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 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته

�ســم هللا الرحمن الرحیم، الحمد هلل رب العالمین، وصــلى هللا وســلم على نبینا محمد، وعلى آله 
 وصحبه

  إلمام القرطبي رحمه هللا تعالى:قال ا
الممتِحنة �كســـــر الحاء أي  ي قول الجمیع، وهي ثالث عشـــــرة آ�ة.ســـــورة الممتحنة، مدنیة ف"

ضـــحة، لما �شـــفت المبعثرة والفاالبراءة  المختِبرة، ُأضـــیف الفعل إلیها مجاًزا، �ما ســـمیت ســـورة
ة یوب المنافقین ومن قال في هذه الســــــورة الممتحَنة �فتح الحاء فإنه أضــــــافها إلى المرأمن ع

ُ َأْعَلُم {تعالى: قال هللا  .معیطبنت عقبة بن أبي التي نزلت فیها، وهي أم �لثوم  َفاْمَتِحُنوُهنَّ للااَّ
اِنِهنَّ  له إبراهیم بن عبـد  ]١الممتحنـة:[ }ِ�ِإ�مـَ اآل�ة، وهي امرأة عبـد الرحمن بن عوف، ولدت 

 ."الرحمن
الحمد هلل رب العالمین، والصــــــالة والســــــالم على عبده ورســــــوله نبینا محمد، وعلى آله وأصــــــحا�ه 

هذا  }َفاْمَتِحُنوُهنَّ {أجمعین، الضبط السم السورة الممتحنة، هذه السورة مختبرة؛ �عني ما جاء فیها، 
على ما تقدم،  ةأو المجاِدل لةفي ســــــورة المجادَ  نة، ومضــــــىنة، والمرأة ممتحَ ســــــورة الممتحِ فاختبار 
 . ]١[المجادلة:}َقْد َسِمَع للااَُّ َقْوَل الَِّتي ُتَجاِدُلكَ { .لة هي المرأة فالمجادِ 

والمجادلة: المحاورة التي نزلت �شــأنها هذه الســورة، فهنا الفتح للمرأة، وهناك الكســر للمرأة، والكســر 
الفتح والكســــــر �ما الضــــــبط �لف هذه عن تلك، و�ن �ان هنا للســــــورة، والفتح هناك للمحاورة، فتخت

 هناك، لكن التوجیه �ختلف.
َعاَلى:" َیاء} َقْوُلُه َت ُ�ْم َأْوِل َعُدوِّي َوَعُدوَّ ِخُذوا  ِذیَن آَمُنوا َال َتتَّ لَّ َها ا َ�ا َأیُّ َخَذ ِإَلى َمْفُعوَلْیِن  { ى اتَّ َعدَّ

ُ�ْم َأْوِلَیاَء.   "َوُهَما َعُدوَّ
ُ�ْم}{َال َتتَِّخُذوا هنا عدوي،   معطوف علیه، والمفعول الثاني أولیاء. َعُدوِّي َوَعُدوَّ

َدِر َأْوَقَع َعَلى اْلَجَماَعِة ِإ�قَ " اَعُه َواْلَعُدوُّ َفُعوٌل ِمْن َعَدا، َ�َعُفوٍّ ِمْن َعَفا. َوِلَكْوِنِه َعَلى ِزَنِة اْلَمصـــــــــْ
 ".َعَلى اْلَواِحدِ 

مع وعن المذ�ر وعن المؤنث، تقول: ز�د نین وعن الجالمصــــــــــــــدر �خبر �ه عن الواحد وعن االث
 ز�دان عدل والز�دون عدل وهكذا.عدل، �ما تقول هند عدل، و 

  َوِفي َهِذِه اْآلَ�ِة َسْبُع َمَساِئَل:"
اَلى: ُه َتعـــَ ـــُ ُ�ْم}{  اْألُوَلى: َقْول ُدوَّ ُدوِّي َوعـــَ ُذوا عـــَ ِذیَن آَمُنوا َال َتتَّخـــِ ـــَّ ا ال ا َأیُّهـــَ ـــَ ُة  � -َرَوى اْألَِئمـــَّ

ِلمٍ  َواللَّْفظُ  لََّم  َعِليٍّ  َعنْ   ِلُمســــــــْ ُ َعَلْیِه َوســــــــَ لَّى للااَّ وُل للااَِّ صــــــــَ ُ َعْنُه َقاَل: َ�َعَثَنا َرســــــــُ َي للااَّ َرضــــــــِ
َة َخاٍخ َفِإنَّ ِبَها َظِعیَنًة َمَعَها ِ�َتاٌب َفُخُذوُه ِمْنَها«َفَقاَل:  َواْلِمْقَدادَ  َوالزَُّ�ْیرَ  َأَنا ، َفاْنَطَلْقَنا »اْئُتوا َرْوضــَ

َنا: َلُتْخِرِجنَّ َتَعاَدى ِبَنا َخْیُلَنا، َفِإَذا َنْحُن ِ�اْلَمْرَأِة، َفُقْلَنا: َأْخِرِجي اْلِكَتاَب، َفَقاَلْت: َما َمِعي ِ�َتاٌب. َفُقلْ 
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ِصَها. َفَأَتْیَنا ِ�ِه َرُس  ُ َعَلْیِه َوَسلََّم َفِإَذا اْلِكَتاَب َأْو َلُتْلِقَینَّ الثَِّیاَب، َفَأْخَرَجْتُه ِمْن ِعَقا وَل للااَِّ َصلَّى للااَّ
ِرِ�یَن ِمنْ  َحاِطِب ْبِن َأِبي َبْلَتَعةَ  ِفیِه: ِمنْ  وِل  َمكَّةَ  َأْهلِ  ِإَلى َناٍس ِمَن اْلُمشــْ ُ�ْخِبُرُهْم ِبَبْعِض َأْمِر َرســُ

ُ َعَلْیِه َوَسلََّم. َفَقاَل َرُسوُل للااَِّ َصلَّ  ُ َعَلْیِه َوَسلََّم: للااَِّ َصلَّى للااَّ َقاَل: َال  »؟َحاِطُب، َما َهَذا َ�ا«ى للااَّ
ًقا ِفي ي ُ�ْنُت اْمَرًأ ُمْلصـــَ وَل للااَِّ، ِإنِّ ْفَیاُن: َقالَ  - ُقَرْ�شٍ  َتْعَجْل َعَليَّ َ�ا َرســـُ َكاَن َحِلیًفا َلُهْم، َوَلْم  ســـُ

َلُهْم َقَراَ�اٌت َ�ْحُموَن ِبَها َأْهِلیِهْم، َفَأْحَبْبُت  اْلُمَهاِجِر�نَ  ِمنَ َوَ�اَن ِممَّْن َ�اَن َمَعَك  -َ�ُكْن ِمْن َأْنُفِسَها 
ِب ِفیِهْم َأْن َأتَِّخَذ ِفیِهْم َیًدا َ�ْحُموَن ِبَها َقَراَبِتي، َوَلْم َأْفَعْلُه ُ�ْفرً  ا َوَال اْرِتَداًدا ِإْذ َفاَتِني َذِلَك ِمَن النَّســــــَ

ُ َعَلْیِه َوَسلََّم:َعْن ِدیِني، َوَال ِرًضا ِ�الْ  ْسَالِم. َفَقاَل النَِّبيُّ َصلَّى للااَّ  ".»َصَدقَ « ُكْفِر َ�ْعَد اإلِْ
قبل النبي فلیســت من أجل موافقته في دینهم، و�نما لهدف وقصــد دنیوي،  .ألمر دنیوي هذه المودة

َ�ا َأیَُّها الَِّذیَن {مع �قیة المؤمنین �قوله:  -جل وعال-عذره، وخاطبه هللا  -صـــــلى هللا علیه وســـــلم–
ُدوِّي  ُذوا عـــَ منهم من �قول أن العمـــل مكفر ومنع من  لوال هـــذا. و�ال فـــاألمر عظیم }آَمُنوا ال َتتَّخـــِ

وذلك  و�قیة المؤمنین )ها الذین آمنوای�ا أ(ما خوطب  اإطالقه �ونه من أهل بدر، لو �ان مكفر 
 .ة اإل�مانما خرج من دائر أنه لما سمع هذا الخطاب طار �ه فرًحا، 
لََّم: ُ َعَلْیِه َوســَ لَّى للااَّ َدقَ « "َفَقاَل النَِّبيُّ صــَ ِرْب ُعُنَق َهَذا  َفَقاَل ُعَمُر: »صــَ وَل للااَِّ َأضــْ َدْعِني َ�ا َرســُ

َ اطََّلَع َعَلى ِإنَُّه َقْد َشِهدَ «اْلُمَناِفِق. َفَقاَل:  َفَقاَل: اْعَمُلوا َما ِشْئُتْم  َبْدرٍ  َأهلِ  َبْدًرا، َوَما ُیْدِر�َك َلَعلَّ للااَّ
ْد َغَفْرُت َلُكمْ  لَّ:. »َفقـــَ ُ َعزَّ َوجـــَ َأْنَزَل للااَّ ُ�ْم  فـــَ ُدوَّ ُدوِّي َوعـــَ ُذوا عـــَ ِذیَن آَمُنوا َال َتتَّخـــِ ـــَّ ا ال ا َأیُّهـــَ {�ـــَ

 ".ِمْن َمَواِلي ُقَرْ�شٍ  َسارَّةُ  ِقیَل: اْسُم اْلَمْرَأةِ  . َأْوِلَیاَء}
 نطقها التشدید ساّرة، والناس �خففونها.�عني هذا األصل في 

 طالب:......
قیلت في حق �ثیر من الصـــــــــــــحا�ة، في وقت النزاع یتجاوز و�تســـــــــــــامح في األلفاظ مراًرا قال هذا 

 المنافق، قال أنه رجل منافق ونظره و�صره إلى المنافقین. قیلت في مناسبات.
َه ِإَلْیُكْم ِ�َجْیٍش َ�اللَّْیِل َوَ�اَن ِفي اْلِكَتاِب: َأمَّا َ�ْعُد، َفِإنَّ " لََّم َقْد َتَوجَّ ُ َعَلْیِه َوســـَ لَّى للااَّ وَل للااَِّ صـــَ َرســـُ

ُ ِ�ُكْم، َوَأْنَجَز  ْر ِإَلْیُكْم ِإالَّ َوحَدُه َألَْظَفَرُه للااَّ ُم ِ�اهللَِّ َلْو َلْم َ�ســـِ ْیِل، َوُأْقســـِ یُر َ�الســـَّ َلُه َمْوِعَدُه ِفیُكْم، َ�ســـِ
ِر�َن. َوَذَكرَ َفِإنَّ للااََّ  ُرُه. َذَكَرُه َ�ْعُض اْلُمَفســـــــِّ ْیِريُّ   َوِلیُُّه َوَناصـــــــِ َحاِطَب بَن َأِبي  َأنَّ  :َوالثَّْعَلِبيُّ  اْلُقشـــــــَ

ِد بِن َعبِد اْلُعزَّى  ِفي ِ�َمكَّةَ  اْلَیَمِن، َوَ�اَن َلُه ِحْلفٌ  َأهلِ  َكاَن َرُجًال ِمنْ  َبْلَتَعةَ  ْیِر ْبِن الزُّ�َ  َرهطِ  َبِني َأســَ
َسارَُّة َمْوَالُة َأِبي َعْمِرو ْبِن َصْیِفيِّ ْبِن  َمكَّةَ  ِللزَُّ�ْیِر ْبِن اْلَعوَّاِم، َفَقِدَمْت ِمنْ  َوِقیَل: َ�اَن َحِلیًفا اْلَعوَّاِم.

اِم بِن َعبِد َمَنافٍ  لََّم َیتَ  ِإَلى ِهشـــَ ُ َعَلیِه َوســـَ لَّى للااَّ وُل للااَِّ صـــَ ُز ِلَفْتحِ اْلَمِدیَنِة، َوَرســـُ َوِقیَل:  َمكََّة. َجهَّ
لََّم:  اْلُحَدْیِبَیِة؛ َكاَن َهَذا ِفي َزَمنِ  ُ َعَلْیِه َوســـــــــَ لَّى للااَّ وُل للااَِّ صـــــــــَ َأُمَهاِجَرٌة ِجْئِت «َفَقاَل َلَها َرســـــــــُ

َقاَلْت: ُ�نُتُم اْألَهَل  »؟ِ�كِ  َفَما َجاءَ «َقاَلْت: َال. َقاَل:  »؟َأُمْسِلَمٌة ِجئتِ «َال. َقاَل: َفَقاَلْت: . »َسارَُّة؟ َ�ا
َوَقِد اْحَتْجُت َحاَجًة َشِدیَدًة   -َبْدرٍ  َتْعِني ُقِتُلوا َیْومَ -َة، َوَقْد َذَهَب اْلَمَواِلي َواْلَمَواِلَي َواْألَْصَل َواْلَعِشیرَ 

َالُة َوالســـــــــَّ  ِه الصـــــــــَّ اَل َعَلیـــْ وِني؛ َفقـــَ ُت َعَلْیُكْم ِلُتْعُطوِني َوُتْكســـــــــُ ِدمـــْ ِت َعْن «َالُم: َفقـــَ َأْیَن َأنـــْ فـــَ
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َباِب  ْيٌء َ�ْعَد َوْقَعةِ  »َمكَّةَ  َأْهلِ  شــــــَ وُل للااَِّ  َبْدٍر. َوَ�اَنْت ُمَغنَِّیًة، َقاَلْت: َما ُطِلَب ِمنِّي شــــــَ َفَحثَّ َرســــــُ
ُ َعَلْیِه َوَسلَّمَ   ".َبِني َعْبِد اْلُمطَِّلِب  َصلَّى للااَّ

المشـــر�ون فیهم نشـــوة وعندهم شـــيء مما ینتشـــون �ه و�نتخون �عني �ســـدت علیهم �عد بدر، �ان 
فیطلبون منها أن تغني و�عطونها، لكن �عد بدر انكســــرت شــــو�تهم فما طلب منه شــــيء تغنیه وال 

  أجرة لها حینئٍذ.
 ؟»َمكَّةَ  َأْهلِ  َفَأْیَن َأْنِت َعْن َشَباِب «: الطالب: هل یثبت عن النبي صلى هللا علیه وسلم

ت؟ �عني لما �نت تغنینهم ما نفعوك اآلن؟ �عني من حیث المعنى ال إشـــكال لكن هل قال: أین أن
 مخرج؟

لََّم َبِني َعْبِد اْلُمطَِّلِب َوَ�ِني اْلُمطَِّلِب َعَلى ِإْعَطاِئَها" ُ َعَلْیِه َوســـَ لَّى للااَّ وُل للااَِّ صـــَ ْوَها  َفَحثَّ َرســـُ َفَكســـَ
َرَة َدَناِنیَر َوُ�ُرًدا َعَلى َأْن  َحاِطبُ  َمكََّة، َوَأَتاَها َفَخَرَجْت ِإَلى َوَأْعَطْوَها َوَحَمُلوَها َفَقاَل: ُأْعِطیِك َعشـــــــــَ

لََّم ُیِر�ُدُكْم  َمكََّة. َأْهلِ  ُتَبلِِّغي َهَذا اْلِكَتاَب ِإَلى ُ َعَلْیِه َوســَ لَّى للااَّ وَل للااَِّ صــَ َوَ�َتَب ِفي اْلِكَتاِب: َأنَّ َرســُ
ارَُّة، َوَنَزلَ  ا ِحْذَرُكْم. َفَخَرَجْت َفُخُذو  لَّمَ -َفَأْخَبَر النَِّبيَّ  ِجْبِر�لُ  ســـــــــَ ُ َعَلْیِه َوســـــــــَ لَّى للااَّ ِبَذِلَك،  -صـــــــــَ

ثَ  ــــَ ا َفَبع ــــ� . َوالزَُّ�ْیرَ  َعِلی ٍد اْلَغَنِويَّ ــــَ ا َمْرث ــــَ ٍة: َوَأ� ــــَ ا َوِفي ِرَوا� ــــ� َداَد. َوالزَُّ�ْیرَ  َعِلی ــــْ ةٍ  َواْلِمق ــــَ : َوِفي ِرَوا�
لَ  ا َأْرســـــــــَ ی� ٍر. َعِل اَر ْبَن َ�اســـــــــِ ا َوِفي ِرَواَ�ٍة: َوَعمَّ ی� اًرا َعِل َ�ا  َواْلِمْقَدادَ  َوَطْلَحةَ  َوالزَُّ�ْیرَ  َوُعَمرَ  َوَعمَّ َوَأ

 ..."َوَ�اُنوا ُ�لُُّهْم ُفْرَساًنا - َمْرَثدٍ 
 .یح، علي والز�یر ومقداد �ما تقدملكن الذي في الصح

اَل َلُهُم: " اٌب ِمنْ انْ «َوقـَ ا ِ�تـَ ًة َوَمَعهـَ ا َظِعینـَ ِإنَّ ِبهـَ اٍخ فـَ َة خـَ ْأُتوا َرْوضــــــــــَ ٍب  َطِلُقوا َحتَّى تـَ اطـِ ِإَلى  حـَ
ِرُ�وا ُعُنَقَها ِبیَلَها، َفِإْن َلْم َتْدَفْعُه َلُكْم َفاضـــــْ ِرِ�یَن، َفُخُذوُه ِمْنَها َوَخلُّوا ســـــَ َفَأْدَرُكوَها ِفي َذِلَك  »اْلُمشـــــْ

وا َأْمِتَعَتَها َفَلْم َ�ِجُدوا َمَعَها ِ�َتاً�ا، ا َلَها: َأْیَن اْلِكَتابُ اُلو اْلَمَكاِن، َفقَ  ؟ َفَحَلَفْت َما َمَعَها ِ�َتاٌب، َفَفتَّشـــــــُ
ُجوِع َفَقالَ  : َفَهمُّوا ِ�الرُّ ْیَفُه َوَقاَل: َأْخِرِجي اْلِكَتاَب َوِ�الَّ َما َ�َذَبَنا َوَال َ�ذَّْبَنا َ�للااَِّ  َعِليٌّ لَّ ســــَ  َ�للااَِّ ! َوســــَ

ِرَ�نَّ ُعُنَقِك، َفَلمَّا َرَأِت اْلِجدَّ َأْخَرَجْتُه ِمْن ُذَؤاَبِتَها  َفَخلَّْوا  -َوِفي ِرَواَ�ٍة ِمْن ُحْجَزِتَها  -َألَُجرَِّدنَِّك َوَألَضــْ
لَّى وِل للااَِّ صـــَ ِبیَلَها َوَرَجُعوا ِ�اْلِكَتاِب ِإَلى َرســـُ لََّم. َفَأرْ  ســـَ ُ َعَلْیِه َوســـَ َل ِإَلىللااَّ َهْل «َفَقاَل:  َحاِطٍب  ســـَ

لََّم َقاَل نعم  »؟ُف اْلِكَتابَ َتْعرِ  ُ َعَلْیِه َوســــــَ لَّى للااَّ َم. َوُرِوَي َأنَّ النَِّبيَّ صــــــَ َوَذَكَر اْلَحِدیَث ِبَنْحِو َما َتَقدَّ
 ."َجِمیَع النَّاِس َیْوَم اْلَفْتِح ِإالَّ َأْرَ�َعًة ِهَي َأَحُدُهمْ  َأمَّنَ 

 ...َوُرِوَي َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى للااَُّ َعَلْیِه َوَسلََّم َأمَّنَ  هذا؟ األخیر: أمن؟مخرج 
ٍع. ِمْن َذِلكَ "ا ى َذِلَك ِفي َغْیِر َمْوضـــِ اِر. َوَقْد َمضـــَ ٌل ِفي النَّْهِي َعْن ُمَواَالِة اْلُكفَّ وَرُة َأصـــْ  لثَّاِنَیُة: الســـُّ

َ�ا َأیَُّها الَِّذیَن آَمُنوا َال   {  }اْلُمْؤِمُنوَن اْلَكاِفِر�َن َأْوِلَیاَء ِمْن ُدوِن اْلُمْؤِمِنینَ َال َیتَِّخِذ  { َقْوُلُه َتَعاَلى:
َطاَنًة ِمْن ُدوِنُكمْ  ِخُذوا ِ� َیاءَ   { }َتتَّ اَرى َأْوِل ِخُذوا اْلَیُهوَد َوالنَّصـــــــــَ ِذیَن آَمُنوا َال َتتَّ َها الَّ ُلُه  } َ�ا َأیُّ َوِمْث

�َمانِ  ) َ�ا َأیَُّها الَِّذیَن آَمُنوا ( َلمَّا َسِمعَ  َحاِطًبا ُذِكَر َأنَّ َكِثیٌر. وَ   ".ُغِشَي َعَلْیِه ِمَن اْلَفَرِح ِ�ِخَطاِب اإلِْ
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األمر خطیر جًدا، لكن خطاب حاطب مع غیره  }ْم ِمْنُكْم َفِإنَُّه ِمْنُهمْ َوَمْن َیَتَولَّهُ {و�ال فاألمر خطیر 
 ،وأن هذا الخطاب ،یدل على أن ما �ان فیه مثل ســـــورته  )َأیَُّها الَِّذیَن آَمُنواَ�ا  (بمن المســـــلمین 

التجســــس للكفار على المســــلمین إذا �ان ســــببه الطمع الدنیوي ال �صــــل إلى  االختبار وهذاأو هذا
 الحد األكبر المخرج من الملة.

ةِ ُتْلُقوَن ِإَلْیِهْم  { َقْوُلُه َتَعاَلى: الثَّاِلَثُة:" َكاَن َسِلیًما؛ ِبَدِلیِل  َحاِطٍب  َ�ْعِني ِ�الظَّاِهِر؛ ِألَنَّ َقْلبَ  }ِ�اْلَمَودَّ
ُ َعَلْیِه َوَسلََّم َقاَل َلُهْم:  َوَهَذا َنصٌّ ِفي َسَالَمِة ُفَؤاِدِه  »َأمَّا َصاِحُبُكْم َفَقْد َصَدقَ «َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى للااَّ

وَرِة،  وَرَة َوَقَرْأُت ِ�السُّ ِة َزاِئَدٌة؛ َ�َما َتُقوُل: َقَرْأُت السُّ َوَرَمْیُت ِإَلْیِه َوُخُلوِص اْعِتَقاِدِه. َواْلَباُء ِفي ِ�اْلَمَودَّ
  ..."ةً ائبَ ْفِسي. َوَ�ُجوُز َأْن َتُكوَن نَ َما ِفي َنْفِسي َوِ�َما ِفي نَ 

 َثاِبَتةً 
وِل للااَِّ  َعَلى َأنَّ َمْفُعوَل ُتْلُقونَ  َثاِبَتةً "َوَ�ُجوُز َأْن َتُكوَن  َمْحُذوٌف؛ َمْعَناُه ُتْلُقوَن ِإَلْیِهْم َأْخَباَر َرســـــــــُ

ِة الَِّتي َبْیَنُكْم َوَ�ْیَنُهْم. َوَ�َذِلَك: ُ َعَلْیِه َوَسلََّم ِ�َسَبِب اْلَمَودَّ ونَ  َصلَّى للااَّ ةِ ُتِسرُّ َأْي ِ�َسَبِب   ِإَلْیِهْم ِ�اْلَمَودَّ
ِة. َوَقالَ  ةِ  اْلَفرَّاُء: اْلَمَودَّ  "...ِمنْ  ُتْلُقوَن ِإَلْیِهْم ِ�اْلَمَودَّ

وقد تكون مودة صـــادقة لكنها جبلیة ولیســـت شـــرعیة، �ما یوجد  ،قد توجد المودة بین مســـلم و�افر
ًة َوَرْحَمةْ {تزوج المســــــــــــــلم �تابیة فإن المودة ثابتة . إذا بین الزوجین یود مثل ما ف }َوَجَعَل َبْیَنُكْم َمَودَّ

ن. لكنها لیســـــــــــت �مودة الكتابیة إذا تزوجها ألن المودة ثابتة في الطرفی یود المرأة  المســـــــــــلمة المرأة 
�ما �كون النتفاعه بها وحبه لها و�عجا�ه بها، هذا یوجب لكن هذا ال یؤثر  شرعیة و�نما هي جبلیة

من لوازم المباح ومقتضــــیاته، لكن الكالم إذا قدم هذه  ومباح شــــرًعا وهو علیه منصــــوص ألن هذا
 على المسلمة �سبب دینها وأثرها �سبب ذلك، هذا الذي �خرج �ه نسأل هللا العافیة.

ِة}{تُ   :اْلَفرَّاءُ  "َوَقالَ  ِ�اْلَمَودَّ َها  ْلُقوَن ِإَلْیِهْم  ِة َوُخُروُج َباِء ِفي اْلَمَودَّ َیاَء، َوُدُخوُل اْل َلِة َأْوِل ِمْن صـــــــــِ
َفًة َلُه، َوَ�ُجوُز َأْن تَ  ِمیرِِه. َوِب َأْوِلَیاَء صـــِ َواٌء. َوَ�ُجوُز َأْن َتَتَعلََّق ِب َال َتتَِّخُذوا َحاًال ِمْن ضـــَ ُكوَن ســـَ

ِتْئَناًفا.  ِة}{ َوَمْعَنىاســــــــْ ُحوَن َلُهْم؛  ُتْلُقوَن ِإَلْیِهْم ِ�اْلَمَودَّ ِلِمیَن َوَتْنصــــــــَ َراِئِر اْلُمســــــــْ ُتْخِبُروَنُهْم ِ�ســــــــَ
اجُ  َوَقاَلهُ   ".الزَّجَّ

أما لو �ان الجهاد دفًعا، �عني  هذه الصــــــــــورة التي فیها الجهاد طلب؟�عني هل �ختلف الحكم في 
ك لهذا �تب لیخبر الكفار عما ســــیكون لهم، والمســــلمون في بالدهم وال خطر علیهم، غا�ة ما هنا

د لو أخبر الكفار مواطن الضــــــــــــــعف في بال طون �خالف ما إذا �ان الجهاد دفع,أن الكفار �حتا
 و�بقى المسألة معلقة �السبب الباعث هل ا وأنكى.أشد المسلمین وهم �غزون المسلمین لكان األمر

األمر  تهم، ال شـــك أناك أمر یتعلق �مآخاة دینهم وموادأن هن هو ســـبب الدنیا والطمع الدنیوي أو
 وعظم ومرد ذلك �له إلى ما �كمن في القلب. فیه خطورة
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 قتل الجاسوس �أتي...
ُه َعَلْیِهمْ َمْن َ�ُثَر َتَطلُُّعُه َعَلى َعْوَراِت الْ  "الرَّاِ�َعُة: ِلِمیَن َوُ�َنبِّ َوُ�َعرُِّف َعُدوَُّهْم ِ�َأْخَباِرِهْم َلْم َ�ُكْن  ُمســـــــــْ

ِلیٌم؛ َ�َما َفَعلَ  ، َواْعِتَقاُدُه َعَلى َذِلَك ســــــَ َد  َحاِطبٌ  ِبَذِلَك َ�اِفًرا ِإَذا َ�اَن َفَعَلُه ِلَغَرٍض ُدْنَیِويٍّ ِحیَن َقصــــــَ
ینِبَذِلَك اتَِّخاَذ اْلَیِد َوَلْم َینْ  َة َعِن الدِّ  ".ِو الرِّدَّ

 الطالب: لو وظفه الكفار جاسوسا وقال: غرضي الدنیوي؟
لكفار �مقابل �أجرة منهم ولو ال هذه أجرة ما صــــنع ذلك، مســــألة الكفر ال �كفر لكن عیًنا لصــــار  

  م في حقه.القتل متحت
َك  َذلــِ ُل بــِ ْل ُ�ْقتــَ اِفًرا َفهــَ َك �ــَ َذلــِ ا َال َ�ُكوُن بــِ ُة: ِإَذا ُقْلنــَ اِمســــــــــَ ا َأْم َال "اْلخــَ د� اُس ِفیــِه؛ حــَ ؟ اْخَتَلَف النــَّ

مِ  َماِلكٌ  َفَقالَ  َهبُ  َواْبُن اْلَقاســــِ َماُم. َوَقالَ  :َوَأشــــْ  ِتْلَك ِإَذا َ�اَنْت َعاَدُتهُ  :َعْبُد اْلَمِلكِ  َ�ْجَتِهُد ِفي َذِلَك اإلِْ
وٌس، َوَقْد َقالَ  وِس  َماِلكٌ  ُقِتَل ِألَنَُّه َجاســُ ْعِیِه  -ِ�َقْتِل اْلَجاســُ ِلِمیَن َوســَ َرارِِه ِ�اْلُمســْ ضــْ ِحیٌح ِإلِ َوُهَو صــَ

  ..."َحاِطًبا ِإنََّما اتََّخَذ التَّْكَراَر ِفي َهَذا ِألَنَّ  اْبَن اْلَماِجُشونِ  ِ�اْلَفَساِد ِفي اْألَْرِض. َوَلَعلَّ 
 .اْبَن اْلَماِجُشونِ  هو عبد الملك الذي تقدم ذ�ره

ُ َأْعَلمُ َحاِطًبا  ِألَنَّ " ِل ِفْعِلِه. َ�للااَّ  .ُأِخَذ ِفي َأوَّ
اِدَسُة: َفِإْن  اْلَجاُسوُس  :َأْصَبغُ  َ�ُكوُن َنْقًضا ِلَعْهِدِه. َوَقالَ  :اْألَْوَزاِعيُّ  َفَقالَ  ،اْلَجاُسوُس َ�اِفًرا َ�انَ السَّ

يُّ  ،اْلَحْرِ�يُّ ُ�ْقَتلُ  مِّ ْسَالِم َفُیْقَتَالِن. َوَقْد ُرِوَي  َواْلَجاُسوُس اْلُمْسِلُم َوالذِّ ُ�َعاَقَباِن ِإالَّ ِإْن َتَظاَهَرا َعَلى اإلِْ
يَ  َعِليِّ ْبِن َأِبي َطاِلٍب  َعنْ  ُ َعْنهُ  َرضــــِ لََّم َأتَ  للااَّ ُ َعَلْیِه َوســــَ لَّى للااَّ ِرِ�یَن َأنَّ النَِّبيَّ صــــَ ى ِ�َعْیٍن ِلْلُمشــــْ

ُمهُ  رَ  ُفَراُت ْبُن َحیَّاَن، اســْ اَح: َ�ا َمْعشــَ ارِ  َفَأَمَر ِ�ِه َأْن ُ�ْقَتَل؛ َفصــَ َهُد َأْن َال ِإَلَه  ،اْألَْنصــَ ُأْقَتُل َوَأَنا َأشــْ
ُ َوَأنَّ  ِبیَلُه. ُثمَّ َقاَل:  ُمَحمًَّدا ِإالَّ للااَّ لََّم َفَخلَّى ســَ ُ َعَلْیِه َوســَ لَّى للااَّ وُل للااَِّ ! َفَأَمَر ِ�ِه النَِّبيُّ صــَ ِإنَّ «َرســُ

 ".»ُفَراُت ْبُن َحیَّانَ  ِمْنُكْم َمْن َأِكُلُه ِإَلى ِإ�َماِنِه ِمْنُهمْ 
 حكمه؟ �اطل؟ �مل...

ى صـــــــنیعه شـــــــدید قتله الضـــــــرر المترتب علهو �ختلف اختالف الضـــــــرر المترتب علیه، إذا �ان 
 أسهل. أمره �ان ضرره �سیر �أشیاء ال تؤثر هذه متعین، لكن إن

ا ِمْن ُتْلَقْوَن؛ َأْي َال َتَتَولَّْوُهْم َأْو ُتوَ "  ا ِمْن: َال َتتَِّخُذوا، َوِ�مَّ وُهْم، َوَهِذِه َوَقْوُلُه: َوَقْد َ�َفُروا َحاٌل، ِإمَّ ادُّ
 ."ِلَما َجاَءُكْم َأْي َ�َفُروا ِألَْجِل َما َجاَءُكْم ِمَن اْلَحقّ : اْلَجْحَدِريُّ  أَ َحاُلُهْم. َوَقرَ 

حب المال �عض الناس �قدمه على �ل  عن �ل شـــــــــيء.نســـــــــأل هللا العافیة  الطمع �عمي  الطمع
ال �ان الباعث على هذا هي الدنیا فأمره  تقدم تفصــــــیله إذاعلى ما على �ل حال شــــــيء و�عمیه. 

لمســلمین، وما ابتلیت األمة وما إلى حد الكفر المخرج و�ن �ان شــأنه عظیًما وخطیًرا على ا�صــل 
 .سرت شو�تها إال �أمثال هؤالء. نسأل هللا العافیةك

اِ�َعُة: َقْوُلُه َتَعاَلى: وَل} { "الســـَّ ســـُ یِر ِلُكْفِرِهْم َوُعُتوِِّهْم،  ُ�ْخِرُجوَن الرَّ ِتْئَناُف َ�َالٍم َ�التَّْفســـِ َأْو َحاٍل اســـْ
ُسوَل َوَ�ْخُرُجوَنُكْم  {َوِ��َّاُكْم َأْن ُتْؤِمُنوا ِ�اهللَِّ َر�ُِّكْم} ِمْن َ�َفُروا. َتْعِلیٌل ِل ُ�ْخِرُجوَن؛ اْلَمْعَنى ُ�ْخِرُجوَن الرَّ
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ةَ  ِمنْ  اسٍ  َمكَّ ِممَّْن ُأْخِرَج َمَع  َحاِطبٌ  َوَ�انَ  :ِألَْن ُتْؤِمُنوا ِ�اهللَِّ َأْي ِألَْجِل ِإ�َماِنُكْم ِ�اهللَِّ. َقاَل اْبُن َعبَّ
لََّم. َوِقیَل: ِفي اْلَكَالِم َتْقِد�ٌم َوَتْأِخیٌر، َوالتَّْقِدیُر َال َتتَِّخُذوا عَ  ُ َعَلْیِه َوســـَ لَّى للااَّ ُ�ْم النَِّبيِّ صـــَ ُدوِّي َوَعُدوَّ

ِبیِلي. َوِقیلَ  : ِفي اْلَكَالِم َحْذٌف، َواْلَمْعَنى ِإْن ُ�ْنُتْم َخَرْجُتْم َأْوِلَیاَء ِإْن ُ�ْنُتْم َخَرْجُتْم ُمَجاِهِدیَن ِفي ســــــــَ
ةِ  اِتي، َفَال ُتْلُقوا ِإَلْیِهْم ِ�اْلَمَودَّ ِبیِلي َواْبِتَغاَء َمْرضـــَ {ِإْن ُ�ْنُتْم َخَرْجُتْم ِجَهاًدا ِفي  ِقیَل:و ، ِجَهاًدا ِفي ســـَ

اِتي} ِبیِلي َواْبِتَغاَء َمْرضــــَ ْرٌط َوَجَواُ�ُه ُمقَ  ســــَ ِبیِلي َفَال شــــَ ٌم. َواْلَمْعَنى ِإْن ُ�ْنُتْم َخَرْجُتْم ِجَهاًدا ِفي ســــَ دَّ
َب ِجَهاًدا َواْبِتَغاَء؛ ِألَنَُّه َمْفُعولٌ  ُ�ْم َأْوِلَیاَء. َوَنصـــــَ وَن ِإَلْیِهْم {ُتســـــِ  . َوَقْوُلُه:له َتتَِّخُذوا َعُدوِّي َوَعُدوَّ رُّ

ة َعاَلى:َبَدٌل ِمْن ُتْلُقوَن َوُمِبیَّ  }ِ�اْلَمَودَّ َقاَل َت َما  َعاِل، َ� ُل ِمَن اْألَْف َبدَّ َعاُل ُت ْنُه. َواْألَْف َعْل { ٌن َع َوَمْن َ�ْف
 ".}َذِلَك َیْلَق َأَثاًما ُ�َضاَعُف َلُه اْلَعَذابُ 

 من فعل آخر. من اسم آخر �أتي الفعل بدال �عني �ما �أتي االسم بدال 
دَ " یَبَوْ�هِ  َوَأْنشــَ َجا ُتْلِمْم ِبَنا ِفي ِدَ�اِرَناَمَتى َتْأِتَنا  :ســِ َوِقیَل: ُهَو َعَلى َتْقِدیِر  َتِجْد َحَطًبا َجْزًال َوَناًرا َتَأجَّ

ِة، َفَیُكوُن اْسِتْئَناًفا. وَن ِإَلْیِهْم ِ�اْلَمَودَّ  "َأْنُتْم ُتِسرُّ
من  تلمن بدلف و�نما جوا�ه: تجد حطبا ولیســـت جوا�ا. لیس جواب الشـــرط يألن تلمن بدل من تأت

 يتأت
ا " ــــً اف ــــَ ِتْئن ِة، َفَیُكوُن اســـــــــْ اْلَمَودَّ ــــِ وَن ِإَلْیِهْم � رُّ ِدیِر َأْنُتْم ُتســـــــــِ ــــْ ــــَل: ُهَو َعَلى َتق ُه َوِقی ــــُّ َذا ُ�ل َوهــــَ

ُ َعَلْیِه . ِلَحاِطٍب  ُمَعاَتَبةٌ  لَّى للااَّ وِل للااَِّ صـــــَ یَحِتِه ِلَرســـــُ ِلِه َوَ�َراَمِتِه َوَنصـــــِ لََّم َوُهَو َیُدلُّ َعَلى َفضـــــْ َوســـــَ
  :َتُكوُن ِإالَّ ِمْن ُمِحبٍّ ِلَحِبیِبِه. َ�َما َقالَ  َوِصْدِق ِإ�َماِنِه، َفِإنَّ اْلُمَعاَتَبَة َال 

ِدیــــــقٍ  ْن صــــــــــــــَ ِة مــــــِ َودَّ مــــــَ ُب َذا الــــــْ اتــــــِ ابُ      ُأعــــــَ نــــــَ تــــــِ ُه اجــــــْ نــــــْ ي مــــــِ نــــــِ ا َرابــــــَ   ِإَذا مــــــَ
اُب َفَلْیَس ُودّ         َب اْلِعتـــــَ ابُ                    ِإَذا َذهـــــَ ا َ�ِقَي اْلِعتـــــَ  َوَ�ْبَقى اْلُودُّ مـــــَ

 . �فید العتاب، فال شك أن المودة تنتهي المسألة أكبر من العتاب، �عني ما �عني صارت
ِة َأْي ِ�النَِّصیَحِة ِفي اْلِكَتاِب ِإَلْیِهْم. َواْلَباُء َزاِئَدٌة َ�َما َذَكْرَنا، َأْو َثاِبَتةٌ    "َزاِئَدٍة. َغْیرُ  "َوَمْعَنى ِ�اْلَمَودَّ
في هذا الموضــــــع أي إذا حذفت اســــــتقام الكالم، و�ن �انت مفیدة من حیث المعنى  معنى زائدتها 

و�ال وجود حرف في �تاب هللا تعالى ال قیمة له ال في اللفظ وال في المعنى هذا القرآن مصــــــــــــــون 
 عنه.

َمْرُتْم، َوَما َأْعَلْنُتْم: َأْظَهْرُتْم. َواْلَباُء ِفي ِ�َما َزاِئَدٌة؛ ُ�َقاُل:  :}َأْخَفْیُتمْ َوَأَنا َأْعَلُم ِ�َما {َقْوُلُه َتَعاَلى: " َأضـــْ
ْن ُ�لِّ َعِلْمُت َ�َذا، َوَعِلْمُت ِ�َكَذا. َوِقیَل: َوَأَنا َأْعَلُم ِمْن ُ�لِّ َأَحٍد ِ�َما ُتْخُفوَن َوَما ُتْعِلُنوَن، َفُحِذَف مِ 

َقاُل: ُفَالٌن أَ  َما ُ� َحٍد. َ� ُل ِمْن َغْیرِِه.َأ اسٍ  َوَقالَ  ْعَلُم َوَأْفضــــــــــَ َما َأْخَفْیُتْم} :اْبُن َعبَّ َنا َأْعَلُم ِ� ِفي  {َوَأ
ْقَراِر َوالتَّْوِحیدِ  َنِتُكْم ِمَن اإلِْ ُدوِرُ�ْم، َوَما َأْظَهْرُتْم ِ�َأْلســـــِ رَّ ِإَلْیِهْم  {َوَمْن َ�ْفَعْلُه ِمْنُكْم} .صـــــُ َأْي َمْن ُ�ســـــِ

ِبیل} ِمْنُكْم. َوُ�َكاِتْبُهمْ  َواَء الســــَّ لَّ ســــَ َد الطَِّر�ِق. {َفَقْد ضــــَ  }{ِإْن َیْثَقُفوُ�مْ  :َقْوُلُه َتَعاَلى َأْي َأْخَطَأ َقصــــْ
ْبِهَها. وَ  اَ�َفِة َوشـــــِ اَدَفِة اْلِغرَِّة ِفي اْلُمســـــَ اِدُفوُ�ْم؛ َوِمْنُه اْلُمَثاَقَفُة؛ َأْي َطَلُب ُمصـــــَ ِقیَل: َیْلَقْوُ�ْم َوُ�صـــــَ

َنَتُهْم  َیْثَقُفوُ�ْم َ�ْظَفُروا ِ�ُكْم َوَ�َتَمكَُّنوا ِمْنُكْم. ِدَیُهْم َوَأْلســـــــــِ ُطوا ِإَلْیُكْم َأیـــْ َداًء َوَ�ْبســـــــــُ {َ�ُكوُنوا َلُكْم َأعـــْ
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وِء} َنَتُهْم  ِ�الســـــــُّ ْرِب َواْلَقْتِل، َوَأْلســـــــِ ْتِم.َأْي َأْیِدیَهْم ِ�الضـــــــَّ وا َلْو َتْكُفُروَن} ِ�الشـــــــَّ َفَال  ؛َحمَّدٍ ِ�مُ  {َوَودُّ
 ".ُتَناِصُحوُهْم َفِإنَُّهْم َال ُیَناِصُحوَنُكمْ 

�خالف  نسأل هللا العافیة م إال وال ذمةال یرقبون فیههذا حال الكفار مع المسلمین إذا ظفروا بهم،  
حال المسلمین معهم إذا ظفروا بهم، ألن الدافع لقتال الكفار للمسلمین الطمع فیهم والتشفي منهم. 

هدا�ة البشـــر، ال اد الشـــرعي عند المســـلمین إنما هو لوالقضـــاء علیهم وســـلب أموالهم، �خالف الجه
 إنما هو لهدایتهم. و�یذائهم للتسلط علیهم

َعاَلى:" َتَذرَ  َلْن َتْنَفَعُكْم َأْرَحاُمُكْم} { َقْوُلُه َت ا اْع مَّ َما  َحاِطبٌ  َل ًما ِفی َلُه َأْوَالًدا َوَأْرَحا َبْیَنُهْم، َبیََّن ِ�َأنَّ 
َي ِمْن َأْجِل َذلِ  ْیًئا َیْوَم اْلِقَیاَمِة ِإْن ُعصـــِ بُّ َعزَّ َوَجلَّ َأنَّ اْألَْهَل َواْألَْوَالَد َال َیْنَفُعوَن شـــَ ُل { َك.الرَّ َ�ْفصـــِ

اَر. َوِفي  َبْیَنُكْم} ـــَّ اِفِر�َن الن ـــَ ُل اْلك ْدخـــِ ـــُ َة َو� ـــَّ ُل اْلُمْؤِمِنیَن اْلَجن ْدخـــِ ـــُ ْبٌع: َفی ُل ِقَراَءاٌت ســـــــــَ َ�ْفصــــــــــــِ
ِصمٌ  َقَرأَ  ًفا. َوَقَرأَ  "َعا اِد ُمَخفَّ ْسِر الصَّ ِصُل" ِ�َفْتِح اْلَیاِء َوَ� ًدا ِإالَّ َأنَُّه َعَلى َما والكَسائي مُ  َحْمَزةُ  َ�ْف َشدَّ

 ..."َلْم ُ�َسمَّ َفاِعُلهُ 
ل ل ُ�َفصَّ  ُ�َفصَّ

َدًة.ِ�النُّوِن  َوالنََّخِعيُّ  َطْلَحةُ  َوَقَرأَ " اِد ُمَشدَّ  "َوَ�ْسِر الصَّ
لُ نُ   َفصِّ
َفًة. َعْلَقَمةَ  َوُرِوَي َعنْ "  "َكَذِلَك ِ�النُّوِن ُمَخفَّ

 َنْفِصل
َفًة ِمْن َأْفَصَل. َوَقَرَأ اْلَباُقوَن  )ُ�ْفِصلُ ( قتادة وأبو َحْیَوةَ  َوَقَرأَ " اِد ُمَخفَّ  )ُ�ْفَصلُ (ِ�َضِم اْلَیاِء َوَ�ْسِر الصَّ

اِد َعَلى اْلِفْعِل اْلَمْجُهوِل، َواْخَتاَرهُ  ُموَمٍة َوَتْخِفیِف اْلَفاِء َوَفْتِح الصـــَّ َف  .َأُبو ُعَبْیدٍ  ِبَیاٍء َمضـــْ َفَمْن َخفَّ
 وقوله..." َوُهَو َخْیُر اْلَفاِصِلیَن}{ َفِلَقْوِلِه:

  ل.فهو فاِص  لُ ِص فْ �َ من ثالثي َفَصَل 
  ..."اْلَفْصِل}ِإنَّ َیْوَم  { :"َوَقْوله

 لَفْص المصدر َفَصَل 
َد َفِألَنَّ َذِلَك َأْبَیُن ِفي اْلِفْعِل اْلَكثِ  " ِد..."یِر اَوَمْن َشدَّ ِر اْلُمَتَردِّ   ْلُمَكرَّ

  .نعم ألن التشدید للتكثیر
 "َوَمْن َأَتى ِ�ِه َعَلى َما َلْم ُ�َسمَّ َفاِعُلُه َفِألَنَّ اْلَفاِعَل َمْعُروٌف."
 :-جل وعال-قوله ما في أســــــــــباب بناء الفعل للمجهول �ون الفاعل معلوم لدى الســــــــــامع �ومن  

 حدا بیشك في الخالق! {َوُخِلَق اْإلْنَسان َضِعیًفا}
ِمیَر ِإَلى للااَِّ َتَعاَلى. َوَمْن َقَرَأ ِ�النُّوِن َفَعَلى التَّْعِظیِم." مَّى اْلَفاِعِل َردَّ الضـــــَّ ُ  َوَمْن َأَتى ِ�ِه ُمســـــَ {َ�للااَّ

یٌر} َنٌة ِفي ِإْبَراِهیمَ  { َقْوُلُه َتَعاَلى: ،ِ�َما َتْعَمُلوَن َ�صـــِ َوٌة َحســـَ َلمَّا َنَهى َعزَّ َوَجلَّ  } َقْد َ�اَنْت َلُكْم ُأســـْ
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ةَ  اِر َذَكَر ِقصَّ ؤَ  ِإْبَراِهیمَ  َعْن ُمَواَالِة اْلُكفَّ َالُم، َوَأنَّ ِمْن ِسیَرِتِه التََّبرُّ اِر؛ َأْي َفاْقَتُدوا  َعَلْیِه السَّ ِمَن اْلُكفَّ
 ".ِ�ِه َوْأَتمُّوا؛ ِإالَّ ِفي اْسِتْغَفارِِه ِألَِبیهِ 

ذلك  وما عدا ذلك فهو قدوة، ومع {ِإالَّ َقْوَل ِإبَراِهیَم ِألَِبیِه َألَسَتْغِفَرنَّ َلَك} .اآل�ة استثني بنفسألنه 
علیه -شــــــــــرع لنا وشــــــــــرع من قبلنا، ومن قبلنا إبراهیم الخالف بین أهل العلم في شــــــــــرعه هل هو 

 ، هل نحن متعبدون �ه؟ اآل�ة تدل على ذلك إال ما استثني.-السالم
َوُتَك؛ َأْي ِمْثُلَك "  ى ِ�ِه، ِمْثُل اْلِقْدَوِة َواْلُقْدَوِة. َوُ�َقاُل: ُهَو ِإســْ َوُة َما ُیَتَأســَّ َوُة َواْألُســْ ســْ َوَأْنَت ِمْثُلُه. َواإلِْ
 ".ِمَن اْلُمْؤِمِنینَ  ِإْبَراِهیمَ  َوالَِّذیَن َمَعُه َ�ْعِني َأْصَحابَ  ُأْسَوٌة ِ�َضِم اْلَهْمَزِة ُلَغَتاِن. َعاِصمٌ  َقَرأَ وَ 
مماثلة �ه ألني  �ذا ُأســــــــــــــوة �فالن �عنيبي ُ�فعل  أعطى �ذا أو �عني إذا قال أحد مثًال: لماذا ال 

 مثله، ال یز�د عني وال أز�د عنه.
الَ  دٍ  "َوقـَ اءُ  :اْبُن َز�ـْ اُلوا ِلَقْوِمِهم { ُهُم اْألَْنِبیــَ ارِ  }ِإْذ قـَ ُدوَن ِمْن ُدوِن  اْلُكفــَّ ا َتْعبــُ ا ُبَرآُء ِمْنُكْم َوِممــَّ {ِإنـَّ
َرَكاَء، َوَظِر�ٍف َوُظَرَفاَء. َوِقَراَءةُ  للااَِّ} ِر�ٍك َوشــُ َناُم. َوُ�َرآُء َجْمُع َبِريٍء؛ ِمْثُل شــَ اْلَعامَِّة َعَلى  َأِي اْألَصــْ

ى ْبُن ُعَمرَ  َوْزِن ُفَعَالَء. َوَقَرأَ  َحاقَ  ِعیســــــَ ِر اْلَباِء َعَلى َوْزِن ِفَعاٍل؛ ِمْثُل  َواْبُن َأِبي ِإســــــْ ِبَراُء ِ�َكســــــْ
اٍر، َوَطِو�ٍل َوِطَواٍل، َوَظِر�ٍف َوِظَراٍف. َوَ�ُجوُز َتْرُك اْلَهْمَزِة َحتَّى َتُقوَل: َبًرا؛ یٍر َوِقصـــــــَ ُن.  َقصـــــــِ َوُتَنوَّ

َدِر. َوُقِرَئ  )َبَراءُ (َوُقِرَئ  ِف ِ�اْلَمصــْ ِر؛ َ�ُرَخاٍل َوُرَ�اٍب.  )ُبَراءُ (َعَلى اْلَوصــْ مِّ ِمَن اْلَكســْ َعَلى ِإْبَداِل الضــَّ
َالُم ِفي ِفْعِلِه. َوَذِلَك  ِ�ِإْبَراِهیمَ  َواْآلَ�ُة َنصٌّ ِفي اْألَْمِر ِ�اِالْقِتَداءِ  ْرَع َمْن َقْبَلَنا َعَلْیِه الســَّ ُح َأنَّ شــَ حِّ ُ�صــَ
ُ َوَرُسوُلهُ   ".}َكَفْرَنا ِ�ُكمْ  {. َشْرٌع َلَنا ِفیَما َأْخَبَر للااَّ

من قدوة و�دخلون في خالف حكم شـــــــرع معه هم أتباعه وأصـــــــحا�ه هل هم  على القول �أن الذین
َنٌة ِفي ِإْبَراِهیَم {قبلنا؟  َوٌة َحســــــَ �أن الذین معه قول العلى  ]٤[الممتحنة:}َوالَِّذیَن َمَعهُ َقْد َ�اَنْت َلُكْم ُأســــــْ

لكن إذا �ان المراد أتباعه �ما في  یدخلون في الخالف ،على أنهم األنبیاء هذا ما فیه إشــــــــــــــكال
لكن هل في  نین هل هم قدوة لنا؟ إبراهیم نعمالســــر �عني أصــــحاب إبراهیم علیه الســــالم من المؤم

علیه -یم والذین معه قدوة لنا هل یتأتى الخالف في أصحاب إبراهیم مثل هذه الحالة إذا �ان إبراه
هذا االعتبار، أو أن الذین من قبلنا شرع لنا ب أن فعلهم ُ�قتدى �ه �النسبة لنا، و�كون شرع -السالم

والذین معه تبعوه واقتدوا �ه فنحن نقتدي أنهم تبعوه فیكون األصـــــــــــــل إبراهیم  معه من أصـــــــــــــحا�ه 
أن المراد بین الجمیع. و�ذا قیل  صـــــل هو المقتدى �ه ألنه هو المشـــــتركدى �ه واأل�المقتدي والمقت

�عني أقرب إلى اللفظ األنبیاء؟  أیهما أقرب الذین معه، أصــــــــــحا�ه أوو  هم األنبیاء ارتفع إشــــــــــكال.
المخالطة، تقتضــــــي المخالطة واألنباء ســــــواء  ألن المعیة تقتضــــــياألصــــــحاب  �عني أظهر �ونهم

القول لكن على شــك األنبیاء  يما ف في الزمان. الطه إال من اجتمع معه�عده لم �خ أو ،كانوا قبله
نهم �مثا�ة �اعتبارهم الذین معه من أصــــــــــحا�ه، هل نقول إ ،نبیاءما هم األ ،إنهم أصــــــــــحا�هالثاني 

تأســـوا �ه وشـــرعه شـــرع لنا فنتأســـى بها، �ما نقول أن  ما داموا اقتدوا �ه وســـلموا له وتأســـوا �ه أنهم
غیر حجة؟ هل هو ملزم لنا أو  هل حجة أوأو عمل الصـــــحا�ة  ،في مســـــألة قول الصـــــحابي مثًال 
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، فهل �كون قدوة وأســـوة من -صـــلى هللا علیه وســـلم–غیر ملزم؟ األصـــل القدوة واألســـوة هو النبي 
فالن قدوة لماذا؟ ألنه اقتدى  ل في وقتنا هذا:�عني �ما �قا -علیه الصـــــــــــالة والســـــــــــالم-اقتدى �ه 

 ظاهر؟�و ا هم ون �ه. ظاهر أوناس �قتدوأتسى �ه فعامة ال -صلى هللا علیه وسلم–�النبي 
 طالب:....... 

 .إذا قیل األنبیاء انتهى إشكال
هم شـــــيء، �عني فیإبراهیم، والذین معه ما اســـــتثنى خاص � }{ِإالَّ َقْوَل ِإبَراِهیَم ِألَِبیهِ هذا االســـــتثناء 

هل  . ما اســـــتثني �حقهم شـــــيء.كون داوود أو ســـــلیمان یدخلون في الذین معه �اعتبار أنهم أنبیاء
، ألن هذه قضـــــــــــــیة معینة ال یلزم منها وا أفضـــــــــــــل من إبراهیم؟! ال یلزممقتضـــــــــــــى ذلك أنهم �كون

ُ�كســــــــــى یوم إبراهیم أول من �ون نظیر ما قلنا مراًرا أن �عني المفاضــــــــــلة أو التفضــــــــــیل المطلق، 
 .ى هذا أنه أفضل من محمد؟ لیس معنىالقیامة هل معن

َأْي ِ�َما آَمْنُتْم ِ�ِه ِمَن اْألَْوَثاِن. َوِقیَل: َأْي ِ�َأْفَعاِلُكْم َوَ�َذْبَناَها َوَأْنَكْرَنا َأْن َتُكوُنوا َعَلى  }َكَفْرَنا ِ�ُكمْ  {"
.  ."} َواْلَبْغَضاُء َأَبًدا{َوَ�َدا َبْیَنَنا َوَ�ْیَنُكُم اْلَعَداَوُة  َحقٍّ

ینكم أ، إنما بدا بیننا و�ینكم �عني ظهر بیننا و��عني ابتدولیســــت من بدأ یبدأ بدا یبدو �عني ظهر، 
  .�كم ما �فرنابیلكم لعرفنا س ، لماعداوةال
ا ُدْمُتْم َعَلى ُ�ْفِرُ�مْ " ا َمَعُكْم مــَ ــَ َذا َدْأُبن اهللَِّ  .َأْي هــَ اَداُة  َوحــَدُه}{َحتَّى ُتْؤِمُنوا �ــِ ُب اْلُمعــَ ــِ ٍذ َتْنَقل ــِ َفِحیَنئ

َتْغِفُروَن  {ِإالَّ َقْوَل ِإبَراِهیَم ِألَِبیِه َألَســـــــَتْغِفَرنَّ َلَك} ُمَواَالًة. ِتْغَفاِر َفَتســـــــْ ْوا ِ�ِه ِفي اِالســـــــْ َفَال َتَتَأســـــــَّ
ِرِ�یَن؛ َفِإنَُّه َ�اَن َعْن َمْوِعَدٍة ِمْنُه َلُه؛ َقاَلهُ  ِتْثَناِء  َوُمَجاِهدٌ  ةُ َقَتادَ  ِلْلُمشــــْ َوَغْیُرُهَما. َوِقیَل: َمْعَنى اِالســــْ

 ".َهَجَر َقْوَمهُ  ِإْبَراِهیمَ  َأنَّ 
ِتْغَفاُر ِإْبَراِهیَم ِألَِبیِه ِإالَّ َعْن َمْوِعَدٍة َوَعَدَها ِإ�َّاُه َفَلمَّا { �ونه موعدة: هذا منصــوص علیه  َوَما َ�اَن اســْ

 ر له تبرأ منه.ه أنه ال �مكن أن �ستغفحالأمره و �عني  } ...َتَبیََّن َلهُ 
ِتْثَناِء َأنَّ  ِتْغَفاِر ِألَِبیِه، ُثمَّ َبیََّن ُعْذَرُه ِفي  ِإْبَراِهیمَ  "ِقیَل: َمْعَنى اِالســْ َهَجَر َقْوَمُه َوَ�اَعَدُهْم ِإالَّ ِفي اِالســْ

 "ُسوَرِة التَّْوَ�ِة.
ن التبرؤ موهو هذه المســألة فقط ع ما جاء �ه أو في �إبراهیم في جمی �عني هل االقتداء واألئتســاء

 في شرع من قبلنا. المشر�ین؟ على الخالف بین أهل العلم
اِئِر اْألَْنِبَیاءِ  َوِفي َهَذا َدَالَلٌة َعَلى" َالُم َعَلى ســـَ َالُة َوالســـَّ َنا َعَلْیِه الصـــَّ یِل َنِبیِّ ِألَنَّا ِحیَن ُأِمْرَنا  ؛َتْفضـــِ

ُسوُل َفُخُذوُه َوَما َنَهاُكْم َعْنُه َفاْنَتُهوا} ِ�ِه ُأِمْرَنا َأْمًرا ُمْطَلًقا ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى:ِ�اِالْقِتَداِء   {َوَما آَتاُكُم الرَّ
ِتْثَناٌء  ِ�ِإْبَراِهیمَ  َوِحیَن ُأِمْرَنا ِ�اِالْقِتَداءِ  َتْثَنى َ�ْعَض َأْفَعاِلِه. َوِقیَل: ُهَو اســــْ َالُم اســــْ ُمْنَقِطٌع؛ َعَلْیِه الســــَّ

َلَم، َفَلمَّا َ�اَن َلُه َأنَُّه َلْم  ِإْبَراِهیمَ  َأْي َلِكنَّ َقْولَ  ِألَِبیِه الســــــــتغفرن َلَك، ِإنََّما َجَرى ِألَنَُّه َظنَّ َأنَُّه َأســــــــْ
ْسِلْم َتَبرََّأ ِمْنُه. َوَعَلى َهَذا َ�ُجوزُ  ْسَلمَ  ُ� ْسِتْغَفاُر ِلَمْن َ�ُظنُّ َأنَُّه َأ ،  ُتمْ َوَأنْ   ؛اِال َلْم َتِجُدوا ِمْثَل َهَذا الظَّنِّ

 ".َفِلَم ُتَواُلوُهمْ 
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لو �ان مبتدًعا ال تخرجوا بدعته عن دائرة و والذي �غلب على الظن أنه مســـــــلم  جنازة �عني لو ُقدم
 .حتى نتأكدفال ندعو له  بدع له. ال �قال هذا بلد صلى علیه وُ�دعى�اإلسالم فُیعامل على أصل 
إن �ان �عض الناس �شــترط في الدعاء للجنازة و  لمن ُ�ظن أنه مســلم.وعلى هذا �جوز االســتغفار 

و�ذا �ان في  ممن �ســــتحق هذا الدعاء أو ممن �جوز االســــتغفار له. المســــألة مســــألة غلبة الظن.
�ســـتغفر له و�صـــلى  هذاف�خرج عن دائرة اإلســـالم أنه مســـلم ولم  على الظن وغلببالد المســـلمین 

 .یهعل
ْيٍء}{" َالُم ألَِ  ِإْبَراِهیمَ  َهَذا ِمْن َقْولِ  َوَما َأْمِلُك َلَك ِمَن للااَِّ ِمْن شــــــَ ِبیِه؛ َأْي َما َأْدَفُع َعْنَك َعَلْیِه الســــــَّ

َرْكَت ِ�ِه. ْیًئا ِإْن َأشـــــْ ْلَنا { ِمْن َعَذاِب للااَِّ شـــــَ َالُم  ِإْبَراِهیمَ  َهَذا ِمْن ُدَعاءِ  }َر�ََّنا َعَلْیَك َتَو�َّ َعَلْیِه الســـــَّ
 ".هُ َوَأْصَحا�

ر�نا علیك تو�لنا هذا دعاء، أو إخبار  ر عما في القلب من قوة في التو�ل؟هذا دعاء، أو إخباهل 
أنت ســـــــبحانك إني  ال إله إال ذي النون: ودعوةهو إخبار.  في القلب من قوة التو�ل والیقین؟ عما

  إخبار. النون وهي في سورتهاذي دعوة  كنت من الظالمین.
  طالب:......

 دعاء عبادة. ..كون دعاء مسألة.�عني الدعاء أعم من أن �
ُلوا َعَلى للااَِّ َوُقوُلو  اِر َوَتَو�َّ َنا َعَلْیَك {ا: "َوِقیَل: َعلََّم اْلُمْؤِمِنیَن َأْن َ�ُقوُلوا َهَذا. َأْي َتَبرَُّءوا ِمَن اْلُكفَّ َر�َّ

ْلَنا یرُ { .؛ َأْي َرَجْعَنا}َوِ�َلْیَك َأَنْبَنا{، ؛ َأِي اْعَتَمْدَنا}َتَو�َّ ُجوُع ِفي اْآلِخَرِة. }َوِ�َلْیَك اْلَمصـــِ {َر�ََّنا َال  َلَك الرُّ
ِذیَن َ�َفُروا} َنا َعَلْیَنا َفَیُظنُّوا َأنَُّهْم َعَلى َحقٍّ َفُیْفَتَتُنوا ِبَذِلَك. َوِقیلَ  َتْجَعْلَنا ِفْتَنًة ِللَّ : َأْي َال ُتْظِهْر َعُدوَّ

ُبوناَال ُتَسلِّْطُهْم َعَلْینَ   ".ا َفَیْفِتُنوَنا َوُ�َعذِّ
�فتنة الناس أو مفتونین؟ �الم المؤلف فاتنین �ســبب  هل المراد فاتنین أو مفتونین؟ ال تجعلنافتنة  

ون یفتتنم على حق ففیظنوا أنه عــدونــاالثــاني یــدل على أي ال تظهر علینــا  یــدل على هــذا والقول
 نونااه. وقیل: ال تســـلطهم علینا فیفتمقتضـــ. هذا ما ظهر علینا عدوناالحق �نا على أننا لو  بذلك.

 یدل على أنهم فاتنین، والثاني یدل على أنهم مفتونین. ن: االولفاالحتماال، و�عذبونا
الَ "  ُه َتعـــَ اَن َلُكْم ِفیِهمْ  { :ىَقْولـــُ ْد �ـــَ ُه ِمَن  ِإْبَراِهیمَ  َأْي ِفي }َلقـــَ اِء.َوَمْن َمعـــَ اِء َواْألَْوِلیـــَ   اْألَْنِبیـــَ
َر ِللتَّْأِكیِد. َوِقیَل: َنَزَل الثَّاِني َ�ْعَد اْألَ   اِر. َوِقیَل: ُ�رِّ ِؤ ِمَن اْلُكفَّ َنٌة َأْي ِفي التََّبرُّ َوٌة َحســـَ ٍة؛ ُأســـْ ِل ِ�ُمدَّ وَّ

َراِت ِفي اْلُقْرآِن َعَلى َهَذا اْلَوْجِه.  "َوَما َأْكَثُر اْلُمَكرَّ
كرر بلفظه ومعناه ال بد أن تجد أســـــــرار �ثیرة جًدا، ال تجد شـــــــيء � رار في القرآن الكر�م لهوللتك 

شـــیًئا من االختالف و�ن لم یوجد شـــيء من االختالف في الظاهر فاختالف المعنى یتبع الســـیاق، 
قد �كون االختالف والز�ادات في المعاني تبًعا لموقعها في الســــــــــــــیاق وما قبلها وما �عدها، �عني 

هذا الكالم في هذا السیاق داللته موقع �ل وجه وفي �ل حرف، لكن  الكالم في ظاهره مطابق من
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ا عن داللته في الســــــیاق األخر.قد تختلف ز�ادة ونق وُ�ینت أســــــرار التكرار في �تب التفســــــیر  صــــــً
 فیها �تب خاصة.و 

َالِم َوَقُبوِل َهِذِه  َوَمْن َیَتَولَّ}{"  ســْ }{ اْلَمَواِعظِ َأْي َعِن اإلِْ َ ُهَو اْلَغِنيُّ ِلَحاَجِتِه  َأْي َلْم َیَتَعبَّْدُهمْ  َفِإنَّ للااَّ
ِرِ�یَن َفَعِلَم  }اْلَحِمیدُ { ِإَلْیِهْم. ِلُموَن َأْقِرَ�اَءُهْم ِمَن اْلُمشــْ َفاِتِه. َوَلمَّا َنَزَلْت َعاَدى اْلُمســْ ِه َوصــِ ِفي َنْفســِ

ِلِمیَن ِفي َذِلَك َفَنَزَلْت  َة َوْجِد اْلُمســــْ دَّ ُ شــــِ ُ َأْن َ�ْجَعَل َبْیَنُكْم َوَ�ْیَن الَِّذیَن َعاَدْیُتْم ِمْنُهْم {: للااَّ ى للااَّ َعســــَ
ًة} َلَم َقْوٌم ِمْنُهْم َ�ْعَد َفْتحِ  َمَودَّ ِلَم اْلَكاِفُر. َوَقْد َأســـــْ ِلُموَن؛ َمكَّةَ  َوَهَذا ِ�َأْن ُ�ســـــْ َكَأِبي  َوَخاَلَطُهُم اْلُمســـــْ

ْفَیاَن ْبِن َحْرٍب  امٍ  ، ســـــُ َهْیِل ْبِن َعْمٍرو ، َواْلَحاِرِث ْبِن ِهشـــــَ ُة َوِقیَل: اْلمَ  . َوَحِكیِم ْبِن ِحَزامٍ  ، َوســـــُ َودَّ
لَّمَ  ُ َعَلْیِه َوســـــــَ لَّى للااَّ ْفَیانَ  َتْزِو�ُج النَِّبيِّ صـــــــَ َأِبي  َفَالَنْت ِعْنَد َذِلَك َعِر�َكةُ  ؛ُأمَّ َحِبیَبَة ِبْنَت َأِبي ســـــــُ

  ".ُسْفَیانَ 
علیه - في أزواجه إذ �جدون عداوات، حن و المصــــــــــــــاهرة تذیب ما بین الناس من إ ال شــــــــــــــك أنو 

یتزوج المرأة الكبیرة من أجل أن یذوب ما  .�ثیر من القبائل، من أجل هذامن  -الصـــــالة والســـــالم
علیه الصـــــــــالة - وس ألنه قد �كون قر�بها ُقتل معهو�ین هذه القبائل من شـــــــــيء مما في النف بینها

وهذا موجود ومحســـــــــــــوس بین   ا،تزوج منهم ذهب مثل هذإذا علیه ف وقومها �جدون  ،-والســـــــــــــالم
حن والعداوات الســــا�قة، ثم �عد ذلك إذا حصــــل بینهم بینهم شــــيء من اإلالعوائل قد �كون األســــر و 

 مصاهرة زالت هذه األمور.

ْفَیانَ  َفَالَنْت ِعْنَد َذِلَك َعِر�َكةُ " ِكیَمُتُه ِفي اْلَعَداَوِة. َقالَ  ،َأِبي ســــــُ َتْرَخْت شــــــَ َكاَنِت  :اْبُن َعبَّاسٍ  َواســــــْ
ُة َ�ْعَد اْلَفْتِح َتْزِو�َج  لَّمَ اْلَمَودَّ ُ َعَلْیِه َوســـــــــَ لَّى للااَّ ْفَیانَ  النَِّبيِّ صـــــــــَ َوَ�اَنْت  ؛ُأمَّ َحِبیَبَة ِبْنَت َأِبي ســـــــــُ

َشةِ  َوَ�اَنْت ِهَي َوَزْوُجَها ِمْن ُمَهاِجَرةِ  ،َعْبِد للااَِّ ْبِن َجْحشٍ  َتْحتَ  َر َوَسَأَلَها  .اْلَحَب صَّ َفَأمَّا َزْوُجَها َفَتَن
ْصَراِنیَِّة. َفَبَعَث النَِّبيُّ َصلَّى َأْن ُتَتاِ�َعُه َعَلى ِدی ِنِه َفَأَبْت َوَصَبَرْت َعَلى ِدیِنَها، َوَماَت َزْوُجَها َعَلى النَّ

َحاِ�ِه: َمْن َأْوَالُكْم ِبَها ؟ َقا يُّ ِألَصـــْ يِّ َفَخَطَبَها؛ َفَقاَل النََّجاشـــِ لََّم ِإَلى النََّجاشـــِ ُ َعَلْیِه َوســـَ َخاِلُد  :ُلواللااَّ
 ".ِعیِد ْبِن اْلَعاصِ ْبُن سَ 

 هو الذي یتولى عقد النكاح علیها.فنسًبا من عصبتها إلیها �عني أقر�هم 
ِعیِد ْبِن اْلَعاصِ  َقاُلوا:" يُّ ِمْن ِعْنِدِه  .َخاِلُد ْبُن ســــَ ُكْم. َفَفَعَل؛ َوَأْمَهَرَها النََّجاشــــِ ْجَها ِمْن َنِبیِّ َقاَل: َفَزوِّ

لََّم ِإَلى .َأْرَ�َعِماَئِة ِدیَنارٍ  ُ َعَلْیِه َوســـــــَ لَّى للااَّ انَ  َوِقیَل: َخَطَبَها النَِّبيُّ صـــــــَ َجُه  ،ُعْثَماَن ْبِن َعفَّ َفَلمَّا َزوَّ
اَق َعْنُه اْلَمْهَر َوَ�َعَث ِبَها ِإَلْیِه. َفَقالَ  يِّ ِفیَها؛ َفســَ ْفَیانَ  ِإ�َّاَها َ�َعَث ِإَلى النََّجاشــِ ِرٌك  َأُبو ســُ َوُهَو ُمشــْ

لََّم اْبَنَتُه: َذِلكَ َلمَّا  ُ َعَلْیِه َوســـــَ لَّى للااَّ اِل َغْیِر  َبَلَغُه َتْزِو�ُج النَِّبيِّ صـــــَ اْلَفْحُل َال ُ�ْقَدُع َأْنُفُه. ُ�ْقَدُع ِ�الدَّ
  ."ًمااْلُمْعَجَمِة؛ ُ�َقاُل: َهَذا َفْحٌل َال ُ�ْقَدُع َأْنُفُه؛ َأْي َال ُ�ْضَرُب َأْنُفُه. َوَذِلَك ِإَذا َ�اَن َ�ِر�

أموًرا ومنها أن یتزوج أم  -صــلى هللا علیه وســلم–أ�ا ســفیان طلب من النبي الحدیث الذي فیه أن 
لعل هذا الطلب فمن أم حبیبة قبل إسالم أبي سفیان   -صلى هللا علیه وسلم–زواج النبي و حبیبة، 

غیر وأبوها   -وسلمصلى هللا علیه –من أجل تجدید العقد جبًرا لخاطره، ألنه تولى تزو�جها النبي 
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�مكن أن �ســب بها  ،ومنقصــة علیه في نفســه أن هذا فیه غضــاضــة أقرب الناس إلیها، و�أنه رأى
هو على ما ذ�ر في شــرح الحدیث و   -صــلى هللا علیه وســلم–لكنه لما أســلم طلب هذا األمر منه 

أبي  ســـــــالمإقبل   -صـــــــلى هللا علیه وســـــــلم–ما تقدم زواج النبي  الحدیث أنه في الصـــــــحیح. مفاد
وعقد -صـــلى هللا علیه وســـلم–النبي  هاهم جماهیر أهل الســـیارة أنه تزوجو ، لكن الذین قالوا ســـفیان

–أن یتزوجها النبي  �عني من طلب أبي ســــــــفیان الحبشــــــــة قال أن المراد من طلبه علیها وهو في
ُ�طلق أ�ًضا على  الوطء والزواج والنكاح �ما �طلق على أن �جدد له العقد  -صلى هللا علیه وسلم

 .. العقد.
لعل المراد بهذا  :�قول .قبل الفتح الهجرة إلى الحبشــــــة في  -صــــــلى هللا علیه وســــــلم–لكن زواجه 

طو�ل لن المسـتفیض في السـیرة أنه ارتد وال شـك التزو�ج هو تجدید العقد. الكالم في هذه المسـألة 
: ال، د منكم ســـخطة لدینه، قالوقوله: أیرتد أحفي قصـــة أبي ســـفیان مع هرقل  أن مثل ما ُعرض

هاجر إلى الحبشـــة  و�ونه ال یرتد.نه فإالقلوب  أو خالط �شـــاشـــة �اشـــر ان إذاقال: و�ذلك اإل�مثم 
هم �عضـــى �ل حال المســـألة معروفة، �شـــكك �عني فیه شـــيء، عل ،وقلبه لســـانهآمن ب هال �عني أن

 في ثبوتها وعامة أهل السیر على هذا.
ینِ  َال {: قْوُلُه َتَعاَلى" ُ َعِن الَِّذیَن َلْم ُ�َقاِتُلوُ�ْم ِفي الدِّ   ِفیِه َثَالُث َمَساِئَل: }َیْنَهاُكُم للااَّ

َلِة الَِّذیَن َلْم ُ�َعاُدوا اْلُمْؤِمِنیَن َوَلْم ُ�َقاِتلُ  ٌة ِمَن للااَِّ َتَعاَلى ِفي صـــــــــِ وُهْم. اْألُوَلى: َهِذِه اْآلَ�ُة ُرْخصـــــــــَ
الَ  ــَ دٍ  ق ــْ اَن  :اْبُن َز� ــَ َخ. ك اِل ُثمَّ ُنســـــــــِ ــَ اْلِقت ــِ ِة َوَتْرِك اْألَْمِر � َد اْلُمَواَدعــَ ــْ َالِم ِعن ســـــــــْ ِل اإلِْ َذا ِفي َأوَّ هــَ
  ".}َفاْقُتُلوا اْلُمْشِرِ�یَن َحْیُث َوَجْدُتُموُهمْ { َنَسَخْتَها :َقَتاَدةُ  َقالَ 

 قال أهل العلم أنها نسخت أكثر من سبعین آ�ة. التي المعروف آ�ة السیف
ْلُح ِ�َفْتحِ   ْلُح، َفَلمَّا َزاَل الصُّ  ".َمكَّةَ  "َوِقیَل: َ�اَن َهَذا اْلُحْكُم ِلِعلٍَّة َوُهَو الصُّ
�ل ما  الســــیف نســــختها أكثر من ســــبعین آ�ة. األخیرة في زمن االنهزام أن آ�ة ناأ�اموُ�شــــاع في  
ســـــیف ألن المصـــــافاة تها آ�ة النســـــخ �قولون  أهل العلمصـــــل تعارض بین آ�ة وآ�ة الســـــیف قالوا ح

من �اب الخروج من  في أول األمر، ثم جاءت آ�ة الســـــــــیف. اآلن�لها �انت  ةوالمهادن والموادعة
الســیف.  نســخت آ�ة آ�ة أخرى قالوا هذه آ�ةمع آ�ة الســیف �ل ما تعارض ، قفص االتهام العكس

تضــغط علیه  اإلنســان ال �عني أن وعلى �ل حال الظروف ال شــك أن لها تأثیر على الناس، لكن
 غا�ة ما هنالك أنه �سكت وال یثیر ما فیه إثارة علیه أو على غیره. الظروف فینطق �الباطل.

ْلُح ِ�َفْتحِ " ْلُح، َفَلمَّا َزاَل الصـــُّ ُم  َمكَّةَ  َوِقیَل: َ�اَن َهَذا اْلُحْكُم ِلِعلٍَّة َوُهَو الصـــُّ ســـْ َخ اْلُحْكُم َوَ�ِقَي الرَّ ُنســـِ
لََّم َوَمْن َبْیَنُه َوَ�ْیَنُه َعْهٌد َلْم  ُیْتَلى. َوِقیَل: ِهيَ  ُ َعَلْیِه َوســــَ لَّى للااَّ ٌة ِفي ُحَلَفاَء النَِّبيِّ صــــَ وصــــَ َمْخصــــُ

ُه؛ َقاَلهُ  نُ  َیْنُقضـــْ اِلحٍ  َوَقاَلهُ  .َوَ�ُنو اْلَحاِرِث ْبُن َعْبِد َمَنافٍ  ُخَزاَعةُ  ُهمْ  :اْلَكْلِبيُّ وقال  .اْلَحســـَ  ،َأُبو صـــَ
ٌة ِفي الَِّذیَن آَمُنوا َوَلْم ُیَهاِجُروا. َوِقیَل: َ�ْعِني ِ�ِه  :ُمَجاِهدٌ  َوَقالَ  .ُخَزاَعةُ  َوَقاَل: ُهمْ  وصـــــَ ِهَي َمْخصـــــُ

ْبَیاَن ِألَنَُّهْم ِممَّْن َال ُ�َقاِتُل؛ َفَأِذَن للااَُّ  اَء َوالصــــِّ ِر�َن. َوَقاَل َأْكَثُر  النِّســــَ ِفي ِبرِِّهْم. َحَكاُه َ�ْعُض اْلُمَفســــِّ
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وا ِ�َأنَّ َأهْ  ُ َعَلْیِه َوَسلََّم:  َأْسَماَء ِبْنَت َأِبي َ�ْكرٍ  ِل التَّْأِو�ِل: ِهَي ُمْحَكَمٌة. َواْحَتجُّ َسَأَلِت النَِّبيَّ َصلَّى للااَّ
َجهُ  »َنَعمْ « َقاَل: ؟ َقِدَمْت َعَلْیَها ُمْشِرَ�ةً َهْل َتِصُل ُأمََّها ِحینَ   ".َوُمْسِلمٌ  البخاري  َخرَّ

لة  المدینة فهي راغبة في اإلســــــــــــــالم، هيلما ذ�رت أن أمها قدمت إلیها في   راغبة في الصــــــــــــــ
ینِ { »نعم صــــــلیها«؟ قال: فأصــــــلهاأ  .]٨الممتحنة:[} ...ال َیْنَهاُكُم للااَُّ َعِن الَِّذیَن َلْم ُ�َقاِتُلوُ�ْم ِفي الدِّ

فتكون من ســـیما إذا �ان لها أثر على قلبه ة ال، �عني له نصـــیب من الصـــلرك والكافر�عني المشـــ
أو  ،مســـلمینة للقاتلممســـلمین و �كن من هذا الشـــخص الموصـــول أذى لل إذا لم �اب التألیف، وهذا

 غرض.الفهذا یوصل �قدر ما �حقق  وأهل الدین دینالسب لل
 طالب:....... 
�عني �ون المهدي  ..یورث المحبة من قبل المشــــــرك للمســــــلم...هم �ما.تحســــــن معاملتهم وتصــــــل 

هدى ألیه هذا مهدي وُمهدى إلیه، المُ  ..الن أورثه محبة، أو أن الباعث لهذا اإلهداءیهدي إلى ف
كونه یتأثر قلبه و�ود من أهدى مفروغ منه، ألن النفوس جبلت على حب من أحسن إلیها لكن هل 

�حســن وال یع �ثیر من الناس ال �ســتطمثل هذه مضــایق لت على حب المحســن للمحســن إلیه؟ جب
ثم �عد ذلك ال �جد المیل القلبي،  ،، أنه �عاشــــــــــــــر زوجة و�كون بینهما مودة ورحمةمعها التعامل

جاءت في الشـــــرع ال  لعموم الناس فیه وعورة، هناك مضـــــایق�عني الفصـــــل بین األمر�ن �النســـــبة 
وال  وال �سترقون ال یرقون  :أنه �قول ما معنى یتقنها و�ستطیع التخلص منها إال األفذاذ من الناس.

، و�ونه حزن ودمعت عینه وال �قول إال -صلى هللا علیه وسلم-أنه رقى وُرقي واكتوى مع  �كتوون 
مثل هذه األمور ترى فیها صعو�ة على �ثیر من  .راٍض تمام الرضا �القدروقلبه  ما یرضي الرب

یتخلص  -علیه وســــلمصــــلى هللا -الرســــول تبعا لما جاء �ه القلوب، لكن الذي یتجرد و�جعل هواه 
  لكنه النوادر. منها

ْت. َرَوى  ا َنَزلـــَ َة ِفیهـــَ ِد للااَِّ ْبِن الزَُّ�ْیرِ  "َوِقیـــَل: ِإنَّ اْآل�ـــَ اِمُر ْبُن َعبـــْ ا َ�ْكٍر  َأنَّ  َعْن َأِبیـــِه: عـــَ َأ�ـــَ
یقَ  دِّ ْسَماَء ِبْنتِ  ِفي اْلَجاِهِلیَِّة، َوِهيَ  ُقَتْیَلةَ  َطلََّق اْمَرَأَتهُ  الصِّ ِة  ُأمُّ َأ َأِبي َ�ْكٍر، َفَقِدَمْت َعَلْیِهْم ِفي اْلُمدَّ

ارِ  لََّم َوَ�ْیَن ُ�فَّ ُ َعَلْیِه َوســــــــَ لَّى للااَّ وِل للااَِّ صــــــــَ ُقَرْ�ٍش، َفَأْهَدْت  الَِّتي َ�اَنْت ِفیَها اْلُمَهاَدَنُة َبْیَن َرســــــــُ
یقِ  ِإَلى دِّ َكِرَهْت َأْن َتْقَبَل ِمْنَها َحتَّى َأَتْت َرُسوَل للااَِّ َصلَّى ُقْرًطا َوَأْشَیاَء؛ فَ  َأْسَماَء ِبْنِت َأِبي َ�ْكٍر الصِّ

َعاَلى: ُ َت ِلَك َلُه، َفَأْنَزَل للااَّ لََّم َفَذَكَرْت َذ ْیِه َوســـــــــَ ُ َعَل َقاِتُلوُ�ْم ِفي { للااَّ ِذیَن َلْم ُ� لَّ ُ َعِن ا َهاُكُم للااَّ َال َیْن
یِن} َجهُ  ِديُّ اْلَماَورْ  َذَكَر َهَذا اْلَخَبرَ   الدِّ  ".ِفي ُمْسَنِدهِ  َأُبو َداُوَد الطََّیاِلِسيُّ  َوَغْیُرُه، َوَخرَّ

األم؟ الخبر جاء في الصــــــحیح أن أســــــماء أهدت  وألذي أهدى ومن الذي أُهدي البنت اآلن من ا 
فأهدت إلى أســــــــماء  :لكن الخبر األخیر ؟أمي قدمت وهي راغبة أفأصــــــــلهاأن  وصــــــــلتها إلى أمها

 فاألم هي المهد�ة.
  طالب:..... 

 تصلهما هو شيء  توصل �ه. تر�د شیأ راغبة في الصلة
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  طالب:.........
 تبدأ �قبل

ال َیْنَهاُكُم للااَُّ َعِن الَِّذیَن { :فأنزل هللا البنت أهدت إلى أمها.�عني األم أهدت إلى البنت ثم �عد ذلك 
ینِ ْم ُ�َقاِتُلوُ�ْم ِفي لَ  ي الصــــــحیحین أنزل هذا �ســــــبب إهداء األم لبنتها؟ الروا�ات ف ،]٨:[الممتحنة}الدِّ

أهدت إلى فقال: ولذلك  -صــــلى هللا علیه وســــلم–البنت وصــــلت أمها �إذنه  وغیرها ما فیها إال أن
صـلى هللا علیه –أن تقبل حتى أتت رسـول هللا  أبي �كر الصـدیق قرًطا وأشـیاء فكرهتأسـماء بنت 

یِن َوَلْم ُ�ْخِرُجوُ�ْم ِمْن { :أنزل هللافذ�رت ذلك ف  -وســــــــــلم ال َیْنَهاُكُم للااَُّ َعِن الَِّذیَن َلْم ُ�َقاِتُلوُ�ْم ِفي الدِّ
وُهْم...ِد�َ  لكن  ؟أو ما هو واضـــــــــــح تأخذوا منهم، واضـــــــــــحال ألن �عني ، ]٨[الممتحنة:}اِرُ�ْم َأْن َتَبرُّ

  ضعیف. إشكالة الصحیح مفسرة، منتهیة، واضحة. هذا روا�
وُهمْ {"الثَّاِنَیُة: َقْوُلُه َتَعاَلى:  ِع َخْفٍض َعَلى اْلَبَدِل ِمَن الَِّذیَن؛ َأْي َال َیْنَهاُكُم  }َأْن َتَبرُّ َأْن ِفي َمْوضـــــــــِ

وا الَِّذیَن َلْم ُ�َقاِتُلوُ�ْم. َوُهمْ  ُ َعْن َأْن َتَبرُّ لََّم َعَلى َأالَّ  ،ُخَزاَعةُ  للااَّ ُ َعَلْیِه َوســـَ لَّى للااَّ اَلُحوا النَِّبيَّ صـــَ  صـــَ
ُطوا ِإَلْیِهمْ {. اْلَفرَّاءُ  ُ�َقاِتُلوُه َوَال ُ�ِعیُنوا َعَلْیِه َأَحًدا؛ َفَأَمَر ِبِبرِِّهْم َواْلَوَفاِء َلُهْم ِإَلى َأَجِلِهْم؛ َحَكاهُ   }َوُتْقســِ

ًطا ِمْن َأمْ  َلِة. َوَلْیَس ُیِر�ُد ِ�ِه ِمَن اْلَعْدِل؛ َفِإنَّ اْلَعْدَل َواِجٌب َأْي ُتْعُطوُهْم ِقســــــْ َواِلُكْم َعَلى َوْجِه الصــــــِّ
 ."ابُن اْلَعَرِ�يِّ  ِفیَمْن َلْم ُ�َقاِتْل؛ َقاَلهُ و  ِفیَمْن َقاَتلَ 

َنآُن َقْوٍم َعَلٰى َأالَّ َتْعِدُلوا { فالعدل مطلوب لكل  ]٢[المائدة:}ِللتَّْقَوىٰ ُهَو َأْقَرُب  اْعِدُلواَوَال َ�ْجِرَمنَُّكْم شــــــــــــــَ
  أحد.

  ابُن اْلَعَرِ�ّي. َقاَلهُ "
  ..."دتقعْ اْسَتَدلَّ ِ�ِه َ�ْعُض َمْن ن ِفي ِ�َتاِب اْألَْحَكاِم َلُه: اْلَقاِضي َأُبو َ�ْكرٍ  الثَّاِلَثُة: َقالَ 

 َمْن ُتْعَقدُ 
 ..."اْلُمْسِلمِ  َعَلى ُوُجوِب َنَفَقِة اِالْبنِ  اْلَخَناِصرُ َعَلْیِه َمْن ُتْعَقُد اْسَتَدلَّ ِ�ِه َ�ْعُض "

وُ�حرص على  �ه و�وثق �علمه ما معنى من ُتعقد علیه الخناصـــــــــر؟ تعقد علیه �عني ُ�ســـــــــتمســـــــــك
 علمه.

َتَدلَّ ِ�ِه َ�ْعُض " رُ َمْن ُتْعَقُد اســــْ ِلِم َعَلى َعَلى ُوُجوِب َنَفَقِة اِالْبنِ  َعَلْیِه اْلَخَناصــــِ  .َأِبیِه اْلَكاِفرِ  اْلُمســــْ
ْيِء َأْو َتْرُك النَّْهِي َعْنُه َال َیُدلُّ َعَلى ُوُجوِ�ِه، َوِ�نَّمَ  ْذُن ِفي الشــــــــَّ ا ُ�ْعِطیَك َوَهِذِه َوْهَلٌة َعِظیَمٌة، ِإِذ اإلِْ

ًة. َوَقْد َبیَّنَّا َأنَّ  َ�اَحَة َخاصــَّ ي اإلِْ َحاَق اْلَقاضــِ َماِعیَل ْبَن ِإســْ يٌّ َفَأْكَرَمُه، َفَأَخَذ َعَلْیِه َدَخَل  ِإســْ َعَلْیِه ِذمِّ
  ".اْلَحاِضُروَن ِفي َذِلَك؛ َفَتَال َهِذِه اْآلَ�َة َعَلْیِهمْ 

ســیما مصــلحة الدین ء المفســدة، فإذا �انت المصــلحة الدار في ذلك �له على المصــلحة وانتفاوالم 
مصلحة الدین، مصلحة المسلمین والدعوة تقتضي الصلة فاآل�ة نص فیها وقد تقتضي المصلحة، 

وهكذا والصــلة �الهما عالج، فالهجر  هجرهم. ،�عض الكفار هجرســالم ومصــلحة الدعوة إلى اإل
المسلمین، وطوائف البدع، نعم األئمة شددوا في المبتدعة وهجروهم  الهجر والصلة �النسبة لفساق
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مبتدًعا أو فاســًقا، أو  ،ن �افًرافإذا �ان هذا الشــخص ســواء �ا .المســألة مســألة عالج لكن یبقى أن
 و�ال فالهجر. الصلةأجدى وأنفع �حث ُیرجى قبوله ف واللین معه إلیه صلته واإلهداء

یِن}: َقْوُلُه َتَعاَلى" ُ َعِن الَِّذیَن قاَتُلوُ�ْم ِفي الدِّ یِن  {ِإنَّما َیْنهاُكُم للااَّ {َوَأْخَرُجوُ�ْم َأْي َجاَهُدوُ�ْم َعَلى الدِّ
ْشِرُ�و َأْهِل َمكََّة  {َوظاَهُروا}َوُهْم ُعَتاُة َأْهِل َمكََّة.  ِد�اِرُ�ْم}ِمْن  {َأْن َأْي َعاَوُنوا َعَلى ِإْخَراِجُكْم َوُهْم ُم

وُهْم.  َتَولَّْوُهْم} َم ِفي َأْن َتَبرُّ ِع َجرٍّ َعَلى اْلَبَدِل َعَلى َما َتَقدَّ تَِّخُذُهْم َأْي یَ  {َوَمْن َیَتَولَُّهْم}َأْن ِفي َمْوضـــِ
 "{َفُأولِئَك ُهُم الظَّاِلُموَن}.َأْوِلَیاَء َوَأْنَصاًرا وأحبا�ا 

اآل�ة التي �عدها فیها ســت عشــرة مســألة وثمانیة صــفحات أو تز�د والجمعة �ما هو معلوم ما فیها 
و�مدد الدرس لنفرغ من هذا  الدرس ألن الناس یتفرقون لإلجازة و�عد هذه اإلجازة �طول العصــــــــــــــر

 دلة. نرجو أن نفرغ من هذا المجلد بنها�ة الفصل الجزء الثامن عشر...المج


