
ذه اآل�ـة؟ إن شخًصا تصدق بدرهم، هذا یر�د أن �كف نفسه من الغیبة، فهل له أن یتمسك �مثل هـ

رفًقــا أراد التخفیــف علــى نبیــه ففــرض صــدقة النجــوى، الــنص منســوخ، لكنــه نســخ  -جــل وعــال–هللا 
والمـراد منـه �ـف  أوًال مثل هذا النذر هل هو مشـروع أم غیـر مشـروع؟ .بهم، و�ن �ان السبب قائًما

ســتدل لــه أن �فع مثــل هــذا �ســمى نــذر طاعــة، هــو نــذر طاعــة، لكــن هــل لمــن .الــنفس عــن المحــرم
 �یف �عمل بها؟ ؟بها من أجل �ف النفس أو �ف الغیر�عمل  بهذه اآل�ة؟

الصـــالة والســـالم  ســـبب النـــزول األول المـــراد منهـــا الكـــف، �ـــف النـــاس عـــن ســـؤال النبـــي علیـــه نإ
النـــاس الیـــوم أكثـــر �المهـــم بـــدراهم، مـــن خـــالل هـــذه األجهـــزة، أكثـــر �المهـــم  .لیخـــف عنـــه الســـؤال

 وال یتورعــون، �عنــي مــا �كفهــم أخــذ الــدراهم، �عنــي �ثیــر مــن النــاس إذابــدراهم، وتجــدهم �سترســلون 
توسـع  تـيدة، ولـذلك تجـدهم عنـد المحـالت الكانت الدراهم ما هي مقبوضـة حـاًال �أنهـا غیـر موجـو 

فع على الناس، تخرجهم بدون دفع، یدفعون فیما �عد، ما یبالون �شيء، لكـن إذا ألـزم اإلنسـان �الـد
 .نجواك صدقة یديتحاسب، قدم بین  ذلك ب، والنجوى قدم، و�عد�حسب الحسافوًرا هنا 

ســائل اآلن �عــض مــن یتصــدى لنفــع النــاس تجــده �فــرض علــى النــاس مبــالغ مالیــة بواســطة هــذه الر 
مـا و ، و�قول: أنه �أخذ هذه الدراهم لدعم هذه الدروس، ودعم هـذا النفـع، وضـمان اسـتمراره ةالجوالی

 والشـك أن هـذه الرسـائل التـي تـأتي منهـا اآلن، ائلـةألمـوال الطأشبه ذلـك، و�جـرون مـن وراء ذلـك ا
ظ الرسـالة هـذا الـدفع، أو الملحـو فیها فائدة �بیرة، لكن هل مثل هذا العمل هل هـي فـي مقابـل هـذه 

ســـتمرار النفـــع مـــن هـــذا الشـــیخ، ومثـــل مـــثًال مـــن �قولـــون تبـــرع مـــن ذلـــك مـــن ضـــمان ا عـــمهـــو أ  امـــ
ان مـن خـالل رسـالة جـوال، هـذا فـرض دراهـم علـى النـاس، لمرضى الكلى مثًال، أو مرضى السـرط

لكـن شـك  الو لهـذه التصـرفات مـن هـذه اآل�ـة؟ هـ نعم لهذا السبب، فهـل لإلنسـان أن یلـتمس أصـل
�عض أسباب النزول تدل على شيء من هذا، �عض األسـباب تـدل علـى شـيء مـن هـذا، منهـا مـا 

 .، هذا واضح-ه الصالة والسالمعلی-ق على النبي التضیییراد منه التخفیف، والكف عن 
، والنـاس �حطمونـه، وال یتر�ـون لـه فرصـة ةنافعـوله دروس من أهل العلم معروف،  الو أن شخص

درس أو  مـن ء�د مثًال الدورة، محتاج إلیها جـاوال ینام، وأحیاًنا یوقفونه مدة طو�لة عند �ا�ه وهو یر 
 .ضوا مثل هذه الصدقةالتخفیف، ففر  درسین، فأراد التخفیف، أو أراد من حوله
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 إنمــا هــي لــدعم الــدروس، والمــراد منهــا ،اال �أخــذ شــی ، والشــیخاال نأخــذ فــي جیو�نــا شــی نحــن�قــول: 
هـذه أمـور مـن وسـائل الصـد،  واآل�ـة منسـوخة؟ هل �مكن أن �فعل مثـل هـذاالتخفیف على الشیخ. 

هـذا أمـر نسـخ فـال نقـول  أوفهـل مثـل هـذا مشـروعیته مسـتمرة، من وسائل التخفیف على اإلنسان، 
ــة  ــة معروفــة، العل �جــوز العمــل �ــه؟ ال أحــد یتطــاول علــى مقامــه علیــه الصــالة والســالم، لكــن العل

 . سبب النزولفي مذ�ورة 
یتحمل الناس أكثـر مـن غیـره، وهـذا الشـخص حطمـه  -علیه الصالة والسالم-�عني إذا �ان النبي 

، �حیــث ال ا�الغــ ىن یتــأذى الشــیخ أذعــض الشــیوخ، �ــأتو النــاس وأنــتم تــرون اجتمــاع النــاس علــى �
 من �اب التخفیف أن �قال تصدق، والصدقة لیست للشیخ، وال لـدروس ا. هلوال نهار  یرتاح ال لیال

العلــة موجــودة لكــن الحكــم منســوخ  .التحفــیظ لحلــقالنیــة لمــدارس تحفــیظ القــرآن، الشــیخ، للجهــة الف
ــا �الصــحا�ة -علیــه الصــالة والســالم-�النســبة لــه  ، ولــذا تســمعون �ــالم -رضــوان هللا علــیهم–، رفًق

مثـل هـذه األمـور التـي تفـرض مـن  :فـأقول، الشـیخ اآلن سـیقرئهم ابـن العر�ـي، غر�ب جًدا مـن �ـال
دعم لـدروس الشـیخ، فهـل الـات خیر�ـة، ولنفـرض أن منهـا مـن هـو أجل التخفیف ور�عها �كون لجهـ

ملتو�ــة، مــا �قــول للنــاس هــاتوا لــه أن �صــنع ذلــك عمــًال بهــذه اآل�ــة؟ �عضــهم �عمــل ذلــك �طر�قــة 
س دراهم، إنما �جعلهـم �شـتر�ون فـي فوائـد علمیـة یرسـلها إلـیهم، ثـم �جنـي مـن وراءهـا األمـوال، ولـی

عنـدهم  ذینقـد یوجـد عنـد �عـض النـاس هـدف تجـارة مـن الـ .ة، هـذا معـروفالهدف من ذلك التجـار 
دورات تدر�بیــة، هــذه الف، آ ٣اضــرة، وشــخص �شــترك �ــألف وألفــین �ســمونها تــدر�ب، ومح دروس

 منها أنها للكسب، لكن أناس من أهل العلم عرفوا �العلم والصالح، و�ـذل الظاهر شك الواضح بال
الخیر، لكن یر�دون من هذه األموال أن �ستمر نفعهم، فیجعـل النـاس �شـتر�ون وهـذه أمـوال طائلـة 

 .آخرهعضهم أقل، إلى جًدا، حتى �عضهم وصل في الشهر إلى الملیون من وراء هذه الرسائل، و�
قة وجـه شـبه، السـیما هنـا صـد هُ�عد لكن فیـ یهالء أن یتمسكوا بهذه اآل�ة؟ فهؤ  إن لمثلفهل نقول  

رضـي – �فعلهـا إال علـيّ  لـم وقـالوا إنهـا فعلـتمع أنه على ما قیل  تصرف في مصار�فها الشرعیة،
نسخت قبـل الـتمكن مـن  ، ثم نسخت، ومنهم من �قول: حتى ما نسب إلى علي لم یثبت،-هللا عنه

 ...التمكن من الفعل، مثل قصة الذبیحالفعل، وهذا من األدلة التي یوجد فیها النسخ قبل 
لكن مع قلة ذات الید عندهم، �عني لو فرض مثًال على السؤال �ل من أراد أن �سأل �ضـع سـؤاله 

تحفـیظ  حلـق دفهفي صندوق ومعه ر�ال مثًال، ولیس الهدف من ذلك، ال �سب الشیخ وال غیره، ه
ألن  األصـل علـم مبـذول ال یؤخـذ علیـه عـوض، �الو قرآن، وملحوظ أ�ًضا التخفیـف علـى الشـیخ، ال

ُموا َبـْیَن (معروف أنـا أقـول یتفـاوت �حسـب الظـروف واألحـوال،  ...الناس ال ینتهون ما لهم حد َفَقـدِّ
ر�ـال ولـو ، و�عـض النـاس یـرده أن �قدم صدقة، �عني �صدق على اولو درهم )َیَدْي َنْجَواُكْم َصَدَقةً 

ــة وال  كــان مــن أهــل األمــوال، وال یــرده الصــیام، �عــض النــاس العكــس مســتعد یــدفع األمــوال الطائل
، فمثـل الـذي نـذر إن اغتـاب أحـد یتصـدق بـدرهم، �قـول هانـت علیـه الغیبـة، ألن البـذل ا�صوم یومـ
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ألن الصـــیام علیـــه بـــة، عنـــده ســـهل، لكـــن لمـــا نـــذر أنـــه إن اغتـــاب شخًصـــا صـــام یوًمـــا، فتـــرك الغی
المقصود أن العمل �مثـل هـذه اآل�ـة، وهـي منسـوخة، وعلـة النسـخ الرفـق بهـم  .أصعب من الصدقة

ب قـال �عـض یـط ؟ل �مثـل هـذه اآل�ـة المنسـوخة رفًقـاكما سیأتي �اآل�ة التي تلیها، هل �صـوغ العمـ
 ،رسـل رسـالة جـوالالناس: هذا الرفق الذي من أجله نسخت ال یؤثر علـّي، واألمـر سـهل، مسـتعد أ

هم، األســـئلة عبـــر اآلن األســـئلة عبـــر الهـــاتف بـــدرا  ...لـــو �انـــت �عشـــرة مـــن أجـــل أن أصـــل إلـــىو 
مـن  النـاس هنـاك خطـوط مجانیـة لكـن فـي الجملـة، �عنـي أفـراد ؟مجانیة أوالدراهم و  .الهاتف بدراهم

ن أجـل أن �صـل نعم السیما إذا �ان خـارج البلـد، یـدفع أمـوال مـ ...أراد أن یتصل على أحد �سأله
إلـى مـن �فتیــه، لكـن هــذه لیسـت مــن النـوع الــذي معنـا، �عنــي أجـرة المكالمــة لیسـت مــن النـوع الــذي 
معنا، ألنه الصورة المطا�قة أنها ال تحتـاج إلـى أجـرة، ال تحتـاج إلـى أجـرة، الشـیخ ماثـل بـین یـد�ك 

 بـین یـد�ك صـدقة تقـدم ، تسأل �یف ما شئت بدون وسـائط،-علیه الصالة والسالم-وقبله الرسول 
، ومـن �عـده -علیه الصالة والسـالم-فهذه وضعت للحد من الكثرة التي تؤذي وتشق على الرسول 

لـو أن النـاس مـا ُعـین لهـم قضـاة �مرتبـات  .ي، من اإلفتاء وغیـرهمن یتولى مهمته في العمل الخیر 
، لكــن لــیس مــن بیــت المــال، وأراد النــاس أن یتقاضــوا إلــى شــخص، �عطونــه فــي مقابــل هــذا العمــل

هــذا هــو المطــابق، �عنــي أخــذ األجــرة علــى التعلــیم، أخــذ األجــرة علــى القضــاء، أخــذ األجــرة علــى 
مـنهم مـن إذا �ثروا وشقوا على اإلنسان، هل یؤخـذ  �همطابق هنا، لكن المالحظ  ما هوالتحدیث، 

  .أجل التخفیف هذا المطابق
: علـیهم �اآل�ـة التـي �عـدها. وقـال الحسـنفلما قال ذلك �ف �ثیر من النـاس. ثـم وسـع هللا ثم قال: 

إلــى نزلــت �ســبب أن قومــا مــن المســلمین �ــانوا �ســتخلون النبــي صــلى هللا علیــه وســلم و�ناجونــه، 
  إلى غیر ذلك من الظنون التي سبقت فیما سبق. ..آخره

ِ�َحَسـِب  َتَرتَّـبُ َعَلـى َأنَّ اْألَْحَكـاَم َال تَ  َمـا َیـُدلُّ  َزْ�ـدٍ  َوِفـي َهـَذا اْلَخَبـِر َعـنْ  :اْلَعَرِ�ـيِّ  اْبـنُ  َقـالَ : الثَّاِنَیةُ "
َ َتَعاَلى َقالَ اْلَمَصاِلحِ  َع َ�ْوِنـِه َخْیـًرا ُثمَّ َنَسـَخُه َمـ] ١٢[المجادلة:  }َذِلَك َخْیٌر َلُكْم َوَأْطَهرُ { :، َفِإنَّ للااَّ

ُه َعْبـُد َزْ�ـٍد اْبُنـ نْ ، َلِكـنَّ َراِوَي اْلَحـِدیِث َعـِلحِ َمَصاَزاِم الْ َعِظیٌم ِفي اْلتِ  اْلُمْعَتِزَلةِ  َوَأْطَهَر. َوَهَذا َردٌّ َعَلى
ْحَمنِ  ] ١٢[المجادلـة:  }َذِلـَك َخْیـٌر َلُكـْم َوَأْطَهـرُ {: َوَقْد َضـعََّفُه اْلُعَلَمـاُء. َواْألَْمـُر ِفـي َقْوِلـِه َتَعـاَلى الرَّ

دِّ َعَلى  " .َأْعَلمُ  َ�للااَُّ  .اْلُمْعَتِزَلةِ  َنصٌّ ُمَتَواِتٌر ِفي الرَّ
مـا بن أسلم ال دخـل فیمـا قالـه ابـن العر�ـي، ألن مـا قالـه ابـن العر�ـي بن ز�د تضعیف عبد الرحمن 

الصــدقة ، �عنــي تقــد�م ]١٢[المجادلــة:  }َذِلــَك َخْیــٌر َلُكــْم َوَأْطَهــرُ { :قالــه مــأخوذ مــن اآل�ــة، اآل�ــة فیهــا
نزلــت �ســبب أن  ســلمأل ز�ــد بــن ر نســخ، وأمــا قــو بــین یــدي النجــوى، فهــذا الــذي فیــه الخیــر والطهــ

 لــه ارتبــاط إلــى آخــره، هــذا مــا أذن :�قولــون  -صــلى هللا علیــه وســلم-المنــافقین �ــانوا ینــاجون النبــي 
لكـن أصـل  ال أنـه أراد أن یبـین أن هـذا الخبـر ضـعیف.ما قال ابن العر�ي، و�ن ورد فـي �المـه، إ�

َذِلـَك َخْیـٌر َلُكـْم {ن هللا تعـالى قـال: المسألة ما یدل علـى أن األحكـام ال تترتـب �حسـب المصـالح، أل
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وهـل مـا دام خیـر وأطهـر لمـاذا ال �سـتمر؟ . واألطهـر ذلك الخیـر ثم نسخ ]١٢[المجادلة:  }َوَأْطَهرُ 
الصدقة بین یدي النجـوى خیـٌر وأطهـر،  ؟دم التصدق ما �قابل الخیر والطهرنقول إن في مقابله ع

 أنه بدل خیر شر، و�دل الطهر ما �قابله؟ عدم الصدقة بین یدي النجوى، هل نقول إًذا
من یرد هللا �ه خیـًرا �فقـه « :-علیه الصالة والسالم-نقول هذا �الم ال مفهوم له، مثل ما في قوله 

جـل – هللا ب شـخص مـن عامـة المسـلمین صـاحب خیـر و�ـذل وعبـادة، وتوجـه إلـىی، ط»في الدین
الخیر، نقول هذا أراد هللا �ه شـًرا ألنـه لـم �صدق و�خالص، و�ذل األموال الطائلة في وجوه  -وعال

إضــافٍة إلــى أن خیــر أفعــل تفضــیل، وأطهــر ، �ــه خیــر فــي هــذا البــابیتفقــه فــي الــدین، لــم یــرد هللا 
طهــر لكــن التقــد�م �فوقــه فــي  أ�ًضــا أفعــل تفضــیل، فالتقــد�م خیــر وأطهــر، وعدمــه فیــه خیــر وفیــه

و�كــر شــٌر مــن فــالن، هــذه أفعــل تفضــیل،  اآلن خیــر وشــر، ز�ــد خیــٌر مــن فــالن، .والطهــر الخیر�ــة
َأْصــَحاُب اْلَجنَّــِة َیْوَمِئــٍذ {ن أفعــل تفضــیل، فــة هــذه مــن أســالیبها، وأطهــر ظــاهر أأفعــل تفضــیل معرو 

ــٌر ُمْســَتَقر�ا ــ]٢٤[الفرقــان:  }َخْی ، مل خیــر وشــر فــي مقــام أفعــل التفضــیلاســتع ه، األصــل أخیــر، لكن
فــي عــدم التقــد�م  صــف �فــوق أحــدهما اآلخــر، فلــیسوأفعــل التفضــیل تقتضــي مشــار�ة اثنــین فــي و 

 �حـل محلـه الشـر ومـا طهر، فیه خیـر وفیـه طهـر، لكـن التقـد�م أفضـل منـه، فـال يشر، وال ما یناف
یبقــى أن �ــالم ابــن العر�ــي فــي هــذا الخبــر عــن ز�ــد مــا یــدل علــى أن األحكــام ال . �ضــاده الخیــر

هو من اآل�ة، هو منطـوق اآل�ـة، ألن  ،تترتب �حسب المصالح، ال نحتاج إلى �الم ز�د المضعف
، هــو ال یلــزم منــه أن الحكــم نســخ إلــى مــا ]١٢[المجادلــة:  }َذِلــَك َخْیــٌر َلُكــْم َوَأْطَهــرُ {هللا تعــالى قــال: 

َما َننَسْخ ِمْن آَ�ٍة َأْو ُننِسـَها َنـْأِت ِ�َخْیـٍر ِمْنَهـا َأْو {�قول:  -جل وعال–فیه شر، وعدم طهر، ألن هللا 
ال ینــزل الناســخ عــن المنســوخ �حــال، لكــن الخیر�ــة هنــا فــي التخفیــف علــى  .]١٠٦[البقــرة:  }ِمْثِلَهــا

شـك، لكـن إذا  التخفیـف خیـر بـال. األمة، فهو خیٌر منها من هذه الحیثیة، في التخفیف على األمة
ألخبـار ال تنسـخ، ال كان ذاك أطهر، التقد�م أطهر، و�ن �ان حكًمـا شـرعًیا فهـو متضـمن لخبـر، وا

فهل هذا التخفیف نسـخ؟ هـل هـذا التخفیـف نسـخ ورفـع للحكـم، �حیـث مـن عمـل �ـه ، ها النسخیدخل
�عنـي تـرك مـا  ...قیل أنه عمـل �حكـم منسـوخ ال �سـتند إلـى شـرع، ألن الحكـم المرفـوع ال ُ�عمـل �ـه

نزل في ترك الصدقة بین یدي النجـوى هـل هـو رخصـة، تـرخیص لهـم؟ مـن �ـاب التخفیـف علـیهم، 
�قدم ال، لكن من قـدم  أال�قدم، أو من وجد وأراد  أالقد�م، والذي ال �جد یرخص له فیبقى الحكم الت
 تتـانظیـر ذلـك آیو  ؟خ، فخفـف هللا عـنهم �مـا �عـد اآل�ـةمثـل هـذا النـوع �سـمى نسـهل خیٌر وأطهر، ف

صـابرة الواحـد األولى تقتضي وجوب مصـابرة الواحـد لعشـرة، والمائـة أللـف، ثـم خفـف �م :المصابرة
�العز�مـة، وأثبـت لعشـرة، یـالم  تین، لكـن لـو أن شخًصـا قـال: أنـا أر�ـد أن أعمـلائالمائـة للمـالثنین و 

ولذا �قـرر أهـل العلـم  ؟سوخ، أو نقول إن التخفیف من أجلكبنص من عملتما یالم؟ نقول أنت  أو
فعل أبو �كر في  مسألة االنغماس في الكفار ولو �ان من واحد، والنزول علیهم من حصونهم �ما

�غلــب علــى الظــن أنهــم �قتلونــه، وأعــدادهم �بیــرة أكثــر مــن عشــرة، فهــل مثــل هــذا  أنــهائف مــع الطــ
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�مـا قیـل أ�ًضـا فـي  ؟م �ـهالتخفیف ملزم أو أنه من �اب مراعاة مصلحة المكلف، فال یلزمه أن یلتـز 
 �قــرأ، لمــا أراد أن »قــرأ القــرآن �ســبعا« :ولعبــد هللا بــن عمــر  -علیــه الصــالة والســالم-قــول الرســول 

القـرآن فـي أر�عـین، فـي شـهر، فـي  أقـرأ«: -علیـه الصـالة والسـالم-القرآن في �ل لیلـة، قـال النبـي 
 .»عشر�ن، في خمسة عشر، في عشرة، في سبع وال تزد

الث، ألنـه مـا فهـم أن هـذا نـص �قـرأ فـي ثـ وصـار عبـد هللا بـن عمـر  .جـل التخفیـف علیـههذا من أ
ه هـل لـه أن �عـدل عـن هـذا التخفیـف إلـى یـف عنـفما شرع مـن أجـل مصـلحة المكلـف والتخف .ملزم

علیـه -النبـي  قـال بـذلك، وهـو مـا فهمـه الصـحابي، حینمـا قـال نما هو أشد منه؟ من أهـل العلـم مـ
ــا »ســبع وال تــزدفــي القــرآن  اقــرأ«: -الصــالة والســالم ، صــار یز�ــد، ألنــه قــال: هــذا مــن أجلــي، وأن

یتصــدقوا، وأ�ًضــا التخفیــف المصــابرة أن  �ســتطیعون  هــموالتخفیــف هنــا مــن أجلهــم و  .أســتطیع أكثــر
من أجلهم وهم �ستطیعون الثبات، فهل هـذا مـن �ـاب الرخصـة والعز�مـة، أو مـن �ـاب رفـع الحكـم، 

نسخ الوجوب إلى االستحباب یبقـى أنـه خیـر وأطهـر، لكنـه  �عني ؟ًیا�حیث ال �كون العمل �ه شرع
ـــ أهـــل العلـــمعلـــى ســـبیل اإللـــزام، �ـــأتي فـــي �ـــالم  ال علـــى  طیـــب رد ..ى شـــيء مـــن هـــذا.�شـــیر إل

المعتزلـــة، رٌد علـــى المعتزلـــة عظـــیم فـــي التـــزام المصـــالح، المعتزلـــة �قولـــون: �جـــب علـــى هللا رعا�ـــة 
رعا�ـــة األصـــلح  -جـــل وعـــال–عمـــا �قولـــون، �جـــب علـــى هللا هللا األصــلح للمكلفـــین، �جـــب! تعـــالى 

للمصـالح علـى حـد �ـالم ابـن  خیر وأطهر أصـلح، ورفـع �مـا دونـه فلـیس فیـه رعا�ـةٌ للمكلفین، وهنا 
لكنهــا رعا�ــة لمصــالح مــن جهــاٍت أخــرى، وأمــا الوجــوب الــذي یــذ�ره المعتزلــة فهــو مــردوٌد  العر�ــي.

 .بـه علـى نفسـه أو مــا حرمـه علـى نفســهشـيء إال مــا أوج -جـل وعـال–علـیهم، فـال �جـب علــى هللا 
فقـــول  ،یتصـــور، فـــال -جـــل وعـــال–أن أحـــد یلـــزم هللا  یبقـــىإنـــي حرمـــت الظلـــم علـــى نفســـي، لكـــن 

مــا  أومــا �ســتمر؟ نعــم �ســتمر أو ســخ، �ســتمر هــذا المــدح ثــم نُ طیــب شــيء ُمــدح  .المعتزلــة مــردود
هـل نقـول إن هـذه المنـافع موجـودة، السـیما مـن  .ب الخمر �ان فیها منافع، ثـم حرمـتی�ستمر؟ ط

ا منفعـة لجسـم من وراءها، أو نقول أن فیهـ والثرى االقتصاد�ة �سبب البیع والشراء  إن المنافع�قول 
 -جـل وعـال–اإلنسان، وفیها ضرر، والضرر أعظـم، فرجحـت المفسـدة علـى المصـلحة، أو أن هللا 

ــافع لمــا حرمهــا. لخمــرلب اســ -جــل وعــال–كمــا جــاء فــي �عــض األخبــار، أن هللا  نقــول  هــذه المن
ُم {ُ�ِحــلُّ َلُهــ -جــل وعــال–نظیــر ذلــك فــي الحمــر األهلیــة، لمــا �انــت حــالل فهــي داخلــة فــي قولــه 

َبــاِت} ُم َعَلــْیِهُم اْلَخَباِئــَث} -جــل وعــال–]، لمــا حرمــت دخلــت فــي قولــه ١٥٧[األعــراف:  الطَّیِّ  {ُ�َحــرِّ
طیبة ثم صارت خبیثـة، سـلبت الطیـب وأبـدل �الخبـث، أو  إنها �انت]، فهل نقول ١٥٧[األعراف: 

 یتعـارض هـذا مـع �قـول: أال ؟فیكـون معنوً�ـاأن تر�یبها ما تغیر، والطیب والخبث یدور مـع الحكـم 
ادة على السنة مع أراد الز� فیمن، »من رغب عن سنتي فلیس مني« -صلى هللا علیه وسلم-قوله 

�عنـي مثـل صـنیع عبـد هللا بـن عمـرو بـن العـاص، لمـا بلـغ النبـي علیـه الصـالة  ؟قدرتهم علـى ذلـك
أتــزوج النســاء،  مــنهم مــن قــال: ألقــومن اللیــل وال أنــام، ومــنهم مــن قــال: الوالســالم عــن الــرهط، أن 
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ــام، « ومــنهم مــن قــال: أصــوم وال أفطــر، فخــرج النبــي علیــه الصــالة والســالم وقــال: إنــي ألقــوم وأن
 هالشـك أن مـن رغـب عـن سـنت، »وأصوم وأفطر، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فلـیس منـي

الكـالم، علیه الصالة والسالم، إلى غیر دلیل شرعي عنه علیه الصالة والسـالم، ینطبـق علیـه هـذا 
لكن من أراد اإلكثار من قـراءة القـرآن، وأراد أن �خـتم فـي ثـالث، و�عـرف قـول النبـي علیـه الصـالة 

، و�علم �قیًنا أن األجر مرتـب علـى الحـروف، مـن قـرأ القـرآن »القرآن في سبع وال تزد اقرأ«والسالم 
 شك.       فله �كل حرف عشر حسنات، وعمل بهذا فالوجه ظاهر بال

 -َعْنـهُ  للااَُّ  َرِضـيَ - ٍب َطالِ  َأِبي ْبنِ  َعِليِّ  َعنْ  يِّ َعِليِّ ْبِن َعْلَقَمَة اْألَْنَمارِ  َعنْ  التِّْرِمِذيُّ  ُة: َرَوى الثَّاِلثَ "
ــاَل: ــا َق ــْت  َلمَّ ــاَجْیُتُم الرَّ { :َنَزَل ــوا ِإَذا َن ــِذیَن آَمُن ــا الَّ ــا َأیَُّه ــیْ َ� ُموا َب ــدِّ ــوَل َفَق ــُس ــَدْي َنْج ــَدقَ َن َی  }ةً َواُكْم َص

ــة:  ــيُّ ] ١٢[المجادل ــَي النَِّب ــاَل ِل ــَأْلُتُه َق ــلَّ -َس ــِه َوَس ُ َعَلْی ــ« :-مَ َصــلَّى للااَّ ــا َت ــاًراَم ــُت: َال قُ  »َرى ِدیَن ْل
  "ُقْلُت: َال ُ�ِطیُقوَنُه. »َفِنْصُف ِدیَنارٍ « ُ�ِطیُقوَنُه. َقاَل :

ُقْلـُت: » اَمـا َتـَرى ِدیَنـارً «م: قال النبي علیـه الصـالة والسـالعن المقدار، مقدار الصدقة،  ه�عني سأل
 .َال ُ�ِطیُقوَنهُ 

 ".»َزِهیدٌ لَ ِإنََّك «اَل: ِعیَرٌة. قَ شَ ؟ ُقْلُت: »َفَكمْ « َقاَل:. ُقْلُت: َال ُ�ِطیُقوَنهُ  »َفِنْصُف ِدیَنارٍ « :َقالَ "
هــذا عبــث، ال �مكــن أن یتصــدق اإلنســان �حبــة شــعیر، �عنــي لــو  ؟الشــعیرة الحبــة مــن الشــعیر لهــ

 لعله أراد ز�نة الشعیرة من الذهب أو الفضة. ؟ة واحدةتمرة نعم �ستفاد منها، لكن شعیر قال 
ُموا َبْیَن َیَدْي َنْجـَواُكمْ { :َقاَل: َفَنَزَلْت " اْآلَ�ـَة. َقـاَل: َفِبـي ] ٣١[المجادلـة:  }َصـَدَقاتٍ  َأَأْشَفْقُتْم َأْن ُتَقدِّ

ــةِ  ــِذِه اْألُمَّ ــْن َه ُ َع ــَف للااَّ ــالَ  .َخفَّ ــو أَ  َق ــىُب ــ :ِعیَس ــِدیٌث َحَس ــَذا َح ــا َه ــٌب ِإنََّم ــَذا ٌن َغِر� ــْن َه ــُه ِم َنْعِرُف
  ..."اْلَوْجهِ 

 مخرج؟
صــاحب  -رحمــه هللا-یف شــدید، لكــن البخــاري فیــه نظــر فهــو تضــع فــي الــراوي  ذا قــال البخــاري إ

 إذافـ ...سـاقط وال دجـال، وال تحري، وورع في األلفاظ، ال �قول فـالن �ـذاب، وال فـالن وضـاع، وال
 ..عفه.قال: فیه نظر معناه أنه �ض

ْیِن َیـُدلُّ َعَلـى َمْسـَأَلتَ  َوَهـَذا :اْلَعَرِ�ـيِّ  اْبـنُ  َقـالَ َوَمْعَنـى َقْوِلـِه: َشـِعیَرٌة َ�ْعِنـي َوْزَن َشـِعیَرٍة ِمـْن َذَهـٍب. "
 ."َقْبَل ِفْعِلَها َنْسُخ اْلِعَباَدةِ  :َحَسَنَتْیِن ُأُصوِلیََّتْیِن: اْألُوَلى

تفـرد بهـذا الحكـم، ونظیـر ذلـك و أنـه فعلهـا،  -رضـي هللا عنـه-یثبت ما ذ�ر عـن علـي ال ه أي �أن
 أمر إبراهیم علیه السالم بذ�ح ابنه، نسخ قبل التمكن من الفعل. ،نسخ األمر بذ�ح

َراِت ِ�اْلِقَیـاسِ : النََّظُر فِ َوالثَّاِنَیةُ " اِهُر َأنَّ النَّْسـَخ ِإنََّمـا َوَقـَع ُقْلـُت: الظَّـ .َحِنیَفـةَ  ِألَِبـي ِخَالًفـا، ي اْلُمَقـدَّ
ــَدَقِة. َوَقــْد ُرِوَي َعــنْ  َق ِفــي َذِلــكَ : ُمَجاِهــدٍ  َ�ْعــَد ِفْعــِل الصَّ َل َمــْن َتَصــدَّ -َعِلــيُّ ْبــُن َأِبــي َطاِلــٍب  َأنَّ َأوَّ

ـــــــهُ   ُ َعْن ـــــــيَّ  ،-َرِضـــــــَي للااَّ ِب ـــــــاَجى النَّ ـــــــلَّمَ -َوَن ـــــــِه َوَس ُ َعَلْی ـــــــ-َصـــــــلَّى للااَّ َق . ُرِوَي َأنَّ ُه َتَصـــــــدَّ
َأنَّـُه َقـاَل: ِفـي ِ�َتـاِب للااَِّ آَ�ـٌة َمـا َعِمـَل ِبَهـا  َعِليِّ ْبـِن َأِبـي َطاِلـٍب  َعنْ  َوَغْیُرهُ  اْلُقَشْیِريُّ  َوَذَكرَ  .ِ�َخاَتمٍ 
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ُموا َبـْیَن َ�ـا َأیَُّهـا الَّـِذیَن آَمُنـوا ِإَذا َنـاَجْیتُ { :، َوِهـيَ  َ�ْعَمُل ِبَها َأَحٌد َ�ْعـِديَأَحٌد َقْبِلي َوَال  ُسـوَل َفَقـدِّ ُم الرَّ
ُسـوَل َتَصـدَّ َ�ـاَن ِلـي ِدیَنـاٌر َفِبْعُتـهُ ] ١٢[المجادلـة:  }َیَدْي َنْجَواُكْم َصَدَقةً  ْقُت ، َفُكْنـُت ِإَذا َناَجْیـُت الرَّ
ُموا َبـــْیَن { :، َفُنِســـَخْت ِ�اْآلَ�ـــِة اْألُْخـــَرى ِبـــِدْرَهٍم َحتَّـــى َنِفـــدَ   }َیـــَدْي َنْجـــَواُكْم َصـــَدَقاتٍ َأَأْشـــَفْقُتْم َأْن ُتَقـــدِّ

ُ ِ�اْآلَ�ـِة الَِّتـي َ�ْعـَدَها :َعبَّـاسٍ اْبـُن  َوَ�َذِلَك َقالَ  ].١٣[المجادلة:  َلَقـْد  :ُعَمـرَ اْبـُن  َوَقـالَ . َنَسـَخَها للااَّ
ُ َعْنــُه َثَالَثــٌة َلــْو َ�اَنــْت ِلــي َواِحــَدٌة ِمــْنُهنَّ َ�اَنــْت َأَحــبَّ  ِلَعِلــيٍّ  َكاَنــْت   ِإَلــيَّ ِمــْن ُحْمــِر الــنََّعم: َرِضــَي للااَّ

َأْي:  ]١٢[المجادلـة:  }َذِلـَك َخْیـٌر َلُكـمْ { .َخْیَبَر، َوآَ�ُة النَّْجـَوى  َفاِطَمَة، َوِ�ْعَطاُؤُه الرَّاَ�َة َیْومَ  َتْزِو�ُجهُ 
{َفـِإنَّ  َ�ْعِني اْلُفَقـَراءَ  ]١٢ [المجادلة: }َفِإْن َلْم َتِجُدوا{ .ِمْن ِإْمَساِكَها َوَأْطَهُر ِلُقُلوِ�ُكْم ِمَن اْلَمَعاِصي

َ َغُفوٌر َرِحیٌم}   ]. “١٢[المجادلة: للااَّ
لـذي �ظهـر الم تجـدوا مـا تتصـدقون �ـه، هـذا  ]١٢ [المجادلة: }َفِإْن َلْم َتِجُدوا{ظاهر إنما من قوله: 

خـر آالفقـراء مـاذا تصـنع �الصـدقة؟ وفـي لـم تجـدوا  ذاإن لم تجدوا ما تتصـدقون �ـه، فـإ من السیاق،
حكـم الوجـوب و�ن لـم ى یبقـ .هـذا �ختلـف عـن هـذاالزمان �طوف اإلنسان �ماله فال �جد من �قبله، 

  َغُفــورٌ {َفـِإنَّ للااََّ أمـا هنـا فقـد نســخ الوجـوب، لعـل المـراد فـإن لـم تجــدوا مـا تتصـدقون �ـه �جـد فقـراء، 
 .] ١٢[المجادلة: َرِحیٌم}

ن ظــاهر أنــه لكــ... م تجــدوا أیهــا المخــاطبون وفــیكم الفقــراءلــ ي�عنــ ]١٢ [المجادلــة: }َفــِإْن َلــْم َتِجــُدوا{
 عمـلت مـاذا، نسـخالواجبـة التـي لـم ت لیس المـراد الفقـراء المتصـدق علـیهم، ألن هـذا حتـى فـي الز�ـاة

 نقول نسخ الحكم في حقك؟لم یوجد فقیر، هل  اإذ
لمخـاطبین، ك الفقـراء مـن ایر�ـد بـذل ]١٢ [المجادلـة: }َفـِإْن َلـْم َتِجـُدوا{معنى �الم الشیخ فهـو ظـاهر 

 اآل�ـةق األغنیـاء، ثـم نسـخ �المأمور�ن �الصـدقة، یر�ـد الفقـراء مـن المخـاطبین، و�بقـى الحكـم فـي حـ
التـي  .. یبقى التخفیف في اآل�ة األولى عن الفقراء الذین ال �جدون والتخفیـف فـي اآل�ـةالتي تلیها.

: ة والسـالم...التخفیف فـي اآل�ـة األولـىتلیها عن الجمیع...تسمى الصدقة وال تحل له علیه الصـال
هم لصـحا�ة وفـیمـن الصـحا�ة. هـذا قبـل النسـخ فالمخـاطبون �الصـدقة ا اْلُفَقـَراء أیهـا {َفـِإْن َلـْم َتِجـُدوا}

وٌر {َفـــِإنَّ للااََّ َغُفـــ اآل�ـــة األولـــىالمســـتطیع وفـــیهم غیـــر المســـتطیع. غیـــر المســـتطیع خفـــف عنـــه فـــي 
 عنه في اآل�ة الثانیة. هذا ظاهر. . والمستطیع منهم خففَرِحیٌم}

ُموا َبْیَن َیَدْي َنْجَواُكمْ {َقْوُلُه َتَعاَلى: " ُ َعلَ تَ َفِإْذ َلْم  َصَدَقاتٍ  َأَأْشَفْقُتْم َأْن ُتَقدِّ ْیُكْم َفَأِقیُموا ْفَعُلوا َوَتاَب للااَّ
ُ خَ  َ َوَرُسوَلُه َ�للااَّ الَة َوآُتوا الزََّكاَة َوَأِطیُعوا للااَّ   ]١٣جادلة:[الم َمُلوَن}َما َتعْ �ِ ِبیٌر الصَّ

 :ِفیِه َمْسَأَلَتانِ 
: َأَ�ِخْلـُتْم َأيْ  }ْقُتمْ َأَأْشـفَ { :اْبُن َعبَّـاسٍ  �ُر. َقالَ اْسِتْفَهاٌم َمْعَناُه التَّْقرِ  }َأَأْشَفْقُتمْ {: اْألُوَلى: َقْوُلُه َتَعاَلى

َدَقةِ  ْشَفاُق الْ : ِخْفُتمْ ، َوِقْیلُ ِ�الصَّ ـَدَقِة َوَشـقَّ عَ ْم َوَ�ِخلْ َأْي: ِخْفتُ  َخْوُف ِمَن اْلَمْكُروِه.، َواإلِْ  َلـْیُكمْ ُتْم ِ�الصَّ
ُموا َبْیَن َیَدْي َنْجَواُكْم َصَدَقاتٍ {  ]. “١٣[المجادلة:} َأْن ُتَقدِّ
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خفــتم مــن اإلثــم �ســبب فــرض هــذه الصــدقة علــیكم، لوجــود مــن  �عنــي )أشــفقتم(أمــا �منــع أن �كــون 
 ونها، فهم أشفقوا من اإلثم المترتب على ترك الصدقة بین یدي النجوى.�خالف و�ناجي بد

َمـا َ�ـاَن َذِلـَك ِإالَّ َلْیَلـًة  :اْلَكْلِبـيُّ  َخ. َوَقـالَ ِإنََّمـا َ�ـاَن َذِلـَك َعْشـُر َلَیـاٍل ُثـمَّ ُنِسـ :ُمَقاِتُل ْبـُن َحیَّـانَ  َقالَ "
ُ َأْعَلمُ  .َقَتاَدةُ  تَّى ُنِسَخ. َوَ�َذا َقالَ َساَعٌة ِمَن النََّهاِر حَ َما َ�ِقَي ِإالَّ  :َعبَّاسٍ اْبُن  َواِحَدًة. َوَقالَ   .َ�للااَّ

ُ َعَلْیُكمْ {: الثَّاِنَیُة: َقْوُلُه َتَعاَلى ُ َذِلـَك اْلُحْكـَم.  ]١٣[المجادلة: }َفِإْذ َلْم َتْفَعُلوا َوَتاَب للااَّ َأْي: َنَسـَخ للااَّ
ُق ِ�ــهِ ِخَطــاٌب ِلَمــْن َوَجــَد َمــا  َوَهــَذا ــالَة َوآُتــوا الزََّكــاَة}{ َیَتَصــدَّ َفَنَســَخْت  ]١٣[المجادلــة: َفــَأِقیُموا الصَّ

َدَقَة. َوَهَذا َیُدلُّ َعَلى َجوَ  َرِضـَي - َعِلـيٍّ  ، َوَما ُرِوَي َعـنْ اِز النَّْسِخ َقْبَل اْلِفْعلِ َفْرِضیَُّة الزََّكاِة َهِذِه الصَّ
ُ َعْنهُ  َوَهَذا َیُدلُّ َعَلـى َأنَّ َأَحـًدا  ]١٣[المجادلة:  }َفِإْذ َلْم َتْفَعُلوا{ َتَعاَلى َقاَل: ، ِألَنَّ للااََّ َضِعیفٌ  -للااَّ

 ُ ْق ِ�َشــْيٍء. َ�للااَّ  ِفــي َفَراِئِضــِه َوَرُســوَلُه ِفــي ُســَنِنهِ  ]١٣[المجادلــة: }َوَأِطیُعــوا للااََّ { .َأْعَلــمُ َلــْم َیَتَصــدَّ
ُ َخِبیٌر ِ�َما َتْعَمُلونَ {  ]. “١٣[المجادلة: }َ�للااَّ
تكـون  مـن أن طاعـة أعـم .هاكم عنهاجتناب ما نفیما أمر�م �ه فعًال و  ]١٣[المجادلة: }َوَأِطیُعوا للااََّ {

 فیمــا جـاء �ـه مــن -علیـه الصـالة والسـالم-الرســول و فـي الفـرائض والنوافـل، فــي األوامـر والنـواهي، 
–    �تا�ـه  فـية والسـالم عمـا جـاء ، ومـا زاده فـي سـنته علیـه الصـال-جـل وعـال–أحكام عن هللا 

 .-جل وعال
ُهـُم  :َقَتـاَدةُ  َقـالَ ] ١٤[المجادلـة:  }ِهمْ  َعَلـیْ َأَلْم َتَر ِإَلى الَِّذیَن َتَولَّْوا َقْوًمـا َغِضـَب للااَُّ { :َقْوُلُه َتَعاَلى"

 اِفُقوَن ِمــنَ َ�ُقــوُل: َلــْیَس اْلُمَنــ ]١٤: لــة[المجاد{َمــا ُهــْم ِمــْنُكْم َوال ِمــْنُهْم}  اْلَیُهــودَ  اْلُمَنــاِفُقوَن َتَولَّــُوا
 اْلُمْســِلِمیَن ِإَلــْیِهْم. ُلــوَن َأْخَبــارَ اُنوا َ�ْحمِ ، َوَ�ــْم ُمَذْبــَذُبوَن َبــْیَن َذِلــكَ َوَال ِمــَن اْلُمْســِلِمیَن َبــْل ُهــ اْلَیُهــودِ 

ــالَ  يُّ  َق ــدِّ ــلٌ  السُّ ــْت  :َوُمَقاِت ــدِ  ِفــي َنَزَل ــنِ  للااَِّ  َعْب ــيٍّ  ْب ــ ُأَب ــنِ  للااَِّ  دِ َوَعْب ــلَ  ْب ــاِفَقْینِ  َنْبَت ــانَ  ؛اْلُمَن ــ َ�  ُدُهَماَأَح
 َعَلْیـهِ  للااَُّ  َصـلَّى النَِّبـيُّ  َفَبْیَنـا اْلَیُهـوِد، ِإَلـى هُ َحِدیَثـ َیْرَفعُ  ُثمَّ  -َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ  للااَُّ  َصلَّى- النَِّبيَّ  ُ�َجاِلُس 
 ِ�َعْیَنـيْ  َ�ْنُظـرُ وَ  ،بَّـارٍ جَ  َقْلـبُ  ْلُبـهُ قَ  َرُجـلٌ  اْآلنَ  َعَلـْیُكمُ  َیـْدُخلُ « :َقـال ِإذْ  ،ُحُجَراِتـهِ  ِمـنْ  َرةٍ ُحْجـ ِفي َوَسلَّمَ 

ـَال  َلْیهِ عَ  َفَقالَ  -اللِّْحَیةِ  َخِفیفَ  ِصیًراقَ  َأْسَمرَ  َأْزَرقَ  َوَ�انَ - َنْبَتلَ  ْبنُ  للااَِّ  َعْبدُ  َفَدَخلَ  ،»َشْیَطانٍ   ةُ الصَّ
َالُم:  للااَُّ  َصـلَّى- النَِّبـيُّ  َلـهُ  َفَقـالَ  ِلـَك.ذَ  َفَعـلَ  امَ  ِ�اهللَِّ  َفَحَلفَ  »؟َوَأْصَحاُ�كَ  ْنتَ أَ  ْشُتُمِنيتَ  َعَالمَ « َوالسَّ

 "...اْآلَ�ةُ  َهِذهِ  َفَنَزَلْت  َسبُّوهُ  امَ  اهللَِّ �ِ  َفَحَلُفوا ِ�َأْصَحاِ�هِ  َفَجاءَ  َفاْنَطَلقَ  ،»َفَعْلتَ « :-َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ 
 مخرج؟

 ِفـي َجاِلًسا -َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ  للااَُّ  َصلَّى- يُّ النَّبِ  َ�انَ  :َقال ،َعْنهُ  ِعْكِرَمةُ  َرَوى  .َعبَّاسٍ اْبُن  َوَقاَل َمْعَناهُ "
ــلُّ  َ�ــادَ  َقــدْ  َشــَجَرةٍ  ِظــلِّ  ــاعَ  َ�ِجیــُئُكمُ « َقــاَل: ِإذْ  ،َعْنــهُ  َیــَتَقلَُّص  الظِّ  َنَظــرَ  ِإَلــْیُكمْ  َیْنُظــرُ  َأْزَرقُ  َرُجــلٌ  ةَ السَّ

ْیطَ   اَل:َفَقـ -َوَسـلَّمَ  َعَلْیـهِ  للااَُّ  َصـلَّى- يُّ النَّبِ  ِ�هِ  َفَدَعا َأْزَرُق، َرُجلٌ  َأْقَبلَ  ِإذْ  َذِلكَ  َعَلى َفَنْحنُ  ،»انِ الشَّ
 َمـا َأنَّـهُ  َجِمیًعـا َحَلُفوافَ  ِبِهمْ  َجاءَ فَ  َمرَّ فَ  ِبِهْم. َأِجیُئكَ  َدْعِني َقاَل: ؟»َوَأْصَحاُ�َك؟ َأْنتَ  َتْشُتُمِني َعَالمَ «

 ..."َشْيءٌ  َذِلكَ  ِمنْ  َكانَ 
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ُثُهُم َیـْوَم َیْبَعـ{ :-َعـزَّ َوَجـلَّ –َفـَأْنَزَل ُهللا  َشـْيءٌ  َذِلـكَ  ِمـنْ  َ�انَ  َما َأنَّهُ  َجِمیًعا َفَحَلُفوا ِبِهمْ  َفَجاءَ  َفَمرَّ "
ُ َجِمیًعا َمْذُكوُروَن ِفـي  َواْلَیُهودُ ] ١٩[المجادلة:  }ُهُم اْلَخاِسُرونَ { :ِإَلى َقْوِلهِ  ]١٨ [المجادلة: }للااَّ
ُ َعَلـــْیِهمْ { اْلُقـــْرآِن ِب  ُ َلُهـــمْ { ،]٦[الفـــتح:  }َوَغِضـــَب للااَّ : ِلَهـــُؤَالِء ] َأيْ ١٥[المجادلـــة:  }َأَعـــدَّ للااَّ
رْ  ]١٥[المجادلـة:  }َعَذاً�ا َشـِدیًدا{ اْلُمَناِفِقینَ  َمـا َ�ـاُنوا  ِإنَُّهـْم َسـاءَ {. ُك اْألَْسـَفلُ ِفـي َجَهـنََّم َوُهـَو الـدَّ
ـــونَ  ـــة:  }َ�ْعَمُل ـــاُلُهمْ  ]١٥[المجادل ـــاُل َأْعَم ـــْئَس اْألَْعَم ـــةً { َأْي: ِب ـــاَنُهْم ُجنَّ ـــُذوا َأْ�َم ـــة: }اتََّخ  [المجادل

ــَرأَ  ]١٦ ــِل. َوَق ــَن اْلَقْت ــا ِم ــو اْلَحَســنُ  َ�ْســَتِجنُّوَن ِبَه ــ َوَأُب ــاَنُهْم" " ةِ اْلَعاِلَی ــَزِة هُ ِإ�َم ــاِ�َكْســِر اْلَهْم ــي َن ، َوِف
 ".ْقَراُرُهُم اتََّخُذوُه ُجنَّةً (اْلُمَناِفُقوَن). َأْي: إِ 

 سـیوف والسـهام،ال م�عني �قیهم، �قیهم من القتل، مثـل مـا �جـتن �ـه المقاتـل مـن تـرس ونحـوه، �قـیه
علـــى  ترتـــبوقا�ـــة، تقـــیهم مـــن الحكـــم الم �عنـــي جنـــة خـــذون اإل�مـــان، أو األ�مـــان، یتخـــذونهافهـــم یت

 أقوالهم وأفعالهم.
ِفــي ] ١٦[المجادلــة:  }ُمِهــینٌ  َعــَذابٌ  َفَلُهــمْ { َوَ�َفــَرْت ُقُلــوُ�ُهمْ  َنــْت َأْلِســَنُتُهْم ِمــْن َخــْوِف اْلَقْتــِل،َفآمَ "

ــارِ  ْنَیا ِ�اْلَقْتــِل َوِفــي اْآلِخــَرِة ِ�النَّ وا َعــْن َســِبیِل للااَِّ {. الــدُّ ــدُّ اْلَمْنــُع َعــْن َوا ]١٦ مجادلــة:[ال }َفَصــدُّ لصَّ
ْسَالِم. َسِبیِل للااَِّ أَ   "ْي: َعِن اإلِْ

علیـه -�كفـرون �ـه، لكـن النبـي  ممـامـا یبـدر مـنهم �هم مستحقون للقتـل المنافقون من الكفار  �عني
یتحــدث النــاس أن محمــًدا �قتــل أصــحا�ه، إضــافة إلــى أنهــم  لــئالأعــرض عــنهم  -الصــالة والســالم

 تبنى على الظاهر. ألحكاممن أجل أن �قرر إن او مع الناس،  صلون ینطقون �الشهادتین، و�
ْسَالِم. " دُّ اْلَمْنُع َعْن َسِبیِل للااَِّ َأْي: َعِن اإلِْ َفـاِق. ِر ِلَمـا َأْظَهـُروُه ِمـَن النِّ ْم ِ�اْلُكفْ ي َقْتِلهِ َوِقیَل: فِ َوالصَّ

َلـْن ُتْغِنـَي {: َتَعـاَلى ْوُلـهُ قَ . ْخـِو�ِفِهمْ َوتَ َهـاِد َوِقیَل: َأْي: ِ�ِإْلَقـاِء اْألََراِجیـِف َوَتْثِبـیِط اْلُمْسـِلِمیَن َعـِن اْلجِ 
 :ُمَقاِتــلٌ  ْي: ِمــْن َعَذاِ�ــِه َشــْیًئا. َوَقــالَ أَ ] ١٧[المجادلــة:  }َعــْنُهْم َأْمــَواُلُهْم َوال َأْوالُدُهــْم ِمــَن للااَِّ َشــْیًئا

ــاِفُقوَن: ِإنَّ  ــاَل اْلُمَن ــًدا َق ــْوَم اْلقِ  ُمَحمَّ ــُه ُیْنَصــُر َی ــْزُعُم َأنَّ ــْد َی ــِة، َلَق ــَشــِقیَنا ِإًذا َیاَم ِ َلُننْ َف ــْوَم َ�للااَّ َصــَرنَّ َی
 ". اْلِقَیاَمِة ِ�َأْنُفِسَنا َوَأْوَالِدَنا َوَأْمَواِلَنا ِإْن َ�اَنْت ِقَیاَمةٌ 

منـوا نـون ببعـث، ولـو أمنـوا �ـه وصـدقوا آلفي حقیقة الحال ال یؤمنون بیوم القیامة، وال یؤمو�ال فهم 
 القیامة. إ�ماًنا حقیقًیا صحیًحا ینجیهم یوم

ُ َجِمیًعا{" َفَیْحِلُفـوَن َلـُه َ�َمـا { ِهـیٌن َیـْوَم َیْبَعـُثُهمْ َأْي: َلُهْم َعَذاٌب مُ  ]١٨[المجادلة:  }َیْوَم َیْبَعُثُهُم للااَّ
 ".، َوَهَذا َأْمٌر َعِجیبٌ اْلَیْومَ ] ١٨[المجادلة:  }َ�ْحِلُفوَن َلُكمْ 

أي لهــم عــذاب مهــین  ]١٨[المجادلــة:  }ُهُم للااَُّ َجِمیًعــاَیــْوَم َیْبَعــثُ {ظــرف یــوم �مــا قبلــه، �عنــي متعلــق 
اهلل �ـ، �عني في ذلك الیوم یوم القیامة إذا �عثوا لهم عـذاب مهـین �سـبب نفـاقهم، و�فـرهم همیوم یبعث
 فسـر�نولـو قـدر �مـا �قـدر فـي �ثیـٍر مـن المواضـع، فعـل یتعلـق �ـه الظـرف، �ثیـر مـن الم .ورسوله

  ].١٨[المجادلة:  }ُهُم للااَُّ َجِمیًعاَیْوَم َیْبَعثُ {ذ�ر ا ،�قدر
  "�ًَّة.اِرُف َضُرورِ ِت اْلَمعَ ، َوَقْد َصارَ اَلَطُتُهْم ِ�اْلَیِمیِن َغًداَوُهَو ُمغَ َوَهَذا َأْمٌر َعِجیٌب "
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ن س إ�مانهـا إفي عالم الغیب صارت في عالم الشـهود، وحینئـٍذ ال ینفـع نفـألنها بدًال من أن تكون 
عــن  -جــل وعــال–اإل�مــان النــافع هــو اإل�مــان �الغیــب، �مــا أخبــر هللا �ــه  .قبــللــم تكــن أمنــت مــن 

أمـا  هـذا اإل�مـان الـذي ینفـع. .یبیـاتن غمـ -جـل وعـال–أعده، و�جمیع ما �مر هللا �ه  وعمانفسه، 
 تینفـع إ�مـان نفـس إ�مانهـا إذا طلعـال ینفـع اإل�مـان، ولـذا جـاء ثـالٌث ال  اإذا صار الشـيء مشـاهد

هذه الثالث انتهى وقت اإل�مـان، ألن المسـألة صـارت  .طلوع الشمس من مغر�هاو  ،�ةالدجال والدا
النـــاس ال ینفـــع اإل�مـــان �ـــه، �عنـــي لـــو قیـــل أتـــؤمن �ـــأن ز�ـــد حاضـــر، وهـــو  هفمـــا �شـــاهد. مشـــاهدة

ال �حتـاج  .وال ینكـره أحـد وال �كـابر �ـه أحـد إ�مـان، لـیسحاضر، أو تؤمن �أن الشمس طالعة هـذا 
 ..ان، لكن اإل�مان النافع هو اإل�مان �الغیب.مثل هذا إلى إ�م

َوَ�ْحَسـُبوَن َأنَُّهـْم َعَلـى { ]٢٣ [األنعـام: }ِ�ینَ َ�للااَِّ َر�َِّنا َما ُ�نَّا ُمْشـرِ { ُهَو َقْوُلُهمْ  :اْبُن َعبَّاسٍ  َوَقالَ "
ْنَیا َسُبوَن ِفي الـدُّ ُعُهْم ِفي اْآلِخَرِة. َوِقیَل: َوَ�حْ ْنفَ َظنُّوا َأنَُّهْم یَ  :َزْ�دٍ اْبُن  َقالَ  .ِ�ِإْنَكاِرِهْم َوَحِلِفِهمْ  َشْيٍء}

ُل َراٍر. وَ َأنَُّهْم َعَلى َشْيٍء ِألَنَُّهْم ِفي اْآلِخَرِة َ�ْعَلُموَن اْلَحقَّ ِ�اْضطِ  اَل َقـ :َعبَّـاسٍ  اْبنِ  َوَعنِ  َهُر.َأظْ اْألَوَّ
ــــــيُّ  ِب ــــــلَّمَ -النَّ ــــــِه َوَس ُ َعَلْی ــــــلَّى للااَّ ــــــاِدي «: -َص ــــــْوَم اْلقِ ُیَن ــــــاٍد َی ــــــیَ ُمَن ــــــِة: َأْی ــــــَماءُ اَم  للااَِّ  َن ُخَص

ٌة ُوُجوُهُهْم، ُمْزَرقٌَّة َأْعُیِنِهْم، مَ  اْلَقَدِر�َّةُ  َفَتُقومُ  َیُقوُلـوَن: َ�للااَِّ َمـا ، فَ  ُلَعـاُبُهمْ اِئٌل ِشـْدُقُهْم، َ�ِسـیلُ ُمْسَودَّ
 :َعبَّـاسٍ اْبـُن  َقـالَ  .»ِإَلًها اتََّخْذَنا ِمْن ُدوِنكَ  ، َوَال ا َوَال َوَثًناًرا َوَال َصَنمً َقمَ  َعَبْدَنا ِمْن ُدوِنَك َشْمًسا َوَال 

رْ َصَدُقوا َ�للااَِّ  َوَ�ْحَسـُبوَن َأنَُّهـْم َعَلـى َشـْيٍء َأال ِإنَُّهـْم { :، ُثـمَّ َتـَال ُك ِمْن َحْیـُث َال َ�ْعَلُمـونَ ! َأَتاُهُم الشِّ
 ".َثَالًثا اْلَقَدِر�َّةُ  للااَِّ ُهْم �َ  ]١٨[المجادلة: ُهُم اْلَكاِذُبوَن}

ذه هـموا مجـوس خالًقا، ولذا ُسـ -جل وعال–نعم ألنهم یزعمون أن العبد �خلق فعله، فأثبتوا مع هللا 
 مخرج الحدیث؟ األمة.

ـْیَطانُ { :َقْوُلُه َتَعاَلى" َوَسـِتِه ، َأْي: ِبَوسْ َلـَب َواْسـَتْعَلىغَ َأْي:  ]١٩[المجادلـة:  }اْسـَتْحَوَذ َعَلـْیِهُم الشَّ
ْنَیا. َوِقیَل: َقِوَي َعَلـْیِهْم. َوَقـالَ  ـلُ  ِفي الدُّ مَُّهْم. ْم. َوَ�ْحَتِمـُل َراِ�ًعـا َأْي: َجَمَعُهـْم َوَضـَأَحـاَط ِبِهـ :اْلُمَفضَّ

ـْيَء َأْي: َجَمَعـهُ  َقـِوَي َعَلـْیِهْم َلـَبُهْم وَ غَ ُهـْم َفَقـْد ا َجَمعَ ، َوِ�ذَ  َوَضـمَّ َ�ْعَضـُه ِإَلـى َ�ْعـضٍ ُ�َقاُل: َأْحَوَذ الشَّ
َواِجــَرُه  ِفـي اْلَعَمـِل ِ�َطاَعِتـِه. َوِقیـَل: زَ َأْي: َأَواِمــَرهُ ] ١٩[المجادلـة:  }َفَأنَسـاُهْم ِذْ�ـَر للااَِّ {.َوَأَحـاَط ِبِهمْ 

ــُكــوُن ِ�َمعْ ِة، َو�َ َنــى اْلَغْفَلــِفــي النَّْهــِي َعــْن َمْعِصــَیِتِه. َوالنِّْســَیاُن َقــْد َ�ُكــوُن ِ�َمعْ  ، َواْلَوْجَهــاِن ْركِ َنــى التَّ
ْیَطانِ { .ُمْحَتَمَالِن ُهَنا  ..." َوَرْهُطهُ َطاِئَفُتهُ ] ١٩[المجادلة:  }ُأْوَلِئَك ِحْزُب الشَّ

 .عذابفي ال ، تر�وا أوامره ونواهیه فتر�همنسوا }َفَنِسَیُهمْ َنُسوا للااََّ {�كون �معنى الترك، 
ْیَطاِن ُهُم اْلَخاِس {" ، َ�ـاُعوا اْلَجنَّـَة ِ�َجَهـنَّمَ  ، ِألَنَُّهـمْ ِفـي َبـْیِعِهمْ  ]١٩[المجادلة: ُروَن}َأال ِإنَّ ِحْزَب الشَّ

َالَلةِ َوَ�اُعوا اْلُهَدى  َ َوَرُسوَلهُ { :َتَعاَلى َقْوُلهُ  .ِ�الضَّ وَن للااَّ َل ] ٥[المجادلة:  }ِإنَّ الَِّذیَن ُ�َحادُّ َم َأوَّ َتَقـدَّ
ــوَرةِ  ــینَ { .السُّ ــي اَألَذلِّ ــَك ِف ــة: }ُأْوَلِئ ــْنُهمْ  ]٢٠ [المجادل ِء َال َأَذلَّ ِم ــِة اْألَِذالَّ ــْن ُجْمَل ــبَ { َأْي: ِم  للااَُّ  َكَت
ُ َذِلَك. َوِقیَل: �َ ] ٢١[المجادلة:  }َألَْغِلَبنَّ  قـال  .َقَتـاَدةَ  ، َعـنْ َتـَب ِفـي اللَّـْوِح اْلَمْحُفـوظِ َأْي: َقَضى للااَّ
، َوَمـْن  َفِإنَّـُه َغاِلـٌب ِ�ـاْلَحْرِب ْوِ�یـٌد َوُرُسـِلي َمـْن ُ�ِعـَث ِمـْنُهْم ِ�ـاْلَحْرِب َ�َتـَب ِ�َمْعَنـى َقـاَل. َأَنـا تَ  :اْلَفرَّاءُ 
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ـــــِة  ـــــةِ ُ�ِعـــــَث ِمـــــْنُهْم ِ�اْلُحجَّ ـــــُه َغاِلـــــٌب ِ�اْلُحجَّ ُ  ُمَقاِتـــــلٌ  َقـــــالَ ، َفِإنَّ َقـــــاَل اْلُمْؤِمُنـــــوَن: َلـــــِئْن َفـــــَتَح للااَّ
ُ َعَلىَوَما حَ  َوَخْیَبرَ  َوالطَّاِئفَ  َمكَّةَ  َلَنا وِم، َفَقـال َفاِرَس  ْوَلُهنَّ َرَجْوَنا َأْن ُ�ْظِهَرَنا للااَّ ِ ْبـُن  َوالرُّ َعْبـُد للااَّ

ومَ  َأَتُظنُّونَ  :َسُلولَ ُأَبيِّ اْبِن  ! َ�للااَِّ ِإنَُّهـْم َألَْكَثـُر َعـَدًدا، ى الَِّتـي َغَلْبـُتْم َعَلْیَهـا؟ِمْثـَل اْلُقـرَ  َوَفاِرَس  الرُّ
َوَلَقْد {: َنِظیُرهُ  ]٢١[المجادلة:  }َوُرُسِلي َأَنا َألَْغِلَبنَّ {: ، َفَنَزَلْت  َأْن َتُظنُّوا ِفیِهْم َذِلكَ ا ِمنْ َوَأَشدُّ َ�ْطشً 

 ) َوِ�نَّ ُجنَدَنا َلُهُم اْلَغاِلُبوَن}١٧٢) ِإنَُّهْم َلُهُم اْلَمنُصوُروَن (١٧١َسَبَقْت َ�ِلَمُتَنا ِلِعَباِدَنا اْلُمْرَسِلیَن (
 " ].١٧٣ -١٧١ ات:[الصاف

ذي لغالب، وال، وهو اهینصر  -جل وعال–الذي ینصر دین هللا  ،}َوَلَینُصَرنَّ للااَُّ َمْن َینُصُرهُ {لكن  
على مر التار�خ نجد  :ألنه قد �كون قائل، ینتصر نأنه مخذول ول كال شمتدنین �خذل الدین وال

�قضون على المسلمون، و�خرجونهم المسلمین �حار�ون �فار، وفي مواطن �ثیرة ینتصر الكفار و 
لیستحقوا  -جل وعال–ا هللا نساءهم، ألن الشرط تخلف، ما نصرو �سبون من د�ارهم، و�قتلونهم، و 

تخلوا عن دین هللا وأ�عدوا عن دین هللا، فال �ستحقون نصره، ولیس بهذا تخلف عن وعد  .النصر
َلَینُصَرنَّ للااَُّ َمْن وَ {، لكن الشرط معتبر ]٩[آل عمران:  }ِإنَّ للااََّ ال ُ�ْخِلُف اْلِمیَعادَ { -جل وعال–هللا 

 ، البد بهذا القید إن لم تنصر دین هللا فأنت مخذول غیر منصور.]٤٠[الحج:  }َینُصُرهُ 
وَن َمـَال َتِجُد َقْوًما ُیْؤِمُنـوَن ِ�ـاهللَِّ َواْلَیـْوِم اْآل { َقْوُلُه َتَعاَلى:" َوَرُسـوَلُه َوَلـْو َ�ـاُنوا  ْن َحـادَّ للااََّ ِخـِر ُیـَوادُّ

�َمـاَن َوَأیَّـَدُهْم ِبـُرو اُقُلـوِ�ِهُم  َتـَب ِفـي�َ آَ�اَءُهْم َأْو َأْبَناَءُهْم َأْو ِإْخـَواَنُهْم َأْو َعِشـیَرَتُهْم ُأوَلِئـَك  ٍح ِمْنـُه إلِْ
ُب َوَرُضـوا َعْنـُه ُأوَلِئـَك ِحـزْ   َعـْنُهمْ ِضَي للااَُّ رَ َوُ�ْدِخُلُهْم َجنَّاٍت َتْجِري ِمْن َتْحِتَها اْألَْنَهاُر َخاِلِدیَن ِفیَها 

 :َمْسَأَلَتانِ ِفیِه  }.للااَِّ َأَال ِإنَّ ِحْزَب للااَِّ ُهُم اْلُمْفِلُحونَ 
ــُه َتَعــاَلى: اْألُوَلــى ــ ِ�ــاهللَِّ  ُیْؤِمُنــونَ  َقْوًمــا َتِجــدُ  َال { :َقْوُل ونَ  اْآلِخــرِ  ْومِ َواْلَی َأْي:  ]٢٢[المجادلــة: }ُیــَوادُّ

 ".مَ َتَقدَّ ] ٢٢[المجادلة: }َوَرُسوَلهُ  للااََّ  َحادَّ  َمنْ { بُّوَن َوُ�َواُلونَ ُ�حِ 
 المخالف مع نوع معاندة، مخالف مع معاندة، هذا الذي �حاد.المحاد: 

يُّ  َقالَ  ]٢٢[المجادلة: آَ�اَءُهْم} َ�اُنوا َوَلوْ {" دِّ َلـَس جَ ، ُأَبـيّ  ْبـنِ  للااَِّ  َعْبـدِ  ْبـنِ  للااَِّ  َعْبـدِ  َنَزَلْت ِفي السُّ
ُ َعَلْیِه َوَسلَّمَ -ِإَلى النَِّبيِّ  اهللَِّ َمـاًء، َفَقـاَل َلـُه: ِ�ـ -لَّمَ َعَلْیِه َوسَ  ى للااَُّ َصلَّ -، َفَشِرَب النَِّبيُّ -َصلَّى للااَّ

، َفَأَتـاُه هُ لَ ؟ َفَأْفَضَل  ِبَها َقْلَبهُ رُ  ُ�َطهِّ َعلَّ للااََّ َ�ا َرُسوَل للااَِّ َما َأْ�َقْیَت ِمْن َشَراِ�َك َفْضَلًة ُأْسِقیَها َأِبي، لَ 
 -لَّمَ  َعَلْیــِه َوَســَصــلَّى للااَُّ -اِب النَِّبــيِّ ؟ َفَقــاَل: ِهــَي َفْضــَلٌة ِمــْن َشــرَ َمــا َهــَذا :َعْبــُد للااَِّ  ، َفَقــاَل َلــهُ ِبَهــا

ُر َقْلَبـَك ِبَهـِجْئُتَك ِبَها َتْشَرُ�َها َ ُ�َطهِّ ـَك َفإِ جِ ُه: َفَهـالَّ ُه َأُبـو َلـ، َفَقـاَل ا، َلَعلَّ للااَّ نَّـُه َأْطَهـُر ْئَتِنـي ِبَبـْوِل ُأمِّ
ُ َعَلْیِه َوَسلَّمَ َص -ِمْنَها. َفَغِضَب َوَجاَء ِإَلى النَِّبيِّ  َت ِلـي ِفـي نـإذا ! َأَمـُسـوَل للااَِّ رَ  َ�اَوَقاَل:  ،-لَّى للااَّ

ــي ــِل َأِب ــيُّ َقْت ــاَل النَِّب ــهِ -؟ َفَق ُ َعَلْی ــلَّمَ  َصــلَّى للااَّ ــْل َترْ « :-َوَس ــهِ َب ــُق ِ� ــُن إِ  ُف ــهِ َوُتْحِس ــالَ   .»َلْی ــنُ  َوَق  اْب
 ..."ُجَرْ�ج

 مخرج؟
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ْثتُ  :ُجَرْ�ج اْبنُ  َوَقالَ  " ُ َعَلْیِه َوَسلَّمَ َصلَّ -َسبَّ النَِّبيَّ  َأَ�ا ُقَحاَفةَ  َأنَّ  ُحدِّ هُ  -ى للااَّ اْبُنـُه  َأُبو َ�ْكرٍ  َفَصكَّ
ًة  َو أَ «، َفَقـاَل: َكَر َذِلـَك َلـهُ َفذَ  -َسلَّمَ وَ  َعَلْیِه َصلَّى للااَُّ -َلى َوْجِهِه، ُثمَّ َأَتى النَِّبيَّ َفَسَقَط ِمْنَها عَ َصكَّ
 " .»َفَعْلَتهُ 
 ال یؤمن أحد�م حتى أكون أحب إلیه من ولده ووالـده والنـاس�هللا «جاء في الحدیث مثل ما �عني 

 �قول قائل �یف �جـرأ أبـو �كـر علـىو�ال قد  ، ومقتضى هذه المحبة مثل هذه التصرفات،»أجمعین
األصـل أن الحـدود مناطـة بـولي األمـر ..مـن هـذا الباب.ف ،�ضرب أ�اه حتى �سـقط علـى وجهـه أن

فلیس ألحد أن �قتل أحدا لكن إذا �ـان ولـي األمـر �ـأذن لـبعض النـاس أو �عطـیهم إذنـا مسـبقا فهـم 
ن لعله فیه إذن منه و�ال فاألصـل أن نواب عنه ألنه ورد في �عض القضا�ا أن �عضهم تصرف لك

 الحدود لسلطان...
ُ َعَلْیـِه َوَسـلَّمَ -ُثمَّ َأَتى النَِّبـيَّ " َقـاَل: فَ  ،»َال َتُعـْد ِإَلْیـهِ َتـُه، َأَو َفَعلْ «: ُه، َفَقـالَ َفـَذَكَر َذِلـَك َلـ -َصـلَّى للااَّ

ْیُف ِمنِّ   ..".ِقْتَلُتهُ ي َقِر�ًبا لِ َوالَِّذي َ�َعَثَك ِ�اْلَحقِّ َنِبی�ا َلْو َ�اَن السَّ
َوِقیـَل:  ُأُحـدٍ  َیْومَ   اْلَجرَّاحِ َعْبَد للااَِّ ْبنَ   َأَ�اهُ ، َقَتلَ اْلَجرَّاح ْبنِ  ُعَبْیَدةَ  ِبيأَ  ِفيَنَزَلْت  :َمْسُعودٍ اْبُن  َوَقالَ "

ـا َأْكَثـَر َقَصـدَ ِحیـُد َعْنـهُ �َ  ْیـَدةَ َوَأُبـو ُعبَ  ِألَِبـي ُعَبْیـَدةَ  َیَتَصـدَّى اْلَجـرَّاحُ  َوَ�ـانَ  .َبـْدرٍ  َیْومَ  َأُبـو   ِإَلْیـهِ ، َفَلمَّ
ــــَدةَ  ــــهُ  ُعَبْی ــــاهُ َفَقَتَل ــــَل َأَ� ــــیَن َقَت ُ ِح ــــَأْنَزَل للااَّ ــــدُ  َال {: ، َف ــــاَقوْ  َتِج ــــونَ  ًم ــــاهللَِّ  ُیْؤِمُن ــــْومِ َوا ِ� ــــرِ  ْلَی  }اْآلِخ

 َبِنـي اْلَحـاِرثِ  َوَلَقـْد َسـَأْلُت ِرَجـاًال ِمـنْ . امِ َأْهُل الشَّ  َ�َذِلَك َ�ُقولُ  :اْلَواِقِديُّ  َقالَ  .اْآلَ�ةَ  ]٢٢[المجادلة:
ْسَالمِ  ْبِن ِفْهرٍ  ِإَلـى  َعْبـَد للااَِّ  َدَعـا اْبَنـهُ  َأَ�ـا َ�ْكـرٍ  َ�ْعِنـي }َأْبَنـاَءُهمْ  َأوْ {، َفَقاُلوا: ُتُوفَِّي َأُبوُه ِمْن َقْبِل اإلِْ

َأَما َتْعَلـُم َأنَّـَك ِعْنـِدي  َأَ�ا َ�ْكرٍ  ِسَك َ�اَمتِّْعَنا ِبَنفْ «:  َعَلْیِه َوَسلَّمَ َبْدٍر، َفَقاَل النَِّبيُّ َصلَّى للااَُّ  اْلِبَراِز َیْومَ 
ْمِع َواْلَبَصرِ   ".»ِ�َمْنِزَلِة السَّ

 �عني ضعیف. ماذا قال عنه؟
 َأوْ {. َبـْدرٍ  َیـْومَ  ْیـرٍ ُعمَ  ْبـنَ  ُعَبْیـدَ  َقَتـَل َأَخـاهُ  ُعَمْیرٍ  ْبنَ  ُمْصَعبَ  َ�ْعِني ]٢٢[المجادلة: }ِإْخَواَنُهمْ  َأوْ {"

ــــاِب  َ�ْعِنــــي] ٢٢[المجادلــــة: }َعِشــــیَرَتُهمْ  ــــَن اْلَخطَّ ــــهُ  ُعَمــــَر ْب ــــَل َخاَل ــــِن  َقَت ــــَن ِهَشــــاِم ْب اْلَعــــاَص ْب
َزَلــْت نَ َة َوِقیــَل: ِإنَّ اْآلَ�ــ ،َبــْدرٍ  َیــْومَ  َواْلَوِلیــدَ  َوَشــْیَبةَ  ُعْتَبــةَ  َقــَتَال  َوَحْمــَزةَ  َوَعِلی�ــا َبــْدٍر، َیــْومَ  اْلُمِغیــَرةِ 

ُ َعلَ  َمكَّةَ  َأْهلِ  ، َلمَّا َ�َتَب ِإَلىَبْلَتَعةَ  َأِبي ْبنِ  َحاِطِب  ِفي ، اَم اْلَفـْتحِ ْیِه َوَسلََّم عَ ِ�َمِسیِر النَِّبيِّ َصلَّى للااَّ
َل ُســوَرِة (اْلُمْمَتَحَنــِة) ِإْن َشــاَء للااَُّ  �َمــاَن َ�ْفُســُد ِ�ُمــوَ  نَّ أَ َبــیََّن  .ى َتَعــالَ َعَلــى َمــا َ�ــْأِتي َبَیاُنــُه َأوَّ اَالِة اإلِْ

ارِ    .َوِ�ْن َ�اُنوا َأَقاِربَ  اْلُكفَّ
ـــةِ  ُمَعـــاَداةِ  ِمـــْن َهـــِذِه اْآلَ�ـــِة َعَلـــى -َرِحَمـــُه للااَُّ - َماِلـــكٌ  الثَّاِنَیـــَة: اْســـَتَدلَّ  َوَتـــْرِك ُمَجاَلَســـِتِهْم.  اْلَقَدِر�َّ

 ُیْؤِمُنـونَ  ًمـاَقوْ  َتِجـدُ  َال {: ، ِلَقْوِلـِه َتَعـاَلىَوَعـاِدِهْم ِفـي للااَِّ  َدِر�َّـةَ اْلقَ  َال ُتَجاِلسِ  :َماِلكٍ  َعنْ  َأْشَهبُ  َقالَ 
ونَ  اْآلِخرِ  َواْلَیْومِ  ِ�اهللَِّ   ".]٢٢[المجادلة: }َوَرُسوَلهُ  للااََّ  َحادَّ  َمنْ  ُیَوادُّ
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 ،لنـاسوتـأثیرهم علـى ا ،مالك لوجـودهم فـي وقتـه، وعظـیم ضـررهممن قبل التنصیص على القدر�ة 
ــیهم، و�خصــهم �قــوة، مــنهم�حــذر  الســیما  ،دون غیــرهم، و�ال فــي حكــم جمیــع المبتدعــة و�ــنص عل

 أصحاب البدع المغلظة.
َأنَّـُه َقـاَل: َ�ـاُنوا َیـَرْوَن َأنََّهـا  الثَّْوِريِّ  . َوَعنِ َجِمیُع َأْهِل الظُّْلِم َواْلُعْدَوانِ  َأْهِل اْلَقَدرِ  ُقْلُت: َوِفي َمْعَنى"

ْلَطاَن. َوَعنْ َنَزَلْت   داود..." ِبيَعْبِد اْلَعِز�ِز ْبِن أَ   ِفي َمْن َ�اَن َ�ْصَحُب السُّ
 صوابها رواد. داود أو رواد؟

 ..."ِفي الطََّوافِ  اْلَمْنُصورَ  َأنَُّه َلِقيَ  دَ روا َعْبِد اْلَعِز�ِز ْبِن َأِبي َوَعنْ "
َوَعِن . اَفَلمَّا َعَرَفُه َهَرَب ِمْنُه َوَتَالهَ  ِفي الطََّوافِ  اْلَمْنُصورَ  يَ َأنَُّه َلقِ  روادَ  َعْبِد اْلَعِز�ِز ْبِن َأِبي َوَعنْ "

ُ َعَلْیِه َوَسلَّمَ -النَِّبيِّ  َجـْدُت ٍر ِعْنـِدي ِنْعَمـًة َفـِإنِّي وَ َعْل ِلَفـاجِ  َال َتجْ اللَُّهمَّ «َأنَُّه َ�اَن َ�ُقوُل:  -َصلَّى للااَّ
 َ�َتـبَ  ُأوَلِئـكَ { ِإَلـى َقْوِلـهِ  ]٢٢[المجادلـة: }رِ اْآلِخـ َواْلَیـْومِ  ِ�اهللَِّ  ُیْؤِمُنونَ  ْوًماقَ  َتِجدُ  َال { »ِفیَما َأْوَحْیتَ 

�َمانَ  ُقُلوِ�ِهمُ  ِفي  َواِل َمـْن َحـادَّ ، َ�ْعِني َمْن َلْم ُیـِدیقَ َق ِفي ُقُلوِ�ِهُم التَّْص َأْي: َخلَ ] ٢٢[المجادلة: }اإلِْ
َ. َوِقیلَ  ِ�یُع ْبُن  َقاَلهُ ؛ : َ�َتَب َأْثَبتَ للااَّ ـاِهِدینَ َفاْكُتْبَنـا َمـَع ا{: ، َ�َقْوِلِه َتَعاَلىلَ : َجعَ َوِقیلَ  .َأَنسٍ الرَّ  }لشَّ

 "َأِي: اْجَعْلَنا. ] ٥٣[آل عمران: 
یـرون الـذین ال علـى طر�قـة األشـعر�ة،  التعبیر �قولـه: خلـق فـي قلـو�هم التصـدیق، هـذا تعبیـر جـارٍ 

 فــون االســتطاعة قبــل مباشــرة الفعــل، فــإذا أرادوا الفعــل خلــق هللاین .االســتطاعة قبــل مباشــرة الفعــل
  هذا قول �اطل. .�قلو�هم مباشرة

ْي: ، أَ : َجَمـَع، َوِمْنـُه اْلَكِتیَبـةُ َتـَب َأيْ َوِقیـَل: �َ ] ١٥٦[األعـراف:  }َیتَُّقونَ  ِللَِّذینَ  َفَسَأْكُتُبَها{: َوَقْوُلهُ "
ْصـِب ِح اْلَكـاِف ِمـْن "َكَتـَب" َونَ امَِّة ِ�َفتْ ُة اْلعَ ِبَبْعٍض َوَنْكُفُر ِبَبْعٍض. َوِقَراءَ  َلْم َ�ُكوُنوا ِممَّْن َ�ُقوُل ُنْؤِمنُ 
�َماَن" ِ�َمْعَنى ُ، َوُهَو اْألَْجَودُ النُّوِن ِمَن "اإلِْ  [المجادلة: }ِمْنهُ  ِبُروحٍ  یََّدُهمْ َوأَ {: َعاَلىْوِلِه تَ ؛ ِلقَ : َ�َتَب للااَّ

ــلُ  ُحَبــْیشٍ  ْبــنُ  َوِزرُّ  َعاِلَیــةِ الْ َأُبــو  َوَقــَرأَ  ]٢٢ ــُه ". َعاِصــمٍ  َعــنْ  َواْلُمَفضَّ ــْم ُ�َســمَّ َفاِعُل ُكِتــَب" َعَلــى َمــا َل
�َماُن" ِبَرْفِع النُّوِن. َوَقَرأَ   َوَرَواَهـا ،َ�ْسـِر التَّـاِء َعَلـى اْلَجْمـعِ " ِ�ـَأِلٍف وَ َوَعِشـیَراِتِهمْ " ِزرُّ ْبُن ُحَبـْیشٍ  "اإلِْ

، ِ�ِهمْ : َعَلى ُقُلـو َأيْ ] ٢٢المجادلة: [ }ُقُلوِ�ِهمْ  ِفي َكَتبَ {: َوِقیلَ  .َعاِصمٍ  َعنْ  َأِبي َ�ْكرٍ  َعنْ  اْألَْعَمُش 
�َماْكِر ِألَنََّها َمْوِضُع َوَخصَّ اْلُقُلوَب ِ�الذِّ ] ٧٢[طه:  }النَّْخلِ  ُجُذوعِ  ِفي{ َكَما ِفي َقْوِلهِ   ".نِ اإلِْ

�عنــي علــى جــذوعها، ال یتصــور أن �صــلب فــي  ]٧٢طــه: [ }النَّْخــلِ  ُجــُذوعِ  ِفــي{فــي �معنــى علــى 
ومن أهل العلم من یرى أنها ال مانع أن تكـون فـي  .ن في للظرفیة، فیكون معناها علىوسطها، أل
�المعتاد علیهـا، ومـن قـوة الصـلب، مـن  مهمعنى أنه �صلبون األسلوب أسلوب مبالغة، ��ابها، و�ك

 بهذا أسـلوب مبالغـة، والـذي ال إشـكال عنـده فـي تقـار  .شد علیهم على جذوعها یدخلون فیهاقوة ال
فـــي تضـــمین  -رحمـــه هللا–الحـــروف �قـــول: إن فـــي هنـــا �معنـــى علـــى، وعلـــى جـــادة شـــیخ اإلســـالم 

األفعال دون تضمین الحروف �ضمن الفعل صلب معنى فعل یتعـدى �فـي، فكأنـه قـال: وألدخلـنكم 
 في جذوع النخل.



 
 

 
 

:ùà—ÿ^=4åÕjJÿÉ_.^=ÓáÈã=ÔF۰۰٤E ١٦ 

ِ�یُع ْبُن  َوِ�َنْصٍر ِمْنُه. َوَقالَ  :اْلَحَسنُ  ، َقالَ }ِبُروٍح ِمْنهُ {ُهْم ْم َوَنَصرَ َقوَّاهُ  }َوَأیََّدُهمْ {" ِ�ـاْلُقْرآِن  :َأَنسٍ الرَّ
ْعُضـُهْم: . َوَقـاَل �َ ِقیـَل: ِبَرْحَمـٍة ِمـَن للااَِّ ِبُنـوٍر َوِ��َمـاٍن َوُ�ْرَهـاٍن َوُهـًدى. وَ  :ُجـَرْ�جٍ  اْبـنُ  َوَقالَ َوُحَجِجِه. 

َالمُ  ِ�ِجْبِر�لَ  َأیََّدُهمْ  ُ  َخاِلـِدیَن فِ ْن َتْحِتَهـا اَألْنَهـارُ ِمـَوُ�ـْدِخُلُهْم َجنَّـاٍت َتْجـِري { .َعَلْیِه السَّ یَهـا َرِضـَي للااَّ
 ".َأْي: َقِبَل َأْعَماَلُهمْ ] ٢٢[المجادلة:  }َعْنُهمْ 

علـى مــا  -جـل وعــال–زم رضــاء، �عنـي أول الصـفة بالزمهــا، وفـي ذلـك إثبــات الرضـا �عنـي مـن ال
 إثباتها. فرار من بالزمها فهو  اجاللة وعظمة، وأما تفسیرهیلیق �

دلـة: [المجا }ُحـونَ اْلُمْفلِ  ُهـمُ  للااَِّ  ِحـْزبَ  نَّ إِ  َأَال  للااَِّ  ِحـْزبُ  ُأوَلِئـكَ { َفِرُحوا ِ�َما َأْعَطاُهمْ  }َوَرُضوا َعْنهُ {"
َالمُ  َداُودُ  الَ ، قَ ِخهِ ا�ِ َعْن َ�ْعِض َمشَ  َسِعیُد ْبُن َأِبي َسِعیٍد اْلُجْرَجاِنيُّ  َقالَ ] ٢٢ َمـْن ، َلِهـي: إِ َعَلْیِه السَّ

ُ ِإَلْیِه: "َ�اَداُودُ ِحْزُ�َك َوَحْوَل َعْرِشكَ  ـلِ  ؟ َفَأْوَحى للااَّ ُة َأْ�َصاُرُهْم، النَِّقیَُّة ُقُلوُ�ُهْم، السَّ ، ُهـمْ یَمُة َأُكفُّ اْلَغاضَّ
 ". ُأوَلِئَك ِحْزِ�ي َوَحْوَل َعْرِشي

 .وسلم على عبدك ورسولك ن بني إسرائیل، اللهم صلِّ ع يلقهذا مما تُ 


