
  

  )) للمتقين ىهد فيه ريب ال الكتاب ذلك.  الم ((: الرحيم الرمحن اهللا بسم تعاىل قال مث

 السور بعض جتد ولذا ؛مالبسة بأدىن تكون التسمية أن واعلم ؛البقرة فيها ذكرت ألنه البقرة سورة تسمى هذه 

 منها السور وتسمية ؛السورة به تسمى قليل كالم وفيها ؛السورة به تسمى وال معني موضوع عن كثري كالم فيها

 وغريمها  عمران وآل البقرة سورة مسى وسلم عليه اهللا صلى النيب مسى فقد ؛اجتهادي هو ما ومنها توقيفي هو ما

  .توقيفية التسمية بعضها ويف كثريا

   .براءة سوى سورة كل ابتداء يف ا يؤتى مستقلة آية أا وبيننا عليها الكالم سبق فقد البسملة أما 

 والم ،ألف :هجائية أحرف ثالثة من مكونة الكلمة هذه ))الم(( ))الكتاب ذلك ؛الم(( :تعاىل اهللا قال     

 وهذا ؛أراده مبا أعلم اهللا:  يقول املفسرين من كثري الكلمة؟ هذه منها تركبت اليت احلروف هذه معىن فما. ،وميم

 إما معينة ألشياء رموزا جعلها من ومنهم .  اإلنسان يعلمه ال عما وإمساك وجل عز اهللا مع تأدب أنه شك ال

 ليس هجائية حروف إا: قال من ومنهم.    علم على قاله ما ينب مل وهذا ؛احلوادث من غريها أو اهللا أمساء من

 حقنا فمن هذا وعلى ،العربية باللغة نزل الكرمي والقرآن ؛العربية اللغة مقتضى حسب معىن هلا نعلم وال معىن هلا

 جماهد قول وهذا ،معىن هلا ليس املركبة احلروف هذه مثل وأن عريب القرآن أن على بناء معىن هلا ليس نقول أن

 وهي ا اهللا جاء ملاذا النظر يبقى ولكن ؛األدلة تقتضيه الذي القول وهو التفسري يف التابعني إمام وهو اهللا رمحه

 يأت مل العرب أيها أعجزكم الذي الكرمي القرآن هذا أن إيل إشارة :نقول ؟ العربية اللغة حسب معىن هلا ليس

 هل آخره إىل ء،ثا ء،با ألف حروف كالمكم أنتم ؛وتبنونه كالمكم منه بونتتر  مبا أتى بل كالم من جبديد

   .أعجزكم مثله تركبوا أن عجزمت ذلك ومع ؛ ال زائد؟ بشيء جاء القرآن

  منه، سور بعشر وإعجاز  القرآن، بكل إعجاز: أوجه أربعة على القرآن إعجاز تعاىل اهللا ذكر وقد         

 مما ريب في كنتم وإن((  :وتعاىل تبارك اهللا قال القرآن يف اهللا ذكر كلها  ؛مبثله وإعجاز  منه، بسورة وإعجاز

 مفتريات مثله سور بعشر فأتوا قل افتراه يقولون أم((  :تعاىل وقال))  مثله من بسورة فأتوا عبدنا على نزلنا

 وقال))  بمثله يأتون ال القرآن هذا بمثل يأتوا أن  ىعل والجن اإلنس اجتمعت لئن قل((  :تعاىل وقال)) 

 هذا مبثل يأتوا أن ىعل اخللق وجل عز اهللا حتدى وقد))  صادقين كانوا إن مثله بحديث فليأتوا((  :تعاىل

 لن اهللا دون من تدعون الذين نإ((  :فقال له خملوقات أدىن خيلقوا أن على حتداهم كما واحدة بآية ولو القرآن

   )).له اجتمعوا ولو ذبابا يخلقوا



 ؛معىن هلا ليس أنه السور بعض ا تبتدئ اليت اهلجائية روفاحل أعين املسألة هذه يف الراجح فالقول            

 اليت باحلروف جاء هو بل ا جاء اليت احلروف يف جبديد يأت مل الكرمي القرآن هذا أن وهو مغزى هلا ولكن

 ذكر بعدها من يأيت اهلجائية احلروف ذه املبدوءة السور جتد وهلذا ؛أعجزكم ذلك ومع كالمكم منها تركبون

 الروم غلبت ؛الم((  القرآن ذكر بعدها جاء)) الكتاب ذلك ؛لما: (( فمثال بوحي إال يكون ال شيء أو القرآن

 بوحي إال ميكن ال ما بعدها جاء ولكن القرآن بذكر يأت مل)) سيغلبون غلبهم بعد من وهم األرض أدنى في

.........  

  وجيوز ))ذلك(( خرب ))الكتاب(( جنعل أن جيوز ))الكتاب ذلك(( )) فيه ريب ال الكتاب ذلك ((          

 بدال جعلناه وإن مستأنفة مجلة ))فيه ريب ال(( :قوله صار ذا خرب جعلناها فإن ؛بيان عطفو  نعتا جنعلها أن

 مكتوب ألنه كتابا ومسي ؛القرآن هو إليه املشار والكتاب ؛اإلشارة اسم خرب )فيه ريب ال(( صارت بيان عطف

 صحف في ذكره شاء فمن تذكرة إنها كال((  املالئكة بأيدي اليت الصحف يف ومكتوب احملفوظ اللوح يف

  . أيدينا بني اليت املصاحف يف مكتوب و))  بررة كرام سفرة بأيدي مطهرة مرفوعة مكرمة

 شيخ لكن ؛الشك هو الريب أن العلماء أكثر فسره هكذا الشك الريب معين ما ريب ال ))فيه ريب ال ((

 من ىألخر  مرادفة كلمة العربية اللغة يف يوجد ال :يقول املرتادفة األلفاظ هذه مثل يف رأي له اهللا رمحه اإلسالم

 شك يقول الريب ألن ؛وجه كل من بإزائه للشك مطابقا ليس هنا فالريب ؛فرق بينهما يكون أن بد ال وجه كل

 كان إذا سيما ال منها قريب هو مبا الكلمة نفسر أن مانع ال لكن ؛الشك من أخص إذا فهو ؛وارتياب قلق مع

   .ريب أدىن فيه ما يعين ريب أدىن فيشمل للجنس نافية ال ))فيه ريب ال(( :وقوله الفرق يتصور ال املخاطب

 هداية يهدي لكنه ؛التوفيق هداية يهدي ال نفسه القرآن ؛الداللة مبعىن ))الهدى(( ))للمتقين هدى(( :وقوله  

 بني فرق فأي))  للناس هدى القرآن فيه أنزل الذي رمضان شهر((  أخرى آية يف ؛))لمتقني((هدى ل داللة

  .  وهذا؟ هذا

 إىل هدى إضافة وأما ؛حدأ كل به يهتدي أن ميكن القرآن أن األصل هو فهذا للناس هدى كونه أما نقول 

   . اهللا نواهي وتركوا اهللا بأوامر قاموا الذين املتقون؟ ومن ؛هلم هدى فصار به انتفعوا الذين هم املتقني فألن املتقني

 وحنن ؛بالنفس القائم املعىن هو كالمه إن قال ملن خالفا حروف وجل عز اهللا كالم أن بيان الكرمية اآلية هذه يف 

 القائم املعىن هو اهللا كالم إن :قال من أوال عموما اهللا كالم يف أو القرآن هذا يف اخلالف أصول  :ذلك نشرح

  .خملوق وهو عنه عبارة بل اهللا كالم هو وليس عنه عبارة فهو يسمع أو كالمه من ينقل وما بنفسه

  .خملوقاته كسائر خملوق وكالمه يتكلم ال تعاىل اهللا إن :قال والثاين 



  .واملعىن اللفظ كالمه بل فقط املعىن هو كالمه وليس وصوت حبرف يتكلم اهللا إن :قال من ومنهم 

 تدل األدلة ألن احلق هو ومذهبهم ؛واجلماعة السنة أهل مذهب وهذا اجلهمية و املعتزلة مذهب قبله الذي وهذا 

 ناديناه :قال بعيدا كان فلما)) نجيا وقربناه األيمن الطور جانب من ناديناه و((  موسى يف تعاىل اهللا قال عليه

 احلديث ويف نداء ليس بصوت أي )) نجيا قربناه((: قال اهللا قربه ملا يعين قرب وملا للبعيد يكون النداء ألن

 أن يأمرك اهللا إن بصوت فينادي وسعديك لبيك :فيقول آدم يا  :يقول القيمة يوم ينادي اهللا أن( الصحيح

   . فيه وقع اخلالف أن الولو  إنسان فيه يشك ال أمر وهذا )النار من بعثا ذريتك  من تخرج



  .إن اهللا يتكلم حبرف وصوت وليس كالمه هو املعىن فقط بل كالمه اللفظ واملعىن :ومنهم من قال

ألن األدلة  ؛ومذهبهم هو احلق ؛وهذا مذهب أهل السنة واجلماعة ،واجلهمية وهذا الذي قبله مذهب املعتزلة 

)) فلما كان بعيدا قال: من جانب الطور األيمن وقربناه نجيا و ناديناه(( تدل عليه قال اهللا يف موسى:

ويف  ؛بصوت ليس نداءأي  ))وقربناه نجيا((به اهللا قال: وملا قرب يعين ملا قرّ  ؛ألن النداء يكون للبعيد ))ناديناه((

يأمرك دم فيقول: لبيك وسعديك فينادي بصوت إن اهللا آمة يا اأن اهللا ينادي يوم القياحلديث الصحيح: ( 

 فيه نتكلم  كنا ما فيه وقع اخلالف أن ولوال إنسان فيه يشك ال أمر وهذا ؛)أن تخرج من ذريتك بعثا من النار

  .احلق بيان من بد وال وقع لكن

 وال ؛املخلوقات كسائر فهو تكتب واحلروف، اهللا خيلقها أصوات املخلوقات من خملوق القرآن :يقولون املعتزلة 

 على مسع صوت قولوا ،الوجه هذا على مسع اصوت يكون األمر ألن ؛والنهي األمر أبطلنا ذا قلنا إذا أننا شك

 صوت هذا يقولون هم ؛الوجه هذا على ةخملوق واجلبال والقمر الشمس اآلن أرأيت ا؛صد كأنه يعين الوجه هذا

  . الرعد كصوت الوجه هذا على خلق

 األمر بطل خملوقة والنواهي األوامر إن :قلنا فإذا أصواته خلق لكن؛ بنفسه قائم معىن الكالم :يقولون شعريةاأل 

 هذا على حروفا تعاىل اهللا خلق )) الزنا تقربوا ال (( أمرا تفيد وال قل صورة على كلمة اهللا خلق قل ألن ؛والنهي

 هو أو اهللا كالم عن عبارة جعلوه سواء القرآن خبلق القائلني إن:  قال من صدق وهلذا ؛يا تفيد فال الشكل

   )كالم ال عالقة له بالدرس(. كلها والشرائع والنهي األمر أبطلوا إم ؛اهللا كالم

 هدى فيه ريب ال الكتاب ذلك ؛الم((  حيمر ال الرحمن اهللا بسم. الرجيم الشيطان من باهللا أعوذ الطالب :

 وما إليك أنزل بما يؤمنون والذين ؛ينفقون رزقنهم ومما الصالة ويقيمون بالغيب يؤمنون الذين ؛ للمتقين

 كفروا الذين إن ؛المفلحون هم وأولئك ربهم من هدى على أولئك ؛يوقنون هم وباآلخرة قبلك من أنزل

وعلى قال الشيخ :(  سمعهم وعلى قلوبهم على اهللا ختم؛ يؤمنون ال تنذرهم لم أم أأنذرتهم عليهم سواء

   ))عظيم عذاب ولهم غشاوة أبصارهم وعلى مسعهم قف)

 لنا سبق البسملة ))الم الرحيم الرحمن اهللا بسم(( :وجل عز ربنا قال الرجيم الشيطان من باهللا أعوذ الشيخ :

 للمناقشة حاجة وال عليه الكالم سبق و هجائية حروف اإف ))مال(:  قوله أما لإلعادة حاجة فال عليها الكالم

   . اإلعادة وال

 ))الكتاب(( جعلنا إن ))فيه ريب ال الكتابذلك (( :قوله ))للمتقين هدى فيه ريب ال الكتاب ذلك((   

  استئنافية اجلملة صارت ))الكتاب ذلك (( خربا ))الكتاب(( جعلنا وإن ؛خرب ))فيه ريب ال(( صار لذا صفة



 الريب وتفسري شك ال أي ))فيه ريب ال(( :وقوله . الريبة عنه منتفيا كونه حال يعين احلال على النصب احمله

 شك ال:  ثانيا ؛اهللا عند من وأنه ثبوته يف شك ال يعين ثبوته يف الشك هنا الشك ونفي للتقريب هو إمنا بالشك

: وقوله ؛ثابت  حق هو بل مؤمن كل عند فيه شك ال نهإف الكرمي القرآن يف خرب فكل األخبار من تضمنه فيما

 ؛النافية لال خربا يكون أن وىلاأل ولكن ))هدى(( :لقوله مقدم خرب إنه :وقيل ؛النافية ال خرب إا :قيل ))فيه ((

 من للمتقني هدى وهو ))للمتقين هدى(( كونه حال يعين الكتاب من حاال تكون ))للمتقين هدى(( :وقوله

 القرآن هذا هو العلم مصدر فإن ،الداللة هداية فهي ،التوفيق هداية فهي العلمية أما ؛والعملية العلمية:  الناحيتني

 هداية فهو الثاين أما ؛منه وحيذرك لك ويبينه الباطل ىلإ ويهديك عليه ويدلك احلق إىل يهديك الذي هو ،الكرمي

   . عمال به اهتدوا الذين هم املتقني فإن العمل

 إال يكون ال وهذا ؛اهللا عذاب من وقاية اختذ اتقى ومعىن اتقى منه والفعل فاعل اسم ))للمتقين(( :وقوله       

 أوامره بفعل اهللا عذاب من وقاية اختاذ أا التقوى يف احلدود فأمشل هذا وعلى ؛النواهي واجتناب األوامر بفعل

 ىعل تعاونواو ((  :كقوله بالرب تارة تقرن التقوى أن واعلم؛ النواهي واجتناب األوامر فعل فهي ؛نواهيه واجتناب

 ؛وحدها تذكر وتارة)) بالغيب يؤمنون للذين للمتقين(( : اآلية هذه يف كما باإلميان تقرن وتارة)) والتقوى البر

 فعل الرب صار بالرب اقرتنت وإن ؛اهللا عذاب من وقاية كله الدين ألن ؛كله الدين مشلت وحدها ذكرت فإن

  . حبسبه سياق كل يف تفسر فهي النواهي ترك والتقوى األوامر

 يعرتفون و به يقرون أي ؛بالغيب يؤمنون أم املتقني صفات من هذه ))بالغيب يؤمنون الذين((: قال مث         

 أو اهللا بصفات يتعلق فيما ذلك كان سواء؛ ورسوله به اهللا خربأ مما الناس عن غاب ما هنا بالغيب واملراد ؛به

 بأمسائه عزوجل باهللا فيؤمنون به يؤمنون ؛املستقبل يف اهللا بعباد يتعلق فيما أو ىمض فيما اهللا بعباد يتعلق فيما

 املستقبل من به اهللا خربأ مبا يؤمنون ،السابقني األمم من به اهللا خربأ مبا كذلك يؤمنون ،وربوبيته بألوهيته وصفاته

 اإلميان بالغيب باإلميان يدخل هل نعم ))بالغيب يؤمنون (( قوله يف داخل هذا كل نأل ؛اآلخرة علم من

  . غييب عامل مأل، نعم ؟باملالئكة

 :وقوله حمظوراا واجتناب بواجباا بالقيام وذلك ؛فيها جا اعوج ال قائمة ا يأتون أي ))الصالة ويقيمون((    

   .الصالة كل يشمل جنساسم  هنا ألا ؛والنافلة الفريضة صالة يشمل ))الصالة((

 ما وأول ؛ينفقون أعطيناهم مما املعين ؛بينفقون متعلق وجمرور جار ))رزقنهم مما((  ))ينفقون رزقنهم ومما((

 فيها اليت األخرى اآليات جنس من اآلية تكون هذا ىوعل ؛ا يقومون فإم ؛الزكاة إنفاق الزكاة ذلك يف يدخل



 املشار أولئك ))المفلحون هم وأولئك ربهم من ىهد ىعل أولئك((. )) الزكاة ويؤتون الصالة يقيمون((

  . بالقرآن اهتدوا الذين املتقون إليهم

 اهللا وهداهم علما تعاىل اهللا هداهم عزوجل اهللا من مستقيم طريق ىعل أي ىهد ىعل ))ربهم من ىهد ىعل((

   .عمال

  م.صفا من أيضا اهذ اآلية هذه))  يوقنون هم وباآلخرة قبلك من أنزل وما إليك أنزل بما يؤمنون والذين((

 سبق ما ىعل معطوفة هنا اآلية ))يوقنون هم وباآلخرة قبلك من نزلأ وما إليك نزلأ بما يؤمنون والذين ((

 الذين نأل ؛صفات عطف العطف هنا لكن ؛ذواتا تكون أن املعطوفات يف واألصل ؛ذوات ال صفات عطف

 بعضها الصفات وعطف ؛الصالة ويقيمون بالغيب يؤمنون الذين هم قبلك من نزلأ وما إليك نزلأ مبا يؤمنون

 خلق الذي ىعلاأل بك اسم سبح((  :تعاىل اهللا قال العرب لغة يف وال القرآن يف ال يستغرب ال أمر بعض ىعل

 بعض ىعل بعضها صفات عطف فهذا)) ىأحو  غثاء فجعله ىالمرع أخرج والذي ىفهد قدر والذي ىفسو 

.  

 عليك اهللا وأنزل((: تعاىل لقوله القرآن من مشلأ نهإ نقول ورمبا القرآن وهو )) إليك أنزل بما يؤمنون والذين((

  .واإلجنيل كالتوراة الكتب من )) قبلك من نزلأ وما ((.والسنة القرآن وهو)) والحكمة الكتاب

 لو وإال للتوكيد ))هم(( بكلمة ىوأت بيوقنون متعلق جمرور جار ))باآلخرة(( :قوله )) يوقنون هم وباآلخرة((

 ))يوقنون(( :وقوله ؛هم بالضمري يتأ التوكيد جلأ من لكن الكالم استقام )) يوقنون وباآلخرة(( وقيل حذفت

  هذه من صفام  القطعي العلم هو اليقني نأل االحتمال إليه يتطرق وال فيه شك ال إميانا يؤمنون يأ

 ؛سبق مبا يؤمنون الذين املتقون إليه املشار أولئك ))المفلحون هم وأولئك ربهم من ىهد ىعل أولئك((  

 ذا عليهم اهللا منة أن فادةلإل  ))ربهم من(( :وقال ؛عزوجل اهللا من صراط ىعل يأ ))ربهم من ىهد ىعل((

  .عامةال الربوبية ليست هلم خاصة ربوبية فهي خاصة منة

 العلماء يقول ))المفلحون هم(( :وقوله مرتبتهم وعلو بفضلهم للتنويه أولئك كرر ))المفلحون هم وأولئك(( 

 الفائدة ؛ثالثة وفوائده :قالوا للتوكيد به أيت إمنا ألنه اإلعراب من له حمل ال ضمري وهو الفصل ضمري هنا هم إن

 مسي وهلذا ؛صفة وليس خرب بعده ما أن إفادة :الثالثة ؛التخصيص هو الذي احلصر :الثانيةو  ؛التوكيد األوىل:

   .املرهوب من والنجاة باملطلوب الفوز هو والفالح فيه حمصور الفالح أن يعين فصل ضمري

 الكرمي القرآن هذا أن بيان :والأ ؛فوائد عدة ىعل يدل ما فيها ذكر وتعاىل سبحانه اهللا نأ جند اآليات ىلإ نرجع 

   .التفسري يف واضحا ذلك ابينّ  كما ))الم(( :بقوله العرب ا يتكلم اليت احلروف من هو



 بني نهإف ؛قربه مع البعيد إشارة إليه شارأف ))الكتاب ذلك(( :قولهل القرآن مرتبة علو :اآليات هذه فوائد ومن 

 اهللا ىصل الرسول كان كما اهللا كتاب احلديث خري إن القول ،مراتب ىأعل واهللا وهو مرتبته علو إىل إشارة أيدينا

  .)اهللا كتاب الحديث خير إن( :املنرب ىعل يقول مجعة كل يف يعلنه وسلم عليه

 ال األول املعين ؛للريبة حمال ليس القرآن نأو ، القرآن هذا يف يرتاب أن ألحد جيوز ال نهأ :اآليات هذه فوائد ومن  

  .النهي مبعىن هنا النفي أن تقدير ىعل القرآن هذا يف يرتاب أن ألحد جيوز

 ريب ال((: قوله أن التفسري يف لكم بيننا وقد ؛نافية ال أن تقدير ىعل للريبة حمال ليس القرآن هذا أن :والثاين 

  .فيه ترتابوا ال املعىن نأو  النهي مبعىن هنا النفي أن :األول القول :للعلماء قوالن فيها ))فيه

 من إذا. واضح يا مجاعة فيه إشكال وال فيه ريب ال القرآن أن واملعىن بابه ىعل هنا النهي أن :الثاين والقول 

   للريبة حمال ليس نهأ وبيان القرآن يف االرتياب حترمي الفوائد

  ))للمتقين ىهد(( اآلية يف واضح وهو للمتقني ىهد القرآن نأ :اآليات هذه فوائد ومن 

من؟ من من  من أنك فاعلم ،به والعمل كتابه بفهم عليك من قد اهللا رأيت إذا نكأ : الفائدة هذه ىعل ويرتتب 

 والعمل بالعلم عليك من اهللا أن نفسك من رأيت فإذا ))للمتقين ىهد(( :قال اهللا نأل ؛املتقنيمن  يا مجاعة؟

  .املتقني من فانك بشرأف بكتابه

 نقص ىعل يدل هذا فان فاحذر بالقرآن االنتفاع وعدم الغفلة رأيت إذا :أخرى فائدة هذا ىعل أيضا ويتفرع 

 وأا التقوى ىعل احلث :أيضا هذا علي ويتفرع .لك ىهد القرآن هذا لكان كاملة تقواك كان لو ألنه ؛تقواك

  . به واهتداء بالقرآن انتفاعا ازددت اهللا اتقيت كلما نكأو  ،بالقرآن لالهتداء سبب

 الذين(( :بقوله بالغيب اإلميان هو حقيقة اإلميان إن فقل شئت نإو  ؛بالغيب اإلميان فضيلة : اآليات فوائد ومن

بن عوض  إميانا يا عبد اهللا ليس احملسوسة بالشهادة اإلميان ،إميان هو ما بالشهادة اإلميان نأل ))بالغيب يؤمنون

 آمنت(( قال الغرق أدركه وملا العاملني؟ رب ما ىملوس ويقول العاملني رب ينكر كان فرعون أن :والدليل أي نعم

 مل إذا إسرائيل بين يقتل باألول كان ؛فيه ما الذل من هذا ويف ))إسرائيل بنو به آمنت الذي إال اله ال نهأ

 باسم فأتى إسرائيل بنو به آمنت بالذي آمنت  ؛العاملني برب أو باهللا آمنت قال ما. هلم تبعا صار واآلن يوافقوه

 ؛به يؤمنون مبا مؤمن هلم تابع أنا ليقول ؛إسرائيل بنو به آمنت بالذي مث ،والتعظيم التفخيم ىعل الدال وصولامل

  . النقطة هلذه انتبهوا الذل من يكون ما غاية وهذا

 ما ؟ آآلن :له قيل وهلذا؛ ال ؟ نافع إميان هو هل الساعة تلك يف فرعون من ىجر  الذي اإلميان هذا هل طيب

 ،الباب هذا شف الشاهد بالشيء اإلميان حق وهذا))  المفسدين من وكنت قبل عصيت وقد آآلن((فائدة يف



 العلم ونطلبي رجاال حويل نأب أؤمن أنا قلت لو ليس إميان؛ ؟إميان هذا ؟نعم باب هذا بأن أومن الباب هذا تقول

 إميان فهو العلم يطلبون أما ؛مشاهد ألم ؛إميان ليس صحيح رجاال حويل أماليس إميان؛  ؟ إميان هو ؟إميان هذا

 أشبه ما أو القلوب دون باألبدان رونحيض أو حريصون هم وهل، العلم بطلب يريدون فيما ظين ىعل مبين ألنه

   .باحملسوس إميانا اجعلوها بالغيب إميانا جتعلوها ال إميانا اهللا شاء إن اجعلوها حال كل ىعل ؛ذلك

 اإلميان بعد دائما تأتى وهلذا البدنية األعمال أنواع ىأعل وأا الصالة فضيلة : الكرمية اآليات هذه فوائد من 

  )).الصالة ويقيمون(( :لقوله

 الذي عزوجل الرب يرضي الذي الوجه ىعل كامال ا يأيت اإلنسان نأو  الصالة إقامة ىعل احلث :فوائده ومن 

 مبقيم ليس  فهذا ذلك أشبه ما أو ،رمسيا جتزئ ال صالة أو ،فيها روح ال صالة يصلي أن أما ؛عباده ىعل فرضها

 قائم ؛اأقامه الرسمباعتبار  فهذا ،ظاهريا يكون ما أتقن من صالة يصلي نسانإ يءجي رمبا يعين ؟أفهمتم بالصالة

 ؛ال ؟ أقامها هل واد يف وجسمه واد يف قلبه لكن ؛يطمئن السجود ويف يطمئن الركوع يف الرأس يف خبشوع يقوم

 من خيرج منهم كثريا الناس جتد وهلذا ؛اخلشوع لعدم لب هفي ما تطلع لكن منتفخ ، قشرقشر هي أقامها ما

 الفحشاء عن ىتنه الصالة إن((  :يقول اهللا أن مع الفحشاء كره وال املنكر كره نهأ بنفسه حيس ال الصالة

 هنأل ؛الصالة يف اخلشوع ىعل وإياكم يعيننا أن اهللا نسأل ؛الصالة قشور ألا بذلك حيس ال لكن)) والمنكر

 شيء هذا ظاهري باطمئنان بالصالة يأيت  اإلنسان بأن الرسم قضية يعين ؛هذا هو عليه جناهد ما شدأ اآلن

 الشيطان جذب ما كل ،أخرى بعد مرة حاول لكن ؛صعب مرأ هذا اخلشوع هو اللب ىعل الكالملكن  ؛سهل

 لكن؛ جيد هناك جتاذب سوف ،هيرد سوف  الصالةتبدوا إىل  الصالة إىل جتذبه حينما من نهإ وثق رده قلبك

 وال الناس بعض افتقدها قد اليت فيها الطمأنينة الصالة إقامة من طيب  .ليزو   النهاية يف اهللا شاء نإو  استمر

 يقول جتده الناس بعض عند مظلومان الركنان هذان السجودين بني وما والسجود الركوع بني ما الركنني يف سيما

 ؛صالة يف ما الدين يوم إىل يصلي لو له صالة ال هذا ؛اطمئن ما اطمئن؟ ؟قلت أيش اكرب اهللا محده ملن اهللا مسع

 من البد ؛قائما تطمئن حىت لفظ ويف ،قائما تعتدل حىت الركوع من يعين ارفع مث :للرجل قال الرسول نأل

   . معروفة ألا الناس بعض فيها خيل ما جبميع الصالة ىعل نأيت أن إىل حاجة ال حال كل ىوعل ؛الطمأنينة

  ))ينفقون رزقنهم ومما : ((لقوله ؛املال إنفاق فضيلة اهللا سبيل يف اإلنفاق فضيلة : الكرمية اآلية هذه فوائد من

 الذي املال ميلك ال الغاصب نأل ))رزقنهم مما ((تؤخذ؟ أين من ؛باطلة الغاصب صدقة نأ :فوائدها ومن

  . صدقته تقبل  فال به تصدق



 أعطاك الذي؛ ال بكسبك؟ املال حصلت نتأ هل ))رزقنهم مما(( :لقوله البخل ذم إيل اإلشارة :فوائدها ومن

 بتيسري هو اإلنسان كسبه ما وحىت ))رزقنهم مما(( :قال بل ؛كسبوا مما :يقل ومل ))رزقنهم مما(( اهللا هو املال

 فضيلة :الكرمية اآلية هذه فوائد من إذا ؛يوفق مل ولكن جانب كل من الرزق أبواب ضرب إنسان من وكم ، اهللا

 املنفق يبّني  ومل منه املنفق بّني  يعين ))ينفقون رزقنهم مماقال: (( فيه املنفق أمجل هنا بل أطلق هنا لكن ؛اإلنفاق

)) فللوالدين خير من أنفقتم ما قل ينفقون ماذا يسألونك((  كثرية آيات يف نتبيّ  لكنها نعم نقول ؛فيه

 اسألوا :قال  كأنه ))فللوالدين خير من أنفقتم ما قل(( ؟ينفقون شيء أي ))ينفقون ماذا يسألونك(( :اجلواب

 عن ))ينفقون ماذا يسألونك(( ))فللوالدين خير من أنفقتم ما قل(( ؟تنفقون فيم نعم اسألوا؟ تنفقون ماذا عن

 فبّني  ))فللوالدين خير من أنفقتم ما قل(( :عزوجل اهللا فقال ينفقون ماذا ؟ ينفقون ويش مجاعة يا قولوا ؟أيش

 يف النافع والشيء ؛الطاغوت سبيل يف لكن ماله نصف خيرج رمبا الناس من ريكث ؛املهم هو ألنه ؛فيه ينفق ما

  .عزوجل اهللا يرضي فيما أي اهللا سبيل

 يكون أن وهو منه املنفق إىل إشارة فيه قائل يقول قد )) خير من أنفقتم ما قل(( :قوله إن يقال قد لكن 

 إن :فيقال فأمجل )) ينفقون رزقنهم مما(( :اإلنفاق فيها اهللا أمجل أمجلت هنا اآلية حال كل ىعل ؛خريا اإلنفاق

    .الوقت؟ نعمانتهي . والسنة القرآن من أخرى نصوص يف مبني امل هذا

 ؛يؤمنون ال تنذرهم لم أم أأنذرتهم عليهم سواء كفروا الذين إن((  الرجيم الشيطان من باهللا أعوذالطالب : 

 آمنا يقول من الناس ومن ؛عظيم عذاب ولهم غشاوة أبصارهم ىوعل  سمعهم ىوعل قلوبهم ىعل اهللا ختم

 في ؛يشعرون وما أنفسهم إال يخدعون وما آمنوا والذين اهللا يخادعون  ؛بمؤمنين هم وما اآلخر وباليوم باهللا

   كفاية ))يكذبون كانوا بما ليمأ عذاب ولهم مرضا اهللا فزادهم مرض قلوبهم

 سبقت الفوائد ))عليهم سواء كفروا الذين إن(( :تعاىل اهللا قال .الرجيم الشيطان من باهللا أعوذكفاية   الشيخ :

  . نعم ؟أخذناها  ؟

 ىعل عطف هذه )) يوقنون هم وباآلخرة قبلك من نزلأ وما إليك نزلأ بما يؤمنون الذينو(( :تعاىل اهللا قال 

 قلنا أن  سبق وقد ))نزلأ بما يؤمنون والذين(( يعين ))بالغيب يؤمنون الذين للمتقين ىهد(( :قوله يف سبق ما

 ىفسو  خلق الذي ىاألعل ربك اسم سبح((  :تعاىل قوله يف كما  بعض ىعل بعضها الصفات عطف جيوز نهإ

  . معطوفا تكون ال أن الصفات يف األصل أن مع)) ىالمرع أخرج والذي ىفهد قدر والذي

 هذا نأو  ،قبله من نزلأ وما والسالم الصالة عليه الرسول على أنزل مبا يؤمنون الذين ىعل الثناء :اآلية فوائد من

  )).قبلك من نزلأ وما إليك نزلأ بما يؤمنون والذين (( :لقوله ؛املتقني خصال من



 تؤمن نأ باآلخرة باإليقان املراد ليس نهأ التفسري يف سبق وقد ؛باآلخرة املوقنني ىعل الثناء أيضا: اآلية فوائد ومن 

 شيخ إن بل اليوم ذلك يف يقع مما والسنة الكتاب يف جاء ما بكل تؤمن بل فيه الناس يبعث يوما هناك نأب

 يكون مما وسلم عليه اهللا صلي النيب به خربأ ما بكل اإلميان اآلخر باليوم اإلميان يف يدخل: قال اهللا رمحه اإلسالم

   .املوت بعد

 أما ؛ومآهلم حاهلم بيان أيضا هذا ))المفلحون هم لئكو وأ ربهم من ىهد ىعل أولئك (( :عزوجل اهللا قال مث

 :بقوله منهجهم يف هؤالء سالمة ىعل دليل ففيه ؛وبينة علم ىعل يأ )) ربهم من ىهد ىعل: ((فقال حاهلم

  .))ربهم من ىهد ىعل أولئك((

 فقط هؤالء إىل إضافته  ))ربهم من(( :قوله نأل وعامة خاصة تكون عزوجل اهللا ربوبية أن أيضا:  فوائدها ومن  

  . م التامة العناية اقتضت خاصة ربوبية لكنها

    )).المفلحون هم وأولئك (( :لقوله الفالح هو هؤالء مآل أن أيضا: فوائدها ومن 

   . احلصر تفيد ))المفلحون هم وأولئك (( :اجلملة هذه ألن م خاص الفالح أن :فوائدها ومن

 الثاين للقسم بيان هذا )) يؤمنون ال تنذرهم لم أم أأنذرتهم عليهم سواء كفروا الذين إن (( :تعاىل اهللا قال مث

 يف اخللص الكفار :والثاين ؛اخللص املؤمنون :األول ؛وأصنافهم الناس أقسام اهللا ذكر السورة هذه نأل ؛الناس من

  .اآلية هذه

 مبالئكته، كفروا،  برسله كفروا ،باهللا كفروا :به اإلميان جيب ما بكل كفروا ؟ مبن كفروا ))كفروا الذين نإ((

 اإلميان جيب ما بكل عام نهأ املهم ؛ذلك أشبه ما أو ،وشره خريه بالقدر كفروا ،اآلخر باليوم كفروا ،بكتبه كفروا

  .كفار فهؤالء به كفروا فإذا ؛به

 بين يفرقوا أن ويريدون ورسله باهللا يكفرون الذين إن(( :تعاىل اهللا لقول ؛فكذلك ؟ ببعضه كفروا نإو  طيب 

 حقا الكافرون هم أولئك سبيال ذلك بين يتخذوا نأ ويريدون ببعض ونكفر ببعض نؤمن ويقولون ورسله اهللا

  ......)) مهينا عذابا للكافرين وأعتدنا

 نأل ؛مصدري حرف يوجد أن  دون مبصدر مسبوكة مجلة هذه )) تنذرهم لم أم أأنذرتهم عليهم سواء: ((وقوله

 ولو املصدرية وما وأنْ  أنّ  مثل؛ مصدري حبرف تقرتن أن البد مصدر ىلإ حتول يعين املصدر يف سبكت اليت اجلملة

 سواء(( السواء جاء إذا لكن ؛املصدر أدوات من شيء فيها ليس أا مع مبصدر سبكت هذه لكن ؛املصدرية

 ؤالء واملراد ؛عدمه أم إنذارك عليهم سواء :فالتقدير  ؛مبصدر تسبك فهذه ))تنذرهم لم أم أأنذرتهم عليهم

 ىعل ختم قد ألنه ؛ينذرهم مل أم أنذرهم واءس يؤمنون ال فهؤالء ؛العذاب كلمة عليهم حقت الذين راالكف



 مل إذا ىيتسل أن املراد بل والسالم الصالة عليه الرسول يدعوهم ال أن اذ املراد وليس ـ باهللا والعياذـ  قلوم

  . يؤمنون فال قلوم ىعل اهللا طبع قد هؤالء فيقال ؛يؤمنوا

 اإلنذار  ))أأنذرتهم(( :وقوله ؛وعدمك إنذارك عليهم مستوي مبعىن ))سواء(()) أأنذرتهم عليهم سواء: ((وقوله

  .الثاين القسم هذا )) تنذرهم لم أم (( .وترهيب بتخويف اإلعالم هو

 ؛هنا كما  متعادلني شيئني بني يتأت اليت هي املتصلة نأل ؛متصلة هذه ؟ منقطعة منفصلة أو متصلة هنا أم هذه 

 ؛أو حملها حيل أن يصح املتصلة :اللفظي والفرق ؛معنوي فرق هذا منفصلني شيئني بني تأيت اليت واملنقطعة

 ))يؤمنون ال تنذرهم لم أم أأنذرتهم عليهم سواء(( ؛بل حملها حيل بل أو حملها حيل أن يصح ال واملنقطعة

 :وقوله األول اخلرب هي هذه ))تنذرهم لم أم أأنذرتهم عليهم سواء(( ؟ األول اخلرب أين ؛ثاين خرب هذه اجلملة

   اخلرب الثاين . ))يؤمنون ال((

  .دعوته يقبلون وال الكفار يرده حني وسلم آله ىوعل عليه اهللا ىصل الرسول تسلية الكرمية اآلية هذه يف 

 ختم قد يستفيد ال ألنه ؛والداعي املنذر كان مهما يؤمن ال نهإف العذاب كلمة يهلع حقت من أن أيضا: وفيه 

 وال أمرهم ىانته النار هلم هؤالء يعين)) النار في من تنقذ أفأنت العذاب كلمة عليه حق أفمن((  قلبه ىعل

  .تنقذهم أن ميكن

 شبها فيه نإف اهللا ىعل باإلقبال وال عظةاملو  عند باخلوف يشعر ال كان إذا اإلنسان أن :الكرمية اآلية فوائد من 

   . اهللا إىل الدعوة عند يؤمنون وال باملواعظ يتعظون ال الذين الكفار ؟نمَ ن مِ  ؟ من

 انتهاء عند ألنه ؛اخلامت وه يذال اخلتم من صلهأو  ؛الطبع مبعىن اخلتم )) قلوبهم ىعل اهللا ختم((: تعاىل اهللا قال

 النفقه وعاء يشبه وأيضا ؛قلوم ىعل اهللا ختم فهؤالء األمر ىانته نهأ يعين بالكتابة القول خيتم الكتابة يف القول

 وختم يعين)) سمعهم ىوعل قلوبهم ىعل اهللا ختم(( منتهي أمره إن يقولون كما ،األمحر بالشمع عليه ختم إذا

  .ينفع مساعا تسمع ال صارت السمع ىوعل تفقه ال صارت القلوبى عل ختم وإذا ؛مسعهم ىعل

 صارت غشاوة األبصار ىعل كانت فإذا الغطاء والغشاوة ؛مستأنفة مجلة هذه ))غشاوة أبصارهم ىوعل: ((قال

 ؛ىير  فيما البصر :والثالث ؛يقال مبا السمع :والثاين ؛القلب :وهي ىللهد الثالثة الطرق فختمت ؛تبصر ال

 ىعل وختم علم ىعل اهللا وأضله هواه إلهه اتخذ من أفرأيت((  :تعاىل اهللا قال ؛سددت كلها الثالثة فاألبواب

  . حدأ ال)) اهللا بعد من يهديه فمن غشاوة بصره ىعل وجعل وقلبه سمعه

  ؟اهللا من وامتحان ابتالء هو أو سبب له هل اخلتم هذا: قائل قال فان 



 وبقوله))  مرة أول به يؤمنوا لم كما وأبصارهم أفئدتهم ونقلب((  :قوله يف اهللا بني سببا له أن :فاجلواب 

 نهأ فاعلم ضل قد أحدا رأيت فإذا))  الظالمين القوم يهدي ال واهللا قلوبهم اهللا أزاغ زاغوا فلما((  :تعاىل

  .نفسه ضالل يف سبب

 ؛النار عذاب وهو عظيم عذاب هلم كفرهم ىعل بقوا الذين الكفار هلؤالء أي وهلم ))عظيم عذاب ولهم((

 ىعل الكالم ىانته. دهو وج بكرمه منها وإياكم اهللا أعاذنا النار عذاب من شدأ يوجد ال ألنه تعاىل اهللا وعظمه

   .الصرحاء اخللص الكفار وهم اخللق أصناف من الثاين الصنف

 يصل فال يعين ))قلوبهم ىعل اهللا ختم(( :لقوله ؛الوعي حمل القلوب أن ىعل دليل األخرية الكرمية اآلية هذه يف 

  .اخلري إليه

 يكون وقد بالسمع يكون قد ىاهلد نأل ؛بالبصر وإما بالسمع  إما ىاهلد طرق أن: فوائدها من أيضا وفيه 

 بينة وتكون مسموعة مقروءة تكون عزوجل اهللا آيات وهكذا ؛يشاهد فيما وبالبصر ؛يقال فيما بالسمع ؛بالبصر

  . مشهودة

   .)) عظيم عذاب ولهم : ((وله؛ لقالعظيم بالعذاب  الكفار هؤالء وعيد :اآلية هذه فوائد ومن 

 من ))الناس ومن(( ))بمؤمنين هم وما اآلخر وباليوم باهللا آمنا يقول من الناس ومن (( :وجل عز اهللا قال مث

 ؛يقول الناس وبعض :قال لو القرآن غري يف لو فهنا ؛بعض حملها حيل أن للتبعيض اليت من عالمةو  ؛للتبعيض هنا

 باهللا آمنا يقول من(( مؤخر مبتدأ هذه من ))يقول من الناس من(( للتبعيض من إذا ؛مستقيما الكالم لكان

 ما أيش؟ يف مبؤمنني ))بمؤمنين هم وما (( :قال وهلذا ؛فال قلبه يف أما بلسانه ذلك يقول لكن ))اآلخر وباليوم

(( : تعاىل اهللا قال فلقد ؛اآلخر وباليوم باهللا آمنا يقولون بلسام لكن قلوم يف مبؤمنني هم وما طيب ؛مسعنا

 ال لكن أقواهلم وبسماع برؤيتهم الناس يفتنون فهم)) لقولهم تسمع يقولوا وإن أجسامهم تعجبك رأيتهم وإذا

 صفام مجع اهللا رمحه قيم ابن ذكر السالكني مدارج بكتاب فعليه املنافقني صفات يعرف أن أراد ومن .فيهم خري

   .فلرياجع يراجعها أن أراد فمن واحد مقال يف

 يعين وتعاىل سبحانه و املبتدأه ألنه باهللا اإلميان ذكر )) اآلخر وباليوم باهللا آمنا يقول من الناس ومن (( :يقول

 يقرتن وهلذا ؛استقام اآلخر وباليوم باهللا آمن إذا واإلنسان ؛ىاملنته هو ألنه اآلخر واليوم ؛األمور منه ابتدأت الذي

 مل من أن األمر حقيقة نأل ؛والرسل والكتب باملالئكة اإلميان دون اآلخر واليوم به اإلميان بني دائما تعاىل اهللا

  . باهللا يؤمن فلن اآلخر باليوم يؤمن ال كان إذا ينتظر ماذا حيصل ماذا ألنه ؛باهللا يؤمن لن نهإف اآلخر باليوم يؤمن



 مكذباتعاىل  اهللا كقول ))اآلخر وباليوم باهللا آمنا : ((قوهلم يف هلم تكذيب هذا ))بمؤمنين هم وما (( :قال

 المنافقين إن يشهد واهللا لرسوله إنك يعلم واهللا اهللا لرسول إنك نشهد قالوا المنافقون جاءك إذا((  :هلم

   )) . يعملون كانوا ما ساء إنهم اهللا سبيل عن فصدوا جنة أيمانهم اتخذوا لكاذبون

 يخادعون وما(( :قراءة ويف )) يشعرون وما أنفسهم إال يخدعون وما آمنوا والذين اهللا يخادعون (( :قال مث

 ويشملها ؛متقاربة معان كلها والكيد واملكر واخلداع ؛اخلداع من مفاعله املخادعة ))يخادعون(()) أنفسهم إال

 باخلصم اإليقاع إىل يتوصل املكر وهذا اخلداع هذا ؛يشعر ال حيث من باخلصم اإليقاع إىل التوصل: التعريف هذا

 حممدا خدعنا ألننا غنمنا يقولون اآلن غنمنا مؤمنون إم قالوا إذا هؤالء ؛اخلداع هو هذا يشعر ال حيث من

 والذين اهللا يخادعون(( :قال وهلذا ؛اهللا خدعوا ؟وأصحابه الرسول خدعوا هل قيقةاحليف  ولكنهم ؛وأصحابه

 )) أنفسهم إال يخدعون وما: (( تعاىل قال؛ وسلم عليه اهللا صلي اهللا رسول آمنوا الذين رأس ىوعل)) آمنوا

 عليه الرسول قاله ما أن يعلمون وهم يبطنون ما خالف أظهروا حيث غروها ألم ؛الواقع يف أنفسهم خيدعون

 هللا خداعهم وجه ما قائل قال نإف. بذلك أنفسهم فخدعوا أنكروه بل به يؤمنوا مل لكنهم ؛حق والسالم الصالة

  .اإلميان أظهروا إذا أم خداعهم وجه قلنا ؟آمنوا والذين



 إم قالوا إذا هؤالء ؛اخلداع هو هذا ، يشعر ال حيث من باخلصم يقاعاإل إىل يتوصل املكر وهذاهذا اخلداع 

 ؟وأصحابه الرسول خدعوا هل حقيقة ولكنهم ؛وأصحابه حممدا خدعنا ألننا؛ غنمنا يقولون اآلن غنمنا مؤمنون

 عليه اهللا صلي اهللا رسول آمنوا الذين رأس وعلي ))آمنوا والذين اهللا يخادعون(( قال وهلذا ؛اهللا خدعو . ال

 خالف ظهرواأ حيث غروها ألم ؛الواقع يف أنفسهم خيدعون )) أنفسهم إال يخدعون وما: ((تعايل قال. وسلم

 فخدعوا هأنكرو  بل به يؤمنوا مل لكنهم ؛حق والسالم الصالة عليه الرسول قاله ما أن يعلمون وهم يبطنون ما

  .بذلك أنفسهم

  آمنوا؟ والذين هللا خداعهم وجه ما :قائل قال فان 

 خدعنا فيقولون حرمة هلم وصار القتل من ورقام أمواهلم سلمت اإلميان واظهر أ إذا أم خداعهم وجه :قلنا 

 الكفار يعامل كما املعاملة من جنوا ذا بقوهلم لكنهم ؛مبؤمنني وليسوا مؤمنون إم قالوا حيث وأصحابه حممدا

 ألنفسهم خادعون أم به يتبني هلم شعور ال أم أي))يشعرون وما أنفسهم إال يخدعون وما (( :تعاىل قال

  نعم  .السمع وكذلك عليها خمتوم قلوم و غشاوة أبصارهم ىعل ألن

  ؟ العالقة ما العقليعلق ب هو وأحيانا بالقرآن القلب ىعل والتدبر باإلميان الفالح يعلق أحيانا 

   ؟مثل : الشيخ

  ))األلباب أولوا إال يتذكر وما(( : السائل

  .اإلدراك عقول ال الرشد عقول هنا بالعقول املراد لكن ؟ العقول أي : الشيخ

  يا شيخ؟ والقلب: السائل 

 بها يعقلون قلوب لهم فتكون األرض في يسيروا أفلم(( :تعاىل اهللا قال وهلذا ؛العقل حمل هووالقلب : الشيخ

  . ))الصدور في التي القلوب ىتعم ولكن األبصار ىتعم ال فإنها بها يسمعون آذان أو

 يقتل محمدا نأ الناسحتى ال يتحدث ( ؛املنافقني قتل عن وسلم عليه اهللا ىصل النيب امتنع: السائل  

 علي ما يقول وبعضهم ؛يراقبهم شيء كل يف الناس يتابع الناس فبعض :ووسط طرفان هذا يف فالناس )؛أصحابه

  ؟مراقبتهم  يف  الضابط هو ما ،الصحيح يف الدرب يسريوا  يعين الناس يف

 كان إذا إال اللهم ، أبدا دينه يف اأحدأن يراقب  اإلنسان حيمل وال دينه ىعل مؤمتن اإلنسان أن الضابط:الشيخ 

 حمرتم ماله يف حمرتم عرضه يف حمرتم ,حمرتم املسلم أن األصل نأل ؛جيوز فال وإال ؛يتأكد أن وأراد قوية شبهة هناك

   .نفسه يف



 على يف ما أنايقول  وكذا كذاالناس يظنون بك  كون  ؛قلت له ال تفعل هكذا يا شيخ إذا الناس بعض: السائل 

  ؟ يظنون الناسخل  الناس

  املنكر؟ عن والنهي باملعروف األمر عمله ما يف  قصده هو يعين: الشيخ   

  ال أي شيء يف معاملة عادية.: السائل 

صلى اهللا  عليه الرسول نأل ؛األمر هذا عن مبتعدا يكون أن لإلنسان ينبغي الذي ،ينبغي ما ال جيوز :الشيخ  

   .)شئت ما فاصنع تستح لم إذا ىاألول نبوةكالم ال  من الناس أدرك مما إن( :يقول عليه وسلم 

 من قول يؤيد أال)) مرة أول به يؤمنوا لم كما وأبصارهم أفئدتهم ونقلب((  تعاىل اهللا قول!  شيخالسائل :  

  ؟)) مرة أول(( :لقوله ردته تكرر ت من توبة قبلت ال نهأ العلماء من قال

 ؛الصادق باإلميان عليه اهللا نومي الردة فتكرر عباده من يشاء من ىعل اهللا مين أحيانا لكن.ما خيالف  الشيخ :  

 قتله عنه يرفع أنه تاب و آمن نهإ يقول أن مبجرد ليس ؛له اإلنسانتاط حي أن بد ال ردته تتكرر الذي نقول وحنن

  . ننظر بل

  ؟ الصالة تارك كفر على يدل أال))  الصالة ويقيمون بالغيب يؤمنون: (( تعاىل قوله يف  السائل :

  أيش وجهه ؟ الشيخ :

رزقناهم مما مث ذكر بعد ذلك (( ))  الصالة ويقيمون بالغيب الذين يؤمنون: ((ألن اهللا ذكر تعاىل السائل :

  ؟ ))ينفقون

  الشيخ : الزكاة ؟ 

  ))مما رزقناهم ينفقونمث ذكر بعد ذلك (( ))  الصالة ويقيمون بالغيب الذين يؤمنون: ((:ذكر تعاىلالسائل 

   [مو] ظاهر؟ ليس واضحا ، هناك أدلة غري هذا .

 وبشر(( :اهللا تعاىل  قول يف عزوجل هللا التهكم صفة إثبات ميكن هل شيخ أحسن اهللا إليكم السائل :

    ؟ ))المنافقين

 بشرهم لو فالرسول ؛م التهكم بذلك املقصود أن العربية اللغة جرت يسوء فيما بشر معىن قلنا إذا ، الالشيخ : 

  .م متهكما بل يسرهم مبا بشارة ليس ذا

  ؟فما هو مقتضى الصفة واهللا تعاىل ذكر كثريا يف القرآن التهكم للكفار  السائل :

   .به يتهكم فاهللا ؛ التهكم أصناف من هذا لايقأن  العربية اللغة ىمقتض :الشيخ 

  ؟ معتزليا كان أم شعرياأ كان احلسن بوأ :السائل 



 منه خذأو  الكالبية مذهب مؤسس كالب بن اهللا بعبد اتصل االعتزالريسن من  أن بعد مث معتزليا كان :الشيخ 

 رمحه امحد إمام بقول خذأ أن إىل عزوجل اهللا وفقه مث طويلة ليست مدة ذلك ىعل وبقي الشيء بعض

  ........اهللا

 ولكن السفهاء هم إنهم أال السفهاء آمن كما أنؤمن قالوا الناس آمن كما آمنوا لهم قيل وإذا((  الطالب:

   ))يعلمون ال

 اآلخر وباليوم باهللا آمنا يقول من الناس ومن (( :تعاىلو  تبارك اهللا قال .الرجيم الشيطان من باهللاأعوذ  الشيخ:

  ))بمؤمنين هم وما

 وباليوم باهللا آمنا يقول من (( املنافقون وهم الناس من الصنف هذا ىعل النص منها :فوائد الكرمية اآلية هذه يف 

  )).بمؤمنين هم وما اآلخر

 مؤمنون ولكن مؤمنون إم يقولون ألم ؛جانب من فيه يتحقق مل من ىعل الوصف نفي : فوائدها ومن 

  .باطنا يأ ))بمؤمنين هم وما(( :قال وهلذا بالباطن مؤمنني وليسوا بالظاهر

 هم وما(( :لقوله ؛منه فائدة ال ولغ نهإف عقيدة ىعل مبنيا يكن مل إذا الظاهر االستسالم أن :فوائدها ومن 

  .)) بمؤمنين

 وهلذا ؛باملنافقني شبه ففيه األوصاف من عليه يكن مل ما ىوادع احلقائق قلب من أن : الكرمية اآلية فوائد ومن 

  . )خان ائتمن ذاإو  خلفأ وعد وإذا كذب حدث إذا( :منها اثالث املنافق آية وسلم عليه اهللا ىصل النيب جعل

 من املخادعة أن ذلك من يستفاد ؛آمنوا والذين اهللا خيادعون املنافقني أن :بعدها وما اآلية هذه فوائد ومن

   . املنافقني صفات

    ؟يريد ما خالف ظهرأ ألنه املنافقني؟ بصفات متصال ياملورّ  يكون فهل دعة؛خما نوع فيها التورية :قائل قال نإف

 مقصود هلا يكن مل إذاو  ؛املنافقني مشاة عن خرجت صحيح مقصود هلا كان إذا التورية :يقال أن فاجلواب. 

 إال التورية اهللا رمحه تيمية ابن اإلسالم شيخ حرم وهلذا ؛للمنافقني مشاا اإلنسان يكون أن ىخيش نهإف ؛ صحيح

  . ا بأس ال ظامل غري من التورية إن يقولون العلماء أكثر ولكن ، ضرورةأو  حلاجة

 يقتضي حبرف اهللا ىعل اهللا غري عطف جبواز ))آمنوا والذين اهللا يخادعون (( :الكرمية اآلية هذه فوائد ومن 

  واحدة العلة أن ذلك ووجه ؛آمنوا الذين مث يقل ومل ))آمنوا والذين اهللا يخادعون (( :كقوله املشاركة

 تذكر أن فيجب ؛الكونية األمور خبالف عزوجل هللا خمادعة للمؤمنني وخمادعتهم للمؤمنني خمادعة هللا فمخادعتهم

 اهللا لفعل تابع فيه فعلنا نإف بالربوبية يتعلق وما بالربوبية تتعلق الكونية األمور نأل ؛ بثم معطوفا اهللا ىسو  ما



 آيات يف بالواو رسوله ىلإو  إليه الشيء بنس أو كثرية آيات يف اهللا قال وهلذا ؛الشرعية األمور الفخب عزوجل

  .شرعية أمور يف لكنها كثرية

 ىعل ويستمر بالظاهر يعاملونه سوف ألم ؛نفسه خيادع فإمنا واملؤمنني اهللا خادع من أن: اآلية هذه فوائد ومن 

 ومن  بذلك نفسه فيخدع بعمله فيستمر صواب ىعل نهأ يظن حيث لنفسه خداع نهأ شك ال هوهذ الباطل هذا

 ليس لكن أنفسهم خيدعون احلقيقة يف وهم آمنوا والذين اهللا خيادعون املنافقني الءؤ ه أن :الكرمية اآلية فوائد

   .ذلك ىعل استمروا ما أنفسهم خيدعون أم عرواش ولو هذا ىعل استمروا ولذلك أنفسهم يف شعور عندهم

 املنافقني أن أوال  :فوائد الكرمية اآلية هذه يف ؟؟انتهى الدرس اليوم )) مرض قلوبهم في (( :عزوجل اهللا قال مث

 والعياذـ  القلب من متمكن كأنه القلب بظرفية حمفوفا املرض وجعل ))مرض قلوبهم في : ((لقوله القلوب ىمرض

 وما واملكر واملخادعة ودواجلح الكفر أو الشك هؤالء مرض هؤالء؟ مرض هو فما )) مرض قلوبهم في (( ـ باهللا

 ((  :قال وهلذا ؛وشره سوءه من زاده سوءا و شرا فيه اهللا علم من أن : الكرمية اآلية هذه  فوائد ومن.  ذلك أشبه

 تعاىل اهللا نأب صريح هذا نأل))  قلوبهم اهللا أزاغ زاغوا فلما((  :تعاىل قوله من شدأ وهذا ))مرضا اهللا فزادهم

.                                                                                               اهلالك فاملآل املرض زاد وإذا مرضا زادهم

               )).                أليم عذاب ولهم(( :تعاىل قولهل ؛املؤمل األليم بالعذاب املنافقني هؤالء وعيد : الكرمية اآلية فوائد ومن

 كاذبون فهم ؛مر كما ))نبويكذّ (( : قراءة ويف ))يكذبون كانوا بما((:  لقوله ؛السببية إثبات : فوائدها ومن

 احلق يكذبون أم :والثانية ؛يكذبون بأنفسهم هم أم ىعل تدل :األوىل أن تنياءقر ال فوائد ا منوهذ ؛مكذبون

   . والصدق

 أعين الدين يف ونقص العقل يف نقص وانتفاعها ؛والواقع والعقل الشرع عليه دل ما هو األسباب ثباتإو     

                               . نال جمهولة أسبابه ما ومنه معلومة أسبابه ما منه لكن ؛سبب له شيء كل أن يعلم حدأ كل نأل ؛نفيها

 فيها املغالون فأما  ؛توسط من ومنهم فرط من ومنهم فيها غاىل من فمنهم األسباب يف امللة علماء اختلف وقد

 وهؤالء تعلق أي فيها هللا وليس بنفسها مؤثرة هي فاعل بببس وال قابل مبحل ال بنفسها مؤثرة األسباب إن فقالوا

 شرك أنه شك ال وهذا ؛ا تعاىل هللا عالقة وال بنفسها فاعلتت األشياء جيعلون الذين والفالسفة ونيعئباالط هم

 والقسم                                                                                       .للخالق ودوجح

 ما احرتاق نأو  ، شريكا هللا ألثبتنا تأثريا هلا جعلنا ولو أبدا تأثري هلا ما األسباب وقالوا األسباب يف فرطوا : الثاين

 نكسرإذا ا الكسر يف يقولون وكذلك ؛ا ال فيها جعل ما عند احرتق لكن بالنار ليس بالنار االحرتاق يقبل

 يف سفه هذا أن شك وال ؛بالصدمة ال الصدمة عند انكسر إمنا  الزجاج كسر ما احلجر يقولون باحلجر الزجاج



 الزجاج ىعل باحلجر وترمي الصبيان من صيب أي تأيت لو اضح،فو  العقل يف سفه أما ؛الدين يف وضالل العقل

 والسنة فالقرآن الدين يف ضررا كونه وأما ؛وطبيعته بفطرته احلجر ؟ يقول ويش ؟ كسره ويش وتسأل وتنكسر

        . املؤثرة القوة من فيها اهللا أودع مبا تأثريها لكن سباباأل وتأثري األسباب بذكر مملوءان

 عذاب لهم (( :قال ألنه ؛يستحق من إال يعذب ال عدل حكم تعايل اهللا أن : الكرمية اآلية فوائد ومن       

                                                                                                               ))يكذبون كانوا بما ليمأ

 ))بونيكذّ (( قراءة هذه ))يكذبون(( :قوله نإف ؛املعىن زيادة فيه يكون القراءات اختالف أن : اآلية فوائد ومن

 وهم آمنا يقولون بأنفسهم هم مكذ ىعل الوعيد صار ))يكذبون(( إال فيها ليس اآلية كانت لو ؛ىأخر  قراءة

 حصل اآليتان اقرتنت فإذا كذم ىعل ال تكذيبهم ىعلأيضا  الوعيد لكان ))بونيكذّ (( كانت ولو ؛مؤمنني غري

 الفائدة تزداد ؛وبدونه  باأللف ))الدين يوم مالك(( و ))الدين يوم ملك(( :منها نظائر وهلا ؛زائد معىن بذلك

 هو من ويوجد مبالك ليس هو ولكن ملك هو من املخلوقني يف يوجد إذ ومالك ملك اهللا نأب القراءتني باجتماع

 مجعت ههذ ))فتثبتوا(( قراءة ويف))  فتبينوا بنبأ فاسق جاءكم إن((  :مثل أمثال وهلذا مبلك ليس ولكنه مالك

 التثبت قلت ما عكس يعين ثانيا والبيان أوال التثبت ،لكم يبني حىت تثبتوا ، ثانيا والتثبت أوال التبّني  معنيني بني

  .  ثانيا التبّني  مث أوال

 )) األرض في تفسدوا ال(( املؤمنون القائل ؟ القائل من )) األرض في تفسدوا ال لهم قيل وإذا((          

 مل أم هللا واحلمد ؛مصلحني إال حنن ما يعين ))مصلحون نحن إنما قالوا (( وكذم وغشهم خبداعهم وذلك

 وال يعين املصلحون حنن إمنا قالوا إذا ىدعو  كربأ لكان املصلحون حنن إمنا قالوا لو ؛املصلحون حنن إمنا يقولوا

 مصلحون بأم   ....حصروا ولكنهم مصلحا غريهم يكون أن مينع فال مصلحون حنن قالوا إذا أما ؛غرينا مصلح

  . اإلفساد من شيء فينا ليس يعين

 بأداة :أوال ؟ قويا كان مباذا ؛قويا ردا عليهم رد ))المفسدون هم إنهم أال(( :بقوله عليهم رد اهللا ولكن 

 احلصر تفيد الفصل ضمري هي اليت هم وثالثا التوكيد ىعل الدال نإب :ثانيا والتوكيد التنبيه تفيد أال االستفتاح

 طبع قد باهللا والعياذ ألم بفسادهم يشعرون ال ولكن املفسدون وحدهم هم إم أال :عزوجل اهللا فقال ؛والتوكيد

   .عندهم شعور فال قلوم ىعل

  .إصالح أنه منهم ظنا عليه هم ما ىعل أصروا ولكنهم نصحوا قد املنافقني هؤالء أن :الفوائد من اآلية هذه ففي

 وهو مصلح نهأ يظن العمل يعمل حيث القلب عمل من اإلنسان رذح أي ،ذراحل :اآلية هذه فوائد ومن 

 أعماال باألخسرين ننبئكم هل قل((  :تعاىل اهللا قال عمال الناس خسرأ هو بل الناس أخسر من وهذا ؛مفسد



 املنافقون فهؤالء))  صنعا يحسنون أنهم يحسبون وهم الدنيا الحياة في سعيهم ضل ينالذ((  من؟))  ؟

 ىعل أم ظنوا أم الثاين الظاهر ؟ مصلحون أم منهم ظن هذا أو ىدعو  هذه فهل ؛مصلحون حنن إمنا يقولون

 أم )) يشعرون ال ولكن ((قال وهلذا مصلحون أم فظنوا الكافرين وإرضاء املؤمنني إرضاء بني مجعوا إصالح

  .باطال واحلق حقا الباطل اإلنسان ىير  أن من احلذر ففيه ، باهللا والعياذ بصائرهم عميت قد ألم مفسدون

 ىتعم ولكن األبصار ىتعم ال إاف (( قلبه ىيعم قد اإلنسان أن: بعدها واليت الكرمية اآلية هذه فوائد ومن 

 شك ال اجلملة هذه نإف ))مصلحون حنن إمنا(( :ملقوهل باطال واحلق حقا الباطل ىفري  ))الصدور يف اليت القلوب

   .صالح عندهم ليس هذا مع لكن ؛والتوكيد احلصر تفيد أا

 يسكت مل اهللا نأل ؛ضالل علي أم ىعل وبيان ،الباطل أهل ىعل الرد وجوب : الكرمية اآلية هذه فوائد ومن 

  .)) المفسدون هم إنهم أال(( الفاسد املنهج من عليه هم ما وأبطل عليهم رد بل هؤالء عن

 ىعل ران ملا بذلك يشعر ال ولكنه األرض يف املفسدين من يكون قد اإلنسان أن : الكرمية اآلية هذه فوائد ومن 

   .باطل عليه هو الذي الباطل نأب يشعر ال حىت املعاصي لظلمات من قلبه

 ال ولكن السفهاء هم إنهم أال السفهاء آمن كما أنؤمن قالوا الناس آمن كما آمنوا لهم قيل وإذا((      

 :يقولون ؛فالن وآمن فالن آمن كما الناس آمن كما آمنوا يقولون؛ املؤمنون ؟ قال من ،هلم قيل إذا)) يعلمون

 اإلميان نفي ىعل اقتصروا هم ليسوا إم مث ؛للنفي هنا االستفهام نؤمن لن يعين ))؟السفهاء آمن كما أنؤمن((

 هؤالء إن(( :قالوا املؤمنني رأوا إذا أم ارمني عن اهللا ىحك كما وهذا ؛سفهاء بأم املؤمنني وصفوا بل

 ال الذي هو والسفيه السفيه مجع ))السفهاء((و ))السفهاء آمن كما أنؤمن(( :يقولون هنا فهم ))لضالون

 يف كان وان ،املال ففي املال يف كان إن ،التصرف حيسن ال الذي هو للسفيه العام الضابط هذا ؛التصرف حيسن

  . التصرف حيسن ال من السفيه :نقول أن املهم ؛اصاخل العمل ففي خاص عمل يف كان إن ،الوالية ففي الوالية

 بالنسبة فيها نقول ))السفهاء هم إنهم أال(( املؤمنني عن دفاع وهذه )) السفهاء هم إنهم أال (( :تعايل اهللا قال

 ))يعلمون ال(( :قال وهنا ))يعلمون ال ولكن المفسدون هم إنهم أال((  قبلها اليت اآلية يف قلنا كما للتوكيد

 ؛أيضا ظاهر املنافقني وكفر ،ظاهر املؤمنني إميان ،ظاهر أمره الشيء هذا نأل وذلك ))يشعرون ال(( :قال كوهنا

   . بالواقع جهاال كانوا بل علم عندهم يكن فلم العلم فقدوا هؤالء لكن

 تفسدوا ال لهم قيل إذا(( املنكر عن وا قبلها وباليت باملعروف أمروا قد هؤالء أن : الفوائد من اآلية هذه ففي

 فلم ـ باهللا والعياذـ  أبوا ولكنهم باملعروف أمر هذا ))الناس آمن كما آمنوا(( منكر عن ي هذا ))األرض في

  . مبعروف  يأمتروا ومل منكر عن ينتهوا



 ليكون احلق إىل استجاب من ذكر بيان أو ،للحق استجاب من عرض بيان : الكرمية اآلية هذه فوائد ومن

 بالغري ىيتأس نهأ شك ال اإلنسان نأل معلوم أمر وهذا  ))الناس آمن كما (( :قال حيث قبوله ىعل مشجعا

 ليكون ؛فالن به قام كما األمر ذا قم ،فالن آمن كما آمن :نقول الكبرية رتبته له شخصا ندعو أن أردنا فإذا

  . له وتشجيعا له تنشيطا ذلك

 حيث السفهاء ديدن من هو الذي اإلميان إلنكارهم املؤمنني ىعل املنافقني حقد بيان : اآلية هذه فوائد ومن 

 املنافقون هم واملسلمني اإلسالم ىعل حقدا الناس أعظم أن شك وال )) السفهاء آمن كما أنؤمن (( :يقولون

  .))العدو هم(( :تعاىل قال كما

 من الناسعليه  كان أمر السوء بألقاب املؤمنني تلقيب أو ،املؤمنني وصف أن : الكرمية اآلية هذه فوائد ومن 

 ليس رجعيون هؤالء وقالوا مثال رجعيون بأم املؤمنني وصف من ؛هذا يومنا ىلإو  قبل من عليه الناس كان  ،قبل

 ىعل املؤمنني؟ ىعل أو بالرجعية وصفوهم الذين ىعل من؟ ىعل ينطبق الوصف هذا ؛التقدم من شيء عندهم

 واإلميان اخلري إىل سبق من وأما اخلري إىل يسبق مل من هو احلقيقة يف الرجعية نأل ؛بالرجعية وصفوهم الذين

  .املتقدم فهو الصاحل والعمل

 يتضمن عا فد وهذا ))السفهاء هم إنهم أال (( :بقوله املؤمنني عن تعاىل اهللا دفاع : الكرمية اآلية هذه فوائد ومن 

 املنافقني هؤالء وصف :والثاين ؛املنافقني يف السفاهة حصر ألنه ؛املؤمنني عن السفه فعر  يتضمن :شيئني

  . بالسفاهة

 يظهر أن البد ألنه ؛سفيها يعترب الدين غري يف أو الدين يف سواء املخادع املاكر أن: الكرمية اآلية هذه فوائد ومن

 العلم عنه حيجب ولكن اللوض هسف ىعل نو يك من الناس من أن : الكرمية اآلية فوائد ومن ويفضحه أمره اهللا

   .ـ  السالمة ولكم لنا اهللا نسألـ  حق ىعل نهأ ظانا ىفيبق

 وقتلا هذا يف)) السفهاء آمن كما أنؤمن قالوا(( :تعاىل قوله شيخ جزاك اهللا خري بيان قسم  الثالث :السائل 

  ؟  . . .ال يكون

  ؛ومنافق صريح وكافر صريح مؤمن بني اآلن الناس اآلن، حىت التقسيم هذا الشيخ : 

  ؟ . . .الفهو من  ))أنؤمن كما آمن السفهاء((إذا قال املنافق : : السائل 

  لكن خيفيه ما يصرح فيه .أي نعم؛  الشيخ: 

  يف قلبه  يقول  :السائل

   أو يقول ملن كان له خاص.يقول يف قلبه  :الشيخ



هذا )) السفهاء آمن كما أنؤمنقالوا  الناس آمن كما آمنوا لهم قيل وإذاشيخ بارك اهللا فيك (( السائل :

يأتوم أناس يلبسون عليهم فهل هلم . . . .يقولون يا رب  مةاالقي يوم يأتيهم  الناس هؤالء أن يظهر فيما 

  ؟حجة

  . احلق بلغهم دام ما فما هلم حجة الشيخ :

  األعلى أوصل إليهم الباطل واألدىن .. . لغهم احلقب السائل :

 وا ويبحثوايتوقف أن الواجب ؛شرك هذا ،كفر وهذا ،غلط هذا إن دىناأل هلم قال ملا نهأ عليهم الواجب :الشيخ  

   . حبجة فليس)) السبيال فأضلونا وكبرائنا سادتنا أطعنا إنا ربنا((  وا:يقول أن أما

 إقامة واجلماعة السنة أهل أصول ومن واملنافقني الكفار صفات من علينا مر فيما فيكم اهللا بارك شيخ السائل :

 من بد ال أو الظن بغلبة والنفاق الكفر إطالق يصح فهل ؛فيه األكرب نفاقال أو كفره ليثبت املعني ىعل احلجة

  احلجة؟ بإقامة التيقن

 هذا كافر هذا ستقول حكم وهذا يكفي ما الظن غلبة نأل ؛التيقن من البد التيقن، من البد ،ال  :الشيخ

   ؟. العلم من فالبد ؛منافق

طيب اآلن هذا  ؟ نعم؛من النفاق لكافرين على املؤمنني هذاا انتصارقلت بارك اهللا فيك أن حب  السائل :

  ؟يشجع مثال منتخبه أو فريقه  شابال

     أيش؟ الشيخ :

فقدر اهللا أن يكون املنتخب الكافر يقابل املنتخب املسلم أحب أن ينتصر . يشجع منتخبه أو فريقه  السائل :

  لكي يقابله دثهذا حي املنتخب الكافر أي نعم

  مالكرة هذه؟؟؟ ؟ قصدك الكرة الشيخ :

  هل هذا يكون نفاق أكرب أو أصغر ألنه اآلن أحب انتصار الكفار؟      السائل

 بعض بينما ؛مشاهدا من حذرأو   فيها املشاركة من حذرأو  ،أصال شيئا األلعاب هذه عتربأ ال أنا   الشيخ :

  .قاعد وهو اجلماعة صالة تقام ورمبا كله الليل ىيبق مشاهدا من يشبعون ال الناس

   .      .. يعىن داخلشيخ أنا أعطيت التشبيه وإال املسألة  : السائل

  .النفاق من شيئا فيه نإفاملؤمنني الكفار على  ينتصر أن حيب إنسان كل حال كل ىعلالشيخ :

   ؟ كافر هذا السائل :

   . عام الشيخ :



 املسلمني ىعل النتصارهم حبا ال سياسية أمور يف الكافرة اجلماعات لبعض األموال يقدمون الناس بعضالسائل :

   ويدعموم؟ أموال يعطوم

 الكافر أن سياسية سياسية؟ معىن يشو  سياسية مسألة نأل يعد هذا من املواالة؛ نأ ىخشأ ىأخش واهللا: الشيخ  

  .ميكن مكفرة بدعة مبتدع وهو باإلميان يتظاهر يعين امنافق مؤمن يكون أن إال اللهم املؤمن؟ ىعل ينتصر

  . . . ؟شيخ مؤمن:السائل 

  على كل حال حنن نعامل الناس بالظاهر. الشيخ :

  ما يكفر بفعله هذا ؟السائل :

    ما أدري أتوقف فيه.يال عبد اهللا ؟الشيخ :

 الردة حد مثال فينكرون الناس بعض اآلن يعين يأخذون هم العلم إىل ينتسبون من بعض عن مسع:السائل 

 الذين إن((  :يقول تعاىلسبحانه و  اهللا نأو  ؛املرتدين دحي يكن مل وسلم عليه اهللا صلي الرسول إن :ويقولون

يتكرر عدة مرات أليش الرسول  الكفرهذا  ليه ليهكذا ه ممث يقول قائله))  اكفرو ثم آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا

فوصل بذلك إىل إنكار احلد وقال ما ميكن أن األحاديث تنسخ اآلية فما حكم  ؟ما أقام عليهم احلد ومل يقتلهم

  هؤالء؟

 قال وسلم وآله عليه اهللا ىصل النيب كان وإذا))  اهللا أطاع فقد الرسول يطع من((  يقال أن هذا حكمالشيخ : 

 ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا الذين( هؤالء وأما ؛اهللا كقول هذا يكون ،)فاقتلوه دينه بدل من(: 

  .عليهم طلعا أنه ىعلدليل  فيه ما ؟عليهم واطلع م علم الرسول وهل ؛حال حكاية فهذا) كفرا ازدادوا

  الشيخ؟ فضيلة النصيحة من هلم توجه اذام السائل :

   انتهى الوقت  .املتشابه يتبعون ممن وايكون ال نأو  نفسه يراجع نأو  عزوجل اهللا ييتق نأ عليه

 قالوا شياطينهم ىإل خلوا إذا و آمنا قالوا آمنوا الذين لقوا وإذا((. الرجيم الشيطان من باهللا أعوذ : الطالب

 الضاللة اشتروا الذين أولئك يعمهون طغيانهم في ويمدهم بهم يستهزئ اهللا مستهزئون نحن إنما معكم إنا

 ذهب حوله ما أضاءت فلما نارا استوقد الذي كمثل مثلهم مهتدين كانوا وما تجارتهم ربحت فما ىبالهد

 فيه السماء من كصيب أو يرجعون ال فهم عمي بكم صم يبصرون ال ظلمت في وتركهم بنورهم اهللا

 يكاد بالكافرين محيط واهللا الموت حذر الصواعق من آذانهم في أصابعهم يجعلون وبرق ورعد ظلمت

 بسمعهم لذهب اهللا شاء ولو قاموا عليهم أظلم إذاو  فيه مشوا لهم أضاء كلما أبصارهم يخطف البرق

   ))قدير شيء كل ىعل اهللا إن وأبصارهم



 يف الفاعل )) آمنا قالوا آمنوا الذين لقوا وإذا : ((تعاىل اهللا قال الرجيم الشيطان من باهللا أعوذ الشيخ :

                                       .عنهم اهللا رضي كالصحابة اخللص املؤمنني يعين ))آمنوا الذين((و .املنافقني ىعل يعود ))لقوا((

 وباليوم باهللا آمنا يقول من الناس ومن((  :اآليات سياق أول يف يقول اهللا نأل ؛فقط بألسنتهم ))آمنا قالوا((

 عليه للرسول قالوا كما كاذبون أم نشهد كاذبون وهم آمنوا بألسنتهم فيقولون))  بمؤمنين هم وما اآلخر

 المنافقين إن يشهد واهللا لرسوله إنك يعلم هللاو ((  :تعاىل اهللا فقال اهللا لرسول إنك نشهد والسالم الصالة

 ))معكم إنا قالوا شياطينهم إلي خلوا وإذا(( ؛   )) اهللا سبيل عن فصدوا جنة أيمانهم اتخذوا لكاذبون

 بشياطينهم خلوا أو شياطينهم مع خلوا وإذا السياق يكون أن الذهن إيل يتبادر قد ))شياطينهم ىلإ خلوا((

 املؤمنني عن انفردوا أي ))خلوا وإذا(( اآلية معىن إن :فقيل ))شياطينهم إلي خلوا وإذا (( :جاءت يةاآل ولكن

 ال األخري القول هذا ىعل وبناء صحأ وهذا ؛الرجوع معىن ضمنت ))خلوا(( إن :وقيل  ؛شياطينهم إيل راجعني

يضمن  أن الكلمات واختصار القرآن بالغة من وهذا الرجوع معىن نمضم خال فيكون تقدير ىلإ اآلية حتتاج

عينا يشرب بها عباد اهللا منها قوله تعاىل: (( :وله أمثلة الفعل معىن فعل آخر يدل عليه متعلق هذا الفعل

 مبعىن الباء إن :العلماء قال ؟ ا يشرب قال فلماذا ؛باإلناء يشرب إمنا ا)) العني ليس يشرب يفجرونها تفجيرا

 ؛ريا يشربون فهم ىيرو  معىن ضمنت يشرب إن بل :البصرة أهل وقال ؛الكوفيني قول وهذا ا؛منه يشرب أي ؛من

 معىن ذلك فضمن شياطينهم إىل رجعوا أي )) شياطينهم إلي خلوا إذا (( إذا  .بالباء ىتتعد أن يصح وحينئذ

 اهللا عبد كمثال أسياد هلم املنافقني نأل ؛إليهم ينتمون الذين أسيادهم م واملراد شيطان مجع والشياطني. الرجوع

 رجعوا فإذا معكم حنن فيقولون الصحابة إىلو  وسلم عليه اهللا ىصل الرسول إىل قومه يذهب قومه يف سيد أيب بن

 مع حيتاج لكن ؛له لواليتهم إثبات هذا ))معكم إنا(( ))مستهزئون نحن إنما معكم إنا(( :قالوا وأمثاله إليه

 مبن  مستهزئون ))مستهزئون نحن إنما(( :بقوهلم املؤمنني من الرباءة عن ربواع ؛املؤمنني من الرباءة لواليةل اإلثبات

 جتدها ))مستهزئون نحن إنما : ((قوله وتأمل ؛بإن مؤكدة مجلة جتدها ))معكم إنا: (( مقوهل وتأمل ؛باملؤمنني ؟

 أنلنا نية  وليس فقط االستهزاء إال آمنوا الذين مع حالنا ما أي مستهزئون إال حنن ما :يعين احلصر فيها مجلة

   .نؤمن

 طبيعتهم وهذه ؛املؤمنني خيادعون املنافقني نأ يعين املنافقني من املؤمنني خداع بيان : الكرمية اآلية هذه يف        

 ))مستهزئون نحن إنما(( :قالوا شياطينهم إيل ذهبوا إذا مث ))معكم إنا(( :لقوهلم آمنوا والذين اهللا خيادعون أم

 فوائد ومن                                                                                                    . 

 صلوات الرسول إن حىت ؛بظاهرهم الناس فنعامل إال الظاهر؛ ، ليس لناالظاهر إالحنن  لنا ليس نه: أالكرمية اآلية



 بعض من بحجته ألحن يكون أن بعضكم ولعل إلي تختصمون إنكم الناس أيها: (قال عليه وسالمه اهللا

 من قطعة له قتطعأ فإنما شيئا أخيه حق من أو ،شيئا أخيه من له قضيت فمن سمعأ مما بنحو له فأقضي

 يف ساباحل لكن؛ الظاهر إال لنا ليس الدنيا يف فنحن) ليستكثر أو فليستقل النار من جمرة قال أو ،النار

 قالوا(( لقوهلم ؛مؤمنون أم أيش؟ على املنافقني هؤالء يعاملون املؤمنني أن ذلك وجه  طن؛البا ىعل اآلخرة

                                                                                                            .   ))آمنا

 القتل من خيافون ألم ؛به يعلنون ال واستسرار اختفاء دين املنافقني دين أن : الكرمية اآلية هذه فوائد ومن

.                                                                                  ))معكمإنا  قالوا شياطينهم ىإل خلوا إذاو (( :بدليل

 .                                ))شياطينهم إلي(( :لقوله ؛الكفر دعاة ىعل الشيطان إطالق صحة : الكرمية اآلية هذه فوائد ومن

 ومل ))شياطينهم(( :قال حيث احلصر ىعل تدل بصيغة يذكر فانه حمصورا كان إذا الشيء نأ :أيضا فوائدها ومن

 نقول ال للكفر رئيسا خاطبنا إذا مثال نقول كما ؛الشياطني بنيو  شياطينهم بني فرق هناكو  ؛الشياطني إىل :يقل

 الروم عظيم هرقل :فقال هرقل ىلإ والسالم الصالة عليه الرسول كتب وهلذا ؛قومه رئيس نقول وإمنا فالن الرئيس

 قال ؛الكبري :يقل ومل )) كبيرهم فعله بل (( :قال السالم عليه وإبراهيم  ؛الروم عظيم قال بل العظيم يقل ومل

                                                         .خمصوص نهأ مع املطلق الشيء نعطي ال يعين له التنبه جيب هذا فمثل كبريهم

 كما والشني ينالز  ىعل يعين  ))معكم إنا(( :لقوهلم بالكفار املنافقني مواالة قوة : الكرمية اآلية هذه فوائد ومن

                                                                                                        .والرخاء الشدة ىعل ،العوام يقول

 ال استهزاء معاملة املؤمنني يعاملون إمنا بأم لشياطينهم املنافقني هؤالء أكيدت :أيضا الكرمية اآلية فوائد ومن

   .))مستهزئون نحن إنما(( حقيقة

 هم ؛العمل جنس من جزاء هذا )) يعمهون طغيانهم في ويمدهم بهم يستهزئ اهللا (( :تعاىل اهللا قال    

 ىعل تبىن اليت األحكام من املسلمني ىعطأ مبا وذلك ؛املنافقني ؤالء م يستهزئ تعاىل واهللا باملؤمنني يستهزئون

 معاملته الكافر جنعل أن استهزاء وهذا املؤمنني معاملة الظاهر يف يعاملون ألم ؛م استهزاء هذا نإف ؛الظاهر

 ))يعمهون(( أو ؟ ))يمدهمـ((ب متعلق ))طغيانهم في(( هل ))طغيانهم في يمدهم((  :وقوله  .املسلم كمعاملة

 :العلماء قال ))يمدهم ؛ ((اآليات رؤوس ولتناسب احلصر إلفادة ))عمهوني(( ىعل قدمت أا الثاين الظاهر ؟

 يشتهون مما ولحم بفاكهة وأمددناهم((  :تعاىل قال اخلري يف رباعية أمد يعين اخلري يف ومند ،الشر يف ميد

 مدا العذاب من له ونمد((  :تعاىل اهللا قال الشر يف فهي مد أماو ))  تأثيم وال فيها لغو ال كأسا فيها يتنازعون

   .شر هذا نأل )) يعمهون طغيانهم في يمدهم (( :قال وهنا)) 



 االستكبار من نفوسهم يف ملا باهللا والعياذ احلق عن يعمون الغالب يف الطغاة أن : الكرمية اآلية فوائد ومن 

  . الطغيان هذا يف فيتمادون طغيان نهأ يتصورون وال الطغيان يف يعمهون فهم ؛والعلو

 به يوصف هل ولكن ؛باالستهزاء يوصف اهللا أن أي ،وجل عز هللا االستهزاء إثبات :الكرمية اآلية هذه فوائد من

 الصاحلني وعباده ورسله به يستهزئ من مقابلة يف به يوصف إمنا اإلطالق لىع به يوصف ال ؛ال ؟اإلطالق ىعل

 .            

 وهلذا ؛إمثا يزداد حىت عليه فيستمر الطغيان يف لإلنسان ميلي قد تعاىل اهللا أن أيضا :الكرمية اآلية هذه فوائد ومن 

 كل نأل ؛له ومنبهة تهلسيئا مكفرة العقوبة تكون حىت الدنيا يف العقوبة له يعجل أن لإلنسان اهللا حب عالمة من

    .يرتدع سوف  السبب هو نهأ وعلم مبصيبة أصيب إذا مؤمن عاقل إنسان



 السبب هو نهأ وعلم باملصيبة أصيب إذا مؤمن عاقل إنسان كل نأل ؛له ومنبهة تهئالسي مكفرة العقوبة وتكون

 األرض ىعل ميشي وصار العقوبة له عجل املؤمن تنبيه تعاىل اهللا أراد فإذا ؛ومعصيته فساده عن يرتدع سوف

   . الباليا ذه تئاالسي تكفري بسب ذنب من عليه وليس

 اآلية هذه )) مهتدين كانوا وما تجارتهم ربحت فما ىبالهد الضاللة اشتروا الذين أولئك(( :قال مث    

 أي ترشيح فيها يقولون مث ؛مكنية استعارة أو ،تبعية تصرحييه استعارة جيعلوا ألم ؛البالغة أهل عليها فكيّ ي

 على وبناء ؛لمكنيةل ))مهتدين كانوا وما(( تصرحييةلل واحدة هذه ،))تجارتهم ربحت فما(( :قوله وهو تقوية

 اشتروا الذين أولئك(( املعىن ونذكر ذلك يف التفصيل عن نعرض منكم احلاضرين ألكثر البالغة ندرس مل أننا

 السلعة يشرتي املشرتي نأل شرتاءإ إياها اختيارهم ىمس لكن ؛ىاهلد ىعل ؟أيش ىعل اختاروها أي ))الضاللة

 للبدل الباء ))ىبالهد(( :قوله يف والباء ؛فباعوه ىباهلد دوازهو  فاشرتوها الضاللة رغبوا فهم؛ فيها راغب نهأ ىعل

  .))ىبالهد الضاللة اشتروا(( ىاهلد وبدلوا باهللا والعياذ الضالل خذواأ يعين والعوض

 أم يرون اآلن املنافقون ؛خاسرة هي رحبا ظنوها اليت التجارة هذه يعين نافيه ما )) تجارتهم ربحت فما(( 

 لكنهم ؛وهؤالء هؤالء بعقول لعبوا وأم راحبون أم يرون ولشياطينهم للمؤمنني معاملتهم يف املنافقون ،راحبون

 هي بل  ))تجارتهم ربحت فما(( :عزوجل اهللا يقول  ربح؟ هذا هل لكن ؛رحبوا أم فظنوا الكفار مع حقيقة

 إذا واإلنسان ؛صواب ىعل أم فظنوا به هلم وأملي العمل هذا ىعل بقوا ألم ))مهتدين كانوا وما(( ؛خاسرة

  . األفعال يف وال األقوال يف وال ائدالعق يف ال عنه يفرط يكاد ال فانه صواب ىعل نهأ وظن نكرامل فعل

                                       .  ىباهلد الضاللة اشرتوا حيث نافقنيامل هؤالء سفه بيان: منها فوائد عدة الكرمية اآلية يف  

 ؛األصل يف له موضوعة تكن مل ولو املعىن ىعل الدالة بالعبارة عربن أن جيوز نهأ :أيضا الكرمية اآلية هذه فوائد ومن

 عليه يدل مبا تعرب أن سأب فال املعىن ظهر فإذا ؛اشرتوا بأم عنه عرب ىاهلد ىعل الضاللة باختيارهم عرب اهللا نأل

                                                                                                .ورونقا مجاال املعىن يكسب إن هذا بل

 الضاللة اشرتوا هؤالء نأل ؛أساء قد وهو عمال أحسن نهأ يظن قد اإلنسان أن : الكرمية اآلية هذه فوائد ومن

.                                            )) تجارتهم ربحت فما((: تعاىل اهللا فقال راحبون وأم صواب ىعل أم منهم ظنا ىباهلد

 اختاروا ألم الشياطني ربح ىنف اهللا نأل ؛ىاهلد إتباع ىعل واخلسران الربح يف املدارة أن الكرمية: اآلية فوائد ومن

 اإلنسان إن والعصر((  :تعاىل اهللا قول هذا ويؤيد ؛ىاهلد ىعل واخلسران الربح يف فاملدار ؛ىاهلد ىعل الضاللة

 أيها يا((  :تعاىل وقوله)) بالصبر وتواصوا بالحق وتواصوا  الصالحات وعملوا آمنوا الذين إال خسر لفي

 كالم العالقة له بالدرس)(أكمل اآلية يا ولد )  أليم عذاب من تنجيكم تجارة ىعل أدلكم هل آمنوا الذين



 ذلكم)) تعلمون كنتم إن لكم خير ذلكم وأنفسكم بأموالكم اهللا سبيل في وتجاهدون ورسوله باهللا تؤمنون

 أم علمنا خري وهو نعلم بكوننا معلقا اخلري صار قبلها مبا وصلناها لو ))تعلمون كنتم إن ألن (( ؛قف لكم خري

 باملال اهللا سبيل يف وجهاد ورسوله باهللا إميان  هذه هي الراحبة التجارة أن حال كل ىعل املهم طيب  ؛نعلم مل

                                                                                                                          . والنفس

 لذلكف ؛صنعا حيسنون أم حيسبون ألم ؛)) مهتدين كانوا وما(( يهتدوا لن هؤالء أن :الكرمية اآلية فوائد ومن

 هذا نأل هذا من خري البسيط فاجلاهل ؛يرجع لن نهإف حق ىعل نهأ يظن مبتدع أو فاسق كل وهكذا ؛نيرجعو  ال

    ـ املستقيم صراطك هدناا اللهمـ  صواب ىعل وليس صواب ىعل نهأ يظن مركب جاهل

في يف الدرس املاضي (( . يف التفسري . . االمتحانأخذنا يف الفوائد قبل بعض األحيان يا شيخ : الطالب

                                                                                              )) ما فسرنا وبدأنا بالفوائد ؟قلوبهم مرض

                                                                                                                 صحيح ؟ الشيخ :

)) ما في طغيانهم يعمهون)) ((اهللا يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهونواليوم كذلك (( الطالب:

  فسرت هذا وبدأت . .؟ 

ال حنن  يش؟أ لكن االستهزاء معلوم؛؛ فسرنا االستهزاء صحيح ما فسرنا االستهزاء ال ال فسرناها ؟ ما :الشيخ 

                                                                                        قلنا إن معناها يتيهون يف الطغيان فال يهتدون.  

من اعادة لشرح أول البقرة   فهل ؛شرحتم ما الستعارةا بعض ولكن فصل بدون أكثر فوائد ذكرمت تمنأ :الطالب

  ؟ .... يف اآليةاملسائل البالغية لو حررمت 

 مخسة إىل حنتاج واإلطالق والتجريد والرتشيح والتبعية والتصرحيية املكنية ستعارةالا جنيب لو ال أبدا الشيخ :

  هي حتتاج إىل دروس. ؟نعم ؛دروس

  ؟ فسرمت ما ذاه ))مرضا اهللا همدفزافي قلوبهم مرض (( و : الطالب

 قد نفاق مرض يكون قد القلوب مرض املرض تقسيم إىل وحيتاج شرح إىل حيتاج هذا صحيح هذا الشيخ : 

   ذكرونا إن شاء اهللا. ؟. درس القادم أن شاء اهللانعم أي الدنيا حب مرض يكون قد شهوة مرض يكون

   أنا قلت مهم.حجاج يقول؛ عندك شيء؟الشيخ :

ى عيس من أفضل نوح أن مالعز  أولوا فيها ذكر اليت اآليتني ظاهر ؛شيخ بارك اهللا فيك. نعم يا شيخ السائل :

  ؟ عليهم السالم



 به يناوصإليك وما  أوحينا والذي انوح به ىوص ما الدين من لكم شرع هذا ألن (( حيتمل قد الشيخ : 

 حنن متدبرين املوضوع متأملني له من  هنا حال كل ىعل.  زمين يبتر ت هذا ميكن نوح بعد إبراهيم ذكر ))إبراهيم

  .زمان

  نقول إن الزمن قبل حممد؟  السائل :  

ألنه مجع بني أول الرسل وآخر الرسل مث ذكر  )ذي أوحينا إليكما وصى به نوحا وال(ألنه شرع  ؛ال ال الشيخ :

 عند الذي وفضلهما واحدة منزلة يف مها نقول أن ماإ،ما يظهر ما يظهر يل أنا تأملتها كثريا ما ظهر يل  ؛بينهما

   .ى نبدأ يال يا عبد اهللانته. نسكت نكون أن وإما يظهر لنا امم لكن فيه نتكلم ما عند اهللا ، اهللا

 اهللا ذهب حوله ما أضاءت فلما نارا استوقد الذي كمثل مثلهم(( الرجيم الشيطان من باهللا أعوذ الطالب :

 ظلمت فيه السماء من كصيب أو يرجعون ال فهم عمي بكم صم يبصرون ال ظلمت في وتركهم بنورهم

 البرق يكاد  بالكافرين محيط واهللا الموت حذر الصواعق من آذانهم في أصابعهم يجعلون وبرق ورعد

 وأبصارهم بسمعهم لذهب اهللا شاء ولو قاموا عليهم أظلم وإذا فيه مشوا لهم أضاء كلما أبصارهم يخطف

  ))  قدير شيء كل ىعل اهللا إن

  )) بهم يستهزئ اهللا : ((الكرمية اآلية فوائد من. الرحيم الرمحن اهللا بسم الشيخ :

  ......... : الطالب

 نحن إنما قالوا األرض في تفسدوا ال لهم قيل إذا (( :تعاىل قوله وهو لطيف تنبيه علينا بقي : الشيخ 

 كما أنؤمن قالوا الناس آمن كما آمنوا  لهم قيل وإذا يشعرون ال ولكن المفسدون هم إنهم أال مصلحون

    )) يعلمون ال ولكن السفهاء هم إنهم أال السفهاء آمن

  ؟عليه نأيت ما حني به نذكركم قلتمأيضا  ))مرض هموبقل في(( الطالب : 

 ،شبهة مرض :قسمان املرض ))مرضا اهللا فزادهم مرض قلوبهم في (( :تعاىل قوله منها فنبدأ نعم أي الشيخ : 

 ال حيث من اخلطأ يرتكب واجلاهل ؛مرض وهو ىعم اجلهل نإف ؛اجلهل فهو الشبهة مرض أما ؛شهوة ومرض

  ؛ةو شه مرض ماإو  شبهة مرض ماإ املنافقني ومرض ؛الغالب يف استكبار مرض فهو الشهوة مرض وأما ؛يشعر

   . شهوة مرض فمرضه األمر عليه يشتبه مل ومن ؛شبهة ؟أيش مرض فمرضه األمر عليه يشتبه فما

 بالقول تخضعن فال (( :تعاىل كقوله وذلك النساء شهوة مرض من لإلنسان حيصل ما القلوب أمراض ومن

 إنهم أال(( :قال األول يف فهما ذكرما اللتان اآليتان أما. )) معروفا قوال وقلن مرض قلبه في الذي فيطمع

 وجه فما )) يعلمون ال ولكن السفهاء هم إنهم أال (( :قال ةوالثاني ))يشعرون ال ولكن المفسدون هم



 يدرك الإو  باحلس يدرك األرض يف اإلفساد تأملها ملن ظاهر التفريق وجه والثانية؟ األوىل الفاصلتني يف التفريق

 ما أي الشيء ذا شعرت ما تقول وهلذا ؛باحملسوسات يتعلق والشعور الشعور فيه ىنف وهلذا ؛باحلس بالعقل؟

 ؛العلم عنه ىنف لهذاف ؛سفيه غري أو سفيه هذا هل ينظر حىت والتأمل بالعلم يدرك فانه السفه وأما ؛حبس تهكر دأ

 مثل الكرمي القرآن يف آيات در ي ألنه هذا ىعل نبهت وإمنا ؛احملسوسة األمور من ال املعقولة األمور من السفه نأل

 ؛الكبري الفرق حيصل التأمل عند ولكن ؛واحد أما الظان يظن بعبارتني ويأيت العبارة فخيل اهللا أن مبعىن هذا

 من يدعون والذين بالحق يقضي واهللا تعاىل: (( كقوله نسانه اإليتوقع ال مبا وجل عز اهللا يأيت نأ ذلك ويشبه

 يدعون الذين هؤالء جزع ليبني لكن ؛احلق ضد بالباطل يقضون يقال أن املتوقع وكان  ))بشيء يقضون ال دونه

 وال حق ال ))بشيء يقضون ال دونه من يدعون والذين (( :قال فلهذا إطالقا قضاء هلم ليس نهأو  دونه من

  . بشيء تقضي أن عجزأ ألا باطل

 قيد إيل حيتاج لكن ؛ونورا وعلما بصرية ـ اهللا سبحانـ  يزداد اإلنسان تأمله إذا يف احلقيقة احلكيم والقرآن       

 القرآن تدبر من ":قال!  عقيدة من كهاا أدر  وما الواسطية عقيدةال يف فقال اهللا رمحه اإلسالم شيخ إليه أشار

 طالبا ال يعين ؛منه ىاهلد طالبا القصد وحسن التدبر :الشرطني فجعل "الحق طريق له تبين منه ىالهد طالبا

؛ باهللا والعياذ حيرم قد فهذا ؛قوله يؤيد ما القرآن يف جيد لعله ىللهو  طالبا أو ،مثال غريه يغلب يكون أن الغلبة

 يستطيع ال ما إصالح القلوبو  واملعارف العلوم من فيه ووجد احلق طريق له تبني  منه ىاهلد طالبا تدبره من لكن

   .حممد ىعل صل اللهم. آمني.أهله من وإياكم جيعلنا أن اهللا لأنسـ  فيص أن اإلنسان

 الكرمية اآلية هذه فوائد من  )) يعمهون طغيانهم في ويمدهم بهم يستهزئ اهللا (( عليه وقفنا ما إىل اآلن نرجع

 استهزاء فوق اهللا أن بذلك ليتبني ؛يستهزئ ملن مقيدة صفة لكنها ؛وجل عز اهللا من االستهزاء صفة إثبات :قلنا

ومن                                                                                                         .هؤالء

 قال كما هلتيف مل اهللا أخذه إذا حىت طغيانا يزدادف له وميهل الطغيان يف ميد قد اإلنسان أنفوائد اآلية الكرمية: 

 عليك ترتى اهللا نعم رأيت إذا وهلذا) هلتيف لم أخذه إذا حتى الظالم ليمهل اهللا إن( :والسالم الصالة عليه النيب

  . واستدراج نقم فهي ؟تقم مل أنت هل .نعم فهي بطاعته قائم أنت هل نظرا توقفف

 ))يعمهون(( :لقوله احلق إىل الوصول وحيجب ،باهللا والعياذ ضالل يف يكون الطاغي أن : الكرمية اآلية فوائد ومن

 تزداد سوف فإنك اهللا عباد حق يف وطغيان اهللا حق يف طغيان عندهم الذين هؤالء من تكون أن أخي يا فإياك

   .ضالال



 ) )مهتدين كانوا وما تجارتهم ربحت فما ىبالهد الضاللة اشتروا الذين أولئك (( :تعاىل اهللا قال مث 

  نعم.أي  فوائدهاو . أخذناها

 لو حىت ؛إطالقا ربح هلم ليس ىاهلد ىعل الضاللة اختاروا يعين ؛ىباهلد الضاللة اشرتوا الذين أن :فوائدها من 

رتف وال والبنني كاملال الدنيا ربح مآل نأل ؛الواقع يف الربح يعين ال الدنيا يف والربح ؛استدراج فهو الدنيا يف رحبوا

 كريم ومقام وزروع وعيون جنات من تركوا كم((  :فرعون مقو  يفتعاىل  اهللا قال ؛الزوال مآله؟ ويش والنعيم

 :قال فلهذاألنه ذاهب زائل  ؛بشيء ليس الدنيا نعيم)) آخرين قوما وأورثناها كذلك فكهين فيها كانوا ونعمة

  .  خاسر نهإف طغيانه يف رحبا وزاد له مليأ اإلنسان أن لو حىت ))تجارتهم ربحت ما((

 الضاللة اشتروا(( ؟وجهه ؛احملسوس تصوير املعقول بتصوير وذلك ؛الكرمي القرآن بالغة : الكرمية اآلية فوائد ومن

 وما(( احملسوسات يف تجارةال أيضا ))تجارتهم ربحت فما(( احملسوسات يف يكون والبيع الشراء اوهذ ))ىبالهد

 اآلية فوائد ومن                                                                           . ))مهتدين كانوا

 قال :شواهد وهلذا ))؛مهتدين كانوا وما(( :لقوله ؛ىاهلد طريق عن حجب الضاللة طريق سلك من أن الكرمية:

 بالحق كذبوا بل((  :تعاىل وقال)) مرة أول به يؤمنوا لم كما وأبصارهم أفئدتهم ونقلب(( :تعاىلو  تبارك اهللا

   . غفلة يف ،شك يف ،مضطرب) )مريج  أمر في فهم جاءهم لما

 ا،ناري مثال :مثلني املنافقني هلؤالء اهللا ضرب )) نارا استوقد الذي كمثل مثلهم (( :تعاىل اهللا قال مث          

 ولكنه نار معه ليس رجل كمثل يعين )) نارا استوقد الذي كمثل مثلهم(( :فقال ؛أحواهلم حسب امائي ومثل

 طلب استنصر ؛املغفرة طلب استغفر مثل الطلب معناها استفعليعين  ناره إيقاد غريه من طلب أي استوقد

 الكرب طلب معناه ليس استكرب مثلقد تأيت للمبالغة والتاء  السني للمبالغة تأيت قد ذلك لغري تأيت وقد ؛النصر

 وقد للطلب ؟أليش استفعل استوقد استفعل مبعىن يش؟أل تأيت عقيل استوقد إذا ؛كربيائه يف ازداد معناه ولكن

 طلب لكن ظلمة يف كان نهأ ىعل يدل وهذا نار إيقاد طلب أي ))نارا استوقد((  ؛فيك اهللا بارك  للمبالغة تأيت

 اهللا ذهب حوله ما أضاءت فلما نارا استوقد((  ضياء عنده وال نار ندهع ما بنفسه هو أما ؛النار إيقاد

 املراد كان لو ؛النار حول هو ما قدو املست حول أي ))حوله ما(( استوقدها اليت النار أي ))ضاءتأ(( ))بنورهم

 ؛حوله ما أضاءت بعيدا تذهب مل املستوقد حول ما أي ))حوله ما(( :قال وملا ،حوهلا ما :لقال النار حول

 راحت دخان  وظلمة حارة تكون أن مخدت إذا النار عادة نأل ؛والظلمة احلرارة فبقي ))بنورهم اهللا ذهب((

 أن البد مجع ))ظلمات(( )) يبصرون ال ظلمات في وتركهم بنورهم اهللا ذهب (( والظلمة احلرارة وبقيت ضياء

                                             ؟ الليل يف هذا أندرينا  أين من الليل ظلمة كيف ، الليل ظلمة :أوال ؟اجلمع هذا ما ندرك



                                                                                                          ))نارا استوقد((:الطالب 

 ظلمة ؛نور كل حيجب الشمس نور نأل ؛حوهلا ما النار تضيء ما النهار يف ))حوله ما أضاءت(( الشيخ :

 الظلمة جتد العينني فاتح وأنت اللمبة طفئأ نفسك وجرب شدأ صارت الضياء بعد الظلمة أتت إذا : أنهثانية

 إذا ؛ ألنهاإطفائه عند يغمض نأ اللمبة يطفئ أن أراد من كل نصحأ وهلذا ؛حولك ما ىتر  قليل بعد بك وإذا

                       !  نعم أي طبيا إقرارك أريد أناال . طيب ؟إرشاد يا كذلك أليس طبيعي األمر وإذا فتح مث اإطفائه عند غمض

                                                          ...                                            أدركناه بالطب: الطالب 

 الضوء ذهب إذا هذه حال كل ىعل ؛نظريا بالطب أدركه وأخونا بالتجربة در كناهأ هذا هللا؟ احلمد :الشيخ 

 الوقود ينتهي أن بدون تطفأ إذا النار  عادةألن  الدخان ظلمة :الثالثة الظلمة. كذا؟  شديدة ظلمة صار بسرعة

 بالنور اهللا ذهب اإلضاءة مبجرد ))أضاءت فلما(( ))استوقد(( :قال ألنه ينته مل الوقود هناو  ؛دخانا يكون نهإف

 أضاءت فلما((   .ثالثة صارت ثالثة اآلن الظلمات فصارت دخان يكون وحينئذ بعد ينته مل الوقود أن معناها

 ال واحد النور نأل مجع ))الظلمات(( بنورهم مفرد النور )) ظلمات في وتركهم بنورهم اهللا ذهب حوله ما

   .يرون ال أي ))يبصرون ال ظلمات في وتركهم((  ؛ضعف أو قوي سواء واحد يتضاعف ال أو يتكرر

 ))صم(( ؛احلال ذكر املثل ذكر أن بعد يعين محاهل هذا ؛باهللا أعوذ ))يرجعون ال فهم عمي بكم صم ((      

 األبواب عليهم سدت قد باهللا العياذو  فهم ؛احلق رؤية عن ))عمي(( ؛احلق قول عن ))بكم(( ؛احلق مساع عن

 بالباطل ينطقون ألم ؛به ينطقون ال ))بكم(( والثاين: ؛نتفعواا ما مسعوا ولو احلق يسمعون ال ؛جانب كل من

 وال ))مستهزئون نحن إنما إنا معكم قالوا شياطينهم ىإل خلوا وإذا آمنا قالوا آمنوا الذين لقوا إذاو  ((

 سارح الرجل اصرب ال ،ال هو؟ ما الثالث طه يا الثالث ؛فقط باللسان فهو به نطقوا لو حىت باحلق أبدا ننطقو ي

                                                                                                          ؟ أين إىل

                                                                                                                  .. صداع  :الطالب 

 عن يعين ))ىعم(( طيب.  آمني. يؤمنون واإلخوان الشفاء لك اهللا نسأل إذا بأسا اهللا أراك ال صداع؟ الشيخ :

  . عليه كانوا عما يرجعون ال الثالثة األوصاف هذه ىعل بناء أي ))يرجعون ال فهم(( هيرون ال احلق

 أيش؟ أمثاال للمعقوالت يضرب حيث القرآن بالغة ىعل دليل الكرمية اآلية هذه يف اآلية فوائد ىلإ نعود

 يضرب تعاىل اهللا أن القرآن بالغة من لكن ؛املعقول الشيء من العقل إىل قربأ احملسوس الشيء نأل ؛حمسوسات

  .جيدا اإلنسان هايدرك حىت املعقولة للمعاين  احملسوسة األمثال



 دليلال هذا اآلية هذه ،ال خالد؟ يا ذلك وجه به يؤخذ دليل نهأ يعين ؛القياس إقرار : الكرمية اآلية فوائد ومن. 

                                                                                       ؛للتشبيه أيضا الكاف ؟االستدالل وجه نريد لكن

                                                                            بلغ هنا .. من حال ىعل حاهلم نقيس أن منا أراد الطالب :

 واثبات القياس إقرار ىعل دليل فهو القرآن يف مثل وكل ؛استوقد من حال على حاهلم نقيس أن منا أراد الشيخ :

 نتمأ رد فيها نقول نثبت ما بعد يعين ؛القياس يمنكر  ىعل رد بذلك فيكون دليل فهو القرآن يف مثل أي القياس

                                                    . جلي واضح قياس الشك وهي مثالاأل فيه وجتدون وليلة يوم كل القرآن تقرؤون

 أي )) نارا استوقد الذي كمثل (( :لقوله نور قلوم يف ليس املنافقني هؤالء أن : الكرمية اآلية هذه فوائد ومن

 مبجرد قلوم ىلإ وصل فإذا ؛والنور والعلم ىاهلد يستطعمون املنافقون فهؤالء كذلك وهو غريه من إيقادها طلب

 فرمبا وأقارب وأخوال وأعمام النسب حيث من للمؤمنني إخوان املنافقني هؤالء نأل ؛ويزول ضاءليت إليها يصل ما

 نسألـ  يزول ما سرعان ولكن اإلميان هذا قلبه يف حقد فين ويدعوه حقيقي بإميان له فيتكلم حقا املؤمن ىلإ جيلس

      .  الثبات ولكم لنا اهللا

ما  أضاءت فلما(( :لقوله ؛املنافق قلب يف حىت أثره لهأن يكون  بد ال اإلميان أن : الكرمية اآلية فوائد ومن 

 سورة يف اهللا قال وهلذا ؛يستقر مل أسس ىعل يكن مل ملا ولكن ؛قلوم يف الشيء بعض أضاء اإلميان)) حوله

 ىعل فطبع كفروا ثم آمنوا بأنهم ذلك((  :قال املنافقنيه عن في اهللا دثتكلم وحت ما أوسع وهي املنافقني

  زال. ى الطولعل قلوم يف ينقدح الذي اإلميان هذا))  قلوبهم

 ، ))حوله ما أضاءت((  :لقوله صدورهم يعدوا ال املنافق قلوب يف اإلميان نور أن : الكرمية اآلية هذه فوائد ومن 

 حوله ما فأضاءت اإلميان من القلة هذه حصل ولكن؛ السابقني بالرسل وال باآلخرة يؤمنوا مل األمام ىلإ يتقدم ومل

  .ذهب مث

.                             الظلمات بل الشديدة الظلمة بعده حلت الضياء اهذ ذهب أن بعد نهأ : الكرمية اآلية هذه فوائد ومن 

 أخذه كأنه ))بنورهم اهللا ذهب(( قلوم يف ما حسب ىعل جازاهم تعاىل اهللا أن : الكرمية اآلية هذه فوائد ومن

   .قهرا

 عز العباد رب من حصل الذي هذا الن ؛ال: فاجلواب ؟ يةاجلرب  مذهب ىعل دليل هذا يف أليس :قائل قال نإف

 اهللا وصفه من كل أنلك  تبّني ي حىت ))قلوبهم اهللا أزاغ زاغوا فلما (( تعاىل: اهللا قول دائما وتذكر بسببهم وجل

   .ضالله سبب أي نفسه سبب فهو سببال فهو أضله بأنه

   . عنهم اهللا ىختل  ))وتركهم(( :لقوله ؛عنهم اهللا ختلي : الكرمية اآليةهذه  فوائد ومن 



 ال ظلمات في وتركهم (( صالح وال ىهد وال نور عنده ليس هالك فهو عنه اهللا ىختل من أن ذلك عن فرعويت

   . هلم يكون أن ميكن ال )) يعينيبصرون

 يجعلون وبرق ورعد ظلمات  فيه السماء من كصيب أو(( . الرجيم الشيطان من باهللا أعوذ الطالب :

 كلما أبصارهم يخطف البرق يكاد  بالكافرين محيط واهللا الموت حذر الصواعق من آذانهم في أصابعهم

 شيء كل ىعل اهللا إن وأبصارهم بسمعهم لذهب اهللا شاء ولو قاموا عليهم أظلم وإذا فيه مشوا لهم أضاء

 هلم ضرب اهللا ألن ؛للمنافقني تعاىل اهللا ضربه الذي األول املثل ىانته. الرجيم الشيطان من باهللا أعوذ )). قدير

 أليس وأحكامه فوائده يف األول املثل ىعل الكالم ىوانته ؛مائي مثل الثاين واملثل ،ناري مثل األول املثل :مثلني

    أخربمت؟ ما ))عمي بكم صم(( دئفوا منالطالب : كذلك؟

 ما مسعوا ولو احلق يسمعون فال آذام اهللا أصم ـ باهللا والعياذـ  هؤالء أن : اآلية هذه فوائد من طيب: الشيخ   

 وهم سمعنا قالوا كالذين تكونوا وال((  : ه تعاىلليف قو  كما به االنتفاع النتفاء الشيء ىينف أن وجيوز ؛انتفعوا

   .                                  )) يسمعون ال

  .كاألبكم باحلق ينطقون ال املنافقني هؤالء أن :منها ويستفاد

  كاألعمى. احلق يبصرون ال أم :اآلية هذه من أيضا ويستفاد 

 للمؤمنني أصحابا صاروا وأم ،حمسنون أم يعتقدون ألم يهمغ عن يرجعوا لن أم :هذا من ويستفاد 

 ال نهإف شيئا استحسن ومن ؛الباطن يف للكافرين وأصحاب الظاهر يف للمؤمنني أصحاب هم ؛للكافرين وأصحابا

 يكون عنه رجوعه فانه شيء استحسن إذا اإلنسان أن :أخرية فائدة أيضا الفائدة هي وهذه ؛عنه يرجع أن يكاد

   .اعيدب

 عليم تعاىل اهللا نأل ؛للشك وليس للتنويع هنا أو ))السماء من كصيب أو (( :تعاىل اهللا فقال الثاين املثل أما

 مثل أصحاب ىعل ينطبق آخر مثل النوع هذا وهل  .للتنويع إذا فهي خربه يف الشك يدخل فال ؛شيء بكل

 تشبه املنافقني حال إن :قال من فمنهم :للعلماء قوالن هذا يف املنافقني؟ من آخرين ألصناف مثل هو أو ؟األول

 اهللا شاء إن نشرح أن وبعد ؛املنافقني هؤالء من قوما مثل لكل إن :قال من ومنهم ؛الثاين املثل وتشبه األول املثل

 يبص كأصحاب :والتقدير حمذوفا فيه إن :قيل ))كصيب أو((: قوله.   صحأ القولني أي يتبني املثل هذا تعاىل

 إىل حيتاج ال نهإ :وقيل ؛آذام يف أصابعهم الصيب اهذ أصحاب جيعل أي ))أصابعهم يجعلون(( : قوله بدليل

 شيء وكل ينزل ألنه بذلك مسي املطر هو والصيب ؛بنفسه بالصيب املثل ضرب تعاىل اهللا إن بل التقدير هذا

 األوىل الياء ؟ أيهما واو عن منقلب الياءين ىحدأن إ اآلن فنجد ؛يصوب صاب من صلهاأو  صيبا ىيسم نازل



 بالسكون أحدامها وسبقت كلمة يف والياء الواو اجتمعت ولكنها ؛الثانية إذافهي  ؛صيوب أصلها ؟الثانية وأ

 لكن الصرف يعرف يكن مل من يعرفها ال رمبا تصريفية قاعدة هذه ؛األوىل الياء يف وأدغمت ياء الثانية فقلبت

 تدغم مث ياء الواو قلب وجب بالسكون إحدامها وسبقت كلمة يف والياء الواو اجتمعت إذا تصريفية القاعدة هذه

 ملا خمرجا قيدا وليست للواقع بيان هذه ))السماء من(( :قوله ))السماء من كصيب أو((. املوجودة الياء مع

 ذكره وفائدة ؛املطر وهو النازل ،النازل نهإ قلنا ألننا ؛السماء من يكون أن البد الصيب أن وذلك املنطوق خيالف

 نأل ؛األرض يف اجلاري من أكثر خيوف السماء من زلالنا نأل عظيم الصيب هذا أن وبيان ؛وجه من الواقع بيان

 فيه السماء من كصب أو (( ؛منه اهلرب ميكن ال السماء من نازل لكن ؛منه اهلرب ميكن األرض من اجلاري

 :الثانية ؛واحدة هذه الليل ظلمة :الظلمات ؟الظلمات هذه فما ظلمة مجع ))ظلمات(( ))وبرق ورعد ظلمات

 الصوت وهو ))ورعد(( ؛ظلمات فيه الظلمة دثحي هإنف املطر هو الذي الصيب ظلمة :الثالث ؛السحابظلمة 

 الرعد نأل ؛الرعد ىعل سابق والربق ؛السحاب يف املشاهد الضوء أو النور وهو ))وبرق(( ؛السحاب من املسموع

 هدركت والصوت العني هدركت الضوء نأل ؛الضوء من سرعة قلأ والصوت رضاأل وبني بينه املسافة بواسطة يتأخر

   .األذن

 املطر ،املطر على  هو ما الصيب اصحاب ىعل يعود جيعلون الفاعل )) أصابعهم يجعلون وبرق ورعد((     

 السماء من كصيب أو  :املعىن فيكون الصيب ذا أصيبوا الذين أي جيعلون لكن ؛أذان له وليس أصابع له ليس

 ؛معروفة كذلك ناذواآل ؛معروفة األصابع ؛آذام يف أصابعهم جيعلون فصاروا قوم أصاب وبرق ورعد ظلمات فيه

 لكن ؛األمنلة األذن يف يدخل إمنا األذن يف يدخل ال األصبع أن مع يصح كيف ))أصابعهم(( :قوله يف ولكن

 ىعل دليل وهو ؛الرعد صوت يسمعوا ال حىت كلها األصابع تدخل أن حياولون كأم األصبع إدخاهلم لشدة

 ترسلها اليت الصواعق بسبب أي لسببيةل هنا من ))الصواعق من آذانهم في أصابعهم((  ؛وخوفهم جبنهم

 اهللا يرسلها ،يشاء من ا فيصيب وجل عز اهللا يرسلها عظيمة كهربائية ةشحن عن عبارة هي والصاعقة ؛السحب

 أو املرأة وتسلم الرجل فيهلك امرأته مع فراشه ىعل الرجل تصيب قد -  اهللا سبحان- وهي ؛يشاء من ا فيصيب

 من ا فيصيب يرسلها تعاىل اهللا نأل ؛السائق ويسلم يسوقها أو صاحبها ويسلم صاحبها جيرها الشاة تصيب

 مجيع اجتمع لو نهإ يقولون الشحنة وهذه ؛مبقدار تعال اهللا عند شيء كل بل جزافا هكذا ليست واملسألة ؛يشاء

- رأيت إذا واضح شيء وهذا ،الشحنة هذه حتمله ما تبلغ لن فإا يكون ما ىقو أب الدنيا يف الكهرباء مولدات

 يكون أحيانا مثال جتده ومض إذا الربق جتد ذلك ومع مسافات ؟وبينه بيننا ويش الربق  - العظيم اهللا سبحان

 شيء جتد هذا لكن ؛اخلفية كالنجمة جتي إال ما ىمبستو  دونه كانت لو الطائرة بعده مع أحيانا عرضه يعين شرب



 ))الموت حذر من(( :وقوله    . عظيم شيء نهأو  منه األرض ىعل يكون الذي النور هلذا ويدل ؛عظيم

 ؟وعاملها ؛ألجله مفعول ههذ ))الموت حذر(( فتهلكه اإلنسان تصعق اليت وهي الصاعقة مجع ))الصواعق((

 النعامة فعل هذا لكن يغين ال شيئا عنهم يغين هذا هل ولكن ؛ميوتوا ئالل ذلك جيعلون أم واملعىن ))يجعلون((

 جيعلون الذين هؤالء كذلك ؛بذلك منه تسلم فال يراها الصياد ولكن الصياد ىتر  اللئ الرمل يف رأسها تدس

 محيط واهللا(( :قال وهلذا ؛أصام يصيبهم أن اهللا أراد إذا ذا يسلمون ال الصواعق من آذام يف أصابعهم

 اهللا بني مث                                                                  .احلذر هذا ينفعهم نفل )) بالكافرين

 يجعلون(( إياه حتملهم وعدم منه لفرارهم مأو  الصوت شدة بني ملا الضوء شدة عليهم هذا شدة تعاىل

  .  عليهم الضوء شدة بني ))آذانهم في أصابعهم

 يعين أبصارهم خيطف يكاد وإمنا تتحمل ال ضعيفة أبصارهم نأل )) أبصارهم يخطف البرق يكاد(( :لفقا 

 كلما (( :قال مث  ،البصر لفقد سببا ذلك يكون فرمبا سريعة ظلمة بعده تأيت مث بسرعة يأيت ألنه ؛بسرعة يأخذها

 كأمف فيه مشوا هلم أضاء كلما :قال  اإلضاءة الفرق انتبه )) قاموا عليهم أظلم وإذا فيه مشوا لهم أضاء

 كلما(( أضاء كلما يف الفرصة وينتهزون ،عني طرفة اإلضاءة عن يتأخرون وال اإلضاءة فرصة الفرصة ينتهزون

 يسري الربق وميض فان بسرعة متعاقبا الربق يكن مل إذا يسري شيء وهو يسريا شيئا ولو  ))فيه مشوا لهم أضاء

 يعين )) قاموا عليهم أظلم وإذا فيه مشوا لهم أضاء كلما(( ؛الظالم جاءهم وقد إال خطوة خيطون ال جدا

 فوق ظلمة ديول الربق وميض نأل ؟عليهم ظلمأ كيف ))قاموا معليه ظلمأ إذاو (( وا؛وقف مبعين ))قاموا(( وا،وقف

 ظلمأ إذا هؤالء ؛املطر وظلمة ،السحاب وظلمة ،الليل ظلمة :ظلمات نهأ اآلية أول يف ذكرنا وحنن ؛الليل ظلمة

 أكثر مظلما الشيء صار الضوء فقدت إذا الضوء فقد نإف الضوء فقد وهي رابعة ظلمة هذه فتكن قاموا عليهم

 ولو(( وقفوا أي)) قاموا عليه اظلم وإذا(( ظلمات أربع تكون الظلمات اآلن فيكون ؛الواقع يف عليه كان مما

 كل ىعل تعاىل اهللا نأل ؛الربق حيدث أن ودون الصواعق حتدث أن دون ))وأبصارهم بسمعهم لذهب اهللا شاء

 اصو الصواعق نأل صواعق بدون سمعلفا ؛أسباب بدون والبصر السمع يذهب أن لىع قادر فهو ؛قدير شيء

 ))وأبصارهم بسمعهم لذهب اهللا شاء لو(( األبصار خيطف رمبا عظيم نوره أيضا والربق ؛األذان يصم رمبا عظيم

   .))قدير شيء كل ىعل اهللا إن (( هذا حيصل أن دون

 يؤمنوا مل  إطالقا يؤمنوا مل منافقني قوم ىعل ينطبق املثل هذا ؟ املثل اهذ ينطبق شيء أي ىعل اآلن لننظر 

 بين من يهود ومنهم ،واألوس اخلزرج من عرب منهم املنافقني نأل ؛اليهود املنافقون وهم ؛ونقفمنا أصلهم

 النيب من خوفا اإلسالم ظهرواأ لكن األصل من كفار ألم ؟أليش أبدا اإلسالم طعم يذوقوا مل اليهود ؛إسرائيل



 وصار النار استوقدوا األولني ،كاألولني ىهد ىعل ليسوا هؤالء ؛بدر يف اهللا عزهأ أن بعد وسلم عليه اهللا ىصل

    األصل من هؤالء لكن انتكسوا باهللا والعياذ مث النار هلذه النور من شيء عندهم



 يذهب أن ىعل قادر فهو ،قدير شيء كل ىعل تعاىل اهللا نأل ؛الربق حيدث أن ودون الصواعق حتدث أن دون

 أيضا والربق ؛األذان يصم رمبا عظيم صوا الصواعق نأل صواعق بدون فالسمع ؛أسباب بدون والبصر السمع

 ىعل اهللا إن(( هذا حيصل أن دون ))وأبصارهم بسمعهم لذهب اهللا شاء لو(( األبصار خيطف رمبا عظيم نوره

  .  ))قدير شيء كل

 أصلهم يؤمنوا مل لننظر اآلن على أي شيء ينطبق هذا املثل؟ هذا املثل ينطبق على قوم منافقني مل يؤمنوا إطالقا،

 اليهود ؛إسرائيل بين من يهود ومنهم ،واألوس اخلزرج من عرب منهم املنافقني نأل ؛اليهود املنافقون وهم منافقون

 عليه اهللا ىصل النيب من خوفا اإلسالم ظهرواأ لكن ؛األصل من كفار ألم يش؟أل أبدا اإلسالم طعم يذوقوا مل

 من شيء عندهم وصار النار استوقدوا األولني ،كاألولني ىهد ىعل ليسوا هؤالء ؛بدر يف اهللا عزهأ أن بعد وسلم

 بل األول املثل غري املثل هذا فيكون ظلمات يف األصل من هؤالء لكن ؛انتكسوا باهللا والعياذ مث النار ذه النور

 هؤالء حال فحاهلم األصل من اإلسالم يف يدخلوا مل هؤالء حال ؛بالشك أصناف واملنافقون آخرين لقوم هو

 اإلنذار من القرآن يف ما عن عبارة ))الصواعق(( فلننظر  ؛ترى ام إىل حاهلم وصارت الصيب أصام الذين القوم

 ليس لكنه اإلسالم نور الربق))  عليهم صيحة كل يحسبون((  أخرى: آية يف  عنهم اهللا يقول وهلذا واخلوف

 فكروا وال أصال قلوم يف اإلميان يدخلوا مل فهؤالء زةومي بلحظة ينقطع ؟أيش تعلمون كما  الربق نور ؛يستمر نورا

 كذلك ؛يقفون ذلك وبعد  فقط خيطوا خطوة رد به فينتفعون شاع الذي العظيم النور هذا يرون وإمنا ذلك يف

 عليه اهللا ىصل النيب به جاء الذي النور رؤية من يتمكنون ال ألم ))أبصارهم يخطف البرق كادي(( أيضا

 مدافعته يستطيعون ال عليهم قوي ألنه ؛أبصارهم يعمي الربق هذا يكاد للعرب وحسدهم لكربيائهم بل وسلم

  . املنافقني من صنفني ىعل يتنزالن مثالن هذين أن :الراجح قولال أن فالظاهر ؛ومقابلته

 ذلك (( :تعاىل اهللا قال نعم نقول ؟قلوم يف اإلميان دخل نهأ نقول كيف األول صنف :قائل قال إذا طيب

 صاروا قلوم يف يتمكن مل لكنه اإلميان دخلهم )) يفقهون ال فهم قلوبهم ىعل فطبع كفروا ثم آمنوا بأنهم

 القلب دخل إذا اإلميان نإف وإال))  أسلمنا قولوا ولكن تؤمنوا لم قل((  :اهللا فقال آمنا قالوا الذين كاألعراب

 الرسول أصحاب عن سفيان أبا هرقل سأل وهلذا ؛اهللا بإذن منه خيرج لن نهإف فيه اإلنسان مطمئنا حقيقيا دخوال

 إذا اإليمان هذا قال ،ال فقال ؟دينه عن ارتد منهم حدأ هل (:اإلسالم يدخلون الذين والسالم الصالة عليه

 ىعل خيشي الذي هو هذا القلب من يتمكن مل الذي اهلش اإلميان لكن )منه يخرج ال فانه القلب في وقر

  .  وإياكم اهللا أجارين صاحبه



 إىل للوصول احملسوسة األمثال بضرب وذلك ؛وبيانه القرآن بالغة كمال منما سبق  :الفوائد من اآلية هذه يف   

.                                                                                                                    املعقولة املعاين معرفة

 ىعل يدلفإنه  القرآن يف مثل كل نأ قاعدة هذا قبل ذكرنا وقد ؛الشرع يف القياس إثبات : اآلية هذه فوائد ومن

.                                                                              الشيء ذا الشيء هذا إحلاق به املراد نأل ؛القياس إثبات

 في أصابعهم يجعلون(( :لقوله فزعا شدأ اإلنسان صار الظلمات عظمت كلما نهأ :الكرمية اآلية فوائد ومن

)).                                                                                                                الصواعق من آذانهم

 ولو ؛الصواعق من أحيانا الرعد من حيدث ملا طبيعيا أمرا كان والربق الرعد من اخلوف أن :أيضا فوائدها ومن

 لوو  نهإف الصوت جمرد أما ؛الصواعق خيافون ؟أيش خيافون الناس لكن الناس خاف ما ضياء أو صوت جمرد كان

 من سلمت فقد الرعد صوت مسعت مىت :قيل قد نهأ إال ؛منها يفزعون لكن الناس يفزع ال هذا من ىقو أ كان

 الطالب :                                                                                   صح؟ ة؛الصاعق

                                                                                                                         . صحيح

                                                                                                                         يش؟أل الشيخ:

            الضوء أسرع                                                                                                     الطالب :

 مسعت فمىت ؛الصوت تسمع أن قبل األرض إىل تصل الكهربائية ةالشحن ههذ يف أسرع الضوء نأل : الشيخ

                                                                 .الرعد هذا يف تكون اليت الصاعقة هذه من سلمت نكأ فاعلم الصوت

 حذر الصواعق من آذانهم في أصابعهم يجعلون : ((لقوله ياتهحب اإلنسان شح بيان : اآلية هذه فوائد ومن

 وهو أملا شدأ هو مما خوفا يتأمل لكنه ؛يتأمل فسوف أذنه يف صبعهأ عقصأ لو اإلنسان أن املعلوم من وإال ))الموت

 تعلمون نتمأ كما لكن ميكن نعم ؟أعالمها لدفع املفسدتني دىنأ ارتكب ذلك من يستفاد أن ميكن هل   .املوت

 حصل ما أعالمها فعدل املفسدتني دىنأ ارتكاب علي به ستدلن أي ميكن الذي شرعي أمر هو ما طبيعي أمر هذا

 مرت فإذا ة غصباالصاحل السفن يأخذ مبلك متر سوف السفينة نأل م؛عليه حفاظا السفينة خرق حني اخلضر من

                                                                . اجلميع ىعل اإلبقاء جلأ من بعضها إفساد فصار تركها خمروقة وهي به

    )) .                         بالكافرين محيط واهللا (( :تعاىل لقوله ؛م حميط اهللا نأب الكفار ديد : الكرمية اآلية هذه فوائد ومن

 محيط(( :قال بل م حميط يقل مل اهللا نأل ؛املعقول املعىن إىل احملسوس املعىن من االنتقال: فوائدها ومن

 خياف فسوف وبرق ورعد ظلمات حصل إذا إنسان أي لإلنسان مثال ضرب ،ضرب الذي واملثل ))بالكافرين

   . وحيزن



 الربق أن :فوائدها من )) أبصارهم يخطف البرق يكاد(( من؟ بعد اليت الكرمية اآلية هذه فوائد ومن       

                          .  بصره طفخي ال نأل تربق السماء كون حال الربق إىل ينظر أن اإلنسان ىينه وهلذا ؛البصر خيطف الشديد

 أعمال من الفرص اغتنام نأو  ))فيه مشوا لهم أضاء كلما (( الفرص غتناما :الكرمية اآلية هذه فوائد ومن

 ومن                                                                                                     .  العقالء

                                                              .  ))قاموا عليهم أظلم وإذا(( اهللكات اجتناب الكرمية اآلية فوائد

.                          )) وأبصارهم همبسمع لذهب اهللا شاء ولو (( :تعاىل اهللا لقول ؛اهللا مشيئة إثبات : الكرمية اآلية فوائد ومن

 متعنا( :املأثور الدعاء ويف ؛وبصره بسمعه ميتعه أن عزوجل اهللا ىلإ يلجأ أن لإلنسان ينبغي نهأ :فوائدها ومن

)).                                                  وأبصارهم بسمعهم لذهب اهللا شاء ولو : ((لقوله )أبقيتنا ما وأبصارنا بأسماعنا

                                                                                  .  القدير وهو هللا االسم هذا إثبات :فوائدها ومن

 ىوعل معدوم إجياد ىعل قادر ؛قدير شيء كل ىعل الوع جل فهو ؛شيء كل ىعل اهللا قدرة عموم :فوائدها ومن

   . ذلك وغري صاحل إىل والفاسد فاسد إىل الصاحل تغيري ىوعل املوجود إعدام

فيه ظلمات ورعد وبرق هل هذه اآلية: (( الصاعقة من سلمت فقد الرعد مسعت إذا قلتم شيخ السائل :

                                                                                           )الصواعق)يجعلون أصابعهم في آذنهم من 

                      ))بالكافرين محيط واهللا (( :قال اهللا نأل ؛يسلمون ما لكن يسلمون أم ، ظنا منهممنهم ظنا هذا ؛ال الشيخ :

                                                                                        ؟ اإلطالق ىعل ليست املقولة هذه إذا: السائل

                                                                                                            .ها إطالق هذه ؛ال الشيخ :

       إذا تكررت ؟ السائل :

  .تصيب ما الرعد مسعت إذا الرعدعلى  السابقة الشحنة قلنا وهلذا ،جديدة شحنة هذه تتكرر  إذا اخله الشيخ :

  املطر؟ هذا بنفس بالصاعقة تصاب قد السائل :

                                .أوال مسعت ما غري من يأيت ميكن هذا يتكرر الربق فرض لو ؛جديدة شحنة من لكن ؛نعم يأ الشيخ :

  فرق كبري . بينهما الربق وملع الصوت السائل :

   ؟ نعم نعمالشيخ :

 أساليب من أسلوب اآلية يف قيل إذا))  ..آذانهم في أصابعهم يجعلون: (( تعاىل قوله يفشيخ  : السائل 

  ؟ ااز ذلك من يلزم هل اجلزء وأراد بالكل فعرب البالغة

  يعرف أن أصابعهم ليس املراد منها مجيع األصبع. ألن كال ؛ما يلزم ،الجيعلون أصام)) ؟  ((؟  همأي الشيخ :



  ؟ اجلزءوأراد كل لابلكن إذا قيل عرب ذا  السائل :

   ؟انتهى الوقت نعم للمبالغة؛ ال عرب بالكل وأراد اجلزء.الشيخ :

   هل خيتص م؟ف الربق ألبصار هؤالء  طخ:السائل 

 يطفئ أن أراد إذا لإلنسان ينبغي وهلذا ))أبصارهم يخطف البرق يكاد(( أنه الواقع هو هذا ؛، الال :الشيخ 

   .ذلك قرأو  سابق درس يف إرشاد األخ سألنا وقد مشاهد شيء ؛ هذاوجهه يغطي أو عينيه يغمض أن املصباح

 ذكر اآلية يف  اإلطالق ىعل أم الكفار و فقط للمنافقني هو هلبالتخصيص  والرعد الربق ذكر شيخ  السائل :

  ؟خناف هل دليل إميان كوننا ال  ،اخلوف

  . خياف إنسان كل فيك اهللا بارك طبيعي خوف هذا الشيخ : 

  ؟الصحراء إال إذا كان يف من شدة الربق خياف حدأ ما السائل: 

 تعاىل اهللا أرسل مكة حاصر امل نهأ ؛عنه نقل ما صح إن احلجاج إال خياف ما حدأ ما  خياف؟ حدأ ما الشيخ :

 استهرت يعين حنوها كلمة أو احلجاز قعاقع أيش هذه هذه ال فيقول خيوفونه وكانوا والربق الرعد وفيه سحاب

   .خياف أن البد بطبيعته اإلنسان وإال باهللا والعياذ

 لعلكم قبلكم من والذين خلقكم الذي ربك اعبدوا الناس أيها يا. (( الرجيم الشيطان من باهللا أعوذ:الطالب 

  لكم رزقا الثمرات من به فأخرج ماء السماء من وأنزل بناء والسماء فراشا األرض لكم جعل الذي تتقون

 وادعوا مثله من بسورة فأتوا عبدنا ىعل نزلنا مما ريب في كنتم نإو   تعلمون وأنتم أندادا هللا تجعلوا فال

 الناس وقودها التي النار فاتقوا تفعلوا ولن تفعلوا لم فإن  صادقين كنتم إن اهللا دون من كمء شهدا

  ))  للكافرين أعدت والحجارة

 خلقكم الذي ربكم اعبدوا الناس أيها يا(( :تعاىل اهللا قال .الرجيم الشيطان من باهللا أعوذ؛أحسنت الشيخ :

 املدنيةالسور  يف خياطب من وأكثر مدنية السورة أن مع ))الناس أيها يا(( ورد هنا اخلطاب ))قبلكم من والذين

 فيها يكون اخلطاب أن املدنية السور عالمة من جعل التفسري أصول يف املتكلمون جعل وهلذا ؛املؤمنون هم

 آية أول هي اآلية هذه لكن ؛مبؤمن ليس من ا خياطب من أكثر نأل ؛املكية اآليات خبالف للمؤمنني موجها

 ا النداء أو ا اخلطاب وجه وهلذا ))ربكم اعبدوا الناس أيها يا (( اآلية هذه هي نداء فيها آية أول نداء فيها

                                               .))جميعا إليكم اهللا رسول إني الناس أيها ياقل ((  :تعاىل هقول يف كما الناس مجيع إىل

 بعض يف ىنر  وهلذا ؛ذلك عدم األصل : نقول ؟  املدينة السورة يف جعلت مكية آية هذه لعل :قائل قال ولو

 صحيح بدليل ذلك يثبت حىت مسلم غري هذا ؛كذا و كذا آية إال مدنية ،وكذا كذا آية إال مكية السور عناوينال



 أيها يا (( ثابت بدليل إال مكية آياا مجيع املكية السور نأو  ةنيمد آياا مجيع املدنية السور أن فاألصل وإال

 توحيدو  األلوهية توحيد إثبات ))خلقكم الذي ربكم اعبدوا(( هذه يف ))خلقكم الذي ربكم اعبدوا الناس

 وتوحيد ،اهللا إىل إضافته باعتبار ألوهية توحيد ىيسم األلوهية توحيد نأل ؛األلوهية توحيد هذا ))اعبدوا(( الربوبية

   . العبد إىل إضافته باعتبار عبادة

 ذال عزوجل هللا التذلل هي ا أمرنا اليت العبادة ؟ ا أمرنا اليت العبادة هي فما  ))ربكم اعبدوا(( :تعاىل يقول   

 للمحبة مستلزما كامال ذال هللا يتذلل أن عبدا اإلنسان يكن مل وإال البد ؛والتعظيم للمحبة مستلزما تاما

 يعذبه الئل ؛النواهي من الفرار يكون وبالتعظيم ؛حمبوبه إىل العابد يصل حىت األوامر فعل يكون فباحملبة ؛والتعظيم

 تفسري هذا طيب ؛والتعظيم للمحبة مستلزما كامال ذال هللا التذلل العبادة معىن هو هذا ؛عزوجل العظيم ربه

، عبادة الصالة :مثال فيقال ؛ملفعوله بالنسبة العبد ملفعول بالنسبة العبادة تفسر قد ؛العبد لفعل بالنسبة العبادة

 العبادة":  اهللا رمحه قال حيث اهللا رمحه تيمية ابن اإلسالم شيخ فسرها هذا ىوعل ؛عبادة الصوم ،عبادة الزكاة

 والزكاة بالصالة أمثلة ضرب مث "والظاهرة الباطنة واألعمال األقوال من ويرضاه اهللا يحبه ما لكل جامع اسم

 العبد مفعول وهو به املتعبد :الثاين واملعىن؛  التعبد :األول املعىن :معنيني ىعل تطلق العبادة :نقول وحينئذ ؛وغريها

 ومها كالمها الظاهر ؟ األول املعىن أو املعنيان باآلية املراد ما طيب؟ مجاعة؟ يا واضح ؛العبد فعله ما يعين

  . متالزمان

 هذا ىوعل ، اخلالق املالك املدبر؛املدبرأيش؟  املالك اخلالق هو الرب)) خلقكم الذي ربكم اعبدوا : ((وقوله   

 خالق حدمهاأ ربان لنا ليس ألنه ؛احرتازية صفة وليست للواقع مبينة كاشفة صفة ))خلقكم لذيا(( :قوله يكون

 الذي ربكم اعبدوا (( ؛احرتازية صفة توليس كاشفة صفة إذا هنا فالصفة ؛اخلالق هو ربنا بل خالق غري والثاين

 ،حدأ وال ملك وال أم وال أب خيلقهم ال ؛عزوجل اهللا إال الناس خيلق ومل ؛عدم من اإلجياد هو واخللق ))خلقكم

 من آدم بين خلق فعدم ))  له اجتمعوا ولو ذبابا يخلقوا لن (( :يقول تعاىل اهللان اك  اإذو  ؛اهللا إال خيلقهم ال

 يتسلسلون آدم بنو اهللا سبحان جند وهلذا ؛قبلكم من الذين وخلق يعين )) قبلكم من والذين (( نعم أوىل باب

 ثالثون له وهذا أربعون له وهذا مخسون له وهذا سنة سبعون له هذا جتد جمتمع إىل تنظر أو املسجد إىل تنظر

 كمال عرفت هذا تأملت فإذا ؛يتعاقبون الكون يعمر أن جلأ من ،مخس له وهذا عشر له وهذا عشرون له وهذا

ذرية  ))الباقني هم ذريته وجعلنا((  ذريتهم من وحنن خملوقون قبلنا الذين هؤالء حكمته وكمال عزوجل اهللا سلطان

 من والذين(( فقوله: هذا ىوعل ))قبلكم من والذين(( خملوق فهو خملوق ىعل تفرع من إذا ذريتهم من حنن نوح

 أي للتعليل هنا لعل ))تتقون لعلكم والذين من قبلكم(( ))؛خلقكم(( يف الكاف ىعل معطوف ))قبلكم



 إن((  :تعاىل وقال)) للمتقين أعدت((  :اجلنة يف اهللا قال حىت عالية مرتبة التقوى أن ومعلوم ؛التقوى إىل لتصلوا

  )) المتقين مع اهللا أن واعلموا((  :تعاىل وقال))  محسنون هم والذين اتقوا الذين مع اهللا

 )) لكم رزقا الثمرات من به فأخرج ماء السماء من وأنزل بناء والسماء فراشا األرض لكم جعل الذي((    

 اإلنسان يستقر أةطو م فراشا األرض لنا اهللا جعل ؛أفعاله عزوجل من أنواع تعديد أو أنواعا التعدد باب من هذا

 قد تعاىل واهللا ؛ذلك أشبه ما أو عليها السكون أو عليها النوم عند مؤملة وليست نشزا ليست كامال استقرارا عليه

 كما والفراش ؛القرآن يف ىجر  مما ذلك وبغري ذلول وبأا ،فراش بأا هاوصف متعددة بأوصاف األرض وصف

 سبعا فوقكم وبنينا((  :تعاىل قال كما ))بناء والسماء (( ؛فيه يسرتيح له مهيأ لإلنسان طأو م يكون نعلم

 نزلأو . (()) محفوظا سقفا السماء وجعلنا((  السقف ومبنزلة البناء مبنزلة أي بناء اهللا اجعله السماء))  شدادا

 املاء نأل ؛العلو الثانية بالسماء املراد بل األوىل السماءهي  ليست  ))السماء من نزلأ(( ))ماء السماء من

 ركاما يجعله ثم بينه يؤلف ثم اسحاب يزجي  اهللا أن تر امل((  :تعاىل اهللا قال السحاب من ينزل املطر هو الذي

 السحاب من ينزل وإمنا البناء هي اليت السماء من ينزل ال املطر هو الذي فاملاء)) خالله من يخرج الودق ىفتر 

 ؛العلو :الثاين واملعىن ؛فوقنا الذي البناء :األول املعىن :معنيني ىعل يطلق السماء أن نعرف وذا العلو يف اليت

 حيث البديعة ةالنكت أو احلكمة إيل وانظر ؛بسببه أي ))به خرجأ(( )) لكم رزقا الثمرات من به فأخرج((

 هو املخرج ؛ال النبات؟ خيرج املطر فهل وإال فقط موصل السبب،ف بسبب لكن وعال جل نفسه إىل األمر أضاف

 أراد لو ؛متنوعة ألا الثمرات ومجع ))لكم رزقا الثمرات من(( بسببه أي ))به فاخرج(( املطر السبب لكن اهللا

   .اأفراده عن فضال  لعجز أنواعها حيصي أن اإلنسان

 يف له ند ال نهأ تعلمون نتمأو  ،العبادة يف أندادا هللا جتعلوا فال )) تعلمون وانتم أندادا هللا تجعلوا فال ((      

 اهللا هو والرازق اهللا هو اخلالق نأب يقرون املشركني نأل ؛الربوبية أفعال من ذلك أشبه وما املطر وإنزال والرزق اخللق

 ،يشركون ينكروا العبادة يف لكن ؛هذا يف اهللا مع لهإ ال نهأ ويعلمون تاما إقرارا ذا يقرون اهللا هو لألمر دبروامل

 اآللهة أجعل((  :والسالم الصالة عليه الرسول يف قالوا حىت اهللا وحد من ىعل وينكرون ،آخر إهلا اهللا مع جيعلون

 الرسول أما ؛ هم عجاب؟ بشيء جاء الذي من ـ اهللا شاء ماـ  :ونقول)) عجاب لشيء هذا إن واحدا إلها

 هللا تجعلوا فال إذا(( ؛العافية اهللا نسأل عجاب بشيء جاءوا هم لكن بالصواب جاء والسالم الصالة عليه

 وإقراركم ؛ذلك وغري والرزق اخللق من الربوبية يف له ند ال نهأ ))تعلمون نتمأو (( ؛ العبادة يف أيش؟ يف ))أندادا

 العلماء قال وهلذا ؛متناقضون نتمأف تفعلوا مل فإن وحده هللا العبادة جتعلوا أن يلزم به منفرد اهللا أن والرزق باخللق

 بالربوبية قرأ من يعين األلوهية لتوحيد مستلزم الربوبية وتوحيد الربوبية لتوحيد متضمن األلوهية توحيد :اهللا رمحهم



 لتوحيد متضمن األلوهية فتوحيد بالربوبية قرأ قد كان حىت ا يقر مل نهإف لوهيةباأل قرأ ومن باأللوهية يقر أن لزمه

  .  األلوهية توحيدل مستلزم الربوبية وتوحيد الربوبية

 ا األمر تصدير :األول الوجه ؛وجهني من هذا يستفاد بالعبادة العناية :أوال الفوائد من اآلية هذه يف     

 إن بل كذلك وهو ؛الشيء أهم من العبادة أن ىعل يدل مما الناس جلميع النداء تعميم :الثاين والوجه ؛بالنداء

                                                       . )) ليعبدون إال واإلنس الجن خلقت وما((  العبادة ألجل إال خلقوا ما الناس

 اعبدوا(( :قولهالشرع ل إىل باإلضافة العقل يقتضيه مما علينا العبادة وجوب : أنالكرمية اآلية هذه فوائد منو 

 إذا األمر هذا ميتثلوا مل الذين املشركني هؤالء أن والعجب ؛غريه يعبد وال يعبد أن يستحق الرب نإف ))ربكم

 اهللا ادعو  للظكال موج غشيهم فإذا((  اهللا إىل من؟ إىل يتوجهون األسباب م وتقطعت الضراء أصابتهم

                                                                            .والبد ذلك ىعل حتملهم رهمطف نأل))  الدين له مخلصين

 الذي (( :لقوله واآلخرين األولني خالق نهأو  وحده اخلالق هو عزوجل اهللا أن اتبثإ: الكرمية اآلية فوائد ومن

)).                                                                                                           قبلكم من والذين خلقكم

 والعلة ))اعبدوأ(( احلكم العلة ذكر غالبا احلكم ذكر إذا نهأ القرآن طريق من أن : الكرمية اآلية هذه فوائد ومن

                                                                                                            .قبلنا وملن لنا خالقا ربا كونه

 :لقوله عزوجل هللا العبادة خلصأ من إال حدأ كل يناهلا ال عالية مرتبة التقوى أن : الكرمية اآلية فوائد ومن

                                                                                                  ))تتقون لعلكم((

 ال اهللا عبادة نأل وذلك البدع من التحذير منها نأخذ رمبا البدع؟ من التحذير اآلية هذه من نأخذ أن ميكن هل

 عن إال ؟نتوضأ كيف ؟اهللا نعبد كيف نعرف أن ميكن ال ألنه ؛ةللعباد شرعه الذي الطريق بسلوك إال تتحقق

 هي فهذه ؟سجد مث ركع مث يقرآ قام إذا اإلنسان أن أدرانا الذي ما يعين نصلي كيف ؛والشرع الوحي طريق

                               . باإلتباعاألمر  يستلزم بالعبادة األمر إن :يقال أن يمكنف هذا ىوعل ؛الوحي بعد إال منا املطلوبة العبادة

 ترجم وهلذا ؛بالعلم إال العبادة متكن ال إذ ذلك؟ كيف  ؛نعم ؟ العلم طلب ىعل احلث اآلية من يستفاد وهل

   ."والعمل القول قبل العلم باب ":بقوله املسألة هذه ىعل اهللا رمحه البخاري

 رمحة بيان :الكرمية اآلية هذه من يستفاد)) فراشا األرض لكم جعل الذي(( :ه عباد مذكرا ممتنا تعاىل قال مث     

 ىهد ما؛ عليها اإلنسان يستقر أن ميكن ال صلبة خشنة جعلها لو إذ فراشا األرض جعل يف وحكمته تعاىل اهللا

.                                                                                 فراشا جعلها وإحسانه ولطفه رمحتهمن  لكن بال حدأل

 بناء السماء جعل من فائدتنا ؟ بناء السماء جعل من فائدتنا ما لكن ؛بناء السماء جعل: الكرمية اآلية فوائد ومن



 جدا كبرية أا نعلم اجلوانب مجيع من األرض بكل احمليطة السماء هذه نأل ؛عزوجل اهللا قدرة بذلك نعلم أن

.                                                                     )) لموسعون وإنا بأيد بنيناها والسماء((  :تعاىل قال كما واسعة

 لو )) ماء السماء من وأنزل (( :لقوله السماء من املطر بإنزال عزوجل اهللا قدرة بيان :الكرمية اآلية فوائد ومن

 أليس بلحظة العظيم املطر هذا ينزل تعاىل واهللا ؛ستطاعواا ما املاء من نقطة خيلقوا أن ىعل اخلالئق اجتمعت

 يغيثنا أن اهللا ادع( :قال اجلمعة يوم خيطب وسلم عليه اهللا ىصل والنيب  دخل الذي الرجل وقصة ؛ نعم كذلك؟

                                                    .)لحيته من رديتحا والمطر إال الخطبة من نزل وما ،أغثنا اللهم وقال يديه فرفع

 به حتىي الذي املاء كان لو ذلك وجه ؛السماء من املطر بإنزال ورمحته تعاىل اهللا حكمة : الكرمية اآلية فوائد ومن

 هي ما .كثرية أراض منه حلرم األرض ىعل ريجي كان ولو ؛الناس ألضر األرض ىعل جيري كان لو األرض

 أيضا آخر شيء هناك مث ؛السماء من نزلي نهأ اهللا نعمة من ولكن ؛شيء يأتيها ال ،ةاملرتفع ؟ حترم اليت األراضي

 ما ىعل ينزل نهأ عزوجل اهللا رمحة من ولكن، بالناس ألضر القرب كأفواه نزل ولو ؛قطرة قطرة يعين ردادا ينزل نهأ

 فوائد ومن                                                                                                 .تعادوه

                                     .   )) لكم رزقا الثمرات من به فأخرج (( :لقوله األسباب إثبات :الكرمية اآلية

   . )) به فأخرج(( :لقوله اهللا بإرادة إال سببا تكون ال األسباب أن :فوائدها ومن

 مقرونا اهللا إىل الشيء يضيف أن اهللا إىل السبب يضيف أن له ينبغي اإلنسان أن :مسلكية فائدة فوائدها ومن 

 أن وله ،بفالن اهللا أنقذين فليقل الغرق من أنقذه ،فأخرجه رجل وجاء من الناس غرق أحدا أن لو فمثال ؛بالسبب

 كم هذه من صيغة؟  فالن مث اهللا أنقذين :يقول أن وله ،أنقذه فعال ألنه ؛ذلك يقول أن له فالن أنقذين :يقول

 اهللا ىلإ الشيء ضيفي أن االختيار أي هلذا ويدل، اهللا مع تشريك هذا نأل ؛وفالن اهللا أنقذين :يقول أن له وليس

 سياق يف الغالم هذا وكان إلسالمل اليهودي الغالم ادع ملا وسلم عليه اهللا ىصل النيب أن بالسبب مقرونا عزوجل

 إليه التفت ،أباه استشار أن بعد سلمأ لكنه سلمأف يسلم أن وسلم وآله عليه اهللا ىصل النيب عليه فعرض املوت

 احلال تلكيف  يسلم مل وهو يسلم أن ولده أمر بل لولده أذن اجلهل "القاسمأبا  أطع :"قال يستشريه إليه ينظر

 الذي هللا الحمد( :يقول وهو وسلم عليه اهللا صلي النيب خرج حال كل ىعل لكن ؛علمأ اهللا ندري ما بعده،

 إىل نضيفه أن بسبب شيء حصل إذا حنن ناي لينبغ وهكذا النار من يب أنقذه التعبري شف )النار من بي أنقذه

  . السبب ببيان مقرونا تعاىل اهللا

 جتد فظاهر القدرة أما ؛املاء من الثمرات هذه بإخراج وفضله عزوجل اهللا قدرة : الكرمية اآلية فوائد ومن    

 بإذن يج زوج كل من النبات هذا خيرج وجيزة مدة ويف املطر فينزل خضراء ورقة فيها ليس جدباء شهباء األرض



                                                                    . ))لكم رزقا(( :قال ولذالك ؛الفضل وفيه القدرة ففيه ؛عزوجل اهللا

 ))لكم(( عقيل من أين؟  ؛مسلما أو كان كافرا  اإلنسان ىعل منعم عزوجل اهللا أن الكرمية اآلية هذه فوائد ومن

 ىعل اهللا فضل لكن ؛فضل له كل ومؤمنهم كافرهم الناس ىعل فضل هلفل إذا ؛عموما الناس باألول خياطب وهو

  .  ايالدن من بانقطاعه منقطع الكافر ىعلوفضل اهللا  آخر بفضل متصل دائم ـ  منهم وإياكم اهللا جعلينـ  املؤمن

 أو كربأ شرك األنداد وهل ))أندادا هللا تجعلوا فال(( :لقوله هللا األنداد جعل حترمي : ةالكرمي اآلية فوائد ومن   

 نأب العبادة يف ندا هللا جعل إن ؛التوحيد علم يف تفصيل له هذا ؟خفي شرك أو جلي شرك هي وهل ؟صغرأ شرك

 فهذا مثال فالن خلقه اخللق هذا إن وقال الربوبية يف ندا له جعل نإو  ؛كربأ شرك فهذا هللا ةكعباد اهللا غري عبد

 بالواو مقرونا اهللا ىلإو  سببه إىل الشيء يضيف أن ذلك ومن ؛صغرأ شرك فهو ذلك دون كان نإو  ؛كربأ شرك

   .كربأ شركا فيكون اهللا كفعل فعل له السبب هذا أن يعتقد مل ما صغرأ شرك فهذا

 تجعلوا فال(( :قوله من جةاحل عليه به تقوم ما له يبني أن أحدا خاطب ملن ينبغي  نهأ : الكرمية اآلية فوائد ومن 

 نإف))  قبلكم من والذين  خلقكم الذي ربكم اعبدوا (( :اآلية صدر يف قوله ومن )) تعلمون وانتم أندادا هللا

. وحده اخلالق ألنه ؛له العبادة وجوب ىعل حجةإقامة لل فيه  ))والذين من قبلكم خلقكم الذي(( :قوله

   .نصب حمل يف حالية اجلملة ))تعلمون وانتم(( :قوله يف عراباإل

 يقرون القرآن ذا املخاطبني أن مع الربوبية توحيد ىعل الدالة اآليات كثرة من حلكمةا ما الشيخ فضيلة السائل :

  ؟الربوبية بتوحيد

   .باأللوهية يوحدوا أن يلزمهملكن إذا قالوا به ... .احلجة إقامة. نعمالشيخ : 

 إىل حيتاجون الناس أن مع ؛الربوبية توحيد على الدعوة إىليصرون  يدعون الذين الدعاة بعض ولكن السائل : 

  يف القرآن على هذا ؟ اآليات بكثرة ويستشهدون األلوهية

 من فليكثر األلوهية توحيد ينكرون يعين األلوهية ينكرون الناس خياطب كان لوأي هذا مثل ما قلت  الشيخ : 

 ىأخر  بآياتهلم  يأيت أن فينبغي األلوهية بتوحيد مقرين أناس ىعل يتكلم كان إذا لكن ؛الربوبيةيف  ياتاآل ذكر

  . اهللا أفعال يف آيات الصفات يف آيات

   .مإميا يزداد أن جلأ من يذكروا أن ميكن فالربوبية مسلمني كانوا إذا ؟ مسلمون هم الشيخ :

 مشركا يكون اهللا حب من أكثر اهللا غري وعظم أحب أو اهللا لغري التعظيم أو احملبة صرف من هل  السائل :

  ؟األكرب الشرك



 اهللا تعظيم مثل أحدا عظم أواألكرب  اشرك مشرك فهو أعظم أو اهللا حمبة مثل أحدا أحب إذا نعم أي الشيخ :

 شرك مشركا كان اهللا تعظيم مثل والسالم الصالة عليه الرسول عظم أو اهللا تعظيم مثل لكعبةا عظم لو ىتح

  . األكرب

أشد ما نعلم هل حبهم  لكن ويعظموم حيبومهم  ألولياءل القبور يطوفون الذين هؤالءما نقول يف  السائل :

  حب اهللا أو ال؟من 

   ؟ اهللا حب من اشد هذا حتب أنت هل ذاهل نقول مث بالتفصيل نقول الشيخ :

  ؟..يعين ولكن ويعظم حيب : السائل

 املسجد يف دةيف ج وحنن احلجاج من أناسا أن ذكرأ وأنا ؛اهللا حمبة من أكثر الرسول حيبون أناس يف الشيخ: 

 خوفا املدينة إىل السفر من مينعون احلجة ذي منرابعة  بعدأظن  ألم املدينة إىل السفر من املنع وقت جاء،

 الصالة عليه الرسول يعين ؟ عينه نور من عيين نور :قال يش؟أل ؛شديدا عل يبكي بكاءفج التأخر من عليهم

 من أكثر قلبه يف الرسول حمبة اهذ أن ظين يف ؛له إال جئت ما عيين نور أنا يقول هلذا إال جئت ما أنا ؛والسالم

 ما اهللا رسول حممدا أن ال ولو ؛الرسول أحببنا ما اهللا حمبة لوال قاليف هلم يبني أن جيب ؤالءه فمثل  ؛اهللا حمبة

 اهللا صلوات اهللا رسول نعظم أن لنا وجب أين من ؛أوالدنا و وأهلينا أنفسنا ىعل حمبته قدمنا وال احملبة هذه أحببناه

 هلم يبني ةالعام فهؤالء ؟هذا معلوم ؛اهللا عبد بن حممد نهأ جلأ من هو ما ربنا رسول نهأ جلأ من ؟ عليه وسالمه

     ))اهللا كحب يحبونهم أندادا اهللا دون من يتخذ من الناس ومن((  إطالقا اهللا مع أحدا جتعل ال يا قال

  ؟ له عبادة ذلك يكون هل شيخه أو لوالديه وتعظيم حب لشخص حصل إذا السائل : 

 ويعظمه رب منهأك الذي حيب معلمه ويعظم معلمه وحيب والديه ويعظم والديه حيب اإلنسان ال؛ ال الشيخ : 

          .  هناك غلو يكون ال أن املهم

 اهللا دون من شهداءكم وادعوا مثله من بسورةٍ  فأتوا عبدنا على نزلنا مما ريبٍ  في كنتم وإن((  الطالب :  

   ))  للكافرين أعدت والحجارة الناس وقودها التي النار فاتقوا تفعلوا ولن تفعلوا لم صادقين فإن كنتم إن



 عبد أنا إنما( :قال ذاوهل ؛والرسالة العبودية هي والسالم الصالة عليه الرسول أوصاف وأفضلو....التحدي 

 وصف يف الشاعر قال وهلذا ؛العابد ا يتلذذ واملعظم للمحبوب التذلل وهي والعبودية )ورسوله عبد اهللا فقولوا

   :حمبو بته

  ئيأسما شرفأ نهإف               عبدها بيا إالني تدع ال                             

 من باهللا نعوذـ  إليه ىانتم ئه حيثأمسا شرفأ عندههو  هذا نأل ؛فالن عبد يا قل وفالن فالن تقل ال أي 

 بسورة فأتوا عبدنا ىعل(( ؛والرسالة العبودية وصفان والسالم الصالة عليه الرسول أوصاف اشرف ذاإ اخلذالن؛

 بسورة تأتوا أن نتحداكمالقرآن فإننا  هذا من شك يف كنتم إذا يعين ؛التحدي به يقصد أمر ائتوا )) مثله من

 أنزلنا الذي مثل أي مثله من وحيتمل بشر من أي والسالم الصالة عليه حممد مثل من حيتمل ،مثله من واحدة

 عليه الرسول به جاء ما مثل من بشيء يأيت أن بشر ألي ميكن ال إذ ؛صحيح وكالمها ؛جنسه من أي عبدنا ىعل

 القرآن هذا بمثل يأتوا أن ىعل والجن اإلنس اجتمعت لئن قل((  :تعاىل اهللا قال قد بل أبدا والسالم الصالة

  .))ظهيرا لبعض بعضهم كان ولو بمثله يأتون ال

 باأللوهية هلم تشهدون الذين ))كمء شهدا وادعوا(( )) اهللا دون من كمء شهدا وادعوا مثله من بسورة تواأف((  

 ؛واملعبود العابد ىيتحد أن التحدي من يكون ما غاية وهذا ؛كمنليساعدو  ادعوهم اهللا تعبدون كما وتعبدوم

 إن(( اهللا ىسو  امم أي ))اهللا دون من كمء شهدا وادعوا(( مثلهمن  بسورة يأتوا أن واملعبودين العابدين ىحتد

   .مثله من بسورة يأتوا فلن واملساعدين املعاونني من أتوا مهما ميكن ال نهأ :هذا لىع واجلواب ))صادقين كنتم

 وهي ))تفعلوا لم فان(( :قال ملا ))النار فاتقوا تفعلوا ولن(( مثله من بسورة تأتوا مل فان أي ))تفعلوا لم فان(( 

 النار فاتقوا (( مستحيل شيء هذا نأل ؛تفعلوا أن حتاولوا ال يعين ))تفعلوا ولن(( :بقوله طماعهمأ قطع شرطية

 فتعارضوا تفعلوا مل إن :يعين ))تفعلوا لم إن(( :وهو الشرط جواب يف واقعة هنا الفاء ))الناس وقودها التي

 عليه اهللا ىصل حممد ىعل نزلأ مبا يؤمنوا أن إال النار به يتقون ما جيدوا ومل ؛النار اتقوا مثواكم فالنار مبثله القرآن

   .وسلم

 ))وقودها(( مبتدأ خرب والناس مبتدأ وقود؛ للنار صفة موصول اسم اليت )) والحجارة الناس وقودها التي((

 و حترقهم فالنار ؛واحلجارة الناس هم النار وقود اآلخرة يف الدنيا نار يف مثال كاحلطب الشجر به يوقد ما الوقود

 ألم أصنام :يعين املعبودة احلجارة ا املراد إن :العلماء بعض قال )) الحجارة (( ـ العافية اهللا نسالـ  م بلتهت

 حصب اهللا دون من تعبدون وما إنكم((  :تعاىل قال كما النار يف معهمهذه تكون  فأصنامهم األصنام يعبدون

 اهللا نسال،  تربد وال النار حر ا يزداد ـ  باهللا والعياذـ  نارية حجارة احلجارة إن :وقيل)) واردون لها أنتم جهنم



 عزوجل اهللا خلقها اليت املوقودة واحلجارة املعبودة احلجارة وهذا هذا املراد يكون أن من مانع ال ولكن ـ العافية

 ومعىن وجل عز اهللا هو هلا واملعد النار ىعل يعود املسترت الضمري أعدت ))للكافرين أعدت(( ؛النار ا لتوقد

  .  ذلك غريب أو باأللوهية أو بالرسالة كفر سواء كافر لكل أي ))للكافرين(( :وقوله للشيء التهيئة اإلعداد

 من يؤخذ كله اقرأ ؟لقوله ؛وسلم عليه اهللا ىصل رسوله عن تعاىلسبحانه و  اهللا دفاع بيان أوال :فوائد اآلية هذه يف

   ؟حدد اآليات هذه

  .)) يعين أن عبدنا ليس ممن يشك فيه إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا(( الطالب :

 فاهللا ؛للتحدي هنا األمرألن  ؛الداللة وجه هذا )) مثله من بسورة تواأف(( مما نزلنا على عبدنا ؛نعم :الشيخ 

  .والسالم الصالة عليه الرسول به جاء ما ىعل مبعارض يأتوا أن هؤالء ىيتحد عزوجل

 مل من نأل ؛احلرية غاية هي وجل عز هللا والعبودية ؛بالعبودية لوصفهصلى اهللا عليه وسلم  النيب فضيلة : ومنها 

 كما ؛واهلوى الشيطان عبد للعبادة املستحق هو الذي وجل عز اهللا يعبد مل فإذا ؛أن يعبد غريه فالبد اهللا يعبد

  : نونيةال يف اهللا رمحه قيمال ابن قال

  .والشيطان النفس برق وبلوا    له خلقوا الذي الرق من ربواه                   

 كالموال كالم القرآن أن :اهللا كالم هنو ك ووجه ))نزلنا مما(( :لقوله اهللا كالم القرآن أن: اآلية هذه فوائد ومن 

 خملوق القرآن أن ىادع من أن نعرف وذا ؛تكلمامل وصف فهو وجل عز اهللا عن ةائنب وتكون ختلق أجساما ليس

 ،عليه مردود فقوله ذلك أشبه وما)) الذكر إليك أنزلنا((  :وقال))  عربيا قرآنا جعلناه إنا(( إن اهللا قال: وقال

 ثمانية األنعام من لكم وأنزل((  :وقوله)) شديد بأس فيه الحديد وأنزلنا((  :تعاىل قوله مثل يف له حجة وال

 بنفسها القائمة األعيان بني الفرق دوجو ل فيه حجة ال هذا كل))  والنور الظلمات جعل((  :وقوله))  أزواج

  . بنفسها قائمة ليست اليت األوصاف وبني لنفسه اهللا اهيفضي اليت

 علو ذلك من لزم؛ عنده من منزل نهأو  كالمه القرآن أن تقرر إذا نهأل ؛وجل عز اهللا علو :اآلية فوائد ومن 

 ،والسنة ،الكتاب:وهي األدلة من أنواع مخسة له ذكرنا أن وسبق ؛عقلي فطري أمر وجل عز اهللا وعلو ؛به تكلمامل

   .والفطرة ،والعقل  ،واإلمجاع

 كفار أن مع وجل عز اهللا إىل عبوديته بإضافة تشرف عليه الصالة والسالم الرسول نأ ذكرمت :قائل قال نإف 

 الرحمن آتي إال واألرض السموات في من كل إن((  :تعاىل اهللا قال كما تعاىل هللا عبيد قلاخل وفجار قلاخل

 هذه ؛القدرية الكونية العبودية وهي عامة عبودية متعددة معان هلا العبودية إن :يقال هذا عن فاجلواب ؟  ))عبدا

 ما فيهم يفعل اهللا أن مبعىن هللا عبد والفاجر فالكافر ؛العبودية ذه خيضع أن إال ألحد ميكن وال حدأ لكل شاملة



 أن ميكن  اخلاصة هذه مث ؛شريعته واتبع باهللا آمن مبن خاصة عبودية الطاعة وهي وهي خاصة وعبودية ؛يشاء

 والشهداء الصديقني عبودية غري الرسل فعبودية؛ خصأ خاصة ىلإو  عامة خاصة إيل أيضا نقسمت إا نقول

   .خصأو  أكمل األوىل ؛والصاحلني

 اهللا ىحتد وقد ))بسورة(( :قولهل قصرية كانت ولو بسورة حىت معجز القرآن أن: الكرمية  اآليةهذه  فوائد ومن 

 تاجتمع ولو القرآن هذا مبثل حدأ يأيت لن نهأ خربأو  ؛مثله سور بعشر يأتوا نأو  ،مثله بسورة يأتوا أن عزوجل

 يقولون أم((  :تعاىل اهللا قال يأتون ال واحدة جبملة ولو يعين مثله حبديث يأتوا أن نعلم ما قلأو  ؛واجلن اإلنس

 هذا ىوعل ؛قل نإو  اجلملة ىعل يطلق واحلديث)) صادقين كانوا إن مثله بحديث فليأتوا يؤمنون ال بل تقوله

                                                          .حبديث ،بسورة ،منه سور بعشر ،كله بقرآن :أوجه أربعة ىعل التحدي كوني

 كأنه ؛فقط حتدوا لو امم ذال شدأ وهذا هم؛معبودي مع هلةلآل العابدين هؤالء حتدي : الكرمية اآلية هذه فوائد ومن

   .وعارا وخزيا وإذالال ذال يكون ما شدأ وهذا ؛مثله من بسورة ائتوا وآهلتكم نتمأ يقول

 هذه ويف ))تفعلوا ولن(( :لقوله ؛اهللا كالم حدأ يعارض أن ميكن ال نهأ: الكرمية اآلية هذه فوائد ومن         

 لكن القرآن مبثل يأيت أن ىعل قادر طبيعته مبقتضي البشر أن مبعىن ،بالصرفة قال من لقول حجة :حجتان اجلملة

ه.                       يريدون ال حبيث معارضته عن همصرف اهللا أن وهو مانع وجد لكن؛ ممكنة التحدي فأداة هذا ىوعل ؛عنه صرف

 وهذا القرآن يعارضوا أن وباستطاعتهم صرفوا أم ال طبيعتهم ىمبقتض يفعلوا لن أم :الثانية احلجةوالقول الثاين 

 يأتوا أن ميكنه نهأ إذ ؛معجزة بذاته القرآن أن ىعل يدل ال األول حتمالاال أو األول القول نأل ؛املتعني هو القول

 ال بنفسه اإلنسان أن الصواب بل خطأ هذا نقوللكن و  ؛فيه يفكروا ومل هذا إىل يلتفتوا ومل صرفهم اهللا لكن مبثله

 اهللا مياثل أن ميكن ال البشر أن فكما املتكلم صفة والكالم اهللا كالم القرآن نأل ؛القرآن مبثل يأيت أن يستطيع

 يسموم مبا ويأتون النبوة يدعون الذين كان وهلذا ؛مستحيل أبدا بكالمه اهللا مياثل أن ميكن فال بصفاته تعاىل

 ))تفعلوا لن(( فالصواب أن قوله: إذا. وغريه كذابال مسيلمة ذكر عني كما اوهزؤ  للعباد مسخرة كانوا ،ناآقر 

 نأ قلنا ما وجهو  ؛البشر طبيعة ىمبقتض عاجزون أنكم املعىن بل تفعلون وال ذلك عن ستصرفون :معىن ليس

 والقدرة العلم يف اهللا صفات عن مياثلون ال البشر أن فكما وجل عز اهللا كالم والقرآن املتكلم صفة الكالم

                                                               . الكالمب تعاىل اهللا اثلمي أن ميكن ال فكذلك ذلك وغري والبصر والسمع

         )).                        التي النار فاتقوا : (( لقوله ؛النار مأواه نإف القرآن يعارض أن أراد من أن : الكرمية اآلية فوائد ومن

 وهي حترقهم الوقت نفس يف فهي ؛باحلطب النار توقد كما للنار وقود الناس نأ :أيضا الكرمية اآلية فوائد ومن

 ا حيرقون أم :والثاين ؛دهاتوق مادة هم أم :األول الوجه :وجهني من عليهم العذاب فيشتمل ؛م توقد أيضا



 ومن                                                                                                              .

 :قوله يف االحتمالني حدأ ىعل النار يف وطرحها آهلتهم لالبإذ الكفار هؤالء إهانة : الكرمية اآلية هذه فوائد

 املعبودين هؤالء احرق فإذا ىأذ يصيبه أن ويغري يعبده كان من ىعل يغار اإلنسان أن املعلوم من ))الحجارة((

   .وخزيهم إذالهلم  متام من ذلك نإف العابدين أمام

 ،ماض فعل الرتكيب هذا أن ومعلوم ))أعدت(( :لقوله اآلن موجودة النار أن : الكرمية اآلية هذه فوائد ومن

 وسلم عليه اهللا ىصل النيب نإف السنة عليه دلت أمر وهذا ؛الشيء وجود ىعل يدل واملاضي ماض فعل اجلملة

 ىورأ النار يف أمعائه أي هبقص جير اخلزاعي حلي بن عمرو ىرأ فيها يعذبون أهلها ورأى والنار اجلنة عليه عرضت

 فيها ىورأ ؛األرض خشاش تأكل أرسلتها وال أطعمتها تكن فلم جوعا ماتت حىت اهلرة حبست اليت املرأة

 به مر إذا الطريق ذا  احلجاج يسرق كان الرأسدقيق   عصا أي جنحم معه رجل وهو يعذب جناحمل صاحب

 هوالذي جناحمل هذا واهللا جناحمل جذبه الذي أن ىدعا بذلك حلر ال صاحب تفطن نإف جنباحمل مجذ جاجاحل

  .  جهنم نار يف جنهحمب باهللا والعياذ يعذب فكان ؛ىومش أخذه يتفطن مل نإو  ،جذب

 بعضهم وذكر ؛تفىن وال ىتبق أا ىعل السلف إمجاع العلماء بعض ذكر ؟تفىن وأ باقية النار هل مث         

 يف وجل عز اهللا كتاب من هذا ىعل والدليل ؛اآلبدين بدأ ىتبق أا والصواب ؛تفىن أا السلف بعض عن خالفا

 قوله فهي النساء سورة يفاآلية اليت  أما ؛اجلن سورة و األحزاب سورة و النساء سورة يف القرآن من آيات ثالث

  هات اآلية من أوهلا زكي؟

 خالدين جهنم طريق إال طريقا لهم  ليهدي وال لهم ليغفر اهللا يكن لم وظلموا كفروا الذين إن((  الطالب :

  )) يسيرا اهللا ىعل ذلك وكان أبدا فيها

 الكافرين لعن اهللا نإ((  مفيك اهللا بارك شاركونا املؤخر األحزاب سورة يف واليت. فيك اهللا بارك أحسنت الشيخ :

  ؟ هات اآلية من أوهلااجلن سورة يف واليت))  نصيرا وال وليا  يجدون ال أبدا فيها خالدين سعيرا لهم وأعد

  )) أبدا فيها خالدين جهنم نار له نإف ورسوله اهللا يعص ومن((  الطالب :

 حىت ؛كالم اهللا كالم بعد وليس))  أبدا فيها خالدين جهنم نار له فإن ورسوله اهللا يعص ومن((  :الشيخ  

 من هذا أن ذكر قيمال بنال شفاء العليل كتاب ىعل اهللا رمحه سعدي بن الرمحن عبد لشيخنا تعليقا ذكرأ ينإ

 مع النار بفناء القول ىعل األدلة ذه يستدل اهللا رمحه املؤلف أن كيف ،نبوة صارم ولكل كبوة جواد لكل باب

 النار نأب للقول القوة ذه األدلة يسوق هأن ! اهللا رمحه قيمال ابن ىعل يبر غ صحيح وهو ؟واضح  فيها األمر أن

 ابن تاكبو  من وهذه، نبوة صارم ولكل كبوة جواد لكل املسألة هذه يف شيخنا قال كما حال كل ىوعل ؛تفىن



 املخلد كان إذا ألنه ؛اآلبدين بدأ باقية النار أن به مقطوع عندي وهو فيه شك ال الذي والصواب اهللا رمحه قيمال

 النار تكون أن بد فال أبديا سكونه كان إذا الدار ساكن نأل ؛مؤبدة هي تكون أن لزم أبديا ختليدا خيلد فيها

 يف كقوله فهي))  ربك شاء ما إال واألرض السماوات دامت ما فيها خالدين((  :تعاىل قوله وأما ؛أبدية أيضا

 اجلنة أهل كان ملا لكن)) ربك شاء ما إال واألرض السماوات دامت ما فيها لديناخ((  اجلنة أصحاب

 أهل عذاب كان وملا))  مجذوذ غير عطاء((  :فقال منقطع غري الفضل هذا أن بني ومنة فضال وثوام نعيمهم

 املعىن وليس)) يريد لما فعال ربك إن(( :اآلية آخر يف قال عزوجل للرب املطلقة والسلطة العدل باب من النار

 مادامت فيها بقوا إمنا أم املعىن ال النار يفين سوف أو ،النار من خيرجهم سوف أم يريد ملا فعال ربك إن

  . كاملةال سلطةال له الذي وجل عز اهللا فعل ىمبقتض  اهللا شاء ما إال واألرض السماوات

 العصاة من دخلها من وأما  ))للكافرين أعدت(( :لقوله للكافرين دار النار أن : الكرمية اآليةهذه  فوائد ومن 

 دار هي بل هلم دارا النار ىسمت فال ؛منها خيرجوا أن البد وكالضيوف كالزوار فيها فهم فيها يبقون ال فإم

 مبنة أو بشفاعة ماإ منها خيرج مث اهللا شاء ما فيها يعذب نهإف عنه اهللا يعف مل إذا صياالع املؤمن أما ؛فقط للكافر

 ؛آمني ـ منها وإياكم اهللا أجارين ـ منها خيرجون فال هلم أعدت فقد أهلها هم الذين النار أهل أماو  ؛وفضل اهللا من

 أن قبل لكن ))الصالحاتا وعملو  آمنوا الذين وبشر((  :قال النار ألهل الوعيد هذا وتعاىل سبحانه ذكر وملا

   . تفسريها صدر يف حنن اليت اآلية نتجاوز

 األنبياء عن عزوجل اهللا ىحك ثانيا ؛واحدة هذه البشر عجزأ وكيف ؟ القرآن يف اإلعجاز وجه ما قائل قال إذا 

 ؛معجزا هؤالء قول كونفي عنه حكيت من قول يكحت احلكاية وهذه ؛أقواال عنهم ىحك دهمانع ومن والرسل

 فرعون عن اهللا هحيكي هذه))  المسجونين من ألجعلنك غيري إلها اتخذت لئن((  ى:ملوس قال فرعون مثال

  ؟عزوجل اهللا قول هو اإمن واإلعجاز ؟ معجزا فرعون قول كان فكيف ؛فرعون قول من؟ قول القول فيكون

 والبالغة األسلوب حيث من إعجازه وجوه جبميع  معجز كان نهأ معجزا؟ كان ذامبا األول ىعل اجلوابف

 إطالقا ميله وال ثالثةالو  يومنيال يف خيتتم ورمبا ومساء صباحا القرآن يقرأ اإلنسان ؛قراءته يف امللل وعدم والفصاحة

 له ظهر تدبرب أهقر  كلما اإلنسان نإ حبيث معجز نهأ :ثانيا ؛كرر القرآن ملي كما املتون من متنا كرر لو لكن

   . حقيقة تدبر ملن وهذا األوىل ةاءبالقر  له يظهر مل ما الثانية ةءبالقرا

 من تجري جنات لهم أن تاالصالحا وعملو  آمنوا الذين وبشر((  الرجيم الشيطان من باهللا أعوذ   الطالب :

 أزواج فيها ولهم متشابها به وأتوا قبل من رزقنا الذي هذا قالوا رزقا ثمرة منمنها  رزقوا كلما األنهار تحتها

   .)) خالدون فيها وهم مطهرة



 ))الصالحات وعملوا آمنوا الذين وبشر(( :وتعاىل تبارك اهللا قال. الرجيم الشيطان من باهللا أعوذ  الشيخ :    

 به املؤمنني وعد ذكر وسلم عليه اهللا ىصل للرسول املكذبني الكافرين وعيد ذكر ملا اهللا أن قبلها ملا  اآلية مناسبة

 إذا اإلنسان نأل ؛بالسرور املخاطب بشرة لتغري بذلك تومسي ؛يسر مبا خباراإل هي والبشارة ))وبشر((  :فقال

 :تعاىل كقوله يسوء مبا خباراإل يف البشارة تستعمل وقد ؛صدره وانشرح نفسه وطابت وجهه استنار يسره مبا خربأ

 لكن ؛باخلري لمبشرينل حيصل ما ذا شارةبال من هلم حيصل ألنه ماإو ، م كما ماإ)) أليم بعذاب فبشرهم(( 

 يف تعاىل كقوله م التهكم باب من هذا فيكون العذاب من به يبشرون مبا يؤمنون ال ألم وذلك قربأ األول

 وبشر((   )) .الكريم العزيز أنت نكإ ذق الحميم عذاب من رأسه فوق صبوا ثم((  :القيمة يوم عذام

 ؛اخلطاب إليه وجهتي من لكل أو والسالم الصالة عليه للرسول إما ))بشر((: قوله يف واخلطاب ))آمنوا الذين

 جيب مبا آمنوا الذين ))آمنوا الذين(( :وقوله ؛جنات هلم نأب الصفات ذه اتصفوا من املخاطب أيها بشر يعين

 باهللا اإليمان( :بأا ؛اإلميان أصول والسالم الصالة عليه الرسول بني وقد ؛ورسوله به اهللا خربأ مما به اإلميان

 بل ،ا التصديق جمرد األشياء ذه اإلميان ليس لكن )وشره خيره والقدر اآلخر واليوم ورسله وكتبه ومالئكته

 يعمل اإلنسان أن اإلميان مثرة فهو ))الصالحات وعملوا(( :قوله وأما ؛اإلميان صح ملا وإال وإذعان قبول من البد

 اهللا لرسول واإلتباع هللا اإلخالص :مها أساسني ىعل بنيت اليت هي الصاحلات واألعمال ؛الصاحلات األعمال

 عن الشركاء ىأغن أنا( :القدسي ديثاحل يف تعاىل اهللا لقول فاسد فهو فيه إخالص ال فما ؛وسلم عليه اهللا ىصل

 ؛يقبل ال أيضا مردود فهو إتباع ىعل يكن مل وما) وشركه تركته غيري معيفيه  أشركعمل عمال  من الشرك

 خالصا كان ما ؟أيش الصاحلف إذا) رد فهو أمرنا عليه ليس عمال عمل من(  :وسلم عليه اهللا ىصل النيب لقول

 لهم أن (( :قال  ؛صوابا لصااخ كان ما :قال نهأ اهللا رمحه عياض بن فضيل عن ويذكر ؛اهللا شريعة فيه متبعا هللا

 تحتها من تجري جنات(( عزوجل اهللا عند من؟ عند هلم أن به بشرامل هذا )) األنهار تحتها من تجري جنات

 نفس تعلم فال((  :تعاىل اهللا لقول ؛نوالك احلقيقة يف هختالف لكنها االسم يف الدنيا ما يف توافق جنات ))األنهار

 نأب تصورن أن األحوال من حال بأي أبدا جيوز ال وهلذا))  يعلمون كانوا بما جزاء أعين قرة من لهم أخفي ما

 وغريها والثمار واألشجار الغابات من الدنيا يف كان مهما يعين األمر كان مهما الدنيا جنات تشبه اجلنات هذه

 قرة من لهم أخفي ما نفس تعلم فال((  :تعاىل لقوله ؛لذلك مماثال املتقني به اهللا وعده ما يكون أن ميكن ال نهإف

 عين ال ما الصالحين لعبادي أعددت(  :القدسي حديث يف تعاىل ولقوله))  يعملون كانوا بما جزاء أعين

                                                                                     .)بشر قلب ىعل خطر وال سمعت أذن وال رأت

 أشجارها حتت من :العلماء قال ))تحتها من(( و ))تجري(( فاعل ))األنهار(( )) األنهار تحتها من تجري((



 حتت من جتري لكنها ؛منها فائدة ال سطحها من أسفل من ألا ؛ال سطحها من أسفل من وليس وقصورها

 فيها اإلنسان دجي والقصور األشجار حتت من كانت إذا األار هذه يجر أحسن  وما ؛والقصور األشجار هذه

 وعد التي الجنة مثل((  :تعاىل قال كما أنواع أربعة أا تعاىل اهللا بينها األار وهذه ؛يتناوهلا أن قبل لذة

 من وأنهار للشاربين لذة خمر من وأنهار طعمه يتغير لم لبن من وأنهار آسن غير ماء من نهارأ فيها المتقون

 األمطار من ليس واملاء اخلمر وكذلك إبل وبدون بقر وبدون حنل بدون وجل عز اهللا خيلقها))  ىمصف عسل

   .آمني.قدير شيء كل ىعل نهإ منها وإياكم حيرمين ال أن اهللا أسألـ  ابتداء وجل عز اهللا خلق هو بل والعيون

 هذه من أي منها أعطوا أي ))رزقوا(( )) رزقا ثمرة من منها رزقوا كلما األنهار تحتها من تجري ((      

 ،احلجم يف يشبهه ،سبق ما يشبه ألنه )) قبل من رزقنا الذي هذا قالوا (( عطاء أي ))رزقا ثمرة من((، الثمار

أيش؟ و  لوا يف سبق ملا ةمشا اإلنسان يظنها حسية أشياء هذه كل ؛امللمس يف يشبهه ،اللون يف يشبهه

 وما ؛ختتلف ))متشابها به واتوا((: قال وهلذا عظيما اختالفا ختتلف ال، املذاق يف لكن ؛وملمسها حجمهاو 

 عظيما اختالفا خيتلف الطعم وإذا ذاقها فإذا ،واحد شيء وكأا يراها الفاكهة هذهإذا رأى  لإلنسان وألذ أمجل

 متشابها به تواأو (( واحد والشكل العظيم تباينامل هذا يكون كيف وتعجبا ولذة الفاكهة هلذه حركة نفسه يف جيد

 وهذه خالص حلو هذه وإذا ذقتها إذا مث سواء وملمسها سواء حجامهاوأ سواء ألواا فاكهة لك قدم لو وهلذا ))

 (( خمتلفا كان أو سواء حد ىعل كانت لو مما أكثر لذة شيء جتد حامضة وهذه باحلموضة مقرون حلو يعين مز

 ؟ ىأت من الإو  ىآت من ، ىأت من ، األول ؟ األول الإو  يناالث ؟ ىأت من وال ىآت من ))أتوا(())  متشابها به تواأو 

 ))به أتوا(( :قال لكن ؛به أوتوا :لقال األول من كان لو ألنه ))به أتوا(( الثاين ،الثاين من أخي، يا ال ؛أول من

 ؛يكون مبا علمأ واهللا اآلن نار ضحي الذي هذا أشياء ثالثة يف قلنا ؟أيش يف متشاا ،متشاا به إليهم به جيء يعين

   . فرق ال هذا هو هذا لصار املذاق يف اتفق لو ألنه ؛ال املذاق يف لكن وامللمس واحلجم اللون يف

 اآليات مجيع يف تأملها األزواج ذكر الفاكهة اهللا ذكر إذا اهللا سبحان )) مطهرة أزواج فيها ولهم ((         

 شغل في اليوم الجنة أصحاب إن((  الرزق وهذا العطاء هذا يف يتفكهون وأزواجهم هم يكونون ألم ؟يشأل

 تفكه كله هذا نأل؛ ذا هذا يقرن اهللا أن فتجد)) تكئونم األرائك ىعل لظال في وأزواجهم هم فاكهون

 نأل ؛ثاين نوع من آخر تفكه وهذا واملطعم املذاق يف تفكه هذا آخر نوع من تفكه وهذا نوع من تفكه هذا لكن

 ملا لكن زوجة فرد لكل الإو  ؟أزواج واحد لكل املعىن هل ؛مجع أزواج ))أزواج فيها ولهم (( النعمة تتم بذلك

 الزوج ويطلق زوج مجع زواجاألو  ؛متعددة أزواج له اآلخرة يف اإلنسان نأل ؛األول ؟ باجلمع اجلمع بلو ق مجعا كانوا

 يف لكن))  أزواجكم ترك ما نصف ولكم((  :تعاىل اهللا قال وللرجل للمرأة زوج يقال وهلذا ؛واألنثى الذكر ىعل



 أزواج فيها ولهم (( املرياث قسمة عند الرجل وبني بينها فرقا ؛ىنثباأل التاء يلحقون صاروا الفرضيني اصطالح

 يف زوج هلا يكون نعم ؟ اآلخرة يف زوج هلا يكون تتزوج مل صغرية وهي ماتت املرأة كانت إذا طيب )) مطهرة

 أهل من دخلها من عن فضل اجلنة يف يبقي ألنه ؛وجل عز اهللا شئهمني من من وإما الدنيا أهل من إما ،اآلخرة

                                                                                .ورمحته بفضله اجلنة فيدخلهم أقواما هلا اهللا فينشئ الدنيا

 نفاس وال حيض الو  غائط وال بول ال القذر ىذاأل من مطهرة فهي ؛والباطن الظاهر طهارة يشمل  مطهرة: وقوله

 كالغل ةالباطن راقذاأل من أيضا مطهرة ؛حسي ظاهر شيء كل من مطهرة ؛خبر وال عرق وال ستحاضةا وال

 خبالف باطين أو ظاهري ىأذ أو قذر كل من ؛شيء كل من مطهرة ؛ذلك وغري والبغضاء هيةاوالكر  واحلقد

 ؛مثلها فزوجها فزوجها؟ هذا من تطهر مل إذا ألا ؛الذكور ألزواجهم متاما مناسبة الدنيا أزواج لكن ؛يانالد أزواج

 خالدون أم  النعمة متام وهذا )) خالدون فيها وهم مطهرة أزواج فيها ولهم ((مطهر الكل اآلخرة يف ولكن

 تمرضوا فال تصحوا نأ لكم إن(  :احلديث يف جاء كماو  ،منها حيولون وال حوال عنها يبغون ال اجلنات هذه يف

 هلأل يكون نعيم ىعلأ لكن ؛نعيم بذلك فيتم)  أبدا تموتوا فال تحيوا نأو  أبدا تهرموا فال تشبوا نوأ بداأ

 ىالحسن أحسنوا للذين((  :تعاىل اهللا قال كما نعيم ىعلأ هذاوتعاىل؛  اهللا سبحان  اهللا وجه إىل النظر هو اجلنة

  .  اهللا وجه إىل النظر بأا وسلم عليه اهللا ىصل النيب فسرها))  وزيادة

 ))الصالحات وعملوا آمنوا الذين بشر : (( لقوله ؛يسر مبا اإلنسان تبشري مشروعية :هانم فوائد اآلية هذه يف

 اإلنسان يسر امب فالبشارة)) حليم مبغال وبشرناه)) (( الصالحين من نبيا بإسحاق وبشرناه((  :تعاىلاهللا  ولقول

 إنسان يعين ؟تبشره فهل اهللا معصية اإلنسان يسر كان إذالكن  طيب ؛والسالم الصالة عليهم املرسلني سنن من

 مبا البشارة إمنا طيب ؛أبدا نعم؟ سرقت فيما اهللا هنأك اهللا شاء ما تقول تبشره ءجتي ؟نعم سرق سرقة له حصل

 ذا اهللا هنأك فقلت رمضان أدرك لو كما ؟ العبادة مبواسم تبشره أن ذلك من وهل، سيئة عاقبة له وليس يسره

 ؛ذلك أشبه وما عبادتك منك وتقبل العيد ذا اهللا هنأك فقلت الصوم أمت لو أيضا وكذلك ؛نعم اجلواب ؟الشهر

  .السلف عادة من هذا كان وقد به سأب ال نهإف

  . الصاحل والعمل اإلميان :الوصفني هذين مجع ملن إال تكون ال اجلنات أن: الكرمية اآلية هذه فوائد ومن 

 والتواصي باحلق والتواصي الصاحل والعمل اإلميان أربعة األوصاف أن ىعل يدل ما الكرمي القرآن يف قائل قال نإف

  ؟بالصرب

 العلل من لعلة العام فرادأ بعض يذكر أحيانا لكن الصاحل العمل من بالصرب والتواصي باحلق التواصي إن :قلنا 

  . األسباب من وسبب



 ))لصالحات وعملوا((: لقوله ناتجلبا ذا يبشر ال فانه سيئا عمال عمل من أن الكرمية: اآلية هذه فوائد ومن

 جهده بادروال  جمتهد غري كان نإو  ؛اإلمث من ويسلم جرأ فله فأخطأ جمتهدا كان فان سيئاعمال  عمل من لكن

 فله أخطأ نإو  أجران فله فأصاب فاجتهد الحاكم حكم إذا( :وسلم عليه اهللا ىصل النيب لقول ؛آمثا يكون نهإف

  .) جرأ

 مهما مأل؛ وأعظم عملوا مما بكثري كربأ الصاحلات عملوا الذين املؤمنني جزاء أن : الكرمية اآلية فوائد ومن 

 أيضا كذلك ؛اآلباد بدأ فيه خملدون هم، أبدا ينتهي ال اجلزاء أيش؟ اجلزاء لكن ينتهي حمدود فالعمر وعملوا آمنوا

 عليهم اهللا من إذا لكن ؛تنقصها أشياء يشوا قد ،تعب يشوا قد ،كسل يشوا قد هي يقدموا اليت األعمال

  .  كامل فالنعيم اجلنة فدخلوا

 مجع اتنج نأل ؛فيه داللة ال هذا إن :يقال وقد ))جنات(( :لقوله أنواع اجلنات أن :الكرمية اآلية فوائد ومن 

 ولمن((  :تعاىل اهللا قال ،أنواع اجلنات نأب جاء القرآن بل السنة لكن  ))جنات لهم(( :قوله وهو جلمع ةلمقاب

(  :والسالم الصالة عليه النيب وقال ؛فهي أنواع )) جنتان دونهما ومن((  :قال مث))  جنتان ربه مقام خاف

  .) فيهما وما آنيتهما فضة من وجنتان فيهما وما آنيتهما ذهب من جنتان

 املاء نأل ؛الدنيا يف معلوم سبب غري من األار هذه خبلق عزوجل اهللا قدرة متام : الكرمية اآلية هذه فوائد ومن 

 معروف العسل ؛ينتج أين من معروف اللنب كذلك ؛أسباا معروف املائية األار أسبابه معروف الدنيا يف عندنا

 غري من جتري( أا األثر يف جاء وقد ؛جتري ارأ عزوجل اهللا ئهشني  ؛ال اجلنة يف لكن ؛معروف اخلمر ؟والرابع

 يوجهه ،شاء مبا اإلنسان به يتصرفو  جيري النهر بل متنعه ...... هلا يقام وال حفر هلا حيفر مل يعين أخدود)

   :اهللا رمحه القيم ابن قال ـ اهللا سبحانـ  شاء حيث

   . الفيضان عن ممسكها سبحان   جرت أخدود غري يف أارها                       

 رزقا ثمرة من منها رزقوا وكلما (( متشاة بالرزق ونيؤت أم اجلنة أهل نعيم من أن : الكرمية اآلية فوائد ومن 

  . يأكلون مبا والتلذذ النعيم متام من وهذا )) قبل من رزقنا الذي هذا قالوا

 يثبت ال؟ أو اجلماع فيثبت هذا ىوعل ؛النعيم كمال من نهأو  ؛اآلخرة يف الزواج إثبات :الكرمية اآلية فوائد ومن 

 مين اجلنة يف ليس وهلذا ؛ال: اجلواب ؟ الدنيا نساء جبماع حيصل الذي ىذاأل حيصل هل اجلماع ثبت إذا ولكن

 منها يتكون اليت املادة ىعل مشتمل املين هذا نأل ؛النسل لبقاء خلقه إمنا عزوجل اهللا هخلق الذي واملين ؛منية وال

 النسل لبقاء حاجة ال ألنه ؛ذلك إىل حيتاجون ال ،ال اجلنة اآلخرة يف يف لكن ؛ولدا تعاىل اهللا بإذن فيخرج اجلنني

 ؛وخيدمهم يعينهم أحد إىل حباجة ليسوا هم مث ؛ال يفىن منهم أحد اآلبدين بدأ يبقون سوف املوجودين أن إذ



 ليجين الشجرة يصعد حدأ إىل أيضا حيتاجون ال هم مث ؛معني من وكأس وأباريق بأكواب معليه طوفت الولدان

 يف الثمرة إىل ينظر الرجل أن :العلماء ذكر حىت))  دان الجنتين وجنا((  فيها تعاىل اهللا قال كما بل مثارها

 الدنيا يف حنن يعين هذا ال تستغربو  ـ  اكرب اهللاـ  يأخذها حىت الغصن منه فيدنوا مثال حيبها نهأ فيحس الشجرة

 يف لكن حمسوسة صالت بغري أو سبب بغري الشيء من يدنوا الشيء أن نشاهد مبعىن الشيء هذا مثل نشاهد

  .  بلغأو  بلغأ اآلخرة

 وقد ؛فيها من يفىن أن ميكن وال تفىن أن ميكن ال اآلباد بدأ فيها خالدون اجلنة أهل أن : الكرمية اآلية فوائد ومن

 دوام عليه ميتنع اهللا إن :قالوا الذين الفلسفة أهل من أنكر من ذلك وأنكر ؛واجلماعة السنة أهل ذلك ىعل مجعأ

 : ـبعضهم قال حىت االنتهاء يف ومعطال االبتداء يف معطال فجعلوا اهللا ـ باهللا والعياذـ  األبد ويف باألزل الفعل

 ىتبق بياكل اللقمة رافعا ىويبق الفناء لحفي فمه إىل لقمته رافع واإلنسان فيها مبا تفىن اجلنة إن ـ باهللا والعياذ

 أهله مع اإلنسان كذلك ؛جمانية بضحكة ىأت العالف نإ :النونية يف قيمال ابن قال كما ،؟نعم ةفاني ويده اللقمة

 أهلها اجلنة حال كل ىعل ؛العافية اهللا نسال ةفاني اآلبدين بدأ معها ىويبق الفناء وقت فيأيت جيامعها زوجته مع

 النار تفىن ال أا :الراجح هوما  املتعني القول ىعل كذلك والنار اآلبدين بدأ السنة أهل بإمجاع فيها خالدون

على  نص اهللا أن بينا وقد ؛عزوجل العاملني رب كالم بنص اآلبدين بدأ باقية وأا تفىن ال أا املتعني القول ىعل

 أهل من تفىن بأا يقول الناس من أحدا أن نظن كنا وما كثرياهذا   وكررنا اهللا كتاب من آيات ثالث يف ذلك

 يرجح أن حاول عنه اهللا عفا القيم ابن كون اهللا رمحه سعدي بن الرمحن عبد شيخنا ربغاست وقد واجلماعة السنة

 كتبه "عظيما وغلطا الجواد هذا من كبوة تعتبر هذه إن ":شيخنا وقال العليل شفاء كتابه يف بفنائها القول

 العلماء من الفحل هذا مثل أن يستغرب اإلنسان أن نهأو  حق شيخنا قاله ما أن شك وال الكتاب هامش ىعل

    . القرآن بنص باطل هأن مع تقويته إىل يذهب لكن اختاره بأنه يصدق مل كان نإو  املذهب هذا تقوية إىل يذهب

  

  

  

 



 ال أا الراجح هو ما املتعني القول على كذلك والنار ،اآلبدين أبد السنة أهل بإمجاع فيها خالدون أهلها اجلنة

 رب كالم بنص اآلبدين أبد باقية وأا ،تفىن ال أا املتعني القول على -النار أعوذ باهللا-  أا تفىن قصدي تفىن

 نظن كنا وما كثريا هذا وكررنا اهللا كتاب من آيات ثالث يف ذلكعلى  نص اهللا أن بينا وقد ؛وجل عز العاملني

 اهللا رمحه سعدي بن الرمحن عبد شيخنا ستغربا وقد ؛واجلماعة السنة أهل من تفىن بأا يقول الناس من أحدا أن

 تعترب هذه إن ":شيخنا وقال ؛العليل شفاء كتابه يف بفنائها القول يرجح أن حاول عنه اهللا عفا القيم ابن كون

 اإلنسان وأن حق شيخنا قاله ما أن والشك ؛الكتاب هامش على كتبه "عظيما وغلطا اجلواد هذه من كبوة

 لكن ختارها بأنه يصدق مل كان وإن املذهب هذا تقوية إىلهذا  يذهب العلماء من الفهم هذا مثل أن يستغرب

 ليهديهم وال لهم ليغفر اهللا يكن لم وظلموا كفروا الذين إن((  القرآن بنص باطل أنه مع تقويته إىل يذهب
 الكافرين لعن اهللا إن: ((تعاىل وقال)) يسيرا اهللا على ذلك وكان أبدا فيها خالدين جهنم طريق إال طريقا
 له فإن ورسوله اهللا يعص ومن: (( تعاىل وقال))  نصيرا وال وليا يجدون ال أبدا فيها خالدين سعيرا لهم وأعد

 خالدين((: يقول تعاىل واهللا تفىن النار إن نقول أن لنا يستقيم أو لنا يصح كيف))  أبدا فيها خالدين جهنم نار
 إمجاعا يكون يكاد الذي واجلماعة السنة أهل مذهب حال كل على ؟ ))أبدا(( :قوله من الفائدة ما ))أبدا فيها

   .الواضح تفاقباال تفىن ال نةاجل أن كما تفىن ال النار أن هو

 قليال ذلك لكان قائما ساجدا راكعا عزوجل اهللا طاعة يف عمره أمضى لو اإلنسان أن :الكرمية اآلية من ويستفاد

ـ  اجلحيم نار يف يكون و اهللا عباد من يشقى من فيه يشقى يوم يف له حيصل الذي العظيم الثواب هلذا بالنسبة

  انتهى الوقت جزاكم اهللا خري.  .، عبادته وحسن وشكره ذكره على وإياكم يعيننا أن تعاىل اهللا فنسأل باهللا والعياذ

  ؟نعم بالسؤال بدأت أنت الشيخ :

 حجة اهللا على للناس يكون لئال: (( اهللا قول من املقصود إن املخالف قال لوأحسن اهللا لك يا شيخ . السائل:
 اهللا قال كما والفطرة بامليثاق الدين أصوليف و  التوحيد يف قائمة فاحلجة وإال الشرائع يف ذلك إن)) الرسل بعد

 بلى قالوا بربكم ألست أنفسهم على وأشهدهم ذريتهم ظهورهم من آدم بني من ربك أخذ وإذ: (( تعاىل
. .  أنه أثبت فهنا))  قبل من آبائنا أشرك إنما تقول أو غافلين هذا عن كنا إنا القيمة يوم تقولوا أن شهدنا

   ؟.

 رسال(( عامة واآلية الرسل من بد ال أي الرسل به جاءت مبا يؤمنوا أن عليهم أخذ الذي امليثاق الشيخ :
 نبعث حتى معذبين كنا وما((  ؛عامة)) الرسل بعد حجة اهللا على للناس يكون لئال ومنذرين مبشرين
 مهلك كنا وما(())  آياتنا عليهم يتلوا رسوال أمها في يبعث حتى القرى مهلك ربك كان وما)) (( رسوال



 واآليات)) يتقون ما لهم يبين حتى هداهم إذ بعد قوما ليضل اهللا كان وما)  (( )ظالمون وأهلها إال القرى

   .جديد درس عندنا الوقت مت نعم .كثرية هذا يف

  عندي سؤال الطالب :

   خله للمرة القادمة: الشيخ

 الذين فأما فوقها فما بعوضة ما مثال يضرب أن يستحي ال اهللا إن.(( الرجيم الشيطان من باهللا أعوذ الطالب :
مثال،   ،ال ال الشيخ : ( مثال بهذا اهللا أراد ماذا فيقولون كفروا الذين وأما ربهم من الحق أنه فيعلمون آمنوا

 ميثاقه بعد من اهللا عهد ينقضون الذين الفاسقين إال به يضل وما كثيرا به ويهدي كثيرا له يضل قف )
 وكنتم باهللا تكفرون كيف  الخاسرون هم أولئك األرض في ويفسدون يوصل أن به اهللا أمر ما ويقطعون

   ))ترجعون إليه ثم يحييكم ثم يميتكم ثم فأحياكم أمواتا

 فما بعوضة ما مثال يضرب أن يستحي ال اهللا إن: ((تعاىل اهللا قال. الرجيم الشيطان من باهللا أعوذ الشيخ :
 أن: (( فقوله بالغاية فالعربة احلق به يثبت دام ما حقريا مثال كان ولو ))مثال يضرب أن يستحي ال(())  فوقها

 :أي بيان عطف ))بعوضة(( :وقوله ؛مثل أيّ  مثال أي واصفة نكرة إا يقولون هنا ما :كلمة))  ما مثال يضرب

 نزول سبب أن ذكروا وقد ؛للحقارة املثل ا ويضرب معروفة البعوضة ))بعوضة((: وقوله ؛فوقها فما بعوضة مثال

 فاستمعوا مثل ضرب الناس أيها يا: (( قوله يف بالذباب املثل اهللا يضرب كيف عرتضواا املشركني أن :اآلية هذه
 مقام يف عزوجل اهللا يذكره ذباب وقالوا))  له اجتمعوا ولو ذبابا يخلقوا لن اهللا دون من تدعون الذين إن له

.                                           فوقها فما بالبعوضة املثل ضرب وإن حىت احلق من يستحي ال أنه وجل عز اهللا فبني ؟اجةاحمل

 أدىن املعىن فيكون احلقارة يف فوقها فما أي فوق مبا املراد هل فوقها فما))  فوقها فما بعوضة ما مثال: (( وقوله

 أو الذباب خلقة أعلى مثال فأيهما البعوضة من أعلى هو ما املراد فيكون االرتفاع يف فوقها فما أو البعوضة من

 ألن دوا فما أي فوقها فما اآلية معىن يكون أن ميكن ذلك مع لكن ؛شك ال وأقوى أكرب الذباب ؟ البعوضة

 ملك همءورا وكان: ((  تعاىل قوله يف كما وللخلف لألمام تكون الوراء أن كما ؛ولألعلى لألدىن تكون الفوقية
   )). غصبا سفينة كل يأخذ

 ضربه الذي ملثلا أي ))أنه فيعلمون آمنوا الذين فأما(())  ربهم من الحق أنه فيعلمون آمنوا الذين فأما((  

))  مثال بهذا اهللا أراد ماذا فيقولون كفروا الذين وأما(( بينات آيات فيه أن ويرون به ويؤمنون رم من احلق اهللا

 بل كال األولين أساطير قال آياتنا عليه تتلى وإذا: (( تعاىل اهللا قال وقد ؛عنه إلعراضهم احلق هلم يتبني مل ألنه
 اهللا أراد ماذا))  مثال بهذا اهللا أراد ماذا فيقولون كفروا الذين وأما)) ((  يكسبون كانوا ما قلوبهم على ران



 أي موصول اسم هنا ذا إن يقال ولكن ؛اهللا أراد هذا ما أي إشارة اسم وذا ، استفهام؛موصول اسم هنا ما كلمة

  :مالك ابن قال كما ؛؟مثال ذا اهللا أراد لذيا ما

                                        .الكالم في تلغ لم إذا من أو       استفهام ما بعد ذا ما ومثل                               
 مبتدأ استفهام اسم ما جنعل أن أو ؛استفهام اسم كلها ونقول واحدة كلمة ماذا جنعلأن : وجهان إعراا يف فلنا

  ؟مثال ذا اهللا أراد لذيا ما أي خربه والذي

  .....: السائل

 هذه فمثال مثال كونه حال ))بهذا اهللا أراد ماذا(()) مثال بهذا اهللا أراد ماذا.(( :ال نتكلم عن الذيالشبخ 

: قوله على الوقوف ينبغي وهلذا كفروا  الذين قول من ليس هذا ))كثيرا به يضل: (( تعاىل اهللا قال ذا من حال

 يف الناس أن عزوجل اهللا فذكر )) كثيرا به ويهدي كثيرا(( باملثل أي ))به يضل))(( مثال بهذا اهللا أراد ماذا((

  :قسمني إىل ينقسمون األمثال مقابلة

 ال تعاىل اهللا ألن)) الفاسقين إال به يضل وما((: قال يضل؟ الذي فمن يهتدي وقسم ؛باهللا والعياذ يضل قسم 

 اهللا أزاغ زاغوا فلما: (( تعاىل اهللا قال كما زيغ فيه كان إذا إال ..األحد هذا يف كان إذا إال أحدا يضل
 ؛قلوم اهللا أزاغ زاغوا فلما لهدايةل أهال ليس ألنه بل املشيئة رد عزوجل اهللا يضله من إضالل فليس)) قلوبهم

 الفسق ألن ؛الكفر هو الذي املطلق اخلروج هنا واملراد اهللا طاعة عن اخلارجني أي)) الفاسقين إال به يضل وما((

 املراد)) النار فمأواهم فسقوا الذين وأما: (( تعاىلو  تبارك قوله ففي ؛دونه ما به يراد وقد الكفر به يراد قد

   . الكفر به املراد هنا وكذلك الكفر أيش؟ هنا بالفسق

  .))  مثال يضرب أن يستحي ال اهللا إن: (( لقوله ؛هللا احلياء إثبات الكرمية اآلية هذه يف

 ويعجز اإلنسان يدهم أي يدمهه ملا انكسار املخلوق حياء ألن ؛ال املخلوق؟ كحياء هللا ثابت الذي احلياء وهل

 احلياء إثبات السنة يف جاء وقد ؛منه يستحى الذي شيء يفعل ال أو ؛يتكلم وال ينكسر فتجده مقاومته عن

 صفة كل أن عندنا القاعدة هي كما ولكن)  كريم حيي اهللا إن: (  وسلم عليه اهللا صلى النيب قول يف صرحيا

   ).)البصير السميع وهو شيء كمثله ليس: ((تعاىل لقوله املخلوق لصفات مفارقة فهي لنفسه اهللا أثبتها

 األمور على ا يستدل حمسوسة أمور األمثال ألن ؛األمثال يضرب تعاىل اهللا أن: الكرمية اآلية هذه فوائد ومن

 هل))  بيتا اتخذت العنكبوت كمثل أولياء اهللا دون من اتخذو ا الذين مثل: (( تعاىل قوله إىل نظرا ؛املعقولة

: (( تعاىل وقال ))العنكبوت لبيت البيوت أوهن وإن(( ،ال ؟ الدهر كوارث من وحيبسها مينعها البيت هذا

))  ببالغه هو وما فاه ليبلغ الماء إلى كفيه كباسط إال بشيء لهم يستجيبون ال دونه من يدعون والذين



 ؛ميكن ال هذا فمه إىل املاء يصل أن يريد املاء إىل هكذا كفيه بسط ر أو مثال غدير املاء إىل كفيه بسط إنسان

 املعاين تقرب أا شك ال فاألمثال ؛فاه ليبلغ النهر إىل يديه ميد كالذي األصنام إىل أيديهم ميدون الذين هؤالء

   .املثل هذا وجه وبيان حلكمتها وإما ،املعىن لفهم إما اإلنسان إىل

 أحقر من كوا ومع))  فوقها فما بعوضة: (( لقوله ؛املخلوقات أحقر من البعوضة أن: الكرمية اآلية فوائد ومن 

 وهي ألهلكته اإلنسان على تسلط لو لك ورمبا ؛نعم كذلك؟ أليس اجلبابرة اجعمض تقض فإا املخلوقات

   .املهينة الصغرية احلشرة هذه

:  لقوله بعقله عزوجل اهللا أنزله ما يعارض أن ميكن ما املؤمن وأن؛اإلميان فضيلة:  الكرمية اآلية هذه فوائد ومن  

 ؛وصدقنا وآمنا مسعنا يقولون ؟كيف وال ملا يقولون وال يعرتضون وال)) الحق أنه فيعلمون آمنوا الذين فأما(( 

                                                                         .وقدر شرع فيما البالغة احلكمة له عزوجل اهللا بأن يؤمنون ألم

: قسمني إىل تنقسم اهللا ربوبية أن واعلم ))ربهم من((: لقوله ؛اخلاصة الربوبية إثبات:  الكرمية اآلية فوائد ومن

 العالمين برب آمنا قالوا((  ؟ تعاىل قوله يف القسمان اجتمعت عقيل تعاىل قوله يف اجتمعا وقد ؛وخاصة ،عامة
 يف كما عامة إىل تنقسم العبودية ذلك مقابل أن كما خاصة والثاين عامة ربوبية فاألول)) وهارون موسى رب

: (( تعاىل قوله يف كما وخاصة) ) عبدا نالرحم آتي إال واألرض السموات في من كل إن: (( تعاىل قوله

   )). عبده على الفرقان نزل الذي تبارك

 وأما: (( لقوله ؛اهللا حكمة وعلى اهللا حكم على االعرتاض ،االعرتاض الكافرين ديدن أن: الكرمية اآلية فوائد ومن
 ؛بالكفار شبه ففيه الشريعة من جزء على ولو عرتضا من وكل))  مثال بهذا اهللا أراد ماذا فيقولون كفروا الذين

 اعرتاض هذا نقول نقول؟ ماذا؛  مثال ؟احلمار حلم الوضوء ينقض وال اإلبل حلم الوضوء ينقض ملاذا قال من مثلف

 مل للضرورة اإلنسان أكله فلو ،جنس خبيث حلمه احلمار ألن احلمار حلم قلت وإمنا اإلميان نقص على دليل وهو

 من وحكمه عزوجل اهللا شريعة على االعرتاض أن على والدليل ؛أكله جيوز ال الضرورة لغري وإال وضوءه ينتقض

   )) . مثال بهذا اهللا أراد ماذا فيقولون مرض قلوبهم في الذين وأما:(( قوله الكفار ديدن

 فهنا))  كثيرا به ويهدي كثيرا به يضل: (( لقوله األكثر على يدل ال الكثري لفظ أن:  الكرمية اآلية فوائد ومن 

 وتسعون ةوتسع ةائتسعم آدم بين ألن ؛كذلك وليس سواء تدونوامله الضالون لكان اآلية بظاهر أخذنا أننا لو

 لك عندي: إنسان قال لو هذا وعلى ؛األكثر يعين ال كثري فكلمة ،مهتدي األلف من وواحد ضالون األلف من

                                كثر يعين.األ وعلى كثريالقليل وعلى ال على يطلق ريكثال ألن ؟ يشال يصح؟ ثالثة وأعطاه كثرية دراهم

اهللا  إضالل يف سببا تكان اليت العلة لوجود بل املشيئة در  ليس ضل من إضالل أن:  الكرمية اآلية فوائد ومن



                                                                                           ))الفاسقين إال به يضل وما:((  لقوله ؛العبد

 يضل وما((: قولهل ؛اهللا بفعل هلا عالقة ال العبادأفعال إن  :قالوا الذين القدرية علىالرد :  الكرمية اآلية فوائد ومن
 على ردفيها  فيكون وبإرادته سببا كان الفاسقني هؤالء فسق ألن اجلربية على الرد أيضا وفيه)) الفاسقين إال به

   . املثبتة والقدرية ،النفاة القدرية: طائفتني

 بينهم الذي العهد أي ))هميثاق بعد من(())  ميثاقه بعد من اهللا عهد ينقضون الذين: ((  تعاىل اهللا قال مث

 مصدق رسول جاء إذا إنسان كل على مأخوذ هذا فإن ؛باحلق جاءم إذا بالرسل اإلميان وهو ؛عزوجل اهللا وبني

 بالرسل يؤمنوا ومل اهللا عهد نقضوا هؤالء ؛به يؤمن أن إنسان كل على الواجب فإن اآليات من معه مبا ومصدق

 ،األرحام العموم ؟ يوصل أن به اهللا أمر ما كل أو ؟األرحاممن  أيش؟ املراد يوصل أن به اهللا أمر ما ويقطعون

 أمر ما يقطعون((:  اآلية هذه يف يدخل فإنه نصله أن أمرنا ما كل احلق عن والدفاع ،احلق ونصرة ،الرسل ونصرة
 ؟ املعنوي أو احلسي اإلفسادبه  املراد هنا األرض يف اإلفساد))  األرض في فسدونيو )) ((  يوصل أن به اهللا

 يف سادفباإل املراد لكن ؛وظلم عدوان ألنه املعنوي اإلفساد يتضمن احلسي واإلفساد املعنوي اإلفساد به املراد

 في الفساد ظهر: ((  تعاىل قوله بدليل نعم بدليل؟ للفساد سبب املعاصي ألن ؛املعاصيب اإفساده هو األرض
 بعد األرض في تفسدوا وال: (( قوله يف السلف العلماء قال وهلذا))  الناس أيدي كسبت بما والبحر البر

 آمنوا القرى أهل أن ولو: (( تعاىل اهللا قالبالء؛  لكل سبب املعاصي ألن؛ )) قالوا إفسادها باملعاصيإصالحها
 يف يفسدون إذا))يكسبون كانوا بما فأخذناهم كذبوا ولكن واألرض السماء من بركات عليهم لفتحنا واتقوا

 يقطعون اجلرافات يأخذون ال هم ؛حسي إفساد يلحقه معنوي إفساد اإلفساد وهذا باملعاصي ؟ مباذا األرض

  .لذلك سببا يكون ما يفعلون لكنهم ؛ال الزروع ويفسدون األشجار

   ؟ هو أين ،مبؤكد مؤكدة امسية مجلة ))الخاسرون هم أولئك(()) الخاسرون هم أولئك((  

  الفصل ضمري هم:الطالب

 :الثانية والفائدة ؛التوكيد :األوىل الفائدة: فوائد ثالث له الفصل ضمري ألن ؛الفصل ضمري  نعم أي :الشيخ 

 أن ملتحي الفاضل كلمة ،الفاضل زيد: تقول ذلك مثال ؛واخلرب الصفة بني اللبس إزالة :الثالثة والفائدة ؛احلصر

 أن تعني ،حمبوب الفاضل زيد :قلنا إذا حمبوب الفاضل زيد: فتقول ؛وصفا تكون أن أيوب يا وحيتمل ا؛خرب  تكون

 فإذا ؛خربا تكون أن وحيتمل بعد يأت مل اخلرب وأن صفة تكون أن حيتمل ،الفاضل زيد قلت وإذا ؛صفة تكون

 توكيد دفيي ثانيا ؛الفصل ضمري مسي وهلذا الفصل ضمري لوجود نعم خربا تكون أن عنيت ،الفاضل هو زيد: قلت

  .احلصر يفيد :وثالث ؛ فضله أكدت الفاضل هو زيد :تقول



)) الغالبين هم كانوا إن السحرة نتبع لعلنا: (( تعاىل قوله يف كما ،ال اجلواب اإلعراب؟ من حمل له هل طيب 

 العريب األسلوب يف به أيت لكن اإلعراب من حمل له ليس فهو ؛الغالبون فهم:  لقال اإلعراب من حمل له كان ولو

 زيادة إليه الالم إضافة يف فيكون))  المبين البالء لهو هذا إن((  الالم إليه يضاف ورمبا  ؛الثالث الفوائد هلذه

  .توكيد

 رحبه الذي ؟ من رحبه الذي الربح فام هؤالء ألن وذلك ؛الربح فاته الذي هو اخلاسر))  الخاسرون: (( وقوله 

   . يوصل أن به اهللا أمر ما يقطع مل ومن ميثاقه بعد من اهللا عهد ينقض مل من

 بعد من اهللا عهد ينقضونالذين : ((لقوله ؛الفسق عالمات من اهللا عهد نقض أن: منها فوائد اآلية هذه يف
  .ميثاقه بعد من للعهد نقض هذا فإن حمرما فعل أو واجب يف فرط قد شخصا رأيت مافكل)) ميثاقه

  .للفسق سببا يكون ذلك ألن ميثاقه بعد من اهللا عهد نقض من التحذير :هانوم 

 مقام يف ذلك ذكر اهللا ألن ؛وغريه واألقارب األرحام من يوصل أن به اهللا أمر ما قطع من التحذير :أيضا ومنها

 ال:(  وسلم عليه اهللا صلى النيب لقول ؛الذنوب كبائر من األرحام وقطع ؛الذم مقام يف الصلة قطع ذكر أي الذم
  .الرحم قاطع يعىن )قاطع الجنة يدخل

)) األرض في ويفسدون: (( تعاىل لقوله ؛األرض لفساد سبب والفسوق املعاصي أن: الكرمية اآلية فوائد ومن

 إليه وتابوا إليه وتضرعوا االستسقاء صالة وأقاموا رم إىل الناس رجع و األرض وأجدبت املطر قحط إذا وهلذا

 السَماءَ  يـُْرِسلِ  َغفارً  َكانَ  ِإنهُ  رَبُكمْ  اْستَـْغِفُروا فُقْلتُ : ((لقومه السالم عليه نوح قال وقد ؛اهللا أغاثهم أيش؟
  )) َأنـَْهارًا َلُكمْ  َوَيْجَعلْ  َجناتٍ  َلُكمْ  َوَيْجَعلْ  َوبَِنينَ  بَِأْمَوالٍ  َويُْمِددُْكمْ   ِمْدرَارًا َعَلْيُكمْ 

 جند ذلك ومع اهللا عباد حلقوق مؤدون اهللا بأمر قائمون صلحاء هم من األرض يف يوجد أليس :قائل قال نإف

 قال ( حيث والسالم الصالة عليه النيب ىعل عنها اهللا رضي زينب أوردته اإليراد هذا إن قلنا ؟ األرض يف الفساد

 حيتمل اخلبث كثر) الخبث كثر إذا نعم :قال :صالحون وفيها أنهلك :قالت اقترب قد شر من للعرب ويل

 إذا فمثال ؛أمجعني الناس من اخلبث أو ؛الصاحلني بني حىت اخلبث كثر إذا يعين للفعل ووصف للفاعل وصفأنه 

 أيضا سببا ذلك كان املعاصي كثرت وإذا ؛كثر بثاخل ؛ ألنوالبالء للشر سببا ذاك كان رضأ يف الكفار كثر

  .والبالء للشر

 وافسدوا يوصل أن به اهللا أمر ما وقطعوا هعهد ونقضوااعرتضوا على اهللا  الذين هؤالء أن :الكرمية اآلية فوائد ومن 

 تبارك اهللا قال ؛واآلخرة الدنياا خسرو  الذين اسروناخل هم حقيقة ولكنهم ؛صنعا حيسنون أم يظنون األرض يف

 إن والعصر((  :تعاىل وقال))  القيمة يوم وأهليهم أنفسهم خسروا الذين الخاسرين إن قل((  :وتعاىل



 وإياكم اهللا جعلين))  بالصبر وتواصوا بالحق وتواصوا الصالحات وعملوا آمنوا الذين إال خسر لفي اإلنسان

   .هؤالء من

 ُيْحِييُكمْ  ثُم  يُِميُتُكمْ  ثُم  فََأْحَياُكمْ  َأْمَواتًا وَُكْنُتمْ  بِاللهِ  َتْكُفُرونَ  َكْيفَ .((  الرجيم الشيطان من باهللا أعوذ الطالب :
 ِذي ُهوَ  تـُْرَجُعونَ  ِإلَْيهِ  ثُمَجِميًعا اْألَْرضِ  ِفي َما َلُكمْ  َخَلقَ  ال  َماءِ  ِإَلى اْستَـَوى ثُمالس  اُهنَسَماَواتٍ  َسْبعَ  َفَسو 

 يـُْفِسدُ  َمنْ  ِفيَها َأَتْجَعلُ  قَاُلوا َخِليَفةً  اْألَْرضِ  ِفي َجاِعلٌ  ِإني ِلْلَمَالِئَكةِ  رَبكَ  َقالَ  و ِإذْ  َعِليمٌ  َشْيءٍ  ِبُكل  َوُهوَ 
َماءَ  َوَيْسِفكُ  ِفيَها َوَنْحنُ  الد  سُ  ِبَحْمِدكَ  حُ ُنَسبي قَالَ  َلكَ  َونـَُقدمَ  تـَْعَلُمونَ  َال  َما َأْعَلمُ  ِإناْألَْسَماءَ  آَدمَ  َوَعل 
 ِإال  لََنا ِعْلمَ  َال  ُسْبَحاَنكَ  قَاُلوا  َصاِدِقينَ  ُكْنُتمْ  ِإنْ  َهُؤَالءِ  بَِأْسَماءِ  َأنِْبُئوِني فـََقالَ  اْلَمَالِئَكةِ  َعَلى َعَرَضُهمْ  ثُم  ُكلَها

ُهمْ  آَدمُ  يَا قَالَ   اْلَحِكيمُ  اْلَعِليمُ  َأْنتَ  ِإنكَ  َعلْمتَـَنا َما  َلُكمْ  َأُقلْ  َأَلمْ  قَالَ  بَِأْسَمائِِهمْ  َأنـَْبَأُهمْ  فـََلما بَِأْسَمائِِهمْ  َأنِْبئـْ
   .))َتْكُتُمونَ  ُكْنُتمْ  َوَما تـُْبُدونَ  َما َوَأْعَلمُ  َواْألَْرضِ  السَماَواتِ  َغْيبَ  َأْعَلمُ  ِإني

 ثم فأحياكم أمواتا وكنتم باهللا تكفرون كيف((  :وتعاىل تبارك اهللا قال الرجيم الشيطان من باهللا أعوذ الشيخ :
 والتعجيب لإلنكار فقل شئت وان ،والتعجب لإلنكار هنا االستفهام))  ترجعون إليه ثم يحييكم ثم يميتكم

 الشيء كفر من مأخوذ والتكذيب اإلنكار هو باهللا والكفر ))تكفرون كيف(( احلال هذه يف غريهم بليعجّ  أي

 به وتكذبون جتحدون أي ))باهللا تكفرون كيف(( ؛النخل يف يكون الذي علالط لغالفة الكفرّ  ومنه ؛سرته إذا

 ميت هو اإلنسان يف الروح نفخ قبل وذلك ))أمواتا وكنتم(( نشأتكم تعلمون أنكم مع عبادته عن وتستكربون

 ميتا وخيرج أمه بطن يف إما ميوت الروح فيه تنفخ أن بعد وذلك ثانية ))يميتكم ثم(( الروح بنفخ فأحياكم دمجا

 اإلحياء بعد ))ترجعون إليه ثم(( بعدها موت ال اليت اآلخرة احلياة ))يحييكم ثم(( الدنيا إىل خيرج أن بعد وإما

   .عليها وجيازيكم بأعمالكم فينبئكم اهللا إىل ترجعون الثاين

  .ومآله حاله  يعلم وهو عزوجل باهللا كفر من ىعل اإلنكار اآلية الكرمية هذه يف 

 وتوصف بامللل يشرتط ال يعين ؛أوال الروح حتله مل ولو فيه روح ال ما ىعل يطلق املوت نأ اآلية: هذه فوائد ومن 

 حياته سبقت نمل إال ميت يقال ال نهأ الناس بعد ظن وأما )) فأحياكم أمواتا نتمك: ((قوله بدليل احلياة تقدم

 غير أموات(( األصنام يف تعاىل فقال اجلمادات ىعل املوت الوصف أطلق تعاىل اهللا إن بل ،بصحيح ليس فهذا
   .)) أحياء

 وال يغسل ال وهلذا ؛احلي حكم له يثبت ال نهإف الروح فيه تنفخ أن قبل خرج لو نيناجل أن اآلية: هذه فوائد ومن 

   . األحياء يستحق مما شيئا استحق ما مجاد ميت ألنه ؟ملاذا يورث وال يرث وال عليه ىيصل وال يكفن



 ويكون فيحىي الروح فيه اهللا ينفخ امليت اجلسد هذا نإف عزوجل اهللا قدرة متام : الكرمية اآلية هذه فوائد ومن 

  .عزوجل اهللا أراد ما ويفعل ويقعد ويقوم ويتكلم يتحرك إنسانا

 من أنكره والبعث))  ترجعون إليه ثم((  :الثانية وتةامل بعد لقوله ؛البعث إثبات :الكرمية اآلية هذه فوائد ومن 

 يف أدلة مثانية ذلك إمكان ىعل تعاىل اهللا فأقام ))رميم وهي العظام يحي من(( :وقال واستبعده الناس من أنكره

 ؛رميم وهي العظام حييي أن ميكن نهأ ىعل دليل هذا))  مرة أول أنشأها الذي يحييها قل((  :يس سورة آخر

 الذي هوو((  :تعاىل اهللا قال كما ؛إعادته إمكان ىعل جلي وبرهان قاطع دليل ))مرة أول أنشاها(( :وقوله
 عن يعجز كيف يعين ثاين دليل هذا)) عليم خلق بكل وهو)) ((  عليه أهون وهو يعيده ثم الخلق يبدأ

((  اخللق إعادة عن يعجز فال يكوا وكيف األشياء خيلق كيف يعلم عليم خلق بكل وتعاىل نهاسبحو وه إعادا

 الرطوبة وفيه الربودة فيه األخضر الشجر)) توقدون منه نتمأ فإذا نارا األخضر الشجر من لكم جعل الذي

 الشجر من لكم جعل الذي(( رطب بارد شجر من خترج اجلافة اليابسة النار هذه ؛واليبوسة اجلفاف فيها والنار
 شيء الزندب يضربوا معينة أشجار من أغصانا يضربون سبق فيما الناس كان ؟ذلك كيف ))نارا األخضر

 ؛بسرعة يشتعل لالشتعال قابل شيء عندهم فيكون النار قدحتان ،انقدح ضربوها فإذا عندهم زندال يسموا

 منه النار خراجستا وسهل واضح بعضه خيتلف الشجر هذا ؛لذلك حتقيقا))  توقدون منه أنتم فإذا((  :قال ذاوهل

 يعين استمجد                             ء وغفاراملر  ستمجداو  نار شجر كل يف   العرب يعين يقولون ذلك ويف

 مثلهم يخلق أن ىعل بقادر واألرض السماوات خلق الذي أوليس((  كثرأ فيه النار وصارت غريه ىعل عال
 خلق بكل وهو (( :اآليات أول ويف))  العليم الخالق وهو((  واخلامس. الرابع دليلال هذا ؛بلي نعم)) 

 يعجز فلن اخللق هو الدائم وصفهو  اخالق كان وإذا الدائم ووصفه صفته اخلالقف ))الخالق(( :قال وهنا ))عليم

 شيئا أراد إذا دليل أيضا هذا)) فيكون كن له يقول أن شيئا أراد إذا أمره إنما((  ؛موته بعد اإلنسان إعادة عن

 كن له يقول أن ذلك يف شأنه أي ))أمره(( للعموم فتكون الشرط سياق يف نكرة أا تعلمون وشيئا ،كان مهما

((  أخرى مرة يعيده فال كن يقول أن أمره إمنا املعىن فيكون األوامر واحد أمر هو الذي ))هأمر(( أو فيكون

 يعدمه املوجود ؛عزوجل هللا مملوك فهو شيء كل ؛السابع دليلال هذا))  شيء كل ملكوت بيده الذي فسبحان

 اهللا خيلق أن احلكمة من ليس ألنه ؛الثامن دليلال هذا))  ترجعون وإليه((  شيء كل رب ألنه يوجده واملعدوم

 األمر يكون مث والكافر املؤمن بني القتال من حيصل ما وحيصل الرسل إليها ويرسل نهاهايو  ويأمرها اخلليقة هذه

 يعيد أن ىعل قادر ىلوتعا سبحانه اهللا أن املهم ؛عقلي دليل وهذا الرجوع من البد بل ىسد يذهب هكذا



 أن الكرمية: اآلية فوائد ومن                                                                . احلياة إىل األموات

                                                                                       . عزوجل اهللا إىلإىل من ؟  ورجوعهم مآهلم اخللق

 اإلحياء ىعل قادر نهأ عزوجل ذكر ملا))  جميعا األرض في ما لكم خلق الذي هو((  :وجل عز اهللا قال مث

 ما ىعل بل ،سبق مثال غري ىعل أوجده خلقه ،مجيعا األرض يف ما هلم خلق بأنه العباد ىعل منته بني واإلماتة

 أحبت تقول كما اإلباحة :األول املعىن :هنا معنيان هلا الالم ))لكم(( :وقوله ؛وعلمه عال جل حكمته اقتضته

 اسم هذه ما )) هذهاألرض في ما(( :وقوله ؛مجيعا األرض يف ما ألجلكم خلق أي التعليل :الثاين واملعىن ؛لك

 ))ىاستو  ثم (( .شيء كل واجلبال واألار وعوالزر  األشجار من لنا خملوق فهو األرض يف ما كل تعم موصول

 هذا إليها عال أي إليها ىاستو  ))سماوات سبع فسواهن السماء إلى ىاستو (( مجيعا لنا اهللا خلق أن بعد يعين

 يف فللعلماء ؛اهللا رمحه كثري ابن ختارها ما وهذا إليها قصد أي إليها ىاستو  :وقيل اهللا رمحه جرير ابنبه  فسرها ما

 نأل ؛ىاستو  :قيل تاما القصد كان وإذا القصد مبعىن هنا اءاالستو  أن األول :قوالن ىلإ ىاستو  قوله تفسري

 أن إىل نظر فمن ؛كمل أي))  ىاستو  و أشده بلغ ولما((  :تعاىل اهللا قال كما الكمال ىعل يدل كله االستواء

 جعل علو يف إال يكون ال االستواء أنإىل  نظر ومن ؛قصد معىن ضمن هنا ىاستو  إن قال ىلإب عدي الفعل هذا

 أن فاألقرب ؛العرش ىعل ىاستو  وإمنا أبدا السماء ىعل يستو مل تعاىل اهللا نأل ؛ضعيف هذا لكن ؛ىعل مبعىن إىل

 إلى(( :وقوله .اجلازمة واإلرادة التام القصد مبعىن هنا االستواء أن وهو اهللا رمحه كثري ابن إليه ذهب ما الصواب
 بكل وهو (( ة؛متين ةقوي طباقا مساوات سبع فسواهن الدخان مثل أي دخانا السماء وكانت العلو أي ))السماء

                                                                   . السماء هذه خيلق كيف علم نهأ عزوجل علمه ومن )) عليم شيء

 لنا مسخر شيء فكل ،مجيعا األرض يف ما هلم خلق نأب عباده ىعل تعاىل اهللا منة :منها فوائد الكرمية اآلية يف

 مجع الدنيا هو مهه كربأ وصار ختدمه ومل الدنيا فخدم له سخر ملا مسخرا صار بعضنا أن والعجب ؛هللا واحلمد

  .ذلك أشبه وما اجلاه وحتصيل املال

 ومياه أشجار من احلل فيه األصل األرض يف ما كل ،احلل األرض يف فيما األصل أن : الكرمية اآلية فوائد ومن 

 األشجار من شيئا كلأ إنسانا لو هذا ىعل وبناء ؛عظيمة قاعدة وهذه ؛احلل فيه األصل ذلك وغري وحيوان ومثار

 يطري طائرا وجد إنسانا أن لو ؛بالدليل يطالب ماحملرّ  ؟ بالدليل يطالب يهماأف ؛حرام هذا الناس بعض له فقال

 ال وهلذا ؛احملرم  الدليل نطالب ؛احملرم بدليل؟ املطالب من ؛حرام هذا رخاآل له فقال وأكله ومات وأصابه فرماه

  .  الدليل عليه قام ما إال األرض يف شيء حيرم



 اهللا لكن العموم تفيد موصولة ما أن مع ))جميعا(( :بقوله العموم هذا تأكيد : الكرمية اآلية هذه فوائد ومن

  .األصل من خرج قد العموم ههذ أفراد من شيئا نأب مورد يورد ال حىت أكده وتعاىل سبحانه

 إلى ىاستو  ثم(( :لقوله يشاء ما يفعل نهأ أي عزوجل هللا االختيارية األفعال إثبات : الكرمية اآلية فوائد ومن 
 به يقومأنه  كما اهللا إال حيصيه ال ما األفعال من به ويقوم ؛يشاء ما يفعل ل وعلىج وهف فعل ىاستو  و))السماء

  .  اهللا إال حيصيه ال ما األقوال من

  .))سماوات سبع(( : لقوله ؛سبع السموات أن : الكرمية اآلية فوائد ومن

  . متنافرة غري متطابقة سوية جعلها أي ))فسواهن (( :لقوله السماوات خلق كمال :فوائدها ومن 

  .))عليم شيء بكل وهو(( :لقوله ؛اهللا علم عموم إثبات الكرمية اآلية فوائد ومن 

 ؛األرض يف ما كل لنا خلق أن النعمة هذه ىعل اهللا نشكر أن :منها اآلية هذه من مسلكية فوائد نستفيد أن لنا 

   .النعمة هذه ىعل تعاىلو  بحانهس اهللا نشكر أن فعلينا لنا وحملل ألجلنا خملوق فهو األرض يف ما كل

 عليم اهللا كان إذا عليم شيء بكل اهللا نأل ؟ إخواننا يا ملاذا وخناف ىخنش أن :املسلكية فوائدال من أيضا كذلك

 أقوالنا يف أو أفعالنا يف سواء عزوجل اهللا يغضب مما حنرتز أن ذلك لنا وجبأ صدورنا يف خنفي ما حىت شيء كلب

  . بنا يتعلق مما شيء أي يف أو

   ... إىل آخره.نعم حممد ؟))وإذ قال ربك للمالئكةمث قال اهللا تعاىل: ((  

من   باألرض حميطة وأا السماوات أصغر هي الدنيا مساء أن العلمأهل  بعض ذكر شيخ بارك اهللا فيك  السائل :

 به استدلوا الدليل هو مايعين السماء كالبيضة وهي يف داخلها ف كذلك  بعدها اليت أما كالبيضة أا أي كل جهة

  ؟

 وبني بينها الدنيا سماءو ال ؛من كل جهة ؟من كل جهة أليس كذلكباألرض واضح اآلن السماء حميطة  الشيخ: 

 حديث بدليل مسافة ابينه نإ املهم أكثر أو أقل أو احلديث صح إن عام مخسمائة مسافة ،مسافة الثانية السماء

 الكون يكون هذاعلى و  وهكذا )الثالثة السماء ىلإ بي عرج ثم الثانية السماء إلى بي عرج ثمقال: ( املعراج

 شيء كل إليها ينتهي ألا ؛ىاملنته سدرة هناك اليت  سدرةال مسيت وهلذا ؛السابع السماء إىل ببعض بعضه حميطا

.   

  . ؟وأكرب وأكرب صغرية دوائر يف اكأوعلى هذا   السائل :

   نعم. عظيم كون ؟املانع ويش نعم أي الشيخ:

  



  نعم حممد؟  : الشيخ

 من باألرض حميطة وأا السموات أصغر هي الدنيا مساء أن العلم أهل بعض ذكر  ؛شيخ بارك اهللا فيك: السائل

 به استدلوا الدليل هو فما لبيضة وهي يف داخلهايعين السماء كا كذلك بعدها اليت مث كالبيضة أا أي جهة كل

  ؟

 السماء وبني بينها  الدنيا سماءالو من كل جهة؛ ؟ كذلك أليس جهة كلب حميطةالسماء  ناآل واضح الشيخ :

 املعراج حديث بدليل مسافة بينها إن ملهما أكثر أو أقل أو احلديث صح إن عام  مخسمائة مسافة ،ةمساف الثانية

 حميطا الكون فيكون هذا ىوعل ،وهكذا )الثالثة السماء ىلإ بي عرج ثم الثانية السماء إلى بي عرج ثم( :قال

   .شيء كل إليها ينتهي يعين ىاملنته سدرة هناك اليت السدرة مسيت اوهلذ، السابعة السماء ىلإ ببعض بعضه

  . ؟ربأك  ويعين أن هذا كأا يف دوائر صغرية وأكرب وأكرب السائل :

   كون عظيم.  ؟أي نعم ويش املانع: الشيخ

  ؟جرم لسمواتشيخ ا: السائل 

 لهم تفتح ال واستكبروا بآياتنا كفروا الذين إن((  أبواب له جرم السماوات نعمالسماوات جرم  :الشيخ 

   .)) ءالسما أبواب

يكون خلق السموات واألرض واستواء اهللا على السماء مث ذكر  قبلها ملا اآلية مناسبة نإ يقول لقائل هلالسائل :

   هذه اآلية اليت هي تضمنت خلق السموات هل دليل على البعث؟  يف قصة آدم 

 مث مجيعا واألرض السموات خلق بأنه البعث علي قدرته يبني أن أراد اهللا إن مثال يعين تأمل ىلإ تاجحت: الشيخ

    نعم عبيد اهللا؟ ماهي واضحة  ؛حتتاج إىل تأمل آدم قصة ذكر

على أن األرض خلقت  تدل تااآلي بعضهناك  السموات قبل خلقت األرض نأ ىعل دلي يةاآل ظاهر: السائل 

  ؟ رأيكم فما السموات بعد

 واهاسف سمكها رفع بناها السماء أم خلقا أشد أأنتم((  وجل: عز اهللا قال اجلواب ىلإ حنتاجهذه  الشيخ :

 الذكر بعدية أو ؟الزمن بعدية هي هل البعدية هذه))  هاادح ذلك بعد واألرض هااضح وأخرج ليلها وأغطش

 قبل األرض خلق اهللا إن قال من ومنهم ؛األرض ادح ذلك ىعل وزيادة يعين الذكر بعدية إا قال من منهم ؟

 رفس معناه الدح ويقول ؛األرض ادح ذلك بعد مث األول هو أسفله يكون ءبنا لكل العادة هي كما السموات

   . الذكر بعدية ال الزمن بعدية البعديةاألصل أن  نأل ؛أقرب وهذا))  ومرعاها ماءها منها أخرج(( اآلية بنفس

  ..القات استخدام جيوزون الذين إليك اهللا أحسن :السائل



  أيش؟ : الشيخ

  ؟  دليل هلم اآلية هذه هل القات شجر جيوزون استخدام القات، نالذي السائل:

 من احملققني لكن ويستعملونه اليمن يف معروف وهو ؛هللا واحلمد عندنا معروفة غري القات ، نعم أي الشيخ: 

  .حيل ال وأنه حرام أنه يرون منه حيدث مما شاهدوه ملا نظرا اليمن علماء

   ؟له نقول ماذا ؟األرض يف اهللا خلق مما ألنه ؛حالل الدخان :مثال قائل قال لو طيب : السائل

 األوقات وإضاعة املال وإضاعة الضرر من منه حيصل مما حترميه ىعل األدلة دلت لكن األصل هو هذا نعم: الشيخ

   .سبق فيما ذكرناها كثرية وأشياء أيضا

 طاعم ىعل محرما ليإ أوحي فيما أجد ال قل((  أيضا: تعاىل بقولهأيضا  الشيخ فضيلة يستدلون و السائل:

  اآلية؟ هذه من يستدلون) )يطعمه

 قال وهلذا ؛احليوان من)) يطعمه طاعم ىعل محرما إلي أوحي فيماد أج ال(( احليوان ذكر بعد ذكر هذا: الشيخ

   .نعم؛ رجس فإنه خنزير حلم أو مسفوحا دما أو ميت يف ما والشجر ميتا يكون أن إال

  ..وانتقل يف األرض بالشريعة كبريا هلالرجل مثال عامي يعين جا كان إذا شيخ : السائل 

  أيش سوى؟  الشيخ :

   .انتقل يف األرض: السائل

  : :انتقل؟  الشيخ

  .ن يكون مثال سافر أو كذا:كأ السائل

  ؟جتولالشيخ : 

  .اآلية هلذه فتطبيقانعم جتول : السائل  

  تقصد؟  ))جميعا األرض في ما لكم خلق الذي هو((  الشيخ :

فهل يعمل  شيء يف ارتاب هواآلن  ،لإلنسان حالل شيء كل تقول اليتاآلية ما أذكرها اآلية  ىأي ه: السائل

  ؟. . تطبيقا لآلية أوهل يكون يستعمله 

                                          أي نعم انتهى الوقت. ،لاحل فاألصل مشروب أو مطعوم حل يف انشكك لو نعم يأ: الشيخ 

 قَاُلوا َخِليَفةً  اْألَْرضِ  ِفي َجاِعلٌ  ِإني لِْلَمَالِئَكةِ  رَبكَ  قَالَ  َوِإذْ .((  الرجيم الشيطان من باهللا أعوذ: الطالب 

َماءَ  َوَيْسِفكُ  ِفيَها يـُْفِسدُ  َمنْ  ِفيَها َأَتْجَعلُ  حُ  َوَنْحنُ  الدسُ  ِبَحْمِدكَ  ُنَسبي قَالَ  َلكَ  َونـَُقدتـَْعَلُمونَ  َال  َما َأْعَلمُ  ِإن 

 َصاِدِقينَ  ُكْنُتمْ  ِإنْ  َهُؤَالءِ  بَِأْسَماءِ  َأنِْبُئوِني فـََقالَ  اْلَمَالِئَكةِ  َعَلى َعَرَضُهمْ  ثُم  ُكلَها اْألَْسَماءَ  آَدمَ  َوَعلمَ ) 30(



ُهمْ  آَدمُ  يَا قَالَ ) 32( اْلَحِكيمُ  اْلَعِليمُ  َأْنتَ  ِإنكَ  َعلْمتَـَنا َما ِإال  لََنا ِعْلمَ  َال  ُسْبَحاَنكَ  قَاُلوا) 31(  بَِأْسَمائِِهمْ  َأنِْبئـْ

 ُكْنُتمْ  َوَما تـُْبُدونَ  َما َوَأْعَلمُ  َواْألَْرضِ  السَماَواتِ  َغْيبَ  َأْعَلمُ  ِإني َلُكمْ  َأُقلْ  َأَلمْ  قَالَ  بَِأْسَمائِِهمْ  َأنـَْبَأُهمْ  فـََلما

  .  ))َتْكُتُمونَ 

 في جاعل إني للمالئكة ربك قال وإذ((: وتعاىل تبارك اهللا قال. الرجيم الشيطان من باهللا أعوذ: الشيخ 

 قال إذ أذكر :التقدير حمذوف بفعل مفعول وهي :املعربون قال ؛الكرمي القرآن يف مائدا إذ تأيت )) خليفة األرض

 ىصل للنيب ))ربك(( :قوله يف اخلطاب ))للمالئكة ربك قال وإذ  ؛((هتقدير  هذا حمذوف لفعل منصوب فهي

 قال إذ(( اخلاصة الربوبية أقسام من هنا الربوبية ت صار له اخلطاب كان وملا ؛وسلم آلهعلى و  عليه اهللا

 لوكةاأل من مشتق ألنه ؛مألك صلهأو  مألك مجع واملالئكة ؛له للمقول القول تعدية أي للتعدية الالم ))للمالئكة

 قد ولذلك ؛شيئاء أصلها أشياء مثل آخر مكان حرف نقل أي للنقل إعالل فيها صار ولكن ،الرسالة وهي

 ؟شيء مجع أشياء ينصرف وال اسم مجع أمساء ينصرف كيف اسم مجع أمساء ينصرف ال كيف تقول تتعجب

املالئكة  املهم ؛تأنيث مهزة فيها اهلمزة أشياءأن و  ؛أصلية فيها اهلمزة اسم مجعها اليت أمساء أن ذلك يف والسبب

 عامل واملالئكة))  رسال المالئكة جاعل(( :تعاىل اهللا قال وهلذا ؛الرسالة وهي األلوكة أيش؟  من مشتق نقول

 وحيضرون معنا موجودون فهم وإال ؛يرون ال الغيب عامل وهم وشرب أكل إىل حيتاجون ال نور من خلقوا غييب

 حضر إذا مث فاألول، األول يكتبون اجلمعة يوم املساجد أبواب عند ويقفون الذكر جمالس وحيضرون العلم جمالس

 وجل عز اهللا حكمة من وهذه نراهم ال ؟نراهم حنن هل لكن ؛اخلطبة يستمعون أتوا مث الصحف طووا اإلمام

 أحيانا ذلك مع لكن ؛نؤمن ال أو نؤمن هل ليبتلينا الصفات ذه هؤالء عن ورسوله اهللا خيربنا أن هئوابتال

 ما عادي بشر )) سويا بشرالها  تمثل(( :مرمي قابل حني جربيل عن تعاىل اهللا قال كما البشر بصور يتشكلون

 كما رجل بصورة أصحابه يف جالس وهو وسلم وآله عليه اهللا ىلرسول اهللا ص ىلإ جربيل جاء وكما ؛شيء يف

 من يعرفه وال السفر أثر عليه يرى ال الشعر سواد شديد الثياب بياض شديد( :عنه اهللا رضي عمر قال

 كفيه ووضع ركبتيه ىإل ركبتيه أسند المتأدب جلسة والسالم الصالة عليه النبي ىإل وجلس أحد الصحابة

 اإلنسان بصورة روحه ليقبض السالم عليه ىموس إىل املوت ملك ىأت وكما ؛املعروفة األسئلة وسأله )فخذيه ىعل

 علم لو وإال وجل عز اهللا رسول أنه يعرف مل ألنه ؛نفسه عن دفاعا فصكه قويا شديدا السالم عليه موسى وكان

 نهأ  وسلم عليه اهللا ىصل موسى عن وملمع هو وكما نفسه عن اإلنسان يدافع البشر كعادة لكن ؛هذا فعل ما

 نعم؟ هلك عليه ىفقض واحدة وكزة وكزه عدوه من الذي ىعل شيعته من هو الذي استغاثة ملا شديد قوي رجل

  .غييب عامل أم فيهم األصل املالئكة حال كلفعلى  



 بعضا بعضهم خيلف أو ؟سبقه من خيلف وأ ؟اهللا خيلف خليفة))  خليفة األرض في جاعل إني((  :هلم قال 

 خيلفون اخللفاء منهم جيعل أن وبنيه آدم اخلليقة هذه من أراد تعاىل اهللا أن فيحتمل األول أما ؟ ماذا أم يتناسلون

 عجز عن وال ذلك من هوحاشا وتعاىل سبحانه باهللا جهل عن ال إليها والدعوة شريعته بإبالغ عباده يف تعاىل اهللا

 بين فاحكم األرض في خليفة جعلناك إنا داوود يا(( :تعاىل قال كما عباده من يشاء من ىعل مين لكنهو 

 ؛سبقهم من خيلفون خليفة ،سبقهم من خيلفون أيضا وكذلك ؛عباده بني احلكم يف اهللا خيلف خليفة هو)) الناس

 مبعىن األول ىوعل ؛الفاعل ىعل ؟املفعول وأ الفاعل مبعىن االحتمال هذا ىعل هنا اخلليفة فتكون هذا ىوعل

 هذا ىعل أو التقدير هذا ىعلو  ؛حيىي وهذا ميوت هذا يتناسلون أم مبعىن بعضا بعضهم خيلف أم أو ؛املفعول

  . واقع هذا وكل حمتمل هذا كل ؛املفعول واسم الفاعل السم صاحلة خليفة تكون التفسري

 ملن أيش ملن؟ خليفة أم ىعل يدل)) الدماء ويسفك فيها يفسد من فيها أتجعل(( :املالئكة قول لكن 

((  :عزوجل را املالئكة فسألت فيها وتفسد الدماء تسفك ذلك قبل خملوقات األرض ىعل كان أنهو  همسبق

))  تعلمون ال ما أعلم إني قال لك ونقدس بحمدك نسبح ونحن الدماء ويسفك فيها يفسد من فيها أتجعل

 اهللا ينزه والذي ننزه مبعىن نسبح)) بحمدك نسبح ونحن((  م:وقوهل سبقت كاليت تكون وال احلال وستتغري يعين

 ؛عنه اهللا ينزه هذا كل ؛املخلوقني مماثلة :شئت إن ثالثا وزد ؛كماله يف النقص :والثاين ؛النقص أوال :شيئان عنه

 يف النقص أيش؟ الثاين ؛خربا وال دائما وصفا ال ،أبدا ا اهللا يوصف أن ميكن ال نقص صفة كل يعين النقص

 ،ضعف ايعرتيه أن ميكن ال قوته ،جزع ايعرتيه أن ميكن ال قدرته ؛نقص كماله يف يكون أن ميكن فال ؛هكمال

 همانبي وما واألرض السموات خلقنا ولقد((  :زوجلع قال وهلذا ؛جرا وهلم ،نسيان يعرتيه أن ميكن ال علمه

 كماله يعرتي أن ميكن ال الصفات كامل عزوجل فهو ؛كثري وال قليل ال)) لغوب من مسنا وما أيام ستة في

  .نقص

 شئنا إن هذه ؛املخلوقني مماثلة عن ؛مشاة تقل واليا حممد انتبه اآلن مماثلة  املماثلة املخلوقني مماثلة عن :الثالث 

))  ىاألعل المثل وله((  :وقال))  شيء كمثله ليس(( :فقال بالذكر فردهاأ تعاىل اهللا نأل بالذكر أخذناها

 متثيل نأل ؛النقص األول القسم أقسام؟ أي يف داخل جعلناها شئنا وان))  األمثال هللا تضربوا فال((  :وقال

  : القائل قال كما ناقصا الكامل علجت والناقص الكامل بني املفاضلة إن بل ؛النقص يعين باملخلوق اخلالق

  العصا من ىمضأ السيف إن قيل إذا                         - ؟ ىمت-  قدره ينقص السيف أن تر لمأ  

 رديء رديء؟ وال قوي هذا السيف أن لك يتبني ؟يفيد تقول ماذا العصا من ىمضأ سيف عنده فالن قلت لو 

 وهو األول القسم يف ندخله ارمب الثالث القسم هذا ندخل فرمبا ؛بشيء ليس  نهأ معناه ؟العصا من ىأمض



 أن لنا ينبغي ذلك أشبه ما أو اهللا أسبح أو اهللا سبحان نقول عندما لنا ينبغي التسبيح حال كل ىعل ؛النقص

 عليه دلت ما نستحضر لكن والرأس العني ىوعل الذكر نقوهلا ذكر أا ىعل نقوهلا ال يعين ؛املعاين هذه نستحضر

 عن منزه عيب كل عن منزه نقص كل عن منزه عزوجل اهللا أن فاملعىن اهللا سبحان قلت إذا نكأو  املعاين من

 تسبيحا أي للمصاحبة هنا الباء إن :العلماء قال  ))بحمدك نسبح(( ))بحمدك(( :وقوله .كماله يف نقص

 احلمد نأل ؛الكمال وإثبات النقص نفييعين   التحليةأيش؟ و و  التخلية تتضمن اجلملتان فتكون ؛باحلمد مصحوبا

 هو بل ؛املتكلمني بعض يقوله كما االختياري فعلال ىعل باجلميل والثناء تقل وال ؛بالكمال احملمود وصف

 هذا ىعل والدليل ثناء فسمه بكمال أخرى مرة وصفت نإف ؛وتعظيما حمبة ذلك ىعل زد بالكمال احملمود وصف

 :قال فإذا نصفين عبدي وبين بيني الصالة قسمت :قال ىتعال اهللا نإ(  صحيحال ديثاحل يف جاء ما

   .) عبدي علي أثنى :قال ))الرحيم الرحمن(( :قال وإذا عبدي حمدني :قال ))العالمين رب هللا الحمد((

 يعين، التحلية قبل تكون التخلية أن جلأ من احلمد ىعل التسبيح وقدم))  لك ونقدس بحمدك نسبح ونحن(( 

نسبح بحمدك (( النقص من خال حمل ىعل الكمال يرد أن جلأ من الكمال إثبات قبل يكون النقص نفي

 وختليه ةئترب  التنزيه نأل ؛التنزيه علي زائد أمر وهو التطهري معناه التقديس ))لك نقدس(( :وقوله)) ونقدس لك

 المشرق بين باعدت كما خطاياي وبين بيني باعد اللهم(  االستفتاح دعاء يف نقول وهلذا ؛زائد أمر والتطهري

 بالماء خطاياي من اغسلني اللهم الدنس من األبيض الثوب ىينق كما خطاياي من نقني اللهم والمغرب

 نهأ وتطهريهونقص  عيب كل عن عزوجل اهللا تنزيه بني اإلنسان فيجمع ؛التطهري عيني فالتقديس)  والبرد والثلج

 اإلخالص فتفيد لالختصاص هنا مالال ))لك ونقدس(( ؛نقص من الذهن يف يعلق  أن ميكن ملا إطالقا أثر ال

 تعلمون ال ما أعلم إني(( :قال ؟تعاىل اهللا مأجا ماذا ؛يقدس أنب أهل تعاىل اهللا نأل ؛لالستحقاق أيضا وهي

 إين املعىن هل ؟موصوفة نكرة أو موصول اسم هنا ما )) تعلمون ال ما أعلم إني(( الكالم هذا بعد ما قف ))

 طيب ؛وهذا ذاهل حلاصهي و  وهذا هذا حتتمل ؟ تعلمون ال الذي علمأ إين املعىن أو ؟تعلمونه ال شيئا علمأ

   .احلال تتغري وسوف )) تعلمون ال ما أعلم((

 الصاحل السلف عليه الذي هو وهذا )) للمالئكة ربك قال وإذ (( عزوجل هللا القول إثبات الكرمية اآلية هذه يف 

  .يقول قول له تعاىل اهللا نأب نؤمن أننا

 :ومجلة ))خليفة األرض في جاعل إني(( :قوله من ؟ حبرف أنه ناأخذ أين من ؛وصوت حبرف قوله نأ وإثبات 

 قال أنه صوتب أنه ونأخذ))  خليفة األرض في جاعل إني (( حروف وهي القول مقول ))جاعل إني((

 كان إذا أيش؟إذا كان بإال  املالئكة إىل واصال قوله يكون أن ميكن وال ؛املالئكة إىل واصال قوال أي للمالئكة



 الطور جانب من ناديناه و(( :تعاىل لقوله قويا يكون وقد خفيا يكون قد الصوت مث ؛كذلك وهو بصوت

 من هو بل عزوجل هللا الكمال غاية هو احلقيقة وهو السنة أهل عليه الذي هو وهذا))  نجيا وقربناه األيمن

 كائن فهو الكون يف حيدث ما فكل  وشرعا كونا يشاء مبا متكلما وجل عز اهللا يكون أن الكمال صفات أعظم

 فهو شيء كل إذا هللا مراد فهو شيء وكل)) فيكون كن له يقول أن شيئا أراد إذا أمره إنما((  الدليل ؛بكلمة

   . الرسل ىعل اهللا أنزل ما فهو الشرعي القول وأما ؛بقدر

 ميكن وال ؛وأجابوا اخلطاب إليهم وجه تعاىل اهللا أن ؟ وجهه ؛عقول واذو  املالئكة أن : الكرمية اآلية فوائد ومن 

 إن :قال ملن خالفا عليه باو اجل هو الكالم ؛يعقل من إال جييبه أن ميكن وال يعقله ملن إال اخلطاب يوجه أن

   .أجساد ال عقول مإ قال أو بذلك يوصفون ال املالئكة

 الفعل معىن فما ،كثريا عليكم يتكرر وهذا وجل عز هللا االختياري الفعل إثبات :الكرمية اآلية فوائد ومن 

 وال وال يستوي جييء فال ؛ةاالختياري األفعال به تقوم ال اهللا إن يقولمن  البدع أهل أن من :معناه االختياري؟

 اهللا يوصف عن صح ولو، شيئةاملب تقع اختيارية أمور هذه ألن ب؛يعج وال يفرح وال يضحك وال يتكلم وال ينزل

 اهللا وسبحان النص مقابلة يف فاسد قياس ؛حبادث إال تقوم ال واحلوادث حوادث هذه نأل ؛حادثا لكان ا

 فسر وهلذا يفعل ال وجل عز الرب يكون أن عيب كربأ ذاه؛يفعل ال بأنه عزوجل اهللا يصفه أن أعظم ما !العظيم

 ما يفعل أن احلياة كمال من نأل الفعال هو ))الحي(( ))القيوم الحي(( :تعاىل قوله يف احلي السلف بعض

 سلبوا الفاسدة الضعيفة الواهية بعقوهلم سلبوا باهللا والعياذ فهؤالء ؛الشك ناقص فهو يشاء ما يفعل مل وإذا ؛يشاء

 كالما يتكلم ال يتكلم ما ألنه ؛والفعل القول اهللا عن ينفون إذا القول هذا ىلإ أضف ؛كماله وجل عز اهللا

  .  والفعل القول اهللا عن وافنف اختياريا

 علي تدل اآلية وهذه ؛يفعل وال يتكلم ال يقال أن به اهللا يوصف نقص كربأ هذا ؛شيء بقي ما ؟ بقي ويش

على ما دليلكم  ؛للمستقبل ؟ للماضي وال للمستقبل فاعل اسم ))جاعل((و ))جاعل إني(( األفعال ثبوت

 األفعال ثبوت ىعل دليل ففيه هذا ىوعل للمستقبل كان إذا إال ينصب فاعل اسم وال نصبت أا ؛ال ملستقبل؟ا

    أسئلة؟ ؛انتهى الوقت عزوجل هللا ةاالختياري

 هنا اخلليفة أن قلناه الذي األول االحتمال ىلإ يذهبون ريالتفس أئمة من كثري. فيك اهللا بارك شيخ: السائل

 ال يقول و القول هذا ىعل شديد إنكار تيمية ابن اإلسالم لشيخ قرأت لكن ؛هذا ىعل ومشوا اهللا عن خليفة

   كذا؟ أو غائبا أو إىل حيتاج  أو ناقصا مثال كان من إال يستخلف

   .هذا غري له كالم آخر شيخال ال ما هو صحيح: الشيخ



  ؟ هذا قرأت أنا: السائل

 األرض في خليفة جعلناك إنا داود يا((  :اهللا قال كما حنن نقول إمنا ؛ثان موضع يف كالم آخر  ميكن: الشيخ  

((  

  :ماذا نقول عن ...؟ السائل

  ......لنقول اآلية فيها احتمال الشيخ :

  ؟ ذكرمتوه الذي تفسري أما اإلسالم شيخ قول عن نقول ماذالكن  :السائل  

 يكون قد فو شأ شانع اآلن يدي بني كتاب ليس أو رمبا أنه  يف موضع آخر هذا له كالم نقول ما :الشيخ 

  .هؤالء تفسريأجل  من إنكار مقام املقام أن ىعل تدل قرائن

  ه هذا معناه صار العكس .كمال اتوصف وصف أنه معىن قدوس شيخ بقي هناك نقدس قدس ؛ شيخ:السائل  

  القدوس يعىن الطاهر من كل عيب. ،الطاهر:الشيخ 

  ؟ش؟ من باب إثبات الكمال عكس التسبيحيصفة الكمال . أ : السائل

   من اهللا إال وهي متضمنة للكمال ما فيه نفي حمض.ألنه ما ميكن يوجد صفة نقص صفة منفية :الشيخ  

 بعض خطاب عن اجلواب فكيف خاطبهم اهللا نأل ؛عقول ذوا املالئكة نشيخ إذا قائل إذا قلتم إ:السائل  

  .؟ ))يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم((سليمان قال:  ات كالنملة احليوان

  :خاطب األرض الشيخ 

  : نعم .. السائل

فنقول هذه  ))لألرض ائتيا طوعا وكرها قالتا أبينا طائعينأنا كنت أتوقع أنك تقول إن اهللا قال: (( : الشيخ 

لكن إذا صار هناك أشياء  ؛واألصل أن من خياطبه اهللا فهو عاقل ؛املخلوقات بالنسبة هللا عزوجل كلها هلا عقول

  صل أنه ال خياطب إال من يعقل .وإال فاأل ؛تدل على أن العقل بالنسبة ملخاطبة اهللا له فقط آمنا به

  ؟إذا يصلح لألرض: السائل 

لكن بالنسبة خلطاب اهللا  ةألن الذي أخرج األرض عن ذلك هو أن نشاهدها ما هي عاقل؛ما يصلح  : الشيخ

   .ةعاقل

  أيضا ؟ قلوبذووا عقول فهل يصح أن نقول إم ذووا  املالئكة قولنا أن ؛أحسن اهللا إليك: السائل

  .االستدالل يصح ما ال الشيخ :

  ؟)) . . . بها يفقهون ال قلوب لهم((  القرآن يف اهللا قال ،شيخيا  لكن : السائل



   ؟ اطبخي من:الشيخ  

  .  الناس خياطب:السائل 

  .......: السائل

 املالئكة أن د السلفعن املشهور نأل ؛املعنوي القلب هنا امعناه القلوب يقال قدأعلم بذلك ... : اهللا الشيخ

  .والشرب كللأل حيتاجون وال يشربون وال يأكلون ال وهلذا أجواف مهل ما صم

  :....السائل 

 قلب هذا )) الصدور في التي وبلالق ىتعم ولكن (( تعاىل قوله لكن. القلب املعنوي هذاأي نعم :الشيخ   

  كاا.مبألنه وصفها  ؛حسي

  :.....؟ السائل

ما وصلناها يف  )إني جاعل في األرض خليفةوصلنا هذا وصلنا إىل (:قلنا هذا قلنا هذا إىل اآلن ما الشيخ 

   الفوائد

 ُكْنُتمْ  ِإنْ  َهُؤَالءِ  بَِأْسَماءِ  َأنِْبُئوِني فـََقالَ  اْلَمَالِئَكةِ  َعَلى َعَرَضُهمْ  ثُم  ُكلَها اْألَْسَماءَ  آَدمَ  َوَعلمَ (( : الطالب

ُهمْ  آَدمُ  يَا قَالَ ) 32( اْلَحِكيمُ  اْلَعِليمُ  َأْنتَ  ِإنكَ  َعلْمتَـَنا َما ِإال  لََنا ِعْلمَ  َال  ُسْبَحاَنكَ  قَاُلوا) 31( َصاِدِقينَ   َأنِْبئـْ

 َوَما ُدونَ تـُبْ  َما َوَأْعَلمُ  َواْألَْرضِ  السَماَواتِ  َغْيبَ  َأْعَلمُ  ِإني َلُكمْ  َأُقلْ  َأَلمْ  قَالَ  بَِأْسَماِئِهمْ  َأنـَْبَأُهمْ  فـََلما بَِأْسَمائِِهمْ 

 اْلَكاِفرِينَ  ِمنَ  وََكانَ  َواْسَتْكبَـرَ  َأَبى ِإْبِليسَ  ِإال  َفَسَجُدوا ِآلَدمَ  اْسُجُدوا لِْلَمَالِئَكةِ  قـُْلَنا َوِإذْ ) 33( َتْكُتُمونَ  ُكْنُتمْ 

)34(((  

 ىعل عرضهم ثم كلها األسماء آدم وعلم (( :تعاىل تبارك اهللا قال. الرجيم الشيطان من باهللا أعوذ: الشيخ

 بعض أخذنا) إني جاعل في األرض خليفة( عني؟؟ عينت كيف ؛عزوجل اهللا هو الفاعل ))علم(( )) المالئكة

  ؟ عدها. الفوائد

 هللا اإلتيان فعل إثبات ، العقول ذووا املالئكة والصوت، باحلرف القول واثبات عزوجل هللا القول إثبات الطالب:

     .....عزوجل

 وهذا ؛خليفة معىن يف األقوال أحد ىعل بعضا بعضهم خيلف آدم بين أن :الكرمية اآلية فوائد من.  طيب: الشيخ

 من وهذا ؛بينهما وما واحدة سنة له من مع سنة مائة له من فتجد بعضا بعضهم خيلف آدم بين أن الواقع هو

 وال األحوال استقامتا م وال رحبت مبا األرض لضاقت بقي ولد من بقوا لو الناس نأل ؛وجل عز اهللا حكمة

   . العظيمة املصاحل من ذلك غري ىلإ عليهم يةالوال وال للصغار ةالرمح حصلت



  .)) لك ونقدس بحمدك نسبح ونحن (( م:لقوهل ؛وجل عز اهللا عبادةب املالئكة قيام : الكرمية اآلية فوائد ومن 

    .)) الدماء سفكيو  فيها يفسد من فيها أتجعل(( :لقوهلم ؛األرض يف لإلفساد املالئكة كراهة :ومنها 

 بحمدك نسبح ونحن (( :لقوهلم ؛به بأس ال اخلري من فيه مبا نفسه اإلنسان وصف أن اآلية: هذه فوائد ومن

 وال آدم ولد سيد أنا( :عليه الصالة والسالم النيب قال وهلذا ؛بأس فال اخلرب جمرد املراد كان إذا )) لك ونقدس

  . جيوز ال فهذا النفس وتزكية االفتخار املقصود كان إذا أماو ) فخر

 نقدس(( :والثاين  ))؛بحمدك نسبح(( :قالوا حيث وجل عز هللا املالئكة تعظيم شدة :الكرمية اآلية فوائد ومن

  .)خطاياي من واغسلني والخطايا الذنوب من نقني( :هقول يشبه فهو  ))لك

 ))أعلم((و )) تعلمون ال ما أعلم إني (( :لقوله ؛اخللق وبني اهللا بني لةضافامل جواز :الكرمية اآلية فوائد ومن 

 بل باا ىعل ليست ))أعلم(( وقالوا ؛اهللا ينزهون إم :يقولون من بعض وخالف ؛احلق هو وهذا تفضيل اسم

 ومن املشاركة متنع ال عامل كلمة نأل ؛هللا تنقصا أشد هذا صار بعامل فسروها إذا أم علموا وما عامل مبعىن هي

 تعلمون ال أمهاتكم بطون من أخرجكم واهللا((  :وتعاىل تبارك اهللا قال كما عامل هو من فيهم اخللق أن املعلوم

 :وسلم عليه اهللا ىصل حممد لنبيه وقال)) تشكرون لعلكم واألفئدة واألبصار السمع لكم وجعل شيئا

 فنقول وعليه))  ترجعوهن فال مؤمنات علمتموهن فإن((  :تعاىل اهللا وقال. ))تعلم تكن لم ما علمك((

 )) الحاكمين بأحكم اهللا أليس((  الكرمي القرآن ويف الرامحني أرحم اهللا إن: يقال كما بابه ىعل هنا ))أعلم((

   استنباط فوائد ما يف أسئلة .



: قوهلم يف اجلهل عن وتنزيهه بكماله اعرتفوا حيث ،وجل عز هللا املالئكة تعظيم شدة :الكرمية اآلية هذه فوائد من

  .))علمتنا ما إال (( :قوهلم يف بالفضل هللا واعرتفوا ،عندهم علم ال بأم بأنفسهم واعرتفوا ))سبحانك((

  . احلكيم والثاين العليم :ومهامن أمساء اهللا  امسني إثبات :الكرمية اآلية فوائد ومن 

 مساءأ من فهي ))خلفهم وما أيديهم بين ما يعلم((   متعدية ؟ املتعدية أو الالزمة األمساء من العليم طيب 

 من عليه دل ما واثبات ،هللا امسا إثباته :ثالثة بأمور إال به اإلميان يتم ال املتعدي االسم:  العلماء يقول ؛املتعدية

 والبد اهللا أمساء من امسا العليم نثبت العليم فمثال ؛ذلك علي يرتتب الذي األثر أو احلكم إثبات والرابع ،صفة

 يعلم أنه وهو الغري إىل واملتعدي ذلك ىعل املرتتب األثر نثبت ؛الصفة وهي العليم عليه دل الذي العلم نثبت

، احلكيم  كذلك احلكيم ؛)) علما به يحيطون وال خلفهم وما أيديهم بين ما يعلم (( :تعاىل اهللا قال ؛عزوجل

 ىعل دل واحلكيم ؛الصفة من عليه دل مبا ونؤمن ،اهللا أمساء من امسا باحلكيم نؤمن أن من البد يعينكذلك 

  .واحلكمة احلكم من فهو ؛واحلكمة ،احلكم :صفتني

 أفحكم((  :وتعاىل تبارك اهللا فقول ؛شرعي وحكم ،كوين حكم :قسمني إىل ينقسم نهإ العلماء قال احلكم 
 :املمتحنة سورة يف تعاىل وقوله الشرع به؟ ملرادا ما))  يوقنون لقوم حكما اهللا من أحسن ومن يبغون الجاهلية

 أبرح فلن((  :يوسف أخي عن تعاىلو  ه تباركوقول ؛يشرع أيضا هذا))  بينكم يحكم اهللا حكم ذلكم(( 
 احكم رب قال((  :وتعاىل تبارك وقوله ؛كوين حكم هذا))  لي  اهللا يحكم أو أبي لي يأذن حتى األرض
 ؛أعدائنا وبني بيننا يعين ))بالحق احكم(( لكن دعاء ىلإ حيتاج فال بالشرع حكم قد اهللا نأل ؛كوين))  بالحق

 اهللا حكم إذا ،وقوعه من البد يا إخواننا الكوين فالكوين ؛وكوين شرعي :قسمني ىلإ ينقسم إذا حلكما طيب

 احلكم ؛أىب أم شاء فقريا صار بالفقر مريضا صار باملرض شخص ىعل حكم فإذا قع؛ي أن بد فال كونا  بشيء

  . به يلتزمون فال الكفار أما املؤمنون به يلتزم إمنا ؛ال أحد؟ كل ىعل نافذ هو هل الشرعي

 الفاعل يضع أن وهو السفه بذلك فخرج ؛به الالئق موضعه يف الشيء وضع :العلماء قال كما هي احلكمة

 متعلق :متعلقات هلا ةماحلك فلننظر به الالئق هحمل يف الشيء وضع احلكمة كانت إذا ؛حمله غري يف الشيء

 وأا ،واإلتقان احلكمة غاية يف وجدا الشرعية اهللا أحكام تأملت فإذا ؛الشرعي احلكمب  ومتعلق ،الكوين احلكمب

 األحكام أما ؛وسلم عليه اهللا ىصل حممد شريعة ا جاءت اليت األحكام خصوصا وأمة ومكان زمان لكل صاحلة

 خلقه يف عزوجل اهللا أفعال تأملت إذا الكوين احلكم كذلك ؛ومكان زمان لكل مناسبة غري تكون فقد األخرى

 إىل ذهبت أنك ولو))  تبصرون أفال أنفسكم وفي((  العقول تبهر حال ىعل وأا احلكمة غاية يف أا وجدت

  .عزوجل اهللا حكمة بذلك لعرفت العقول تبهر اليت األشياء من اجلسم هذا يف ما لك يبينوا حىت التشريح علماء



 غايةال يف وحال  ؛عليه هو ما ىعل الشيء وضع يف حالة :حاالن هلا والشرعي الكوين حلكميف ا احلكمة إن مث 

 أو العلة ىتسم قبةاملرت  والغاية ،الصورية الغاية ىيسم هذا عليه هو ما ىعل الشيء وضع انتبه ؛منه  ةاملقصود

 هذا ىعل كوا الصالة ،الصالة إىل أنظر ولنقل الشرعية اهللا أحكام إىل نظرت إذا مثال فأنت ؛الغائية احلكمة

أيضا  ذلك من والغاية ؛تكون ما أحسن ضعالو  هذا ىعل أا الشك سجود مثناء قم قيام مث احن قيام ضعالو 

 ةموافق همن والغاية لحكمةل وافقم نهأ شك ال الصورة هذه ىعل كونه أيضا احلج ىلإ وانظر؛ حممودة محيدة

  أيضا. لحكمةل

 حيث املطر ينزل فمثال احلكمة وقت ىعل القدرية باألحكام حيكم عزوجل اهللا أن جتد ؛القدرية أحكام وكذلك 

 ؟ أوال حكمة عقوبة وكونه ؛وكثر زاد إذا عقوبة املطر يكون قد باملطر يعاقب قد ولكن ؛مصلحة إنزاله يف كان

 عملوا الذي بعض ليذيقهم الناس أيدي كسبت بما والبحر البر في الفساد ظهر((  :قال اهللا نأل ؛حكمة
 يعين للمفعول تعليل ))يرجعون لعلهم(( :وقوله عزوجل لفعله تعليل هذا ))ليذيقهم(( :فقوله))  يرجعون لعلهم

     )) بأسمائهم أنبئهم آدم يا قال (( .هؤالء يرجع أن جلمن أ املكروه هذا صار

....إن اهللا  يفعل فماذا والقدر رعشال من احلكمة معرفة عليهم يشكل الناس عضب. فيك اهللا بارك شيخالسائل : 

     ؟حكيم فال يفعل شيئا إال حلكمة فعليك أن تبحث وتتأمل حىت يستقر...

 منؤ لم كان وما((   يستسلم أن فعليه والقدر الشرع من شيء حكمة نساناإل ىعل أشكل إذانقول:  : الشيخ
 بال ما سألتها لليت عائشة وقالت))   أمرهم من الخيرة لهم يكون أن أمرا ورسوله اهللا ىقض إذا مؤمنة وال

 بقضاء نؤمر وال الصوم بقضاء فنؤمر ذلك يصيبنا كان( :قالت ؟الصالة تقضي وال الصوم تقضي احلائض
 انتقادا ال اسرتشادا احلكمة عن يبحث أن بأس وال جمهولة لكن حكمةمن  حكم لكل البد نهأ وليعلم)  الصالة

.   

 ؛صعبة مير ا جدا خطرية حبالة جدا السن صغري صيب موت من معروفة وأ معلومة حكمة من هناك هل: السائل

 مثال صغري طفلو  باهللا أؤمن كيف أنا فقالأو ال؟  اهللاب تؤمن هل سؤال له وجه مرة الكفار أحد مسعت ألين

  ؟شافيا  اجواب نريد اهذ يكون كيف ةنيعش موت فيموت مثال بشجرة فيصطدم الغابة يف ميشي

 من هوهذ يصرب ال أو يصرب هل به ابتالؤه السبب ذا املصاب ابتالء حكمة أعظم عظيمة حكمة : الشيخ

 قال واحتسب صرب إذا عزوجل باهللا إميانا ازداد املؤمن باإلنسان الكبرية املصائب نزلت إذا وهلذا ؛ما يكون أحسن

((  :تعاىل اهللا قال جدا عليه خطر فهذا طرف ىعل كان من لكن))   قلبه يهدي باهللا يؤمن ومن(( :تعاىل اهللا

 وأنا)) وجهه لىع انقلب فتنة أصابته إنو  به اطمأن خير أصابه فإن حرف ىعل اهللا يعبد من الناس ومن



 فعاد وحزن به وأصيب أبوه فمات والفسق السفه من كبري جانب ىعل كان فالنا أن الناس بعض لنا حيكي

 قد اهللا أن ىوير  باهللا والعياذ اإلسالم عن رتدي فقد املصيبة هذه مثل حدأ يصاب لو بينما ؛مستقيما عاد مستقيما

   . اإلسالم من خترجه اليتمن األشياء  ذلك  أشبه وما ظلمه

  ؟  باا ىعل تكون دائما عزوجل اهللا إىل أضيفت إذا التفضيل أفعل هل. فيك اهللا بارك شيخ: السائل

  نعم. : الشيخ

   ؟على باا  ))عليه أهون وهو(( :تعاىل قوله طيب: السائل 

  ا.با ىعلصحيح  نعم : الشيخ

  كيف ؟: السائل

  .أهون اخللق إعادة اخللق بدأ نأل : الشيخ

  أن شيئا أراد إذا أمره إنما((  شيء كل اهللا عزوجل نأل للمخلوقني بالنسبة يعين لنا هو الشيخ لكن: السائل  
   ؟ . . يستوي فهل))  فيكون كن له يقول

 املفضل بالثاين شديد يكون أنه أهون معىن وليس ؛أهون بعضه لكن شك ال هني عليه كله هو نعم : الشيخ

  . هني هكل اهللا عند ألنه ؛ال عليه

  ؟ غري هذا تلقينا ألننا هني اهللا ىعل شيء كل نأب نرد أن لنا هل شيخ: السائل

طيب ملاذا قال  بلى؛  ؟ عليه هني وهو يقول أن ىعل اقادر   تعاىل اهللا أليس ؟ أي نعم عليهم ردن . نعم:الشيخ 

ا يعقلون مب الناس خياطبتعاىل  اهللاو  ابتداءه من أهون اخللق إعادة أن يعرف عاقل إنسان كل يتبني أهون؟ حىت

  .لخصلةل إتباعا لكن خري فيها ما األصنام هذه أن علومم ؟)) يشركون أما خير آهللا ((

  .؟ دفعا للوهم. . قد هذا أن سيتوهم شيخ املخاطبة عدمألن :السائل  

      .االبتداءعاد أهون من دفعا للوهم وخماطبة للعقل حىت العقل يعرف أن الشيء امل ، نعم؛عمن: الشيخ

) 34( اْلَكاِفرِينَ  ِمنَ  وََكانَ  َواْسَتْكبَـرَ  َأَبى ِإبِْليسَ  ِإال  َفَسَجُدوا ِآلَدمَ  اْسُجُدوا ِلْلَمَالِئَكةِ  قـُْلَنا َوِإذْ (( : الطالب 
َها وَُكَال  اْلَجنةَ  َوَزْوُجكَ  َأْنتَ  اْسُكنْ  آَدمُ  يَا َوقـُْلَنا  ِمنَ  َتُكونَافَـ  الشَجَرةَ  َهِذهِ  تـَْقَربَا َوَال  ِشْئُتَما َحْيثُ  َرَغًدا ِمنـْ

َها الشْيطَانُ  فََأزَلُهَما) 35( الظاِلِمينَ   ِفي َوَلُكمْ  َعُدو  لِبَـْعضٍ  بـَْعُضُكمْ  اْهِبطُوا َوقـُْلَنا ِفيهِ  َكانَا ِمما فََأْخَرَجُهَما َعنـْ
 )37( الرِحيمُ  التـوابُ  ُهوَ  ِإنهُ  َعَلْيهِ  فـََتابَ  َكِلَماتٍ  رَبهِ  ِمنْ  آَدمُ  فـَتَـَلقى) 36( ِحينٍ  ِإَلى َوَمَتاعٌ  ُمْستَـَقر  اْألَْرضِ 

((   



 ))عرضهم ثم(( كلها األمساء آدم علم أنه ذكر أن بعد تعاىل اهللا قال. الرجيم الشيطان من باهللا أعوذ: الشيخ 

 :قال وأيضا  ؛عرضهم :لقال االسم إىل يعود الضمري كان ولو عرضهن مث يقل مل أنه بدليل املسميات عرض أي

 كنتم إن هؤالء بأسماء نيئو أنب(( :قال املسميات هي املعروض أن ىعل ذلك فدل ))هؤالء بأسماء أنبئوني((
 :فقال ؛السالم الصالة عليه آدم فضل عزوجل اهللا هميلري  املالئكة من وجهل آدم ىلإ علم سبق فهنا )) صادقين

 العليم أنت إنك علمتنا ما إال لنا علم ال سبحانك قالوا صادقين كنتم إن هؤالء بأسماء نيئو أنب ((
   .فوائده وبيان هذا ىعل الكالم وسبق ))الحكيم

 بوصف وليس علم نهأ الظاهر وآدم .همفأنبأ )) قال يا آدم أنبئهم بأمسائهم بأسمائهم أنبئهم آدم يا قال(( 

 أمساءب أي))  بأسمائهم أنبئهم (( والسواد اخلالص البياض بني لون يوه األدمة منلغة  مشتق وهو ؛أبينا ىعل

 أقل ألم(( :اهللا قال أي قال بأمسائهم املالئكة أنبأ همأنبأ ملا آدم الفاعل؟ من ))أنبئهم فلما(( املسميات هذه
 أتجعل (( :قوهلم لرد وذلك)) تكتمون كنتم وما تبدون ما وأعلم واألرض السموات غيب أعلم إني لكم
 داأر  مث )) تعلمون ال ما أعلم إني قال لك ونقدس دكمبح نسبح ونحن الدماء ويسفك فيها يفسد من فيها

 معرفة وطلب معليه املسميات بعرض هيعرفون ال ذلك ومع يشاهدونه بأمر املالئكة علم ىمد يبني أن تعاىل اهللا

 أي )) تبدون ما وأعلم (( فيهما غاب ما أي))  واألرض السموات غيب أعلم إني لكم أقل ألم(( أمسائها

   )).تكتمون كنتم وما(( تظهرون

 مسع آدم نأل ؛مسموع وصوت حبرف وأنه )) آدم يا((  :لقوله ؛هللا القول إثبات :منها فوائد اآلية هذه يف 

 ،مرتتب كالم مسموع بكالم يتكلم تعاىل اهللا أن الصاحل والسلف واجلماعة السنة أهل عليه الذي هذاو  ؛فأنبأهم

            . لبعض سابق بعضه

 )) أنبأهم فلما : ((لقوله يتوقف ومل وأطاع امتثل والسالم الصالة عليه آدم أن الكرمية: اآلية هذه فوائد ومن 

 اهللا ألمر آدم امتثال سرعة منه فيستفاد املالئكة فأنبأ بادر أنه ىلإ إشارة ))فأنبأهم((  :قوله ذكر ىو ط وهلذا

  .عزوجل

 ميكن ال بأمر أي هكذا إال يكون ال والتقرير  ،دفعه ميكنه ال مبا املخاطب تقرير جواز: الكرمية اآلية فوائد ومن 

  )).واألرض السموات غيب أعلم إني لكم أقل ألم (( :لقوله وذلك دفعه

 السموات غيب أعلم(( : لقوله ؛والغائب باملشاهد يتعلق وأنه ،عزوجل اهللا علم عموم بيان :اآلية فوائد ومن 
  .)) واألرض



 اهللا ألن ؛اجلنس ا واملراد مفردة جاءت واألرض ))السموات(( :لقوله ؛عدد ذات السموات أن :الفوائد ومن 

  )). مثلهن األرض ومن سموات سبع خلق الذي هو (( :قال تعاىل

  .)) تكتمون كنتم وما تبدون ما أعلم:((لقوله ؛وتكتم تبدي إرادات هلا املالئكة أن: الكرمية اآلية فوائد ومن 

 وما تبدون ما(( : لقوله يبد مل أم أبدي سواء القلوب يف مبا عامل تعاىل اهللا أن :الكرمية اآلية هذه فوائد ومن 
  .)) تكتمون

 حتى (( :تعاىل قوله قلنا قلوب؟ هلا املالئكة أن ىعل دليلك ما قائل قال لو ؛القلوب يف ملا عامل :لكلمة انتبهوا 
   )). الكبير العلي وهو الحق قالوا ربكم قال ماذا قالوا قلوبهم عن فزع إذا

 كثريا يتكرر التعبري هذا ومثل ؛إذ ذكرا يعين ))فسجدوا آلدم اسجدوا للمالئكة قلنا وإذ (( :تعاىل اهللا قال مث 

 شيء من له البد والظرف ظرفيه إذ نأل ؛التقدير هذا ىلإ حباجة وهم ؛ذكرا :لفظ يقدرون والعلماء ؛القرآن يف

   اجلمل نظم ويف ؛هذا من البد حمذوفا وإما مذكورا إما به يتعلق

   مرتقب نحو معناه أو    بفعل التعلق من للجار البد                     
ذكر  ىعل الكالم سبق و )) آلدم اسجدوا للمالئكة قلنا وإذ (( إذ ذكرا فنقدر هذا ىوعل ظرفال ومثله

 هو ))ااسجدو(( ))إبليس إال فسجدوا آلدم سجدواا(( نعم؛ كذلك؟ أليس اللفظ هذا قتشا أين ومن املالئكة

 ؛الركوع جمرد املراد وليس ؛وخشوعا خضوعا األرض ىعل جسمه ىأعل اإلنسان يضع بأن األرض ىعل السجود

 ءالفاف تأخري غري من ))فسجدواسجدوا آلدم ا((  ))سجدا ركعا تراهم(( السجود وبني الركوع بني فرق اهللا نأل

 الشيطان هو إبليس. ؛باهللا والعياذ )) الكافرين من وكان واستكبر ىأب إبليس إال (( للتعقيب و للرتتيب هنا

   . بعده رجاء ال يأسا منها أيس أي اهللا رمحة من أبلس ألنه إبليسا ومسي

 خلقوا املالئكة أن تقرر وقد ؟  املالئكة من إبليس أن ىعل تدل اآلية هذه قائل يقول قد  ))إبليس إال(( :قولهو  

 ؛ظاهرا املالئكة من كان إبليس إن :يقال أن اإلشكال هذا عن واجلواب ؛ نار من وإبليس؟  النور من ؟ أيش من

 إال: ((يقول ؛كافر نهأ وتبني قلبه يف باهللا والعياذ دفنيال ظهر حىت املالئكة تعبده كما اهللا ويعبد وجيتمع يأيت ألنه
 دون اإلباء يذكر تارة :أوجه ثالثة ىعل القرآن ترد يف اجلملة هذه )) الكافرين من وكان واستكبر ىأب إبليس

 اإلباء ذكر سورة أي ففي ؛واالستكبار اإلباء يذكر وتارة ،اإلباء دون االستكبار يذكر وتارة  ،استكبار

   ؟ االستكبار دون اإلباء ذكر سورة أي ويف ؛البقرة سورة يف هنا واالستكبار؟

  يف الكهف :  الطالب

   ؟ اإلباء دون االستكبار ذكر سورة أي ويف )) الساجدين مع يكون أن أبي (( احلجر يفيف الكهف ال : الشيخ



  ....:  الطالب

 ومرة ذا ومرة ذا مرة يوصف الشيطان أن املعىن فهل  .اإلباء دون االستكبار ذكر ، صسورة ال :  الشيخ

 موضع يف الصفتني حدىإب املوصوف يوصف أنمن  مانع ال لكن مجيعا باالثنني موصوف هو نقول أو ؟ذا

    كرب ذا صار أي ))واستكبر(( ؛امتنع يعين ))ىأب(( ؟منافاة ال ألنه آخر موضع يف مجيعا وبالصفتني

 فعل كان أن ىعل بناء ؛اهللا علم يف الكافرين من كان املراد أن العلماء بعض زعم)) الكافرين من وكان ((

 ختريج هناك لكن ؛اهللا علم يف أي )) الكافرين من كان(( معىن فيكون سابق شيء علي يدل واملضي ماضي

 ومن ؛الصفة ذه املوصوف اتصاف حتقق ا ويراد الزمان مسلوبة أحيانا تأيت كان إن: نقول أن هذا من أحسن

 وما )) بصيرا سميعا اهللا وكان ))((حكيما عزيزا اهللا وكان )) ((رحيم غفورا اهللا وكان(( :تعاىل قوله مثل ذلك

 اتصاف حتقيق ا ويراد الزمان مسلوبة هنا كان فتكون ؛يزال ال بل مضي فيما كان أنه املعىن ليس هذه ؛اهأشبه

 من وكان (( ظاهره ى عل الكالم وجيري تأويل فيه وليس األقرب هو وهذا ،اجلملة عليه دلت مبا املوصوف
   .منهم  لكنه الكافرين كل هو ليس نهأل )) الكافرين

 ألن ؟ اآلية من الداللة وجه ما خاص سؤال ؟رياض وجهه ؛املالئكة ىعل آدم فضل بيان الكرمية يةهذه اآل يف 

 إشكال اآلية ويف منه أذل دونه مرتبة يف فهو لغريه سجد إذا الساجد أن ومعلوم له يسجدوا أن املالئكة أمر اهللا

 :يقول عزوجل واهللا بالشرك يأمرهم فكيف شرك تعاىل لغريه والسجود آلدم يسجدوا أن املالئكة أمر اهللا أن وهو

  ؟ ))بالفحشاء يأمر ال اهللا إن قل بها أمرنا واهللا ناءآبا عليه وجدنا قالوا فاحشة فعلوا وّإذا((

  ؛فكما سجد إخوة يوسف ليوس حتية سجود منها املراد يقال هنا السجدة بارك اهللا فيكم شيخ : الطالب

   سجودا حقيقيا ما الدليل على صرفه؟نعم. وليس :الشيخ 

  ؟اهللا لغري السجود جيوز ال بأنه اإلسالم دين من أخذنا: الطالب

  من دين اإلسالم؟  : الشيخ

  ..إقرار يوسف عليه السالم إلخوته: الطالب

  آخر أجيبوا عن هذا املكان؟ا إىل مكان ال تنقلون:الشيخ 

  :ليس شركا الطالب

؟ حقيقي حقيقي؛سجود  ،؟ الهكذا الرأسب خضوع حتية السجود إن كمال أخ قال ماك قولت إذا:الشيخ   

  وحتية.

   . .؟حىت معاذ بن جبل سجد  شركا اآلن على أن يكون :لكنها امتنعالطالب  



  ال حول وال قوة إال باهللا.:الشيخ 

  .  اهللا بأمر وقع هذا نقول  شيخ:الطالب   

 يسجد أن به أمر فإذا عزوجل اهللا حق السجود ؛اهللا لغري كان ولو عبادة صار اهللا بأمر وقع وإذا عمن: الشيخ

 أن أمر الذي إبراهيم قتل ذلك صار ومع ؟ الكبائر أكرب من املعصومة النفس قتل أليس مينعه؟ الذي فمن لغريه

 أو ولده اإلنسان يقتل كان إذا السيما ومعصية الشك حرام النفس فقتل ؛اجلليلة الطاعات من صار ولده يقتل

 بفعل مباذا؟ عزوجل هللا التذلل بأا العبادة تفسر وهلذا ؛هللا طاعة صار اهللا بأمر كان ملا لكن ؛قريبه أو أباه يقتل

 ذلك صار به اهللا أمر ملا لكن حقيقي سجود هو ونقول بظاهره القرآن نأخذ أن فالصواب نواهيه واجتناب أوامره

   . عبادة امتثاله وصار حقه من

 وجه ؟ كيف يؤخذ؟ أين من ؛معاملته عومل ظاهرا حدأ ىلإ انتسب من أن : الكرمية اآلية هذه فوائد ومن 

   ؟ املالئكة ىلإ انتسب أنه الداللة وجه ما إذا ؟ الداللة

 املسلمني معاملة افقنينامل وسلم عليه اهللا ىصل النيب عامل ولذلك ؛له شامال صار إليهم املوجه اخلطاب ألا

 أن حىت )أصحابه يقتل محمدا أن الناس يتحدث ال( :فقال بأعيام بعضهم يعرف نهأ مع يقتلهم أن ذنواستؤ 

  .نسبهم من ليس نهأ مع)  منهم القوم ىمول( :قال وسلم عليه اهللا ىصل النيب

  .أمره يتضح أن فالبد الشر ىعل اويمنط قلبه كان إذا باخلري املتظاهر أن اآلية:  هذه فوائد ومن 

  ..)) هذا يدل على أنه ((أبى واستكبرأن اهللا قال يف إبليس أنه : الطالب

 هل قلبه يف اإلنسان ينظر نأو  نفسه اإلنسان تربية إىل منه ننطلق هذا ؛خبيث مرض قلبه يف أنعلى : الشيخ  

 طهر ؛النار أهل من وهو للناس يبدوا فيما اجلنة أهل بعمل يعملقد  اإلنسان ألن ؛منه فليحذر خبيث سر فيه

 أهم هللا القلب وسجود ؛بالرأس اخلضوع من أهم بالقلب هللا واخلضوع ؛البدن تطهري من أهم القلب تطهري ؛قلبك

 رياء حتملوا ال ؛القلب إصالح ىعل احرصوا هذا ىعل احرصوا ـ ذلك علي يعيننا أن اهللا نسألـ  البدن سجود من

 الرجل إن( ؛اخلامتة بسوء لكم خيتم ال حىت القلوب طهروا ؛حسدا وال حقدا وال  للمؤمنني غال وال شركا وال
   .آمني ؛ذلك من بعظمتك نعوذ إنا اللهم )النار أهل من وهو للناس يبدوا فيما الجنة أهل بعمل ليعمل

 احلق ىعل واالستكبار األمر عن اإلباء ؛كلها الذم صفات مجع باهللا والعياذ إبليس أن الكرمية اآلية فوائد من

 خري ناأ قال ألنه ؛اخللق ىعل واستكرب ،اهللا أمر ثلتمي مل ألنه احلق نع استكرب إبليس ؛الكفر والثالث اخللق ىوعل

   انتهى الوقت نعم.  ؛الناس وغمط احلق بطر والكرب غريه وأذل بنفسه فاستكرب ؛منه

  ؟ البد  ذلك يظهر  أن سيئة طويته كانت ملن شيخ قلنا : السائل



ما أسر رجل سريره إال أظهرها اهللا على فلتات لسانه وصفحات :"قال احلسن رمحه اهللا  ،نعم : الشيخ
   ."وجهه

 يعين تعرفهم ال ومنهم من يعين قال بعضهم املنافقني عن وسلم عليه اهللا ىصل للنيب عزوجل اهللا قول: السائل 

  ومل يعلم النيب صلى اهللا عليه وسلم عنهم ؟  }مؤمنني{ أم ىعل ماتوا

  )   ولتعرفنهم : اهللا قال( الشيخ

  م من املنافقني لكن.إال قال : السائل 

  )).ولتعرفنهم في لحن القول ((: الشيخ 

  واآلية هذه ؟: السائل 

  أي آية؟: الشيخ

  ؟ وسلم عليه اهللا ىصل النيب يعرفهم ال املنافقني من بعض إن فيها قال اليت ذكرهاأ ال: السائل  

  انتهى الوقت.  .يبني أن البد نفاقهم يبني أن البد لكن: الشيخ

َها وَُكَال  اْلَجنةَ  َوَزْوُجكَ  َأْنتَ  اْسُكنْ  آَدمُ  يَا َوقـُْلَنا.((  الرجيم الشيطان من باهللا أعوذ:  الطالب  َحْيثُ  َرَغًدا ِمنـْ
َها الشْيطَانُ  فََأزَلُهَما) 35( الظاِلِمينَ  ِمنَ  فـََتُكونَا الشَجَرةَ  َهِذهِ  تـَْقَربَا َوَال  ِشْئُتَما  ِفيهِ  َكانَا ِمما فََأْخَرَجُهَما َعنـْ
 رَبهِ  ِمنْ  آَدمُ  فـَتَـَلقى) 36( ِحينٍ  ِإَلى َوَمَتاعٌ  ُمْستَـَقر  اْألَْرضِ  ِفي َوَلُكمْ  َعُدو  لِبَـْعضٍ  بـَْعُضُكمْ  اْهِبطُوا َوقـُْلَنا

َها اْهِبطُوا اقلنَ  ) 37( الرِحيمُ  التـوابُ  ُهوَ  ِإنهُ  َعَلْيهِ  فـََتابَ  َكِلَماتٍ   تَِبعَ  َفَمنْ  ُهًدى ِمني يَْأتِيَـنُكمْ  فَِإما َجِميًعا ِمنـْ
بُوا َكَفُروا َوالِذينَ ) 38( َيْحَزنُونَ  ُهمْ  َوَال  َعَلْيِهمْ  َخْوفٌ  َفَال  ُهَدايَ  ارِ  َأْصَحابُ  ُأولَِئكَ  بِآيَاتَِنا وََكذَهاِفي ُهمْ  الن 

  ))  )39( َخاِلُدونَ 

 رغدا منها وكال الجنة وزوجك أنت اسكن آدم يا وقلنا(( ماسبق أخذنا فوائده  :وتعاىل تبارك اهللا قال:  الشيخ
 فاعل ىعل معطوف زوج ))وزوجك أنت سكنا (( :وقوله ؛عزوجل اهللا هو القول فاعل الفاعل )) شئتما حيث

 نأل ؛الفاعل هي وليست للفاعل توكيد ))نتا(( نأل ))سكنا(( يف الفاعل ىعل أنت؟ ىعل وال ))سكنا(( يف

 املنفصل الضمري فأنت هذا ؛ وعلىوجوبا مسترت ألنه الفاعل فيه يظهر أن ميكن ال وفعل ؛أمر فعل ))سكنا((

 :وقوله؛ وغريه البخاري صحيح يف ذلك ثبت كما حواء هي ))كوزوج(( :وقوله املتصل للضمري توكيد وهذا

  بأشجاره. مسترت ألنه كبذل ومسي األشجار كثريال البستان هي ))الجنةاختلف العلماء؛ نعم أوال (()) الجنة((

 جنة وليست اخللد جنة أا والسنة القرآن ظاهر اخللد؟ جنة ىسو  جنة هي أم ؟اخللد جنة  باجلنة املراد وهل 

 للعهد هنا أل نأل ؛اخللد جنة لكنهاو  ؛ال اهلواء طيب املياه عذب املياه طيب راشجاأل كثرية بستانا ليست يعين



 هنيا أكال أي ))ارغد(( اجلنة هذه من أي  ))منها كال(( ))شئتما حيث رغدا منها وكال : ((وقوله ؛الذهين

 كال(( نأل زمان أي ويف أيضا ونقول ؛اجلنة هذه من مكان أي يف أي )) شئتما حيث(( .صتنغي فيه ليس
 هذه تقربا وال (( كان زمن أي ويف كان مكان أي من يأكالن فهما بزمانقيد ي مل مطلق فعل ))منها

 يف وأل ؛بعينها إليها أشار بل كذا أو كذا ةشجر  قلي ومل ))هذه الشجرة(( إليها اهللا أشار فالشجرة ))الشجرة

 يعين اإلشارة اسم أن إذ احلضوري للعهد فهو اإلشارة اسم بعد ألب ما جاء كل ألن ؛احلضوري للعهد الشجرة

 النيب وال نالقرآ يف اهللا يبني مل وهلذا ؛ال ؟ نوعها بيان يف أمهية لنا هل ))الشجرة هذه(( ؛قريب شيء ىلإ اإلشارة

 جوابا توقع األ ؛فتكونان :يقل ومل ))تكونا(( )) الظالمين من فتكونا(( ؛السنة يف وسلم عليه اهللا ىصل

 إن :وقيل ؛السببية فاء بعد مضمرة بأن منصوب بعدها والفعل للسببية هنا لفاءاف ))تقربا ال(( :قوله وهو للطلب

 مىت أنه القاعدة ىعل بناء عندنا املختار هو والثاين ؛للكوفيني والثاين للبصريني ألولاو  ؛الفاء بنفس منصوب الفعل

  ه.حيتمل املعىن مادام باألسهل نأخذ فإننا مجلة أو كلمة إعراب يف النحو علماء اختلف

 الجنتين كلتا (( :تعاىل اهللا قال ؛النقص هو الظلم أصل ألن ؛املعتدي هو والظامل)) الظالمين من فتكونا (( 
 انتهاك أو ،فيه غلو أو واجب يف بتفريط إما :أمرين من واحدكون بي والظلم ))شيئا منه تظلم ولم أكلها آتت

   .اهللا عصيتما ألنكما ظاملان فأنتما فعلتما إن يعين محرملل االنتهاك هنا به واملراد ؛رمحمل

   خالد؟ يا أخذنا أين من عزوجل هللا القول إثباتالكرمية:  اآلية هذه يف

  . ))آدم يا وقلنا((: الطالب

 آدم يا(( :قوله من يؤخذ؟ أين من رتبم وحرف مسموع بصوت اهللا قول أن ىعل دليل أيضا اوفيه: الشيخ
  .فائدة ذلك يف يكن مل يسمعه آدم أن ولوال )) اسكن

 أنت اسكن آدم يا ( للحروف يبتتر  وهذا ))وزوجك أنت اسكن آدم يا(( :قال ألنه مرتب هو :وأيضا 
 (( :عاىلت قوله وأن مرتبا ليس تعاىل اهللا كالم إن :يقول البدع أهل بعض ألن ذلك قلنا وإمنا)) الجنة وزوجك

 ؛مرتب غري واحدة دفعة خرجت  الباء وامليمو  السني يعين واحدة دفعة خرجت ))الرحيم الرحمن اهللا بسم

 بعضه وأن رتتبهب قلنا لو يزعمون ألم ؛بعضب بعضه قرتنم اهللا كالم إن يقولون الذين انيةقرت اال يسمون وهؤالء

 حبادث إال يقوم ال احلادثأن  عندهم القاعدة أن تعرفون وكما حادثا يكون أن ذلك من لزم بعض ىعل سابق

  . باطلة قاعدة هذه أن مرارا بيننا وقد

                                   . خلقهما ما أول من اجلنة أسكنهما حيث وحواء آدم ىعل عزوجل اهللا منة :اآلية هذه فوائد ومن 



 فإن .آدم أبينا سنة فهذه )) وزوجك أنت اسكن(( :لقوله ؛آدم لبين النكاح مشروعية :الكرمية اآلية فوائد ومن

 له بنتا تكون إذا :قائل قال فإن .ضلعه من اهللا هاخلق ضلعه من خلقت إا :قلنا ؟ من بنت زوجته :قائل قال

  ابنته؟ يتزوج فكيف

 آدم بين من أخته األخ يتزوج أن جاز فكما ؛شاء ما حيكم أن هللا يشاء ما حيكم أن تعاىل هللا أن :فاجلواب 

  . يشاء ما حيكم تعاىل واهللا ضلعه من تعاىل اهللا خلقها من  آدم يتزوج أن جاز فكذلك األول

 حيث(( :قوله بدليل لإلباحة هذا فإن )) منها وكال(( :لقوله لإلباحة يأيت األمر أن :الكرمية اآلية فوائد ومن 
 يقوم حىت للطلب نهأ فيه األصللكن و  لإلباحة يأيت األمر أن والشك مكان أي من يأكال أن خريمها ))شئتما

           .لإلباحة نهأ ىعل الدليل

 أين من ؛وقت كل يف موجود هو بل حمدود وقت له ليس اجلنة مثار أن النص ظاهر أن :الكرمية اآلية فوائد ومن 

 :اجلنة فاكهة يف تعاىل اهللا قال وقد ؛الزمان يف التعميم قتضيي املكان يف فالتعميم )) شئتما حيث(( تؤخذ؟

  )). ممنوعة وال مقطوعة ال كثيرة وفاكهة((

 تقربا فال (( :لقوله نفسه به تتعلق قد شيء عن فينهاه العبد ميتحن قد تعاىل اهللا أن :الكرمية اآلية فوائد ومن 
  . اقربا عن النهي إىل احتيج ما ا تتعلق النفس أن ال لو أنه :ذلك ووجه )) الشجرة هذه

 فال((  :تعاىل قوله فإن ؛منه التحذير يف للمبالغة مباشرة الشيء فعل واملراد الشيء قربان عن ىينه قد أنه :ومنها
 ي األكل إىل يؤدي قد منها القرب كان ملا لكن منها تأكال ال أي ))تقربا ال(( املراد )) الشجرة هذه تقربا

  . قرا عن

 منا أراد تعاىل اهللا كان لو أنه :الداللة ووجه ؛اهللا أفهمه ما يفهم أن لإلنسان ينبغي : أنهالكرمية اآلية فوائد ومن 

  .عني ما وتعني أم ما تبهم نأ اهللا مع فاألدب ؛لعينها معينة شجرة نعتقد أن

 من فتكونا الشجرة هذه تقربا وال (( :قوله من تؤخذ؟ أين من األسباب إثبات : الكرمية اآلية فوائد ومن 
   )).    الظالمين

 هذه تقربا وال (( :لقوله ؛عليها وعدوان للنفس ظلم ،ظلم تعاىل اهللا معصية أن : الكرمية اآلية فوائد ومن
   .))الظالمين من فتكونا الشجرة

 و الزلل يف أوقعهما مبعىن ))أزلهما(( أن :بينهما والفرق ))فأزالهما(( :قراءة ويف ))فأزلهما(( :تعاىل اهللا قال مث 

 ىوعل ؛منها وأخرجا عنها فزاال الزلل يف أوقعهما الشيطان يكون األوىل القراءة ىفعل ؛حنامها مبعىن ))أزالهما((

  يف تنحيتهما . سببا كان أي حنامها معىن يكون الثانية



 حىت يغويهما أن أراد آلدم يسجد أن أىب الذي شيطانال أنه الظاهر ؟ هو شيطان أي )) الشيطان أزلهما(( 

 ((     :قال وهلذا ؛اجلنة عن ؟ الشجرة عن أو اجلنة عن أي ))عنهاالشيطان  أزلهما(( اهللا معصية يف مثله يكونا

  . األماكن من يكون ما أحسن يف كانا ألما ؛النعيم من فيه كانا مما أخرجهما )) فيه كانا مما فأخرجهما



وهلذا قال:  ؛عن اجلنة أو عن الشجرة ؟ عن اجلنة :)) أي فأزلهما الشيطان عنهانا مثله. ((و كييغويهما حىت 

 ؛ألما كانا يف أحسن ما يكون من األماكن جنة ؛النعيم ا فيه مننمما كا)) أخرجهما أخرجهما مما كانا فيهف((

 (( :هلما اهللا قال أي ))وقلنا (( ؛أذن هلما من باألكل من حيث شاء ومع ذلك أخرجهما الشيطان مما كانا فيه

 :يقل ومل ؛للجمع اخلطاب ))اهبطوا(( ))حين إلي ومتاع مستقر األرض في ولكم عدو لبعض بعضكم اهبطوا

  .نعم ))عدو لبعض بعضكم (( :قال ذاوهل ؛الشيطان ؟ وزوجه آدم ىلإ انضاف الذي فمن ؛اهبطا

 األرض في ولكم(( وحواء آلدم عدو الشيطان آلخر؟ل عدو الذي من ))عدو لبعض بعضكم اهبطوا وقلنا (( 
 ؛النعم من اهللا آتاكم مبا فيها تتمتعون وسوف األرض يف تستقرون سوف أنكم يعين )) حين إلي ومتاع مستقر

    . الساعة قيام وهو ))حين ىلإ(( لب الدوام وجه ىعل ال لكنو 

  )).عنها الشيطان فأزلهما(( :لقوله ؛الشيطان ميليه الذي الزلل وقوع من احلذر أوال: فوائد اآلية يف

 أن عليه يصرب مل الشيطان فإن ؛أباهم أغر كما آدم بين يغر الشيطان نأ :ىأخر  آية إىل الضمب افوائده ومن 

 هل آدم يا وقال (( ))الناصحين لمن لكما إني وقاسمهما ((بغرور دهلما بل ؛الشجرة هذه من كال هلما يقول
 فليحذر وعليه ؛الشجرة من يأكال أن ماهير تغ اليت باألشياء ىفأت )) ىيبل ال وملك الخلد شجرة ىعل أدلك

 كانت إن مث ؛عينه يف املعصية فيصغر له فيوسوس لإلنسان يأيت قد الشيطان ،الشيطان وساوس من اإلنسان

 أن ، احذر عدوكعدوك احذر لذلكو  ؛االختيار عليه فيسهل منها يتوب بأن مناه تصغريها من يتمكن مل كبرية

  . يغرك

  )). عدو لبعض بعضكم (( :تعاىل لقوله ؛لإلنسان عدو الشيطان أن :الكرمية اآلية فوائد ومن 

   .الشريف  همعوإيقا آدم بين عن اخلري إزالة ىعل حيرص الشيطان أن :الكرمية اآلية فوائد ومن 

 الشيطان من النجوى إنما (( :تعاىل قال كما والغم واهلم احلزن اإلنسان قلب يف يلقي الشيطان أن :ذلك ومن
 إىل النعيم من ))فيه كانا مما أخرجهما(( :يقول فهنا )) اهللا بإذن إال شيئا بضارهم وليس آمنوا الذين ليحزن

  . ذلك فيه انجيد ماال

 وزوجك أنت اسكن آدم يا(( :فقوله ؛قدريا ويكون شرعيا يكون تعاىل اهللا قول أن : الكرمية اآلية فوائد ومن
 ألنه ؛كوين أنه الظاهر ))عدو لبعض بعضكم اهبطوا وقلنا : ((وقوله ي؛شرع هذا )) منها كال و الجنة

 لكن شرعيا قوال يكون أن وحيتمل  كوين قول هذا لكن ؛هبطا ملا إليهما األمر عاد لو أنه يعلم وتعاىل سبحانه

  واهللا أعلم. كوين قول نهأ عندي األقرب



 ىأعل من يكون واهلبوط)) اهبطوا(( :قوله من ؟ أين من تؤخذ ؛عال كانم يف اجلنة أن : الكرمية اآلية فوائد ومن

  .أسفل إىل

 هذه تأملوا ))عدو لبعض بعضكم اهبطوا (( :لقوله ؛اجلنة يف معهما كان الشيطان أن :الكرمية اآلية فوائد ومن 

  ؟أوال يصح هل الفائدة

  .يصح: الطالب  

 نسبةالب السماء ومن ،وحواء آلدم نسبةالب اجلنة من السماء من يعين ))ااهبطو(( :يقال أن حيتمل،:الشيخ 

  .  أبوينا يضل أن ألجل امتحانا اجلنة دخل الشيطان أن وحيتمل ؛للشيطان

 لقوله ؛األرض يف إال يعيشوا أن ميكن ال ،آدم لبين األرض يف إال العيش ميكن ال نهأ: الكرمية اآلية فوائد ومن

 تموتون وفيها تحيون فيها (( :تعاىل قوله هذا ويؤيد  ))حين إلى ومتاع مستقر األرض في ولكم(( :تعاىل
  .))تخرجون ومنها

 املراكب بعض يف أو الكواكب بعض يف إما األرض غري يف يعيشوا أن الكفار حماولة أن نعلم ذلك ىعل وبناء  

  . األرض مستقرهم يكون أن البد ألنه ؛شيء جتدي ال حماولة

    )). حين ىإل ومتاع مستقر األرض في ولكم(( :لقوله ؛الدنيا يف آدم لبين دوام ال أنه :الكرمية اآلية فوائد ومن 

 اهللا من ورغمورضي  وقبل خذأ نهأ يعين ىتلق )) عليه فتاب كلمات ربه من آدم فتلقي (( :تعاىل اهللا قال مث 

 هذه هي فما ؛الكلمات هنا الفاعل فيكون ))كلمات ربه من آدم ىفتلق (( :قراءة ويف ؛كلمات تعاىل

 من لنكونن وترحمنا لنا تغفر لم وإن أنفسنا ظلمنا ربنا قاال(( :ىلاتع قوله هي الكلمات ؟الكلمات
 مل إن بأنه عزوجل هللاإىل ا اوتضرعهم أنفسهما وظلما أذنبا بأما وحواء آدم اعرتاف فالكلمات إذا ))الخاسرين

   . اخلاسرين من لكانا ويرمحهما هلما يغفر

   ؟ آدم من خلقت حواء أن شيخنا قلتم : السائل

 بينخلق  يف تليس  لكنها ؛مين بضعة إا :فاطمة يف قال والرسول ،منه خلقت؟ أين منأن تكون منه؟ : الشيخ

   .به علمأاهللا  وجه ىعل تخلق ؛دافق ماء من خلقت ألا ؛آدم

 ))اهبطا(( :تعاىل قوله يف ورد ولكن وإبليس وحواء آلدم أمر أا ))اهبطوا وقلنا(( :تعاىل قوله يف قلتم:السائل  

  ؟ رأيكم فما

 من للشيطان بالنسبة يعين ))اهبطوا(( :قوله يف اخلطاب إليه وجه الشيطان نأ ا يؤيدمم هذا نعم أي: الشيخ

   . اجلنة من وحواء آلدم بالنسبة السماء



  ؟ النجوى تكون كيف:السائل  

 أو والسالم الصالة عليه النيب إليهم أقبل إذا املنافقون وكان وصاحبه الرجل بني اخلفي الكالم النجوى:الشيخ 

   .ذلك غري أو إيذائه أو قتلهب يتحدثون يكونوا أن له اعوتروي للمؤمن  ةإغاظ بينهم يتهامسون ةصحابال نم غريه

  للشيطان ؟ نجوىال تكون كيف: السائل 

   نعم هو الذي ميليها، هو الذي ميليها على من فعلها.:  الشيخ 

  ؟ األرض ىعل ما إباحة ))حين إلي ومتاع((: تعاىل قولهيف  هلشيخ بارك اهللا فيك : السائل

  إباحة؟ : الشيخ

  إباحة ما على األرض؟:السائل  

 األرض في ما لكم خلق الذي وهو (( هذا من أصرح ىأخر  أية ويف يؤخذ نعم أطلق املتاع؟ يعين أنه: الشيخ
   .)) جميعا

  ؟ اهللا رمحة نع مطرود وهو اجلنة يف ومها وحواء دمآل الوسوسة من الشيطان متكن فيك: السائل

 يف امعهم ليس نهإ قلنا وإذا معهم يسكن فهذا نةاجل من أي ))منها اهبطوا(( :قوله إن إنه :قلنا إذا أما : الشيخ

   .ويناديه خياطب الشارع يف ورجل بيته يف اإلنسان ميكن أال ؛بعيد من ولو هلما يوسوس أن ميكن فإنه اجلنة

  ؟ وحواء آدم يراه مرئيا الشيطان كان هل: السائل

  كيف؟: الشيخ

  آدم وحواء ؟ :الشيطان يراهالسائل  

    .يرياه كانا أما الظاهر لكن الشك يرامها هو ،يرامهاواهللا أعلم  كان نهأ الظاهر هو:الشيخ  

 غري من خلقت حواء وأن أم وال أب غري من خلق آدم أن:  بعضهم قول صحةمدى  ما الشيخ فضيلة:السائل  

  ؟قول صحيح الهذا  أب غري من خلق السالم عليه عيسى وأن أم

   . أب بال أم من وعيسى ،أم بال أب من وحواء ،أم وال أب ليس من  من طني من خلق آدم صحيح : الشيخ

 قبل اجلنة دخلواعليه الصالة والسالم  رسولكذلك الو  وحواء آدم أن نعلم هنا من.  إليك اهللا أحسن: السائل 

  ؟ اجلنة وادخل من األنبياء وغريهم كلهنا هل اآلخرة دار

   . أعلم ال ناأ نعلم ما:الشيخ  

 )) إبليس إال فسجدوا آلدم اسجدوا للمالئكة قلنا وإذ (( :تعاىل قوله يف يقول فيمن رأيكم ما شيخ: السائل

  ؟ املالئكة من كان إبليس أن ىعل يدل هنا فاالستثناء



 ))ربه أمر عن ففسق الجن من كان إبليس إال فسجدوا((:  لقا تعاىل اهللا بأن هذا ىعل نرد نعم أي: الشيخ

 وهو هو عنصره إىل عاد وهلذا ؛عنصرهم عن خمتلف عنصره هلكن معهم مجلتهم يف أي املالئكة من كان وأنه

    . نور من خلقواأم  وهمعادوا إىل عنصرهم و  ؛النار

 عن ى فكيف )) واخشوني تخشوهم فال دينكم من كفروا الذين يئس اليوم (( :تعاىل قوله يف: السائل

  ؟ اجلواب فما يئسوا أم أن أخرب أنه مع خشيتهم

  ؟ هااذكر اآلية  قبلها ال ، املشركون وكان ))دينكم لكم(( :قال ملاويش اإلشكال؟ : الشيخ

   )) ؟اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فال تخشوهم واخشوني((: السائل

 الفاء )) واخشوني تخشوهم فال دينكم من كفروا الذين يئس اليوم (( : يقول جيد إشكال هذانعم  :الشيخ 

 فما ؟يئسوا مأ أخرب نهأ مع خشيتهم عن ى فكيف قبلها ماع فرع بعدها ما أن ىعل تدلو  عاطفة أا الشك

  ؟ اإلشكال فهمتمما  وأ ؟ اجلواب هو

  :...... الطالب

 ختشوهم فال الكرة لكم دواعاأ إذا لكن ؛واستبعدوا أن ترجعوا عنه دينكم من يئسوا أم عىنامل إن الظاهر : الشيخ

  . اعلم اهللالكن  حممد قال ما مثل يظهر ما هذاذا؛ يف ه

  شيخ .يا انتهى الوقت : الطالب 

  انتهى الوقت . :الشيخ 

َها اْهِبطُوا قـُْلَنا الرِحيمُ  التـوابُ  ُهوَ  ِإنهُ  َعَلْيهِ  فـََتابَ  َكِلَماتٍ  رَبهِ  ِمنْ  آَدمُ  فـَتَـَلقى((: الطالب  َفِإما َجِميًعا ِمنـْ
بُوا َكَفُروا َوالِذينَ ) 38( َيْحَزنُونَ  ُهمْ  َوَال  َعَلْيِهمْ  َخْوفٌ  َفَال  ُهَدايَ  تَِبعَ  َفَمنْ  ُهًدى ِمني يَْأتِيَـنُكمْ  بِآيَاتَِنا وََكذ 
 َوَأْوُفوا َعَلْيُكمْ  َأنـَْعْمتُ  الِتي نِْعَمِتيَ  وااذكر  ِإْسَرائِيلَ  بَِني يَا) 39( َخاِلُدونَ  ِفيَها ُهمْ  النارِ  َأْصَحابُ  ُأولَِئكَ 
قًا َأنـَْزْلتُ  ِبَما َوآِمُنوا) 40( فَاْرَهُبونِ  َوِإيايَ  بَِعْهدُِكمْ  ُأوفِ  بَِعْهِدي لَ  َتُكونُوا َوَال  َمَعُكمْ  ِلَما ُمَصدَوَال  بِهِ  َكاِفرٍ  َأو 
   )).تـَْعَلُمونَ  َوَأنـُْتمْ  اْلَحق  َوَتْكُتُموا بِاْلَباِطلِ  اْلَحق  تـَْلِبُسوا َوَال ) 41( فَاتـُقونِ  َوِإيايَ  َقِليًال  ثََمًنا بِآيَاِتي َتْشتَـُروا

 أخذ أي ))ىتلق(( )) كلمات ربه من آدم ىفتلق (( :تعاىل اهللا قال. الرجيم الشيطان من باهللا أعوذ  الشيخ :

 وإن أنفسنا ظلمنا ربنا (( :تعاىل قوله هي الكلمات وهذه ؛وأخذها تقبلها الكلمات هذه هيلإ اهللا ىقأل ما حني
 الربوبية وهي ؛آدم إىل الربوبية إضافة فيه هذا )) ربه من((: وقوله  ))الخاسرين من لنكونن وترحمنا لنا تغفر لم

 والتوبة )) الرحيم التواب هو إنه (( .عليه ربه فتاب يعين ؛اهللا ؟ من الفاعل )) عليه فتاب(( :وقوله اخلاصة

 تعليل اجلملة هذه)) الرحيم التواب هو إنه (( ؛عزوجل ربه إىل رجع إذا املذنب عن والعفو املؤاخذة رفع :هي



 ))التواب هو(( :ولهقو  ))؛الرحيم التواب(( :العظيمني االمسني هذين ىمقتض هذا ألن ))عليه فتاب(( :لقوله

 أو الصفة قبلما  نأل ؛والصفة اخلرب بني الفصل :نقول ال هنا ؛والتوكيد ويش بعد؟ احلصر يفيد الفصل ضمري هو

 من نستفيد إذا ؛به يوصف وال يوصف ال نهإ :النحويون يقول والضمري ؛ضمري صفة يكون أن حيتمل ما قبل

  . واحلصر التوكيد :امه فقط فائدتني هنا الفصل ضمري

 علينا اهللا من التوبة أكثر فما ؛العباد ىعل عزوجل اهللا توبة لكثرة وذلك من تاب مبالغة صيغة  ))التواب((: وقوله

 ىعل تعاىل هللا أن واعلم ؛تواب نفسه اهللا ىمس فلذلك ؛التائبني أفراد باعتبار التوبة أكثر وما ؛منا فرد كل ىعل

 العبد يوفق نهأ يعين ؛التوبة قبول :الثانية والتوبة ؛للتوبة التوفيق :وهي العبد توبة قبل األوىل التوبة :توبتني عبده

 إذا حتى خلفوا الذين الثالثة ىوعل((: وتعاىل تبارك اهللا قال القرآن يف وكالمها ؛عليه اهللا فيتوب ،فيتوب لتوبةل
 عليهم تاب ثم إليه إال اهللا من ملجأ ال أن وظنوا أنفسهم عليهم وضاقت رحبت بما األرض عليهم ضاقت
 توبة عليهم اهللا فيتوب ؛اهللاأي ليتوبوا إىل  ليتوبوا للتوبة التوفيق توبة األوىل التوبة هذه إذا ؛ليتوبوا تاب ))ليتوبوا

 لتوابا إذا)) السيئات عن ويعفوا عباده عن التوبة يقبل الذي وهو: ((تعاىل قوله ففي القبول توبة وأما؛ القبول

 ؛التوبة قبول: والثاين ؛للتوبة التوفيق :األول :نوعني أو ،قسمني ىعل تعاىل اهللا وتوبة ؛تاب من مبالغة صيغة

                                        . العظيم القرآن يف وكالمها

 ضمن يف داخل ))الرحمنـ((ف هذا ىوعل ؛عباده من شاء من إىل الواصلة الواسعة الرمحةا ذو  يعين ))الرحيم((

 ذكرا وإن اآلخر ضمن يف أحدمها دخل وحده ))الرحيم(( أو وحده ))الرحمن(( ذكر إذا ألنه )) ؛الرحيم((

    .الفعل باعتبار ))الرحيم((و الصفة باعتبار ))الرحمن(( صار مجيعا

 فيها كانت  اليت كلماتهلذه ال وفقه حني آدم أبينا ىعل وتعاىل اهللا سبحان اهللا منة : الكرمية اآلية هذه فوائد من

  . )) كلمات ربه من آدم ىفتلق(( :لقوله ؛التوبة

 أحد  ىعل منّ  إذا اهللا بأن يشعر إنسان كل ألن ؛احلقيقة يف علينا منة هي أبينا ىعل اهللا ةمنّ  أن: فوائدها ومن

   عليه مانا كان أجداده

 من لنكونن وترحمنا لنا تغفر لم وإن أنفسنا ظلمنا ربنا((  :اإلنسان قول أن:  الكرمية اآلية هذه فوائد ومن 
                                                                                          .عبده ىعل اهللا توبة لقبول سبب )) الخاسرين

 :التوسل من أنواع فيها ))الخاسرين من لنكونن وترحمنا لنا تغفر لم وإن أنفسنا ظلمنا ربنا (( يف أي وفيها

 ؛اهللا ىلإ األمر تفويض :الثالثة واحلالة ))أنفسنا ظلمنا(( العبد حبال التوسل :والثاين ؛بالربوبية التوسل األول

                                     . توسل فهو له يغفر مل إذا العبد ذكر فيها أيضا ))نكونن من الخاسرينلألن (( قولي رمبا :والرابعة



 الكلمات وتلقي كلمات منه ىتلق ؟ ذلك كيف ؛مسموع بصوت يتكلم تعاىل اهللا أن:  الكرمية اآلية فوائد ومن

 بصوت يسمع بكالم يتكلم تعاىل اهللا أن واجلماعة السنة أهل عليههذا هو الذي و  ؛الصوت بسماع إال يكون ال

    .ةءمقرو  وحروف مسموع

 التوفيق األوىل تان:من ذلكيف  فيكون ؛التوبة بقبول آدم ىعل عزوجل اهللا منة:  الكرمية اآلية هذه فوائد ومن    

                                                 . ))عليه فتاب(( :قال حيث التوبة قبول :والثاين ؛اهللا من الكلمات ىتلق حيث لتوبةل

 تعاىل اهللا نإف اهللا طاعة إىل الرجوعو  اهللا ىلإ األمر تفويض يف صدق إذا اإلنسان أن: الكرمية اآلية فوائد ومن

 أتاه ومن باعا إليه  اهللا تقرب راعاذ إليه تقرب من(  عبده من أكرم اهللا أن كثرية شواهد له هذاو  ؛عليه يتوب
                                                                      .اإلنسان كرم من وأبلغ ىأعل عزوجل اهللا فكرم )هرولة أتاه يمشي

  . ))والرحيم التواب(( :الكرميني االمسني هذين إثبات :الكرمية اآلية فوائد ومن

 بالتوبة اختصاصه املراد ولكن ؛الفصل ضمري بدليل ؛والرمحة بالتوبة اهللا اختصاص :الكرمية اآلية هذه فوائد ومن

 أشبه وما أمته ىعل ابنه ىعل عبده ىعلمثال  يتوب قد اإلنسان نأل ؛توبة كلب ليس ؛غريه عليه يقدر ال اليت

 خاصة هذه )) اهللا إال الذنوب يغفر ومن : ((قوله يف املذكورة وهي اهللا ال يقدر عليه إال اليت توبةال لكن ؛ذلك

 باهللا ينحصر ال ثابت هذا ببعض بعضهم اخللق رمحة أما ؛هللا إال تكون ال اليت الرمحة ا املراد الرمحة كذلك ؛باهللا

    ) .الرحمن يرحمهم الراحمون(  :والسالم الصالة عليه النيب قال وهلذا ؛عزوجل

 أو اجلمع املراد وهل ؛اجلمع ىعل تدل الواو ))اهبطوا(( )) جميعا منها اهبطوا قلنا (( :عزوجل اهللا قال مث   

 فمن ؟ثالثة اجلمع أقل أو اثنان اجلمع أقل هل خمتلفون العلماء ألن ؛اثنان اجلمع أقل أن ىعل بناء التثنية املراد

 ؛وإبليس وحواء آدم :قال ثالثة اجلمع أقل :قال ومن ؛فقط وحواء آدم هنا املراد :قالوا اثنان اجلمع أقل إن :قال

 ؛كلمهمايو  هلما يوسوس حوهلا هو ولكن آلدم يسجد أن أىب حني منها خرج اجلنة يف يكن مل وإن إبليس ألن

 الضمري أن يؤيد مما وهذا  ؛اهبطا فيها ؟ باأللف اهبطا آنقر يف ال هل )) جميعا منها اهبطوا(( :مجيعا هلم فقيل

.  ))اهبطوا(( يف الواو من حال وهي ؛االثنني أي ))جميعا منها ااهبط((  ؛فقط اثنني ىعل تدل إمنا الواو هنا

 بنون مؤكد فعل أيضا ))يأتينكم((و للتوكيد زائدة وما شرطية نإف ما إن أصلها إما )) ىهد مني يأتينكم فإما((

 فإما (( ؛وتقديرا لفظا كيد التو بنون التصاله ؟ ملاذا ؟ أيش ىعل مبنيا كان بل جمزوما يكن مل ولذلك ؛التوكيد
 اهللا يوحيه الذي بالوحي وذلك علما أي ))ىهد مني يأتينكم إماف(( طيب )) تبع فمن ىهد مني يأتينكم

 جواب هي الفاء بعد اجلملة نأل ؛ الشرط جواب لجوابل رابطة هنا الفاء ))تبع فمن (( ؛ورسله أنبيائه إىل تعاىل

 الشرط)) فعل تبع((و شرطية من  ))تبع فمن(( :وقوله ؛امسية فعلية؟ وال امسية هنا ءالفا بعد واجلملة الشرط



 (( مجلة اآلن الشروط ستأخذ انظر مبتدأ وخوف نافيه وال  أيضا للجواب رابطة ))خوف فال(( :قوله يف والفاء

 فمن(( :جواب  ))خوف فال (( :ومجلة ))فإما يأتينكم: (قوله يف إن جواب ))خوف فال يهدا تبع فمن
 اهللا وأضافه ؛ألحكامه وامتثاال أخبارهب تصديقا به أخذ أي ))هداي تبع فمن ىهد مني يأتينكم فإما(( ))تبع

 فيما ))يحزنون هم وال(( يستقبل فيما  ))عليهم خوف فال(( ؛به عباده وأمر عزوجل أنزله الذي ألنه لنفسه

 ألم سبق عما حيزنون هم وال آمنون ألم ؛يستقبل مما عليهم خوف ال الطمأنينة غاية مطمئنون هم بل ىمض

    . الصاحل بالعمل فيه وقاموا اغتنموه قد

أبكر؟ من  من إال يكون ال واهلبوط ))اهبطوا(( :لقوله األول يف عاليا كان آدم أن :منها: فوائد اآلية هذه يف

  أين؟

  من السماء؟  : الطالب

 عن عبارة هي أو ؟اخللد جنة هي آدم اسكنها اليت اجلنة وهل طيب. ىأعلال؛ اهلبوط ال يكون إال من : الشيخ

 أا به املقطوع نقل مل إن والصحيح للعلماء قوالن هذا يف األار؟ كثري النبات كثري األشجار كثري عظيم بستان

 قلنا ؟منها خيرج مل دخلها من واجلنة الصحيح هو هذا إن تقولون كيف يقال وال ؛آدم أسكنها اليت ىاملأو  جنة

 ىاملأو  جنة أا الراجح قولفال هذا ىوعل ؛فال اآلن أما مةاالقي يوم البعث بعد ؟ مىت منها خيرج مل دخلها من نعم

  : املشهورة ةيميامل يف القيم ابن يقول هذا ويف

   المخيم وفيها ىاألول منازلك         فإنها عدن جنات ىعل حيف              
  .)) قلنا(( : لقوله ؛هللا الكالم إثبات:  الكرمية اآلية هذه فوائد ومنطيب . األوىل منازلك قال

 صح ما ذلك مسعوا  أم ال فلو )) جميعا منها اهبطوا: ((لقوله ءةمقرو  وحروف مسموع بصوت أنه :ومنها 

  . إليهم األمر توجيه

 هذا ىوعل ))جميعا((: لقوله البالغة ومن فصيح العريب األسلوب يف التوكيد أن :الكرمية اآلية هذه فوائد ومن 

 إذا للرجل فتقول ؛يؤكد أن فينبغي مااه كان إذا الشيء نأل ؛اإلعراب حيث من حال ألنه ؛معنوي توكيد هوو 

  . واحلث التوكيد أيش؟ املقصود مراتعدة  عجل عجل عجل فالن يا :شيء ىعل حتثه أن أردت

  . )) ىهد مني يأتينكم فإما (( :لقوله ؛اهللا عند من ىاهلد أن الكرمية اآلية هذه فوائد ومن 

  .  به يأيت الذي هو ألنه ؛عزوجل اهللا من إال ىاهلد تسأل ال أنك :الفائدة هذه لىع ويتفرع

 الوقوع ىعل تدل ال هي نعم :قلنا ؟كإذا ليست ألا ؛الوقوع ىعل تدل ال إن ))يأتينكم إما(( :قائل قال فإن

  .))نذير فيها خال إال أمة من ما(( أنه الواقع هو ما ؛الوقوع ىعل يدل الواقع لكنو 



 عليهم خوف فال(( :لقوله ؛خلفه ومن يديه بني آمن فإنه اهللا ىهد اتبع من أن: الكرمية اآلية هذه فوائد ومن 
  . ))يحزنون هم وال

 أما ))يحزنون هم وال عليهم خوف فال (( :لقوله ؛غريه أحد ال رابحال فهو اهللا ىهد تبع من أن :فوائدها ومن 

  . ىمض ما ىعل وحزن يستقبل مما خوف بني دائما فهم هؤالء الناس غري غري

 :قلنا حننطيب   ))خالدون فيها هم النار أصحاب أولئك بآياتنا وكذبوا كفروا والذين (( :عزوجلاهللا  قال مث 

 يدل ما  ))يأتينكم فإما(( : الصيغة هذه يف نقول أن ممكن الوقوع ىعل يدل الواقع ولكن الوقوع ىعل تدل ال نإ

   .الواقع هو كما الوقوع ىعل يدل اجلملة توكيد ،التوكيد وهو الوقوع ىعل

 ))كفروا الذين(( ))خالدون فيها هم النار أصحاب أولئك بآياتنا وكذبوا كفروا والذين (( :عزوجل اهللا قال مث

 يف مجلة ))خالدون فيها هم(( ؛مبتدأ خرب ملةاجل ))النار أصحاب أولئك(( عليها معطوف ))اوكذبو(( مبتدأ

 ))اوكذبو(( باألمر ))كفروا(( )) وكذبوا كفروا الذين(( ؛خالدين كوم حال يعين احلال ىعل نصب موضع

 وإما ،استكبار إما :شيئني ىعل يدور الكفر ألن ؛للكفر األساسان مها وهذان ؛واستكبار جحود فعندهم رب؛باخل

  . جحود

 ؛استكبار نعم ؟ وقومه فرعون كفر طيب ؛استكرب لكن مقر هو ، نعمنعم استكبار؟ مقر؟ إبليس؟ كفر ولننظر 

 نفوسهم يف لكنهم ؛مكذبون ألسنتهميف  فهم ))بها جحدوا(( :قال اهللا نأل ؛التكذيبو  حوداجل ظاهره لكنه

 أفعاهلم وباعتبار ؛جحود أيش؟ أقواهلم فباعتبار ؛وجحود استكبار كفرهم إن :قولن أن ميكن إذا مصدقون

  .هلا ينقادوا ومل عنها واستكربوا األعمال عن كفروا  أي ))كفروا الذين(( :فقوله ؛باحلق رونقم ألم ؛استكبار

 لكن ؛شدة األمر زاد الكونية اآليات ذلك إىل ضافان وإن ؛الشرعية اآليات ؟ اآليات أي )) بآياتنا  وكذبوا (( 

 قريش كفار مثالف ؛الشرعية دون الكونية باآليات آمنوا من الكافرين املكذبني من ألن ؛الشرعية اآليات املهم

 وأنه ،مميت وأنه ،حميي وأنه ،الرازق هنوأ ،السموات خالق اهللا بأن يقرون ،الكونية باآليات بآية بأيش؟ مؤمنون

  الشرعية باآليات الكفر أن مادام  ))بآياتنا(( إذا طيب ؛الشرعية باآلياتكافرون  لكنهم ؛األمور جلميع مدبر

 الكونية باآليات الكفر ذلك ىلإ ضافان وإن ؛الشرعية أيش؟ ))بآياتنا(( فلنقل الكونية باآليات الكفر مينتظ

 يعافتر  ال لطريقهم واجتنابا هلم استبعادا البعيد بإشارة إليهم وأشار ؛املذكورون أي ))أولئكو(( ؛وشرا قبحا ازداد

 فيها هم النار أصحاب (( املذكورون أي ))أولئك(( :قال واالستبعاد منهم التربؤ لظاهر لكنهم ؛هلم يةلوتع هلم
 فيه ما كل أبدا املؤمنني يف تأيت ما الكفار يف إال أصحاب تأيت ال وهلذا ؛هلا املالزمون أي أصحاا ))خالدون



 :وقوله؛ صاحب من يالزم أن البد واملصاحب ؛هلا مصاحبون هم الذين املراد ألن ؛الكفار فهم النار أصحاب

  .ماكثون أي ))خالدون اهفي هم((

 يف آيات ثالث ذلك ودليل ؛الدائم املكث بذلك املراد إن :نقول أن يتعني ؟ الدائم أو الطويل املكث املراد وهل 

 ؟اآلية أتيت أين من نعم هات؟ حمجوب  النساء فآية؛ اجلن يف وآية األحزاب يف وآية النساء يف آية :اهللا كتاب

 ما اقرأ ؟ ييحي ما حتفظها ؟ النساء آية منك نريد اجلن ويف األحزاب ويف النساء يف قلت أنا النساء؟ يف هذه

  ؟قبلها

 فيها خالدين جهنم طريق إال طريقا ليهديهم وال لهم ليغفر اهللا يكن لم وظلموا كفروا الذين إن (( : الطالب
   ))يسيرا اهللا ىعل ذلك وكان أبدا

 سعيرا لهم وأعد الكافرين لعن اهللا نإ (( ..؟ جوهر نعم ؟اآلية اقرأ ؟األحزاب ويف ؛متام أحسنت: الشيخ
 جهنم نار له فإن ورسوله اهللا يعص ومن (( ..؟ اجلن يف ؛))نصيرا وال وليا يجدون ال أبدا فيها خالدين
   .))أبدا فيها خالدين

   .األسئلة من فوائد هذه اآية الكرمية. نعم؟ 

 له ينبغي فهل فسر مث كذا و كذا تعاىل اهللا قال:  فقال يفسر أن اإلنسان أراد إذاشيخ بارك اهللا فيكم : السائل

 ىصل النيبأم نقول ألن  )) فاستعذ باهللا من الشيطان الرجيم نوإذا قرأت القرآألن اهللا قال: ((  يستعيذ أن

  ؟ قبلها يستعيذ وال اآلياتيستدل ب كان وسلم عليه اهللا

 فأرجوا استعاذ لو لكن أظن يدخل يف ذلك فال التفسري مناط اأم ؛فقط التالوة مناط يف هذا أن الظاهر: الشيخ

   .مبتدعا يكون ال أن

 لم وإن أنفسنا ظلمنا ربنا((  تعاىل: قوله هي الكلمات )) كلمات ربه من آدم ىفتلق((  :تعاىل قولهالسائل : 
 ظلمنا ربنا((  ما قال اهللا قولوا هذه الكلمات  أنه اآليات ظاهر لكن))  الخاسرين من لنكونن وترحمنا لنا تغفر

  ؟...))  أنفسنا

  العلماء عند املشهور هو هذاالشرط بما هو  ،يقول أن شرط هو ما أي نعم نعم:الشيخ 

  ما هو الدليل على أن اهللا عزوجل ألقى إليه؟:السائل  

   . ى نعمومتلق ىملق له يكون نأ البد التلقي ربه من تلقاها  :الشيخ 

  ؟ اهللا اأباحه اليت الطيبات ضابط هو ما))  الطيبات لكم أحل((  تعاىل قوله يف:السائل  



 كل والفوضى، االختالف أيضا اإلنسان واستلذه طاب ما طيبات كونه من يلزم إذا ألننا :يقال رمبا هذا:الشيخ 

 أمل ؛الصراصري مثل خبيث هذا ويقول اجلراد يأكل ال من الناس من أن تعلم ملأ ..ال يقول وهذا طيب هذا يقول

،  فقط الطيبات إال أحل ما شريعته لكمال انه عينامل ؛ لكنميكن وال طيب أنه يري من فيه اآلن الدخان أن تعلم

   . هذا املعىن

  النار؟ بفناء الناس من أحد قال هل: السائل 

 أبدا العاملني رب وقال هذا قال أحدا أن لو أرأيت  طيب  ؟ذا قال أحد ؟ذا قال أحد ؟ تأبيدة لعدم :الشيخ 

 ترأيو  ،هفوام من العلماء بعض هفوات من تعترب هذه أن قيقةيف احل وهلذا من نصدق نعم انتهى ؟ تقول ماذا

 هإن قال حىت شدةهذا ب انتقد قيمال البن العليل شفاء كتابعلى   اهللا رمحه سعديال الرمحن عبد لشيخنا اتعليق

 ؛ضعيف قول هذا أن والشك فال ؛ له تصرأن ين قيمال البن ينبغي ال هذا ومثل نبوة صارم ولكل كبوة جواد لكل

   نعم؟ أي عرفت؟ أبدا تفنيان ال موجودتان فيها كلها واجلماعة السنة أهل عقائد جتد وهلذا

 حيمل هل خبيثة أشجار من أي اخلبائث من أما والبصل الثوم يف وسلم عليه اهللا صلي النيب قول ورد: السائل 

  ؟ الظاهر اخلبث غري آخر خبث علي هنا اخلبث

  . ةهكري رائحة أجراها من ؟خبث من بلى، ما فيه شك: الشيخ

    ؟)) الخبائث عليكم يحرم (( :تعايل قوله باآلية االستدالل يصح هل: السائل

اشرب سيجارة  .رأسكإذا . اهللا شاء ما يقول خبيث يقولون ما هو يشربونه الذينال ما يصح هذا؛ الشيخ :

   . ..  والدواران يروح عنك

  ؟اخلبث الشرعي: السائل

 اآلن يف اهللا شاء ما ضارة قلت إن والبصل بالثوم جئناقلت الرائحة  إن يف الشرع  ما ... : اخلبث الشرعيالشيخ 

 جيب قد الدخان شرب إن العلماء أول ما طلع قال بعض...ما يثبت.ز وهلذا رأيت الناس أصح من يشربونناس 

هو  إال يصلي أن  يستطيع وال خدا  جارةيالس شرب عن لتأخره إنسان كان لو مثال قال اإلنسان ىعل وجوبا

 قلنا محده ملن اهللا مسع يقول أو اكرب اهللا يقول يعرف ما اكرب اهللا لاقو  دخل لو اآلن ضيق قتو وال الدخان يشرب

  .املنقور جممع يف أظن أنا رأيت نعم يشربأن  هذا ىعل جيب

  ...: السائل

 عنه حيذرون وهلذا ؛منه واللثية الرئوية السرطانية أمراض من كثريا وأن ضرر أنه ىعل األطباء اتفق اآلن ال: الشيخ 

 يف حىت ممنوع أبدا دخانال من امتنعوا  تحدةامل الواليات مساء حاذوا إذا أم الطيارين مجيع عن متواترا نقال وبلغين



 الذي يتطاير من الدخان وان ضرر نهإ أثبتوا ألم ؛باتا منعا فممنوع واألسواق املطاعم يف أما نعم أي أجوائهم

 أنه إطالقا إشكال عندي يف ما إشكال عندنا يف ما ألن ؛يستنشقه الذي عن فضال  جدا مضر هذا ةار يجالس

 لكن شيء فيها ما واحلالل الدخان من أكثر اإلنسان عليها ينفق ميكن أشياء فيه املال ومسألة ؛احملرمات من

  انتهى الوقت   . واقع ضرره

 فَاْرَهُبونِ  َوِإيايَ  بَِعْهدُِكمْ  ُأوفِ  بَِعْهِدي َوَأْوُفواْ  َعَلْيُكمْ  َأنـَْعْمتُ  الِتي نِْعَمِتيَ  واْ اذكر  ِإْسَرائِيلَ  بَِني يَا(( : الطالب
قاً  َأنَزْلتُ  ِبَما َوآِمُنواْ ) 40( َما ُمَصدلَ  َتُكونُواْ  َوالَ  َمَعُكمْ  لايَ  َقِليالً  ثََمناً  بِآيَاِتي َتْشتَـُرواْ  َوالَ  ِبهِ  َكاِفرٍ  َأوَوِإي 

 الزَكاةَ  َوآتُواْ  الصَالةَ  َوَأِقيُمواْ ) 42( تـَْعَلُمونَ  َوَأنُتمْ  اْلَحق  َوَتْكُتُمواْ  بِاْلَباِطلِ  اْلَحق  تـَْلِبُسواْ  َوالَ ) 41( فَاتـُقونِ 
ُلونَ  َوَأنُتمْ  َأنُفَسُكمْ  َوتَنَسْونَ  بِاْلِبر  اسَ الن  َأتَْأُمُرونَ ) 43( الراِكِعينَ  َمعَ  َوارَْكُعواْ    ))تـَْعِقُلونَ  َأَفالَ  اْلِكَتابَ  تـَتـْ

 بعهدكم أوف بعهدي وأوفوا عليكم أنعمت التي نعمتي وااذكر  إسرائيل يبني(( :عزوجل اهللا يقول :  الشيخ

  .إسرائيل بين إىل اخلطاب اهللا يوجه فلذلك ليهودا من قبائل املدينة ويف مدنية تعلمون كما السورة هذه ))

  ؟ الفوائد بقيت : الطالب

   كفروا)) والذين من (( ؟ أين مناآلية اليت قبلها؟  الشيخ :

   ))خالدون فيها هم النار أصحاب أولئك بآياتنا وكذبوا كفروا والذين (( قبلها اليت اآلية فوائد من طيب 

 اتصفوا فان النار أصحاب هم والتكذيب الكفر الوصفني هذين مجعوا الذين أن :الكرمية اآلية هذه فوائد من

 أن سبق الكفر وهنا ؛النار أصحاب من ويكون يكفر أنه اآلية غري ىأخر  جهة من الدليل دل فقد بأحدمها

  .لخربل بالنسبة والتكذيب لعملل بالنسبة الكفر وقلنا هشرحنا

 أولئك : ((لقوله ؛النار يف خملدون الوصفني ذين اتصفوا الذين هؤالء أن:  الكرمية اآلية هذه فوائد من 
  . صاحبه ملن املالزم هو والصاحب ))النار أصحاب

 يبني(( :قال مث   معلومة ثالثة مواضع يف اهللا صرح وقد  أبدا فيها خالدون أم ظاهرها أن:  اآلية فوائد ومن. 
 أوالد وأوالده إبراهيم أبوه وإمساعيل إبراهيم فجده ،إبراهيم بن إسحاق بن يعقوب ؟ من هو إسرائيل  ))إسرائيل

 مث ومن ،والبغضاء والعداوة الفنت بينهم حيصل عم بين كانوا إسرائيل وبنو العرب كان وهلذا ؛إسرائيل لبين عم

  . منهم وسلم عليه اهللا صلي حممدا  كان ملا العرب ىعل إسرائيل بينأعين  حسد

 ألن وذلك ،بأعمالكم وهااذكر و  بألسنتكم وهااذكر و  بقلوبكم وهااذكر  )) عليكم أنعمت التي نعمتي وااذكر (( 

 النعم مجيع فيعم فمضا مفرد )) نعمتي(( :وقوله.  واجلوارح واللسان القلب :الثالثة باألمور يكون يتناول الشكر

 يَا(( :والسالم الصالة عليه موسى هلم قال العاملني ىعل فضلهم كثرية بنعم إسرائيل بين ىعل تعاىل اهللا أنعم وقد



)) اْلَعاَلِمينَ  ِمنَ  َأَحًدا يـُْؤتِ  َلمْ  َما َوآتَاُكمْ  ُمُلوًكا َوَجَعَلُكمْ  َأنِْبَياءَ  ِفيُكمْ  َجَعلَ  ِإذْ  َعَلْيُكمْ  اللهِ  نِْعَمةَ  وااذكر  قـَْومِ 

   . ))عليكم أنعمت لتيا(( :وقوله



  وقد صرح اهللا يف مواضع ثالثة معلومة. ؛يف هذه اآلية الكرمية أن ظاهرها أم خالدون فيها أبدا

 أبوه وإمساعيل؛  إبراهيم فجده ؛إبراهيم بن إسحاق بن يعقوب ؟ من هو إسرائيل ))إسرائيل يبني ((: قال مث

 والعداوة الفنت بينهم حيصل عم بين كانوا إسرائيل وبنو العرب كان وهلذا ؛إسرائيل لبين عم أوالد وأوالده إبراهيم

  .منهم وسلم عليه اهللا ىصل احممد كان ملا العرب إسرائيل بين أعين واحسد مث ومن ؛والبغضاء

 ذلك ألنو  بأعمالكم واذكروها بألسنتكم  واذكروها بقلوبكم أذكروها )) عليكم أنعمت التي نعمتي ذكرواا(( 

  .  واجلوارح واللسان القلبب :ثالثةال ورماألب تناول يكوني الشكر

 ىعل فضلهم كثرية بنعم إسرائيل بين ىعل تعاىل اهللا أنعم وقد ؛النعم مجيع فيعمف مضا مفرد  ))نعمتي(( :وقوله

  كموجعل أنبياء فيكم جعل إذ عليكم اهللا نعمة اذكروا قوم يا (( :والسالم الصالة عليه موسى هلم قال العاملني

  . ))العالمين من أحدا يؤت لم ما وآتاكم ملوكا

 يغين اءناإلغ حيث من نعم :فنقول ))نعمتي(( :هقول عنها يغين :قائل يقول قد )) عليكم أنعمت لتيا(( :وقوله 

 إحداث ىعل الدال الفعل وبلفظ  ))عليكم أنعمت(( :قال حيث عزوجل هللا امتنان كمال بيان فيه ذكرها لكن

  .هلم حصلت ما ا من الذي هو عزوجل اهللا أن لوال وأنه النعم هذه

 يقيموا أن مإليه عهد أنه وتعاىل سبحانه وعهده ؛وافيا به إيتوا أي ))أوفوا(( )) بعهدكم أوف بعهدي وأوفوا (( 

 اثني ممنه ناوبعث إسرائيل بني ميثاق اهللا أخذ لقد((  :تعاىل اهللا قال كما بالرسل ويؤمنوا الزكاة ويؤتوا الصالة

 اهللا وأقرضتم موعزرتموه برسلي وآمنتم الزكاة وآتيتم الصالة أقمتم إلن معكم إني اهللا وقال نقيبا عشر

 الذي ؟ هلم اهللا عهد هو ما ))بعهدكم أوف(( )) تكمائسي عنكم ألكفرن (( ؛اهللا عهد هذا)) حسنا قرضا

 )) األنهار تحتها من تجري جنات وألدخلنكم تكمئاسي عنكم ألكفرن(( به يويف أن دههبع وفوا إذا ا عاهدهم

 اإلعراب حيث من إشكال فيها ))فارهبون إياي(( )) فارهبون وإياي (( .بعهده هلم اهللا لوىف اهللا بعهد وفوا فلو

 هلاو ممع أخذت قد رهبونا كانت فإذا الفواصل مراعاة أجل من حمذوفة وهي بالياء ارهبوين أصلها رهبونا أوال

 فهذا جيزمل  من لكن ؛عليه إشكال فال معمولني ىعل العامل سلطيت أن أجاز من ؟ ))إياي(( يف العامل فأين

 ))فارهبون(( إياي رهبواا إياي خافوا نقول أن وميكن السياق حبسب ))إياي(( يف العامل قدري إنه يقال إشكال

 ؛خافه مما التأثر بازدياد املشعر اخلوف هي الرهبة و اللفظ لتحسني إا فقيل ))فارهبون(( :قوله يف الفاء وأما

   .مؤثر خوف اخلوف هذاوعلى أن  رقة ىعل تدل بأا تشعر ألنك

  )) ااذكرو(( :قوله ىعل معطوف ))امنو آ(( :قوله )) معكم لما مصدقا أنزلت بما وآمنوا(( 



 لما مصدقا (( :وقوله وسلم عليه اهللا ىصل حممد ىعل اهللا أنزله القرآن وهو )) معكم لما مصدقا أنزلت بما(( 

 التوراة يف بني قد تعاىل اهللا فإن ؛للنصارى بالنسبة واإلجنيل لليهود بالنسبة التوراة معهم؟ لذيا ما )) معكم

 مصدقا(( : وقوله أبنائهم يعرفون كما يعرفونه صاروا حىت كامال بيانا وسلم عليه اهللا ىصل حممد وصف واإلجنيل

 ومصدقا(( أيضا وكذلك به يأيت الذي القرآن فاوأوص وسلم عليه اهللا ىصل أوصافه من ذكر ملا أي ))معكم لما

 ؛به أخربت ملا مطابقا وقع نهأ األول الوجه :وجهني من هلا القرآن تصديق فصار بالصدق هلا شاهد ))معهم لما

 وهذا ؛اإلجنيل أنزلو  التوراة أنزل اهللا أن على واضحة داللة يدل فالقرآن ؛بالصدق هلا شهد قد أنه :الثاين والوجه

 وقع فإذا ؛وسلم عليه اهللا ىصل حممدا وذكرت القرآن ذكرت قد واإلجنيل التوراة وكذلك ؛صدق بأا هلا شهادة

 حدثتك ما وقع مث صدقت أنت وقلت حبديث حدثتك لو وهلذا طيب ؛هلا تصديقا ذلك صار أخربت كما األمر

  أيضا. تصديقا هذا الوقوع صار بعينك هتشاهد مشهودا به

 ذلك يعين وال به كافر أول تكونوا أن حق أنه تعلمون وأنتم بكم يليق ال يعين ))به كافر أول تكونوا وال(( 

  .  حق أنه تعلمون وأنتم كافر أول تكونوا أن بكم يليق الن نهأ املعىن ،ال كافر ثاين كونوا

 اجلماعة عن فرداملب خنرب أن يصح فكيف مفرد كافر ))كافر أول((و  مجع ضمري الضمري ))تكونوا(( :قوله ويف

 ال يعين مجاعة وهم عموما إسرائيل لبين اخلطاب نأل ؛به كافر فريق أول:  الكالم تقدير إن :املفسرون قال ؟

 أن عليكم فكان املكذبني أول تكونوا أن حق أنه تعلمون وأنتم بكم يليق ال ألنه؛ به كافر فريق أول تكونوا

  .به مؤمن أول تكونوا

.  بالشراء تأخذوا مبعىن تشرتوا تبيعوا مبعىن تشروا نأل ؛تشروا غري ))تشتروا(( ))قليال ثمنا بآياتي تشتروا وال((  

 الدنيا يريدون كفروا إمنا إسرائيل بين ألن ؛ذلك أشبه وما والرئاسة اجلاه بذلك يعين )) قليال ثمنا بآياتي((  :وقوله

 اجلاه لبقاء وابتغاء حسدا لكن ؛مرتني أجرهم وألوتوا قمةال يف لكانوا وسلم عليه اهللا ىصل حممدا اتبعوا أم ولو

 يدل  ))قليال ثمنا(( :وقوله  . به يؤمنوا فلم وسلم عليه اهللا ىصل النيب حسدوا الكتاب أهل وأم هم والشرف

  . لآلخرة  بالنسبة بشيء ليس نهإف اإلنسان تعاظمه مهما قليل فهو الدنيا  أمر من كان ما أن ىعل

 من وقاية اختاذ ي:فه التقوى أما ))فارهبون إياي(( :يف قلنا كما فاتقون إعراب يف نقول )) فاتقون وإياي (( 

 ال نأو  الشريعة بالتزام أمر ))ياي فارهبونإ((األوىل  اآلية ففي ؛نواهيه واجتناب أوامره بفعل عزوجل اهللا عذاب

   . النهي يف وال األمر يف ال خيالفوها ال نأو  الشريعة بالتزام أمر ))اتقون(( :قوله ويف ؛عصيانا خيالفوها

 فيقولون ؛الناس ىعل تشبه بالشبهات يأتون كانوا فهم واطختل أي تلبسوا  ))بالباطل الحق تلبسوا وال (( :قال 

 الكالم هذا مثل يسمع الذي ألن ؛بالباطل احلق فيلبسون الناس جلميع ال األميني يف يبعث لكنه حق حممد مثال



 مرسل عريب  حممدا إن :وقالوا الناس ىعل لبسوا إذ لكن ؛وكفروا به آمنوا بل مبحمد كفروا إسرائيل بين إن يقول ال

  .  الناس ىعل ولبسوا شبهوا))  رسوال األميين في بعث الذي هو((تعاىل:  قوله مبثل وأتوا العرب إىل

 حيتمل يعين معنيني حتتمل؟  املعية واو أو ؟عاطفة هي هل الواو هنا ))تعلمون وأنتم الحق وتكتموا (( :قال

 ؛احلق كتمان مع بالباطل احلق تلبسوا ال تملحيو  ، تعلمون وأنتم احلق تكتموا وال بالباطل احلق تلبسوا ال املعىن

 احلق يذكرون أم يقتضي  ))بالباطل الحق تلبسوا ال(( :قوله أن وهو إشكال ىيبق التقدير هذا ىعل لكن

 ؛خفيا فبقي بالباطل لبسوه ألم ؛احلقيقة يف احلق كتموا فقد والباطل احلقا ذكرو  وإن هم نعم :فيقال ؛والباطل

 أي ))تعلمون وأنتم الحق وتكتموا ((  ؛املعية واو تكون نأو  عاطفة الواو تكون أن جواز ىيبق اآلن ىفيبق

  .  إياه كتمانكم يف مبطلون وأنكم والسالم الصالة عليه الرسول به جاء فيما احلق أن تعلمون

 ؛والنافلة الفريضة الصلوات لكل عام هذا الصالة أقيموا )) الراكعين مع واركعوا الزكاة وآتوا الصالة وأقيموا ((

 تعاىل اهللا أوجبه الذي القسط أو اجلزء بل تعاىل اهللا أوجبها الذي املال وهي مستحقها إعطاءها يعين الزكاة وإيتاء

 مع معهم صلوا يعين األمة هذه هم الراكعون ؟ الراكعون من )) الراكعين مع واركعوا(( ؛الزكوية األموال يف

   . وشرائعهم بأحكامهم والتزموا صالم

 أوىل لكونه ماأو  ،غريه من ىأوع لكونه إما للمخاطب اخلطاب يوجه تعاىل اهللا أن:  منها فوائد اآليات هذه ففي 

 حق وأا وسلم عليه اهللا ىصل النيب برسالة العلم من عندهم ألن ؛ميتثلوا أن أوىل مأل هلم وجهه وهنا ؛ميتثل أن

  .  علم عندهم ليس جهال العرب ،العرب عند ليس ما

 أنعمت التي نعمتي ذكرواا (( :لقوله ؛عليه اهللا بنعم العبد أو تذكري تذكريأن ال :الكرمية اآلية هذه فوائد ومن

  . )) عليكم

 نذكره ،نعم اجلواب ؟بالنعم نذكره شخصا ندعو أن أردنا إذا أننا مبعىن ؟ اهللا ىلإ الدعوة وسائل من هذا فهل

                           بطاعته يقوم أن ىعل العبد حتمل اهللا وحمبة ؛عزوجل اهللا حيب لكونه ىوأدع احلق لقبول ىأدع هذا نأل بالنعم

 قليل قبل لكم ذكرت وقد )) عليكم أنعمت التي(( :لقوله ؛هؤالء هإنعام يف املنة هللا أن: الكرمية اآلية فوائد من

  .هؤالء كسب من تليس حادثة متجددة ألا ؛بالفعل ذكرها أنه

 و )) بعهدكم أوف بعهدي أوفوا (( :لقوله ؛له اهللا وىف بعهده هللا وىف من أن : الكرمية اآلية هذه فوائد ومن 

  . العلة حرف حبذف ومةز جم جاءت وهلذا ))بعهدي واأوف(( :قوله يف الطلب جواب تعلمون كما ))أوف((

 وذلك ؛بالعهد الوفاء ىعل تعاىل اهللا رتب ما حبرمانه يعاقب فإنه اهللا بعهد نكث من نإ :الكرمية اآلية فوائد ومن 

  . به وعد ما ىيعط وال يعاقب فإنه يف مل من املفهوم فيكون له اهللا وىف هللا وىف من أن يف اآلية املنطوق ألن



 من ومنهم((  :تعاىل اهللا قال كما هللا معاهد الناذر ألن ؛بالنذر الوفاء وجوب الكرمية: اآلية هذه فوائد ومن 

  . تعاىل هللا معاهد فالناذر))  الصالحين من ولنكونا لنصدقن فضله من آتانا لئن اهللا عاهد

  .)) فارهبون إياي (( :لقوله هللا الرهبة إخالص وجوب : الكرمية اآلية هذه فوائد ومن

   . بإخالصها وأمر ا أمر تعاىل اهللا ألن ؛عبادة الرهبة أن فوائدها ومن 

 التوحيد ينايف ال هذا ،ال ؟ عدو من أو سبع من اإلنسان خياف أن التوحيد ينايفوز أو جي هل :قائل قال فإن 

 الصالة عليه سىو وم ))خيفة منهم أوجس(( أيش؟ يأكلوا ومل ضيوفال جاءه ملا إبراهيم الرسل من وقع وهلذا

 تقتضيه مما الطبيعي اخلوف وكذلك ))خيفة منهم أوجس(( ؟أيش وعصيهم حباهلم السحرة ىلقأ ملا والسالم

 هذا لكان بذلك قلنا لو مشركا كنتل طبيعيا خوفا اهللا ىسو  أحد من خفت إذا نكإ نسانإلل قلنا ولو ؛الطبيعة

 فإن.  الضرر منه ىخيش مما خياف إنسان كل غريزي  طبيعي خوف اإلنسان خوف ألن ؛يطاق ماال تكليف من

 عليه الواجب نأل ؛عنه ينهى نعم :قلنا  ؟ ال أو عنه ىينه هل عليه واجب من اخلوف هذا منعه لو :قائل قال

 فال احلال هذه يف عنه بالعفو الشرع جاء فإذا ؛احلال هذه يف عنه بالعفو الشرع جاء إذا إال به يقوم أن يستطيع

 إن وخافوني تخافوهم فال أوليائه يخوف الشيطان ذلكم إنما((  :تعاىل اهللا قال اخلوف هذايف  عليه حرج

 لو وهلذا .بأس فال احلال هذه يفبه  اهللا أمر ما ختالف أن لك رخصة الشرع يف كان إذا ولكن))  مؤمنين كنتم

 قاعدا يصلي فهل للعدو يتبني أن قام إن ىوخيش قصري جدار وحوله الفريضة صالة يصلي أن يريد اإلنسان كان

 العدو كان ولو))  استطعتم ما اهللا فاتقوا((  :تعاىل اهللا قال عنه اعف تعاىل اهللا نأل وهذا ؛قاعدا يصلي نعم ؟

 ال الطبيعي اخلوف أن فاملهم ؛يفروا أن جيوز ؟ يفروا أن جيوز أو يصابروهم أن يلزمهم هل سلمنيامل مثلي من أكثر

   عليه يالم ال فهو ذلك يتضمن مل فإذا اهللا أوجب ما ترك تضمن إذا إال عليه اإلنسان يالم

 عليه حممد به جاء الذي بالقرآن مبحمد يؤمنوا أن إسرائيل بين ىعل جيب أنه:  بعدها اليت اآلية فوائد ومن 

  )). معكم لما مصدقا أنزلت بما وآمنوا (( :لقوله ؛والسالم الصالة

                                                                        . عليه جممع وهذا باإلسالم خماطب الكافر أن :فوائدها ومن 

 يسلم أن البد ألنه ؛فال يفعلها أن مأمور أنه باملخاطبة أردت إن تفصيل فيه ؟ اإلسالم بفروع خياطب هل لكن

 أن شهادة إليه تدعوهم ما أول فليكن( :جبل بن ملعاذ وسلم عليه اهللا ىصل النيب قال وهلذا ؛ثانيا يفعلها مث أوال

 كل في صلوات خمس عليهم افترض اهللا أن فأعلمهم لذلك أجابوا فإن اهللا رسول ا محمد اهللا إال إله ال

 ؛باإلسالم أوال نأمره بل ل؛ص تعال لكافر نقول فال افعلوا يقال ال يعين بالفعل خياطبون ال هم إذا)  وليلة يوم

 يقال وهلذا ؛صحيح فهذا الكفر ىعل ماتوا إذا عليها يعاقبون أم بالفروع خماطبون أم باملخاطبة أردت وإن



 مع نخوض وكنا المسكين نطعم نك ولم المصلين من نك لم قالوا قرس في سلكم ما((  :للمجرمني

                                                  .  ماتوا حىت دأم هذا يعين))  اليقين أتانا حتى الذين بيوم نكذب وكنا الخائضين

 نطعم نك ولم المصلين من نك لم((  قوهلم لكان بالفروع خماطبني كانوا أممن اآلية أنه لو ال  الداللة وجهو 

   . منه فائدة ال عبثا))  المسكين

 أن وفهخكان  السالم عليه موسى أن العلم أهل بعض قول صحة مدي ما أحسن اهللا إليكم. شيخ:السائل 

  ؟ فرعون من خيف ومل الناس يفتنت

 نهأ ىعل يدل وهذا))  األعلى أنت إنك تخف ال قلنا((  تبطله واآلية باطل قولال هذا باطل غلط ال: الشيخ 

   . منه خاف

  ؟إشكال اآلية يف صار حمذوف قدرنا إذا))  فارهبون وإياي((  شيخ:السائل 

   ؟وهو: الشيخ 

  خافوا إياي:  تقديرها يصري:السائل 

  .فارهبوا خافوا وإياي: الشيخ

  ها؟ موقع الفاء هنا:السائل 

   . :الفاء قالوا إا لتحسني اللفظ الشيخ

  ؟ خافوا ىعل معطوفة تكون ))وارهبون((:السائل 

  . اللفظ لتحسني كونت نأ يصح ال إا نقول قد فهنا خافوا قدرنا إذا: الشيخ 

   تكون عاطفة؟:السائل  

  اللفظ  لتحسني صار معمولني ىعل العامل يتوجه أن جيوز إنه قلنا إذا لكن ؛عاطفة تكون: الشيخ

  ..هنا الفاء فتكون فارهبوا خافوا إياي عاطفة الواو قلنا نإو  حىت:السائل  

   نعم . فارهبوين مين خفتم فإذا يعين عاطفة: الشيخ 

  ..املسجد الكافر دخل إذا:السائل  

  املسجد نعم. ؟أيش :الشيخ 

  ال؟ أم بالصالة نلزمه هل:السائل 



 نقول لكننا ؛رتكهن مسلم غري إنه وقال صل قلنا فإذا نلزمه أنا ىعل صل نقول ال لكن صل نقول نعم أي  :الشيخ

 ما كافر أنا يقول هو صل أدخل نلزمه أن أما هلم وحتديا للمسلمني إحراج هذا يف ألن ؛املسجد عند ىتبق ال

   . صليأ

                                                                                                              .:............السائل 

   : هذا شيء يرجع للمسئول عنه  الشيخ

  ؟ )) تعلمون وأنتم: ((  عايلت قوله إعراب حمل ام:السائل 

   .))وال تكتموا((يف قوله: واو املعية ال .  حالية كلها ملةاجل حالية الواو حال تعلمون وأنتم :قوله  :الشيخ 

                                                                       ؟ له تقولون وماذا واجلن العني من خياف من يالم هل:السائل 

 يف األخريتني واآليتني الكرسي آية مثل ةعالناف األوراد استعمل له يقال اجلن ومن العني من خياف من :الشيخ

 خفت إن لك أقول وأنا ))الناس برب أعوذ قل(( ،))الفلق برب أعوذ قل((، ))أحد اهللا هو قل((، البقرة سورة

 ال إياك فإياك منه خياف افخي كان إذا اجلن من سانناإل يصاب ما أكثر وهلذا عليك يعتدون فسوف اجلن من

   .يهمنك وال باهللا استعن ، أبدا افخي مظلم مكان يف كني

مراجعة  لمث الصالة غري آخر لغرض املسجد ىلإ مثال حدوا جاء إذا الصالة يريد ملن مشروع الوضوء :السائل 

   . ؟ وضوء عليه نقول يعين هل الدرس

  . واجب عليك فليس  للمراجعة تأيت أن أردت إذا أما فتوضأ تصلي أن أردت :الشيخ

   ؟ وضوء بغري املسجد يف سلو اجل جيوز:السائل 

 يصلي ىحت يجلس فال المسجد أحدكم دخل إذا: (  الرسول فقول وضوء غري ىعل جيلس نعم  :الشيخ

   . وضوء ىعل من هو باطخم أنه معلوم)  ركعتين

  ))  معكم لما مصدقا أنزلت بما وآمنوا.((  الرجيم الشيطان من باهللا أعوذ:الطالب  

  ؟اآلن قرأت ما أعد األول من اقرأ ؟ تقرأ كيف:  الشيخ

  )) أنزلت بما وآمنوا((  :الطالب 

   أنزلت مبا آمنوا بالواو جئت ما  ))آمنوا((  ضمريال الشيء أهم الواو أي )) ما تستقيمآمنوا(( غلط ال : الشيخ

 وإياي قليال ثمنا بآياتي تشتروا وال به كافر أول تكونوا وال معكم لما مصدقا تلأنز  بما آمنوا((  :الطالب 

 مع واركعوا الزكاة وآتوا الصالة وأقيموا  تعلمون وأنتم الحق وتكتموا بالباطل الحق تلبسوا وال  فاتقون

   .)). الراكعين



                                 ؟ صاحل ؟ معهده هو وما اهللا عهد هو ما )) بعهدكم أوف بعهدي أوفوا (( :تعاىل اهللا قول :الشيخ 

                                                      .  الرسول عزرواوي الزكاة ويؤتوا الصالة يقيموا أن إليهم اهللا عهد:الطالب 

                                                                                                                ؟ وعهدهم طيب :الشيخ

                                                                       . مئاسي وكفر اجلنة أدخلهم ذلك فعلوا إذا اهللا وعهد:الطالب 

                                                                                                    لك؟ذ وجدت أين. أحسنت :الشيخ

                                                                                                             ؛ املائدة سورة يف:الطالب 

                                                                                                            ؟ اآلية هي ما :الشيخ

                                         ))عنكم ألكفرن حسنا قرضا اهللا وأقرضتم وعزرتموهم برسلي وآمنتم(( تعاىل قوله:الطالب 

                                                       ...نقيبا عشر اثني منهم وبعثنا إسرائيل بني ميثاق اهللا أخذ ولقد:(( الشيخ

 اهللا وأقرضتم وعزرتموهم برسلي وآمنتم الزكاة وآتيتم الصالة أقمتم لئن معكم إني اهللا وقال ((:الطالب

 فقد ذلك بعد كفر ومن األنهار تحتها من تجري جنات وألدخلنكم تكمئاسي عنكم ألكفرن حسنا قرضا

                                                                                      )) السبيل سواء ضل

                                    ؟ اهللا عبيد ؟ يعرف فمن سبق فيما إعرابا هلا ذكرنا )) فارهبون إياي : ((ولهق   . أحسنت :الشيخ

                                                                                                               :.........  الطالب 

                                                           ؟ آخر رأي طيب.  واحد لعامل معمولني جواز ىرأ من رأي ىعل: الشيخ

                                                                                                                         ......:الطالب 

 ما وأ احذروا إياي أو ارهبوا يايإ أي يقدر حمذوف لفعل مفعول ))إياي(( إن يقول آخر إعراب هذا: الشيخ

                                                                            ؟ ىيحي واخلوف الرهبة بني فرق هناك هل طيب  . ذلك أشبه

                                                                                                                ............:الطالب 

                                                                                                                     واخلوف ؟: الشيخ

                                                                                                                      ........: الطالب 

                                                                                                  .نعم معلوم معروف اخلوف:  الشيخ

                                                                                                                   ...ممن خافه:لطالب ا

 أن حياول إنسان أي أبدا تعريفها ميكن ال النفسية االنفعاالت أن نعرف أن جيب أوال طيب: ممن خافه  الشيخ

 هي ما قيل لو ؟ تعرفها تقدر نعم  ؟احملبة هي ما :مثال لك قيل لو ؛يستطيع ما النفسية تاالنفعاال يعرف



 لالنفعاالت ميكن ال :يقول احملبني روضة كتاب يف  اهللا رمحه قيمال ابن يقول هذه ؟اخلوف هو ما ؟ أيش؟الكراهة

                                                                                  . صحيح وهذا لفظها من بأكثر أبدا تعرف أن النفسية

 يف فهل الصالة إقامة من الركوع قائل قال إذا )) الراكعين مع واركعوا الزكاة وآتوا الصالة أقيموا(( :قوله طيب

                                                                                                 تكرار؟ اآلية

 عليه اهللا ىصل حممد أمة املؤمنني مع مجاعة يؤدوها أن أمر بالصالة أمرهم حني وإمنا تكرار فيها ليس: الطالب 

                                                                                                      . وسلم

 إقامة من اجلماعة إقامةأن  يف احلقيقة كان وإن األول األمر هو ليس الثاين ألمرا إذا. فيك اهللا بارك متام: الشيخ

 إعراب )) الحق وتكتموا بالباطل الحق تلبسوا ال (( :تعاىل قوله طيب.  ألمهيتها عليها نص لكنها الصالة

ى الذي عل معطوف على؟ على؟؟ أيش ىعل معطوف  ؟ إعراا ما ))الحق وتكتموا((  ))الحق تكتموا((

                                                                                           ؟ قبلها لذيا ما ،قبلها

                                                    ))                                                           تلبسوا ال((:الطالب 

 عنه املنهي يكون فكم ؛احلق تلبيس عن ى كما عنه امنهي يكون احلق كتمان إذا طيب ))ال تلبسوا((: الشيخ

                                                                                          ؟ مها ؛اثنان اآلن؟

                                                                                            ؛  احلق وكتم بالباطل احلق لبس: الطالب 

 كل عنه نهيامل يكون هذا ىعل ؛للمعية الواو أن ال ؟ آخر وجه يف طيباحلق ن وكتم بالباطل احلق : لبس الشيخ

                                                                                                            ؟ ماذا أو انفرادهي بمن واحد

                                                          ......                                                           : الطالب 

                                    ؟ املعىن حيث من أوىل أيهما ؟ واحدإفراد كل  عن ينهي ال ؟ بينهما اجلمع عنه املنهي يعين: الشيخ

بانفراده                                                                                          واحد كل عن النهي يكون :أنالطالب 

 نعم مدثر امسك؟ أيش منذر بانفراده واحد كل عن ي إذا ألنه بانفراده واحد كل عن النهي يكون أن:  الشيخ

                                                                                                                      .شوي عين تروح ال

                                                                                                   بينهما أبلغ اجلمع يكون: الطالب 

   .بارك اهللا فيك  طيب نعم بلغأ يكون ماهبين اجلمع فيكون: الشيخ

  عم. ن؟  ))أو كافر بهوال تكونوا ((؟ على قوله: كتبناآخر ما   .اآلن فوائد نأخذ 



 الشرعي العلم ونيقرأ فالذين ؛اليهود من شبه ففيه قليال مثنا اهللا بآيات ىاشرت  من أن: الكرمية اآلية هذه فوائد من

 عن احلديث ويف ؛قليال مثنا اهللا بآيات يشرتون الذين هم اليهود نأل ؛اليهود من شبه فيهم يكون ايالدن أجل من

 لم ايالدن من عرضا ينال أن إال يريد ال اهللا وجه به ىيبتغ مما علما طلب من(  وسلم عليه اهللا ىصل النيب

  .)  الجنة رائحة يرح

 ذا ليجدون املدارس واىل اجلامعات ىلإ يزفون يقبلون الذين القوم أولئك الطلبة من كثري ىعل يشكل ئذنوحي

  ؟ قليال مثنا اهللا بآيات اشرتوا ممن يكونون فهل  ؛الشهادة

 ؛قليال مثنا اهللا بآيات ىاشرت  فهذا ويعيش يتوظف أن إال ذلك من يريد ال اإلنسان كان إذا النية حسب اجلواب 

 ؛ذلك يريد ال كان إذا وأما ؛والشرع العلم حساب ىعل ولو املرتبة هذه ىلإ يصل أن إال يهمه ال نهأ ذلك وعالمة

 اهللا بآيات يشرت مل فهذا املسلمني به ينفع مكانا يتبوأ أن جلأ من بالشهادة يناهلا اليت املرتبة ىلإ يصل أن يريد إمنا

 لذينا هلؤالء نقول إذا واضح؟ الشهادة بطاقة من معه مبا يوزن اإلنسان وصار تغريت اآلن املفاهيم نأل ؛قليال مثنا

 به تنفعون مكانا واأتتبو  أن تريدون وإمنا ضةاحمل الدنيا بذلك تريدون ال كنتم إذا عليكم ال اجلامعات ىلإ يزفون

  . اهللا عباد

 قليل الدنيا متاع قل((  :تعاىل قوله هلذا ويشهد قليل الدنيا يف ما مجيع أن : الكرمية اآلية هذه فوائد ومن 

  )) فتيال تظلمون وال ىاتق لمن خير واآلخرة

 الدين يبيعون اليهود وهم  )) قليال ثمنا بآياتي(( :لقوله آياته من تعاىل اهللا شرائع أن :الكرمية اآلية فوائد ومن 

 يسنه ما خبالف الوجوه أكمل ىعل وتأيت عزوجل حكمته ىعل تدل أا :آياته من الشرائع كون ووجه ؛بالدنيا

 مصلحة هو ما يظن فقد عليه املصاحل خلفاء :ثانيا ؛إحاطته وعدم البشر علم لنقص :أوال ؛ناقص نهإف ؛البشر

 أو النظام سن الذي الرجل هذا أن قدرنا لو أننا :ثالثا ؛مصلحة مبصلحة ليس ما يظن فقد .مصلحة وليس

 أما ؛مكانه يف وحمدود زمانه يف حمدود حمدود، هذا علمه نإف الناس بأحوال الناس وأعلم الناس أعقل من القانون

 يف؛  خالفه آخر زمن ويف ،وكذا كذا الزمن هذا يف للبشر املصلحة يكون قد تتغري األمور نأل؛ فظاهر زمانه يف

 أخرى أمة يف ولكن ؛مكان يف األمة هؤالء ألحوال مناسبا البشر سنه الذي التشريع هذا ؛ قد يكونأيضا املكان

 تمعا ىعل وتطبيقها الغربية القوانني خذأ يف الشديد األسف مع املسلمني من كثري ضل وهلذا ؛يصح ال

 ما نطبق أن ميكن وال ؛اإلسالمية اتمعات وبني الكافرة األوروبية تمعاتا بني فرقا هناك نأل ؛سالمياإل

 صاحلا يكن مل إذا فكيف مبكانه صاحل نهإ قلنا إذا هذا ؛املسلمني حلال يصلح ماال ىعل أولئك حلال يصلح

 السنني عشرات من شرعت قوانني ىعل مشوا قد جتدهم العافية اهللا نسال الناس بعض أن والعجب ؟ مبكانه



 شيء وهذا ؛الزبالة يف ىترم أن بعد ظامعال ميشمشون كالذين هؤالء فصار عنها عجزوا قد عوهاشرّ  الذين وأهلها

 القشور القوانني هذه ىلإ املسلمني بعض جاء مث فغريوها احلال تغريت مث كفار لقوم شرعت قوانني هناك واضح

 نعم هذا يف يدخل نعم ؟ ))قليال ثمنا اهللا بآيات تشتروا ال(( :قوله يف يدخل هل ؛شوانيتنش وصاروا امللفوظة

 .  

    ))فاتقون وإياي(( :لقوله ؛بالتقوى وإفراده عزوجل اهللا ىتقو  وجوب :الكرمية اآلية فوائد ومن

 :عزوجل فقال أحيانا؟ العذاب نتقي نأو  أحيانا العذاب فيه الذي الوقت نتقي أن يأمرنا اهللا أليس :قائل قال فإن

 ال فتنة تقوااو ((  :وقال)) للكافرين أعدت التي النار واتقوا((  :وقال))  اهللا ىلإ فيه ترجعون يوما واتقوا(( 

   ؟ اجلمع فكيف))  خاصة منكم ظلموا الذين تصيبن

 اهللا ىتقو  من هاؤ فاتقا عزوجل هللا خملوقة ألا ؛اهللا ىتقو  من هاؤ اتقا باتقائها أمرنا اليت األشياء هذه كل :نقول

   .عزوجل

 هذا :فيقال ؛الباطل عن ومتييزه احلق بيان وجوب :)) وال تلبسوا الحق بالباطل((  بعدها اليت اآلية فوائد ومن 

 أولئك بالباطل احلق لبس ومن )) بالباطل الحق تلبسوا وال (( :لقوله ؛الناس ىعل يلبس وال باطل وهذا حق

 وحيلوا الشبهة دونور  أم لو حيلوا ال مث القرآن أحكام ىعل أو القرآن ىعل إما الشبهات دونيور  الذين القوم

 النقطة هلذه هبانت ؛املصلحة من ليس الناس بني مشتهرة تكن مل إذا حلت نإو  الشبهة إيراد أن مع أهون كانل

 يقني عندك يكن مل الشبهة فتحت إذا نكأل وذلك ؛غلط الناس بني مشتهرة تكن مل إذا حللتها ولو الشبهة إيراد

 هذه ىلإ اإلنسان يطمئن ال لكن هلا احللول وتورد القلب ىعل الشبهة ترد أحيانا ؛حلول من ذكرت مبا تزيلها أن

  . خريا لكان منها اإلنسان سلم ولو الشبهة ىفتبق احللول

 األمرأن  وجدت والسنة القرآن تأملت وإذا ؛وباطل حق ،وباطل حق إال هناك ليس أنه:  الكرمية اآلية فوائد من 

 أو وإنا((  :تعاىل اهللا قال))  باطلهو ال دونه من يدعون ما وأن الحق هو اهللابأن  ذلك((  :اهللا قال ؛كذلك

 فمن((  :تعاىل وقال))  الضالل إال الحق بعد ذا فما((  :تعاىل وقال))  مبين ضلل في أو ىهد ىلعل إياكم

 شيء يف ما)  عليك أو لك حجة القرآن( :وسلم عليه اهللا ىصل النيب وقال))  فليكفر شاء ومن فليؤمن شاء

  . باطل وإما حق إما ؛باطل وال حق ال

 يف الشك ؛ىبل قلنا ؟ املباح وهو واملندوب املكروه وبني واحملرم الواجب بني مرتبة هناك أليس :قائل قال فإن 

 كما الباطل قسم من صار شيء ىلإ وسيلة يكن مل نإف ؛شيء ىلإ وسيلة يكون أن البد نفسه املباح لكن ؛هذا



) فرسه وفي أهله ومع رمحه في سيفه في لعبه إال باطل فهو آدم ابن به يلهو لهو كل:(  احلديث يف جاء

  . مصلحة ىلإ تعود كلها ،مصلحة ألا استثنيت إمنا الثالثة األشياء وهذه

 يكون ال كتمان إن يقال هل كنلو  )) الحق وتكتموا (( :لقوله ؛احلق كتمان حترمي : الكرمية اآلية فوائد ومن 

 طلبو  ،،املقال بلسان طلب:  نوعان الطلب لكن ؛طلب بعد إال يكون ال الكتمان نعم اجلواب ؟ طلب بعدإال 

 الناس ترأي وإذا ؛املقال بلسان أيش؟ طلب فهذا ؟وكذا كذا يف تقول ما فقال شخص جاءك فإذا؛ احلال بلسان

 حىت ينتظر وال املنكر يبني أن اإلنسان ىعل فيجب ذاه ىوعل ؛احلال لسانب بيانه فطلب حمرم يف انغمسوا قد

 إذا أما))  تعلمون وأنتم الحق وتكتموا (( :تعاىل لقوله عليه إمث فال يعلم ال ألنه وكتم سئل وإذا طيب ؛يسأل

   .أعلم ال يقول يسكت أن فالواجب يعلم ال كان إذا ؛واحده هذه بأس فال أدري ال فقال يعلم ال كان

 :طالب أيب بن ىعل حديث يف جاء كما مثل يكتم أن بأس ال ،بأس فال يبني ال أن املصلحة من ىرأ إذا :ثانيا 

 ال حديثا قوما تحدث لن إنك( مسعود ابن وقال)  ورسوله اهللا يكذب أن أتريدون يعرفون بما الناس حدثوا(

  .عليك ومل وال بنيت فال بنيت ال أن املصلحة من رأيت فإذا)  فتنة لبعضهم كان إال عقولهم همغتبل

 ؛أخربك ال تقولأن و  متتنع أن فلك هذا تعلم وأنت الرخص تتبع قصده أو االمتحان السائل قصد كان إذا :ثالثا 

 ؟أوال اتعرفه أنت هل ميتحنك أن ألجل سألك لكن املسألة يعرف الرجل أن تعرف وأنت إليك يأيت أن المتحانا

 الرجل أن علمت إذا كذلك  ؛متتنع أن فلك حدأ ىلإ وينقله حدأ ىلإ به ليشي كالما منك يأخذ أن يريد أو

 جاهل ليس عامل رجل املسئول أن تعرف وأنت ؛حرام هذا وقال فالن سألت يقول يسألك ءيجيف الرخص يتتبع

 أو الناس عامة من إما علم عنده ليس أنه تعرف رجال املسئول كان ذا امأ ؛أجيب ال وتقول متتنع أن لك فحينئذ

 إذا لكن ؛لفتواه حرمة ال نهأل ؛أفته افالن مستفت إين قال لو فحينئذ ينضجوا مل يصلوا مل الذين العلم طلبة من

 يف الرخص يتتبع السائل هذا نأل ؛أفيت ال تقول أن فلك منك كربأ أو علميف ال مثلك نهأ تعرف عامل رجل أفتاه

 جاء ملا لكن فالنا سألت وللضرورة أجدك ومل أطلبك كنت لكين فالنا سألت أنا واهللا :لك قال لو أما ؛الغالب

 وحينئذ لفتواك إال أطمئن ال أنا يقول كأنه الرجل هذا حال نأل ؛أفتيه ؟ ال أو تفتيه فحينئذ افتين اآلن بك اهللا

 إذا ؛تفتيه أن البد بكالمك إال يثق ال الرجل أن تعرف وأنت منك أعلم إنسانا استفيت لو حىت تفتيه أن يلزمك

 إما لكن البيان عدم فيها جيوز صورا وذكرنا؛ املقال بلسان أو احلال بلسان الطلب بعد ؟ يتحقق مىت احلق كتمان

   . مضرة دفع أو ملصلحة

 بعض ىعل حتاجه قصده ولكن العلم يصل أن قصده وليس يسأل الناس بعض فيك اهللا بارك شيخالسائل: 

  .....؟ اادلة باب من إمنا احلق حصول باب من ليس حىت أصحابه



 العلم ىلإ يصل أن قصده ليس هيستفتيإنسان  ءوجيي الناس بني جدال يكون أحيانايقول  أيضا هذا:  الشيخ 

 أن ألجل أقرب لوجوبل هذا أن يل فالظاهر ؟صاحبه يغلب أن مغالبة قصده لكن أو ال ، به يعمل حىت الشرعي

   بقي إذا ألنه احلق ينتشر



 يعمل حىت الشرعي العلم إىل يصل أن قصده ليس يستفتيك إنسان يءجي و الناس بني اجلدال يكون أحيانا يقول

    ؟. صاحبه يغلب أن غالبةامل قصده لكن ؟ ال أو به

 بني كمعرت  يف بقي إذا ألنه ؛احلق ينتشر أن ألجل ، أن هذا للوجوب أقربأقرب للوجوب هذا أن يل فالظاهر

  . احلق تبني ما الناس

 العلماء يتصل أن أراد وإذا علماء فيها ليس منطقة يف وهو يسأل إنسان أحيانا ،إليك اهللا أحسن: السائل  

  ؟ يفعل ماذا أم يعلم هو مبا يفيت أن الطالب هلذا فهل اتصاهلم عليهم يصعب

 ىلإ يصل مل الذي الطالب هذا فمثال) آية ولو عني بلغوا( هعلي جيب ، يعرفون مبا فتوهمهلم أن ي نعم :الشيخ 

   . به فيفيت عامل هو الذي الفالين العامل كالم من مثال يعرف العلم يف ما حد

  ؟ العلم كتمان من هذا يعترب وهل غريي اسأل يقول أن له هل اجلواب من املفيت يتأكد مل إذا السائل

  ؟ عليه جيب ما تأكد ما مادام عافية يف هو غريي اسأل يقول حال كل علي:الشيخ 

  ؟عليه جيب ما: السائل 

   ؟ يعلم ال مبا يفيت أن عليه جيب  ما جيب عليه :الشيخ 

  احلق؟ خبالف جييب فهل لالمتحان يكون أن السؤال من املفيت خشي إذا: السائل

  حرام؟ يقولهو  حالل شيء يكون يعين !اهللا سبحان ال ال احلق خبالف:الشيخ 

  ....... : السائل

هذا  ويقول واجب غري هذا يكون أن احلق حرام، هذا يقول حالل هذا أن احلق ، هو هذا احلق خالف:الشيخ 

   .الوقت انتهي.  واجب

ُلونَ  َوَأنـُْتمْ  َأنـُْفَسُكمْ  َوتـَْنَسْونَ  بِاْلِبر  الناسَ  َأتَْأُمُرونَ ((: الطالب  بِالصْبرِ  َواْسَتِعيُنوا) 44( تـَْعِقُلونَ  َأَفَال  اْلِكَتابَ  تـَتـْ
 يَا) 46( رَاِجُعونَ  ِإلَْيهِ  َوَأنـُهمْ  رَبِهمْ  ُمَالُقو َأنـُهمْ  َيظُنونَ  الِذينَ ) 45( اْلَخاِشِعينَ  َعَلى ِإال  َلَكِبيَرةٌ  َوِإنـَها َوالصَالةِ 

 َتْجِزي َال  يـَْوًما َواتـُقوا) 47( اْلَعاَلِمينَ  ىَعلَ  َفضْلُتُكمْ  َوَأني َعَلْيُكمْ  َأنـَْعْمتُ  الِتي نِْعَمِتيَ  اذُْكُروا ِإْسَرائِيلَ  بَِني
َها يـُْقَبلُ  َوَال  َشْيًئا نـَْفسٍ  َعنْ  نـَْفسٌ  َها يـُْؤَخذُ  َوَال  َشَفاَعةٌ  ِمنـْ    .)))48( يـُْنَصُرونَ  ُهمْ  َوَال  َعْدلٌ  ِمنـْ

 مع واركعوا الزكاة وآتوا الصالة وأقيموا((  تبارك وتعاىل: اهللا قال. الرجيم الشيطان من باهللا أعوذ: الشيخ 
 وبنو))  عليكم أنعمت التي نعمتي أذكروا إسرائيل يبني(( :قوله أول من إسرائيل لبين هنا اخلطاب))  الراكعين

                            .          والنصارى اليهود هم فبنوه هيمابر إ ابن إسحاق ابن هو إسرائيل ألن ؛والنصارى اليهود هم إسرائيل

 بين به اهللا أمر كما مستقيما،وهذا ا إيتوا أي أقيموها))  الزكاة وآتوا الصالة وأقيموا((  :زوجليقول اهللا ع



 يعلم وكما الزكاة، أعطوا ))الزكاة وآتوا(( والنافلة الفريضة يشمل هنا والصالة ؛األمة هذه به اهللا أمر إسرائيل

 واملفعول ؛الزكاة هنا :األول املفعول ، مفعولني تنصب يأعط مبعىن ليتا مفعولني تنصب  آت أن منكم النحاة

 امتثاال املدفوع املال هي أو التعبد هي لزكاةاو  ))الزكاة آتوا(( ؛يستحقها من أو أهلها :والتقدير ؛حمذوف :الثاين

 عروض ؛األرض من واخلارج األنعام ويمة والفضة لذهبا:  وهي معروفة خمصوصة أموال من أهله إىل اهللا ألمر

 )) الزكاة آتوا(( ةواجب فيها الزكاة أن الصحيح ولكن ؛املسلمني علماء بني عريض طويل خالف فيها التجارة

 وتزكيهم تطهرهم صدقة أموالهم من خذ((  :تعاىل اهللا قال ؛ويطهرها النفس يزكي ،ألنه زكاة املال بذل ومسي
  .)) بها

 إنسانا أن لو يعين جمرد بركوع هللا يتعبد ال ألنه ؛ذلك قلنا وإمنا ؛املصلني مع صلوا أي))  الراكعين مع واركعوا((  

 منها جبزء العبادة عن التعبري أن واعلم  ؛املصلني مع صلوا إذا فاملراد ؛ بدعة هذا قلنا جمرد ركوعب هللا يتعبد أن أراد

 اللغة يف معروف الكل عن باجلزء والتعبري ؛بدونه تصح أن ميكن وال بنيتها ومن أركاا من اجلزء هذا أن ىعل يدل

 ىيبق أن ميكن ال الرقبة رأيتم كما لكن ؛ التام العبد راد، املعبد راد؟وامل))  رقبة فتحرير(( الكرمي القرآن يف العربية

 مع اركعوا((  :نقول هنا ؛البدن ىويبق يفقد قد األصبع ألن ؛ال ؟ أصبع حترير نقول أن يصح فهل ؛بدونه البدن
 منها والبد منها أيتجز  ال جزء والركوع إال الصالة عن بالركوع عربي أن ميكن وال ؛املصلني مع صلوا أي ))الراكعين

 .   

 يف اليت الصالة يف أن كما ركوعا فيها وأن ،السابقة األمم ىعل واجبة الصالة أن ىعل دليل الكرمية اآلية هذه يف

 مع واركعي واسجدي لربك اقنتي يمريم:((  ملرمي تعاىل اهللا قولأيضا  ذلك ىعل دل وقد ؛ركوع شريعتنا
   .وسجود ركوع فيها صالة السابقة األمم فعلى))  الراكعين

 من الناس من نفإ ؛بالزكاة االمتحان من البد ألنه ؛زكاة عليهم أيضا السابقة األمم أن:  الكرمية اآلية فوائد ومن 

 يعلم حىت أمواهلم من شيء وبذل الزكاة بإيتاء العباد فيمتحن ؛كثري شيء من أشد عليه الدرهم بذل خبيال يكون

  .ا صاحبه إميان صدق ىعل تدل ألا ؟ ملاذا صدقة الزكاة مسيت وهلذا ؛إميام حقيقة بذلك

 بعض ا استدل هكذا )) الراكعين مع اركعوا (( :لقوله ؛اجلماعة صالة وجوب:  الكرمية اآلية هذه فوائد ومن

((  :ملرمي قيل وهلذا ؛الفعل يف املصاحبة املعية من يلزم ال وأنه ؛مناقشة فيه يكون قد االستدالل هذا لكن العلماء

 ذه الستداللا :فنقول هذا ىوعل مجاعة عليهن ليس والنساء))  الراكعين مع واركعي واسجدي لربك اقنتي

 تأيت أن املناظرة عند ينبغي ال بأنه القول هذا نردف مث ؛النظر من شيء فيه اجلماعة صالة وجوب ىعل اآلية

 يستطيع ال قوي دليل عن تضعف ورمبا ؛ضعفك ىعل يدل هذا ألن ؛خصمك به االستدالل مينع أن ميكن بدليل



 أحيي أنا :الرجل له قال حني براهيمإ حماجج إىل وانظر ؛قوتك فتنكسر الدليل هذا يف ضعفت ألنك ؛دفعه

 ؛األسباب تفعل إمنا احلي متيت أو امليت ييحت أن تستطيع ما لكن ومتيت حتيي أنت يقل مل جادله ما ،وأميت

))  كفر الذي فبهت المغرب من بها فأت من المشرق بالشمس يأتي اهللا إن((  أيش؟ وقال ذلك عن عدل

 باب يف أحدا جتادلون رمبا مخصمك به فيستنصر هش بدليل تأتوا ال املناظرة باب يف لكم أقول أنا فاملهم

 ال بدليل إال تأتوا ال مخصمك عليكم به فيستطيل شاهل بدليل فتأتون العقيدة يف الصفات باب يف الصفات

 وجوب هللا حلمدا لكن  اجلماعة صالة وجوب ىعل تدل هذه اآلية أن نسلم ال إذا ؛عقدته يفك أن اخلصم ميكن

   .ظاهر ىأخر  بأدلة اجلماعة صالة

 :األول الفعل؛ فعالن لدينا)) الكتاب تتلون وأنتم أنفسكم وتنسون بالبر الناس أتأمرون:((  عزوجل قال مث

 ىعل أو ؟فرادهبان  واحد كل ىعل منصب اإلنكار استفهام فهل ؛أنفسهم نسيان: الثاين والفعل ؛بالرب الناس أمر

)) أنفسكم وتنسون((:  قوله اإلنكار حق إمنا: فقل شئت وإن جمموعهما ىعل نعمجمموعهما؛  ؟ جمموعهما

. ؟ أنفسكم تنسون وأنتم الناس تأمرون كيف والتعجب لإلنكار هنا االستفهام )) بالبر الناس أتأمرون(( طيب.

 ويقول والسالم الصالة عليه الرسول بإتباع أقاربه يأمر منهم الواحد إن التفسري أهل قال  ؛اخلري هو لرب)) اربالب((

 من غالما عاد وسلم عليه اهللا ىصل النيب أن ذلك أمثلة ومن ؛به يؤمن أن وجاهه رئاسته متنعه لكن حق إنه

 الرشد إىل وسلم عليه اهللا ىصل النيب فدعاه ينظر وسلم عليه اهللا ىصل والنيب أجله فحضر مريضا كان اليهود

 احلق شهادة الغالم شهدتف حممدا أطع يقول يهودي وأبوه حممدا أطع أبوه له فقال يستشريه كأنه أبيه إىل فنظر

 اليهود هؤالء إذا ؛بدعويت أي)  النار من بي أنقذه الذي هللا الحمد (يقول وهو وسلم عليه اهللا ىصل النيب فخرج

 اهللا فقال يؤمن ال نفسه ىينس لكنه و وسلم عليه اهللا ىصل الرسول إتباع وهو بالرب الناس يأمر من أحبارهم من

 ؛علم عن إال بالرب تأمروا فلم الكتاب تتلون أنكم واحلال أي حالية هنا الواو))  الكتاب تتلون وأنتم((  :تعاىل

 به تدركون عقل لكم يكن أفال يعين للتوبيخ هنا االستفهام ؟))تعقلون أفال(( أنفسكم تنسون ذلك مع ولكن

   . وضاللكم خطأكم

 إدراك وهو التكليف مناط هو عقل: نوعان العقل ألن ؛التكليف عقل وليس الرشد عقل هنا والعقل       

 إحسان ومسي ؛التصرف اإلنسان حيسن أن وهو نفسه الرشد هو بل الرشد مناط هو وعقل ؛ وفهمها األشياء

 عقل وال رشدال عقل ؟املراد هنا نيالعقل أي  واضح؟ ينفعه فيما تصرفه عقل اإلنسان ألن ؛عقال التصرف

 الفاء أن وهو إشكال فيه  ))تعقلون أفال(( الرتكيب هذا طيب  ؛مكلفون فهم وإال ؛الرشد عقل ؟ تكليفال

 قبل مكاا كان العاطفة الفاء وهنا  ؛الكالم صدر هلا االستفهام مهزة أن واملعروف لالستفهام اهلمزة و عاطفة



 حسب يقدر حمذوف ىعل داخلة اهلمزة إن :قال من فمنهم ؛الرتكيب هذا مثل يف املعربون فاختلف اهلمزة

 هلا ألن اهلمزة قدمت لكن  ؛تعقلون أالف  :األصل وأن مكاا عن مزحلقة الفاء إن :قال من ومنهم ؛السياق

((  : قوله مثل مث بعدها أو هنا مثل الفاء بعدها اهلمزة تقع الفاء بعد يف يقع وهو ؛العطف حرف وأخر صدارةال

 إن قلت النحوية القاعدة إىل نظرت فإن))  األرض في يسيروا أولم(( الواو وبعد))  به آمنتم وقع ما إذا أثم

 أن البد التقدير ألن ؛التقدير كز يعو  أحيانا أنه نظرت وإن  ؛القواعد إىل أقرب حمذوف تقدير ىعل الكالم جعل

 بعدها واجلملة عطف حرف الفاء تقول:  لثاينا  أسهل ألنه بالثاين بأيش؟ نأخذ إذا قلت مناسبة مجلة يكون

 أي وتطلب تدور تذهب ما املوضوع وانتهى ؛زحلقت لكن اهلمزة قبل تقع أن الفاء وأصل سبق ما ىعل معطوفة

   .  نقدره شيء

 الوعيد ورد وقد ؛للعقل مناف ذلك ألن ؛أنفسهم وينسون بالرب يأمرون الذين هؤالء توبيخ:  اآلية هذه فوائد من

 حتى النار في ىفيلق بالرجل ىيؤت أنه( :وسلم عليه اهللا ىصل النيب خربأ فقد ؛دأبه هذا كان من ىعل الشديد
 النار أهل إليه فيجتمع رحاه ىعل الحمار يدور كما عليها فيدور األمعاء هي قتابألوا بطنه أقتاب تندلق

 هآتي وال بالمعروف مركمآ كنت: فيقول ؟ المنكر عن وتنهانا بالمعروف تأمرنا ألست فالن يا ويقولون
  . باهللا والعياذ عذابا الناس أشد من فهو)  هوآتي المنكر عن وأنهاكم

 المن  و به أمر ما يفعل ال ملن أنقول ،عقوبته شدة ىعل وبناء للعقل خمالف هذا أن ىعل بناء :قائل قال فإن 

   ؟ نعم ى؟تنه وال تأمر ال عنه ى ما يرتك

 األمر ترك :األوىل:  جنايتني ارتكب فعله ا تركه مع األمر ترك لو ألنه؛ به تأمر ما وافعل مر :نقول بل ،النقول: 

 فقد عنه ينه ومل عنه ىينه ما ارتكب أنه لو وكذلك ؛به أمر مبا قيامه عدم :والثانية ؛املنكر عن والنهي باملعروف

 منكر؟ من يسلم مل الذي ناأي نقول مث ؛للمنكر ارتكابه :والثانية ؛املنكر عن النهي ترك :األوىل :مفسدتني ارتكب

 إال باملعروف يأمر أحد ال قلنا ولو؛ منكر عن أحد ينه مل نعم؟ منكرا يأت مل من إال املنكر عن ىينه ال قلنالو 

 فعله، ىعل نفسك وجاهد باملعروف مر: نقول هلذا ؟ يسلم الذي أينا ؛باملعروف أحد يأمر مل املعروف ىأت من

   . تركه ىعل نفسك وجاهد منكر عن إنه

 أين من ؛اجلاهل من حاال أسوأ فهو خالف إذا العامل وأن ؛املخالف العامل توبيخ:  الكرمية اآلية هذه فوائد ومن 

 من لوما أشد صار خالف إذا العامل أن عليه الناس فطر أمر وهذا)) الكتاب تتلون وأنتم:((  قوله من ؟ تؤخذ

 قالوا واجبا ترك إذا أو ؟عامل رجل وأنت هذا تفعل كيف قالوا منكرا العامل فعل إذا جتدهم العامة حىت ؛اجلاهل

  )) .  الكتاب تتلون نتمأو (( هذا يف  ةواضح الكرمية واآلية ؟عامل وأنت الواجب هذا ترتك كيف



 القرآن اهللا كتاب يتلون اليهود هؤالء ألن ؛الكتب مجيع ىعل مفرد وهو يطلق الكتاب أن: الكرمية اآلية فوائد ومن

  . وهذا هذا يتلون فهم التوراة أيضا ويتلون

  .)) تعقلون أفال((  :لقوله غي ذووا ىمحق جهلة أمة وأم إسرائيل بين توبيخ :الكرمية اآلية هذه فوائد ومن 

 ألن ؛باليهود ؟ مبن شبه ففيه األمة هذه من وفعله منكر عن ى أو هيفعل ومل مبعروف أمر من أن:  فوائدها ومن 

                                                                                                                  .باهللا والعياذ دأم هذا

                                                                                                                        ؟......: السائل

أن يكن اخلطاب هلم مجيعا ما أيش؟ ال يلزم أنه إذا خوطب هؤالء بوصف عام  ،نعم عليهم مجيعا نعم:الشيخ 

   يلزم هذا نعم.

 هذا ىيسم هل آخر دليل إىل وانتقاله منرود مع السالم عليه ابراهيم جدال يف !شيخ بارك اهللا فيك: السائل

  آخر؟ شيء يدةاحل أن أو حيدة؟

  .ظهراأل للدليل ةمإقا هذا بل حيدة ليس هذا ،ال ال: الشيخ 

  احليدة فقط يف مقام الذم؟: السائل

  .واحد وضوعامل  اآلن لكن آخر شيء إىل وينتقل حييد اإلنسان احليدة :الشيخ 

  هو انتقل عن جواب إىل جواب آخر؟ : السائل

  .يثبت أن ابراهيم وأراد ربه يف ابراهيم حاج واحد هو املوضوع الإو  آخر دليل إىل دليل عن انتقل : الالشيخ 

  ؟ احليدة ما معناها:  السائل

 واهللا أنت تقول مث املغين الكتاب مثال يل اشرت مثال أقول موضوعيف  أكلمك أنا مثال معناها احليدة : الشيخ 

 إىل دليل من أما ، آخر إىل موضوع من تنتقل أن حيدة هذه ويش هذه؟ ؟ هذه ويش زينطيب  هذبامل كتاب

   .حيدة هذا فليس منه أقوى

 األمم أن ىعل)) الزكاة وآتوا الصالة وأقيموا((  اآلية داللة يل تتضحا ما. فيك اهللا بارك شيخ: السائل

  ))  الزكاة وآتوا الصالة أقيموا((  اآلية وهذه. والزكاة الصالة هلم مشروع  السابقة

دل على هذا  يقال قد اآلية سياق ألن الشك احتمال فيه هذا. نعم ؟ يعين زكاة و صالة أقيموا: معناها: الشيخ 

  . جتدها التوراة افيه اليت اآلية اقرأ التوراة، يف موجود الزكاة وإيتاء الصالة إقامة لكن

  .غريها؟ مع اآلية هذه مجع: السائل

  . نعم غريها مع : الشيخ 



  .................: السائل

   هذا خيدم النيب عليه الصالة والسالم . كان  غالم ما هو معناه صغري غالم ،ال ال: الشيخ 

  ؟فيه عصاة كذا هل هذا بدعة  يعين هنا ة التذكرةياء بنعز  جملسمن جلس : السائل

 مكتوب أمر هذا إخواين يا مهل قال ، العزاء يف جمتمعني قوم إىل ىأت اإلنسان أن البد أنه الشك هو: الشيخ 

 لكن طيب هذا يتفرقوا أن جلأل ونصحهم ،ىمسم بأجل عنده شيء وكل أخذ ما وله ىأعط ما وهللا منه والبد

  .  عليه أنتم ما ىعل أثبتوا يقول كأنه الذي خيطب بقي

  ؟ يذكرهم لسهو جي لكن اجللوس أنكر اجللوس هميعل أقر ما ال:  السائل

  .  خطب بدون عادي جلوس خيالف ما: الشيخ 

 َال  يـَْوًما َواتـُقوا) 47( اْلَعاَلِمينَ  َعَلى َفضْلُتُكمْ  َوَأني َعَلْيُكمْ  َأنـَْعْمتُ  الِتي نِْعَمِتيَ  اذُْكُروا ِإْسَرائِيلَ  بَِني يَا((((
َها يـُْقَبلُ  َوَال  َشْيًئا نـَْفسٍ  َعنْ  نـَْفسٌ  َتْجِزي َها يـُْؤَخذُ  َوَال  َشَفاَعةٌ  ِمنـْ َناُكمْ  َوِإذْ ) 48( يـُْنَصُرونَ  ُهمْ  َوَال  َعْدلٌ  ِمنـْ يـْ َنج 

 رَبُكمْ  ِمنْ  َبَالءٌ  َذِلُكمْ  َوِفي ِنَساءَُكمْ  َوَيْسَتْحُيونَ  َأبـَْناءَُكمْ  يَُذبُحونَ  اْلَعَذابِ  ُسوءَ  َيُسوُموَنُكمْ  ِفْرَعْونَ  آلِ  ِمنْ 
    .)) َعِظيمٌ 

  ؟وفوائده تفسريه من سبق امم أظن انتهينا. الرجيم الشيطان من باهللا أعوذ

 هم أمور  ىعل استعينوا))  الخاشعين ىعل إال لكبيرة وإنها والصالة بالصبر واستعينوا:((  عزوجل اهللا قال 

 شاقة أي لكبرية االستعانة أو الصالة أي )) وإنها(( ؛املعروفة العبادة وهي )والصالة(( عليها يعين ))بالصبر((

 اإلنسان يصرب أن بالصرب واالستعانة العون طلب هي الستعانةا ؛اهللا ألمر ذليلنيال أي ))الخاشعين ىعل الإ((

 وحيملها نفسه وحيبس يصرب أن ملهما ذلك غري من أو ،خلقا مكروها أو خلقة مكروها كان سواء املكروه، ىعل

 خري فاته كسب مل وإذا مناله أدرك الشيء ىعل صرب إذا اإلنسان أن جمرب وهذا ؛املطلوب حيصل حىت املشقة

 الناس من كثري)  تعجز وال باهللا واستعن ينفعك ما ىعل احرص ( :والسالم الصالة عليه النيب قال وهلذا ؛كثري

 وقته عليه ضاع إذا ؛ويرتك ويكل فيعجز بسرعة مقصوده له حيصل ال مث بدأفي له مفيدة العمل ذا تهيبدأ أنه ىير 

 أن ثان يف شرع مث ولاأل عن عدلإذا  أنه يأمن وال ؛كثريا زمنا يكون رمبا زمن عليه ضاع ؟ كذلك أليس األول

 بينه ليس أنه يعرف كونه مع صرب إذا لكن ؛فائدة بال حياته عليه متضي مث ؛ويرتكهاألول  أصابه ما مثل يصيبه

 همّ  العلم طلبة من إنسان إنسان أن لنفرض ؛فليصرب لقطعه موجب هناك وليس فقط األيام دمتداا إال هممرا وبني

 يف ىيبق ما إال عليه خسارة نعم؟ مضت اليت ملدةا ؛فعجز للامل حلقه لكن واستمر فيه وشرع املرام بلوغ حيفظ أن

 قد الصالة ؛فقس هذا ىوعل املقصود حصل وأكمل استمر لو لكن ؛راح وإال  فقط حفظ مما ذاكرتهيف  أو ذهنه



 يكون اليت احلقيقية الصالة بل صالة ليست لكنها معينة تكون نعم ؟لإلنسان معينة تكون كيف اإلنسان يقول

 جتد وهلذا ؛القلب صالة ال اجلوارح صالةفهي  اليوم غالبا صالتنا أما ؛اجلوارح صالة قبل القلب صالة فيها

 ولذلك ؛منها فائدة ال اليت اهلواجيس من عظيمة واسعة وأبواب أكوامأيش  عليه ينفتح يكرب أن حني من اإلنسان

 وأا اهللا يدي بني قائم أنه فيها اإلنسان يشعر ليتا ةياحلقيق الصالة لكن ؛تذهب عنه تنجلي يسلم أن حني من

 ذه الدنيا كل  عن عنها يسلو أن البد البد، ايالدن كل عن ا يسلو أن البد العبادة مثرات كل من فيها روضة

 الذي اإلنسان أما ؛سواه ما فنسي إليه شيء وأحب حمبوبه هو الذي عزوجل باهللا ؟ مبن اتصل ألنه ؛الصالة

 النيب أن كرذ وي ؛أبدا الناحية هذه من الصالة تنفعه مل فهذا بغريها مشغول قلبه لكن ا ىيتسلل بالصالة يستعني

 اهللا صلوات اشتغاله ذلكل ويدل ) الصالة ىإل فزع عليه اشتد أي أمر حزبه إذا كان( وسلم عليه اهللا ىصل

  .لنصرا ربه ومناشدة بالصالة ؟ مباذا بدر يوم العريش يف عليه وسالمه

 أاب ذلك وعللوا الصالة أي ))إنها(( :قيل  ))وإنها (( والنفل الفرض تعم هنا الصالة))  والصالة بالصبر((  

 مذكور أقربقالوا إا  ؟؛اجلدار نعمإىل يا مسعود اقرب عن اجلدار بارك اهللا فيك اقرب عن اجلدار ما هو 

  .مذكور أقرب إىل يعود الضمري أن العربية اللغةيف  والقاعدة

؛ اإلمساك من أفضل واإلجياد ،إمساك والصرب ؛عمل ألا موجودا يكن مل لشيء إجياد إجياد، الصالة أن :ثانيا 

 وأبلغ أشرف واإلجياد ،إمساك قلنا كما والصرب ؛شيء عدم ليس شيء إجياد يعين إجياد كله اإلسالم كان وهلذا

  .إليه عائدا الضمري يكون أن الصالة فاستحقت

 ىعل يصرب من الكفار من ألن ؛اإلطالق وجه ىعل الصرب به يراد أن ميتنع))  اخلاشعني ىعل إال:((  قوله أن ثالثا 

 منهم المأل وانطلق((  املؤمن يصرب مما أكثر عمله ىوعل ،ربه شريعة ىعل أو ،ربه ىعل املؤمن صرب من أكثر إهله
  . وأصح أقرب القول وهذا ؛آهلتهم ىعل يصربوم))  آلهتكم ىعل واصبروا امشوا أن

زمن  ىعل يدل استعينوا فعل ألن  ))استعينوا((: قوله من املفهومة االستعانة إىل يعود ))إنهاو (( : قوله إن وقيل

 قوله يف كماأنتم معي؟   الفعل من املفهوم املصدر ىلع الضمري يعود أن فيجوز ؛ومصدر زمن ىعل أي وحدث

 األول املعىن لكن ))للتقوى أقرب هو اعدلوا(( :قوله من املفهوم العدل أي هو ؟ أيش ))اعدلوا((: تعاىل

  ؛له والذل عزوجل هللا اخلشوع أهل ))الخاشعين ىعل إال(( شاقة أي ))لكبيرة(( أي الصالة ))وإنها(( أوضح

 النيب قال بل املؤمن، ىعل خفيفة لكنها ؛إميان معنده ليس هألن ؛املنافقني ىعل ؟ من ىعل ثقيلة الصالة جتد وهلذا

 اهللا صلوات)  الصالة في عيني قرة وجعلت والطيب النساء دنياكم من إلي حبب:(  المسوال الصالة عليه



 اخلاشعني من أنك ىعل وعالمة خري عالمة فإا ريخلبا فأبشر الصالة يف عينك قرة اهللا جعل فإذا ـ عليه وسالمه

.   

  .والصالة لصربا :األمرين ذين االستعانة  أيش؟ إىلإىل هعباد وتعاىل تبارك اهللا إرشاد:  الكرمية اآلية فوائد من

 فيما اهللا بغري االستعانة جواز ، العون به أن يثبت فيما لكن ؛اهللا بغري االستعانة جواز:  الكرمية اآلية فوائد من 

 واحد استعنت إذا طيب ؛منع جائز؟ البيت إىل املتاع معك حيمل إنسانا استعنت إذا فمثال ؛ العون به أن يثبت

 دابته في الرجل وتعين(  : والسالم الصالة عليه النيب قال ؛جائز اإلمالء ىعل عاوين فالن يا املذكرة عليك ميلي
 يف وضالل العقل يف سفه فهي هفي عون ال مبا االستعانة أما ؛)صدقه متاعه عليها له ترفع أو عليها فتحمله

 إليه الوصول من متكنه وعدم عنه لبعده يعينه أن يستطيع ال بغائب أو مبيت يستعني كأن ؛شركا يكون وقد الدين

   .عزوجل باهللا شركا يكون وقد وضالل سفه فهذا

 إقامة إىل حيتاج ال مشاهد أمر وهذا ؛األمور مكابدة ىعل نالعو  به وأن الصرب فضيلة : الكرمية اآلية فوائد ومن 

  . نعم كذلك؟ أليس هذا يعرف طه حىت ذلك يعرف كلنا واضح ألنه ؛عليه الدليل

: والثاين ؛اهللا طاعة ىعل الصرب: األول ؛االستقراء من التقسيم هذا وأخذوا ؛أنواع ثالثة والصرب: العلم أهل قال 

 ىعل الصرب ألن ؛اوأفضله أشقها هو طاعةال ىعل الصرب ؛اهللا أقدار ىعل الصرب: والثالث ؛اهللا معصية عن الصرب

 النفس كف كفا  ؛الطاعة فعل ؟ اهللا عبيد أيش فعال  ؛اختياريا وكفا فعال يتضمن وكفا، فعال يتضمن الطاعة

 أحيانا لكنه فقط كف إال فيه ليس عصيةامل عن الصرب ؛إجيايب إجيادي فهو واضح؟ اإقامته وعدم ا التهاون عن

 ذات امرأة دعته الذي الشاب والسالم الصالة عليه النيب جعل وهلذا ؛النفس ىعل شديدا يكون شديدا، يكون

 ظله إال ظل ال يوم ظله يف يظله اهللا إن حيث من العادل اإلمام رتبة يف جعله اهللا أخاف إين فقال ومجال منصب

 املانع وانتفاع الشباب يف الداعي قوة ألن ؛سواء مها احليثية هذه من املرتبة يف لكن أفضل العادل اإلمام كان وإن

 أشق الصرب هذا يكون رمبا هذا ؛اهللا أخاف إين قال لكن ؛احملظور يف الوقوع أيش؟ يوجب ا خاليا كان إذا فيما

 أشق احلال هذه مثل يف املعصية هذه عن الصرب يكون رمبا ذاه ىعل الصرب ،صالة عشرين اإلنسان يصلي أن من

 عن نتكلم إمنا الناس، لبعض تعرض اليت العوارض عن نتكلم ال حنن لكن ؛صالة عشرين من اإلنسان ىعل

 الطاعة ىعل الصرب ؟ املعصية عن أو حامد بن خالد يا  الطاعة ىعل الصرب ؟أفضل هماأيف ؛هو حيث من الشيء

 قلبا مشتغال يكون نعم ؟ أيش ؟واضح ؟ ملاذا السؤاليف  الناس بعض أخص ملاذا وانتبهوا  ؛الطاعة ىعل الصرب،

 نتكلم ناولكن ؛عظيمة مشقة فيه اإلنسان جيد قد ذلك مع لكن أدناها هو اهللا أقدار ىعل الصرب طيب ؛ قالبا أو

 ويكون ذلك أشبه ما أو زوجته أو ابنه أو حبيبه يفقد الناس بعض يكون قد معني شخص يف معني صرب عن ليس



 اهللا أقدار ىعل الصرب ؛هذا نتكلم عن ال لكن ال؟ الإو  النفسي االنفعال حيث من صالة ألف من عليه أشق هذا

 حزنك واشتد وندمت جزعت إذا هل ؛تصرب مل أم صربت يقع أن البد وقع ما ألن ؛احلقيقة يف  لعم منك ليس

 تسلوا أن وإما الكرام صبر تصبر أنإما   (بعض السلف قال كما إذا ؛ال املقدور؟ أيرفع بالبكاء صراخك وطار
 ما نسيناها ؟ اآلن نسيناها وهل أكثر أو قل أ أو مثال سنوات عشرة قبل مبصيبة صبن مل أينا ) البهائم سلو

 :ثالثة كم؟ الصرب أنواع إذا. نعم.  )البهائم سلو تسلو أو(: قال اهللا رمحه السلفي قال كما ألنه ؛ت جاء كأا

 منهجا الصرب خذ لكن؛ طيب؛ اهللا أقدار ىعل :ثالثا ؛اهللا معصية عن :ثانيا ؛اهللا طاعة ىعل :أوال بالرتتيب

   .كثري خري فاته اليأس عليه استوىل إذا اإلنسان فإن تيئس وال اعليه واصرب األمور صابر لك، ومسلكا

 بالصبر واستعينوا((  :تعاىل قوله يف ؛احلياة وشئون األمور ىعل به يستعان مما الصالة أن: رميةكال اآلية فوائد من
  . فيه مرية ال صدق خرب هذا أن اليقني علم نعلم وحنن))  والصالة

  ؟معونة أجد وال أصلي دائما أنا :قائل قال فإذا 

: (( عزوجل اهللا يقول وهلذا ؛حقيقة تقمها مل لكن صورة الصالة أقمت ،تصل مل ،إنك تصل مل إنك :فنقول 

 الصالة يف يدخل الناس من وكثري))  والمنكر الفحشاء عن ىتنه الصالة إن الصالة وأقم إليك أوحي ما أتل

 حمبة ىلإ حتول وال ذكرل قلبه نال ال ،عليه هو ما هو واملنكر الفحشاء حيث من تغري قلبه أن جيد ال منها وخيرج

 ىوتنه تعني الصالة ، الشك حق اهللا وعد وهلذا ؛كثري خلللا ـ وإياكم يعيننا أن اهللا نسألحنن و ـ  شيء وال لعبادةا

  . حقيقة ال صورة أيش؟ صالة اليوم الناس أكثر صالة لكن واملنكر الفحشاء عن

 :العامة قول وأما ؛والصالة بالصرب ،والصالة وأيش؟ بالصرب فعليك أحزانك طالت إذا أنه: الكرمية اآلية فوائد ومن

 طوله األرض من أخذ نام إذا ذي يعين ،من يعين ؟ املعىن تعرفون ؛طولك األرض من فخذ مهومك عظمت إذا

 إذا نقول بل, بصحيح ليس فهذا فقط قدمني حمل قدمني،ال حمل ؟ األرض من يأخذ كم قائما كان إذا لكن

 وإنها والصالة بالصبر واستعينوا((  :عزوجل اهللا قال كما والصالة بالصرب فعليك وأحزانك مهومك كثرت
   . األسئلة نأخذ ؟ منشي وال األسئلة نأخذ طيب))   الخاشعين ىعل إال لكبيرة

 لكن بشيء يتكلم وال جرما يتض يصرب الناس بعض أحيانا  اهللا أقدار ىعل الصرب ؛شيخ بارك اهللا فيكم:  السائل

  ؟ بشيء يتكلم مل أنه مع شبه ذلكأما  أو تضايق ال يكلم أحد..أهوج م يكون مثال صابر غري أنه يظهر

 إن هل لكن))  اهللا بإذن إال مصيبة من أصاب ما((  يصاب بأن كل إنسان البد هذا حال كل علي: الشيخ 

 ما ملؤمن اهللا شاء إن فيمنت هذا كل يقول  ؛ال اجلواب ؟ قلبه يف يضمر أو يقول أو يفعل جتعله املصيبة هذه

 الناس إىل ينبسط وال مبصيبة مصاب إنسان يكون قد مثال التضايق عن نفسها يضبط أن ينبغي لكن ؛هذا يفعل



 يف كانمل جلس جعفر نعي جاءه ملا والسالم الصالة عليه الرسول ؛طبيعي شيء هذا العادة يف ينبسط كما

 خذايؤ  ال الطبيعة ىمبقتض الذي طبيعي، شيء هذا والسالم الصالة عليه غلب و احلزن أثر عليه ىير  املسجد

   .نعم. معه يسرتسل أن إال اللهم مرتبتهمن  ينزله وال به اإلنسان

  ؟طلب العلم.. فهما أو حفظا أحيانا ؛شيخ أحسن اهللا إليكم:  السائل

  ...؟فهما أو حفظا أو ممارسة واألخرية هي البالء : الشيخ 

  ......:  السائل

  ألنه إذا أعنت سوف يسأل اهللا عزوجل أن يسهل أمرك . هإذا أعنت: الشيخ 

  ؟ما معىن إذا أعانه اهللا: السائل

  كيف؟  : الشيخ 

  إذا أعانه اهللا؟ : السائل

يعينه اهللا ألن نفس املصلي اآلن مادام مهموما وحمزونا من هذا الشيء سوف جيعل كل دعائه هلذا : الشيخ  

  الشيء وأقرب ما يكون من ربه وهو ساجد.

  ؟ يصلي يذهب من هذا :إذا وجد شيئا  السائل

  .   )كان النبي صلى اهللا عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصالة(مسعت الكالم : الشيخ  

  النافلة؟و  ضةو فر امل صالةال))  والصالة بالصبرواستعينوا ((  :تعاىل قوله يف يدخل هل مإليك اهللا حسنأ: السائل

بهك ما ر شنذم يها منذر امسك؟ مدثر يف واحد امسهألن املفروضة هي مفروضة البد أن يصل ؛نعم أي : الشيخ 

   يف أحد امسه منذر؟

 من اجعلين همللاب الدعاء جيوز هل نعم سؤايل فضيلتك قبل يومني ؛يال يا مدثر ـ إليك اهللا أحسن :  السائل  

 الدرس يف ليس العبارتني؟ هاتني بني لفرقا ما ؛الصرب ىعل أعين للهما تقول أن الصوابأن  فذكرت بريناالص

  ؟املنزل إىل ذهابنا أثناء

   . هذا وفهمت عليه أجبتكو  سؤال سألت كأن إما خطأ فهمت كأنك ذكر أ ما : الشيخ 

  ؛الصابرين مع اهللا نأ وااصرب  ، املنكر عن والناهني باملعروف اآلمرين نطنياالق  الصابرين من اجعلين للهما

  .....:  السائل

   . يوم أول اجلواب فهمنا : ال يا مدثرالشيخ 

  ؟ مسري نعم:الشيخ 



  ؟  لكن غري صابر يف بعض  هل يطلق عليه اسم الصابرشخص كان صابرا على طاعة اهللا  ! شيخ: السائل

 ىعل تائب اسم عليه يطلق ال غريه دون ذنب من تاب من أن كما ،ال اإلطالق سبيل ىعل ال: الشيخ   

 ويحب التوابين يحب اهللا إن((  يعرفها أن اإلنسان ينبغي النكتة وهذه  ؛كذا من تائب يقال لكن اإلطالق
 املطلق الوصف ألن؛ ال ؟ ذلك يف يدخل منها توبته مع معصية ىعل أصر إذا إنسان مثال نقول هل )) المطهرين

   .صاحل نعم. املطلق بالعمل هو إمنا

 هذه من يفهم هل))  الخاشعين ىعل إال لكبيرة وإنها والصالة بالصبر واستعينوا((  :تعاىل قوله يف: السائل 

  ؟ عن معناه احلقيقي  أصله نع خيرج ةالكبري  لفظ أن اآلية

 كبير في يعذبان وما ليعذبان إنهما:(  والسالم الصالة عليه النيب قال ؛احملدثني من أنت صابر يا: نعم:الشيخ  

   ماعليه شاقا أي) 

 



   . هذا وفهمت عليه وأجبتك سؤال سألت أنك إما خطأ فهمت كأنك أذكر  ما : الشيخ 

  الصابرين؛ مع اهللا أن اصربوا ، املنكر عن والناهني باملعروف اآلمرين القانطني  الصابرين من اجعلين اللهم

  .....:  السائل

   . يوم أول اجلواب فهمنا : ال يا مدثرالشيخ 

  ؟ مسري :نعمالشيخ 

  ؟  لكن غري صابر يف بعض  هل يطلق عليه اسم الصابرشخص كان صابرا على طاعة اهللا  ! :شيخ السائل

 على تائب اسم عليه يطلق ال غريه دون ذنب من تاب من أن كما ال، اإلطالق سبيل على : الالشيخ   

 ويحب التوابين يحب اهللا إن((  يعرفها أن اإلنسان ينبغي النكتة وهذه  كذا؛ من تائب يقال لكن اإلطالق

 املطلق الوصف ال؛ ألن ؟ ذلك يف يدخل منها توبته مع معصية على أصر إذا إنسان مثال نقول هل )) المطهرين

   .صاحل نعم. املطلق بالعمل هو إمنا

 هذه من يفهم هل))  الخاشعين على إال لكبيرة وإنها والصالة بالصبر واستعينوا((  تعاىل: قوله :يف السائل 

  ؟ أصله عن معناه احلقيقي  عن خيرج الكبرية لفظ أن اآلية

 كبير في يعذبان وما ليعذبان إنهما:(  والسالم الصالة عليه النيب قال احملدثني؛ من أنت صاحل يا: :نعمالشيخ  

 يا الدرس انتهى  الفعل يف كبري غري اإلمث يف كبري فهو؛ كبري إنه ىبل: البخاري رواية ويف عليهما  شاقا أي) 

   .حممد

 نفس تجزي ال يوما واتقوا العالمين ىعل فضلتكم وأني عليكم أنعمت التي نعمتي ذكرواا إسرائيل يبني(( 

 فرعون آل من نجيناكم وإذ  ينصرون هم وال عدل منها يؤخذ وال شفاعة مها يقبل وال شيئا نفس عن

 فرقنا وإذ عظيم ربكم من بالء ذلكم وفي نسائكم ويستحيون أبناءكم يذبحون العذاب سوء يسومونكم

 العجل اتخذتم ثم ليلة أربعين موسى واعدنا وإذ  تنظرون وأنتم فرعون آل وأغرقنا كما فأنجين البحر بكم

   )) تشكرون لعلكم ذلك بعد من عنكم عفونا ثم ظالمون وأنتم بعده من

 يف واليهود ،مدنية السورة هذه ألن ؛إسرائيل بين يف اآليات هذه كل . الرجيم الشيطان من باهللا أعوذ      

من  اهللا قص فلهذا ؛املدينة إىل وسلم آلهعلى و  عليه اهللا ىصل النيب قدم حني قبائل ثالث ،كثريا كانوا املدينة

  . نعم قرأناها ؟  . ما قرأناهاعزوجل اهللا يقول منها ا؛كثري   السورة هذه يف نبئهم

 والظن يتيقنون أي ))يظنون الذين(())  راجعون إليه وأنهم ربهم مالقوا أنهم يظنون الذين:(( يقول عزوجل

 عليهم ضاقت ذاإ حتى((  :وتعاىل تبارك اهللا قول منها كثرية أمثلة وله اليقني مبعىن العربية اللغة يف يستعمل



 فالظن ؛أيقنوا مبعىن ))ظنوا(())  إليه إال اهللا من ملجأ ال أن وظنوا أنفسهم عليهم وضاقت رحبت بما األرض

تبارك  كقوله الظن مبعىن يستعمل فالعلم ؛سانعاكيت يعين الظن عىنمب يستعمل العلم أن كما اليقني مبعىن يستعمل

 فإن بإيمانهن أعلم اهللا فامتحنوهن مهاجرات المؤمنات جاءكم إذا آمنوا الذين أيها يا: (( تعاىل و

 ما ألن ذلك قلنا وإمنا ؛ ظننتموهن أي ))علمتموهن إن(())  الكفار ىإل ترجعوهن فال مؤمنات علمتموهن

 الظن أن ملهموا ؛الظن إال تفيد ال والقرائن بالقرائن إال عليه اإلطالع ميكن فال اهللا، إال يعلمه ال القلب يف

 اهللا سيال قوا أم يتيقنون أي)) ربهم قوامال أنهم يظنون(( الظن مبعىن يستعمل والعلم اليقني مبعىن يستعمل

 كدحا ربك ىإل كادح إنك نانسإلا أيها يا((  :الناس عموم يف تعاىل قال كما مةاالقي يوم يف وذلك عزوجل

 ليس ربه سيكلمه إال أحد من منكم ما:(  وسلم عليه اهللا ىصل النيب وقال ؛اهللا مالقاة من فالبد))  قيهفمال

 وينظر قدم ما إال ىير  فال منه أيمن فينظر( ترمجان وبينه بينه ليس اهللا يكلمه إنسان كل )ترجمان وبينه بينه

 النار فاتقوا وجهه تلقاء النار إال ىير  فال وجهه تلقاء ينظرو  قدم ما إال ىير  فال يساره  عن يعني منه مأأش

 قال كما املالقاة هذه يف البشارة تناله سوف املؤمن أن الشك لكن يالقي ربه؛س إنسان فكل)  تمر بشق ولو

 جيعلنا أن اهللا نسأل هللا احلمد حنن إذا))  المؤمنين بشرو  قوهمال أنكم وعلموا اهللا تقوااو ((  :تعاىل و تبارك اهللا

 ؛عليهم خوف ال معناها ))المؤمنين بشر (( :يقول اهللا ألن ؛اللقاء هذا من خناف لن يعين ـ املؤمنني من وإياكم

 ، فيقر كذا عملت كذا عملت كذا عملت(:  فيقول سرته يعين كنفه عليه ويضع املؤمن هبعبد اهللا خيلو وهلذا

 يعين راجعون إليه ))راجعون إليه وأنهم((  ).اليوم لك أغفرها وأنا الدنيا في سترتك قد إني تعالى اهللا فيقول

 عىنبامل فخذ عماأل املعىن حتتمل اآلية كانت إذا :نقول اجلواب ؟ أمورنا مجيع يف راجعون إليه أو مةاالقي يوم

 ولذالك ؛عليها يرتتب وما الكلمة تتضمنه ما وتعاىل سبحانه وعلم عنده معلوم عزوجل اهللا كالم ألن ؛األعم

 وقد باطال يكون وقد حقا يكون قد ورسوله اهللا غري كالم والزم ،حقا النيب كالم والزم ،حقا اهللا كالم الزم كان

 كل يف إليه راجعون قلف شئت إن أو مةاالقي يوم أي))  راجعون إليه وأنهم((  به يلتزم ال وقد املتكلم به يلتزم

   . همأمور 

 كما ومنها  . اإلثبات ذا يتيقنون الذين مدح اهللا ألن ؛عزوجل اهللا مالقاة إثبات الكرمية اآلية هذه يف      

  ؛الرؤية ثبوت يعين وهذا املقابلة مع إال يكون ال اللقاء ألن ؛عزوجل اهللا رؤية إثبات :العلماء من كثري إليه ذهب

 فلدينا املنازعة فيه وصار االستدالل يستقم مل وإن، املطلوب فهذا اهللا رؤية ىعل اآلية ذه االستدالل استقام فإن

                                                                         . مةاالقي يوم عزوجل اهللا رؤية ثبوت ىعل تدل كثرية ىأخر  أدلة

 أمورا يستلزم وهذا ؛أمورهم مجيع يف اهللا إىل راجعون أم يوقنون املؤمنني هؤالء أن: الكرمية اآلية هذه فوائد ومن



 اهللا مراقبة يستلزم أيضا كذلك  ؛منه ختف فسوف اهللا إىل راجع تعرف أنك مادمت ألنك اهللا من اخلوف :أوال

 السر يف خيشونه فسوف اهللا إىل يرجعون أم علموا إذا أم أي اجلوارح يف واملراقبة القلب يف واخلوف ؛عزوجل

   . اك حيث جيدك وأن أمرك حيث يفقدك أن منه احلياء يستلزم أيضا وكذلك ؛والعالنية

)) العالمين ىعل فضلتكم وأني عليكم أنعمت التي نعمتي اذكروا إسرائيل يبني((  :تعاىل اهللا قال مث      

 ؟ نعما إسرائيل بين ىعل اهللا أنعم فهل))  عليكم أنعمت التي نعمتي ذكرواا((  ذا اهللا ذكرهم بآيات وقبلها

 قيمال البن" اللهفان إغاثة" كتاب  أفليقر  األمر هذا يف علم مزيد أراد ومن  ؛كفروها لكنهم جدا كثرية نعما نعم

.                                               اهللا رمحه أستارهم وهتك أسرارهم وكشف النعم من هؤالء اهللا ىأعط ما بني فإنه اهللا رمحه

 واملراد.  العموم فيفيد مضاعف لكنه  مفرد اسم ))نعمتي(())  عليكم أنعمت التي نعمتي ذكرواا:((  وقوله

 وشكر ؛النعمة هذه بشكر يقوم أن املراد بل بكذا نعمأو  بكذا علي أنعم أن اهللا اإلنسان يذكر أن ليس بتذكرها

 إن:(( وسلم عليه اهللا ىصل النيب قول الصاحل العمل هو ةمالنع شكر أن ىعل والدليل  ؛الصاحل العمل هو النعمة

 هللا واشكروا رزقنكم ما طيبات من كلوا آمنوا الذين أيها يا:((  فقال المرسلين به أمر بما المؤمنين أمر اهللا

 اعملوا فقال))  صالحا واعملوا الطيبات من كلوا الرسل أيها يا((  الرسل في وقال))  تعبدون إياه كنتم إن

 .                                                                           اهللا نعمة اشكروا للمؤمنني اهللا قول بإزاء صاحلا

 ا أنعم عزوجل اهللا نعم من النعمة هذه إن حيث ؛ عليهم هللا املنة إظهار فيها))  عليكم أنعمت لتيا((  :وقوله

 ؛النعم أعظم ألنه بالذكر وخصه املنزلة، وعلو اهاجل ةعرف وهذا)) العالمين ىعل فضلتكم وأني((  وأيضا ؛عليهم

 اهللا ذكر الكتاب وأهل املشركني من الكفار يف اهللا ذكر البينة سورة إىل نظرا ، العطاء من أفضل املراتب فإن

 جهنم نار في والمشركين الكتاب أهل من كفروا نالذي إن((  :فقال بالسوء عليهم يثين أن قبل جزاءهم

 هم أولئك الصالحات وعملوا آمنوا الذين إن (( :فقال املؤمنون أما))  البرية شر هم أولئك فيها خالدين

 ىعل فضلتكم وأني:((  قال وهنا ؛نعيم كل من أعظم واملنزلة املرتبة علو نأل))  ربهم عند جزاءهم البرية خير

 بعد بالذكر خصه لكنه ؛نعمه من العاملني ىعل إياهم تفضيله ألن ؛العام ىعل اخلاص هذا فعطف))  العالمين

 هقول ذلك ومن اخللق مجيع ا ويراد تطلق والعاملون  ؛العاملني ىعل فضلهم تعاىل اهللا أن أمهيته إىل إشارة التعميم

 املراد من ))العالمين رب هللا الحمد(( هنا ؟ أنت أخ باآلية املراد  ))  لميناالع رب هللا الحمد:((  تعاىل اهللا

 كنتم((  :األمة ذههل قال اهللا ألن قطعا العامل كل ا يراد ال ))لعالمينا(( وهنا. طيب متام العاملني مجيع ؟ م

 زمام عامل أما احتماالت ففيها ؛زمام عاملي أو ،سبقهم من بالعاملني املراد إذا))  للناس أخرجت أمة خير

 وأما ؛منهم أفضل األمة هذه وأن عليهم تفضل مل بأا فنقطع األمة هذه وأما ؛العاملني ىعل فضلهم اهللا أن فقطعا



 ؛ال قطعا ؟ األمة هذه ىعل فضلوا هل :األول ؛احتماالت ثالثة اآلن فلدينا ؛دترد حمل ،دترد فمحل سبقهم من

 من سبقهم من ىعل فضلوا هل: اثالث ؛ نعم قطعا ؟ وغريهم فرعون آل من زمام عامل ىعل فضلوا هل: ثانيا

 فضلوا قلنا إذا حىت حال كل ىعل ؛أال وحيتمل عليهم فضلوا يكون أن حيتمل ،تردد حمل عندي هذا ؟ العاملني

   .اعليه اهللا يشكروا أن عليهم كبرية نعمة فهو زمام عامل ىعل

 املباشر باخلطاب إال يصحوا لن وأم ،هتهمالب إىل إشارة بالذات إسرائيل بين خطاب يف الكرمية اآلية هذه يف

  )).إسرائيل بني يا((

 يتبعوا أن شكرها ومن بشكره فيقوموا عليهم اهللا نعمة يذكروا أن إسرائيل بين ىعل جيب أنه : أيضا فوائدها ومن 

  .  وسلم عليه اهللا ىصل حممدا ؟ من

 أيشب هي إمنا ؛آبائهم عن إرثا وال بكدهم وال  بكسبهم تأت مل النعمة هذه أن إظهار:  الكرمية اآلية فوائد ومن

   . املنة إظهار ففيها  ))مكعلي أنعمت(( عليهم اهللا بنعمة ؟

)) العالمين ىعل فضلتكم وأني((  :لقوله ؛زمام يف ملاالع أفضل إسرائيل بين أن:  الكرمية اآلية فوائد ومن 

 وأني((  :لقوله ؛العظيم النعم من ذلك فإن جاه أو مال أو بعلم أحدا فضل إذا  تعاىل اهللا أن: ها فوائد ومن.

  . ألمهيته بالذكر خصها))  العالمين ىعل فضلتكم

 ىعل بعضهم مفضل الرسل حىت معلوم أمر وهذا درجات الناس وأن ،الناس تفاضل: الكرمية اآلية فوائد منو 

 النبيين بعض فضلنا ولقد((  :تعاىل وقال))  بعض ىعل بعضهم فضلنا الرسل تلك((  :تعاىل قال كما بعض

 فضل ملاذا العقول تدرك ال وقد عزوجل، اهللا من منة هو أوال الفضل يكون ؟ الفضل يكون فبماذا))  بعض ىعل

 هليفضلت  سبب هذا فإن صاحلا وعمال وإميانا علما اهللا آتاه من كل أن الشامل املعىن لكن ؛هؤالء ىعل هؤالء اهللا

   )) . درجات العلم أوتوا والذين منكم آمنوا الذين اهللا يرفع((  :تعاىل اهللا قال

 هذا من وقاية اختذوا أي ))يوما اتقوا(())  شيئا نفس عن نفس تجزي ال يوما واتقوا: (( تعاىل اهللا قال مث

 تجزي ال((  مةاالقي يوم به ويعين اليوم ذلك يف يكون الذي العذاب اتقوا يعين ؛اليوم ذلك عذاب به املرادو  ؛اليوم

 علفا نفس ألن ؛النفي سياق يف أيش؟ سياق يف نكرة ونفس  ؛شيئا عنها تدفع ال أي))  شيئا نفس عن نفس

 شيئا نفس عن جتزي أن نفس ألي ميكن ال إذا ؛العموم تفيد النفي سياق يف كرةوالن ؛النفي سياق يف فهي جتزي

 إطالقا، أحد عن أحد وال صديقه عن صديق وال آبائه عن أبناء وال أوالده عن أب ال شيئا، عنها تدفعأن  ،أي

 الدنيا بذلك ويريد)  شيئا اهللا من عنك أغني ال محمد بنت فاطمة يا( :يقول والسالم الصالة عليه النيب حىت

  .  واآلخرة



 أو نفعا له جيلب أن تشمل فإا النفي سياق يف النكرة كان وإذا ؛النفي سياق يف نكرة أيضا ))يئاش(( :وقوله

 الناس من أن علينا ردي وال ؛كان مهما ضررا عنه يدفع وال نفعا ألحد جيلب أحد ال مةاالقي فيوم ؛ضررا عنه يدفع

 وال (( ؛اهللا لعباد بظلمه حسناته أهدر الذي هو الظامل هذا ألن نقول ؛ا فينتفع ظاملهم حسنات من يأخذ من

 الفاعل مؤنث ألنه ؟أليش ؛واضح فيها األمر ))تقبل(( :قراءة ىفعل ))شفاعة منها تقبل وال(( :قراءة ويف ))يقبل

 الشيء ن:شيئا التأنيث بغري لكونه غو سامل نقول الياء قراءة ىوعل ؛مؤنثا يكون مؤنثا فاعله كان إذا والفعل مؤنث

ابن  قال وهلذا ؛الفاعل ائبن أونعم  والفاعل الفعل بني الفصل :الثاين الشيءو  ؛حقيقي غري التأنيث أن :األول

   : اهللا رمحه مالك

       حر ذات مفهم أو    متصل مضمر فعل تلزم وإنما                   

التأنيث ابن  جيب ،طلعت الشمس  ؟التأنيث وجب ،هند قامت: قلت إذا ؛صلالف مع التذكري جيوز أنه ذكر مث

 ،هند لقومها قالت:  قلت وإذا. التأنيث جيب إذا  ؛"متصل مضمر فعل تلزم وإنما ":يقول ماذا مالك امسع

 التذكري جيوز ،ةر السيا ارتس:  قلت وإذا  ؛الفصل لوجود والتأنيث التذكري جيوز نعم ؟والتأنيث التذكري جيوز

                                            . آدم نعم يا منشي؟ وال أسئلة عندكم الشرح انتهي     . حقيقي غري التأنيث ألن ؛والتأنيث

  وإال .. األسئلة يف الدرس السابق : السائل

   ؟سابق إال إذا كان هذا السؤال وقع عندك يف ذلك الوقت :الشيخ 

   أي وقع عندي يف ذاك الوقت.: السائل

 بعض به ومتسك الدين يف بدعا شرع الناس بعض ؛فيه الفائدة لعدم يلعن وال يسب ال امليت أن قلنا: السائل

 هل عمله لسوء يلعنه وقد بسوء الرجل هذا يف يتكلم أن ةاملبتدع ههذ ىعل يرد من الزمالفمن  فالزم يعين الناس

  ؟ وجه يعين له

  ؟ احمدود أعطين شيئا أيش؟ رجل وقال رجل ألف؟  نعم مبهم يف مبهم سؤال هذا: الشيخ 

  ؟بعض الناس شرع بدعا مثال بدعة وبعض الناس ميسكون ذه البدعة.:  السائل 

   هذه؟ويش البدعة : الشيخ 

  ؟ هذه البدعة أسس الذييلعن  ،فيلعن امليت ىعل الفاحتة قراءة شرع المث: السائل

 أن لك لكن ؛ال مأ لعنته سواء اهللا لعنه فقد مستحقا كان إذا هو ؛نفس الشيء الذي قلناه ،أراه ما: الشيخ 

 ملعونةهذه  طائفةال مثال تقول ؛بأس ال عموما طائفةال عموما، طائفةال أو ملعون مبدأ هذا تقول املبدأ مثال تلعن

   . ذلك أشبه وما ملعونون النصارى ملعونون اليهود ،



)) الكاذبين ىعل اهللا لعنة فنجعل((  وقوله))  الظالمين ىعل اهللا لعنة أال(( :يف القرآن تعاىل اهللاقول : السائل

  ؟ الظامل وكذلك باللعن نعينه فهل كذب إذا إنسان لكن طالقاإل ىعل هذافهل 

 خاص فهذا ))الكاذبين ىعل اهللا لعنة فنجعل(( أما الظاملني ىعل اهللا لعنة تقول العموم سبيل ىعل جيوز: الشيخ 

   . املباهلةب

 بكفرهم حكمنا اذا ألنه ؛ واملالحدة الفالسفة كغالة املعني تكفري من فلنمتنع ملعنيا لعن من منعنا إذا: السائل

  ؟اللعن هلم حكمنا فقد  عينا

 أن البد ونضللهم نبدعهم أنأما  ،لكنألن ملاذا  نلعنهم أن يلزم فال عينا بكفرهم حكمنا ذاإ أصال ال: الشيخ 

 الفالسفة هؤالء دري عنن ال وحنن  احلجة معليه تقوم أن  بشرط لكن أي نعم عينا ونكفرهم، ونضللهم نبدعهم

  . وامات قد اآلن هم مث احلق هلم بني هل اظرو نو  هل

  ؟.....: السائل

   . كافر فهو بكذا قال من نقول قلت كما حال كل ىعل: الشيخ 

 ماذاف  ...... ال املعىن هذا مثل يف املفسرين من فكثري)) لهم واستغفر عنهم فاعف: (( تعاىل قوله:  السائل

  ؟ . . . غري هذا يف نقول

 ما آخر من املائدة وقلنا غلط هذا أن بينناو  الصيد بآية منسوخة هذه قالوا املفسرين بعض إن قلنا.....: الشيخ 

     . نزلت

َناُكمْ  َوِإذْ .((  الرجيم الشيطان من باهللا أعوذ:  الطالب  يـْ ُحونَ  اْلَعَذابِ  ُسوءَ  َيُسوُموَنُكمْ  ِفْرَعْونَ  آلِ  ِمنْ  َنجيَُذب 

َناُكمْ  اْلَبْحرَ  ِبُكمُ  فـََرقْـَنا َوِإذْ ) 49( َعِظيمٌ  رَبُكمْ  ِمنْ  َبَالءٌ  َذِلُكمْ  َوِفي ِنَساءَُكمْ  َوَيْسَتْحُيونَ  َأبـَْناءَُكمْ   َوَأْغَرقْـَنا فَأَْنَجيـْ

َلةً  َأْربَِعينَ  ُموَسى َواَعْدنَا َوِإذْ ) 50( تـَْنظُُرونَ  َوَأنـُْتمْ  ِفْرَعْونَ  آلَ   ظَاِلُمونَ  َوَأنـُْتمْ  بـَْعِدهِ  ِمنْ  اْلِعْجلَ  اتَخْذُتمُ  ثُم  لَيـْ

)51 ( ُكمْ  َذِلكَ  بـَْعدِ  ِمنْ  َعْنُكمْ  َعَفْونَا ثُمَتْشُكُرونَ  َلَعل )َنا َوِإذْ ) 52  َلَعلُكمْ  َواْلُفْرقَانَ  اْلِكَتابَ  ُموَسى آتـَيـْ

 بَارِِئُكمْ  ِإَلى فـَُتوبُوا اْلِعْجلَ  بِاتَخاِذُكمُ  َأنـُْفَسُكمْ  ظََلْمُتمْ  ِإنُكمْ  قـَْومِ  يَا ِلَقْوِمهِ  ُموَسى قَالَ  َوِإذْ ) 53( تـَْهَتُدونَ 

رٌ  َذِلُكمْ  َأنـُْفَسُكمْ  فَاقْـتُـُلوا   ))54( الرِحيمُ  التـوابُ  ُهوَ  ِإنهُ  َعَلْيُكمْ  فـََتابَ  بَارِِئُكمْ  ِعْندَ  َلُكمْ  َخيـْ

  عليهم اهللا أنعم مبا إسرائيل بين إسرائيل بين اذكر م وتعاىل تبارك اهللا قال. الرجيم الشيطان من باهللا أعوذ: الشيخ 

 أي ))نجينكم و((  جناتكم فيه كان الذي الوقت هذا ذكرواا أي جنينكم إذ واذكروا أي ))نجينكم وإذ(( :قال

  .خلصناكم

   ))وال يقبل منها شفاعة((شيخ اآلية: : الطالب 



  متأكد؟ كيف؟:الشيخ 

  نعم.  : الطالب

 ؛هلا يشفع أن الناس من يقبل ال أي))  شفاعة منها يقبل وال شيئا نفس عن نفس تجزي ال يوما واتقوا((

 ؛مضرة دفع أو فعةنم جبلب للغري سطالتو شفاعة الهذه  مضرة دفع أو عةفمن جبلب للغري طالتوس هي والشفاعة

 من هملحقي  ألم ؛املضرة دفع باب من بينهم ىيقض أن املوقف أهل يف وسلم وآله عليه اهللا ىصل النيب فشفاعة

 ؛املنافع جلب باب من يدخلوها أن اجلنة هلأ يف وسلم عليه اهللا ىصل وشفاعته  ؛يطيقون ال ما والغم اهلم

  .شفاعة نفس من يقبل ال القيمة يوم ؛تدور على هذا والشفاعة

 وال هلا يدفع ال فهي ؛فداء منها يؤخذ ال مبعىن ؛نفسه لجيعا ما منها يؤخذ ال أي ))عدل منها يؤخذ وال(( 

 طلب ولو ؛منه يقبل رمبا فإنه بفداء ىأت مث بذنب أخذ لو اإلنسان أن اآلن تعلمون وأنتم ؛فداء قدمت أن ميكن

  . عدل وال شفاعة ال يف ما القيمة يوم لكن منه يقبل رمبا له يشفع أن جاه ذي من

 اخلطاب من االلتفات فيها ))ينصرون هم وال(( :وقوله  ؛اهللا عذاب من مينعون ال أي))  ينصرون وال هم((  

 الضمري وجعل  ))ينصرون هم وال(( :قال بل تنصرون أنتم وال :يقل ومل  ))يوما واتقوا(( :قال ألنه الغيبة ىلإ

   . للعموم فهي النفي سياق يف نكرة ))نفس عن نفس(( ألن ؛مجعا

 ىإل فيه ترجعون يوما واتقوا:((  تعاىل كقوله كثريا القرآن يف يقع وهذا ؛مةاالقي يوم من التحذير:  اآلية هذه يف 

  )) . شيبا الولدان يجعل يوما((  :تعاىل وقوله))  اهللا

 يوم لكن أحد عن أحد جيزي قد فإنه الدنيا خبالف شيئا نفس عن نفس جتزي ال أنه: اآلية هذه فوائد ومن 

  .  ال القيمة

 شفاعة تنفعهم فما((  :تعاىل كقوله وهو ارمة النفس يف الشفاعة تقبل ال أا :الكرمية اآلية هذه فوائد ومن

  )) الشافعين

 وهؤالء الشفاعة هفي تنفع ال ارم وأن إطالقه ىعل إنه فقالوا البدع أهل أما :نقول ؟ إطالقه ىعل هذا هل ولكن 

  . الشفاعة فيه تنفع ال الكافر ، الكافر هو الشفاعة هفي تنفع ال الذي أن والصواب ؛اخلوارجوالثاين  املعتزلة هم



 :والصواب ؛اخلوارج والثاين املعتزلة هم وهؤالء ؛الشفاعة فيه تنفع ال ارم وأن إطالقه، علي إنه: فقالوا البدع أهل

 ىعل النصوص دلت فقد الكافر غري أما ؛الشفاعة هفي تنفع ال الكافر الكافر، هو الشفاعة هفي تنفع ال الذي أن

 دلت مبا مباذا؟ خمصوصا  ))شفاعة منها يقبل وال((: قوله يف العموم فيكون هذا ىوعل؛ تقبل قد الشفاعة أن

  كثريا عليكم تلي كما متواترة، هذا يف الشفاعة ديثاحأو  ؛له يشفع العصاة كون من ىاألخر  النصوص عليه

  واحتسب بيتا هللا ابن ومن          كذب من حديث تواتر مما                   

  بعض وهذه الخفين ومسح            ضوالحو  شفاعة ورؤية                  

  . ))شفاعة(( :قوله الشاهد  

  .يقبل ال ما ومنها يقبل ما منها وأن ،الشفاعة إثبات:  اآلية هذه فوائد ومن 

 ىنفف ))شفاعة وال خلة وال فيه بيع ال((: تعاىلو  تبارك اهللا قول ينايف قد الشفاعة إثباتكم :قائل قال فإن 

  ؟ تعم النفي سياق يف نكرة وهي الشفاعة

 النصوص ذلك ويقيد ؛اهللا إذن بدون شفاعة ال أي ،التخصيص يدخله نص أول هذا ليس هللا احلمد :قلنا 

     . اهللا بإذن ةتثاب الشفاعة ى أنعل الدالة الكثرية

 وال(( :لقوله به يعدل فداء اإلنسان يقدم أن ميكن ال فداء يف ما مةاالقي يوم هأن: الكرمية اآلية هذه فوائد ومن 

   . ))عدل

 تناصرون ال لكم ما:((  تعايل اهللا قال وهلذا ؛العصاة من كان إذا مةايوم القي ينصر أحد ال نهأ:  فوائدها ومن 

  .  غريهم وال األشراف وال األسياد وال اآلهلة ال مةاالقي يوم أحدا ينصر أحد فال))  مستسلمون اليوم هم بل

 لبين ؟ ملن واخلطاب.  فرعون آل من جنينكم إذ ذكرواا يعين))  فرعون آل من كما نجين وإذ: (( تعايل قال مث

 عدوام من وأنقذناكم منهم خلصنكم أي  ))كما نجين و((  ))فرعون آل من(( :قوله بدليل إسرائيل

  .وسيطرم

 إسرائيل بين أبناء فيقتلون بأمره يأمترون الذين ؛وزبانيته حاشيته أتباعه يعين ))فرعون آل من (( :وقوله  

  . همءنسا ويستحيون

   القريب؟ معاملة يعاملونه الذين أتباعه أو ؟أتباعه كل املراد وهل 

 بين ىعل يعتدون أتباعه فرعون آل وكذلك ،ذلك يفعلون فرعون رجال وأن ،أتباعه كل أم علمأ واهللا الظاهر

  .  مصر يف إسرائيل



 أي صفته إىل املوصوف إضافة باب من العذاب وسوء ،به يصيبونكم أي  ))العذاب سوء يسومونكم((: قال مث

: ىأخر  آية ويف  ))كمء نسا ويستحيون كمء أبنا يذبحون((: بقوله امل هذا بني مث ؛األسوأ أو السييء العذاب

))  كمأبناء  يقتلون العذاب سوء يسومونكم: (( ثالثة آية ويف))  كمء أبنا ويذبحون العذاب سوء يسومونكم(( 

  :أوجه ثالثة ىعل إسرائيل بين ىعل فرعون آل من العدوان فيكونفتكون العقوبات بل 

  .ذلك أشبه وما ظهر ،بكسر  نقخب حجر، برمي سبب بأي القتل: األول الوجه 

  .الشاة تذبح كما بالسكني هويذحبون إسرائيل بين من نسانباإل يأتوا أن التذبيح: الثاين 

 أشبه وما شفاههم واجيرح ،بطوم يعصروا ،يضربوهم أن مثل يعين والذبح، العذاب سوء بني جيمعوا أنالثالث:   

 هو ما الدعوة مةأ وأعين األمة هذه يف وقع هذا تستغرب وال ؛أمرين بني هلم فيجمعون ،الذبح ذلك بعد مث ،ذلك

 هو إسرائيل بين ىعل فرعون آل من حيصل الذي جرامواإل التعذيبأن  املهملكن  ؛ذلك من وشر ذلك من أعظم

  . العذاب وسوء الذبح بني مجعو  وقتل ، ذبح :الثالثة األمور هذه

 يعين ))نسائكم يستحيون(( النساء وأبقوا األبناء ىعل سلطوا  ملاذا))  نسائكم ويستحيون كمأبناء : (( وقوله

 ملاذا؟ فيقتلون ألبناءا وأما ؛احلياة قيد ىعل يبقوهن أي يستحيون لكن قبل، من موجودة حيان وإال يستبقون

 ؛يده ىعل ملككم زوال يكون ولد إسرائيل بين من يولد قد إنه فرعون آلل قيل قد إنه اإلسرائيليني بعض قال

 يف سيرتىب الولد هذا إن القدري بقوله عزوجل اهللا فقال الولد ذلك يظهر أن من خوفا األبناء يقتلون فجعلوا

 ؛رضاعته من مولود لكل البد الذي اللبأ فأرضعته ،أرضعيه أن إليها اهللا ىأوح أمه ولدته ملا ألنه ؛فرعون حضن

 وألقته تابوت يف جعلته ، أمراهللا امتثلت  عليه خافت ملا ..،أوحي ابنها اليم، يف فألقه عليه خفت فإذا هلا وقال

 إليك رادوه إنا تحزني وال تخافي وال: (( قال اهللا ولكن إمياا، كمال من هذاو  ؛البحر يف أي اليم يف

 هنا والالم)) وحزنا عدوا لهم ليكون فرعون آل التقطه(( فرعون آل أيدي يف فوقع)) المرسلين من وجاعلوه

 اهللا ذكر مث  ؛وحزنا عدوا فصار التقطوه إمنا الغرض هلذا التقطوه ما فرعون آل ألن ؛للتعليل وليست للعاقبة

 بعض قاله ما هذا أن املهم ؛الليلة هذه يف معنا توليس معروفة األ سياقها سرد ولينا بصدد القصة عزوجل

   هم نساء ويستحيون أبنائهم يذحبون أليش ؟ قالوا لذيا ما ؟ملاذا ؛إسرائيل بين عن منقولة بأخبار العلماء

 يذحبون أم وهو وقعا أشد يكون قد آخر قول هناك ولكن ؛االبن هذا خيرج ال أن ألجل األبناء نقتل فقالوا

 وهذا ؛فرعون آل إىل النساء وتضطر األمة فتضعف ،السيطرة متام هلم يكون أن أجل من النساء ويستحيون األبناء

 قيل ما صح ولو ؛اإلذالل غاية وهذا ،لك عدوا كان من حرمك أعراض يستبيح أن اإلذالل، منما يكون  غاية

   . وهذا هذا رادي أن ميكن لكان ، وهذا اهذ املراد يكون أن ميكن لقلنا إسرائيل بين عن



 اسم أن مع ذلكم باجلمع ىأت ،))ذلكم في((: وقوله  ؛اختبار أي  بالء)) عظيم ربكم من بالء ذلكم وفي(( 

 انتبه ؛املخاطب حبسب به املتصلة والكاف إليه املشار حبسب اإلشارة اسم ألن :نقول ؟فلماذا ذا؟ مفرد، اإلشارة

 واحد خماطبا اثنني ىلإ أشرت فإذا ؛املخاطب حبسب به املتصل والكاف إليه املشار حبسب اإلشارة اسم قاعدةلل

 رشاد؟ يا تقول ماذا اثنني ختاطب واحد إىل أشرت وإذا))  ربك من برهانان فذانك((  :اهللا قال ذانك :تقول

 هنا))  ربي علمني مما ذلكما((  :يوسف قال كما ماذالك تقول اثنني ختاطب واحد ىلإ أشرت إذا ذهبت؟ أين

 من نجيناكم وإذ(( ألنه قال: ؛مجاعة ؟ واملخاطب ،عذابال إىل يشري ،واحد إليه؟ شارامل ))بالء ذلكم وفي((

 واملتصرف واألرض السموات ملك له الذي ربكم من نةوحم اختبار أي))  بالء ذلكم وفي(( قوله  ))فرعون آل

 هو كان إذاإىل أنه  إشارة ))ربكم من(( :قال اهللا من يقل مل ))ربكم من بالء(( :قال وهلذا ؛يشاء كما فيكم

 اهللا نسألـ  عظيم بالء هو عزوجل اهللا وصدق مستكرب مستعظم، أي ))عظيم(( يشاء ما فينا يفعل أن فله الرب

 حرمتهن ينتهك النساء ويستبقي، اخلراف يذبح كما يذحبك عبد عليك يسلط يعين؛ آمني الفنت شر يقينا أن

 اهللا نسأل عظيم بالء هذا ،قيمها يذبح أن قبل بيتها يف ملكة هي بينما ،اخلدممن  عندهم وجيعلهن ويستذهلن

   نستمر؟ أو األسئلة إيل.  السالمة

  :أحسن اهللا إليك ماذا يقال . . . إنه على كالم بين إسرائيل ...؟ السائل

   .نعم.  حرب وبينهم بيننا ما ألنه بصحيح؛ :  ليسالشيخ

؟                                                                                                       اإلهلامي الوحي معين ما: السائل 

                                                                                                                      أيش؟: الشيخ

  ما معىن الوحي اإلهلامي؟ : ئلالسا

                             أيش؟ : الشيخ

       ؟الوحي اإلهلامي : السائل

 ىإل ربك ىحو وأ((  :تعاىل كقوله إليه ىيوح ت أن صح ملا يعين فبشر  ليس الذي هو اإلهلامي الوحي: الشيخ 

 هذامثال  اهللا أهلم فإذا اللغة، يف هأصل هذا وخفاء بسرعة اإلعالم اللغة يف اإلهلام أصل يعين أهلمها))  النحل

   . همصاحل مههلوأ فهما له جعل وإمنا إليه ليوحي جربيل أرسل أنه معناه ليس النحل الذي هو الطريق

 وسلم عليه اهللا صلي النيب وشفاعة))  الشافعين شفاعة تنفعهم وال((  :تعاىل قوله بني اجلمع كيف: السائل

  ؟ كافرا مات وقد طالب أيب لعمه



 لعمه شفع لكن بيه، مل يشفع ألبيهأل يشفع مل فالنيب ،أيضا طالب بأيب وخاصة سولر بال خاصة هذه: الشيخ

 واهللا عنه اعفوالد اإلسالم نصرة من منه حصل ملا لكن و عمه ألنه ال لعمه الشفاعة قلنا ، سابقا ذكرنا كما

   .خاصة الرجل هذا يف يشفع أن للنيب ،أذن حليم شكور عزوجل

  أحسن اهللا إليك كيف الوحي إىل أم موسى. ..؟: السائل

 يف وكذلك ،هذا تفعل أن عقلها ويف فهمها يف اهللا ىألق يعين))  أرضعيه أن موسى أم ىإل وأوحينا(( : الشيخ

  . حييي نعم. املرسلني من وجيعله إليها يرده أنه اليقني هذا أهلمها قلبها

  ؟  اجلحود الم يقال هذا الالم ))ليكون((: تعاىل قوله يف: السائل

   ويش؟ : الشيخ

  . ليكون الم العاقبة:  السائل 

   فقط واضح؟ رضهذه الم الع ؛منفي كون سبقها اليت هي فيك اهللا بارك اجلحود المال  ؟ وين:   الشيخ 

  ؟ علوما يعطوا ومل فهوما وأعطوا زكاء يؤتوا ومل ذكاء أتوا:  الفالسفة يف تيمية ابن ل قو معين ما:  السائل

 ال؟ الإو  معروف الزكاء ، يبذك فليس الذكاء يعرف مل من طيب ؟ معروفهو  ما الإو  معروف الذكاء:  الشيخ

 عندهم ما ألنه علوما يعطوا ومل فهوما وأعطوا ، تزكيةما هي ب هازكاء أنفسهم أعطوا ما يعين النفس زكاء الزكاء

.  اهللا رسول عن حديثا وال ا ونيستدل اهللا كتاب من آية الكالم أهل كتب يف جتد داتك ال ولذلك،  علم

   .الوقت انتهي

 آل من جنيناكم إذ :فيقول إسرائيل بين ا اهللا يذكر اآلية هذه يف))  كمء نسا ويستحيون كمء أبنا يذبحون(( 

  .فوائد نعمالشرح ال تفسري؟ الإو  فوائد ؛ال شرح؟ فوائدإائد و و ف. فرعون

 سبحانه وتعاىل واهللا ، عظيم عزوجل اهللا من ابتالء وقع فيما أي))  عظيم ربكم من بالء ذلكم وفي: (( قال

))  ترجعون وإلينا فتنة الخيرالشر و ب ونبلوكم: (( تعاىل اهللا قال كما بالشر وإما باخلري إما شاء من يبتلي

 إن( املقامات ىأعل ىعل صار هذا أو ذا بتليا إذا املؤمن ـ املؤمنني من وإياكم اهللا جعلين هللا واحلمدـ  واملؤمن

 بالضراء ابتلي إذا من الناس من لكن  ؛احلالني يف له خريا وكان) صبر ضراء أصابته وإن شكر سراء أصابته

 فإن((  طرف على يعين)) حرف علي اهللا يعبد من الناس ومن: (( تعاىل اهللا قال كما ـ  باهللا والعياذـ  انتكس

)) نالمبي الخسران هو ذلك واآلخرة الدنيا خسر وجهه ىعل انقلب فتنة أصابته وإن به اطمئن خير أصابه

 وتعاىل سبحانه وهو يبتلي قد تعاىل اهللا فإن الفرج وانتظار بالصرب فعليك ؛وذا ذا اإلنسان يبتليتعاىل  فاهللا

  . بعباده أحكم



 همءنسا ويستحي همأبناء يذبح عدو عليهم سلطأن ي عظيم حقيقة ألنه عزوجل اهللا عظمه ؛))عظيم(( :وقوله

   .تارة وبالقتل تارة لذبحل لتفتنيم عنهن دافعونامل الرجال ىويبق أرامل النساء ىوتبق

 الذين أن ومعلوم ))نجينكم وإذ(( : لقوله أوهلا يف نعمة كان مبا األمة آخر خطاب:   فوائدال من اآلية هذه يف 

 فيكون ،وأسالفهم آبائهم ىعل وقع لكنه ؛مباشرة عليهماإلجناء  هذا يقع مل والسالم الصالة عليه الرسول عهد يف

 يف وانتصرنا بدر يف انتصرنا حنن:  نقول أن لناف هذا ىعلو  ؛األمة هذه آلخر حاصال اخلري من أمة ألول حصل ما

  .  لنا نصر سلفنا من نصر ألن غزوة الفتحوانتصرنا يف  حنني

 يذكرهمتعاىل  اهللا ألن ؛األمة أول ىعل نعمته ىعل اهللا شكر األمة يمتأخر  ىعل جيب أنه: الكرمية اآلية فوائد ومن

  .هشكر ب ليقوموا ذا

 وهذه إسرائيل بين ىعل فرعون سلط حيث بعض ىعل الناس بعض يسلط قد اهللا أن: الكرمية اآلية فوائد ومن 

 من عذابا عليكم يبعث أن ىعل القادر هو قل: (( عزوجل اهللا قال ملا وهلذا ؛واآلخرين األولني يف اهللا سنة

 )بوجهك أعوذ( :قال)) أرجلكم تحت من أو) (( بوجهك أعوذ(: وسلم عليه اهللا ىصل النيب قال))  فوقكم

أا  شك وال )أهون هذه :قال أو ،أيسر هذه :قال))  بعض بأس بعضكم ويذيق شيعا يلبسكم أو((  :قال

 أمر جاء إذا لكن له، انتصارا ويكون نفسه عن يدافع قد الغيب بأس من به ىيبتل فيما اإلنسان ألن وأهون أيسر

 هذه قال أو أيسر هذه:( والسالم الصالة عليه الرسول قال وهلذا ؛يستطيع ما حتت من أو فوق من اهللا من

  ). أهون

 وهي العقوبة هذه فيهم استعمل حيث إسرائيل، بين ىعل فرعون حنق شدة بيان: الكرمية اآلية هذه فوائد ومن

 اهللا نسألـ  باألحياء وال باألموات ال عظيمةنكاية  أا الشك وهذه ،النساء واستبقاء األبناء ذبح ؟ أيش

  . والعافية السالمة

((  يصرب ال ومن يصرب من وعال جل ليعلم يكره مبا اإلنسان يبتلي تعاىل اهللا أن: الكرمية اآلية هذه فوائد ومن  

  .)) أخباركم ونبلو والصابرين منكم المجاهدين نعلم حتى ولنبلونكم

 تعاىل اهللا يذكر اخلاصة الربوبية  ؛يكره مبا اإلنسان يبتلي أن العامة ربوبية ىمقتض من أن :الكرمية اآلية فوائد ومن 

  ))عظيم ربكم من بالء ذلكم وفي((  :لقوله؛ العبد حيبه وفيما العبد يكره فيما تكون والعامة ؛املرء حيبه ما فيها

 ؛العظيم البالء من فإنه غريهم أصابلو  ما وكذلك إسرائيل بين أصاب الذي البالء هذا عظم: فوائدها ومن 

 هكذا هب يفعل اأباه تشاهد البنت وكذلك ،الشاة تذبح كما يذبح أو أمامها يقتل ابنها تشهد اإلنسان األم 

   .عظيم بالء أنه الشك



 البحر م اهللا فرق فرعون آل من جناكم نيح ىأخر  نعمة ذكرواا يعين)) البحر بكم فرقنا وإذ: (( تعاىل قال مث 

 بكم فرقناذ إ(( فنجوا منه مروا حىت وفلقه فصله ،يعين هلم البحرفلق  انفلق حني وذلك ،فصل مبعىن وفرق ،

 خوفا املؤمنني من معه مبن يسري أن والسالم الصالة عليه موسى أمر حني هذا كان ؟ هذا كان ومىت ))البحر

 وإن قليلون لشرذمة هؤالء إن(( وقال الناس مجع السحرة صنيع من ى ما رأىرأ ملا فرعون ألن ؛فرعون آل من

 يسري أن ىموس إىل تعاىل اهللا ىوأوح مصر من وخرج الناس ومجع) ) ذروناح لجميع وإنا لغائظون لنا هم

 موسى أصحاب قال(( البحر إىل وصلوا وملا جبنوده فرعون فاتبعهم م فخرج الشرق حنو إىل ليال املؤمنني بعباده

 مع املؤمنني من وضعفه موسى من التوكل قوة بني الفرق نظرا) )سيهدين ربي معي إن كال قال لمدركون إنا

 مل اهللا إن يقول كأنه))  سيهدين ربي معي إن كال قال((  ماحلز  عييض قد الشدائد عند ولكن ؛مؤمنون أم

 طريق؟ من كان كم ؛البحر انفلق حلظة يف فضربه بعصاه البحر يضرب أن اهللا فأمره يهديين،ل إال أخرج أن يأمرين

 العظيم كالطود فرق كل صار املنفرق وصار حلظة، يف اهللا ،سبحان البحر يبس حلظة ويف طريقا، عشر اثين كان

 من قطعة كل يف فجعل إسرائيل بنو يطمئن أن أراد وتعاىل سبحانه اهللا إن بعضهم قال حىت ؛العظيم كاجلبل أي

 املهم ؛بعض إىل بعضهم ويطمئن بعضا بعضهم يشهد حىت ةجفر  ثقبة، فيها جعل كاجلبال صار الذي املاء هذا

 ذه اهللا يذكرهم وهلذا ؛فانطبق عليه البحر ينطبق أن تعاىل اهللا فأمر فرعون دخل خارجني وقومه موسى ملاكت ملا

((  الغرق من خلصنكم يعين )) فأنجيناكم(( عربمتوه حىت لكم هفلقنا أي)) البحر بكم فرقنا إذ((  النعمة

 فرعون عن باآلل عرب ولكنه ،فرعون فيهم يدخل من أول هنا فرعون وآل ، معروف والغرق)) فرعون آل وأغرقنا

 فرعون من رصأخ وهذا  ))فرعون آل(( :فقال ،فقط بفرعون اختصت العقوبة أن أو رقغال أن ظان يظن اللئ

 فمن فرعون آل أما. وآله فرعون أغرقنا أو فرعون آل أغرقنا أو ،فرعون وأغرقنا: يقال أن إما العبارة ألن ،وآله

 عن تعاىل اهللا قال وهلذا ؛ممكن غري صل؟األ دون الفرع يغرق أن ميكن وهل ؛فرعون لتبعهم أغرقوا إمنا أم املعلوم

 عن هلكوا حىت فرعون آل اهللا أغرق))  المورود الورد وبئس النار فأوردهم القيمة يوم قومه مقدي((  :فرعون

 من وأنا إسرائيل بنو به آمنت الذي إال اله ال أنه آمنت(( :قال الغرق فرعون أدرك وحني  ؛آخرهم

 لمن لتكون ببدنك ننجيك فاليوم المفسدين من وكنت قبل عصيت وقد آآلن(( :له فقيل ))المسلمين

 ببدنه اهللا جناه وإمنا ؛غرقوا كلهم فرعون آل ألن ؛إسرائيل بنو إال يبق ومل بعدك ىيبق ملن أي))  آية خلفك

 حىت بدنه عزوجل اهللا فأراهم عظيمة رهبة منه رهبوا قد كانوا إسرائيل بين ألن؛ غرقه ىعل إسرائيل بنو ليطمئن

 غارقا بدنه اهللا فأراهم ،خرجسي نهأو  جنا أنه احتمال كل يأتيهم لكان بدنه يروا مل لو إذ ؛غرققد  أنه يتيقنوا

 من وهذا ؛تنظرون أنكم واحلال أي حالية هنا اجلملة ))تنظرون وأنتم فرعون آل أغرقنا(( :وقوله لالطمئنان



 ممزق كل ميزق عدوك ىتر  أن وسرورك فرحك يزداد سوف ألنه ؛إليه تنظر وأنت عدوك اهللا يهلك أن النعم أكرب

   .ينظرون وهم أغرق عدوهم أن أنه وهي النعمة هذه اهللا ذكرهم وهلذا ؛هذا من جنيت قد وأنت

 ؛البحر م فرق حني  عليهمتعاىل  اهللا أنعم مبا إسرائيل بين تذكري  :فوائدها من أيضا الكرمية اآلية هذه فيف 

 يف عليها إنعام أوهلا يف األمة ىعل اهللا إنعام أن :الرسول عهد يف موجودين كانوا من إىل اخلطاب توجيه ووجه

 ولو السابقني ذرية املوجودين هؤالء أن :سبق ما ىعل ينسحب وهو اآلن أذكره أيضا آخر وجه ؛وجه هذا آخرها

 هؤالء خطاب فصار ؛مباشر غري لكنه بالواقع هلم إجناء األولني إجناء فيكون ؛اآلخرون وجد ما السابقون هلك

 األمة ألول حصل ما أن األول: الوجه: وجهان له فرعون قتل من أو الغرق من اءاإلجن من السابقة نعمال من

 بقائهم يف فيكون هؤالء بقي ما السابقون هلك ولو السابقني ذرية هؤالء أن :الثاين الوجه ؛آلخرهم فهو امشوا ؟

  .. . هؤالء بقاء



  .ينظرون وهم أغرق عدوهم أن :وهي النعمة هذه اهللا ذكرهم اوهلذ

 توجيه ووجه.  البحر م فرق حني عليهم اهللا أنعم مبا إسرائيل بين تذكري: فوائدها من أيضا الكرمية اآلية هذه يفو 

 وجه، هذا آخرها يفعليها  مانعإ أوهلا يفعلى األمة  اهللا إنعام أن الرسول عهد يف موجودين كانوا من إىل اخلطاب

 ما السابقون هلك لوو  ؛السابقني ذرية املوجودين هؤالء أن سبق ما ىعل ينسحب وهو اآلن يذكرين آخر وجه

 من السابقة نعمال من هؤالء فصار  ؛مباشر غري لكنه الواقع يف هلم اإجناء األولني إجناء فيكون ؛اآلخرون وجد

 ؛آلخرهم فهوامشوا؟  األمة ألول حصل ما أن :األول الوجه: وجهان له فرعون قتل من أو الغرق من اءاإلجن

  .املتأخرين هؤالء بقاء بقائهم يف فيكون هؤالء بقي ما السابقون هلك وول السابقني ذرية هؤالء أن: الثاين الوجه

 ضرب أن جردمب املاء وهو يالسال اجلوهر هذا أن :ذلك وجه ؛عزوجل اهللا قدرة بيان :الكرمية اآلية هذه فوائد من

 أفريقيا من مثال عرضه لكن طويل طبعا طوله يعين طوله؟ كم ؛األمحر البحر تعلمون وأنتم ؛متزق به عصاه ىموس

 كل انفلق واحدة ضربة واحدة وبلحظة لكن السفن فيه جتري الشك لكنهد أع ال أنا طويل عرضه آسيا إىل

  .عزوجل اهللا قدرة كمال ىعل دليل ففيه ؛يبسا طريقا صارو  البحر

 جيمد سيال هو سيال املاء وأن ،طبائعها ىعل جتري األشياءبأن  :وقوهلم ،الطبيعة علماء ىعل الرد :فوائدها ومن

 هذه يغري أن ىعل قادر وتعاىل سبحانه وهو طبائع للماء خلق سبحانه اهللا :هلم نقول ؛ جيمد الربودة عند

  .الطبائع

 البحر يف أل ألن ))البحر(( :لقوله ؛مبهما به ىيؤت أن يصح املعلوم شيءال أن: الكرمية اآلية هذه فوائد ومن

 كان ملا لكن ؟هو حبر أي مذهب كل يذهب الذهن لكان للعموم أا قلنا لو أننا لو معلوم وإال الذهين للعهد

 قال لو أنه :القاعدة هذه يتفرع وبناء طيب. الذهين للعهد اليت بأل بأيش؟ اكتفاء ختصيص إىل حيتج مل معلوما

 رجل إىل ذهب مث ؛البلد يف ىجر  مبا مو يلا القاضي ألكلمن ،بالبلد ىجر  مبا اليوم ضياالق ألكلمن واهللا: شخص

 هل ؛ىجر  مبا أحدهم وأخرب وذهب بالقاضي، تعرف اليت القبيلة نم شرعينيال قضاةال من وها م القضاة من

   .الذهين للعهد أل أن اللفظ ظاهر نأل؛ حانثا يكون حانثا حانثا؟ أو باليمني باحللف رابا يكون

 إذا لفاحلا نية إىل مياناأليف  يرجع ؛املوضوع هذا يف نستطرد أن هنا وحيسن ؛بالنية تقيد اليمني أن اعلموا لكن 

 ،مراتب أربع ؛اللفظ حيتمله ما إىل مث ،التعيني إىل ذلك بعد مث ،وما هيجه اليمني سبب ىلإ مث ،اللفظ احتملها



 عليها نص اهللا ألن ؛النية قدمت وإمنا ؛اللفظ حيتمله ما مث ،التعيني مث ،النية إىل شيء كل قبل فيها يرجع األميان

 هاعتقد ما إىل املرجع فجعل)) األيمان عقدتم بما يؤاخذكم ولكن أيمانكم في اللغوب اهللا يؤاخذكم ال(( 

  )) قلوبكم كسبت بما يؤاخذكم ولكن: (( قال الثانية اآلية ويف ؛اإلنسان

 ينام ال د، ويش الكالم هذا؟وت ىعل إال الليلة أنام ال واهللا ،دوت ىعل إال الليل أبينت ال واهللا :قال رجال أن فلو 

 اعليه قلليع اجلداريف  تثبت اجلدارب تدق خشبة أي نعم، عن عن عبارة د؟الوت تعرفون ؛إال الطيور وتاداأل ىعل

 فذهب ؟الطيور من طري أنت دوت ىعل تنام كيف ولد يا هذا إذا ،دوت ىعل إالالليلة  أنام ال واهللا قال هو ؛الثياب

 خالفه اللفظ ظاهر كان وإن ؛ىنو  هوهذا الذي  ألنهأليش؟  ؛ نعم ال؟ وأ بيمينه بر عليه ونام حوله جبل إىل

 ىعل ونام البلد خارج إىل خرج مث فراش ىعل إال الليلة أنام ال واهللا :وقال. ؟واضح ىنو  الذي هوهذا  لكن

)) فراشا األرض لكم جعلنا: (( يقول اهللا ألن ؛فراش األرض أن نويت أنا يقول فرشت؟ ما يشأل طيب ؛األرض

  . النية ىلإ يرجع اللفظ هااحتمل إذا املهم

 اآلن :قلنا ؛واحدة خبزة يشرت ومل اليوم ىوانته السيارة ىواشرت  فذهب ؛خبزا اليوم ألشرتين واهللا :قال لو طيب

 ال هذا اللفظ حيتمله ال يش؟أل  حصلي ما ح؟صلي السيارة باخلبز نويت أنا قال ؛حنث كفارة عليك كفارة عليك

  . يقبل فال إطالقا اللفظ حيتمله

 مثال يقول ؛الطالق مسألة يف الناس بعض من كثري تقعو  مهمة هذه مهمة، أيضا وهذه السبب ذلك بعد 

 بناء فقال عليك يفسدها الذي هو زوجتك أخا إن له قيل أنه ىعل بناء طالق فأنت أخاك كلمت إن: لزوجته

 ملاذا؟ ؛تطلق ال هكلمت لو تطلق فال ذلك من بريء أخاها أن تبني مث ؛طالق فأنت أخاك كلمت إن :هذا ىعل

  . الطالق عليه بين ما خالف تبني السبب ألن

 ه؛أدخل ما واهللا: قال نعم؟ عنه يبحث يطلبه البلد أمري أن ىعل بناء البلد هذا أدخل ال واهللا :قال لو ذلك ومثل

  .يكن مل سبب ىعل أيش؟ ىعلمبين  ألنه ؟السبب يدخل؛ أوال؟ البلد دخلي يطلبه ال البلد أمري أن تبني مث

   ؟يالطل أيش صغري، يطل عنده: يقول أن مثل التعيني ،التعيني

  .معروف خروف: الطالب



 صار خروفا صار الطلي كرب ،احلمل هذا حلم آكل ال واهللا: قال ؛اخلرفان صغار ، خروف هو ما ،ال : الشيخ

 هذه علي دام ما ىنو  إذا إال فيحنث هذا قال عني ؟إخوان يا التعيني ؛حينث ال حينث؟ ال أو حينث وأكله كبشا

  .الصفة

 لبسه لو ،كفر لبسه لو ال؟ أو يلبسه سراويل، وجعله حوله مث ؛ويعني القميص هذا ألبس ال واهللا: قال آخر مثال 

  واضح؟ نعم. فال قميصا دام ما ىنو  إذا إال القميص هذا قال عني نهأل ؛كفر

 أحيانا ؛العرف يف ومعىن الشرع يف ومعىن اللغة يف معىن له اللفظ طيب ؛اللفظ حيتمله ما إىل نرجع هذا بعد

 ؛والشرع اللغة ختتلف الصالة ال الصالة األرض، السماء، واضح الثالثة تطابقت إذا ؛ختتلف أحيانا الثالثة تتطابق

 أو اللغة منقد أو العرف نقدم هل م؟نقد فماذا األميان يف اختلفت إذا لكن ؛ واضح األمر  .... تطابقت إذا

   الشرع؟ نقدم

  .الشرع نقدم: الطالب

 العرف ؟ يرب؟نعم مل أو بيمينه بر يكون عنزا وهبه مث شاة لفالن ألهنب واهللا: قال فإذا ؛العرف نقدم ،ال : الشيخ

 مدلوهلا الشاةب قصدت أنا: قال إذا إال؛ يرب فال معز ىأنث وهذه الضأن ىأنث عندنا الشاة ألن ؛يرب مل أنه عندنا

  .اللغوي املدلول أراد ألنه ؛بر قد يكون ئذنفحي اللغوي

 قال لو لكن ؛حينث حينث؟ ال أو حينث ؛عليه ىوصل فذهب ؛فالن ىعل أصلي ال واهللا: قال ك أيضافكذل 

 كل ىعل مقدمة النية :نقول ؛عليه الصالة غري يف له أدعوا ال أيضا وأردت ،له أدعوا ال الدعاء، أردت أنا الرجل

سبب  السبب :مث ؛النية :األول طيب ؟أربع ؟أنت هذا؟ ىعل توافق أربع ،مخس األميان مراتب أن املهم ؛شيء

   .اللفظ حيتمله ما :مث ؛التعيني :مث اليمني؛

َلةً  َأْربَِعينَ  ُموَسى َواَعْدنَا َوِإذْ . ((الرجيم الشيطان من باهللا أعوذ  ظَاِلُمونَ  َوَأنـُْتمْ  بـَْعِدهِ  ِمنْ  اْلِعْجلَ  اتَخْذُتمُ  ثُم  لَيـْ

)51 ( ُكمْ  َذِلكَ  بـَْعدِ  ِمنْ  َعْنُكمْ  َعَفْونَا ثُمَتْشُكُرونَ  َلَعل )َنا َوِإذْ ) 52  َلَعلُكمْ  نَ َواْلُفْرقَا اْلِكَتابَ  ُموَسى آتـَيـْ

 بَارِِئُكمْ  ِإَلى فـَُتوبُوا اْلِعْجلَ  بِاتَخاِذُكمُ  َأنـُْفَسُكمْ  ظََلْمُتمْ  ِإنُكمْ  قـَْومِ  يَا ِلَقْوِمهِ  ُموَسى قَالَ  َوِإذْ ) 53( تـَْهَتُدونَ 

رٌ  َذِلُكمْ  َأنـُْفَسُكمْ  فَاقْـتُـُلوا     .))54( الرِحيمُ  التـوابُ  ُهوَ  ِإنهُ  َعَلْيُكمْ  فـََتابَ  بَارِِئُكمْ  ِعْندَ  َلُكمْ  َخيـْ



 وأمتها ليلة ثالثني ذلك قبل وعده تعاىل اهللا وكان)) ليلة أربعين ىموس واعدنا وإذ: (( وتعاىل تبارك اهللا قال

 خلفنيا:((وقال قومه يف هارون أخاه وأناب املدة هذه ملناجاته تعاىل اهللا وعده  ؛ليلة أربعني ربه ميقات فتم بعشر

 اهللا مليعاد ذهب حني قومه يف ىموس خليفة هارون فكان)) المفسدين سبيل تتبع وال وأصلح قومي في

 الفكرة هذه صاحب وكان ؛إهلا اختذوه الذهب، من عجال اختذوا وعنادهم لعتوهم إسرائيل بين إن مث  ؛عزوجل

 عجال ثورا منه صنعوا فرعون آل حلي من أخذوه إم :قيل الذي احللي من صنعوا السامري، له يقال رجال

 ؛الثور كخوار صوتا له مسعوا الريح دخلت فإذا الفم من وخترج الدبر من تدخل الريح منه تدخل جوفا له وجعلوا

 ليلة ثالثون شهرا ثالثون مضت وهلذا ؛فضل إهله يطلب ذهب موسي ؛موسي وإله إهلكم هذا: السامري فقال

 :ويقول بذلك يذكرهم هارون فجعل ؛ىموس وإله إهلكم وهذا ،هوتا وضل نسي ولكنه لهاإل هذا طلبي دئوزا

 عليه نبرح لن(( قالوا و استكبارا  أصروا ولكنهم ؛نيب ووه))  أمري وأطيعوا فاتبعوني الرحمن ربكم إن((

 ىعل ووجدهم والسالم الصالة عليه ىموس رجع ؛العجل عبادة ىعل وأصروا)) ىموس إلينا يرجع ىحت عاكفين

 ،بيده عزوجل اهللا كتبها اليت التوراة وهي ،األلواح ىألق وغضب عليه تركهم ما خالف ىعل مرضية ليست حال

 تتبعن أال ضلوا رأيتهم إذ منعك ما: (( يقولو  بشدة إليه جيره وحليته أخيه برأس وأخذ الغضب شدة من قاهالأ

 إذا منعك ما يقول أن قبل ضلوا كيف أوال يسأل أن البد الرضا حال يف وإال الغضب شدة من هذا وكان)) 

 بلحيتي تأخذ ال من أبا يا قال((  لبشرية احلال من يعرتيه ما يعرتيه بشر اإلنسان لكن ؛تتبعن أال ضلوا رأيتهم

 عليه ىموس من خشي هو شف)) قولي ترقب ولم إسرائيل بني بين فرقت تقول أن خشيت إني برأسي وال

 يكون اقسم قسمني، النقسموا وعظهم يف زاد أو قال لو ألنه ؛إسرائيل بين بني فرقت يقول أن والسالم الصالة

 أيضا هم وكذلك ؛هذا من خوفا ذلك ترك والسالم الصالة عليه فكأنه السامري، مع آخر اوقسم هارون مع

   .طه سورة يف مبسوطة والقصة  ؛عبدوه حىت إهلا اختذوه عليه هم ما على مصرون

 حمذوف الثاين واملفعول ؛األول اختذمت مفعول ))العجل(( ))بعده من العجل اتخذتم ثم (( :قال وهلذا إهلا اختذوه

 وهي مسافة هناك بل ،ةوهل أول من يتخذوه مل أم تفيد  ))بعده من((: وقوله ،إهلا العجل اختذمت مث: والتقدير

 اإلله هذا قالوا فيها تعاىل اهللا زاد مث والسالم الصالة عليه ىموس حددها اليت املدة مضت ملا أنه لكم قلت كما

 ظاملون، مكأن واحلال يعين ))اتخذتم(( فاعل من حال للحال، هنا الواو ))ظالمون وأنتم((: وقوله ؛نسي ولكنه

 فاتبعوني الرحمن ربكم وإن به فتنتم إنما يقوم: ((يقول هارون ونبيهم عذر هلم يكون وكيف عذر لكم ليس

    ))أمري وأطيعوا



 وأنتم((:  قوله إىل وانظر))  ذلك بعد من عنكم عفونا ثم: (( عزوجل اهللا قال الشنيعة القبيحة الفعلة هذه وبعد

 فإن ؛لنفسه ظامل عاص كل فإن ألنفسهم ظاملون ؟ لغريهم ظاملون أو ؟ألنفسهم ظاملون هم هل ))ظالمون

  .ولغريه لنفسه ظاملا صار غريه ىلإ معصيته مضرة تعدت

 أن ألجل أي ))تشكرون لعلكم(( العقوبة عنكم ورفعنا ،الفعل هذا عن جتاوزنا أي  ))عنكم عفونا ثم(( 

  ؛الكرمي القرآن يف كثري وذلك التعليل :منها معاين لعدة لعل ترد قبل من نافأسل وكما للتعليل هنا لعلو  ،تشكروا

  .بالسياق يعرف هذا وكل التوقع :ومنها ؛واخلوف اإلشفاق :ومنها ؛التمين ومنها ؛الرجاء :ومنها

 عليه اهللا ىصل النيب قول :دليله  ؛القرآن يف جاء هكذا الصاحل العمل هو الشكر ))تشكرون لعلكم((: وقوله

 الطيبات من كلوا الرسل أيها يا((: ىتعال اهللا فقال المرسلين به أمر بما المؤمنين أمر اهللا إن: ( وسلم

 أن ىعل يدل وهذا  ))هللا واشكروا رزقنكم ما طيبات من كلوا ((: المؤمنين في وقال ))صالحا واعملوا

  . فيه الشك كذالك وهو الصاحل العمل هو الشكر

 ،احملمود الألفضو  احملمود لكمال يكون احلمد احلمد، خبالف إحسان مقابلة يف إال يكون ال الشكر أن واعلم

  :القائل قال كما واجلوارح واللسان لقبلبا هتعلق حيث من احلمد من أعم الشكر ولكن ؛الشكر من أعم فسببه

   .المحجبا والضمير ولساني يدي     ثالثة مني النعماء أفادتكم                          

  .نبيهم غاب حني إهلا العجل اختذوا بأم وذلك إسرائيل بينعيوب  بيان: منها فوائد اآليتني هاتني يف

 املتواعدين بني يكون والوعد ))ليال ثالثين ىموس واعدنا وإذ((: لقوله، عزوجل اهللا كالم إثبات :فوائدها ومن 

 شدة من السالم عليه ىموس إن حىت ،عزوجل اهللا كلمه حصل الذي امليعاد هذه إن مث ؛بالقول لباالغ يف

  ).إليك أنظر أرني رب(( :قال اهللا رؤية ىعل قتهفش

 بأيديهم العجل صنعوا الذين هم أم والعجيب ؛إهلا العجل اختذوا حني اليهود الغضبية األمة سفه بيان :ومنها 

 أو هذا مثل يفعلون العرب من واجلاهليون ؛له هادي فال اهللا يضلل من فإن تستغرب ال ولكن ؛إهلا اختذوه مث

 لن أنه يعرفون بالرزق همتيأي أنه هيدعون ما أكلوه، ؟ إذا جاعواجاعوا وإذا إهلا التمر من يصنعون إم يقال ؛أشد



 والثالثة إهلا يكون أن أحسنها واختاروا أحجار أربعة أخذوا أرضا والنز  إذا إم ويقولون يأكلونه لكن ذلك، ميلك

   .عليها القدر ينصبون للقدر أثايف جيعلوا الباقية

 عليهم قامت قد احلجة ألن ؛إهلا العجل اختاذهم يف عذر إسرائيل لبين ليس أنه: الكرمية اآلية هذه فوائد ومن 

  .)) ظالمون وأنتم((: تعاىل قولهب

 فقط؟ حلاهلم بيان هذا نإ يقال أو ؟يالموا مل ظلم بدون إهلا العجل اختذوا لو أم اآلية هذه من يستفاد هل  

 إذا أنه ىعل دليال يكون أن وحيتمل عذر، غري من إهلا اختذوا أمو  حلاهلم بيان ذاه أن حيتمل ،وهذا هذا حيتمل

 أمها في يبعث حتى القرى مهلك ربك كان وما: (( تعاىل قوله ذاهل ويدل ؛يؤاخذ ال فإنه معذورا اإلنسان كان

 أن ىعل دليل اآلية يف فيكون هذا ىوعل))  ظالمون وأهلها إال القرى مهلك كنا وما آياتنا عليهم يتلوا رسوال

 له حكم اإلسالم إىل منتسبا كان إن مث ؛له عقوبة ال فإنه معذور وهو دونه فما الشرك ئايس عمال عمل من

 دينه حسب الدنيا يف يعاملف فيقال اإلسالم دين يبلغه ومل آخر دين إىل منتسبا كان وإن ؛مسلم أنهب ؛بظاهره

  .  باجلهل العذر مسألة يف التفصيل هو هذا فصار ؛عزوجل اهللا  من؟ إىلإىل اآلخرة يف وأمره عليه هو الذي

 ويعتمر وحيج الزكاة ويؤيت الصالة ويقيم اهللا رسول حممدا وأن اهللا إال إله ال أن ويشهد باإلسالم مىيتس كان إذا

 هذا أن علم وال الشرك هذا فيها اليت البلد هذا يف عاش علم بغري الشرك من شيء فيه لكن مسلم إنه ويقول

 ؛معذور ألنه ؛اهللا يؤاخذه ال اآلخرة يف أيضا وكذلك ؛حاله ظاهر ىعل املسلمني أيش؟ معاملة يعامل فهذا شرك

 يعين الكافرين معاملة الدنيا يف يعامل فهذا معني دين ىعل ؛اإلسالم ىلإ ينتسب ال لكنه معذورا كان من ماأو 

  . عزوجل اهللا إىل أمره لقاي اآلخرة ويف الدين ذلك أهل

 املبين الشرك هذا من فعلوا ما فعلوا أن بعد أنه ؛إسرائيل بين ىعل تفضل اهللا تعاىل بيان: الثانية اآلية فوائد ومن

  . ))عنهم عفونا ثم ((، عنهم اهللا اعف العقل يف والسفه الدين يف الضالل ىعل

: تعاىل اهللا قال كما التوبة بعد لكن ؛استثناء بدون مجيعا الذنوب عن يعفوا تعاىل اهللا أن: الكرمية اآلية فوائد ومن 

 هو إنه جميعا الذنوب يغفر اهللا إن اهللا رحمة من تقنطوا ال أنفسهم ىعل أسرفوا الذينعبادي  يا قل(( 

  )) .الرحيم الغفور

  ؟تابوا أم ىعل يدل ما الكرمية اآلية يف ليس نهإ: قائل قال لو لكن 



 يقتلوا أن وأمروا ،ةظل أخذم وأنه ،اهللا إىل وأنابوا ،عزوجل اهللا إىل تابوا أم ىعل ىاألخر  اآلية دلت: فيقال 

  .عنهم اهللا اعف القتل حىت امتثلوا وأم إليه الرجوع صدق منهم اهللا علم فلما ؛بعضا بعضهم

 ثم: (( لقوله الدنيوية كالنعمة شكرها عليه وجب دينية نعمة عليه اهللا أنعم من أن :الكرمية اآلية هذه فوائد ومن

 اهللا من فإذا ؛منة أعظم أا الشك الدينية ؟ منة أعظم وأيهما)) تشكرون لعلكم ذلك بعد من عنكم عفونا

 عليه اهللا منّ  من فمثال جنسها، من الدينية النعم وشكر ؛بشكرها وقم النعم أكرب من فاعتربها دينية ةعمبن عليك

 نعمة شكر من هفإن المب عليه اهللا من من وكذلك ؛العلم وينشر ،يعلم ؟ أن أن عليه اهللا نعمة شكر من فإن بعلم

    الوالدين ويرب الرحم ويصل الفقراء وينفع منه يتصدق أن املال ذا عليه اهللا

 والشك ))تشكرون لعلكم(( :قوله من تؤخذ؟ أين من ؛اهللا ألفعال العلل إثبات: الكرمية اآلية هذه فوائد ومن

 ؛يعلم ال ما ومنها يعلم ما منها لكن ومصاحل علل ىعل مبنيةكلها  اهللا وأحكام اهللا أفعال مجيع أن هذا يف عندنا

 يف سفيه دينه يف ضال أنه فالشك بعلة تعلل وال احلكمة لىع مبنية ليست وأحكامه اهللا أفعال إن: قال من وأما

   .عقله

 أي ))ىموس آتينا(()) الفرقان و الكتاب ىموس آتينا وإذ((  :النعم أكرب من أخرى نعمة مبينا عزوجل قال مث 

 مبعىن باملد ىآت ألن ؛واحدا مفعوال إال تنصب ال فإا أتينا خبالف مفعولني تنصب باملد ))وآتينا(( ؛ أعطيناهم

 ؟عهود أي ،للعهد الكتاب يف وأل؛ أعطيناه ))الكتاب ىموس آتينا(( :يقول ؛نعم جاء مبعىن ىتأو  ى،أعط

 ؛وعال جل بيده التوراة اهللا كتب فقد ،مكتوب ألنه كتابا ومسي ؛التوراة وهو عندكم املعروف الكتاب يعين الذهين

 باب من ولكنه هو أو ؟غريه هو وهل ؛الكتاب ىعل معطوف والفرقان ، عطف حرف الواو ))والفرقان ((

 احلق بني ا اهللا فرق فرقان التوراة فإن ، الكتاب نفس هو الفرقان ،الثاين اجلواب املوصوف؟ ىعل الصفة عطف

 يكون هذا ىفعل ؛والفرق التمييز به يكون ما آخر ىلإ ،اهللا وأعداء اهللا أولياء وبني ،واجلور العدل وبني ،والباطل

  تعاىل اهللا قول أرأيت ؛املوصوف ىعل الصفة العطف باب من عطفها

 



 املعروف الكتاب يعين ؛الذهين عهود؟ال أي ؛للعهد ))الكتاب(( يف وأل ؛عطيناهأ ))الكتاب موسى وآتينا((

 حرف الواو ))والفرقان(( ؛وعال جل بيده التوراة اهللا كتب لقد ؛مكتوب ألنه كتابا ومسي  ؛التوراة وهو عندكم

 املوصوف؟ ىعل الصفة عطف باب من ولكنه هو أو غريه هو وهل ؛الكتاب ىعل معطوف والفرقان عطف

 ،واجلور العدل وبني ،والباطل احلق بني ا اهللا فرق فرقان التوراة فإن ؛الكتاب نفس هو الفرقان ،الثاين اجلواب

 أيش؟ العطف باب من عطفها يكون هذا ىفعل ؛والفرق التمييز به يكون ما آخر إىل ،اهللا وأعداء اهللا أولياء وبني

 قدر والذي ىفسو  خلق الذي ىاألعل ربك اسم سبح: (( تعاىل اهللا قول أرأيت ،املوصوف ىعل الصفة

  .الصفة ىعل الصفة عطف باب من هذا لكن وجل عز اهللا هو ىفهد قدر والذي)) ىفهد

  ؛اهلداية مسلك تسلكون أي ))وتهتدون(( سبق كما للتعليل هذه لعل  ))تهتدون لعلكم((:  وعال جل يقول 

 فمن ،علم ىموس أوتيه ما ألن وذلك  ؛التوفيق وهداية اإلرشاد هداية: عز وجل اهللا ذكرها اليت هنا باهلداية واملراد

 التوفيق وهداية العلم داية بأيش؟ هنا اهلداية فنفسر ؛وفق ملن عمال يثمر علم وكذلك ؛علم فقد به ىاهتد

   .والعملية العلمية

 اهللا آتاه من وكل ،كتاب آتاه اهللا ألن ؛رسول بل نيب ىموس أن على :أوال ؛فوائد ىعل دليل الكرمية اآلية يف 

  .)) والميزان الكتاب معهم وأنزلنا بالبينات رسلنا أرسلنا لقد: (( تعاىل قال كما رسول فهو كتاب

  .فرقانا تعاىل اهللا مساها حيث التوراة ىعل الثناء :ومنها 

  .اهلداية وهو ىملوس والفرقان الكتاب إيتاء يف احلكمة :ومنها 

 يكون أن البد السبب هل لكن ))تهتدون لعلكم((:  قوله يف التعليل ألجل ،للهداية سبب العلم أن :ومنها 

 العلماء يف جند إننا :قائل يقول أن نقول أن علينا يرد فال هذا ىوعل ؛عنام يوجد قد ؟عنام يوجد قد أو مسببه

 هناك يكون قد لكن ؛بالعلم تقع اهلداية وأن للهداية سبب العلم أن فاألصل وإال مانع لوجود قولن ؟يهتد مل من

 تعاىل قال مث ؛معروف هو كما العلم من تعاىل اهللا أعطاه مبا اإلنسان ينتفع ال أن توجب ارفو ص و عوارض

                                             نقف على هذه

 ملن والتوفيق اهللا شاء ملن والتوفيق حال، كل يف العلم ؟والتوفيق العلم أو العلم هداية هنا ا املراد)) تدون((و

   .يهتدي ال من ومنهم يهتدي من الناس من لكن اهللا؛ شاء

 يعين ))قال وإذ(( ))أنفسكم ظلمتم إنكم قوماي لقومه ىموس قال وإذ(( فقال: أيضا ىأخر  نعمة ذكر مث

 اجلد من القوم إن: يقولون والفقهاء  ؛القبيلة مبعىن ،والقبيلة رهطال مبعىن والقوم ، لقومه ىموس قال إذ واذكروا

 دادوتو  حتببا لقوميةا بوصف حتببا ناداهم  ))قوما ي لقومه الق(( ؛العربية اللغة يف القوم هؤالء ،دون فما الرابع



 ما حقيقة بيانل اجلملة أكد )) أنفسكم ظلمتم إنكم قوماي(( لقومه ينصح اإلنسان ألن هلم ناصح بأنه وإظهارا

 كلتا: (( تعاىل اهللا قال النقص مبعىن األصل يف الظلم ألن ؛حقها أنفسكم نقصتم مبعين )) ظلمتمو(( عليه هم

 من أكثر به يراد قد ولكن ؛األصل هو هذا ؛تنقص نقص،ت يعين))  شيئا منه تظلم ولم أكلها آتت الجنتين

: فقال ؛التوحيد ملخالفة وذلك حقها نقصتموها ))أنفسكم ظلمتم(( هنا إمنا؛ نقص من أكثر به يراد قد ،نقص

 إىل مضاف وهو اختذ، وفعلها مصدر واختاذ ؛العجل اختاذكم بسبب أي للسببية هنا الباء ))العجل باتخاذكم((

 بسبب أنفسكم ظلمتم ؛إهلا: تقديره ؛حمذوف الثاين فعولاملو  ،أول مفعول ))العجل((و فاعل الكاف فاعله

 ا الناس فنت الذي وأنة، صور  ذهب من عجل أنه سبق هذا والعجل  ؛اهللا دون من تعبدونه إهلا العجل اختاذكم

 هذا من اخلالص إىل وسلم عليه اهللا ىصل ىموس فأرشدهم باهللا والعياذ إهلا اختذوه نعم؟ ؛السامري له يقال رجل

 اهللا ىلإ الرجوع معناها واألوبة التوبة ألن ؛ارجعوا مبعىن أمر ))فتوبوا (( ))بارئكم ىإل فتوبوا((: قال العظيم الظلم

 الظلم كان إذا ؛نواهيه واجتناب أوامره بفعل اهللا ىعل باإلقبال اهللا، ىعل باإلقبال تكون والتوبة ؛وتعاىل سبحانه

  .منها واإلقالع برتكها فالتوبة معصية بفعل الظلم كان وإذا ،بفعله التوبة واجب برتك

 اخلالق مبعىن البارئ ألن ؛وتوبيخهم لومهم إلظهار ،ربكم إىل قال وال ،اهللا إىل قال ما))  بارئكم إلي فتوبوا((  

 كقول وهذا بكم يعتين الذي خالقكم وتذرون إهلا العجل تتخذون كيف :يقول فكأنه ؛املعتين خالق املعتين،

 املعتينأيش بعد؟  خالقكم أي ))بارئكم ىإل((  ؛))الخالقين أحسن وتذرون بعال أتدعون: (( همقو ل إلياس

 هذا ىوعل  ))توبواف(( :قوله يف للمجمل تفسري ))قتلواا((: قوله ألن ؛رييةستف هنا الفاء ))فاقتلوا (( ؛بكم

 كل أن املعىن وليس ؛بعضا بعضكم ليقتل أي  )) أنفسكم اقتلوا (( ف؛الوص ذا فتوبوا أي ،للتفسري فالفاء

 واحد كل أي  ))أنفسكم اقتلوا(( :تعاىل قوله معىن إن قال املفسرين من أحد ما. باإلمجاع نفسه يقتل واحد

 وتتخذون تستعدون إنكم املهم ؛أخاه والده ولده اإلنسان يقتل بعضا، بعضكم يقتل :املعىن وإمنا ؛نفسه يقتل

    فهمتم؟ نعم ويقتله اآلخر ىعل يهجم منكم واحد وكل سيوفو  سكاكنيو  خناجر سالحا

 ال قالوا بذلك أمروا ملا إنه :فقيل ؟ظلمة بدون هاراج وقع أو ظلمة يف وقع تلالق هذا هل املفسرون اختلف طيب

 ما شيء هذا صديقه وإىل أخيه وإىل فيقتله أبيه وإىل فيقتله ابنه ىلإ اإلنسان فينظر بعضا بعضنا يقتل أن نستطيع

  .ا وال يدري من قتلبعض بعضهم يقتل ارصف ظلمة عليهم اهللا ىفألق ميكن

 صحة ىعل الداللة يف أبلغ توبتهم، صحة ىعل الداللة يف أبلغ هذا وإن ؛ظلمة بدون جهرا قتلوا إم بل :وقيل 

إذا كان  ألم سينتهون أم ى صلى اهللا عليه وسلم موس ىرأ ملا موأ ؛أمامه واحد أي يقتل نساناإل ،توبتهم

 عنهم يرفع أن وتعاىل سبحانه اهللا إىل ابتهل سينتهون أم ىرأ فلما ؛واحد يبقي ؟ ىيبق من بعضا يقتل بعضهم



 نهإ القرآن ظاهر أن املهم ؛أعلم واهللا أيديهم من سقطت ،أسلحتهم منهم سقطت بل وقيل بالكف فأمروا ؛القتل

 صدق ىعل بالداللة أبلغ وهذا ؛بعضا بعضهم يقتل أن أمروا وأم شيء وال ظلمة حصل ما يعين شيء حصل ما

  .وتعاىل سبحانه اهللا ىلإ ورجوعهم توبتهم

 العجلعبادة  إىل دعوا الذين يعين ؛ارم الربيء يقتل ارم، منكم يءالرب  يقتل رادامل أن إىل بعضهم وذهب 

 داللة فيه ما للمجرم الربيء لتق ألن ؛األول الظاهر لكن أعلم واهللا ؛يقتلون منه تربؤا والذين ؛يقتلون عليه واعكفو 

 عليه قال ؛توبته ىعل يدل ذلك  وال الذنب ىعل مصر وهو يقتل قد اإلنسان ألن ؛ارمني من التوبة صدق ىعل

   نعم أي. ؟والسالم الصالة عليه قال: قلت نعم؟))  بارئكم عند لكم خير ذلكم: (( والسالم الصالة

 :قال اهنو  القتل إليه املشار ،ذلكم ، ))لكم خير ذلكم(() ) بارئكم عند لكم خير ذلكم(( : ىموس قال 

   ؟ذاملا ؟ ذلك: يقل ومل ،))لكمذ((

  .مجاعة شبه ألنه :  الطالب

  مجاعة؟ إىل يشري وال ؛ذلك يقل ملو  ))ذلكم((قال  انتبه خطأال، خطأ  : الشيخ

  .واحد إىل ويشري اجلماعة خياطب:  الطالب

 القتل، وهو مذكر مفرد واحد، إليه شارامل ؛القتل وهو واحد إىل ويشري اجلماعة خياطب  صحيح : الشيخ

 عدم من يعين ))لكم خير(( :قوله)) بارئكم عند لكم خير ذلكم(( قومه وهم قومه، وهم مجاعة واملخاطب

 يف ليس مبا والتفضيل فهمتم؟ ؛شيء منه اآلخر الطرف يف ليس مبا التفضيل من وهذا ؛القتل عدم من أو التوبة

 نو كوي هنا التفضيلاسم  منه حيذف إنه يقول بعضهم لكن ؛ العربية اللغة يف وارد هذا شيء منه خراآل الطرف

 أنفسهم وايقتل و مل ل :قائل يقول هنا فمثال ، نعم؟عليه املفضل تقدير بدونهذا األمر  يف اخلري وجود ىعل دليال

 باب من هذا أن: أحدمها ؛جوابان فيها نقول ؟)) لكم خير ذلكم((: قال فلماذا ؛خري فيه ما خري؟ ذلك يف هل

 وأحسن مستقرا خير يومئذ الجنة أصحاب: (( تعاىل كقوله ؛شيء منه عليه املفضل طرفلل ليس مبا التفضيل

اسم  ليست هنا إنه :يقول وبعضهم ؛خري مستقرهم يف ليس النار أهل أن مع النار أهل من مستقرا خري))  مقيال

((  شيء يف عليه واملفضل املفضل باب من وليس فقط اخلريية يف الشيء هذا وصف فيه بل هذا، ملثل تفضيل

  .)) بارئكم عند لكم خير ذلكم

 ذكر حمط هذا ))عليكم فتاب((: تعاىل اهللا قال: نقول،  وسلم عليه اهللا ىصل قال نقول ما :تعاىل اهللا قال مث 

 اهللا بتوبة ؟شيء بأي نعمةال لكن ؛منه والتوبة الذنب ذكر ))لقومه ىموس قال وإذ(( :األول ألن  ال؟ وال النعمة

 بعد إليه قبلوي الغضب بعد عنه ىيرض أنه معناه عبده ىعل اهللا توبة و )) عليكم فتاب((: قال وهلذا ؛عليهم



 :ال ال ال، أذكر نعمة اهللا إذ قال ؛اهللا مهذا من كال ))فتاب عليكم((أو  أيه نعم؟  ؛عنه واإلعراض عنه التويل

  هذا من كالم اهللا . ))فتاب عليكم((

قبل أي عىن تاب املأو أن  ؛عنكم معرضا كان أن بعد إليكم أقبل تاب؟ معين أيش ))عليكم فتاب((: وقوله

  . مهإلي اهللا لقبومن الزم قبول التوبة منهم ي ؛منكم التوبة قبل ،التوبة

 بعض ويسميه ؛فصل ضمري ،هو ))الرحيم التواب هو اهللا إن(()) الرحيم التواب هو إنه: (( تعاىل اهللا قال مث 

  .واخلرب الصفة بني فصل ألنه ؛لصف ضمريو  عليه، اخلرب العتماد عماد ضمري النحويني

 يعين  ؟يا صاحل  ويش سابقا ذكرناها فوائد ثالث فيه فصلال ضمري يذكرها؟ من فوائد ثالث فيه أن ذكرنا وقد 

                                                                                                     .نعم التوكيد والثالث واحلصر فصلال

 ىعل تدل التواب لكن ،الفعل مطلق ىعل دلت التائب ألن نعم؟ التائب ومل يقل مبالغة،صيغة  ))التواب((: وقوله

 فهو ؛الناس من عليهم يتوب من ثرةلك التوبة وكثري عبده، ىعل توبته ثرةلك التوبة كثري وتعاىل سبحانه واهللا كثرته،

  .التواب صفةال جاءت هلذا ؛توبتهم يكثر الذين الكثريين لألشخاص ويتوب عبده، ىعل املتعددة باملرات يتوب

 تدل لكن مشبهة صفةهنا  ألا ؛للمرحوم الواصلة الرمحة ذو للمرحوم، الواصلة الرمحة ذوا أي ))الرحيم((: وقوله 

  .بالفعل راحم يعين ،رحيم تعاىل اهللايعين أن  الفعل ىعل

 ىعل سابقة توبة: نوعان العبد ىعل اهللا توبة نأل يعلم أن ينبغي ،بالتوبة اهللا صفو  تعاىلسبحانه و  اهللا توبةطيب  

بعد توبة  الالحقة توبته وأما ؛للتوبة هتوفيق فهي العبد توبة ىعل ةسابقأما توبته على ال ؛الحقة وتوبة ،العبد توبة

: قال أن إىل))  واألنصار والمهاجرين النبي ىعل اهللا تاب لقد: (( تعاىل اهللا قال ،التوبة قبول فهي العبد

 تاب(()) الرحيم التواب هو اهللا إن ليتوبوا عليه اهللا تاب ثم: (( قبله نعم ))خلفوا الذينالثالثة  ىوعل((

  .  ))  وإذ قلتم يا موسى.(( نعم؟ ))الرحيم التواب هو اهللا إن ليتوبوا عليهم

   شيخ نعم ؟: :  السائل

  ؟ روح له كانت هل إسرائيل بنو عبدته الذي العجل: السائل

   .روح يف ما ))جسدا عجال(( :قال اهللا ألن ؛حياة فيه ما اةيواحل ))خوار له(( :بني اهللا ال،: الشيخ 

  : .......؟ السائل

أو نه ما فيه إال جمرد صوت فقط، أاهللا أعلم من اإلسرائيليات ما نصدق وال نكذب لكن ظاهر القرآن : الشيخ

ألنه لو أطلق  ؛ألنه وصفه باجلسد يدل على أنه ال روح فيه؛ أما أن يكون فيه روح فال  ؛صوت كصوت العجل

  ))جسدا((وقيل عجال لظن الظان أن فيه الروح فخرج دفع هذا الوهم بقوله: 



  القبضة؟  هذه:  السائل

مثال أو أن هذه القبضة صار فيها تأثري  هوطلتأثرت فيه هل أثرت حكما بأن مجلته  تأثري:  القبضة ما هلا  الشيخ

يقولون إن هذا الصوت ما هو طبيعي يف هذا الشيء وأن الريح تدخل  اإلسرائيليون  ؛بالصوت صوت هذا العجل

   من دبره وخترج من فيه فيكون هلا صوت نعم.

  ؟   .خاص. .  هل فيهالفظ التوبة : السائل

رجوع إال إذا قلنا إن التوبة من اهللا مبعىن قبول توبة العبد أي نعم يكون معناها غري  اال فرق فيها، كله:   الشيخ

   فيكون معناها واحد. أما إذا قلنا إن اهللا تاب عليه مبعىن رجع عن إعراضه عنه باإلقبال عليه ؛الرجوع

 اهللا ىصل الرسول عهد يف كان ملن واخلطاب ،إسرائيل بين يا أيضا واذكروا عيني))  ىموسا ي قلتم وإذ((: قال

 لن))  ىحت لك نؤمن لن ىموسا ي قلتم وإذ((  آخرها ىعل إنعام أوهلا يف األمة ىعل إنعامه لكن وسلم عليه

  ؟ تقتضي ما الإو  التأبيد تقتضي لكنها النفي تفيد النفي، تفيد

  .تقتضي ما: الطالب

 :كقوله يةغاال ىعل يدل مبا تقيد تارة: حاالت ثالث هلا ولكنها ؛به تقيد إذا إال ما تقتضي التأبيد :   الشيخ 

هذه واضحة إذا قيد مبا  ))ىموس إلينا يرجع ىحت عاكفين عليه نبرح لن)) (( اهللا ىنر  ىحت لك نؤمن لن(( 

 ولن: (( تعاىل كقوله التأبيد ىعل يدل مبا تقيد وتارة ؛التأبيد حتتمل وال التأبيد ىعل تدل ال إايدل على الغاية 

   .مثل لن يقوم فالن مطلقا تأتي أن :والثالث))  أيديهم قدمت بما أبدا يتمنوه

  ؛حمتملته فهي تقتضي ال أا ىعل القرينة دلت وإن ،للتأبيد فهي التأبيد تقتضي أا ىعل القرينة دلت إن فهذه 

، القرينة ذلك تقتضي قرينةال ريه ؟ تأبيد ما فيه أبدا، لكن شذا أيش يه ))تفعلوا ولن تفعلوا لم فإن((:  فمثال

  : الكافية يف مالكابن  قال وهلذا ؛لن حكم هذا إذا تقتضي ذلك نعم؟

  .فاعضدا  وسواه  اردد  قولهف      مؤبدا  بلن  النفي من رأىو         

 أن ))تراني لن(( ى:ملوس اهللا قولب استدلواوألجل ذلك  ؛للتأبيد لن :يقولون األشعرية بل املعتزلة ألن ؛اردد :قوله 

د ننقا لن أي)) لك نؤمن لن((  إذا طيب ؛مردود شك بال قوهلم ولكن ؛اآلخرة يف وال الدنيا يف ال ى،ير  لن اهللا

 مفعوال إالتنصب  ما وهلذا ؛نبصر مبعىن ىنر  ))جهرة اهللا ىنر  ىحت(( به جئت ملا لك نعرتف لن و ولن نصدق

سبحان اهللا وين  اهللا مفعول به نعم؟ ؛: حننتقديره فاعلها وين؟ مسترت؟ مسترت جوازا رؤية بصرية  األ ؛واحدا

 أنا تقديره ضمريال كان إذا : حنن، حنن قلنا لكمتقديره وجوبا ؟ مسترت فاعله مضارع فعلب ))ىر ن((اآلن النحو؟ 

...هذه مسائل بدهية ما هي  فهو مسترت جوازا نعم؟ لكن أوهي؟ هو وإذا كانجب، او و حنن فه  أو أنت أو



كل ما     ذاما يرضى منكم همن املسائل النحوية الصعبة ، هذه ميكن الذي يف أوىل ابتدائي يعرفها نعم ، ؛صعبة 

طيب  ؛جوازا رتتسوإذا كان تقديره هو أو هي فهو م ؛وجوبا مسترتأنا أو حنن أو أنا فهو ؟  تقديره كان الضمري

  هذا تقديره حنن فيكون مسترتا وجوبا.

 حينماقيل: إم قالوا ذلك  ؟ ذلك قالوا مىت ؛جهرا رؤية أي مطلق مفعول هي أو حال هذه)) جهرة((: وقوله  

  . رجال سبعني وسلم عليه اهللا ىصل ىموس منهم اختار



 ال؟ فهمتم القولني؟ نعم، طيب أم ما فهمتم الإو  اآلن شف اآليات معكم اآلن، أنتم فهمتم القولني:  الشيخ

  القولني؟ طيب

  : أعد . الطالب

، هملوعد اهللا مليقات رجال سبعني قومه من اختار والسالم الصالة عليه ىموس إن: يقولون األول القول: الشيخ

 حينما القول اهذ يقولون ))جهرة اهللا ىنر  ىحت لك نؤمن لن((: قالوا اهللا ويكلمه اهللا يكلم صار وملا م وذهب

 عليه وأنزل اهللا ميقات من رجع ملا بالتوراة جاء ملا إنه بل: العلماء بعض وقال ؛اهللا مليقات خارجا ىموس كان

  )) جهرة اهللا ىنر  ىحت لك نؤمن لن(( ،ال: قالوا ا وجاء التوراة

  : السياق يؤيد الثاين. الطالب

  :  أيهم؟ . الشيخ

  األخري؟ :  الطالب

 بعد كانت وهذه العجل قصة ذكر مث ))وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان(( :يعين هم قالوا: األخري  الشيخ

 فظاهر)) جهرة اهللا ىنر  حتى لك نؤمن لن ىموسا ي قلتم وإذ((  :ذكر ذلك بعد مث بالتوراة، ىموس جميء

بعد  ))لك نؤمن لن((: فقالوا اهللا عند من هذه: وقال بالتوراة جاء حينما كان القول هذا أن ىعل يدل السياق

   .األذان إن شاء اهللا ..

 َوِإيايَ  قـَْبلُ  ِمنْ  َأْهَلْكتَـُهمْ  ِشْئتَ  َلوْ  َرب  قَالَ  الرْجَفةُ  َأَخَذتـُْهمُ  فـََلما ِلِميَقاتَِنا َرُجًال  َسْبِعينَ  قـَْوَمهُ  ُموَسى اْخَتارَ ((

َنُتكَ  ِإال  ِهيَ  ِإنْ  ِمنا السَفَهاءُ  فـََعلَ  ِبَما َأتـُْهِلُكَنا  لََنا فَاْغِفرْ  َولِيـَنا َأْنتَ  َتَشاءُ  َمنْ  َوتـَْهِدي َتَشاءُ  َمنْ  ِبَها ُتِضل  ِفتـْ

رُ  َوَأْنتَ  َواْرَحْمَنا       ))اْلَغاِفرِينَ  َخيـْ

 ؛األول قولال اآلية ذه ا أيده بعضهم أي؟ اهللا يناجي كان عندنا كان هذا األول؟ قولال ىعل يدل ما هذا  

 وماتوا صاعقوا ،صاعقة وعليهمرجف م  ))الرجفة وأخذتهم((:  هذه ألن ؛له تأييد فيه ما احلقيقة ولكن

 الثاين كان وإن ميوت أن خاف أو ،باألولحصل  ما حيصل وأن هبيصي وأن ميوت أن خاف ىموس ولكن ؛أحيواو 

 أيش؟ هذه العقوبة ،العقوبتني الختالف اآلية ذه األول القولال يرتجح  ، يرتجح ال هذا أن يل فالظاهر ؛بعده

 الطالب                                                                       .اعلم اهللا الرجفة: وتلك الصاعقة،

 :.......                                                                                                     

 الذي املوت يعين الصاعقة ة،قالصاع أخذم هذا قالوا ملا))  تنظرون وأنتم الصاعقة فأخذتكم(( :  الشيخ

  . به صعقوا



: قوله يف واجلملة ؛تساقطوا حىت بعض إىل بعضكم ينظر بعض، إىل بعضكم ينظر أي ))تنظرون أنتمو (( :وقوله

 أنكم واحلال يعين، الصاعقة ))فأخذتكم((: قوله يف الكاف من ؟أين  من لاح ،حال ))تنظرون وأنتم((

  . مجيعا هلكتم حىت بعض إىل بعضكم ينظر تنظرون

 هذه يف كما اإلحياء ىعل ويطلق ،اإلخراج اللغة يف البعث أصل ))بعثنكم(( )) موتكم بعد من كما بعثن ثم(( 

: وقوله  )) موتكم بعد من بعثناكم ثم((  ))موتكم بعد من((: قوله هنا اإلحياء به املراد أن يدل علىو  اآلية

((  موتا ىيسم وال وفاة ىيسم النوم ألن ؛نوما وليس نعم: اجلواب حقيقي؟ موت هو هل ))موتكم بعد من((

 في تمت لم والتي موتها حين األنفس ىيتوف اهللا(()) بالنهار جرحتم ما ويعلم بالليل كما يتوف الذي وهو

 مث العقوبة ذه أخذهمتعاىل  اهللا أن عليهم كبرية نعمةهذه  فيه ))موتكم بعدمن  بعثناكم((: وقوله)) منامها

 اهللا تشكرون أي تشكرون، لعلكم)) تشكرون لعلكم((: قال وهلذا ؛هلم كفارة ذلك ويكون ،لريتدعوا بعثهم

 أن إذ جيوز، ال وتعاىل سبحانه اهللا جانب يف الرتجي ألن ؛للرتجي وليست للتعليل هنا ولعل؛ وتعاىل سبحانه

 جاءت كلما ولكنها ؛شيء عليه يعسر ال تعاىل اهللاو  ،عسر فيه ما طلب العربية اللغة يف معروف هو كما الرتجي

 اهللا إحياء فيها البقرة سورة يف اليت اخلمس اآليات ىحدإ وهذه ))تشكرون علكمل(( للتعليل فهي اهللا كتاب يف

 الموت حذر ألوف وهم ديارهم من خرجوا الذين(( يف :والثالثة ؛ةالبقر  صاحب قصة يف :والثانية ؛ىاملوت تعاىل

 ىأن قال عروشها ىعل خاوية وهي قرية ىعل مر(( الذي قصة يف :والرابعة ؛))أحياهم ثم موتوا اهللا لهم فقال

 تحيي كيف أرني رب((  ابراهيم قصة :واخلامسة))  بعثه ثم عام مئة اهللا فأماته موتها بعد اهللا هذه يحيي

 وال ؛قدير شيء كل علي وتعاىل تبارك اهللاو  ؛آخرها إيل)) قلبي ليطمئن ولكن ىبل قال تؤمن أولم قال ىالموت

 القصص هذه ألن))  تبعثون مةاالقي يوم إنكم ثم لميتون ذلك بعد إنكم ثم: (( قوله يف اهللا ذكر ما هذا لاني

 ؛وتعاىل سبحانه اهللا آيات من آلية به ىيؤت نادرا أمرا تعترب هذه قبورهم من ىاملوت ىعيس كإخراج وغريها اخلمس

 ويقولون(( املشركني من  البعث اأنكرو  الذين شبهة يف نقول وهلذا ؛مةاالقي يوم إال يكون ال فإنه عامال البعث أما

 نهو ممو  هؤالء إن :نقول))  دقيناص كنتم إن بآبائنا فأتوا: (( ويقولون)) دقيناص كنتم إن الوعد هذا ىمت

   .ريب بال هذا فسيكون نتظرواا فسيكون، ولينتظروا مة،االقي يوم ؟ مىت تبعثون، اآلن إنكم هلم قالت ما فالرسل

 هذه يف هنا الذي اجلواب نفس)) اثنتين وأحييتنا اثنتين أمتنا ربنا قالوا((  :تعاىل اهللا قول يف شيخ:  السائل

  ؟ اآلية

 خالف يكون هذا ثالثا أحيواو  ثالثا أو مرتني أميتوا الذي الناس بعض من يقع ما أن اجلواب نفس أي:  الشيخ

    . الفوائد إيل إذا نرجع ...الفوائد؛ نأخذ فوائد الدرس هذا  إيل نرجع عامال



 الكتب تعاىل اهللا إنزال أن :ذلك من يستفاد))  تهتدون لعلكم والفرقان الكتاب ىموس آتينا وإذ((  تعاىل قوله

 حق وال بل اخلالق حق مبعرفة يستقلوا أن ميكن ال الناس ألن ؛النعم أكرب من وهو ال؟ الإو  وآالئه نعمه من للناس

   للناس تبيانا الكتب نزلت فلذلك املخلوق

  .الكتاب اهآت اهللا ألن ؛نيب والسالم الصالة عليه ىموس أن :أيضا منها يستفاد 

 فدل ؛ذكر هلا سبق ملا الذهين أيش؟ للعهد هذه وأل ؛الكتاب اسم عليها أطلق ألنه ؛التوراة فضيلة منه يستفاد 

 مساها تعاىل اهللا أن أيضا آخر وجه ومن ؛للتوراة فهو الكتاب أطلق إذا وأنه إسرائيل بين بني معروفة أا ىعلهذا 

 ؛التوراة القرآن بعد الكتب أفضل يعين ،الكتب أعظم من الكتابني كال ألن؛ الفرقان القرآن ىمس كما الفرقان

 التوراة من يعين))  منهما ىأهد هو اهللا عند من بكتاب فأتوا قل((  :القصص سورة يف تعاىل اهللا قال وهلذا

 كانت ولذلك ؛فرقانا كوا يف للقرآن مشاركة اأ التوراة أن ىعل فدل)) دقيناص كنتم إن أتبعه((  القرآنو 

 بما واألحبار والربانيون هادوا للذين أسلموا الذين النبيون بها يحكم(( إسرائيل بين من األنبياء عمدة

  )).شهداء عليه وكانوا اهللا كتاب من استحفظوا

 نزلت اليت التوراة كانت إذا ألنه ؛وطغيام إسرائيل بين عتو ،بيان إسرائيل بين عتو بيان: رابعا هذا من ويستفاد 

 فرقانا يكون كتاب عليه نزل من إذ ؛وطغيام عتوهم زيادة ىعل يدل الكفرهذا  يكفرون هم مث فرقانا عليهم

  .هلم خالفا  مذعنا مؤمنا يكون أن أيش؟ ذلك ىمبقتض عليه جيب كان

 اخلامسة الفائدة وهي جدا محيدة لغاية فرقانا علهاجيو  الكتب ينزل وتعاىل تبارك اهللا أن ىعل :دليل أيضا وفيها 

  .  ))تهتدون لعلكم(( :لقوله اهلداية: وهي

 وقصص األساطري من يطلبها ما ،السماء من املنزلة الكتب من فليطلبها اهلداية أراد من أن: السادسة الفائدة

 كتب يف يوجد ما هذا ىفعل ؛السماء من املنزلة الكتب من إا بل ذلك أشبه وما والعباد اجلهال وقصص الرهبان

 لناسل تبدوا أن لكم خري :وقارئيها لكاتبيها نقول ذلك أشبه وما والعباد الزهاد بعض عن القصص من الوعظ

 طريق فيه ما ألنه؛ للخلق نافعا ذلك يكون حىت  يفهم أن ينبغي  مبا وتفسروه وتشرحوه وتبسطوه اهللا كتاب

  . عنده من املنزلة الكتب إال اهللا ىلإ للهداية

 علينا مر وقد ))والفرقان الكتاب((: لقوله ؛املوصوف ىعل الصفة عطف جواز: اللغوية الفوائد من أيضا وفيها

 قدر والذي ىفسو  خلق الذي ىاألعل ربك اسم سبح: (( مثل أمثلة فيه بل القرآن يف آخر مثاال له ذكرنا هذا

 حبيث املقصود خالف أوهم فإن ؛املقصود خالف يوهم ال أن بشرط جائز وهذا)) ىالمرع أخرج والذي ىفهد

 أنه كما ؛األول هو الثاين أن يظن لئال ؛العطف حرف وحتذف تنعمي فإنه ؛األول غري الثاين أن املخاطب يتوهم



 وجب ألولا لغري هذه صفةأن ال أوهم إذا األول، لغري الصفة هذه أن أوهم إذا بالعطف يكون أن أحيانا جيب

 عمرا الضارب بزيد مررت الكرمي؟ تقول الإو  والكرمي عمروا الضارب بزيد مررت: تقول مثالنعم؟  العطف فر ح

 الكرمي ارم الضارب تقول إذا ألنك ؛بالواو تأيت كرميالو  تقول ؟ تقول ويش الكرمي ارم الضارب بزيد مررت أي

 هو كرمي ضارب هو ما ال ؛الكرمي أيضا وهو يعين ؛والكرمي ارم الضارب :فتقول ؛للمجرم وصف الكرمي نأ أوهم

 وقد أحيانا جيب وقد جائز املوصوف ىعل الصفة عطف اآلن صار فاملهم ؛ ال،الكرمي ارم ضارب هو ما كرمي

 خالف أوهم إذا العطف وجيب ؛لألول يعود ال الثاين أن يظن حبيث التعدد أوهم إذا ميتنع؟ مىت ؛أحيانا ميتنع

  ؟كم فائدة  . لألول ال للثاين تابع الوصف هذا أن يظن لئال ؛العطف جيب فإنه املقصود

 يهتدوا، أن ألجل كتابال آتاه ))تهتدون لعلكم((: قوله من ؟ه خذنأ أين من ؛األسباب إثبات: الثامنة الفائدة 

  . أبدا األسباب ينكر أحد وال ثبوا يف الشك األسباب سبب، هلا اهلداية فإذا

 الكتب فإيتاء ؛شرعيا ويكون كونيا يكون وتعاىل سبحانه اهللا إىل املضاف اإلتيان أن :أيضا هذا من ويستفاد

 فاإلتيان))  بالعصبة لتنوء مفاتحه إن ما الكنوز من وآتيناه((  كوين املال وإيتاء ؛شرعي كوين؟ وال شرعينعم؟ 

شيخ : السائل                                                                                              .كوين

   إتيان؟ أو اإليتاء

))                                               الكتاب ىموس وآتينا(( لقوله: ؛وكوين شرعي: نوعان اإليتاء كوين اإليتاء نعم:  الشيخ

    .نيب أنهو  لهضف نيب وأنه تقدم الذي ىموس فضل : ذكرأيضا وفيها

فتوبوا إلى  العجل باتخاذكم أنفسكم ظلمتم إنكم قوما ي لقومه ىموس قال وإذ: (( وتعاىل تبارك اهللا قال مث

  . آخره إىل)) أنفسكم فاقتلوا بارئكم 

 ؛))قوما ي(( :لقوله ؛عليه الناس يعتينو  إليه جيلب الذي األسلوب يستعمل أن للداعية ينبغي أنه :هذا من يستفاد

  .ظاهر هو ما والتحبب والتودد فطتلمن ال فيه أن الشك هذا فإن

  . ))أنفسكم ظلمتم إنكم((: لقوله ؛ظلم نهأ اهللا مع األصنام اختاذ أن ىعل دليل أيضا وفيه 

 فقد الرعاية بأحسن رعيتها إن عندك أمانة النفس أن ذلك ووجه ؛للنفوس ظلم املعاصي أن : الثالثة الفائدة 

 عمرو بن اهللا لعبد وسلم عليه اهللا صلي اهللا رسول قال وهلذا ؛ظلمتها فقد الرعاية أبأسو  رعيتها وإن حقها أديت

  ).  حقا عليك لنفسك إن ( :العاص بن



 ذكر ألن ؛اهللا إىل :يقل مل ))بارئكم إلي فتوبوا((:  لقوله ؛املقام يناسب مبا التعبري ينبغي أنه: الرابعة الفائدة وفيها

 ألنه؛ البارئ ؟ من اإلله يكون أن يستحق الذي فإن ؛إهلا يكون ال العجل أن يف عليهم احلجة كإقامة هنا البارئ

  .اخلالق

   .))فتوبوا((: لقوله ؛التوبة وجوب اخلامسة فائدةال ؟ أظن اخلامسة الفائدة ىعل دليل فيهو  

  .الفور ىعل التوبة أن: السابعة والفائدة

  . السادسة :  الطالب

  . والتعقيب للرتتيب فاءال ألن ))فتوبوا((: قوله من تؤخذ؟ أين من ؛الفور علي التوبة أن نعم السادسة؟ :  الشيخ

  .للسببية هنا اءبال فإن )) باتخاذكم((: لقوله ؛األسباب إثبات ىعل أيضا دليل وفيه

 يف بني بل وأمجل ))أنفسكم ظلمتم(( :قال ما ألنه ؛وبياا األمور كشف  للداعية ينبغي أنه ىعل دليل وفيه 

 ظلمتم((: قال ألنه ؛احلروف ىعل النقط وضع:  العرفب عندنا ىيسم ما وهو ))العجل باتخاذكم((: قوله

  .وأحسن أوىل فهو املبهم وكشف وبني نص إذا لكن ظلم صحيح ))أنفسكم

  إذا كان ينفر البيان؟ :  السائل

  .مفاضل ما جيعل املفضول أفضل منه للإذا كان ينفر فإنه قد يعرض :  الشيخ

 صنعوه الذين هم العجل إهلا، العجل اختاذهممن  وجه؟ أي من ؛إسرائيل بين سفاهة ىعل دليل يضاأ وفيه

 عجال ، إهلا جعلوه اجلسد هذا جعلوا وهم ،اإهل صحي ما منه أفضل الذي املخلوق العجل أن ويعرفون بأنفسهم

  .عقوهلم سفاهة سفاهتهم، ىعل دليل هذاف إهلا اختذوه ذلك معو  روح فيه ما جسدا

 بعضهم يقتل بأن توبتهم كانت حيث واآلصار األغالل من إسرائيل بين ىعل تعاىل اهللا وضع ما ىعل دليل وفيه 

 اهللا إىل يتوبوا أن منها؟ لتخلصل طريقال هو فما حممد أمة يف هذه وقعت لو ))أنفسكم فاقتلوا((: لقوله ؛بعضا

 هذه يف أنفسهم يقتلوا أن هلم يشرع وال ائيا منه ويتخلصوا وعبادته توحيده ىعل ويقبلوا الذنب هذا من ويرجعوا

  .  األمة

 لكم خير ذلكم((: لقوله ؛منه أفضل هو ما إىل ىأد إذا لإلنسان خريا يكون قد القتل أن ىعل دليل أيضا وفيه

 جائزا صار وهلذا ؛محيدة تهعاقب ولكن ؛املقتول إىل ىأخر  نفس قتل إضافة القصاص أن وتعلمون ))بارئكم عند

  . ))تتقون لعلكم األلباب ىأول يا حياة القصاص في ولكم: (( فيه اهللا قال و ائغاسو 

 ))عليكم فتاب((: لقوله ؛ذنبهم عظم مهما التائبني ىعل يتوب وتعاىل سبحانه اهللا أن ىعل دليل أيضا وفيه 

 وإثبات ؛والرمحة التوبة: وهي صفة من تضمناه ما وإثبات. والرحيم التواب: ومها اهللا أمساء من امسني إثبات ففيها



 صفة اجتماعهما من نتج أو تتولد اقرتنا ملا ألنه ؛باقرتاما ،انفراد ىعل كل ال باقرتاما من صفة تضمناه ما

  . املنافع جلب به والرحيم رااملض دفع به التواب ألن أين؟ من املنافع، وجلب املضار دفع: وهي ثالثة

 ورمحته اهللا لتوبة فيتعرض اهللا، أمساء من االمسان هذان يقتضيه ملا يتعرض أن لإلنسان ينبغي أنه ىعل دليل وفيه

: ( وسلم عليه اهللا صلي رسولعنها  قال اليت عاينامل أحد هو وهذا الرمحة ويرجوه وتعاىل سبحانه  ربهإىل فيتوب

   . مبقتضاه هللا اإلنسان يتعبد أن إحصائها من فإن) الجنة دخل أحصاها من

  فيها؟ روح ال أنه قلتم فكيف ))خوار له جسدا((: العجل وصف يف تعاىل قوله يف !شيخ:  السائل

   .جسد هو جثة له شيء كل معناه اجلسد  ،روح فيه ما مبعىن جسديعين  ، جسد: الشيخ 

 ما قلنا أن سبق قد ألنه )) أنفسكم فاقتلوا(( تؤخذ؟ أين من ؛واحدة كنفس األمة أن ىعل دليل أيضا فيه طيب

   .بعضا بعضهم يقتل بل نفسه واحد كل يقتل أن أمروا

 اهللا عند تتفاضل األعمال وأن  ))بارئكم عند لكم خير ذلكم((: لقوله األعمال تفاضل ىعل دليل أيضا وفيه

   . بعض من خري فبعضها تعاىل

  تقول يا امساعيل؟ ويش: الشيخ

   ؟ ))بارئكم(( و ))اتخذتم((تان قراء فيهاأقول :السائل

: ةقراء ))فيها بارئكم(( أي ))بارئكم((. ))ماتخذت((و قراءة هذه ))باريكم(( :قراءات فيها عندي: الشيخ

  . قراءة فيها ما ))اتخذتم(( أما ؛مزة نعماهل إسكان الياء أو ))بارئكم(( :قراءة وفيها ))باريكم((

  عندي يف هذا قراءة.: السائل 

تقرأ اإلظهار واإلدغام ، اإلدغام  ))ثم اتخذتم((الكتاب الذي عندك؟ ويش هو؟ ويش وين هذا؟ : الشيخ 

 :قولتأو تدغم الذال  ))اتخذتم((يعين تظهر الذال  ))اتختم((و ))تخذتماتقول :((الذال بالتاء،  ))اتخذتم((

أن الباء والتاء وعلى كل حرف منها، واحلجة على ...احلجة ملن أظهر أنه أتى بالكلمة على أصلها  ))اتختم((

   ، اإلدغام بالذال ما هو باهلمزة. ....من طرف اللسان وأطراف اللسان  والذال خمرجهن

  احلرف املدغم يظهر يف وقت  ؟: السائل

  .احلرفنيد ألنه مشد ؛ال ما يظهر : الشيخ

  :و مهزة الوصل ؟ السائل

   الظاهر أن مهزة الوصل تروح......... :  الشيخ



 تنظرون وأنتم الصاعقة فأخذتكم جهرة اهللا ىنر  حتى لك نؤمن لن موسىا ي قلتم وإذ((  :تعاىل قال مث طيب

 مث القول هذا قالوا بكوم ال لكن ؛عليهم بنعمته تعاىلتبارك و  اهللا يذكرهم هنا))  موتكم بعد من كما بعثن ثم

  .وتامل بعد من بعثوا بأم ولكن ؛صعقوا

  .هار قو ي وما النعم لتتبني املوضوع استيعاب األمر استيعاب ينبغي النعم تذكري عند أنه :ففيه

 املؤمنون فهم ؛سفاهتهم ىعل يدل ما أكثر وما ؛إسرائيل بين سفاهة أي ،هؤالء سفاهة على دليل أيضا وفيه 

  .  هذا قالوا مىت اختلفوا العلماء أن لنا فسبق)) جهرة اهللا نرى حتى لك نؤمن لن: (( قالوا ذلك ومع ىمبوس

 تدل الفاء ألن ))الصاعقة فأخذتكم((: لقوله ؛بالعقوبة حري فهو ميكن ال ما سأل من أن ىعل دليل أيضا وفيه

  .السببية على

 ؛تشكك عن ذلك قالوا الذين هؤالءحال  مثل سيما ال بالعقوبة حري فهو ميكن ال ما سأل منإنه  أقول :وفيه 

)) جهرة اهللا ىنر  حتى لك نؤمن لن: (( هؤالء قول وبني))  إليك أنظر أرني رب: (( موسى قول بني ففرق

 إذا إال مؤمنني حنن ما يعين تشككا هفقالو  هؤالء أما ؛إليه بالرؤية وليتلذذ ،عزوجل اهللا إىل شوقا ذلك قال فموسى

  . طلبنيال بني ففرق ؛جهرة رأيناه

  .واحد آن يف هلؤالء الصاعقة أخذ يف اهللا قدرة ىعل دليل أيضا وفيه

 الناس أن ىرأ إذا اإلنسان فإن ))تنظرون أنتمو ((: لقوله ؛أشد النظر عند وقعها العقوبة ملن أأ ىعل دليل وفيه 

  . عليه وقعا أشد ذلك يكون ـ باهللا والعياذـ  العقوبة يف يتساقطون

  )). موتكم بعد من بعثناكم ثم: (( لقوله املوت بعد أحياهم حيث تعاىلسبحانه و  اهللا قدرة ىعل دليل وفيه

 كثريا علينا مر وقد ))تشكرون لعلكم((:  لقوله ؛بنعمةعليه  اهللا أنعم من ىعل شكرال وجوب ىعل دليل وفيه 

 اأ بقلبه فيعرتف ؛باألركان وعمال باللسان افااعرت و  بالقلب اإقرار  ،املنعم بطاعة أي شيء؟ب القيام هو الشكر بأن

اعتبارا ال  ؟اعتبارا وال افتخارا بلسانه ا يتحدث أيضا كذلك نعم؟ عندي علم ىعل أوتيته إمنا يقول ال اهللا، من

 وعليه ؛الشكر تكون الثالثة األركان وذه ؛جوارحه يف وتعاىل سبحانه اهللا طاعةيف  نو كي أيضا كذلك ؛افتخارا

  : الشاعر قول

   .المحجبا  ضميرالو   ولساني  يدي       ثالثة  مني  النعماء  أفادتكم      

 المن عليكم وأنزلنا الغمام عليكم وظللنا: (( قوله يف عليهم نعمه تعداد يف تعاىلسبحانه و  اهللا أخذ مث

 املظلل أن فظاهرها ))الغمام ظللنا((: تعاىل اهللا يقول الكرمية اآلية يف ))الغمام عليكم وظللنا(()) والسلوى

 عليكم وظللنا :الكرمية اآلية تقدير أن إىل املعربني بعض ذهب وهلذا ؛بالكساء زيدا ظللت: تقول كما الغمام



 ))الغمام عليكم ظللنا((: قال هنا مظلل،  ؟به مظلل وال مظلل هو فالن؛ ظللت تقول اآلن أنت ؛ بالغمام

 :قال لو ))عليكم ظللنا(( ))عليكم((: قوله هو متاما املعىن بني الذي نأو  تقدير إىل حيتاج ال أنه عندي ولكن

 ظال جعلناه أي ))عليكم ظللنا((: قال هو ولكن ظلل الغمام إن متوهم يتوهم قد لكان فقط الغمام ظللنا

 ؛األرض يف يتيهون سنة أربعني ؟ كم والشام مصر بني بقوا يف التيه وقد واهتا حني التيه يف ذلك وكان ،عليكم

 وتعاىل سبحانه اهللا لكن نعم؟ شيء وال مأوى عندهم وال ماء همدعن ما هم ، رمحهم وتعاىل تبارك اهللا ولكن

 السحاب وقيل نعم؟ مطلقا السحاب وقيل األبيض، الرقيق السحاب هو والغمام ؛الغمام عليهم فظلل رمحهم

  . الظاهر هو وهذا اجلو يربدف الرطوبة منه تولدي باردا اجلوه ب يكون الذي البارد

 بني عليهم ينزل العسل يشبه شيء إنه :يقولون ملنا ))المن عليكم أنزلنا(())  والسلوى المن عليكم وأنزلنا(( 

 هو أو ىنلسماا ىيسم ناعم طائر ،طائر فإنه السلوى وأما ؛منه أكلوا قاموا فإذا الشمس وطلوع الفجر طلوع

 وألذها الطيور من يكون ما أحسن من معروف طائر معروفة صفارا ارة،الصفّ  هو إنه ناخيمشا لنا وقال ؛به شبيه

  اهللا أكرب ..  .برت تع صغري وهو

  ؟اهللا عبد ال؟ أو حقيقي املوت هذا هل: الشيخ

  . حقيقي:  الطالب

  .حقيقي نعم: الشيخ

  وفاة. يسمى النوم ألن:  الطالب

  ؟ يف غري هذه القصة  املوتى إحياء فيها اليت صالقص هي ما.نعميسمى الوفاة  : الشيخ

 ؛نعم ))ىالموت تحيي كيف أرني رب(( الطري، مع إبراهيم قصة نعم ؛واحدة هذه ةالبقر  صاحب قصة:  الطالب

  ))عروشها ىعل اويةخ وهي قرية ىعل مر الذي(( وقصة

  ؟ صاحل نعم طيب  ...؛نعم ))بعثه ثم عام ئةام اهللا أماته (( الشيخ

  ))أحياهم ثم موتوا اهللا لهم فقال الموت حذر ألوف وهم ديارهم من خرجوا الذين : (( الطالب

  صاحل؟. أحسنت : الشيخ

  .البقرة صاحب قصة يعين البقرة صاحب :  الطالب

  .الدنيا هذه يف ىوتامل تعاىل اهللا إحياء فيها السورة هذه يف قصص مخس: الشيخ

   ؟ فةخلييا  معناها أيش ))الغمام عليكم للناظو ((: تعاىل قوله

  .اجلو يربد ظل عنهم الشمسييكون على  أبيض سحابقيل  لغماما ))الغمام عليكم ظللنا((:  الطالب



   ؟))الغمام كميعل ظللنا (( معين ويش ،نعم أي:  الشيخ 

  .اهللا نمة هذا من:  الطالب

  ؟ا معناه ويش أي :  الشيخ

   ،يظلهم الغمام جعل:  الطالب 

 الصحيح ولكن ؛الغمام يف ليكمع وظللنا اآلية: تقدير إن :يقول بعضهم وهلذا ؛متامجعل الغمام يظلهم :  الشيخ

 ما ))والسلوى ملنا((: قوله.  املعىن هذا مهعلي ظال جعلناه املعىن ؛ظللنا فعولم الغمام إن عليه هو ما على إنه

   ؟غامن  املن هو

  : ما أعرف. الطالب

  ؟:  ما تعرفه الشيخ

  .العسل يشبهشراب  أنه قيل :  الطالب

  .نعم :  الشيخ

   طائر هو طائر نهإ :قيل ىوالسلو  : الطالب

 يعين ةصفار  ىيسم عندنا مسانة أيه مسانة ،صفارا ىيسم عندنا ىويسموألذها  الطيور أحسن من نعم،:  الشيخ

  وطيب .  اللحم لطيف أصفر طائر

 ويأكلون يخرجونف الشمس وطلوع الفجر بني األشجار ىعل نزلي إنه يقولون العسل مثل ينزل شيء فإنه املن أما

 وظاهر تعب بال حتصل ألا) المن من الكمأة إن: ( والسالم الصالة عليه الرسول قال وقد ؛وجينونه  منه

 نعم؟ غريه أو كالعسل الذي عنيامل الشيء ذلك جعل سواء تعب بدون هلم حيصل ما كل باملن املراد أن احلديث

 عليه اهللا ىصل الرسول قول ألن ؛العسل يشبه الذي ذا ختصيصه من أعم يكون ريالتفس هذا فيكون هذا ىوعل

 يدل املن من هذاجيعل  الرسول فقول ؛ هذا من أعم ملنا معناه للتبعيض هذه من)  المن من لكمأةا(  :وسلم

 الكمأة،الفقع الذي هو  هذاى وعل تعب بدون حيصل ما كل إنه بعضهم قال وقد ؛وأوسع أعم املن أن ىعل

 شاء إن لعرجيل،ا العرجيل؟ ويش ؛األطعمة أحسن من طعام ألنه يدخل ؟ يدخل ما الإو  العرجيل فيها ويدخل

  .الربد كثرت إذا اهللا

  . هللا حلمدا اآلن موجود :  الطالب

   فئران إا أحد يتفهم ما حىت شفوات أنتم أحسن ؛بكثرة السنة هذه وجد أي نعم وجد :  الشيخ

  .شيخ يا معروف هذا:  الطالب



  : ما اعرفها ... الطالب

 عظامكرب اليد .... ...إذا طبخ مع الطعام من أحسن شيء ... ذي أبيض نبات شيء هذا العرجيل  :  الشيخ

  . امعظ حيسبونه يمعظم حيسبونه مكان يف وجده يعين

  ؟  اآلية تفسريالذي يف  لعرجونالكن :  الطالب

إن شاء اهللا إذا كثر اآلن  . النخل حق تالعرجو  امسه تالعرجو  به ملرادا القرآن يفالعرجون الذي  ،ال ال :  الشيخ

   .ونفرجه عليها نشوفها إن شاء اهللا إذا كثرت شوي الظاهر قل

 أمة شرعأن ي كمةاحل من هل هنا يقول ))أنفسكم فاقتلوا(( :تعاىل قوله يف قرأنا فيما سؤال  شيخ؟:  الطالب

  ؟من قدمي  بشرية نتاح فيها وهل ؟ نفسها تقتل

 السابقة لألمم بالنسبة وأما ؛شروعمب ليس ال اإلسالم مللة بالنسبة فال، األمة ذههل بنسبة أما ؛نعم نقول :  الشيخ

 ،ابنه يذبح أن إلبراهيم اهللا تكليف مثل مهأنفس ايقتلو  أن من اهللا تكليف ألن؛ هذا من بناء يعذبون قد فإم

 أفعاهلمب يهلكهم أن فأراد غريه زالزل أو صواعق أوب بفعله يهلكهم أن يشاء فعل كما وإال االختبار ملقصودا

  .لالختبار أشد هذا يكونل

  ؟.به يقر شيئا يدركها أن قبةاالع أن بعيدا يكون:  الطالب

 كذا يريد أن يعذبهافعل   لعبده يقول السيد األحيان بعض مثال حىت جدا به يقر جدا، به يقر ،ال :  الشيخ 

  .ببعيد ليس هذا طاعته يف صدقهليمتحن 

  أنفسهم؟ بقتل يأمره أن عقال وال شرعا مقبول غري يعين أنكروا الناس بعض يف:  الطالب

 فسروا ألم) النار من قعدهمم ءوا و ليتب(  :والسالم الصالة عليه الرسول مفيه قال الذين من هذا :  الشيخ

   .يقبلوا مل ما وينكرون الفاسد وافق رأيهم ما فيقبلون بآرائهم القرآن يفسرون هم ، بآرائهم القرآن

 لكم أحبنا ما أن يعين لإلباحة األمر ، لإلباحة هنا األمر ))كلوا(())  رزقناكم ما طيبات من كلوا: (( قال مث

  .والسلوى املن من عليكم أنزلنا الذي هذا

 والطيب الطيبات مجيع يأكلوا أن هلم أبيح ألم ؛للتبعيض وليست اجلنس لبيان من هذه ))طيبات من((: وقوله 

 وما واخلمر واخلنزير كامليتة لذاته فاخلبيث ؛لكسبه خبيثا يكون وقد لذاته خبيثا يكون قد واخلبيث ؛اخلبيث ضد

 إال يطعمه طاعم ىعل محرما إلي أوحي فيما أجد ال قل(( : تعاىل اهللا قال كما لذاته خبيث هذا ذلك أشبه

 مجيع ىعل حمرم ذاتهل حمرم هذا خبيث، جنس أي)) رجس فإنه خنزير لحم أو مسفوحا دما أو ميتة يكون أن

 الربا طريق عن أو الغش طريق عن خوذكاملأ لكسبه حمرم: الثاين نوعالو  ؛وغريه مالكيه ىعل الناس كل ىعل ،الناس



 بطريق منه اكتسبه إذا غريه ىعل حمرما وليس مكتسبه ىعل حمرم فهذا ؛ذلك أشبه ما وأ الكذب طريق عن أو

 بطريق منه اكتسبه إذا غريه ىعل حمرما وليس كاسبه ىعل حمرما يكون لكسبه حملرما ،مجاعة يا  خلوا بالكم ؛مباح

 ذلك فدل السحت يأكلون كانوا أم مع اليهود يعامل كان وسلم عليه اهللا ىصل النيب أن لكلذ ويدل مباح

 .  بالكاس غري ىعل حيرم ال كسبه ىعل رماحمل الكاسب، غري ىعل حيرم ال أنه ىعل



 إال ذا يظلمون ال يعين احلصر، إلفادة قدمها لكنها ؛أنفسهم يظلمون كانوا ولكن)) يظلمونولكنها مفعول ((

 كما مبعصيتهم يتضرر ال حبمده سبحانه ألنه ؛يظلمونه ال فإنه تعاىل اهللا أما ؛أنفسهم إال ا يظلمون ال أنفسهم،

   . بطاعتهم أيضا ينتصر ال

 ))القرية هذه دخلواا((: قلنا إذ إسرائيل يبين واذكروا يعين)) القرية هذه ادخلوا قلنا وإذ: (( تعاىل قال مث

 بأن وأمروا سجدا اهيدخلو  بأن أمروا ألم ؛وشرعي كوين نعم أيشرعي،  شرعي؟ الإو  كوين أمر ))دخلواا((

  . فعال دخلوها أيضا، هلم وأبيحت التلقا يف قريةال خلوادي

 أن الصواب املقدس، بيت ا املراد أن والصواب ؛القرية هذه نييتع يف املفسرون اختلف ))القرية هذه((: وقوله

  .)) لكم اهللا كتب التي المقدسة األرض دخلواا: ((هلم قال ىموس ألن؛املقدس بيت ا املراد

 القرية ومفهوم؛ ا الناس لتجمع قرية القرية ومسيت التجمع وهو يالقر  من مأخوذة القرية ))القرية هذه((: وقوله

 ؛مدينة ىيسم والكبري الصغري البلد العرف يف القرية مفهوم ألن ؛العرف يف هاممفهو  غري يا غامن العربية اللغة يف

 مدن فيه مكة غري أن مع القرى القرى، مأ مكة ىمستعاىل  فاهللا ؛فرق ال القرآن لغة هيو  العربية اللغة يف ولكنه

 قريتك من قوة أشد هي قرية من وكأين: (( تعاىل اهللا قال وكذلك القرى أم فسماها جدا عظيمة مدن عظيمة،

 ناهامع هذه ))قوة أشد هي قرية من كأينو ((: يقول ، مكة أخرجتك؟ اليت القريةب باليت دار املو ))  أخرجتك التي

  .القرية هذه قرية، تعاىل  اهللا مساها ذلك ومع وعظيمة كبرية أا

 فكلوا دخلواا ،))منها فكلوا(( :قوله ))رغدا شئتم حيث منها فكلوا(( )) رغدا شئتم حيث منها فكلوا (( 

 تأكلوا أن لكم فأحبنا يعين لإلباحة األمر ))فكلوا((يصري  كوين أمر هذا ))دخلواا: ((قولهيف  هنا األمر ؛منها

 أطرافها أو وسطها يف البلد من كنتم مكان أي يف يعين ))شئتم حيث(( : قوله ))رغدا شئتم حيث(( امنه

  .ونءتشا ما تأكلون

 قول خيالف مثال هذا إن يقال وال ؛ميانعكم وال ذلك يف يعارضكم أحد ال وهنيئا طمأنينة أي  ))رغدا((: وقوله 

 هذه غنائم هي ما أم اهلذ نقول)  قبلي ألحد تحل ولم الغنائم لي أحلت: ( وسلم عليه اهللا ىصل الرسول

  .ذلك أشبه ما وأ املزارعة املعاملة بطريق أو الشراء بطريق كان سواء األرض هذه من يأكلوا أن هلم أبيح ولكنه،

 ألن ؛القرية باب يعين ))البابدخلوا ا(( ، القرية باب باب؟ أي ))الباب أدخلوا(( ))سجدا الباب وادخلوا ((

  هو؟ عهد أي ؛للعهد أل هذه ))لبابا(( :وقوله واخلارج الداخل من حتميها أبواب هلا جيعل القرى

  .ذهين :  الطالب



 : ((قوله من مفهوما ويكون ذهنيا فيكون ألنه ليس حباضر ؛حضوريا ليسو  ذكره سبق ما ألنه ذهين؛ :  الشيخ

  . باب هلا قرية ألنه ))القرية

  .)) دخلواا(( يف الواومن  ؟من حال أنه ىعل منصوب ))سجدا(( :وقوله

 األرض في وما السموات في ما يسجد وهللا((: تعاىل كقوله اخلضوع به املراد: قيل السجود؟ ذه املراد ما

  .اخلضوع به املراد؛ ف آخره إىل ))والدواب والشجر والجبال والنجوم والقمر والشمس

  )). سجدا له وخروا العرش ىعل أبويه ورفع((: تعاىل كقوله الركوع به املراد: وقيل

 ما يسجد وهللا: ((  اآلية معىن بأن  يسلم ال القول هذا ىوعل ؛اللفظ ظاهر ألنه ؛حقيقة سجودال به املراد: وقيل

 ال وكذلك يناسبه، سجود حدأ لكلو  سجود هو بل اخلضوع مطلق معناها)) األرض في وما السموات في

 ىعل يدل ))خروا((: قوله ألن حقيقة سجدوا هم إمنا بل له ركعوا أي  ))سجدا له خروا((: قوله بأن يسلم

 دخوهلم ألن ؛إشكال فيه يكون األرض ىعل حقيقة سجود أي ))سجدا((: بقوله املراد بأن قلنا إذا وعليه ؛ذلك

 كذلك؟ اليس مكان يف ثابت هو ،يدخل يستطيع ما ساجدا كان إذا اإلنسان أن إذ متعذر احلال هذه يف

 حال تسلي احلال هذه: بسيط ذلك ىعل اجلواب فيقال ؟سجدا يدخلون كيف ))سجدا الباب دخلواا((

 دخلتم إذا :فاملراد عنه، متأخرة تكون وتارة للفعل مقارنة تكون تارة احلال ألن ؛املستقبل يف حال هي بل املقارنة

 مثاين صلى مكة وسلم عليه اهللا صلى الرسول فتح ملا وهلذا ؛النعمة هذه ىعل شكرا تعاىل هللا فاسجدوا الباب

 سنة له الفتح هذا وجعل الفتح سنة إا :قال من ومنهم الضحى سنة اإ :قال من العلماء من ؛ضحى ركعات

؛ اللفظ ظاهر عن خنرج مل حقيقته بالسجود املرادبأن  قلنا إذا بأننا أقرب وهذا ؛يصلي دخل إذا اإلنسان إنو 

 منع إن مانع، منه مينع مل ما اللفظ بظاهر بأيش؟ نأخذ أن احلديث شرح ويف القرآن التفسري يف علينا والواجب

   . ...حاال فاسجدوا دخلتموه فإذا يعين ))سجدا الباب دخلواا(( إذا بظاهره األخذ لواجباف وإال مانع منه

 هيئة اسم وحطة ،حطة يعين الكلمة، هذه قولوا ، الكلمة هذه قولوا يعين ،))حطة وقولوا(())  حطة وقولوا( (

 يف سجود ءلدعاا حديث يف ورد ما ومنه أنزله، أي رحله حط أو رحله حط: قولكم ومنه التنزيل وهو احلط من

 فهي ذنوبنا عنا حططا: واملراد التنزيل وهو احلط من فعال أي حطة هلم قيل فهم زراو  ا عين واحطط التالوة

 معىن إذا ال؟ وال فهمتم وسجدمت دخلتم إذا وتعاىل سبحانه اهللا من املغفرة اطلبو ا يعين لنا اغفر ربنا قولوا: مبعىن

  .  ذنوبنا عنا حططا: حطة

  ؟ الإو  هل يف صالة الشكر سجود شيخ:  السائل

  .مستقل ، ال :  الشيخ



  سجدة أو سجدتني؟ :  السائل

 حطة إعراب ويش ؛االستغفار عن عبارة وهو ذنوبنا عنا حططا أي حطة قولوا نعم.واحدة دةال، سج :   الشيخ

   ؟

  به. مفعول :  الطالب

 حطة مسألتنا أو ،حطة سؤالنا :التقدير حمذوف، مبتدأ خرب يقولون ؟منصوبا تكون كان مفعول طيب :   الشيخ

  .قول مقولأيش؟  نصب حمل يف واخلرب املبتدأ من واجلملة ذنوبنا حتط أن مسألتنا أي

 لكم نغفر((  :قراءاتثالث  هاففي ))لكم يغفر(( :ثالثة قراءة ويف ))لكم تغفر( :قراءة ويف ))لكم نغفر(( 

 قرأت بأيها صحيحةقراءات  وكلها ))خطاياكم لكم يغفر(( :فيها ، ))خطاياكم لكم تغفر(( :فيها ))خطاياكم

  .كجزأأ

 ذنبك يسرت اهللا إن اهمعن الذنب سرت ،عنه والتجاوز الذنب سرت هي املغفرة ))خطاياكم لكم نغفر((:  وقوله 

 يف الرأس به يوقى ما املغفر؟ هو ويش املغفر من ةمأخوذ ألا ؛املغفرة هي هذه ؛عليه يعاقبك فال عنك ويتجاوز

  املغفر، فهذاكذا يا سيد؟  احلرب

  ؟شيخ يا ىتسم ةذخو  :  الطالب

 ألن ؛بصحيح فليس السرت مبجرد املغفرة فسر ومن ؛ويقي يسرت ألنه املغفر اهذ ،ةذخو  تسمى نعم أي :   الشيخ

 لك أغفرها وأنا الدنيا في عليك سترتها قد(: قال بذنوبه وقرره مةاالقي يوم املؤمن بعبده خال إذا تعاىل اهللا

  .أيضا هاسرت وأ أجتاوز يعين )اليوم

 اإلنسان يرتكبه ما واخلطية ؛يةمط مجع اياطكم اخلطية مجع اخلطايا ؟نعم ةئخطي مجع أي ))خطاياكم(( :وقوله 

 سمىفي عمد غري عنارتكبه  ما وأما ؛عمد عن املعاصي من يرتكبه ما ة،ئاخلطيهذه  ،عمد عن املعاصي من

 ناصيةلنسعفن بالناصية ((: تعاىل اهللا قال معذور واملخطئ ؛ملوم اخلاطئ وخاطئ، خمطئ بني فرق وهلذا إخطاء

 وخطئ خمطئ فهو أخطأ خمطئ، فهو أخطأنا))  أخطأنا أو نسينا إن تؤاخذنا ال ربنا: (( وقال  ))خاطئة كاذبة

 ليسو  إخطاء فهو جهل عن كان فإن ؛عن عمد خمالفة من اإلنسان يرتكبه ما واخلطيئة طيةخلفا  خاطئ، فهو

 فوق هذا ))المحسنين وسنزيد(( : ذلك ىعل زيادة هماياخط هلم تغفر  ذلك فعلوا لو اآلن شف ؛خطيئة

 اهللا ىصل رسول اهللا فسره واإلحسان ؛باإلحسان يقومون الذين ))المحسنين((:  وقوله ؛مغفرة اخلطايا، فضل

 وال حمسن فهو الوجه اهذ على اهللا عبد فمن) يراك فإنه تراه تكن لم فإن تراه كأنك اهللا تعبد بأن: (وسلم عليه

   ولكن احملسنني من لكانوا به أمروا مبا قاموا لو مأ شك



 غير قوال ظلموا الذين بدل(( بدلوه حطة قالوا ما شف ))لهم قيل الذي غير قوال ظلموا الذين فبدل((  

 غري القول بدلوا يعين هم إشكال فيه قيقةيف احل هذا ))قوال ظلموا الذين بدل((قوله:  يعين ))لهم قيل الذي

   ؟ هلم قيل الذي غري قوال بدلوا الإو  ؟هلم قيل الذي القول بدلوا ؟ هلم قيل الذي القول بدلوا الإو  هلم قيل الذي

  . هلمقالوا غري الذي قيل  هلم، قيل الذي غري قوال:  الطالب

  ؟باخلروف الشاة بدلت: تقول بدل كلمة لكن أي:  الشيخ

  .هلم قيل الذي القول بدلوا :  الطالب

  نعم؟ هلم قيل الذي غري قوال بدلوا يقول وهم أي :  الشيخ

  : نفسه .الطالب

 الذي لكن معروفا قوال ))لهم قيل الذي غير قوال ظلموا الذين بدل(( ،فرق فيهما هو نفسه  ال :  الشيخ

 بدلوا :رييص اللفظ بظاهر أخذنا إذا ؟منيتض فيها وال قلب؟ آليةا يف هل اآلن هو أيش اللفظ من املعىن نأخذ

 يف الناس ختلفا إذا طيب نعم؟ آخر بقول بدلوه ،هلم قيل الذي القول بدلوا أم مع  هلم قيل الذي غري قوال

 اهمعن يعين تبديال هلم قيل الذي غري قوال ظلموا الذين فقال ؛قالوا :أي بدل معىن إن :فقيل اآلية هذه ختريج

 ألنه ؛يكون ما أحسن من تبديلال هنا ، يصريذلك أشبه ما أو نسوا أو أخطئوا أم ال واملخالفة تبديلال قصدهم

 ول امم من أشد وهذا ؛واملخالفة التبديل ؟ أيش بقصد وقالوه ال؟ وال هلم قيل الذي غري قوال قالوا أم تضمن

 القول عن بالتبديل عرب هولكن ؛قال معىن بدل ضمن هنا ريصي ؛تبديال قالوه وإمنا ذلك أشبه ما أو نسيانا هو قال

   . نعم أي واضح؟ املخالفة أي التبديل بذلك غلبهم هلم قيل الذين غري قالوا الذين هؤالء أن يتبني أن ألجل

 ؛هلم قيل الذي غري قوال هلم قيل الذي بالقول ظلموا الذين فبدل: والتقدير حذف فيها اآلية إن بعضهم وقال    

 دام ما ولكن ؛هلم قيل الذي غري قوال هلم قيل الذي بالقول ظلموا الذين فبدل: تقدير ،حذف اآلية يف نو كفي

 عن عرب ولكنه قال  بدل يكون معىن. حذففيه  أمر ىعل هارجيخت من أوىل فهو حذف بدون اآلية ريجخت ميكن

  .والتبديل والتغيري املخالفة أجل من ذلك قالوا أم املخالفة، إىل إىل شيء؟ أي إىل إشارة بالتبديل القول

 موضع يف ولإلظهار اإلضمار، موضع يف أظهر بل فبدلتم أونعم؟  فبدلوا: قال ما ))قوال ظلموا الذين((: وقوله 

 موضع يف أظهر ))ظلموا الذين فبدل(( :قال بل فبدلوا قال أو فبدلتم قال ما أما فهمتم؟ نعم، ؛فوائد اإلظهار

  مرت علينا . يعرفها؟ من فوائد اإلضمار موضع يف ولإلظهار اإلضمار

  .نيعالتش:  الطالب



أي مكان يف موضع  ءصدق اتصاف هؤالء ذا الوصف؟  يعين معناه أن هؤال يعين  ؟عينالتش كيف  :  الشيخ

 أن ذلك ىنمع يعين ؛الوصف ذا  املضمر حمل تصافا حتقيقحتقق أو  :األوىل لفائدةا: اإلظهار فإن له فوائد

 ذا الضمريمرجع  ىعل احلكم فائدا إذا ؛فائدة هذه بالظلم هؤالء ىعل احلكم معناه ظاملني يكون هؤالء

  .واضح؟ أظهر الذي الوصف

 بعموم احلكم تعميم منه فيؤخذ ظامل فهو له قيل الذي غري قوال بدل من فكل أيضا لغريهم مقياس هذا أن: ثانيا 

يف  تأيت ميكن ىأخر  فوائد هناك يكون قد تني،لفائد اهذ واضح الوصف علة بعموم احلكم تعميم ، الوصف علة

  . اآلية آخر

 الصالة يرتك هل و  بالصالة مأمورون أو طبعا باإلسالم مأمورين حنن املعين هل تبديل هو ما تبديل:  الطالب

  التبديل؟ هذا اإلسالم طريق غري طريق ىعل يكون شيء وكل يكون يعين 

  حطة؟ يقولوا بأن هلم اهللا أمربدل  قالوا الذي من طيب.نعم التبديل هذا :  الشيخ 

 أن منهم يطلب أن من بدال )شعيرة في حنطة( والسالم الصالة عليه الرسول عن احلديث يف ثبت كما قالوا 

 أن أمرهم اهللا ،وهذا هذا بني فرق إذا نعم؟ شعرية يف حنطة أكل بغين طعام نبغي واقال لذنوبا مغفرة هللا يسألوا

 عباس ابن يقول سجدا الباب دخول ،بطوم به ميلئون أمرا طلبوا وهؤالء اليت ارتكبوها، ذنوم من يستغفروا

 سجدا يدخلوا أن أمرهم الذي وتعاىل سبحانه باهللا استهزاء ـ باهللا أعوذـ  أدبارهم ىعل زحفا دخلوا إم: وغريه

  .زحفا يزحفون يعين ـ باهللا أعوذـ  أدبارنا على منشي ؟نعم منشي وال ندخل وال ال قالوا  ة الفتحنعم علىهللا  شكرا

 بدلوا والفعل، القول فبدلوا أيضا هفبدلو  القول وأما ؛مستقبلني مشوا ما أيضا الوراء ىعل رجعوا إم ذكر وبعضهم

 اليهود تقول كما الستة األيام حرب    إبان العرب وتص كان األمة هذه لبعض هذا حصل وقد ؛والفعل القول

 البالداملغنية تروح تغين  إن النعمة هذه على هللا شكرا يعين نعم؟ بأبي تل يف كلثوم أم ينتغ غدا: يقول كان

 مثل أا واحلقيقة بالعكساألمر  فصار الطائر هذا طائرات على اليهود طائرات تنغ احلقيقة يف لكن ة،املفتوح

 أهداف شف ؛اخليام علينا وتضرب اخلمورونسقي  رابد  بلغن ال نرجع حىت جهل أيب قول يشبه هذا ألن ؛سوء

 اهللا دين إلقامة لكن ؛ويستولوا يغلبوا أن فقط دنيوي أمر جمرد هي؟ كيف اليهود مع احلرب هذه من اآلن العرب

 والسالم الصالة عليه الرسول فتح؟ يوم يف ؟غنني غنياتامل خيلي اهللا بالد فتح إذا اهللا يقيم دين الذي ألن ؛ال

  شدة من لرحال متستكاد  نفقةعال هذه إن والسالم الصالة عليه إن حىت الرأس مطأطئ وهو الفتح عام دخل

أي  وهذا هذا بني فرق فيه))  مبينا فتحا لك فتحنا إنا(( : القرآن يقرأ وهو والسالم الصالة عليه رأسه خفض

 اغفر ربنا: (( قائلني وال ساجدين نيعخاض دخلوا ما اليهود هؤالء مثل فعل من األمة هذه من إن فأقول ؛نعم



 وهذا ؛ناعلي يغنني القيان  أصحاب مغنني ندخل قالوا ولكنهم))  أقدامنا وثبت أمرنا في وإسرافنا ذنوبنا لنا

 دخلوا لو ىحت بالقذة القذة حذو  قبلكم كان من سنن لتركبن: (وسلم عليه اهللا ىصل الرسول قول مصداق

   )لدخلتموه ضب جحر

 كانوا ولكن ظلمونا وما رزقنكم ما طيبات من كلوا والسلوى المن عليكم وأنزلنا الغمام عليكم وظللنا(( 

  )) يظلمون أنفسهم

 الظل فإن ؛الظل من لعباده هيأه مبا تعاىل تبارك اهللا نعمة  )) :الغمام عليكم وظللنا((: تعاىل قوله من يستفاد 

 الجبال من لكم وجعل((: تعاىل اهللا قالو  ))الغمام عليكم وظللنا((: لقوله العبد على اهللا نعم من احلر نع

  . أيضا الربد وعن احلر عن تكنكم ))أكنانا

 الغمام يسوق الذي هو وأنه هؤالء على ظال الغمام جعل حيث وتعاىل سبحانه اهللا قدرة على دليل أيضا اوفيه

  .  يشاء كماتبارك وتعاىل   ويدبره

 ؛ةقمش وبدون تعب بدون يأتيهم وشراب اطعام والسلوى املن بإنزال إسرائيل بين على اهللا نعمة بيان أيضا اوفيه

  . باملن وصف وهلذا

 أرانب وال ضباع هلم يهيأ مل الطيور هذه هلم هيأ اهللا ألن ؛اللحوم أفضل من الطيور حلم أن على دليل أيضا اوفيه

  .)) يشتهون مما طير ولحم((  اجلنة أهل حلم أيضا وهو الطيور هلم هيأ وإمنا

: لقوله هامن نفسه حيرم وال ا يتبسط أن فينبغي بنعمة عليه اهللا أنعم إذا اإلنسان أن ىعل دليل أيضا اوفيه 

:  اإلسالم شيخ قال وهلذا ؛املباح الشيء عن ففعيت أن ينبغي ما اإلنسان فإن ))رزقنكم ما طيبات من كلوا((

 :يقول وكأنه له اهللا أباحه ما ترك ألنه صحيح وهذا ؛مذموم فهو شرعي سبب غريل الطيبات أكل من امتنع من

 الشرعي والسبب شرعي، لسبب إال اتطيبال عن ميتنع أن ينبغي ما فاإلنسان ؛منة عليه هللا يكون أن يريد ال إنه

 اإلنسان ميتنع قد ؛بغريه يتعلق لسبب يكون وقد ،هبدين يتعلق لسبب يكون وقد ،ببدنه يتعلق لسبب يكون قد

 به تتسلى أن خيشى ألنه حملال اإلنسان يرتك قد ،احلمية باب من له تركه فيكون يقبله ال بدنه ألن اللحم من

 ما مثل لغريه مراعاة الرزق من الطيب اإلنسان يرتك قد ،؛الدنيا حياته يف طيباته يذهب أن مهه يكون حىت نفسه

 هيأكل ما بالنبيذ إال اخلبز يأكل ال كان أنه شهورعام اجلدب امل الرمادة عام يف عنه اهللا رضي عمر عن يذكر

 من متنعا إذا إنه ملهما ؛لغريه ذلك فيكون جائعة واألمة اللحم من أشبع أن ميكن ما يقول ميكن ما ألنه ؛اللحمب

 ما الفوائد نأخذ كنا إذا سؤال يف ما نعم مذموم فإنه تعففا منها امتنع وإن مبذموم فليس شرعي بسبب الطيبات

  .سؤال يف



  .))يظلمون أنفسهم كانوا ولكن((: لقوله النعمة هذه كفروا إسرائيل بين أن على دليل أيضا اوفيه 

 حق يف لنفسه ظامل الرجل هذا نقول أن يصح لكن ؛نفسه يظلم وإمنا اهللا يظلم ال العاصي أن الفوائد من اوفيه 

 مبا انتهى اآليةفوائد  هذه فوائد نعم ؛الناس حق ويف اهللا حق يف لنفسه ظامل ،هللا ظامل هو ما الناس حق ويف اهللا

  .أعلم

  .))رزقنكم ما(( :قولهل اهللا رزق من فهو نأكل امم حصل كلما أن فوائد أيضا افيه نعم

   .حرمه إنه بل بأكله اهللا يأمر مل اخلبيث وأن ،طيبات من كلوا: لقوله الطيب هو الرزق من املباح أن اوفيه 

 وقولوا سجدا الباب وادخلوا رغدا شئتم حيث منها فكلوا القرية هذه ادخلوا قلنا وإذ((  :تعاىل اهللا قال مث

  )) المحسنين وسنزيد خطاياكم لكم نغفر حطة

 قول وهو ؛يقول اهللا وأن القول إثبات ففيه ؛موسى ؟ من لسان على القول وهذا عزوجل هللا القول إثبات فيه 

 أصوات من ءشي يشبهه ال وتعاىل سبحانه صوته لكن ؛وحبرف بصوت حقيقي جمازي؟ إالو  حقيقي صحيح

  .عظيم  ألنه الصوت هذا يتخيله أن لإلنسان ميكن وال خلوقنيامل

  .))  القرية هذه دخلواا((: لقوله املقدس بيت دخول إسرائيل لبين أباح تعاىل اهللا أن على دليل أيضا اوفيه

 األبواب لكم فتحنا يقول كأنه يعين بالدخول األمر من الوعد؟ خذيؤ  أين من ؛بدخوهلا هلم اهللا وعد أيضا اوفيه 

  . فادخلوا

 عوض؟ بغري الإو  بعوض ولكن دخلوها اليت القرية هذه من إسرائيل بين أي أكلهم جواز على دليل أيضا وفيه 

 مل هنيئا رغدا شئتم حيث منها تأكلوا أن لكم أن اهمعن لكنو  لنا يباح كما الغنائم هلم يباح ما نعم أي بعوض

 ليس هذا ريصلي وا،يتملك الو  ،ميلكوا وال يأكلوا أن هلم يقال أن وميكن؛ الغنيمة سبيل على ليس إمنا عليكم رجحي

 أمتلك ما ولكن آكل أن فلي ببستان مررت إذا اإلسالمية الشريعةيف  مررت إذا إين ما مثل الغنيمة باب من

 هلم جائز فهو دخلوها ليتا البالد مثار  من وافعينت أن أما الغنيمة ملك هي األمة ذه ختصتا اليت اخلصوصية

  .شريعتنا يف حىت

: لقوله ؛واخلضوع الذل وجه على يدخلها أن البالد له وفتح اهللا نصره من على جيب نهأ على  دليل أيضا اوفيه

 مطأطئا دخلها مكة فتح حني وسلم عليه اهللا صلى الرسول كان وقد))  حطة وقولوا سجدا الباب وادخلوا(( 

 عليه النيب ذلك وبلغ )الكعبة تستحل اليوم  الملحمة يوم ليوما(: عنه اهللا رضي عبادة بن سعد: قال وملا رأسه

 تعزيرا عبادة بن قيس بنها هاأعطا و منه الراية أخذ مث )الكعبة تعظم اليوم بل سعد كذب(: قال والسالم الصالة

 والنيب ،فهم بغري لكن قصد حبسن قاهلا، فهم بغري لكنه قصد حبسن قاهلا قد كان وإن الكلمة هذه قال ملا له



 األصنام من تطهريها ألنه الكعبة تعظيم هو بل الكعبة تستحلهو  ماهذا  اليوم إن بني والسالم الصالة عليه

 تعظيم فيه بل أبدا ؟الكعبة ستحاللا فهل هذا فيه ؛بعد أن كانت بالد كفر إسالمية بالد إىل البالد وحتويل

  .صحيح هذا نعم أي ال؟ الإو  الكعبة على املعتدين الطغاة ل ستحالا فيه لكن الكعبة

 يزحفون  دخلوا بل سجدا الباب يدخلوا مل ألم ؛ورسله هللا دمضامو  إسرائيل بين مؤ ل على دليل ذاه ويف  

 يف حنطة أيش؟ حطة بدل وقالوا واستهزاء استكبارا ـ باهللا عوذأـ  ءورا ويرجعون زحفوني وراء يرجعون أستاهم على

  . ـ باهللا والعياذـ  ذنوبنا مغفرة نبغي ما بطوننا نعم؟ منأل شيء بس نبغي ،شعرية يف أو شعرة

 اجلهمية عند استوىل الم اهللا رمحه قيمال بنا بهش وقد ؛حرفوا هؤالء ألن ؛والتحريف التأويل قبح على دليل افيهو 

 عندهم استوى يف فالالم  ،ستوىلا أي ستوىا :قالوا أيضا واألشعرية اجلهميةو  املعتزلةنعم؟  حنطة يف اليهود بنون

 إسرائيل وبن حرفوا احلقيقة يف حرفوا فهم ؛صحيح هذاو  حنطة قالوا   حطة يفزيدت  اليت النون مثل زيدت اليت

 لقامت نآالقر  لفظ حرفوا لو أم إذ اللفظ حيرفوا أن يستطيعون ما ألم ؛املعىن حرفوا أولئكو  واملعىن اللفظ حرفوا

  .  معنويا أو لفظيا كان سواء مواضعه عن الكلم حتريف التحريف، قبح بيان فيه إذا ؛ضالهلم عرفو  األمة عليهم

 ))خطاياكم لكم نغفر((: لقوله ؛للمغفرة سبب واالستغفار عزوجل هللا اخلضوع مع اجلهاد أن أيضا اوفيه 

  .  ))المحسنين وسنزيد(( يا غامن؟ لقوله لالفض من أيضا زادةستولال

 فإن ؛اهللا عباد إىل إحسانا أو اهللا عبادة يف اإحسان كان سواء  ،للزيادة سبب اإلحسان أن على دليل أيضا اوفيه 

 العبد كان ما العبد عون في اهللا: ( قال أنه وسلم عليه اهللا ىصل الرسول عن ثبت وقد ؛للزيادة سبب اإلحسان

على  الكالم انتهى التحريف أن :أيضا وفيه).  حاجته في اهللا كان أخيه حاجة في كان ومن) ( أخيه عون في

   . عليها تكلمن اليت اآلية

 السماء من رجزا ظلموا الذين على فأنزلنا لهم قيل الذي غير قوال ظلموا الذين فبدل: (( تعاىل اهللا قال مث

  )) يفسقون كانوا بما

 من يؤخذ؟ أين من ها؛حتريف وهو اهللا كلمات يف التبديل ى حترميعل دليل فيه ))ظلموا الذين فبدل(( :قال

  .)) قوال ظلموا الذين فبدل(( بالظلم وصفهم

 يف خالفوا إسرائيل بنو هل هنا مثال ؛الثاين ذكر عن به غىنيستو  عليهيستدل و  الشيء بعض ذكر ىعل دليل وفيه 

 فقط بالقول ))لهم قيل الذي غير قوال ظلموا الذين فبدل((: تقول الكرمية اآلية والفعل؟ القول يف  أو ؟القول

 :والسالم الصالة عليه النيب عن هريرة أيب حديث من البخاري صحيح يف ثبتقد  هلكن ،الفعل كت عنس و

 غير قوال بدلوا(( يقال أن ميكن فإذا  نعم؟ والفعل القول بدلوا قد يكونف)  أستاهم علي يزحفون دخلوا أنهم(



 كله القول هذا بدلو احلطة بقول واألمر بالسجود األمر فيه الذي عزوجل اهللا قول جعلوا مبعىن ))لهم قيل الذي

 غري قوال هلم قيل كأنه ؛آخر بقول اهللا قول بدلوا ولكن الفعل ذي هو قسيمال القول بنفس هو ما املراد يعين

 ليدتب الإو  فقط لقولل اديبت لديبالت فيكون إذاف ؛هلم قيل الذي غري قول أو قوال هلم قيل كأنه هلم قيل الذي

   ؟ والفعل القول الإو  فقط الفعل

  .والقول الفعل:  الطالب

 الذين فبدل((: تعاىل قوله نإ قلنا إن القول القرآن موجب نقول ،القول القرآن يف موجود وا هم ال ال :  الشيخ

 لو حينئذ ؛آخر قوال يقولون عما عتادواا ، هم يقولون عما اعتادو ا مبعىن قوال بالقول بدلوا أي ))قوال ظلموا

((  قوله: معىن إن قلنا إذا أما به، أمروا عما بدال جعلوه الذي الفعل عن سكت نقول التفسري ذا اآلية فسرنا

 قول إىل هلم قيل ما حولوا ،هلم قيل ما كل حولوا معىن يعين))  لهم قيل الذي غير قوال ظلموا الذين فبدل

 قيل الذي القول أصل بدلوا فكأم ؛ةشعر  يف حنطة يقولوا وأن همأستا ىعل يزحفوا بأن أمروا كأم يعين آخر

 فيها يبقى وال والفعل القول لتبديل شاملة ،والفعل القول لتبديل شاملة اآلية فتكون هذا وعلى ؛لوهمتثا آخر بقول

 يف صحيح ديثاحل فإن نعم؟ هلم قيل ما غري قالوا وأم األولفسرناها ب أننا فرض لو حىت احلقيقة ويف ؛إشكال

  .  الفعل بدلوا أيضا أم وصريح ذلك

  اآلخر؟ عن يستغىن الشيء بعض ذكر:  الطالب

 هلم قيل الذي غري قوال بدلوا إم قلنا إذا أما ؛منهم الواقع القول يعين بدلوه الذي القول نإ قلنا إذا هذا: الشيخ

 ما ئذنفحي نعم؟ اهللا قول أي اهللا أمر حرفوا كأم يعين ؛فعلوه ما وهو آخر بشيء أمرا هلم اهللا أمر جعلوا أي

   .كالمه يف أراد مبا أعلم واهللا اآلخر ذكر عن به ستغناءا الطرفني أحد ذكرمن باب  يصري

 ريسبالتف نبدأ  للسببية لفاءا ))فأنزلنا(: قوله)) السماء من رجزا ظلموا الذين على فأنزلنا((  :تعاىل اهللا قال

 الذين على((: وقوله. أنزلنا التبديل من منهم حصل ما فبسبب يعين للسببية فأنزلنا يف لفاءا ))فأنزلنا(( :اآلن

 فوائد ثالث له أن املاضي الدرس يف ذكرنا دقو  ؛اإلضمار مقام يف اإلظهار باب من وهذا ؛عليهم أي ))ظلموا

  الكرمي؟ عبد يبينها

  : ما حضرت . الطالب

 أقول نعم؟ ءةاالقر  يف أعرج يكون أنه يظهر بدأ اآلن وليد كان وإن وليد يبينها كيف ما حضرت؟ طيب:  الشيخ

   ؟ حممد نعم املاضي؟  الدرس؟ ما حضرت يف اإلضمار وضعم يف اإلظهار ويش ذكرنا فائدة

  .تنبيهال :اإلضمار مقام يف اإلظهار:  الطالب



  : ال . الشيخ

  .أو ختصيص هؤالء باحلكم،هؤالء على أوال احلكم :  الطالب

   ؛واحد هذا نعم وا،موهم أم ظل ،الظاهر هذا عليه دل مبا معليه احلكم ال : الشيخ

   ؛الوصف عمومب احلكم عموم احلكم، ال عمومبالوصف  عموم الوصف هذا أن :ثاين: ال الطالب

  .. يكون أن أجل من يعين معناها يعين:  الشيخ

  هم.ولغري  هلم عاما:  الطالب

  ثالثا؟ طيب ولغريهم، هلم عاما يكون أن أجل من :  الشيخ

  .التنبيه :  الطالب

 أو ضورحلل الغيبة من ظهر إذا التفات ،التفات حصل إذا فيما فيكم اهللا بارك ذكرناه هذا التنبيه ال :  الشيخ

  . بالعكس

  للتأكيد؟ سبق ما وهذا:  الطالب

سم باال يؤتى مث الضمريب يؤتى أنه على الكالم متلقي يكون اإلنسان أن عندما انتباه افيه حيصل رمبا :  الشيخ

 رمبا الضمري يقتضي الكالم سياق أن مع الظاهر جاء أليش يقال ينتبه اإلنسان النظر للفت هذا يكون قد الظاهر

 يف شاهم من على احلكمهذا  عمي أن ألجل العموم ا يراد املسألة  حال كل على لكن نعم؟ كذلك يكون

  . ظلموا أم أي الظاهر االسم هذا هيقتضي مبا معليه احلكم :والثاين ؛الوصف

 عنا كشفت لئن(( : موسى عن تعاىل لقوله ؛عذابا أي))  رجزا ظلموا الذين على فأنزلنا((  :تعاىل وقوله

 يعين) )إسرائيل بني معك ولنرسلن لك لنؤمنن الرجز عنا كشفت لئن((: ملوسى فرعون قال ،)) الرجز

 عذابا أي ))السماء من رجزا(( :وقوله. العذاب والرجز القذر النجس الرجس ألن ؛الرجس غري وهو العذاب

  . نعم الرياح وغريه ، الربدالصواعق حلجارة،كا السماء؟ من العذاب من أيشمثل  ،؛منه

 مساء فهو عالك ما كل ألن ةظفو احمل السماء تكون أن زميل الو  ،العلو هنا بالسماء املراد ))السماء من((: وقوله

  ))  معرضون آياتها عن وهم محفوظا سقفا السماء وجعلنا: (( تعاىل قوله مثل قرينة يوجد مل ما

 مصدرية كانت إذا ؛فسقوا بكوم أي مصدرية وما ؛بسبب أي للسببية هنا الباء ))يفسقون كانوا بما((: قال

 ))يفسقون كانوا بما((: وقوله ، مصدر إىل اجلملة من بل الفعل من بعده ما حيول املصدر حرف علينا مر فقد

   أو مضى فيما ،كانوا



وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة قال اهللا تبارك وتعاىل: ((

  ))عينا

صل فيه احلاجة إىل املاء )) أي طلب؛ وذلك حني كانوا يف التيه أو أنه يف كل مكان حياستسقىقوله: ((

  .فيستسقي ويغاثون 

كون تالعصا كان فيها ثالث آيات عظيمة؛ أوال أنه يلقيها ف)) العصا معروف؛ وهذه اضرب بعصاكوقوله: ((

ود طحية تسعى؛ وثانيا: يضرب ا احلجر فيتفجر عيونا؛ وثالثا: ضرب ا البحر فانفلق فكان كل فرق كال

  العظيم.

ودا؛ ألن هذا أبلغ اجلنس أي حجر يكون وليس حجرا معه )) تقدم أن الصواب فيها أن املراد بهالحجروقوله: ((

  يف اإلعجاز ويف اآلية.

)) يعين انفجرت)) االنفجار االنفتاح واالنشقاق ومنه مسي الفجر ألنه ينشق به األفق؛ فمعىن ((فانفجرت منه((

  منه هذه العيون . تشقق

))؛ والفرق عينا)) عينا)) متييز للعدد؛ ألن اثنتا عشرة مبهم أي اثنتا عشرة ؟ فميزها بقوله: ((اثنتا عشرة عينا(((

التمييز يكون على تقدير من واحلال يكون أن احلال يكون على تقدير من ويش قلنا:  أن  :والتمييز  احلال بني

أي يف حال الركوب؛ وتقول تصبب اخلجل عرقا؛ أي من العرق؛ جاء الرجل راكبا على تقدير يف؛ تقول مثال: 

)) وإال كل منهما وفجرنا فيها من العيون(( تعاىل:اهللا )) أي  اثنتا عشرة من العيون كما قال ثنتا عشرة عينا((ا

مبني ملبهم وكل منهما منصوب وكل منهما نكرة؛ لكن التمييز مبني للذوات، واحلال مبينة للهيئات؛ والفرق 

  .الثاين: التمييز على تقدير من واحلال على تقدير يف

بل اثنتا عشرة عينا؛ ملاذا ؟ ألن بين إسرائيل كانوا اثين عشر أسباطا  ة)) يعين ال عينا واحداثنتا عشرة عينا((

  ولذلك كانت العيون لكل سبط واحد.

)) مكان شرم حىت ال خيتلط بعضهم كل أناس مشربهماألسباط ((من ) أي قد علم كل أناسقال تعاىل: ((

 ؛موسى على اهللا نعمة من وهي لإسرائي بين على أي عليهم اهللا نعمة من وهذه ؛يق بعضهم بعضااببعض ويض

 لعطشهم مزيلة فألا إسرائيل بين ىعل ا اهللا نعمة وأما ؛وتصدقه تثبته آية فألا موسى علىا  اهللا نعمة أما

  . وظمأهم

 كل منها أعظم أو جنسها من والسالم الصالة عليه وللرسول إال الرسل آيات من آية من ما: العلم أهل قال

 حصل ما ومنها هو له حصل هو ما منها لكن ؛جنسها من أو منها صلى اهللا عليه وسلم  للرسول الرسل آيات



 العيون تفجر جهة من وسلم عليه اهللا صلى للرسول حصل الذيو  قالوا ؛لألنبياء آية األولياء كرامة فإن ؛ألتباعه

 وهو العيون أمثال أصابعه بني من يفور املاء فكان اإلناء من العيون تفجرت ألنه ؛وسىمل حصل الذي من أعظم

 من وإن((  يتفجر ما منها تتفجر أن عادا فمن احلجارة أما ؛يتفجر أن عادته من ليس واإلناء اإلناء يف

 حصل الذي من أعظم وسلم عليه اهللا ىصل للرسول حصل الذي فصار)) األنهار منه يتفجر لما الحجارة

   .وسلم عليه اهللا صلى ملوسى

 املباح أن واعلم ؛لإلباحة ؟ للوجوب الإو  لإلباحة األمر هذا))  واشربوا كلوا مشربهم أناس كل علم قد((  

 املباح ألن ؛مكروها يكون وقد ،مستحبا يكون وقد ،أحيانا حمرما يكون وقد ،أحيانا واجبا يكون قد  يف األصل

 ؟كذلك أليس ؛حراما يكون وقد ،واجبا البيع يكون قد لكن))  البيع اهللا أحل((  اخلمسة األحكام به تتعلق قد

 فيما الوجوب تضمنت ))واشربوا كلوا (( اإلباحة علي محلناها إذا فهنا ؛مكروها يكون وقد مستحبا يكون قد

 للوجوب الذي األمر هذا أن قلنا إذا أما ؛ويشرب يأكل أن عليه جيب فإنه تلفال نفسه على اإلنسان خشي إذا

  وغريه.اإلباحة  سواه من  ما عنا خرج

 شيئا عليكم جيعل فلم املياه من ورزقكم الثمار من لكم أخرج حيث عطائه من أي))  اهللا رزق من: (( وقوله

 أن وشربا أكال بالرزق عليه اهللا مين الذي أن األمر حقيقة ألن))  مفسدين األرض في تعثوا وال((  ينقصكم

 ال(( ومعىن))  األرض في تعثوا ال: (( قال وهلذا ؛واإلصالح الصالح هو الذي الشكر ذلك مقابل عليه جيب

 : قوله إن: نقول مث ومن ؛اإلفساد يف اإلسراع ، اإلفساد معناها يتعال أو العتوف مفسدين؛ تسريوا ال أي ))تعثوا

 ألن ؟ لعاملها مؤكدة كيف ؛لعاملها مؤكدة لعاملها مؤكدة))  ال تعثوا: (( قوله يف الواو من حال ))مفسدين((

  العتو أو العيت معناه الفساد فتكون هذه احلال مؤكدة يعين: ال تفسدوا مفسدين.

)) مباذا يكون إفساد األرض ؟ باملعاصي؛ يكون إفساد األرض باملعاصي وال تعثوا في األرض مفسدينوقوله: (( 

اد يف األرض )) فدل هذا على أن الفسظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناسلقوله تعاىل: ((

ب ومرض مسئوليتها على زل وقحط وجديكون باملعاصي؛ وأن مسئولية الفساد يف األرض من حروب والفنت وزال

 منواآ القرى أهل أن ولو((  على بين آدم؛ ألن اهللا يقول: أهل املعاصي؛ هم السبب وهم الشؤم من؟ على

 توجد فما)) يكسبون كانوا بما خذناهمأف كذبوا ولكن واألرض السماء من بركات عليهم لفتحنا واتقوا

 هلم حصل الذي وهذا)) كثير عن ويعفو أيديكم كسبت فبما مصيبة من أصابكم وما((  مبعصية إال مصيبة

 الفساد عن يبعدوا وأن طاعته على يستمروا وأن عليه اهللا يشكرو  أن عليهم كان وشربا أكال تعاىل اهللا رزق من

    ؟حصل لذيا ما لكن اإلصالح يف يشرعوا وأن



 وألذها للبدن هاأنفع و األطعمة أحسن من والسلوى ملنا))  واحد طعام على نصبر لن موسىا ي قلتم وإذ(( 

 واحد طعام على نصبر لن قالوا((  هذا على صربوا ما مءدنال إسرائيل بنو لكن ؛يكون ما أحسن ومن مذاقا

 خسيسةىن، أد رزقوها اليت األطعمة بالنسبة ةأطعم لكنها ؛متعددة أطعمة نريد فقط والسلوى املن نريد ما)) 

 طعام على نصبر لن قالوا(( ؛هلذا بالنسبة جدا رديئة تعترب إا بل وعالية ورفيعة شريفة ليست يعين هلا بالنسبة

 باملاء ينبذ الشرب يف يستعمل الغالب يف ملنا قلنا والسلوى ملنا طعامان مها واحد طعام قائل قال إذا))  واحد

ال شك   وسلوى من إال عندنا ما اجلنس هذا علي نصرب ما يعين اجلنسهنا  الطعامب ملرادا :يقال أو ؛ويشرب

 ربك لنا فادع((  هلم عزوجل اهللا ليدعوا مبوسى منهم توسل هذا)) ربك لنا فادع(()) ربك لنا فادع((الثاين 

 أو ربنا لنا دعا :قالوا ما ،منهم عظيم جفاء على تدل ))ربك لنا دعا(( :وكلمة)) األرض تنبت مما لنا يخرج

((  ؛وكربيائهم وغطرستهمسفههم  من وهذا باهللا والعياذ منه بريئون كأمبل قالوا ادع لنا ربك   اهللا دعوا قالوا

 وهلذا الشيء هذا خيرج دعائك أو دعواك مبجرد أنك يقولون كأم خيرج دعا الطلب جواب خيرج))  لنا يخرج

 ،نبغي ما والسلوى ملنا السماء من ينزل الذي نبغي ما))  األرض تنبت مما لنا يخرج((  للطلب جوابا جعلوه

 من))  بقلها من: ((  وقوله.  السماء من ينزل ما نريد وال األرض تنبت مما لنا خيرج مساويني ليسوا أرضيون هم

 ومكان اإلخراج اإلخراج ابتداء يعين البتداءل األوىل من ))يخرج لنا مما؟ ((معناها يشو  األوىل من أوال بقلها

 ألن ؛ما املوصول السم بيانه؟ أيش ؛بيانية من بيان ))بقلها من(( :وقوله ؛األرض تنبت ما هو منه خيرج الذي

  .بيان إىل حيتاج مبهم املوصول اسم

 من األرض تنبت مما(( غريبني نعم))  وبصلها وعدسها وفومها وقثائها بقلها من األرض تنبت مما((  

 ويقال ثوم يقال الثوم هو )) ومها(ث(. البقل هذا شبههو  ثكراال مثل ساق الذي ما له النبات هو البقل ))بقلها

أظن معروف  العدس )) وعدسها((.  الثوم بالفوم املراد إن أقرب واألول نعم؟ احلنطة الفوم إن :وقيل ؛فوم

 للمن بالنسبة هذه كل ؛البطيخ صغار معروف القثاء أيضا ))وقثائها((  ؛معروف أيضا )) وبصلها(( ؛معروف..

  : فقال وسلم عليه اهللا صلى موسى عليهم أنكر وهلذا ؛بشيء ليست السلوى و

 معىن ))خير هو بالذي أدنى هو الذي أتستبدلون(( ؟)) خير هو بالذي أدنى هو الذي أتستبدلون(( 

 ويش ؛بديال تأخذون أي تستبدلون ه؛عن أخذته بالشيء الشيء استبدلت  بديال تأخذون أي تستبدلون

   خري هو بالذي تستبدلونه بالذي أدىن هو الذي تأخذون؟

 وعدسها  وفومهاوقثائها  بقلها من(( ،الذي طلبوه أدىن؟ هو بالذي املراد ما ))أدنى هو لذيا((: قوله يف طيب

  .نعم والسلوى ملنا ))خير هو بالذي(( ؛أدىن هو الذي هذا أشياء مخسة وبصلها)) 



  ؟ جيوز ما وإال جيوزنرجع إىل النحو نشوف  هنا الصلة صدر حذف يف رأيكم ما ))أدنى هو الذي(( :قوله

  ؟ بكثرة ؟جيوز ،جيوز: الطالب

 ويف غائبني وأنتم يقول مالك ابن و أل غري موصول هو ةلويط غري الصلة ألن ؛بقلة إال جيوز ما خطأ، :  الشيخ

   البيت عنكم  راح ما غائبني ام كملوا

رُ  َأيا اْلَحْذفِ  َذا ِفيو               .نـَْزرٌ  فَاْلَحْذفُ  ُيْسَتَطلْ  َلمْ  َوِإنْ  َوْصلٌ  ُيْسَتَطلْ  يـَْقَتِفي  ِإنْ  َأي  َغيـْ

  غائبني وهذه تطلع إن شاء اهللا  لكم توبة منتحنكم بالغيب العلم هكذا 

 القرآن يف جيوز ما التصرف هذا وطبعا ؛قليل هذا يكون خري بالذي قلت لو)) خير هو بالذي(( :أيضا ومثلها

  أي نعم. القرآن غري يف كان لكن طالت ما أو الصفة طالت سواء األمر كان مهما

 ؟ عليه يدل ويش استبداله نعم خري هو بالذي أدىن هو الذي استبدال))  خير هو بالذي أدنى هو الذي(( 

 ناس يف واقع هذا ةار يجس مشتهي أنا واهللا يقول حليب فنجان هقدمت اإلنسانمثل  واالحنطاط السفه على يدل

 أن  فاحلاصل ؛ةار يجالس مشتهي هو ال يقول النظيف الطيب الشراب قدمهـ  العافية اهللا نسألـ  الدخان يشربون

 يف هذا يكون وكما ؛واحنطاطه اإلنسان سفه على باحلقيقة تدل خري هو بالذي األدىن استبدال تدل املسائل هذه

 األخالق من الدنيئة األشياء خيتار  يروح اإلنسان كون  واملعقوالت املعنويات يف أيضا يكون احملسوسات

 ما غري اإلمكان يف ما هذا غري وجد ما اإلنسان فرض لو نعم خطأ، هذا خري هو ما ويرتك وغريها واملعامالت

 مما أعلى شيء  يوجد كون لكن هو أدىن؛ لوو  له أبيح مما الشيء كان إذا يالم ال ،يالم ما ؟ ال الإو  يالم  كان

 أتأتون((  :لقومه السالم عليه لوط قال وهلذا ؛السفه من أنه شك فيه ما هذا هذا وترتك  وتطلبه عليه تكن

 موسى هلم قالنعم ))  عادون قوم أنتم بل أزواجكم من ربكم لكم خلق ما وتذرون العالمين من الذكران

 صلى اهللا عليه وسلم موسى وكأن  اهللا وايدع أن إىل اجتحي ما هذا يعين)) مصرا هبطواا: (( والسالم الصالة عليه

 من قول وأما ؛الدعاء ذا هلم اهللا يدعوا وسلم عليه اهللا صلي ملوسى يليق ما نعم هذا هلم وبني هذا عليهم أنكر

 ينكر كيف ألنه بل بصحيح ليس هذا ؛سئلوا ما هلم فإن مصرا يهبطون هلم قل له وقيل دعا إنه املفسرين من قال

 عليوخبهم  موسى أن والصواب بعيدو  مستحيل شيء هذا به اهللا ويدعوا يذهب هو مث منه ذلك يطلبوا أن عليهم

: (( قال ذاوهل ؛منه مملوءة الدنيا كل صعبا أمرا ليس طلبتم  الذي األمر هذا هلم وقال عليهم وأنكر سألوه ما

 وهلذا ؛ال :قولن ولكننا نعم؟ النيل مصر أا يومئ برأسه  سيد غريها الإو  النيل مصر مصرا))  مصرا هبطواا

 ةمنصرف مصرا لكن نعم؟ عنها ينصرف وال تنصرف ما النيل مصر ،تنصرف ، ما تنكر ما النيل ومصر ت،نكر 



 أنتم ولكن بعزيز ليس هذا يعين )) سألتم ما لكم فإن(( ذلك جتدون األمصار من مصر أي هبطواا يعين اآلن

   ؟ مصرا كلمة هنا الصرف عدم موجبات من فات الذي ويش ؛جتدون األمصار من مصر يأل روحوا

   تعريفال:  الطالب

 نعم فيها وهذه والتأنيث العلمية فيها كوني البلدان سماو  نكرة هذه يعين نكرة هذه ألن ؛تعريفال نعم:  الشيخ

 ما لكم فإن((  مذكر يكون قد أيضا مؤنث إنه نقول ال وقد األمصار واحد مصر ألن التأنيث فيها نقول قد

  ))  سألتم

  ؟ أو موسى عهد يف عندهم ودةهمع كانت هذه والبصل والثوم البقل هذه. نعم شيخ؟:  السائل

   . األشياء هذه من األرض تنبت مما يعرفون هم عندهم أا الظاهر ،الظاهر هو أي:  الشيخ

  شيء؟ أي لفول: ا السائل

  .  العدس من قريبوميكن أن يقال فول ألنه  اءتبال ومت ومتال هو شيء قلت ما أدري ما لفولا : الشيخ

  الفول .....: البقل هو الطالب

  : ال اصطالح هذا   الشيخ

 لن موسىا ي قلتم وإذ((  التفات فيه اآلن شف عليهم ضربت))  والمسكنة الذلة عليهم وضربت: (( قال

 اهللا من خرب ،اآلن مستأنف كالمال إذا )) عليهم وضربت(( :قال مث. آخرها إىل)) واحد طعام على نصبر

 يقابلون ما أذلة الشجاعة يف هذا ))لذلةا(( واملسكنة، الذلة عليهم ضربت أنه إسرائيل بين عن وتعاىل سبحانه

 يعود فقراء واملسكنة))  جدر وراء من أو محصنة قرى في إال جميعا يقاتلونكم ال((  :تعاىل اهللا قال وقد عدوا

 كرم شيء ويش الشجاعة ؛بالنفس كرم وال باملال كرم ال،غىن عندهم وليس شجاعة عندهم فليس ؛الفقر إىل

 هلم حصل ما باهللا والعياذ هم ؛باملال جود والكرم ؛اهللا كلمة إلعالء بنفسه اإلنسان جيود بالنفس ؟ شيء بأي

 أمة يوجد ما وهلذا  هلم جود فال واملسكنة ،عندهم شجاعة فال الذلة عليهم ضربت العكس بل هذا وال هذا 

 يكثر املال أن هلم أوجب وهذا فقرية قلوم لكن كثرية األموال ،ماال هو ما قلبا أفقر  أفقر وال اليهود من أفقر

 .عليهم ضربت الوصف ذا وصفوا هم ؟نعم تلتهم تلتهم اليابس احلطب يف اليت النار مثل زالوا ال ألم ؛لديهم

 كأنهجماز؛   كالم إنه نقول أن صح إن ،املكنية االستعارةب يسمونه ما باب من هذا))  عليهم ضربت: (( وقوله

 ال عليهم طابعا صارت كأا واملسكنة الذلة هذه فكأن ؛الطابع عليه يضرب الذي النقط السكة مبنزلة جعلهم

 يقال وهلذا ؛الطبع عليهم ةمطبوع والدرهم الدينار والفضة الذهب ألن ؛السكة الطابع يفارق ال كما تفارقهم



 مناسبا ترى ما نقودها على ختتم دوله وكل فيه خيتم الذي الطابعب عليه ضربيعين  الدينار وضرب الدرهم ضرب

   .املسكنة وكذالك  مضروبةعليهم  باهللا والعياذ الذلة فهذه لسياستها

 يف طأاخل وإمنا ورسوله اهللا لكالم خمالفا الواقع يكون أن ميكن ال قلنا نعم؟ اآلن هذا خالف الواقع :قائل قال فإذا 

 ويف مطلقة آية هذه نقول ؛ورسوله اهللا خرب ختتلف ميكن ما األخبار ،  ...... ال اهللا كالم الإو  ؛والتصور الفهم

 هذه يقيد)) الناس من وحبل اهللا من بحبل إال ثقفوا ما أين الذلة عليهم ضربت((  :عمران آل يف تعاىل قوله

 أو تعاىل اهللا وصلهم فإذا ؛الناس من وحبل اهللا من حببل إال ))والمسكنة الذلة عليهم ضربت(( ريويص اآلية

  فهمتم؟. وقوة شجاعة معهم يكونو  الذلة عنهم تزول فإم الناس وصلهم

 واليهود ؛به ميدون ملا اليهود غري الناس ميدهم أن الناس من واحلبل ؛اإلسالم هإن :قيل ؟ هو ما اهللا من احلبل 

 يا: (( يقول اهللا ألن؛ ميدوم مكان كل يف النصارى ،النصارى وهم ميدهم الناس من حبل يف اآلن املوجودون

 ؛خيلف ال اهللا من خرب خرب وهذا))  بعض أولياء بعضهم أولياء والنصارى اليهود تتخذوا ال آمنوا الذين أيها

 إنه قلنا اهللا من حلبلا طيب.  مباشر غري أو مباشر إما سرا وإما علنا إما الدنيا أقطار مجيع من متدهم النصارى

 عنهم زال أسلموا إذا ألم ؛اإلسالم من أعم أنه عندي وحيتمل العلم أهل من كثري ذكره ماعلى   اإلسالم

 قد هلم عقوبة غريهم على يسلطهم قد اهللا أن اهللا من حبلأنه  عندي لكن املسلمني من وصاروا اليهودية وصف

 من كانوا إذا السيما عزوجل اهللا إىل يرجعون لعلهم اآلخرين على عقوبة الغلبة يكون هلم  غريهم على يسلطون

 لعلهم خلقه من شاء من عليهم اهللا يسلط فإم امللة هذه عن وأبعدوا وعصوا والسالم الصالة عليه حممد أمة

 لوجدنا العرب وهم اليهود هؤالء نصري يف أنفسهم جعلوا الذين إىل نظرنا لو ؛الواقع هو األمر وهذا يرجعون

 املطلق الكفر إىل بعضهم يف األمر يصل رمبابل  احلق عن منحرفني منهم القيادات ذوي سيما وال النيض أكثرهم

 حنني يف وسلم عليه اهللا صلى الرسول إن رأيت وإذا ؛حيصل ما وحيصل هؤالء عليهم يسلط فلذلك ؛باهللا والعياذ

 بسبب أحد يف اهلزمية عليهم وحصلت ؛بالنفس اإلعجاب بسبب عنهم اهللا رضي الصحابة على اهلزمية حصلت

 جعلوا الذين يف موجود الوصفني كال أن وجدت اآلن عليه هم من على ؟ من على األمر وطبقت املخالفة

 جعلت مسعت ملا قال الذي الناس بعض حدثين إنه حىت نعم؟ لألمر وخمالفة بالنفس إعجاب :باليهود صدورهم

 يومني ذات واليهود سنفعل سنفعل يقول يتبجح العرب ا من مذيعيمذيع إن يقول الستة األيام حرب أبكي

عصيان  النعمة شكر النعمة جزاء لون أيش شف نعم؟ ابيب تل يف كلثوم أم تغين وغدا البحر يف همبحقائ وننحي

 ،اخللق أفضل مع للصحابة حصل ما اإلعجاب هذا لوعال هذاو   االستكبار وهذا التبجح هذا ـ باهللا أعوذاملنعم ـ 

 أيضا كذلك ؛حصل ما وحصل قلة من اليوم نغلب لن قالوا بس ذكري منه شيء وال ربع وال نصف وال حصل ما



 خالصإنه  قالوا ؟ ال الإو  بتأويل محمله عن صرفواان أيضا وهم بسيطة أيضا معصية أحد يف حصلت اليت ملعصيةا

 أتاهم أن األمر وصار ؛يمةنالغجنمع  نروح أن إال بقي وال املسلمون وغلب املشركني على حصلت اهلزمية اآلن

 اآلن الكثرية املعاصي هذه كيف واحدة معصية ؛وحكمته وقدره اهللا بقضاء حصل ما وحصل اخللف من فرسان

 ـ باهللا أعوذـ  ورجعية تأخر اهللا بشريعة احلكم أن يرون لليهود صدورهم جعلوا الذين هؤالء قادة بعض يرى الذي

 ليس )) اهللا من بحبل إال((: تعاىل اهللا قول أن أرى أنا نقول أن همفامل ؛اليهود على هؤالء ينصرونيبغون  كيف

 سبب اهللا من حبل به املراد لكن ؛األمم خري يف وجيعلهم اليهودية من خيرجهم حقيقة اإلسالم ألن ؛اإلسالم هو

 املؤمنني خياطب وسلم عليه اهللا صلي للرسول يقول فاهللا وإال ؛عباده من شاء من على ليسلطهم هلم نصرا يكون

 اآلن)) جدر وراء من أو محصنة قرى في إال جميعا يقاتلونكم ال((  مسلم أنا قال من خياطب هو ما

 ال((: قوله يف اخلطاب ألن ؛الواقع هو هذا ؟ كذلك أليس حنن جدرنا وعلى رؤوسنا فوق من يقاتلوننا

 نقاتلهم ما أننا األسف مع احلقيقةيعين  اآلن حىت ، الصاحل السلف عليه كان مبا اتصفوا ملن ))يقاتلونكم

 مقدسة أرض هذه يقولون ألم باطل لكن بدين يقاتلون هم نعم؟ والقومية بالعروبة ايش نقاتلهم به ؟  باإلسالم

 دينهم كان وإن وهذا هذا بني فرق هذا ،على زعمهم الغاصبني العرب هؤالء من نسرتدها أن نريد األنبياء أرض

 ال ،أبدا ا ننصر ال صفة إىل وذهبنا دينيةال صفةال تركنا حنن أما دينية بصفة يأتون هم لكن بشيء وليس باطل

 ؛املؤمنني نصر العرب نصر ال))  منينؤ الم نصر علينا حقا وكان((  مؤمنون ألم لكن عرب ألم العرب ننصر

 بدين املؤمنني هو ما قضيتكمب ؤمننيامل لكن املؤمنني نصر حقا كان نعم يقولون الناس بعض أن الغريب ومن

 لندن بريطانيا وقصر األبيض والبيتما علموا بعد أن الكرملني  بالقضية املؤمن إن علموا ما بالقضية املؤمنني

 به املؤمنني نصر لكنو  ؛وتعاىل وسبحانه حاشا ؟ ينصرهم أن اهللا على حق أجل بقضاياهم مؤمنون كلهم

 علينا حقا وكان(( ينصرهم أن نفسه على اهللا أوجب الذي هذا ؛شريعتهل واملطبقون وكتبه وبرسله وتعاىل سبحانه

  .)) المؤمنين نصر

 خرب واآلية احلال هذه يف اآلن نراهم ملاذا))  والمسكنة الذلة عليهم وضربت(( : قوله يف االشتباه يزول هنا إذا 

  ؟يتخلف أن ميكن ال صدق حق اهللا وخرب اهللا من

 من وحبل اهللا من بحبل إال ثقفوا ما أين الذلة عليهم ضربت: (( تعاىل بقوله مقيدة هذه اآلية أن ؟فاجلواب 

 عليهم  مضروب هم ولذلك مقيدما  املسكنة لكن فقط الذلة يف تقييد عمران آل يف التقييد وشف))  الناس

 يف اليهودية اجلمعياتلو بذلوا  أبدا درمها حيصلوا أن أمل يف وهم إال قرشا يبذلون ميكن وال كانوا ما أين املسكنة



 والذلة مطلق فاملسكنة شيئا بذلوا ما وإال وابذل مما بأكثر عليهم يعود يرونه غرض أجل من هذه كلها التربعات

    نعم. الناس من وحبل اهللا من حببل إال مقيدة

 أتعشى عاوز إين قال قرش تعريفة .. واحد أدى دمياط راح جاء يهودي واحد يف ، واملسكنة الذلة يف: الطالب

ما  واهللا أنا ويتسلى فقال هو منها يتعشىالدمياطي  راح واحد تتعشى يعين بس حقيقة احلمار يعشوأ  أسلىو 

  اليهود حقيقة يهود . ألننا البلد هذه أنام يف 

   نعم. باءوا))  اهللا من بغضب وباءوا:  ((قال. نعم هذا عنهم حكى األمر هذا حال كل على:  الشيخ

  ؟ ملن اخلطاب))  جميعا يقاتلونكم ال: (( تعاىل قوله:  السائل

  .يستطيعون ما أبدايقابلونا  أن اليهود استطاع ما حقيقي إميان عندنا كان لو يعين للمؤمنني طاب: اخل الشيخ

   قابلونا ما وسبعني ثالث حرب..لكن الستة أيام حرب أيش إىل اآلن  قابلونا ما:  الطالب

  : احلمد هللا إن معنا بعض اإلميان  الشيخ

   حممود وجدنا أناس ماشة أمامنا الشيخكل الذي عرب القناة اهللا أكرب الراية قال  :  الطالب

...  كلهم سلموا فلما راحوا...بعلبة  عليهمهجم ....لوحده..كان يف سرية يهودية ...: يف عسكري  الطالب

عسكري واحد البس ثوب أخضر وحوله ،قالوا كيف تسلموا لعسكري واحد قالوا حنن ماسلمنا لعسكري واحد 

  سرية البسة ثياب بيضاء

 وجها قاتلوناي فلن باإلميان قاتلناهم فإذا للمؤمنني ))يقاتلونكم ال(( اخلطاب إن حال كل ىعل املهم :  الشيخ

 وراء من ال سطوحنا فوق من يقاتلوننا فإم اإلميان بغري قاتلناهم فإذا ؛جدر وراء من أو حمصنة قرى يف إال لوجه

   .جدر

  ؟ للمنافقني طاباخل شيخ: السائل

   ؟ آية أي : الشيخ

  )) جميعا يقاتلونكم ال((:  السائل

   . ليهودل ،املنافقني ليس ال:  الشيخ

   ؟ ))مصرا هبطواا((: تعاىل قوله يف مصر من ملرادا ما شيخ: السائل

  .  مصر تسمى عنيزة األمصار من مصر أي:  الشيخ

  ؟ مصرا هبطواا األمر:  السائل



 التوبيخ يف زيادة هذا بالد كل يف موجود هذا  ... اهللا نسأل هذه ما بغونت بلد أي واحد كل أي:  الشيخ

  . عليهم

  اين هم ؟: السائل

 نافعةال مورااأل السماء من ينزل أن اهللا من فطلبوا والسلوى املن عليهم اهللا أنزل حينما التيه يف هم:  :  الشيخ

   .يبدل الذي هو خري اهللا أسأل إين كيف فقال اللذيذة

 ؛الغضب يف للمصاحبة والباء رجعوا أي باءوا رجعوا ))بغضب باءوا(())  اهللا من بغضب وباءوا((  :قال

 عليهم غضب اهللا إن اهللا  من غضبال يعين لالبتداء من ))اهللا من بغضب(( وتعاىل سبحانه اهللا من والغضب

 منهم وجعل عليه وغضب اهللا لعنه من اهللا عند مثوبة ذلك من بشر أنبئكم هل قل: (( تعاىل  اهللا قال كما

 صفات متاثل ال الكنه ؛صفاته من صفة وتعاىل سبحانه اهللا وغضب))  الطاغوت وعبد والخنازير القرة

 ويفقد الشعر ويقف الوجه وحيمر منا األوداج تنتفخ نغضب عندما حنن ؛املخلوقني صفات متاثل ما املخلوقني

 هو بل شيء كمثله ليس اهللا ألن؛ ال ؟ اهللا غضب يف تكون العوارض هذه هل ؛نعم كذا؟ صوابه اإلنسان

 ما حسب رناسو  ذمتنا بذلك برئت حقيقية صفة الغضب بأن وسلمنا ذا قلنا وإذا ؛عزوجل باهللا يليقغضب 

 من صفة هو وليس االنتقام أي الغضب أهل التحريف يقول: إن بعض الناس بعض يرى ؛ورسوله به اهللا ناأمر 

 يقول األول وعلى ؛منه ينتقم أن أراد أي ))عليه اهللا غضب(( فمعىن االنتقام إرادة أنه آخرون ويرى ؛اهللا صفات

 من شيئا يثبتون وال اإلرادة يثبتون ال الذين هم االنتقام الغضب يقولون فالذين؛ منه انتقم أي عليه اهللا غضب

 سبع ؟ صفة كم هللا يثبتون الذين هم اإلرادة إنه يقولون والذين املخلوقة املنفصلة األفعال يثبتون وإمنا الصفات

 هذاأي  فالغضب ؛خملوقات له ولكن يريد ما اهللا إن يقولون ؛واجلهمية املعتزلة واألول األشعرية وهم ؛صفات

 اهللا إن فنقول املعتزلة وهم األول أما ؛باطل القولني كال ،باطل األمرين وكال؛ اهللا عن املنفصلة والعقوبة العذاب

 غري والشرط انتقمنا بوناضأغ ؟ معناه ويش ))آسفونا(())  منهم إنتقمنا آسفونا فلما: (( قال وتعاىل سبحانه

 نتقمناا فلما املعىن كان فائدة للكالم صار ما منهم انتقمنا مبعىن بوناضأغ آسفونالو كان  هألن ال؟ الإو  املشروط

 الغضب أن على واضحة داللة ذلك فدل منهم انتقمنا بوناأغض فلما ملعىنا ؛له معىن ال هذا منهم نتقمناا منهم

 الغضب إن :قالوا فإذا ؟الغضب إثبات من املانع فما اإلرادة أثبتم إذا :هلم نقول فإننا اآلخرون وأما ؛االنتقام ريغ

 ميل اإلرادة أيضا هلم قلنا ؟عزوجل باهللا يليق ال وهذا العيون وامحراراألوردة  األوداج وانتفاخ القلب غليان هو

 اإلرادة يف يلزمكم الغضب يف يلزمكم فما ؛باهللا يليق ال نقص أيضا وهذا ضرره يدفع أو ينفعه ما إىل اإلنسان

 ما واجلماعة السنة أهل ؟ واضح اإلرادة نفي لزمكم الغضب نفيتم وإن الغضب إثبات لزمكم اإلرادة أثبتم فإذا



 اهللا ننزه ولكننا تعاىلسبحانه و  اهللا صفات كل ونثبت اإلرادة ونثبت الغضب نثبت حنن يقولون شيء إال يلزمهم

 أن املرء على حيرم أنه ونرى ،نتخيلها ال أيضا صفاته نتخيل ال إننا مث ؛ومماثلتهم املخلوقني مشاة عن تعاىل

 العقول وكذلك األبصار تدركه ال وهو العقول به حتيط أن من أعظم ألن اهللا  ؛وتعاىل سبحانه اهللا صفات يتخيل

 على له الثابتة تعاىل اهللا صفات من صفة ؟ واجلماعة السنة أهل عند ولقن ويش الغضب إذا نعم؟ به حتيط ال

   .متثيل وال تكييف بدون احلقيقة وجه

 سبق ما كل إنه الظاهر ،سبق ما كل إليه ملشارا ذلك)) اهللا بآيات يكفرون كانوا بأنهم ذلك( (         

 هو الذي عن أدىن هو للذي سؤاهلم حىت سبق ما كل  ))بغضب وباءوا )) ((الذلة عليهم ضربت(( بس وليس

 ذلك((  اخلريعلى  كلو لس ويوفق الشر من اخلري ويعرف اخلري إىل يهدى املؤمن ألن ؛الكفر بأسباب هذا خري

 مضى فيما كانوا))  يكفرون كانوا((  للسببية لباءا ))بأنهم((: وقوله.   كله ذكر ما أي ))ذلك(( إذا))  بأنهم

 ؛السرت من مأخوذ :العلماء قال الكفر ))يكفرون(())  اهللا بآيات يكفرون((  ؛متصفون متصفون؟ أم على أو

 وعدم  سرتها معناه اهللا بآيات والكفر ؛مرةالث يسرت ألنه كافورال ىيسم مرةثال يسرت ألنه النخلة وركاف ومنه

 قال اهللا آيات يكفرون قال ما ))اهللا بآيات يكفرون(( بالباء ديتفع اجلحد معىن ضمنت وهلذا ؛ا االعرتاف

 وقوله                                                                                             .اهللا بآيات

 تتعلق والكونية بالعبادة تتعلق الشرعية ؛والشرعية الكونية كالمها، ؟ شرعية الإو  الكونية))  اهللا بآيات: (( تعاىل

 هم ما النبيني يقتلون اهللا على جرأة باهللا أعوذ)) النبيين ويقتلون((  ثانيا   .وذا ذا يكفرون فهم بالربوبية

   .احلق بغري النبيني يقتلون  فقط يكذبوم

 املشهورة وهي ))عليهم(( :قراءات ثالث فيها ))الذلة عليهم وضربت(( قبلها نعم قراءتان فيها ))والنبيني((   

 عليهم ضربت(( ))عليهم(( أو ))عليهم(( أو ))عليهم(( اهلاء ضم ا؟بينهم والفرق ))عليهم(( والثاين ؛اآلن

 وهو النبأ من ))لنبيئينا(( :والثانية )؛)لنبيينا((: قراءتان فيها))  النبيين: (( وقوله  نعم قراءات ثالث )) الذلة

   .اإلخبار

 هذا الواقع لبيان قيد وهذا))  الحق بغير: (( وقوله ؛بالباطل بل يعين))  الحق بغير النبيين يقتلون: (( وقوله 

 شرطا وليس الواقع لبيان القيد هذا إن أقول ؛ شفبفعلهم عليهم للتشنيع فعلهمب وللتشنيع الواقع لبيان القيد

   ل األنبياءت، كل قأبدا حبق نيب قتل ميكن ما ألنه ؟ شرطا ليس أليش



 باهللا والعياذهم ـ  فهم ؛أجله يتم حىت منعهم تعاىل اهللا ولكنهذا أوان انقطاع أري وما زالت أكلة خيرب .......

   .حق بغري األنبياء قتل وهي العظيمة اجلرأة هذه عندهم ـ

  ؟  ينطبق عليهواهللا يعصمك من الناس ))  ((  :تعاىل قوله  هل: السائل 

 من إليك أنزل ما بلغ الرسول أيها يا: (( قال بلغ حىت اهللا فعصمه منهم يعصمه واهللا لكن نعم أي:  الشيخ
  ؟نعم وقد بلغ الرسالة؛ الرسالة تبلغ حىت يعين))  الناس من يعصمك واهللا رسالته بلغت فما تفعل لم وإن ربك

  ؟.............: السائل 

   .اليهود هؤالء من حصل الذي هذا ظلم إنههو مات شهيدا و  األكلة هذه بسبب مات إنه قلنا إذا:  الشيخ 

 كلةاأل من والسالم الصالة عليه النيب وفاة سبب تنايف هل))  الناس من يعصمك واهللا: (( تعاىل قوله: السائل 

  ؟ املسمومة

 بلغ الرسول أيها يا :اآلية فمعىن األكلة هذه بسبب مات الرسول أن هذا صح إذا يعين بلغ: قال ملا هو:  الشيخ 

   . التبليغ انتهى جلاأل جاء إذا ولكن رسالتك تبليغ وبني بينك حيول أن أحد يستطيع فما يعين ،يعصمك واهللا

 اإلشارة مرجع هو اإلشارة أي الضمري مرجع هل ))ذلك(( :قوله))  يعتدون وكانوا عصوا بما ذلك: (( قال مث

 هذا وعلى ؛والقتل الكفر إنه الظاهر ؟ والقتل الكفر هو اإلشارة مرجع إن أو ؟تأكيداكرر  فيكون ؟ األوىل

 وقتلوا كفروا يعين ؛والقتل للكفر من كل تكون ))يعتدون وكانوا عصوا بما ذلك(( هذا بعد اليت املعاصي فتكون

  . واعتدائهم عصيام بسبب عصوا مبا

  مايف دراسة .....جنيب املؤذن  

: وقوله بعصيام أي مصدرية ))عصوا بما(( :قوله يف ))ما((و ؛للسببية الباء)) عصوا بما ذلك: (( قوله

   .معتدين وبكوم أي ))يعتدون كانوا بما((و أي ))عصوا بما(( :قوله على معطوف ))يعتدون وكانوا((

 ي ما ففعل ،به أمر ما جتاوز واالعتداء ؛عنه ي ما فعل املعصية أن مجيعا ذكرا إذا والعدوان املعصية بني والفرق

 ترك املعصية وأن بالعكس :وقيل؛ مثال ركعات مخس يصلي أن مثل به أمر ما جتاوز واالعتداء ،معصية ىيسم عنه

 تركوا وال بالواجب قاموا فما وعصوا اعتدوا هؤالء أن ملهمفا هذا أو هذا وسواء ؛احملظور فعل والعدوان ،املأمور

 أهلبعض  إليه ذهب ما إىل دليل هذا ويف ؛رسله وقتلوا اهللا بآيات كفروا حىت األمور م تدرجت فلذلك ؛احملرم

 بالثالثة مث بالثانية يستهني مث ا استهان معصية فعل إذا فاإلنسان ؛كذلك وهو الكفر دريب املعاصي أن من العلم

                                                               :يقول تستحضروا لعلكم التقوى تفسري يف أبيات علينا مر وقد ؛وهكذا

    التقى ذاك وكبيرها                              صغيرها الذنوب خل



   يرى ما يحذر الشوك                        أرض فوق كماش واعمل 
  .الحصى من الجبال إن                               صغيرة تحقرن ال 
 ما قلوبهم على ران بل كال((  النورو  اهلدى وبني بينها حالت القلوب على الذنوب تمتراك إذا صحيح وهذا 

  . ))يكسبون كانوا

  .بوفاقه أتى وقد فكيف خبالفه شرعنا يرد مل إن لنا شرع قبلنا من شرع ألن

 يلجئون فهم إليه يلجئون الضر مسهم إذا فهم ؛للخلق امللجأ هو وتعاىل سبحانه اهللا أن :أيضا منها يستفاد ثانيا

  . وتعاىل سبحانه اهللا إىل

 كل على قادرون الرسل إن يقال فال ؛سبحانه اهللا إىل االفتقار يف كغريهم والسالم الصالة عليهم الرسل أن :ثالثا

  . السوء يصيبهم ال وأم شيء

  )). لقومه موسى استسقى وإذ: (( قولهل ؛بقومهم موسى رأفة على دليل أيضا وفيها 

 ؛جيوز فال جاههم أو بذوام وإما ؛بدعائهم شيء؟ بأي التوسل لكن ؛بالصاحلني التوسل جواز على دليل وفيها

 الطريق هذا وكون التوسل هذا ،املقصود إىل املوصلة سبيلال سلوك بالتوسل املقصودو  بوسيلة ليس ذلك ألن

 من يكون به اهللا إىل التوسل فإن الشرع به يرد مل فما هذا وعلى ؛الشرع من بدليل إال ثبتي ال املقصود إىل توصل

 عليه اهللا صلى الرسول جباه لتوسلا منهم احملققون العلم أهل دنع وهلذا ؛منه ليس ما اهللا دين يف التشريع باب

  .الشرك أنواع من عدوه وسلم

 أليس يعطي ال والبخيل ،يستسقى ال العاجز ألن ؛وجواد قادر وتعاىل سبحانه اهللا أن على دليل أيضا وفيه

   اهللا أجاب وهلذا كذلك؟

 فلما يعين فقلنا ،للسببية هنا الفاء ألن ))فقلنا((: لقوله ؛وتعاىل سبحانه اهللا مسع إثبات على دليل أيضا وفيها 

  .فأجابه هءاستسقا مسع اهللا أن على فدل ،قلنا استسقى

 وجود على دليل الدعاء إجابة فإن ؛للمنكرين تعاىل اهللا وجود إثبات هامة أدلة من أيضا وهو دليل أيضا وفيها

 فاستجبنا قبل من نادى إذ ونوحا((  الداعي أجاب تعاىل اهللا أن فيها اليت اآليات ذكر من القرآن يف وكم املدعو
  .غريذلك  إىل))  له فاستجبنا الراحمين أرحم وأنت الضر مسني أني ربه نادى إذ وأيوب)) ((  له

 بالعصا احلجر يضرب وسلم عليه اهللا صلى موسى إن حيث وتعاىل سبحانه اهللا قدرة كمال على دليل وفيه

 دليل فهو ؛مبثله العادة جرت ما ، الصورة ذهما هو  لكنمبثله ال، أيه   ؟ مبثله العادة جرت وهذا ؛عيونا فيتفجر



 وبقيت تغريت ما بالطبيعة األمور كانت لو ،طبيعة إنه عيونئالطبا يدعوا كما األمر ليس وأنه اهللا قدرت على

  .عليه هي ما على

 آيات عدة العصا ذا تعلق وقد ال؟ الإو  موسى نبيه ا يصدق وتعاىل سبحانه اهللا آيات من آية على دليل وفيه 

  . وانقلب حية أي نعم ؟نعم السحرة سحر وأكل ،فانفجر احلجر به وضرب ،فانفلق البحر به ضرب أنه: منها

: األوىل لفائدةا ؛لفائدتني عينا عشرة اثنيت املتفجر املاء هذا جعل حيث وتعاىل تبارك اهللا حكمة على دليل وفيه

 العداوة عن االبتعاد:  ثانيا. ازدحامب شقةامل عليهم حلصلت واحدا عينا كان لو ألنه ؛إسرائيل بين على السعة

 الضيق مع واحد مكان يف مجعواكانوا  فلو أسباطا عشر اثين أسباطا عشرة اثنيت كانوا ألم ؛بينهم والبغضاء

 إسرائيل لبين وتعاىل تبارك اهللا رمحة من فهذا ؛القتال إىل يؤدي ورمبا شديد نزاع بينهم حلصل املاء إىل واحلاجة

 أناس كل))  مشربهم أناس كل علم قد: (( بقوله النعمة هذه إىل اهللا أشار وهلذا ؛عينا عشرة ثنيتا فجره حيث

   .إسرائيل بين من ؟أين من

: قال وهلذا ؛بالشكر يقوموا أن ألجل العظيمة النعم ذه إسرائيل بين يذكر وتعاىل سبحانه اهللا أن على دليل وفيه

  ))  مفسدين األرض في تعثوا وال  اهللا رزق من واشربوا كلوا(( 

 اإلباحة فيه فاألصل لإلنسان واملشروب املأكول من اهللا خلق ما أن :هذا من يستفاد ))واشربوا كلوا((: قوله ويف

 فمن ؛احلل فيه فاألصل السماء من أنزل أو األرض من لنا اهللا أخرج فما ؛لإلباحة مر كما هنا األمر نأل ؛احللو 

  ؛الدليل عليك نقول حرام هو بل حبالل ليس هذا وقال منه شيء حل يف نعم الدليل فعليه منه شيء حل يف نازع

 واإلباحة احلل فيها فاألصل اهللا خلق مبا نتفاعاتواال املعامالت وأما ؛العبادات ؟ احلظر فيه األصل الذي هو ما 

.  

 النهي يف واألصل))  مفسدين األرض في تعثوا وال: (( لقوله األرض يف اإلفساد حترمي : اآلية هذه من تفادسوي

  .التحرمي

))  تعثوا وال اهللا رزق من واشربوا كلوا: (( قولهل الفاعل حال حبسب تقبح احملرمات أن :أيضا منها ويستفاد

 يف يسعى ؟ أنواكمل  أن منه يليق ال كماله بل حاجته به تقوم ما وأعطاه الرزق يف له اهللا وسع ملن يليق ال فإنه

يف شيء  .لغريه اإلصالح ويف لنفسه الصالح يف فيسعى ،النعم هذه بشكر يقوم أن به الالئق بل افساد األرض

  تتعلق باآلية؟

  . لفساد يف األرض سبب املعاصي : أن الطالب



 كسبت بما البحر البر في الفساد ظهر: (( يقول تعاىل اهللا نأل ؛األرض لفساد سبب املعاصي أن:  الشيخ
 لفتحنا واتقوا آمنوا القرى أهل أن ولو: (( وقال بوجامل ذكر هذا))  عملوا الذي بعض ليذيقهم الناس أيدي

 ويقول ؛ثاين ذكر آية هذه))  يكسبون كانوا بما فأخذناهم كذبوا ولكن واألرض السماء من بركات عليكم

 إذا حتى شيء كل أبوابفتحنا عليهم )) شوفوا البلوى ((عليهم فتحنا به ذكروا ما نسوا فلما((  :تعاىل
   )).مبلسون هم فإذا بغتة أخذناهم أوتوا بما فرحوا إذا(( البطر فرحهنا  بالفرح واملراد))  أوتوا بما فرحوا

  ؟ وسلوى من يكون أنه شرط هذا))  واشربوا كلوا: (( تعاىل قوله: السائل  

   .األكل باب من وهو والسلوى املنمن  ذكره سبق مبا والسلوى املن من معروف األكل ألن نعم:  الشيخ

  ...........؟: السائل 

  االستسقاء ........:  الشيخ

 اْألَْرضُ  تـُْنِبتُ  ِمما لََنا ُيْخِرجْ  رَبكَ  لََنا فَادْعُ  َواِحدٍ  َطَعامٍ  َعَلى َنْصِبرَ  َلنْ  ُموَسى يَا قـُْلُتمْ  َوِإذْ : ((تعاىل اهللا قال مث
رٌ  ُهوَ  بِالِذي َأْدَنى ُهوَ  الِذي َأَتْسَتْبِدُلونَ  قَالَ  َوَبَصِلَها َوَعَدِسَها َوُفوِمَها َوِقثائَِها بـَْقِلَها ِمنْ   فَِإن  ِمْصًرا اْهِبطُوا َخيـْ

لةُ  َعَلْيِهمُ  َوُضرَِبتْ  َسأَْلُتمْ  َما َلُكمْ  هِ  ِمنَ  بَِغَضبٍ  َوبَاُءوا َواْلَمْسَكَنةُ  الذُهمْ  َذِلكَ  اللهِ  بِآيَاتِ  َيْكُفُرونَ  َكانُوا بِأَنـالل 
  )) يـَْعَتُدونَ  وََكانُوا َعَصْوا ِبَما َذِلكَ  اْلَحق  ِبَغْيرِ  النِبيينَ  َويـَْقتـُُلونَ 

 يغري اهللا أن طلبوا إم حيث وسفههم إسرائيل بين لؤم: أوال ؛عدة فوائد الكرمية اآلية هذه من يستفاد أيضا هذا

 املن ؟ واحدال طعامال هو ما))  واحد طعام على نصبر لن: (( قوهلمل ؛نظري له يوجد ال الذي الرزق هذا هلم

 نصرب ما يعين ،ممراده هذا ،واحدة حال واحدة    ريةتو  يعين ني،طعام هو واحدا طعاما بكونه واملراد ؛والسلوى

  ....نبغي  فقط هذا إال عندنا ما احلال هذه على

 اهللا، لنا دعا أو ربنا لنا دعا  يقولوا ومل))  ربك لنا دعا: (( قوهلمل ؛متغطرسه على دليل منها يستفاد أيضا وفيه

 ما مثل ))ربك لنا دعا((:  يقولون ذلك معو  مبوسى يؤمنونكانوا  أم مع ،نفةأ باهللا والعياذ عندهم نأك ربك

  .كربياء غطرسةلؤم و  عندهم باهللا والعياذفهم ))  قاعدون هاهنا إنا فقاتال وربك أنت اذهب: (( قالوا

  .كذا؟ طيب األعلى عن األدىن طلبوا حيث إسرائيل بين أمة احنطاط على دليل أيضا وفيها

 احملرم الشيء خيتارون الذين هؤالء ذلك ومن ؛اليهود من شبه ففيه األعلى على األدىن اختار من أن :أيضا اوفيه

 عادي مثل حالوة وأعطوا الطائرة يف جنيب إىل كان الذي الرجل قصة كميلع قصصت قدو   ؛احلالل الشيء على

ألنه عمره ما ركب الطائرة إال هذه  فقلت له ........ حالوة أعطوه :اآلن أقصها عليكم تهاصقص ال؟ الإو  نعم

فقال واهللا أنا مشتهي  ...اإلنسان الضغط واهليجان وعلى فف ختوقلت له إن هذه احلالوة يقولون إا  املرة 



 .... مصمم رح هناك أو انتظر حىت تروح مطار القصيملكن إذا أنت وقال أنا ما   قلت هذه أطيب  السكارة

هم عند عند بالدخان املبتلني إن ونسمعيعين خيتار هذا على هذا؛  شف نسأل اهللا السالمة حال كل علىو 

 عافهم اللهم خيتار ما سنةال هو الذي التمر فطور يعين هكذا مسعنا جارةيبالس يفطر ما أول  رمضان يف رافطاإل

 شيئا خيتارون وهؤالء مباحا شيئا اختاروا إسرائيل بين ألن ؛إسرائيل بين من أشد بل إسرائيل بين من شبه فيه فهذا

  . حمرما

   .واألفضل كمللأل ينظر األمور كل يف واألفضل لألكمل ينظر أن املرء مهة علو أن على :دليل أيضا وفيها

 ؛عليه مدحي اإلنسان فإن اإلسراف حد إىل يصل مل إذا واملشارب املآكل يف التوسع أن على :دليل أيضا اوفيه  

 ،خري هو ما استبدلوا هؤالء أن ذلك وجه؛ املذموم الورع من فإنه  له اهللا أحل مما شيء عن تورع أو حرم من وأن

 فإنه وتزهدا تورعا وإمنا شرعي غرض لغري املباحات من شيئا ترك فمن ؛خري هو بالذي أدىن هو الذي استبدلوا

 اجتنب الرمادة عام يف أنه عنه اهللا رضي عمر املؤمنني أمري عن ذكري ما مثل شرعي لغرض كان إذا أما ؛مذموم

 الناس أشوف أين كيف ألين اللحم آكل ما يعين )التمر خل إال إدامي جعلأ أن يمكن ما( وقال اللحم

 األمور من ليس فهذا تزهدا وأما به بأس فال شرعي لغرض كان فإذا  ؛اللحم من أشبع وأنا يف هذا العام جائعني 

   .)مذموم أمر هذاإن ( اإلسالم شيخ قال بل احملمودة من وال املشروعة

                                                                                      شرعي؟بغرض  ما هو شيخ لزهدا: السائل  

                                                                                                                        :  أي نعم الشيخ

  ؟ : الزهد نفسه ما هو بغرض شرعيالسائل 

  .بلي :  الشيخ

  .الزهد يف أحاديث وردت ألنه : السائل 

  ما هو؟  ؟ الزهد هو ما لكن نعم أي الزهد؟ يف :   الشيخ

  . . .؟يلبس جالبية مرقعة يعين : السائل 

 ينفع ال ما ترك الزهد ؛اآلخرة يف يضر ما ترك والورع ،اآلخرة يف ينفع ال ما ترك لزهدا ،تزهد هذاال ال  :  الشيخ

 فمثال بصحيح ليس هذالكن  واحد مبعىن والزهد الورع إن يظنون الناس بعض كان وإن؛  يضر ما ترك والورع

 يف أنفع هو ما إىل ليتوصل يدعها ،زاهد هذا؟ يسمى أيش أنفع هو مبا عنها ت استغناءاملباحا يتجنب الذي

 ماحينو  ؛ورعا يسمى هذا اآلخرة يف أنفع تكن مل وإن باملباحات اشتغاال احملرمات يدع والذي ؛زاهدا يعترب اآلخرة

 الشرعي والغرض ،شرعي لغرضإذا كان  إال مبحمود ليس فشقالت ،فشقيت اإلنسان أن معناهما هو  الزهد نقول



 قلوم كسر وبغناه به يليق ما مثال لبس ولو فقراء أناس بني اإلنسان يسكن مثال أو ،عمر عن ذكرنا ما ثلم

   .املرءعليها  حيمد قد اليت األمور من تركه أيضا هذا نفوسهم يف أثر ذلكل وحصل

  ؟)) مصرا هبطواا(( ؟ تؤخذ أين من ؛والبصل والعدس ومثوال القثاءو  لبقولا حل على دليل هذا ويف

  . سألتم ما لكم يباح مما ،لكم فإن ))سألتم ما لكم فإن(( اهبطوا مصرا  :اهللا يقول 

  ؟موسى شريعة يف هذا قائل قال فإذا 

 بقول فيها قدر والسالم الصالة عليه الرسول إلى قدم( فإنه ؛بوفاقه وردت بل خبالفه ترد مل وشريعتنا قلنا: 
 أناجي فإني كل قال ثم قربوها الرسول فقال ؛كره أيضا أصحابه بعض ورآه أكلها كره فلما أكلها كرهف

 عليه النبي كراهةمن   وعلموا البصل في الناس وقع لما خيبر في( وكذلك ؛هلم فأباحها )تناجي ال من
 يف حىت حالل فهو حالل أنه فبني )اهللا أحل ما تحريم بي ليس إنه؛ :فقال حرمت قالوا لها والسالم الصالة

 أنه فالصحيح خبالفه تأت ومل بوفاقه تأت مل لو أنه مع ،األمر هذا بوفاق جاءت اإلسالمية الشريعة أن شريعتنا

  .األصل ىعل

 ينبت؟ والذي )األرض تنبت مما((: لقوله األول الفاعل إىل ال مكانه إىل الشيء إسناد جواز على دليل هذا ويف

  .وتعاىل سبحانه اهللا

 أو شرعا سبب أنه ثبت الذي ،احلقيقي سببه إىل الشيء إسناد اجلواز اإلسنادوهو  :الثانية فائدةلا هذا من ونأخذ

 إليه وأتيت اجلوع من ميت مثال الرجل هذا :قلت إذا مثال بالزم ليس ،الزمب هو ما ،باهللا تقرنه أن بدون حسا

 ثبت الذي سببه إىل الشيء إسناد ؛جائز ، هذاجيوز جيوز؟ ما الإو  جيوز هللك اخلبز هأكل ال لو قلت وأعطيته خببز

 الثاين السبب مع اهللا قديرت هو الذي األول السبب تثبت أن احملظور .به بأسال  هذا سببه أنه شرعا أو حسا

 اهللا ال لو تقول مثال ،السبب هذا وبني اهللا بني تسوي حينئذ ألنك ؛احملظور هو هذا ،بالواو ويش هو؟ مقرونا

التشريك؛ ما هو  أيش؟ يقتضي حبرف بغريه وتعاىل سبحانه هللا تشريك هذا ألن ؛جيوز ما هذا هللك واخلبز

 اآلية هذه يف نقول اآلن احلاصل ؛فالن مث هللا ،بأس فال التسوية عدم مع التشريك وأما ؛التسوية التشريك يقتضي

 يكون أن احملظور أيش هو ولكن؟ ولكن ،به بأس ال حسا أو شرعا احلقيقي سببه إىل الشيء إضافة أن على دليل

  . التسوية يقتضي الذي بالواو اهللا مع مقرونا

 ؟)) عندي علم على أوتيته إنما: (( قال حينما قارون ذم قد وتعاىل تبارك اهللا أليس: قائل قال إذا طيب 
  ؟السبب هو يكون قد صحيح وهو العلم إىل املال هذا حصول فنسب



 سبب فةاإض سببه إىل الشيء أضاف إذا اإلنسان أن ومعلوم ،اهللا من هذا يكون أن أنكر الرجل هذا نأل :قلنا 

 أشبه وما ستقاما ما صنعت أين ال ولو صنعت الذي أنا هذا قلت لو مثال ، حىتجيوز ما حمرم يكون وآخرا أوال

 السبب إىل أضفته إذا أما ؛جيوز ال هذا اهللا من به مستقل أنك نويت إذا استقام ما البناء هذا أبين ال لو ذلك

 ثبت وقد به بأس ال فهذا به السبب هذا بإنفراد عقيدة لك يكون أن بدون احلس أو الشرع يهعل الدال احلقيقي

 فأضاف )النار من األسفل الدرك في لكان أنا ال لو( طالب أيب عمه يف قال أنه والسالم الصالة عليه النيب عن

  .أنا فلوال  وسلم عليه اهللا صلى نفسه إىل أضافه طالب أيب على التخفيف

  ؟.........: السائل 

 خيشى ألناس ريعةذلا باب سد قصده فإن عنه اهللا رضي عباس ابن عن صح إذاو  فيه رنظي األثر هذا:  الشيخ

  . عليهم

  ؟ كذا  ال لو نقول أن األفضل: اجلواز هذا هل السائل 

  األفضل أي نعم. هذا كذا قدر اهللا أن ال لو تقول أن األفضل ،ال:  الشيخ

 يستبدل الذي يوخبون هؤالء مثل وأن إسرائيل لبين والسالم الصالة عليه موسى توبيخ على دليل أيضا وفيها

 هو بالذي أدنى هو الذي أتستبدلون: (( قال حيث وخبهم موسى ألن ؛للتوبيخ مستحق خري هو بالذي األدىن
  )). خير

 فأن مصرا هبطواا: (( قال ألنه ؛عدا  هلا يكن مل إذا الوساطة عن تذريع أن لإلنسان جيوز أنه على دليل وفيه
 الناس بعض يأتيك أحيانا إذا ؟ ال الإو  األرض تنبت مما لكم خيرج أن اهللا أدعوا إين حاجة ما)) سألتم ما لكم

 أو مستعد فأنا تستطع مل إذا وحاول أنت اذهب تقول أنت مث مةهامل هذه يل تنجز فالن إىل يل توسط يقول

 هذا وجه حتمي أنك األول سببال: لسببني األوىل األحسن ؟ وتتوسط تأخذ طول على أنت أنك األحسن

 :الثاين األمر ؛واحدة هذه مةاالقي يوم إىل جبينه يف هذه تكون فسوف له توسطت إذا هألن ؛لك التذلل من الرجل

هذه؟  الكلمةمعىن فامهني  ؛فوق من الباب ينسد مث إغالقها تستطيع ال أبوابا عليك تفتح رمبا هذا فعلت إذا أنك

 الباب عليك ينسد مث م؛منه التخلص تستطيع ما ناس إليك يأيت توسطعلى طول  جاءك من كل إذا ميكننعم، 

 حنتاج ما هذا قالوا .... منك وسائط أربع أو وسائط ثالث معنده يوم كل أنه رأوا إذا ؟ينسد كيف ؛فوق من

 ينبغي املسائل هذه ؛شفاعتك يقبلوا أن املهم من يكون قد أمر يف يردونك مث ردك عليهم وهانأن نقبل وساطته 

 ما أليش فيقول الشخص يرحم نساناإل أحيانا وإال العاطفة على قلعلل مغلبا حازما فيها يكون أن اإلنسان

 فإنه أمامه األبواب سددت إذااستعداد أنه  وعنده ةصحيح نظر وجهة رأى إذا استعداد عنده كان فإذا أتوسط



 ما اإلنسان كون نهإ كثرية مسائل يف ذلك أثر رأينا وقد ؛العامة وللمصلحة للطرفني خري هذا يكون  يتوسط

 عليه موسى كون طيب. نعم   األول سئولامل لدى أيضا له أحشمو  أحسن هذا يتوسط دائما دائما يكون

: قال وإمنا هلم اهللا يسأل ومل عبادة نفسه الدعاء نفسه عبادة الدعاء أن مع اهللا يسأل أن ميتنع والسالم الصالة

   .سألتم الذي جتدون إنكمف تنزلون بلد أي ))مصرا هبطواا((

  ؟ اهللا على السؤال حقري هذاإن  يقال ما. نعم ؟ شيخالسائل: 

 كل شيء كل اهللا يسأل إنسان ..)نعله شراك حتى ربه أحدكم ليسأل(  احلديث يف جاء أبدا ال ال:  الشيخ 

  . حاجة

  .............: السائل 

  هذا بعد التيه  ....: املعىن أي مصر تروحون  الشيخ

  ؟ ناببلد مصر وال فعال مصر يعين مصر إىل مبصر حيتج: السائل 

  كم..ببلد ما  ال :  الشيخ

  ؟ مصر  روح نهإ موسى إىل أوحى وربنا : السائل 

 كذلك فاكهين فيها كانوا عمةنو ((  قال: فرعون غرق يوم من مصر ملكه وتعاىل سبحانه اهللا ال  ال:  الشيخ
   )). إسرائيل بني أورثناها: ((قال الشعراء ويف))  آخرين قوما وأورثناها

  وطلبهم لألدىن مع وجود األعلى، ما قولكم عنهم  استخفافهم او بالنسبة إنكار بين إسرائيل للنعمة ،: السائل 

     ؟. . .

 وأظنها العلماء لبعض ينسبوا فتوى على فيها الناس اعتمد وقد خطأ هذا خطأ هذا إن: قولنا واهللا:  الشيخ

 هو ما .....وهذا أثر ويصري له يطعم حينما مطعوما و ماال يكون إمنا الطعام إن يقولون ،بصحيحة ليست

 بشيء يعين حنقق أن ينبغي اليت املسائل هذه مثل أن أرى وأنا إليه نسبتعمن  تصح أظنها ما هذه ولكن مطعوم

 يف ......قبل ينحشون األشياء هذه ينحشون يعين بأم يلتزمون وإال يلتزمون أظنهم ما بس وإال للطعام خاص

 أن ااري  نسمع ذيلا اآلن املشكلة األخرية واملشكلة مشكلة هذه وإال الطعام من أثر هلا يبقى ال حبيث أشياء

   .........رات لبيابا معها يسمحون ما مإ املدن  يف اليت تعمل 

يف  مقيدة مطلقة اآلية هذه أن ذكرنا وقد نعم؟ املسكنة وضرب ،إسرائيل بين على الذلة ضرب على دليل هذا ويف

 هنا باملسكنة واملراد.  باقية فهي سكنةامل أما ،فقط للذلة بالنسبة للمسكنة؟ بالنسبة الإو  للذلة بالنسبة ؛أخرى آية

 الوقتاعتبار ببالنسبة  الواقع نظر من لكن ؛أيضا احلسي يكون وقد القليب نعم ؟ احلسي الفقر أو القليب الفقر



 اليهود بأيدي كل واملغرب الشرق يف االقتصاد كل ا،كله الدنيا اقتصاد ملكوا اليهود أن األمر حقيقة وأن احلاضر

 اقيده عمران آل سورة يف تعاىل اهللا فإن الذلة أما ،القلبية املسكنة القلب، هنا املسكنة املقصود علم بأن اآلن،

 وضربت الناس من وحبل اهللا من بحبل إال((  مطلقة املسكنة))  الناس من وحبل اهللا من بحبل إال: ((فقال
  . استثناء بدون))  المسكنة عليهم

 ألن ؟ تؤخذ أين من ؛اإلسالم قبل من حاربوهم لو لمسلمنيل يقومون ال إسرائيل بين أن على دليل هذا ويف

 الوبال سيكون أنه الشك فإا واإلسالم بالطاعة حوربوا فإذا كذلك كانت فإذا نعم؟ املعصية سببل الذلة ضرب

 عندكم الفائدة )) . جدر وراء من أو محصنة قرى في إال جميعا يقاتلونكم ال: (( تعاىل اهللا قال وقد عليهم

  نسيت. أنا العدد

   عشر الرابعة :  الطالب

 ووقوع ))،اهللا من بغضب وباءوا((: قولهب للغضب إسرائيل بين استحقاق :عشرة رابعةال فائدةال نعم:  الشيخ

  .وتعاىل سبحانه ))اهللا من بغضب((: قوله من ووقوعا بائه من استحقاقا عليهم الغضب

  .للسببية باءألن ال  ))بأنهم ذلك((: لقوله ؛األسباب إثبات: عشرة اخلامسة والفائدة

 بآيات يكفرون وكانوا((: لقوله ؛واملسكنة والذل للغضب سبب اهللا بآيات الكفر أن: عشرة السادسة الفائدة
  . ))اهللا

 باهللا الكفربني  مجعوا أم موه نعلم فيما فوقه منتهى ال الذي ،إسرائيل بين عدوان: عشرة السابعة والفائدة

  .)) حق بغير النبيين ويقتلون((: لقوله ؛اهللا نبياءأل والقتل

 بل ،همفهوم ما خيرج قيدا ليس هنا القيد أن ذكرنا نناأل ؛حق بغري قتل األنبياء قتل أن: عشرة الثامنة والفائدة

  .والتعليل الواقع لبيان قيد هو

  اهللا بآيات كفرهم يعين)) عصوا بما ذلك(( تؤخذ؟ أين من ؛للكفر سبب املعاصي أن: عشرة التاسعة الفائدة

 ؛حقيقة وهذا الكفر بريد املعاصي إن: العلم أهل قال وهلذا ؛متردوا عصوا ملا يعين ،العصيان أسبابه األنبياء وقتلهم

 كانوا ما قلوبهم على ران بل كال((  الكفر إليه يصل حىت القلب ياجس خترق باهللا والعياذ املعاصي ألن
 وقتل بالكفر تعلل فيكون األوىل هي الثاين ذلك إن يقول العلماء بعض نإ التفسري يف وذكرنا)) يكسبون

 بما ذلك(( ل:و قي اناعدو  علونهجي ،عدوان األنبياء وقتل معصية الكفر وجيعلون ،ناوالعدو  واملعصية األنبياء
 بغير النبيين ويقتلون((: معين هو ،يعتدون وكانوا ))اهللا بآيات يكفرون كانواو (( :قوله معين هو ))عصوا
  الفقه أصول يف املعروفة قواعد من ألنه ذلك عدم األصل ولكن ؛للتوكيد شارةاإل السم التكرار ويكون ))الحق



 أن والتأسيس توكيدا أحدمها زيادة معناه التوكيد ألن ؛التأسيس فاألصل كيدو والت التأسيس بني األمر دار إذا أنه

  .الكالم يف األصل هو وهذا أصل منهما كال

، بني العدوان وبني اخلالق معصية هي ليتا املعاصي بني ـ  باهللا والعياذـ  مجعوا إسرائيل بين أن على دليل وفيه 

 ؛نقصا أو غلوا الواجب يف يزيدون ،الواجب على الزيادة والعدوان احملرميف  عصيةامل إن قيل  املعاصي والعدوان،

 تركا أل معصية ؟ معصية سميهن أو اعتداء اعدوان سميهن مثال الصالة فرتك ؛احملرم فعل فهي املعصية وأما

  انتهى أي نعم. .عدوان كالزنا احملرم وانتهاك ؛واجب

 حقيقية صفة أنه بينا وقد ))اهللا من بغضب وباءوا: (( لقوله ؛وتعاىل سبحانه هللا الغضب إثبات اآلية هذا ويف

  . احلقيقة وجه على عزوجل هللا إثباا جيب

 تكون أن كمةاحل من وهذا ؛عصوا مبا ذلك ، بأم ذلك، بأسباا أشياء ربطحيث  اهللا حكمة بيان :أيضا وفيه

 أقوى موانع توجد قد ولكن األسباب توجد قد  موانع هلا كوني  قد األسباب أن الحظوا لكنو  ؛مؤثرة األسباب

 هذا املانع يقطع قد والسبب السبب يغلب قد املانعكون ي األمور بني املوازنة ألن ؛أيضا احلكمة من وهذا ؛منها

   ؟ بعد شيء يف. شرعه كل ويف تقديره كل يف احلكمة له وتعاىل سبحانه فاهللا نعم؟ احلكمة من أنه شك ال

  ؟ يقع وكيف اإلسرافحد : السائل 

 هنا الفعل هذا يكون قد نهأل ؛حبسبه وضعم كل ويف ،اإلسراف هو احلد جماوزة ،احلد جماوزة اإلسراف:  الشيخ

 وقد ،لفالن بالنسبة إسرافا وليس لفالن بالنسبة إسرافا الفعل هذا يكون قدو  ،بإسراف ليس آخر بلد ويف إسرافا

   . آخر زمن يف إسرافا وليس الزمن هذا يف إسرافا الفعل هذا يكون

  ؟  واملعصية وثعال الفرق: السائل  

  . األمر خمالفة واملعصية ،اإلفساد وثالع اإلفساد هو وثالعتعثوا؟ :  الشيخ 

  : مامها واحد ؟السائل 

ما  عصا اثع معىن هو ما لكنمتالزمات مها  باملعاصي يكون اإلفساد ألن: مها واحد لكنهما متالزمات  الشيخ

   ميكن عصا مبعىن عثا.

  موسى؟ يا بقوهلم منادته بامسه جمرد السالم عليه موسى مع إسرائيل بين أدب سوء اآلية من يؤخذ هل: السائل 

 يدعوه ال وأن الرسالة بوصف ينادوه بأن مأمورين إم ثبت إذا وهذا ،أدب سوء نهم يؤخذ رمبا واهللا :  الشيخ

 الكبري اإلنسان املناداة نإ النظر بقطع اآلن عرفنا سبح فيما حال كل على لكن .؛عنه أدري ما وهذا ،بامسه

 يرى بامسه يا فالن  سنا منك أكرب نسانإلتقول مثال  كان لو حىت ؟ ال الإو  األدب سوء من نوع يعترب بامسه



 أدب سوء هوف وتعاىل سبحانه اهللا عند ومنزلة قدرا منه أكرب كان إذا هذا فكيف ؛أدب سوء  هذا أن الناس

 مصدر الدعاء أن هنا))  بعضا بعضكم كدعاء بينكم الرسول دعاء تجعلوا ال: (( تعاىل اهللا قال وهلذا حقيقة

 ،املفعول إىل مضافا يكون أنوجيوز  الفاعل إىل امضافأن يكون  جيوز أنه عينمب املفعول وإىل الفاعل إىل مضاف

 كما بامسه تنادونه ما يعين ،بعضا بعضكم كدعاء الرسول كمء دعا علواال جت :ريصي املفعول إىل افاضم كان إذاف

 دعاكم إذا إياكم الرسول دعاء جتعلوا ال صار الفاعل إىل مضافا جعلناه وإذا ؛بعضا بعضكم ينادي كما تنادون

 اهللا يعلم قد: (( قوله هذا ويرشح بعضا بعضكم خيالف كما فتخالفوه بعضا بعضكم كدعاء جتعلوه ال شيء إىل
   )) .فتنة تصيبهم أن أمره عن يخالفون الذين فليحذر لواذا منكم يتسللون الذين

  ؟واألنبياء للرسل اهللا من اختبار هذا هل: ......السائل 

 يأخذ حيث وتعاىل سبحانه اهللا حكمة بيان ومن همرب ص يف أجرهم زيادة من قيقةيف احل هذا بل بداأ ال :  الشيخ

 إنا: (( يقول اهللا ألن انتصر باجلهاد أمر من كل ،باجلهاد أمر الرسل من أحد قتل ما أنه مع االنتقامب هؤالء
 تلوت ليتا هذه اآلية بني اجلمع هو وهذا))  األشهاد يقوم ويوم الدنيا الحياة في آمنوا والذين رسلنا لننصر

 فإن ،اآليتني بني اجلمع نذكرها أن نسينا حقيقة هذه فإنه))  الحق بغير النبيين ويقتلون: (( قوله وبني األخرية

 ؛نصر األنبياء من باجلهاد أمر من وأن ،باجلهاد يؤمروا مل قتلوا الذين أن:  بينهما اجلمع إن يقول العلماء بعض

 ؛واحلجة القول يف نصرا فيكون صدقهم وبيان ،أعدائهم على احلجة إقامةب الدنيا يف نصرهم إن يقول من ومنهم

 قاموا وأم حسن ذكراوختليدهم،  ذكرهم ببقاء))  آمنوا والذين رسلنا لننصر إنا((  أيضا يقول من ومنهم

 لو نهأل باجلهاد أمر من كل وأن ،األول الوجه األقرب ولكن  ؛همأعداؤ  قتلهم ولكن األمانة أدوا و اهللا ةسالبر 

:  اآلية هذه إن قوالاأل فأقرب ،عنه اهللا ينزه عبثا باجلهاد األمر صار املطلقة اهلزمية النتيجة وصارت باجلهاد أمروا

   .نعم باجلهاد أمروا الذين م ملرادا))  رسلنا لننصر إنا(( 



 من املؤمنني وأن أحدا يظلم ال أنه وتعاىل سبحانه بني والغضب، واملسكنة الذلة ضرب من إسرائيل بين به عاقب

 اهللا من بغضب وباءوا: (( قال ملا أنه قبلها ملا اآليةسبة منا فهذه ؛اهللا عند أجرهم هلم كلهم وغريهم إسرائيل بين

 والذين آمنوا الذين إن: (( فقال أجرهم يضيع ال اهللا فإن صاحلا وعمل منهم آمن من أن بني))  بأنهم ذلك

 من ((     : قال مث )) آمنوا الذين إن (( :قوله))  اآلخر واليوم باهللا آمن من والصابئين والنصارىهادوا 

 واليوم باهللا ((: بقوله بني مث مطلقا باألول كان وأنه األول هو الثاين اإلميان هل )) اآلخر واليوم باهللا آمن

 ((: قوله ويكون به اإلميان جيب مبا عام )) آمنوا الذين إن (( يعين مقيد مياناإل به يراد األول أن أو ؟ )) اآلخر

 فيه يكون فال هذا وعلى ؟ )) والصابئين والنصارى هادوا والذين ((: بقوله قيدا )) اآلخر واليوم باهللا آمن من

 ((:  قوله معين هو )) اآلخر واليوم باهللا آمن من ((: قوله إن: قال من منهم املفسرين بني خالف فيه ؛تكرار

 والنصارى، ، هادوا والذين ، آمنوا الذين:  أصناف مخسة ذكر اهللا أن الصحيح ولكن ))؛ آمنوا الذين إن

 املراد ويكون )) والصابئين والنصارى هادوا الذين ((:  قوله على عائد هذا )) آمن من (( أربعة ، والصابئني

 أتباع والنصارى موسى، أتباع اليهود هادوا بالذين املراد ويكون ، وسلم عليه اهللا صلى حممد أمة آمنوا بالذين

 من ومنهم ؛النصارى من فرقة الصابئني إن: يقول من فمنهم أقوال عدة على فيهم ختلفا والصابئني عيسى،

 تدين مستقلة أمة إم: يقول من ومنهم ؛اوس من فرقة إم: يقول من ومنهم ؛اليهود من فرقة إم: يقول

 إذا ولكنهم نعم ؛بدين يتدينون ما فطرةال على كانوا من هلم دين ال من إم: يقول من ومنهم ؛ا خاص بدين

 وسلم عليه اهللا صلى النيب قريش مست وهلذا ؛األقرب هو وهذا األمر هذا هلم صار اآلخر واليوم باهللا آمنوا

 ألن وذلك مستقلة أمة هم بل والنصارى اليهود من فرقة ليسوا فالصابئون  ؛قومه دين عن خرج ألنه ؛الصابئ

 قوم فهؤالء العربية اللغة يف الدين عن ارجاخل معناها الصابئ إن نقول مث ؛ونوعا جنسا التغاير  طفالع يف األصل

 ألم هلم أجر ال أو يؤجرون اآلخر واليوم باهللا فآمنوا الرسل إليهم أرسلت إذا هؤالء فطرم على دينب يدينون ال

 آمنوا إذا لكن نصراين بأنه يذم ال والنصارى يهود بأم يذمون ال اليهود: نقول أن وهلذا ؛يؤجرون ؟ صابئني كانوا

 والنصارى، واليهود، املؤمنني، أصناف أربعة فيقول لك اهللا )) اآلخر واليوم باهللا آمن من((  أجرهم فلهم

 واليوم باهللا آمن من املؤمنني غري اليت الثالثة األصناف يعين اآلخر واليوم باهللا منهم آمن من هؤالء ؛والصابئني

  .أجرهم يضيع ال اهللا فإن اآلخر

 على التزم وتعاىل سبحانه ألنه أجرا الثواب تعاىل اهللا ومسى ثوام أي أجرهم))  ربهم عند أجرهم فلهم((  

   . لألجري ملن؟ األجرة بدفع املستأجر كالتزام األجرة بدفع األجري كالتزام به جيزي أن نفسه



 حممد أمة جعلناها إذا وسلم عليه اهللا صلى حممد أمة هذه))  آمنوا الذين إن((  اآلية يف قلنا عندماالسائل :

 واليوم باهللامنهم  آمن منإن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين ((  اهللا قول يف قولن كيف

   ؟)) اآلخر

  .هادوا بالذين خاصة هذه آمن من: الشيخ

  األربعة هذه هم :فهل لسائلا

   .  فقط الثالثة ألصنافل باألربعة، هم ما ال : الشيخ

  اوس؟ هم الصابئني يف قيلالسائل :

  .اوس مع احلج ويف سورة يف اهللا ذكرهم وهلذا ماهم اوس منهم فرقة ،ال:الشيخ 

   . اهللا شاء إن احلج يف قلت كما احلج سورة وبني بينها املقارنة إىل ونرجع اآلية نكملس وهنا

  ؟اآلية يف األربعةالعائد على  شيخالسائل :

 والصابئين والنصارى هادواآمنوا والذين  الذين إن ((: يقول من منهم ذكرنا عائد على من بل ،ال الشيخ :

 آمن من ((:  قيد من البد إنه واضح للثالثة بالنسبة فهو اجلميع على عائد إنه))  اآلخر واليوم باهللا آمن من

 يصري األربعة على عائد جعلناه إذا لألولني بالنسبة يقولون لألولني بالنسبة لكن واضح؟ )) اآلخر واليوم باهللا

 باهللا آمن من (( فيكون مبني مفصل مبني أو مفصل )) اآلخر واليوم باهللا آمن من ((و جممل، آمنوا: قوله

 إن (( قلنا إذا أما ؛والتفصيل التبيني وجه على لكن )) آمنوا الذين إن (( :قوله على عائد )) اآلخر واليوم

 ؛إشكال فال والصابئني والنصارى والصابئني هادوا الذين من بدل هذه آمن ومن مستقل قسم )) آمنوا الذين

 الكالم يف األصل ألن ؛الثالث صنافاأل على يعود )) آمن من (( :قوله أن األرجح الكالم يف األصل إن :وقلنا

 والكتاب واملالئكة اآلخر وباليوم باهللا اإلميان من به اإلميان جيب مبا اإلميان به فاملراد أطلق إذا فاإلميان التأسيس

   .ذلك وغري

 ....... ا هوم أجر األجر ذا والتزام وضمان عزوجل اهللا من ةلكفا هذه))  ربهم عند أجرهم فلهم: (( وقوله

  .وعده خيلف ال اهللا وعد وعده خيلف ال الذي وتعاىل سبحانه اهللا عند ؟ من عند معلوم

 ما على الغم ن واحلز يستقبل مماأيش؟  اهلم هو اخلوف))  يحزنون هم وال عليهم خوف وال ربهم عند((  

 أو مرعبا أمرا يستقبل ملن ويقال ؛؟حزن خاف الإو  حزن مبصيبة أصيب ملن يقال وهلذا هذا فرق بينهما؛ فات

 أو بو بحم من عليه فات مبا اإلنسان يهتم فات مما لغما واحلزن ،يستقبل مما اهلم اخلوف إذا ؛خاف يقال مروعا

  . مكروه من له حصل



  حاضر؟ الشيء على يكون ما الغم: السائل 

 الغم أما ....وألقيت لشيءبا متمه واملستقبل احلاضر يف يكون الذي هو اهلم املستقبل على لغما ،ال الشيخ :

  .يستقبل مما واهلم مضى مما الغم مضى مما ؛به فيغتم القلب على يطبق شيء عن عبارة فهو

 وغري ،النار وعذاب ،القرب عذاب من ،املستقبل يف خياف ما كل من من؟ من))  عليهم خوف ال: (( وقوله

((  ويتحسر الدنيا من مضى ما على حيزن الكافر ألن الدنيا من مضى ما على))  يحزنون هم وال((  ؛ذلك

 من إليكم أنزل ما أحسن واتبعوا تنصرون ال ثم العذاب يأتيكم أن قبل من  له وأسلموا ربكم إلى وأنيبوا

 جنب في فرطت ما على حسرتى يا نفس تقول أن  تشعرون ال وأنتم بغتة العذاب يأتيكم أن قبل من ربكم

 وال ،وتعاىل سبحانه اهللا بطاعة اغتنموه قد ألم ؛مضى ما على حيزنون ما فهم وحتسر هم حزنهذا ))  اهللا

 وهم األمن لهم أولئك بظلم إيمانهم يلبسوا ولم آمنوا لذينا: (( قوله يف كما مستقبل أمر من خيافون

   .)) يحزنون هم وال عليهم خوف فال( ( )) مهتدون

 أخذنا إذ ذكرواا يعين )) ميثاقكم أخذنا وإذ : ((فقال عليهم أخذه بأمر إسرائيل بين ذكر تعاىل اهللا ذكرهم مث 

 به يشد الذي حبل املأسور به يشد الذي احلبل وهو الوثاق من بذلك ومسي داملؤكّ  الثقيل العهد :مليثاقا ؛ميثاقكم

 أثخنتموهم إذا حتى الرقاب فضرب كفروا الذين لقيتم فإذا: (( وتعاىل تبارك اهللا قال وثاق يسمى املأسور

وهو احلبل  الوثاق من ؟ أين من مأخوذ اإلنسان؛ على يؤخذ الذي الثقيل العهد هو فامليثاق))  الوثاق فشدوا

  . فريبطه األسري به يشد الذي

 ((؛فوق مباشرة هو ما لكن رؤوسكم فوق أي )) فوقكم رفعنا (())  الطور فوقكم ورفعنا ميثاقكم أخذنا ((

 هلم إنذارا وتعاىل سبحانه اهللا طاعةب اونوا ملا إسرائيل بين علىرفعه اهللا تبارك وتعاىل  املعروف اجلبل هو))  الطور

 حلزما ؟هنا بقوةاملراد  أيش )) بقوة (( به واعملوا قبلوها يعين خذوه))  بقوة آتيناكم ما خذوا : ((هلم وقال

 أخذا يأخذه اإلنسان أن ضده ؟ ضده ويش ؛وتطبيق وتنفيذ حبزم أي )) بقوة معىن (( عيني والتنفيذ احلزم واإلرادة

 احلزم والقوة للمصاحبة ))بقوة((: قوله يف الباء أن تربنع وهلذا ؛بقوة ابو مصح أخذا خذوه عىناملف متساهال ضعيفا

  . والرتاخي الكسل وضده والنشاط

 همآتينا نالذي ؛الكتاب التوراة  من أين؟ من أعطيناكم أي ))آتيناكمما(( :وقوله))  بقوة آتيناكم ما خذوا(( 

 ال يعين))  فيه ما واذكروا (( بقوة وسلم عليه اهللا صلى موسى ا جاء الذي الكتاب هذا خذوا يعين الكتاب

 ما اذكرواو((  به وعملوا أذكروه فيه ما كل إذا العموم يفيد موصول سما ما )) فيه ما (( :وقوله منه شيئا ملوا

 تعاىل اهللا مآتاه ذا الذي فاألخذ ؛عزوجل اهللا تتقوا أن ألجل :أي التعليل معناها هذه لعل))  تتقون لعلكم فيه



 كتب آمنوا الذين أيها يا (( بعضا بعضها جير الطاعات ألن التقوى يوجب وتطبيقه فيه ما وذكر القوة وجه على

 إذا الطاعة ألن ؛بعضا بعضها رجي فالطاعات))  تتقون لعلكم قبلكم من الذين على كتب ماك الصيام عليكم

 طاعة يف رغب الطاعة هذه من تغذى ما كل قلبه ويتغذى أخرى طاعة وابتغى طشن طعمها اإلنسانذاق 

 وجير ـ باهللا والعياذ ـ ونفورا عزوجل اهللا وبني العبد بني  وحشة توجب ،املعاصي املعاصي العكسبو  أخرى؛

 النبيين ويقتلون اهللا بآيات يكفرون كانوا بأنهم ذلك: (( قال اهللا أن لنا سبق وهلذا ؛بعضا بعضها املعاصي

  )). يعتدون وكانوا عصوا بما ذلك الحق بغير

 بعضها جير الطاعات أن :ذلك سبب للتقوى سبباوجه كون األخذ باهللا  ،اهللا بكتاب األخذسبب  كون وجه إذا 

 أدرك إذا العلم طالب  مثل يتقدم وصار وطلبها شتهاهاا قلبه إىل ووصلت طعمها ذاق إذا اإلنسان ألن ؛بعضا

 ؛العلم وطالب الدنيا طالب وماننهم طالبان: العلماء بعض قال وهلذا ؛م يكون ه يعينجتد شيئا منه ونال العلم 

  .بالعبادة مشغوف دائما فإنه العبادة طالب احلقيقةالثالث يف و 

 اهللا قال وخشعوا عواضخ الوقت ذلك يف ؛فوقهم اجلبل وكون ارذاإلن هذا بعد ذلك بعد مث))  تتقون لعلكم (( 

 الساعة تلك يف هم))  بقوة آتيناكم ما خذوا بهم واقع أنه وظنوا ظلة كأنه فوقهم الجبل انتقن وإذ : ((تعاىل

 اليهود سجود إن يقال وهلذا ؛منه خائفني اجلبل إىل ينظرون سجودهم يف مالوا ولكنهم وسجدوا السجودأمروا ب

 سبحانه هللا سجدنا سجود هذا وقالوا ؛عينيه إحدى رافعا ولكن يسجد جتده مائل سجود وهو األمة هذه إىل

 ؛ أي نعم يعتربونه قربة؛اليهود سجود هو هذا مسجوده هذاكان ف سجوده من نزال فال التقومي وجه على تعاىل

 والقمر الطبيعية العادة عن خروج احلقيقة يف الكسوف فإن الكسوف وهو األمة هذه يف نظريا هلم أن احلقيقة ويف

 : (والسالم الصالة عليه الرسول قال وهلذا ؛القمرو  الشمس بني تكون األرض أو الشمسوبني  األرض بني يكون

 ؛األمة هذه من أعظم جعل اإلنذار آية جعل إسرائيل بين يف تعاىل سبحانه فاهللا)  عباده بهما يخوف اهللا إن

 خيافون ما إسرائيل بين لكن الكسوف ذا فيخافون إسرائيل بين من واخلوف حلق ا قبول إىل أقرب األمة هذه ألن

 يف اليهود شابه من فينا اآلن أننا األسف ومع ؛ظلة كأنه فوقهم رفعيعرفونه  جبل إال مهيهب ما الكسوف ذا

 وإال ـ باهللا العياذـ و  رؤوسهم فوق اجلبال رفعت إذا إال يتعظون ما بالكسوف يتعظون ال وصاروا املسألة هذه

 اجتمع لو راه الطبيعي إىل أن صار يف هذا الوضع؛جمعن  أخرج هذا  الذي ويش اإلنسان يعرف أن فالواجب

 سبحانه اهللا إال  أخرجه لذيا فمن ؛وااستطاع ما القمر اسفو خي أن أو الشمس خيسفوا أن على كلهم العامل

 حركة إن يقولون األرض نار بدو  يقول من قول وعلى ؛والتخويف اإلنذار ألجل ،والتخويف اإلنذار جلأل وتعاىل

 خسوف وإىل دمارها إىليؤدي  ا حصل الذي االختالل هذا احلركة هذه لعل يدرى فما ختتل الىت هي األرض



 بين يف كان كما العلوي التخويف هذا إنأقول  حال كل فعلى ؛خناف أن علينا جيب إذا نعم  أعظم وزالزل

  .األمة هذه يف كان إسرائيل

  )) ذلك بعد من توليتم ثم: (( عزوجل اهللا يقول 

   ترى حسن نام ، حسن منت قم اغسل ..لتنشط. 

))  ذلك بعد من (( وتعاىل سبحانه اهللا طاعة عن وأدبرمت أعرضتم يعين توليتم ))  ذلك بعد من توليتم ثم(( 

 ما ،تذكروها ومل توليتم الطور فعر  وقت اإلنابة هذه بعد )) الطور فوقكم رفعنا (( اجلبل عرف ؟ أيش إليه ملشارا

  .أخرى مرة ذلك عليكم يعيد قد أنه اجلبل ذا خوفكم الذي أن ذكرمت

 وخربه مبتدأ ؟ إعرابه أيش فضل فضل، فلوال))  الخاسرين من لكنتم ورحمته عليكم اهللا فضل فلوال((  

  . وجوبا حمذوف

           "حتم الخبر حذف غالبا لوالوبعد  :"مالك ابن قال كما

 من لكنتم ال، لو جواب هذا لكنتم ألن ؛لوال جلواب كتفاءا  حذفه وجب وإمنا متمل عليكم اهللا فضل ال ولو يعين 

  . اخلاسرين

 إسرائيل بين إىل والنبيني الرسل سالإر  هو ؟والرمحة الفضل هذا ما نوع )) ورحمته عليكم اهللا فضل لوال: (( قوله

 ونور هدى فيها التوراة أنزلنا إنا: (( تعاىل اهللا قال الرسل إليهم أرسل بل تركهم ما اهللا فإن رفع الطور؛ بعد

يف  ؟ شيء أي يف  هلم اهللا فضل إذا))  واألحبار والربانيون هادوا للذين أسلموا الذين النبيون بها يحكم

 اهللا عبادة مبعرفة يستقلون ال اخللق أن يعلم وتعاىل سبحانه اهللا ألن ؛رمحته مقتضى هو الذي الرسل إرسال

  . هلم ويبينون يرشدوم الرسل إليهم أرسل لهذاف ؛وتعاىل سبحانه

 من لكنتم (( ؛لوال جواب يف واقعة هذه لالما))  الخاسرين من لكنتم ورحمته عليكم اهللا فضل فلوال(( 

 ؛آخرم من وال دنياهم من استفادوا ما الكفار هم الناس أخسر ألن ؛واآلخرة الدنيا خسروا الذين))  الخاسرين

 إىل لريجعوا ويعظوم يذكروم الذين الرسل بإرسال ورمحهم إسرائيل بين على تفضل اهللا بأن إثبات هذا ففي إذا

   .اهللا

 الالم )) لقد ((: قوله))  خاسئين قردة كونوا لهم فقلنا السبت في منكم اعتدوا الذين علمتم ولقد ((

  حممد ؟  فاجلملة هذا وعلى للقسم طئةو م

  .مؤكدة بثالثة مؤكدات: الطالب 

  وهي؟ : مؤكدة بثالثة مؤكداتلشيخ ا



  د وقالقسم املقدر والالم   الطالب :

 يقني علم علمتم))  اعتدوا الذين علمتم لقدو  (( لقد واهللا ..... ولقد يعينالقسم املقدر والالم وقد  الشيخ :

  .تامةال معرفة وعرفتموهم

  . وطغوا احلدود جتاوزوا مبعىن )) اواعتدو (( إسرائيل لبين ملن؟ اخلطاب )) منكم اعتدوا الذين ((

 اهللا كان اليوم وهذا ؛اجلمعة بعد الذي يومال معروف وهو ؛السبت يوم حكم يف أي )) السبت في ((: وقوله

 ؛للعبادة يتفرغوا أن ألجل اليوم ذلك يف السمك صيد عليهم وحرم إسرائيل بين على العمل فيه حرم وتعاىل تبارك

 هاختارو  الذي اليوم هذا السبت يوم هلم فكان السبت يوم هلم اجلمعة يوم يكون أن اختاروا الذين هم ألم

 يف هلم فيسرهم عليهم حرمه مبا وتعاىل سبحانه ابتالهم مث السمك وصيد العمل فيه عليهم اهللا حرم ألنفسهم

   السبت يوم كان إذا السمك فكان بالغا تيسريا اليوم ذلك



طافيا  ؟ شرعا معىن أيش ؛شرعا املاء على جاء السبت يوم كان إذا السمك فكانيف ذلك اليوم تيسريا بالغا؛ 

 به ميتحن وتعاىل سبحانه اهللا من وامتحان ابتالء أنه الشك وهذا ؛يرونه ما السبت يوم وغري ؛كثرم من ظاهرا

 ؛واالبتالء االمتحان ألجل ؛واخلري الطاعة أسباب من أكثر تيسريا املعصية بوأسبا املعاصي هلم ييسر قد العباد

 هذه بني وجعلوا البحر جانب إىل حفرا وحفروا حيلة فاختذوا ـ باهللا والعياذـ  البلوى هذه على صربوا ما القوم هؤالء

 ؛احلفر هذه إىل النهر هذا مع وأدخلها اهلواء ا ضرب شرعا احليتان جاءت إذا ساقيا يعين را البحر وبني احلفر

 بالكلية..... ورمبا  السمك يتمكن ما بعيد النهر ألن ؛ترجع أن احليتان هذه استطاعت ما اهلواء هبط فإذا

 ؛وأخذوها جاءوا الغد من أو بالليل كان وإذا احلفر هذه يف وسقطت احليتان جاءت السبت كان إذا فصاروا

 ؛السبت يوم صدنا ما األحد يوم إال صدناه ما حنن فقالوا ؟عليكم حرم وقد تأخذون كيف همؤ فقها هلم فقال

 يوم مىت؟ به ادونهطيص الذي السبب فعلوا لكن األحد يوم إال صادوا ما أم وصحيحرة، ظاه، حيلة  حيلة

 وحقيقتها السالمة ظاهرها حيلة ـ باهللا والعياذـ  هذه كانت وملا السبت يوم صادوا أم احلقيقة ففي إذا ؛السبت

يف  كاآلدميني كانوا بأن عوقبوا ؟ عوقبوا ماذا ؛واحلرام الفساد وباطنها واحلالل الصحة ظاهرها يعين مبحرم التورط

 قلنا املعتدين أي )) هلم قلنا (( باهللا أعوذ))  خاسئين قردة كونوا لهم قلناف((  سباع الباطن يف لكنهمالظاهر 

ـ والعياذ باهللا ـ  مبعدين  )) خاسئين(( و معروف وهو قرد مجع قردة))  خاسئين قردة كونوا((  اعتدوا لذينا هلم

 الصحيح بالفعل يكون ما أشبه فعلهم أن كما باإلنسان يكون ما أشبه حيوانإىل  فقلبوا اهللا رمحة عن مبعدين

  . العمل جنس من اجلزاء فكان باطنا حرام وهو احلالل

 منهم وجعل عليه وغضب اهللا لعنه من اهللا عند مثوبة ذلك من بشر أنبئكم هل قل((  املائدة سورة يف طيب

 (( طيب ؟ قردة الإو  ؟خنازير كانوا القرية أهل هؤالء إن هل طيب))  الطاغوت وعبد والخنازير القردة

 في يعدون إذ البحر حاضرة كانت التي القرية عن واسألهم((  األعراف سورة يف )) القرية عن واسألهم

)) يفسقون كانوا بما نبلوهم كذلك تأتيهم ال يسبتون ال ويوم شرعا سبتهم يوم حيتانهم تأتيهم إذ السبت

 ولعلهم ربكم إلى معذرة قالوا شديدا عذابا معذبهم أو مهلكهم اهللا قوما تعظون لم منهم أمة قالت وإذ(( 

 كانوا بما بئيس بعذاب ظلموا الذين وأخذنا السوء عن ينهون الذين أنجينا به ذكروا ما نسوا فلما يتقون

 القردة املائدة سورة ثالثة؟ آية فيها هل))  خاسئين قردة كونوا لهم قلنا عنه نهوا عما تواع فلما يفسقون

 بعض أن مع فقط قردة كانوا ،قردة كانوا إمنا وخنازير قردة كانوا هؤالء قرية أهل إن رأيت ما فأنا ؛واخلنازير

 حيتاج هذا ولكن ؛خنازير وشيوخهم قردة شبام فصار ؛وخنازير قردة إىل صاروا القرية هذه أهل إن قالوا املفسرين



 خنازير ويكون قردة كانوا أم إال فيها اهللا ذكر ما األعراف ويف هنا فاآلية وإال شرعي بدليل هذا يثبت أن إىل

  . ـ باهللا والعياذـ  مسخوا آخرين قوما

  شرعي؟ الإو  كوين أمر األمر هذا كونوا القول هذا))  لهم فقلنا: (( وقوله

  ؟كوين : الطالب

  شرعي؟ أمر أنه على يوجه أن ميكن هل : الشيخ 

  ال :  الطالب

 كوين أمر إذا فهو يقدر ما ؟ روحوا يقول يقدر روح يقول يقدر ما اإلنسان ألن ال؟ الإو  ميكن ما : ال  الشيخ

 كوين أمر ال؟ الإو  كوين أمر هذا كن))   فيكون كن له قال ثم تراب من خلقه آدم كمثل(( :تعاىل قوله مثل

   .نعم

 مبسوطة القصة هذه أوال))  خاسئين قردة كونوا لهم فقلنا السبت في منكم اعتدوا الذين علمتم ولقد((  

 إا قيل )) البحر حاضرة كانت ((: لقوله البحر على أا الشك فيهااعتدوا  اليت القرية وهذه األعراف سورة يف

  .البحر على أا موقعها يهمنا امسها يهمنا ما ملهما غريها وقيل أيلة

 على التحيل عن وى اعتدل وقسم ؛اهللا حمارم على وحتيل اعتدى قسم :أقسام ثالثة إىل انقسموا أهلها أن :ثانيا 

 أو مهلكهم اهللا قوما تعظون لم (( :ينهون للذين قالوا فإم ثبطوا إم بل سكتوا ثالث وقسم ؛اهللا حمارم

 ولعلهم ربكم إلى معذرة ((: واحدة فائدة من فائدتني أو فيه البد بأنه فأجابوهم))  شديدا عذابا معذبهم

 لذين؛ بقني بالبواق اعتدوا الذين وأن أو ال؟ ؛جنوا السوء عن ينهون الذين إن الشك الذين هل طيب))  يتقون

   ؟ شأم ما ،اعتدوا وال وا ما سكتوا

  .قلبوا: الطالب 

 عما عتوا فلما ((  نعم أي )) السوء عن ينهون الذين فأنجينا  (( نعم أي ؟ سريعا جتزم هل جتزم  الشيخ :

   عنه وا عتوا عما ما ني ثانيال بسما خيالف  عنه وا عما عتوا ما )) عنه نهوا

  .. هذه ضمائر ترجع ألهل القرية: الطالب 

   ؟وا هل مل ينكرواثابتني [الثابتني] الشيخ :

  أتوا.ي مل ألم عتوا نعم أي : الطالب

 يف يعدون إذ))  السبت في يعدون إذ البحر حاضرة كانت التي القرية عن واسألهم((  طيب انتظر  الشيخ :

 بما نبلوهم كذلك تأتيهم ال يسبتون ال ويوم شرعا سبتهم يوم حيتانهم تأتيهم إذ((  معتدون ؤالءه السبت



     أمة (( قالوا))  شديدا عذابا معذبهم أو مهلكم اهللا قوما تعظون لم منهم أمة قالت وإذ يفسقون كانوا

 وهم متنهو ال ينهون للذين قال املعتدين بعض إخوام بعض كأن يعين ؟ اعتدوا الذين من أين؟ من )) منهم

  املعتدين؟ من

  )) يتقون لعلهم ((: يقول اهللا ألن الساكتني من وهم ال الطالب :

 أهل))  حيتانهم تأتيهم إذ السبت في يعدون إذ البحر حاضرة كانت التي القرية عن واسألهم(( :   الشيخ

 منهم أمة قالت وإذ  يفسقون كانوا بما نبلوهم كذلك تأتيهم ال يسبتون ال ويوم شرعا سبتهم يوم((  القرية

   ؟ القرية أهل من الإو  املعتدين من من؟ من)) 

 اهللا قوما تعظون مل وا الذين خياطبون قوما تعظون مل القرية أهل من أمة قالت طيب القرية، أهل من:  الطالب

   الواعظون أي قالوا ؟شديدا عذابا معذم أو مهلكهم

  .هذا القول قالوه طائفة .......: الطالب 

 اقالو  ما قوما تعظون مل قالوا الذين يربرون قالوا ما هم يتقون ولعلهم ربكم إىل معذرة قالواايش هو ؟. الشيخ :

 أو مهلكهم اهللا (( ،العذاب    هذابه فائدة  ماو  هذا قالوا ألم ؛منهم يائسني قالوه املعتدين فعل يربرون

 لكن بفعلهم ونضار  أم لقلنا كذلك كانوا لو شيئا فعلوا ما أم موتعظ مل قالوا ما  )) شديدا عذابا معذبهم

 ؟نعم هاديه اهللا ما هذا يف فائدة ما هذا هذا تنصح أليش سييأ من الناس من اآلن جدو ي ما مثل احلقيقة يف هم

 من فائدة فال يعين )) شديدا عذابا معذبهم أو مهلكهم اهللا قوما تعظون لم (( :قالوا هم ؛اآلن موجود هذا

   إلى معذرة (( عزوجل اهللا إىل املعذرة ؟ وهي حمققة فائدة عندنا سنيأ ما بأننا هؤالء أجاب ؛نصحهم

  .)) مربك

 ما نسوا فلما. ((احلق إىل ويردهم الناس أضل من قوما يهدي اهللا فإن حمتملة مسألة هذه))  يتقون ولعلهم(( 

  ؟ من )) به ذكروا ما نسوا (())  به ذكروا

  املعتدون :الطالب 

 وأخذنا((  الباقنيعن  وسكت السوء عن ينهون الذين))  السوء عن ينهون الذين أنجينا((  املعتدون :الشيخ 

   ؟ ظلموا الذين من))  يفسقون كانوا بما بئيس بعذاب ظلموا الذين

   .  فعلوا والذين سكتوا الذين ظلموا كلهم: الطالب

   فعلوا؟ قد إال يئسوا ما السوء عن وا مبن فتكون سوايوأ وهم قد أليسوا ظلموا الذين شيخ يا: الطالب



 الذين وأخذنا((  نشوفهاف موالهو  عباس ابن فيها ختالف حقيقة املسألة فو شن خلواما ندري عنهم  الشيخ :

 مل قالوا الذينالفاعلني  يف يقينا وهذه))  عنه نهو عما عتوا فلما يفسقون كانوا بما بئيس بعذاب ظلموا

 ال؟ الإو  املعتدون اآلن قردة قلبوا فالذين))  خاسئين قردة كونوالهم   قلنا عنه نهوا عما عتوا فلما (( ؟ تعظوهم

 أو داخلني فيكون ؟ظلموا ساكتون هل ظلموا بالذين بقينا اآلن فنحن))  بئيس بعذاب ظلموا الذين وأخذنا(( 

 قردة قلبوا ما سكتوا الذينأن  أعلم واهللا اآلية سياق من أتيقن أنا اآلن حنن إمنا ؟اعتدوا الذين هم ظلموا الذينإن 

 اعتدوا الذين ،فقط السبت يف اعتدوا الذين هم قردة قلبوا الذين قردة قلبوا أم إمنا بئيس بعذاب أخذوا ،خاسئني

 العلماء بعض وهلذا))  خاسئين قردة كونوا لهم قلنا عنه نهوا عما تواع فلما((  شك بال قلبوا الذين هم

 قلبوا بأن عذبوا إم يقال ال أن القول هذا على جيب ولكن ؛عذبوا سكتوا الذين حممد خاأل قال كما: يقول

 ،اهللا بينه ما بئيس بعذاب أخذوا لكن ؛فقط اعتدوا الذين قردة قلبوا الذين أن يف صرحية اآليات ألن خاسئني قردة

 لو وهلذا ؛بئيس بعذاب أخذوا فال فيه يدخلوا مل فإن )) ظلموا الذين ((:  لفظ يف دخلوا إن هذا بئيس بعذاب

 عذبوا وصنف يقينا، جنوا صنف: أصناف ثالثة هم وتقول ؛سكتوا الذين عن تسكت أن السالمة إن :قائل قال

 إن سكتوا الذين هؤالء أن اإلسالمية الشريعةقواعد  القواعد حيث من شك وال أمرهم لنا يتبني مل وصنف يقينا،

 وهو هلم مقرين غري كانوا وإن للمنكر إقرارهم عدوام وجه ريويص قرينإن كانوا م ممثله فهم هلم مقرين كانوا

 يأمروا أن عليهم جيب أنه بسبب يعذبون قد ولكن ؛عذام يلحقهم ال فإم منهم سونيآ ولكنهم الظاهر

 العقالء هؤالء وهلذا ؛الواجب هذا ؟نعم ،أوال املنهي وارتدع املأمور متثلا سواء املنكر عن وينهوا باملعروف

 املنكر عن والنهي باملعروف األمر إن وحقيقة))  يتقون ولعلهم ربكم إلى معذرة قالوا (( كيس مجع ألكياسا

 عزوجل اهللا إىل املعذرة: مها عظيمتني فائدتني فيه ألن ؛املنتهي ينته ومل املأمور يأمتر مل وإن حىت يقوم أن جيب

 سكتنا لو ألننا ال؟ الإو  منكر هذا أن يعرف أن :وهي ثالثة فائدة فيه أيضا ونقول ؛اهللا وايتق أن حيتمل أنه والثاين

 الناس هذا وقال عصرنا أويف بعدنا أناس جاء سكتنا إذا معناه لنا، ثلتما ما أمرنا ولو نأمر اآلن نقدر ما واهللا قلنا

 نفعله كنا العلماء بأن غرينا وعلى علينا ا حيتج اآلن أمور من وكم نعم؟ شيء قالوا ما العلماء أمام يفعلون

 سبحانه اهللا إىل املعذرة:  فوائد ثالث احلقيقة يف فيه ؛اآلن إىل واضح؟ هذا ؟نعم شيء يقل وال حي وفالن

  . يتقون لعلهم والثالث ؛ منكر هذا أن وبيان ؛وتعاىل

  أكده أنه السبب: السائل 

  ؛عليهم احلجة إقامة ألجل السبب ؟ أكده أنه السبب يعين: فيه الالم وقد  الشيخ

  ؟ ذه احلجةهلهم منكرون :  السائل



 وتكذيبهم إياه فعل وسلم عليه اهللا صلى لرسولل وإنكارهم فعلهم لكن أنكروا أو أقروا سواء ال ال،: الشيخ

 بالكم فما لعدوام املصيبة ذه أصيبوا وأم ؤالء عاملني كانوا فإذا )) علمتم ولقد ((: قال وهلذا ؛منكر

    أبنائكم تعرفون كما تعرفونه وأنتم والسالم الصالة عليه الرسول وتكذبون اآلن تعتدون

   بالساكتني؟ اهللا فعل ماذا شيخ: السائل 

  .قردة قلبوا أم ال بئيس بعذاب أخذوا أم أحكم فأنا حكمت وإن أعلم واهللا فيه أتوقف أناالشيخ : 

  ؟ هو هذا قردة قلبهم هلم أيضا؟ البئيس العذاب أن اعتدوا الذين يقال ما: السائل 

 هم عتدواا الذين ظلموا الذين يف داخلون هم شك بال ألم قردة وقلبوا بئيس بعذاب أخذوا نعم نعم: الشيخ

   )) ظلموا الذين (( :قوله يف يدخل من أول

  ؟ وخنازير ةدقر  قلبهمنفس  يكون ما البئيس العذاب السائل :

   . البئيس العذاب من هذا منه هذا الشيخ :

  مقرين؟ ال ئسنياي سكتوا أم مع عذبوا ملاذا املنكر إنكار عن إسرائيل بين من الساكتون السائل :

 تعرف. اهلالك فيه أن يعلم وهو بفعله ويرضى إنسان يقر أحد أن راح ما وعقال مهلكهم اهللا قالوا ألم: الشيخ 

  .ميكن ما به وترضى للهالك سبب الرجل هذا فعل أن

 أنجينا ((: تعاىلحصر سبحانه و  قوله لكن قلبوا؛ )) هذا صحيح هم ظلموا الذين ه: (((قول شيخ:السائل 

  ؟ واضح ا هوم هذا )) عن السوء ينهون لذينا

  .باملفهوم هو بسالشيخ : 

  ؟ اينهو  مل من أن همفهوم: السائل 

    ؟ )) ظلموا الذين (( ومفهوم طيب ؛ينجوا مل ينهوا مل من أن:  الشيخ

  .بعذاب يؤخذوا مل يظلموا مل الذين أن مفهومه جممل السائل :

 يقلبوا مل السبتيف  يعتد مل من أن ؟ )) السبتمنكم في  اعتدوا الذين((  ومفهوم ةواحد هذا طيب الشيخ : 

 على اوارد يكون أن ميكن ما واإلجناء الساكتني على وارد يكون ميكن ما القردة قلب عندنا إذا ؛وخنازير قردة

 يف داخلون هم هل البئيس بالعذاب أخذهم يف بقينا السوء، عن ينهون الذين أجنينا ألم ال؟ الإو  أيضا الساكتني

 ما أم أو نعم؟ اهللا بينه ما بئيس بعذاب أخذوا فيكون املنكر إنكار من جيب مبا قيامهم لعدم ظلموا الذين

 أخذوا وال جنوا ما أم نتأكد اآلن حنن يعين ؛أعلم اهللانقول  عنهم نسكت ؛بئيسال عذابالب يؤخذوا ومل ظلموا



 أم حتقق إذا عليهم حتقق ىتم البئيس العذاب هذا البئيس العذاب يف قيناب العذاب ذا أخذوا ما خاسئني قردة

  .ظاملون

  )) ؟ ينهون الذين فأنجينا ((مفهوم تركنا نكون ما سكتنا إن: السائل 

 أن هللا احلمد حال كل على ، له مفهوم معاكس ؛معاكس مفهوم وله منطوق منطوق، عندنا ألن ال، الشيخ :

 اإلسالمية للشريعة بالنسبة الشرعي احلكم حىت عليها يرتتب ما هألن ؛لنا بالنسبة أمهية ذات هو ما هذه املسألة

   املسألةيف  واضح

 ؛املنكر ينكر اإلنسان أن القدرة مع جيب املنكر إنكار جيب أنه وهو احلكم الشرعي يف الشريعة اٍإلسالمية واضح 

 إزالة معناه تغيريال التغيري، وبني اإلنكار بني الفرق أيضا نعرف أن جيب هناك ألن ؛املنكر يغري أن جيب ال ولكنه

 ثالث عندناف ؛التبليغ جنس من ألنه ؛حال كل على واجب فهذا املنكر عن والنهي باملعروف األمر وأما ؛املنكر

 املعىن أن نيظنو  الناس بعض الثاين غري واحد وكل وتغيري وأمر تبليغ ؛مشيتمونا اآلن لكن الفوائد حملها هذا مراتب

 األمري ال؟ الإو  يغريون األمراء مثلالتنفيذ  ةطبسل يعينواألمر  بالسلطة يكون إمنا التغيري ألن ؛خمتلف واألمر واحد

 رييغ يستطيع ما هو لكن بلسانه طيعيست ما الذي يقول يقول، أو واضح؟ اخلمر يريق مثال أو يضرب  يغري يقدر

 معروف هو كما القدرة مع أحد كل على واجب فهو اإلنكار مسألة أما؛ويغريه غريه يأمر بلسانه غريهي بيده

 السرقة حمرم الزنا مثال: للناس تقول مثال عليك جيب املنكر رأيت ما ولو عليك جيب التبليغ ألن ؛أبلغ والتبليغ

 جيب التبليغ املعروف إضاعة عند يكون باملعروف واألمر ؛تبليغ هذا يشربونه كانوا ما ولو حمرم اخلمر وشرب حمرمة

 األمر بلغها؛ اتالواجب آخر إىل واجب كذا من والوضوء واجبة اجلماعة صالة واجبة الصالة :تقول أن عليك

  عنه؟ تنهى مىت لكن منكر أنه الناسأن تبلغ  جيب املنكر واضح؟ افعله عن ختلف من رأيت إذا ؟ا تأمر مىت



اهللا سبحانه وتعاىل بصيد هذه على هم أرادوا أن حيتالوا  ؛أنه ال خترج على ظهرها إال يوم السبت: الطالب 

  فهم احتالوا على اهللا سبحانه وتعاىل.  ؛األمساك فصنعوا شباكا تدخل فيه األمساك مث يأتون يوم األحد ويأخذوا

  احليلة كيف احليلة؟ الشيخ :

  هم صادوا األمساك يوم السبت وأخذوا يوم األحد. احليلة  الطالب:

  كيف يعين؟ :  الشيخ

  كا تدخل فيه األمساك هم صادوا أصال يوم السبت وأخذوا يوم األحد. ا صنعوا شبالطالب : 

  طيب ما هي احليلة؟ نعم: الشيخ 

يف هذا احلوض مث يف اليوم احليلة أم فتحوا را على احلوض فاملوج يأيت ويدفع باملاء السمك وتدخل  الطالب : 

  ؛ نحط املاء ويبقى السمك يف احلوض ويأخذونه يوم األحديالثاين 

ك يوم ا تدخل فيه السمأم وضعوا شباك :أي نعم هذه صفتني بعضهم قالوا مثل ما قال إبراهيم:  الشيخ

فبهذا الفعل يعترب  ؛ال أم يفتحون السواقي على جمتمع من املاء مث تدخله األمساك :وبعضهم يقول؛ السبت

  كم حالل وال حرام؟احلويش  احتيال

  حرام . ،ال  الطالب :

  كيف حرام هم ما صادوا إال يوم األحد؟   :  الشيخ

  .هم صادوا يوم السبت واحتالوا بأم صادوا يوم األحد لكن الصيد حصل يف يوم السبت الطالب :

  ؟أي نعم يعين حيلة هذه  :  الشيخ

  . نعم حيلة : لطالب ا

  حمرمة ؟:  واحليل  الشيخ

  نعم حمرمة. :  الطالب

  إمساعيل من جنس الفعل ؟يا عقوبة الطيب هل :  الشيخ 

  أشكاهلم أشكال احليوانات م عوقبوا بأم مسخوا قردة وصارتأل :  الطالب

  وهو أقرب ما يكون من اإلنسان؟  :  الشيخ

   .أي نعم أقرب ما يكون الطالب :

يكون لإلنسان يف الظاهر وكان عملهم هذا أقرب ما يكون للحالل ولكنه يف حقيقته حرام أقرب ما :  الشيخ

وهكذا القرود ظاهرها أا تشبه اآلدمي تفهم حىت إم يقولون إنه قد حيصل اجتماع جنسي بني القرد واملرأة 



ائم .انقسم أصحاب ولكنهم يف احلقيقة حقيقتهم أيش؟ حيوان، حيوان  يشتهيها كما يشتهي الرجل أحيانا

  هذه القرية إىل كم يا براك؟

  .ناس اعتدوا، وأناس وا عن املنكر، وأناس سكتوا ،إىل ثالثة أقسام: نعم  الطالب :

  طيب الذين سكتوا هل كان هلم دور؟ : سكتوا.  الشيخ 

  عن ناس اهللا سبحانه وتعاىل معذم.  كفواقالوا  سكتوا الذين :  الطالب

  معذم؟ مهلكهم أو:  الشيخ

  : مهلكهمالطالب 

  طيب الغرض من هذا القول النهي عن موعظتهم أو أيش؟  ؛عذابا شديدامعذم  و مهلكهم :  الشيخ

   ؛رمحة اهللا ظاهرا أم يئسوا من: .... الطالب 

  طيب ويش تقول خليل؟:  الشيخ

  وا من االستجابة سيئأم الظاهر   الطالب :

يعين مثل ما قال يعين ما قصدهم ي يعين ما قصدهم أم رضوا باملنكر ما رضوا باملنكر لكنهم يئسوا  :  الشيخ

والدليل على أم ما رضوا باملنكر أم ذكروا  ؟كيف تعظون قوما اهللا مهلكهم أو معذم عذابا شديدا  :وقالوا

   )) مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدااهللا (( عقوبتهم 

  يه تثبيط ؟: فالطالب 

سوا إم ظنوا أن التذكري ما جيب إال يأ ام ملإ وقد يكون ططيب فيه نوع تثبي : فيه نوع تثبيط بال شك الشيخ 

  )) فذكر إن نفعت الذكرىإذا نفع كما يف قوله تعاىل: (( 

  ...... :الطالب 

  أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا   ((: الشيخ 

  ))  يفسقون

   أن اهللا سكت عنهم يعين ؛  ....فهل فيها خالف الذين ظلموا أو:..... الطالب

ألن الذين قلبوا قردة هم الذين اعتدوا ؛ حىت أن نقول إنه أخذت الثالثة فهم أخذوا بعذاب بئيسيعين  :الشيخ 

فلما عتوا عما نهوا عنه )) وقال: ((  ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة(( 

هل تدخل الطائفة اليت قالت مل تعظون قوما بقوله: ((  )) وحينئذ يبقى النظر قلنا لهم كونوا قردة خاسئين

ل العلم ألن اهللا تعاىل ذكر بني أه اإن فيها خالف :أو ما تدخل؟ قلنا؟ )) أخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس



فصار عندنا منجى ومؤاخذ نعم؟  ))  عن السوء وأخذنا الذين  ظلموا أنجينا الذين ينهون (( طائفتني

ذين ظلموا هل ال بقي ؛ةلناجي الطائفة الناجية هذه واضحاملقلوب قطعا هي الطائفة الثالثة املعتدية، وا ؛ومقلوب

أنجينا الذين ينهون عن ((  :لكن ملا قال راضنيقطعا ألم ما هم يدخلون نقول ما  نهم داخلون أم ال؟ كا

أنجينا الذين  ((ألن اهللا جعله قسيما له.  ))؛ الذين ظلموا ((املفهوم ينهون هو قوله:  :)) قد يقول قائل السوء

ن السوء يشمل النوعني، . فجعلهم قسيما له، وقسيم الذين ينهون ع)) ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا

وحنن نقول احلمد هللا ما هو من الشيء من األمور اليت  )) لم تعظون قوما (( :والذين قالوا  ؛الطائفتني : املعتدية

  اهللا أعلم إذا ما تبني لنا ظاهرا من القرآن فنقول اهللا أعلم.   :تلزمنا أن نرجح نقول

   :ختلف يف قولها )) فجعلناها (())  يديها وما خلفهافجعلناها نكاال لما بين مث قال اهللا تعاىل: (( 

واسألهم عن القرية التي  هل هي القرية لقوله: ((  )) جعلناها ((على من يعود الضمري فيها،  )) فجعلناها ((

أو هي عائد على  ؟)) ويكون مرجع الضمري مفهوم من السياق كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت

  )) فجعلناها أي هذه العقوبة. كونوا قردة خاسئينقلنا لهم  عقوبة ألن اهللا تعاىل يقول: (( فجعلنا ال ؟العقوبة

تنكيل الويش معىن نكال؟  )) نكاال لما بين يديها ((أي هذه القرية  )) فجعلناها ((طيب منشي على األول  

نكلته يعين عاملته بعمل ال ميكنه أن يرجع إىل ما  ؛ىن أن يعامل اإلنسان مبا ال ميكنه أن يرجع إىل ما عوقب بهعمب

من أن يعودوا إىل نفس هذا  معاقبته به فقولنا نكاال يعين جعلناها عقوبة تنكل ما بني يديها وما خلفها أي متنعه

 بين يديهاما  ((ويش معىن  ؛))إذا قلنا ضمري هاء يعود على القرية لما بين يديها وما خلفها وقوله: (( ؛العمل

ويش يقصد ا ؟ ما بني يديها من القرى وما خلفها يعين ما كان قريبا منها ألم علموا ا وسينتهون وقيل  ))؟

إن املراد مبا بني يديها زمنا ال مكانا ملا بني يديها زمنا ال مكانا لكن فيه إشكال ألننا إذا قلنا ما بني يديها 

نعم؟ ينكر وقد مضت ما فهمتم عندنا اآلن ما بني  ؟اف يصح أن يكون ما خلفهيمستقبال هو مستقبلها فك

 ؛شكاالاوإذا قلنا زمانا فإن فيه  ؛يديها مكانا أو ما بني يديها زمانا إذا قلنا مكانا فاألمر واضح وال فيه إشكال

ايش ماضيها مل يصح أن تكون نكاال ملاضيها  )) وما خلفها ((مستقبلها  )) ما بين يديها ((ألنك إذا جعلت 

ما  ((إننا جنيب عن هذا اإلشكال بأن جنعل  :ولكنهم قالوا ذين مضوا ما ينتفع هم مضوا وانتهواألن السبب؟ ال

هم ملك يأخذ كل ءوكان وراملا بعدها كقوله تعاىل: ((  ))وما خلفها((للحاضرين يف عصرهم  )) بين يديها

ال يكون فيه  ،إشكال م املستقبل وعلى هذا القول ما يكون يف )) فاخللف والوراء قد يراد به األما سفينة غصبا

فأيهما أعم أن جتعل نكاال ملا حوهلا من القرى أو نكاال ملن يف عصرها ومن بعدهم؟ الثانية أعم نعم؟  ؛إشكال



ال ال؟ فمن يأيت بعدك فهو خلفك فعلى هذا يكون القول الثاين أرجح أن إألن كل من يأيت بعدك فهو خلفك و 

راد ما بني يديه اخللف زمنا ال مكانا وتكون هذه العقوبة نكاال ملن كان يف عصرهم ومن كان بعدهم إىل يوم امل

ويش  ؛إن الضمري فيها يعود على القرية وفهمتم اإلشكال الذي يرد على هذا القول :هذا إذا قلنا ؛مةاالقي

شكال وأجبنا عنه اإلشكال نعم القرية مل يسبق اإلشكال الذي يرد على هذا القول؟ إا تعود على القرية وفيه إ

  هلا ذكر ما سبق هلا ذكر قولوا ما سبق هلا ذكر لكن أجبنا عنه ويش هو؟ 

  : ألنه مفهوم.الطالب 

سألهم عن القرية التي كانت او  بالسياق مفهوم من السياق بدليل قوله تعاىل يف سورة األعراف: (( :الشيخ 

نكاال لما بين يديها وما  ((الضمري هاء يعود على العقوبة فجعلنا هذا العقوبة )) إذا قلنا بأن  حاضرة البحر

ان وال من املكان يعين جعلنا هذه العقوبة وما خلفها من األعمال ال من الزمري املراد ملا بني يديها صي )) خلفها

يعين املعاصي اليت سبق أن فعلوها ما يفعلوها ما يفعلوا  ؛تنكلهم عما بني يديها من املعاصي وما خلفها

ال ال؟ وحنن قد ذكرنا إألم كلما تذكروا هذه العقوبة خافوا منه فهمتم و  ؛واملعاصي املستقبلة أيضا ما يفعلوا

ان وجب الرتجيح يتنافي افيما مر أنه إذا كانت اآلية القرآنية حتتمل معنيني ال يتنافيان وجب محلها عليهما وإذا كان

ال ال؟ مرت هذه القاعدة هي نافعة يف التفسري ويف احلديث إفيعمل بالراجح فإن مل يوجد مرجح وجب التوقف و 

  أيضا أنه إذا كانت اآلية حتتمل معنيني أيش؟ 

  .وجب العمل ما الطالب :

مفهومنا وإذا كانا يتنافيان  ألن كالم اهللا أوسع من  ؛عليهما هامحلشرط ال يتنافيان وجب من ال الزم  :الشيخ 

ني متضادين حتمل على الراجح منهما إن وجد يكالضدين واملتناقضني مثال فإنه ال ميكن أن حنملها على معن

   مرجح فإن مل يوجد مرجح وجب علينا أن نتوقف.

يعين إذا أراد أن  )) ما بين يديها وما خلفها ((العقوبة تعود على  ذكرت أنه إذا كانت هاء ضمري الطالب :

  فيهم العقوبة وأصبحوا قردة فكيف تذكروا؟ تيفعلوا املعصية تذكروا هذه العقوبة ولكن هم نزل

أي نعم هؤالء القردة ماتوا صحيح هذا وارد لكن هؤالء اجلماعة ثالثة أصناف: صنف سكتوا، وصنف  : الشيخ 

ين الذين بقوا يعين يرد عليهم أن خيطئوا فيعصوا اهللا ماتوا هؤالء األصناف اآلخر و وا، وصنف اعتدوا فقلبوا قردة 

   أليس كذلك؟ ميكن أن خيطئوا فيعصوا اهللا ولكن يذكرون هذا الشيء فيمتنعون منه.

  :..............  الطالب

    على العقوبة : عمال لكن األخري ما يصح إال إذا جعلناها تعودالشيخ 



    ماذا يكون املعىن؟  ة أو مبعىن عقوبةجعلناها نكاال معناها النصيحشيخ :  الطالب

)) من األعمال يعين تنكلهم عن األعمال واملراد جنسهم  جعلناها نكاال لما بين يديها يكون املعىن ((:الشيخ 

فاملعىن  ؛ألن السؤال الذي أورده األخ وارد لكن املراد جنسهم وإال الذين ماتوا ما الذين انقلبوا قردة ماتوا ما بقوا

وا معصية جديدة مل يسبق هلا أو أراد فارتدعواا تذكرو إم يتذكرون إم إن أرادوا معصية سبق أن فعلوا جنسها 

   جنسها أيضا تذكروا وتركوا. فعل

أما  ؛ملن؟ للمتقني الذين يتقون اهللا اتعاظ)) جعلناها موعظة أي مكان اتعاظ مكان  وموعظة للمتقينوقوله: (( 

ذه األدلة ودائما يقيد اهللا سبحانه وتعاىل املواعظ باملتقني الذين قلو م ال يتعظونم قاسية ما عندهم تقوى فإ

ـ نسأل اهللا العافية ـ )) وما أشبه ذلك ألن القاسية قلبه ال يلني  من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيدل(( 

)) من هذا آية حتى يروا العذاب األليم إن الذين حقت عليهم كلمة ربك ال يؤمنون ولو جاءتهم كل(( 

املتقي يتعظ ا وخياف  ؛النوع ما يوجد اآلن يف عصرنا توجد الزالزل والكسوفات والفيضانات والرياح العاصفة

وغري املتقي ال يلني قلبه وال يتعظ  ويقول هذا مسائل طبيعية ما لعقاب اهللا تعاىل  ؛ويعلم أن اهللا أرسلها عقوبة

زالزل ال)) و  فكذبوه فأخذتهم الرجفة((  هؤالء ليسوا مبتقني يف احلقيقة وإال فالزالزل من العقوبات ؛فيها أثر أبدا

)) وهلذا بعض الكتبة ما  ينفأخذتهم الرجفة فأصبحوا في ديارهم جاثمرجفة، رجفة يف األرض تزلزل به (( 

حذروا الناس من هذه الزالزل ما حذروهم  املعاصي وإمنا جعلوا يتكلمون ويقولون هذه عبارة عن سلسلة زالزل 

ستمتد إىل جدة وإىل كذا وإىل كذا أنا ذكروا يل واحد أمس وكتبه يف الصحف أنه متتد إىل جدة وتروح كذا وأن 

زلزال هكذا  وا سنرحل إىل مكة ألن مكة ما جاءهاقالأم ما حضر و أهل جدة أخذهم من اخلوف ما غاب و 

ا وواحد حدثين من أهل جدة أمس عندنا حىت إا اضطرت وزارة األعالم أن تكذب هذا اخلرب وختلي ناس ؛قالوا

نعمة اهللا زالزل وأن الزالزل أكثرها يف البحار من  يون عن الزالزل وعن جدة ما جييئهاز من اخلرباء يتكلمون بالتلف

ال ما تبعت اخلرب هذا لكن كان الواجب على إأا أكثرها تكون يف البحار ما تكون يف اليابس هكذا مسعت و 

طبيعية فمن مهما قلنا إا أسباب ذا الواجب أم ما خيوفون الناس  ملسلمني يا مجاعة الواجب عليهم ما.ا

معصيتهم مكتوبة  ؛ ويف هذه األمة املعينة؟ إال اهللاسبب الطبيعي يف هذا الوقت املعنيالالذي قدر أن يكون 

هذه هلا أسباب حسية لكن تقديرها يف  أنوالطائفة مكتوبة والزمن مقرر واملكان مقرر من قدمي يف األزل لنفرض 

نعم؟ هذا مو بتقدير اهللا؟ بتقدير اهللا عزوجل، إذا فهذا  اهتززمن ويف األمة اليت سكنت على هذا اجلزء الذي 

هؤالء كتب عليهم أن يعصوا ولكن طبعا معلوم أم بني هلم احلق لو اهتدوا لرفع عنهم  ؛مكتوب من قبلشيء 

قرية  كانت   فلوال قوم يونس أخذهم العذاب لكنهم آمنوا فرفع اهللا عنهم ((،العذاب مثل ما رفع عن قوم يونس 



منت فنفعها إمياا بعد أن نزل بأس آما كانت قرية  :مبعىن )) فلوال (())  آمنت فنفعها إيمانها إال قوم يونس

نا قصدنا أن املواعظ الشرعية اليت تكون بالوحي أو املواعظ الكونية اليت تكون بالفعل إ ؛اهللا ا إال قوم يونس

فا من وإن يروا كس بالتقدير هذه ما ينتفع ا إال املتقون املؤمنون العارفون باهللا أما غريهم فال ينتفعون ا ((

   )) نعم  نسأل اهللا العافية. ومكيقولوا سحاب مر  )) قطعا من العذاب تنزل عليهم من السماء (( السماء ساقطا

ستمعوا إليه ا)) وهذه من باليا بين إسرائيل  وإذ قال موسى لقومه إن اهللا يأمركم أن تذبحوا بقرةقال اهللا : (( 

يه لبيان أنه عليه الصالة والسالم ال ميكن أن يقول هلم إال ما إضافة القوم إلقومه ))  وإذ قال موسى لقومه(( 

ينصح لقومه أكثر ما ينصح لغريه مع أن الرسل عليهم الصالة والسالم ينصحون سوف ألن اإلنسان  ؛فيه اخلري

   ألممهم عموما.

  ممكن أسأل سؤال عن املوضوع املاضي؟ السائل :

  نعم. الشيخ : 

)) إذا كان الضمري يعود إىل القرية فكيف تكون القرية  َخْلَفَها َوَما َيَديـَْها بـَْينَ  ِلَما َنَكاًال  َفَجَعْلَناَها ((  السائل :

  هي املوعظة؟

  تعاظ قلنا املوعظة مكان ا الشيخ :

)) قاهلا يف جواب ذكره  إن اهللا يأمركم أن تذبحوا بقرة)) من قومه ؟ بنو إسرائيل ((  وإذ قال موسى لقومه ((

)) قتل منهم نفس وقد ذكر تم فيها واهللا مخرج ما كنتم تكتمونأوإذ قتلتم نفسا فادار اهللا يف أثناء القصة (( 

 ،املفسرون هنا إسرائيليات كثرية حول هذا املوضوع ولكننا حنن ال يعنينا أن نعني من هذا القاتل ومن هذا املقتول

عين ي ِفيَها فَادارَْأوا قتلت نفسإمنا  ؛ماله وهل هو يريد كذا ما علينا من هذاوهل هو يريد  ،هل هو ابن عم

أن نعلل ملاذا قتل أو ألي غرض هذا ما هو من إىل ور الفتنة بينهم وال حاجة بنا ختاصموا وتدافعوا حىت كادت تث

ال يكون فيه قدح يف القرآن أو ولكن غاية ما يكون أن نأخذ عن بين إسرائيل ما  ؛ألن القرآن ما تكلم به ؛شئوننا

فقالوا ما  ؛هم قتلوا نفسا فادارءوا فيها واختصموا كل يدعي أن هؤالء قتلوا وكادت الفنت تقوم بينهم ؛تكذيب له

حاجة إىل أننا نتقاتل ويذهب بعضنا بعضا نذهب إىل نيب اهللا موسى وخيربنا من الذي قتله فذهبوا إليه فقال هلم 

 )) هَ  ِإنُمرُُكمْ يَأْ  الل ... ((  

 



فقالوا ما حاجة إىل أننا نتقاتل ويذهب بعضنا بعضا  بينهم؛ تقومكادت الفنت و  هو لأن هؤالء قت دعيكل واحد ي

))  بقرة    إن اهللا يأمركم أن تذبحوا  :((ليه فقال هلمإفذهبوا  ؛نذهب إىل نيب اهللا موسى خيربنا من الذي قتله

ليكون أدعى إىل  )) إن اهللا يأمركم أن تذبحوا بقرة ((قال:  اذبح :آمركم وال قال :األمر من اهللا ما قال صدر

لكن  ؛من موسى اجتهاداته، من اجتهاداتهذحبوا بقرة قد يتوهم متوهم أن هذا من األنه لو قال  ؛متثاهلماقبوهلم و 

إن اهللا  ((شف ال ال؟ ووجب أن يكون قوال جادا ال هزءا إو  االجتهادإيهام  ارتفع )) إن اهللا يأمركم ((إذا قال: 

     )) يأمركم

مع أنه أسنده إىل اهللا  ؟أعوذ باهللا أزأ بنا  )) أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا (( :ومع هذا اللفظ الصريح

 (( :ؤمنون به ويسند األمر إىل اهللا مث يقولونوممن عتوهم كيف هو نبيهم ويعرفون أنه نيب  ـ والعياذ باهللاـ وهذا 

وإن كان بعيدا لكن قد يكون إنه يريد أن  لقلنا ب الفعل إليههل هذا ممكن؟ ما ميكن لو نس )) أتتخذنا هزوا

لكننا نقول هلؤالء تنزال مع عقوهلم  ؛أنه نيب معصوم عن أن يهزأ باخللق ما ميكن يقع باعتبارلكن هذا بعيد يعين 

إن  ((لكن  ؛منه وليس بأمر من اهللا اجتهادأن موسى صلى اهللا عليه وسلم قاله من عند نفسه لقلتم لعل هذا  لو

ا به ءسم املفعول أي أتتخذنا مهزو اهزوا هذه مصدر وهي مبعىن  )) أتتخذنا هزوا (( :مث يقولون )) اهللا يأمركم

عىن أتتخذنا ذوي هزء فحذف املضاف وأقيم املضاف إليه مقامه على  املري ويص وجيوز أن تكون هزءا على باا

الشيء معناه االستمرار فيه اختاذ الشيء معناه االستمرار فيه  اختاذألن  ؛بنا لكنها أشدكل حال هي مبعىن أزأ 

يعين كأنك اختذتنا  نافهو أعظم من قوهلم أزأ ب ؛أي جعلته مأخوذا يل كأنه أمر أقبله وأستمر فيه ءشيالاختذت 

املقتول هذا هزء لكن ماذا أجاب بنعم؟  ويش عالقة البقرة ذا املقتول ؟)) أن تذبحوا بقرة ((وبة لك والع ألعوبة

    ؟

 أعوذ باهللا أن أكون من الجاهلين قال (()) ومل يقل من املستهزئني  أعوذ باهللا أن أكون من الجاهلينقال  ((

ألن اجلهل يطلق على  ؛واملراد باجلهل هنا ليس ارتكاب اخلطأ عن غري عمد ولكنه ارتكاب اخلطأ عن عمد ))

)) يعين أعوذ  قريبمن إنما التوبة على الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون السفه كما يف قوله تعاىل: (( 

هذا أمر مستحيل  ؛باهللا أن أكون من ذوي اجلهل والسفه فأختذ عباد اهللا هزوا وال سيما وأنا أسندت األمر إىل اهللا

والشيء الثاين أنه  ؛ال جيوز بالنسبة إىل إسناد األمر إىل اهللا وهو ليس منه  يليق أوالال أمر ألنه ؛وهلذا استعاذ منه،

ويف هذا دليل على أن اهلزوء  ؛هذا املقاممثل ال جيوز أن يتخذ اإلنسان أحدا من عباد اهللا هزوا ال سيما يف 

   هنا .خرجت شوي عن حملها ألن الفوائد ما جتيء قيقة باحلباخللق من السفه وذكرا 

    شيخ هنا مل يقل املستهزئني؟ السائل : 



   هزوا من اجلهالة والسفه. هماختاذباخللق أو  االستهزاءألجل أن يبني أن :  الشيخ : 

واتخذ قوم موسى من بعده من  : ((اهللا عزوجل الفعل إذا قوليف  راالستمرامبعين  االختاذأنت قلت : السائل 

  ذوا مرة واحدة؟))  فاخت حليهم عجال جسدا له خوار

  بلى حىت جاء موسى. الشيخ : 

  . على هذايعين ما استمروا طول حيام  السائل :

حبسب الشيء ما هو الزم أن يستمروا طول حيام املعىن أم  االستمرارألن  ؛و الزما هأي م الشيخ : 

هذا ثوبا يعين معناها تلبسه دائما حىت يبلى وهؤالء  اختذتالشيء  اختذت ستمراراالالفعل يدل على ف مستمرين 

   اختذوه ولوال أن موسى جاء الستمروا عليه.

  كيف نقرأ هزوا ؟: السائل 

عندي ا؛ ثالثة ؟ ا وهزءؤ هز  :قراءتني أيضا ي فيهاوعند .؟ نعميعندكم بضم الزاليس  ،الزايهزوا بضم  الشيخ :

، )) إن اهللا يأمركم ((فيها قراءة تسكني  )) إن اهللا يأمركم ((أيضا ا فيه. طيب ألصليف غري اليت فيها قراءتني 

   )) إن اهللا يأمركم أن تذبحوا بقرة ((

  أيش وجهه ؟ :السائل 

   طيب وجه هذا ختفيف. الشيخ : 

ما تكون إال  واالستعاذة ،مبعىن أعتصم باهللا )) أعوذ (())  أعوذ باهللا أن أكون من الجاهلينقال قوله: ((  

قالوا أتتخذنا هزوا  (( )ستعاذكم فأعيذوهامن  (ال ال؟ أي نعم إأو بأحد فيما يقدر عليه و  ؛باهللا سبحانه وتعاىل

سأل اهللا أن يعصمه منه  زوا بل أبلغ من التربؤه اختاذهمتربأ من  ،)) إذا قال أعوذ باهللا أن أكون من الجاهلين

   .أن يستعيذ منهبوأنه أمر جدير 

 انتهى ؟)) ما رأيكم لو أم ذهبوا وذحبوا بقرة نعم وامتثلوا ما أمروا به هي ادع لنا ربك يبين لنا ما واقال((  

 ؛لكنهم والعياذ باهللا شددوا فشدد اهللا عليهم ؛ألن بقرة مطلقة أيسر لكن بقرة مطلقة ما فيها أي وصف ؛األمر

يف األمور إنسان تطلب فيها التشديد  ) دين أحد إال غلبهلن يشاد ال وهكذا قال النيب عليه الصالة والسالم: (

أو يروح عليه ما هو أشد؛ تصاب بأشد حىت يف أمور الطهارة بعض الناس مثال قد يصاب بوساوس مث ينفتح 

فاحلاصل لو أم  ؛هو أصيب بنجاسة حمققة فيشتد عليه األمر ]الّ [ما يدري و يغسل ثوبه من شيء فيه شبهة هو

)) شف هذا  هي ادع لنا ربك يبين لنا ما اقالو  لكن والعياذ باهللا (( ؛املوضوع انتهىذحبوا بقرة أي بقرة كانت 

من موسى بعيدون من  ]بعيدين[كأم   ؛دع اهللاوال ا ،أدع لنا ربنا ا:ما قالو  )) دع لنا ربكا (( األسلوب اجلاهل:



نسأل ـ هلم اخلادم الذي  يدعوا ربه هو   مبنزلة الوصيفجعلوه ))  دع لنا ربكا موسى ومن ربه سبحانه وتعاىل ((

وهذا من عتوهم يدلك على أن بين إسرائيل والعياذ باهللا عندهم عتو وأن اهللا سبحانه وتعاىل جعل  ـ اهللا العافية

   موسى نبيا هلم وأم جديرون بأن يكون هلم مثل موسى عليه الصالة والسالم بالقوة.

  .فإن له أجرا؛ ال يظلم أحدا وكل من آمن باهللا واليوم اآلخر : أوال أن اهللا سبحانه وتعاىليف هذه اآلية  ه فوائدفي

واخلوف من من ؟ مما  واحلزن؛ اخلوفانتفاء األجر و حصول الفائدة الثانية:  مثرة اإلميان باهللا واليوم اآلخر وهو  

  واحلزن على ما مضى. ،يستقبل

: أنه ال فرق يف ذلك بني جنس وآخر والذين هادوا والنصارى والصابئني مثل املؤمنني إذا آمنوا باهللا الفائدة الثالثة

  على غريهم وهم أكثر أجرا لكن هلم أجرهم.ميتازون ؤمنون من هذه األمة املوإن كان  نعم؟ واليوم اآلخر

  ............:  السائل

  )) يعين ما جاءهم رسل .. من آمن باهللا واليوم اآلخر: الصحيح أم من ال ينتسبون إىل دين (( الشيخ 

 ((            األجر وأطلق  :ما قال )) فلهم أجرهم ((لقوله:  أن اجلزاء قد خيتلف حبسب األمم :الفائدة الرابعة

تفيد هذا  )) أجرهم ((واألمم السابقة ال يضاعف أليس كذلك؟ إذا  ،مثال هذه األمة يضاعف أجرها )) أجرهم

اهللا هلم إن كان  هال ال؟ تفيد ألنه هذا أضاف األجر إىل نفس املأجورين فيعطون األجر الذي قدر هلم وكتبإو 

  فهو غري مضاعف . امضاعف وإن كان غري مضاعفهو ف امضاعف

 اتصفوالئك الذين و الفائدة اخلامسة: أنه إذا ذكر الثناء يف الشر على طائفة وكان منهم أهل خري فإنه ينبغي ذكر أ

ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات اهللا و يقتلون األنبياء ((  :ألنه بعد ما قال ؛عاما حكمايكون  باخلري حىت ال

)) بني أن منهم من آمن باهللا واليوم اآلخر وأن من آمن باهللا واليوم اآلخر فله أجره وال خوف عليهم  بغير حق

  ..مث قال اهللا تبارك وتعاىل وال هم حيزنون.

  ..........:  السائل

ألن من متام اإلميان باهللا اإلميان بالرسل واإلميان باملالئكة وكتبه والقدر خريه وشره كل هذا داخل  ؛ال : الشيخ : 

   ألن اهللا أخرب عنه. ؛ان باهللامييف اإل

وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم قال: (( 

  )) توليتم من بعد ذلك

 ((     قوله: كذه األمة يعين بين إسرائيل مبا أخذ عليهم من عهد  هليف هاتني اآليتني أوال تذكري اهللا تبارك وتعاىل  

  ليس كذلك؟ايعين فالتزموا بامليثاق  االلتزاممعناه  هذا التذكريو ))  خذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطورأوإذ 



  بلى. :الطالب 

ملاذا؟ ما آمنوا إال حينما رفع  ؛كما يقولون  حيث مل يؤمنوا إال من حتت السياط ثانيا: عتو بين إسرائيل: الشيخ 

حينئذ آمنوا وهذا اإلميان يف احلقيقة ف ؛إما أن تأخذوا ما آتيناكم بقوة وإال أسقطناه عليكم :وقيل ؛فوقهم الطور

  . وكل إنسان يؤمن على األقل خوفا من اهلالك االضطراريشبه 

إذ و  (( :)) وقال اهللا تعاىل يف آية أخرى ورفعنا فوقكم الطوروفيها أيضا دليل على قوة اهللا عزوجل لقوله: (( 

)) من حيمل جبل الطور؟ ما أحد يستطيع ما أحد يستطيع من اخللق أن حيمله  قنا الجبل فوقهم كأنه ظلةنت

 سكها اهللا بقدرته كما أنه جل وعالالثقيلة الكبرية أم ولكن اهللا تعاىل بقدرته محله وصار كالظلة األحجار العظيمة

إذا كان هكذا دخل اهلواء ومحل نفسه لكن  بضيقنعم  بضيق )) إذا صار صافات ويقبضن((  ميسك الطري

غريب إنه  صافات، صافات ما تتحرك أجنحته ومع ذلك تندفع أو تقف أحيانا من الذي أمسكهن ؟ ما 

  أمسكهن إال اهللا.

  ففيها أيضا دليل على قدرة اهللا سبحانه وتعاىل. 

البد  ،ال بضعف ولني ومداراة وا هوفيها أيضا دليل على أن الواجب على أهل امللة أن يأخذوا كتام بقوة م

ألنه ما تتم املسألة   فتور وبدون تراخي بالتطبيق والدعوة تطبيق على أنفسهم والدعوة إىل ذلك بقوة بدون ،بقوة

  ا .إال ذ

))  لعلكم تتقون ((من أين نأخذه؟ من قوله:  ؛وفيها أيضا دليل على أن األخذ بالكتاب املنزل يوجب التقوى

   أي ألجل أن تكونوا من املتقني هللا عزوجل. ملعلك

     وليتم بعد ت ((ملا رجع اجلبل إىل مكانه ماذا كان؟ تولوا  الفائدة السادسة: لؤم بين إسرائيل أم بعد هذا

لكن هم  ؛األمر األول حىت يستقيموا ويستمروا على األخذ بقوة واذكر وهذا من اللؤم ألن الواجب أن ي )) ذلك

  اآليات تولوا من ذلك. ابعد ما رأو من  تولوا من بعد ذلك

لوال فضل اهللا عليكم ورحمته ف ((بيان فضل اهللا سبحانه وتعاىل على بين إسرائيل لقوله:  :الفائدة السابعة

  )) وهذه األمة وهللا احلمد فضل اهللا عليها أكرب من فضل بين إسرائيل. من الخاسرين لكنتم

   من أين؟ ؛وفيه دليل على أن اإلنسان ال يستقل بنفسه يف التوفيق



        دع اهللا لنا بل ا :ألم مل يقولوا ؛أخالق بين إسرائيل سوء)) فيها بيان  دع لنا ربكاقالوا وقوله: (( يبني 

  . انبموسى وربه يف ججعلوا و  انبجعلوا أنفسهم يف ج )) فكأم دع لنا ربكاقالوا  ((

ألن اللفظ بني أن تذحبوا بقرة واملطلق ليس  ؛)) هذا الطلب ليس له وجه يف الواقع هي ن لنا ماييب وقوله: (( 

 ؛وأما الشيء املطلق فإنه ال حيتاج إىل بيان لوضوح معناه ؛الذي حيتاج إىل بيان هو امل ،جممال حيتاج إىل بيان

أن  ((إذا أكرمت أي رجل حصل املقصود  ما حيتاج أن تسأل أيش نوع هذا الرجلفإذا قلت مثال: أكرم رجال 

فهذا  )) هي يبين لنا ما (( :هم قالوانتلو ذحبوا أي بقرة حصل املقصود فاألمر بني ولكن لتع )) تذبحوا بقرة

وهلذا لو  ؛أن البقرة عند اإلطالق تشمل أي بقرة تكون سرتشاد ألن األمر واضح وهوا ال نتالطلب منهم تع

   لكفتهم .صادفتهم ذحبوا أي بقرة 

هذا  ل ا عن املاهية يعين ماأهي يس )) كلمة ما بقرة ال فارض وال بكرهي قال إنه يقول إنها  ن لنا ماييب ((

لوا عن أالسالم فهم أم مل يسالصالة و لكن موسى عليه  ؛ملاهيةا هي ما ما ،من احلجر من الطني من احلديد؟ 

ال إال زبرجد و إو ال حديد إمن اخلشب و  ؟ال ال؟ أحد تشكل عليه ماهية البقرةإألن ماهية البقرة معروفة و  ؛املاهية

ألم سألوا عن  ؛وأم أجيبوا بغري ما سألوا ملا سألوه صرفا اهية واضحة فال نقول إن يف هذاامل ؛ما تشكل أيش؟

معلوم لكل أحد أنه مل يكن ملاذا ال يكون؟ ألن هنا نقول السؤال عن املاهية  ؛ن البقرةساملاهية فأجيبوا ببيان 

   ماهية البقرة معروفة.

 عمرها ما )) البكر معروف اليتهي قال إنه يقول إنها بقرة ال فارض وال بكر لنا ربك يبين لنا مادع ا(( 

فإن  ؛نت البكر هي الصغرية اليت مل يقرعها الفحلاإذا ك ؛هاوالفارض تعرف مبقابل ؛وال قرعها الفحل تولد

مثل  ،عرفة ما يقابلها له نظري يف القرآنمب ي تفسري الكلمة أو معرفة الكلمة وهذا أ ؛الفارض هي املسنة الكبرية

تقول روح دور يف القاموس  ؟حد أيش معىن ثباتلك وا)) لو قال  فانفروا ثبات أو انفروا جميعاقوله تعاىل: (( 

أي نعم  امعناه )) اثبات فتصري (( )) أو انفروا جميعا ((بني معناها مبا ذكر مقابال هلا وهو قوله: تي ،معناها ؟ ال

   أفرادا.متفرقني

  أي وسط العوان مبعىن الوسط فهي ال كبرية وال صغرية. )) عوان (())  ال فارض وال بكر عوان بين ذلك(( 

فيه إشكال على هذا ألنه سبق لنا يف و  ؛الفارض والبكر :اثنانإشارة واملشار إليه  اسم)) ذا  بين ذلكوقوله: (( 

ال إاإلشارة مثىن و  اسمليس كذلك؟ وهنا ااإلشارة  اسم تثنيةوجب  اثننيباب اإلشارة أنه إذا كان املشار إليه 

أي بني ذلك  )) بين ذلك (( هو أن يقال أن  :عنه اجلواب نإ :نقول فما هو اجلواب عن هذا؟ ؛مفرد؟ مفرد



يعىن معناها أا ال تكون هكذا وال هكذا  الفارض والبكرالعوان: من أي املذكور من  )) بين ذلك (( ،املذكور

   ولكنها عوان بني ذلك املذكور.

ما تؤمرون  بأي شيء   افعلوا :؟ من موسى يقول لبين إسرائيلأين )) هذا األمر من فافعلوا ما تؤمرونقال: (( 

وتعجلوا وذحبوا بقرة عوانا بني ذلك  امتثلوا)) ولو أم  إن اهللا يأمركم أن تذبحوا بقرةكان األمر بقوله: (( 

  .حلصل املقصود

   . م)) حرصا منه على مبادرم حىت ال يتشددوا مرة ثانية فيشدد عليه ما تؤمرون افعلوا ل: ((وهنا قا 

حيث إنه خالف  لوفيه إشكال يف باب املوصو  ؛من اآلمر؟ اهللا سبحانه وتعاىل )) تؤمرون ما ((ويف قوله:  

  قاعدة قرأناها

  .رابط : الطالب 

  رابط؟ الويش  : الشيخ 

  رونهمما تؤ الطالب : 

  ال ما تؤمرون به؟إو  هما تؤمرون :  الشيخ

  به  : الطالب 

  ما تؤمرون به؟ ويش خمالفة القاعدة ؟  ؛نعم: الشيخ 

  .حذفه الطالب : 

من  ؛كثريهذا  ))  شرب مما تشربونييأكل مما تأكلون منه و  (( أمثلة كثرية قاعدةللحذفه موافق  الشيخ :

  يعرف؟ 

  ........شرطية . الطالب :

  ...........ال: الشيخ 

  :حذف العامل..الطالب

رف ف يطابق احلن جمرورا حبرف أن يكون جمرورا حبر ما ذكرنا إنه إذا حذف العائد ارور يشرتط إذا كاأ  : الشيخ 

املوصول مفعول به  أصال، مفعولوهنا املوصول  ، لفظا ومعىن ومتعلقا؛ومتعلقا الذي جر به املوصول لفظا ومعىن

وقد ذكرنا فيما سبق إن بعض العلماء ما يشرتط هذا  ؛الذي تؤمرون به افعلوا )) ما تؤمرونفافعلوا  ((منصوب 

  ابن مالك يقول:وإال  ؛وأنه يقول إذا دل عليه دليل جاز حذفه وإن مل جير املوصول مبا جر به العائد ؛الشرط

   "كمر بالذي مررت فهو بر.     جر  لكذا الذي جر بما الموصو "                   



هذا شاهد للقول الثاين يف املسألة وهو أنه جيوز حذف العائد ارور وإن مل يكن يكون إذا مر عليكم البيت 

           فافعلوا ما  نه جير أيضا حبرف مل جير به املوصول. ((أوأحرى املوصول جمرورا نعم؟ ومن باب أوىل 

   وهلذا أمرهم أمرا ت؛ه لكن هم أهل عناد وتعن)) وكان عليهم أن يفعلوا وإن مل يأمرهم نبيهم ب تؤمرون

لكن كل هذا من  ا؛لومن ويش عليكم  ـ )) أعوذ باهللا دع لنا ربك يبين لنا ما لونهااقالوا ثانيا ومع هذا ((  

قال إنه يقول إنها ((  ؟هي يعىن أي شيء لوا سوداء، بيضاء، شهباء ما )) لونها ما ((والتشدد  تباب التعن

باألول عوان بني البكر والفارض وبينهما زمن يعىن لو  ؛)) شدد عليهم صفراء فاقع لونها تسر الناظرينبقرة 

لكن هنا شدد عليهم إا  ؛جاءوا مثال بواحدة قريبة من البكر أو واحدة قريبة من الفارض كبرية حصل املقصود

أليس كذلك؟   قليلنوع ن هذه واحدة وهذا ماعدا األلوان ما عدا الصفرة من األلوا ؟ا رجويش خ ؛بقرة صفراء

فاقع  ((معىن  :وقيل ؛عىن إنه ما فيه ما يشوبه وخيرجه عن الصفرةمبالفاقع يعىن الصايف  )) فاقع لونها (( :ثانيا

يعين  )) تسر الناظرين ((أيضا  ؛أي شديد الصفرة وهو كل ما كان صافيا كان أبني يف كونه أصفر )) لونها

وهذا أيضا فيه  ؛ملن نظر إليها ليست صفرا أيضا صفرة توجب الغم أو صفرة مستكرهة بل صفرة تفتح السرور

هذه معناه يعين كم بقرة  )) تسر الناظرين (( :والثالث )) فاقع لونها و(( )) اءصفر  (( تشديد من وجوه: 

 ؛لون األصفر مطلوبالدليل على أن فيه هذا  أن :وذكر بعض العلماء ؛ما حيصل هلم هذا الشيء ؟ميشون عليها

نعم؟  ؛وجعل هذه اجلملة بيانا للواقع وقال: إن من لبس نعال أصفر مل يزل يف سرور )) تسر الناظرين ((لقوله: 

ن تكون أالواجب فوإذا دار األمر بني كون اجلملة تأسيسية أو لبيان الواقع  ؛هذا قول ليس بصحيحلكن 

مجلة مستقلة عما قبلها يعىن زائد على كوا صفراء فاقع  )) تسر الناظرين ((  إن وعلى هذا فنقول ؛تأسيسية

  . سرهت هي على وجه يكرهه بل م اإلنسان والالناظرين، ليست صفرا على وجه يغلوا أيضا تسر 

سيسية معناها مستقلة تفيد معىن بني كونه مجلة تأسيسية أو لبيان الواقع ما للمفهوم فإا تأسيسية يعىن تأ ؟ نعم

  عن األول . ازائد

  ؟ى عن لبس املعصفر يف حديث: الطالب

  األمحر يعىن أكثره أمحر. أي نعم معصفر :  الشيخ

وما مجيل لوا ألا فعال  ؛صفرأ نسبة هلذا الوصف الذي وصف اهللا سبحانه وتعاىل صفراء بقرالب الطالب :

ويف  مرغوبأمجل هو الذي األصفر يشرتي من السوق أي بقرة عندنا يف مصر يدور اللون  يكون حىت أي واحد

   نوع الثاين.الالثمن أغلى من 



دع لنا ربك يبين لنا ما ا (( طلب ثالث )) هذا أيضا ن لنا ما هييدع لنا ربك يباقالوا  ((: طيب ...  الشيخ

  ؟اشتباههل فيها ويف احلقيقة  ؛علينا البقرة املطلوبة اشتبه))  هي إن البقر تشابه علينا

  ما فيه الطالب:

لكن بس آية من آيات اهللا من أجل  ؟فأين التشابه ؛وذكر هلم لوا ،وذكر هلم سنها ،ذكر هلم أا بقرة :  الشيخ

  )) ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرةأن يشدد اهللا عليهم ((

ماندري ايش  ؛متشابه الذي يشبه بعضه بعضا ،صار بعضه يشبه بعضا )) البقر تشابه عليناإن  ((يقول:  

  وإال فاألمر واضح. نتهموهذا من تع املقصود؟

أخذوا عليهم  )) ن شاء اهللا لمهتدونإوإنا  ((منهم )) يف األخرية هذه طيبة  وإنا إن شاء اهللا لمهتدون((  

لو مل يقولوا إن  :قال بعض السلف ؛ولكنهم علقوا ذلك مبشيئة اهللا ؛ونأم سيهتدون على أنفسهم أم سيهتد

الصالة اهللا من أسباب حتقيق املطلوب كما قيل لسليمان عليه  اهللا ما اهتدوا إليها أبدا ولكن كلمة إن شاء شاء

سبيل ن امرأة تلد كل واحدة منهن غالما يقاتل في عيستواهللا ألطوفن الليلة على  (السالم ملا قال: و 

فطاف على  ) قال الرسول عليه الصالة والسالم(اهللا فلم يقل إن شاء اهللا قل إن شاء(فقال له امللك )اهللا

وال إنسانا واحد قال الرسول عليه الصالة له ما حصل إنسان تسعين امرأة فولدت واحدة منهن شق 

  . ) والسالم: لو قال إن شاء اهللا لكان دركا لحاجته ولقاتلوا في سبيل اهللا

إنا إن أن يصل إىل مطلوبه . وقوهلم: ((  اإلنسان توجب ن شاء اهللا هذه من األمور املشروعة اليتإ :قوهلم ،إذا

مسية أبلغ من اجلملة اجلملة اال :وتأكيد ثالث ؛ا، والالمنّ إ)) أكدوا اهلداية هنا مبؤكدين ومها:  شاء اهللا لمهتدون

   )) لمهتدونإن شاء اهللا وإنا  ((اهللا بل قالوا:  ن شاءوسنهتدي إليها إ :ما قالوا ؛الفعلية

))  قال إنه يقول إنها بقرة ال ذلول تثير األرض وال تسقي الحرث مسلمة ال شية فيهاجوام على هذا: ((  

وهي املتذللة اليت ذللت  ،ذلول على وزن فعولال )) إنها بقرة ال ذلول ((هذا أيضا تشديد زيادة على ما سبق 

أقول تثري احلرث هذه  ؛صفها الذلول تثري األرض وتسقي احلرث مذللة تثري األرض وتسقي احلرثو ؛ لصاحبها 

وال  ((زين  نعم رث عليها وأظنكم تعرفون كيف حيرث على البقر تعرفونه؟ أيمذللة اليت تثري األرض باحلرث حي

أي من العيوب ما فيها  )) مسلمة ((وقوله:  ؛انية وال حارثةسىن عليها ليست سيعين ما ي )) تسقي الحرث

  . عيوب

مأخوذة من الوشي وشي الثوب يعين تلوينه بألوان  ؛يعين ليس فيها لون خيالف لوا )) شية فيها ال ((وقوله: 

 )) ال شية ((أخوذة من الوشي مثل عدة مأخوذة من الوعد عدة من الوعد فمعىن مخمتلفة يسمى وشيا, فشية 



ولوا كما سبق صفراء إذا هي صفراء ما فيها سواد وال فيها بياض وال فيها أي  ؛خيالف لوا ليس فيها لون ثان

وهذا كله من زيادة التشديد عليهم . وذا التقرير نعرف أنه ال حاجة بنا إىل ما ذكره كثري من  ؛لون آخر

 مبلءشرتوها منه ام إن هذه البقرة كانت عند رجل بار بأمه وأ :من اإلسرائيليات اليت قالوا فيهااملفسرين هنا 

هذه كلها من اإلسرائيليات اليت ال تصدق وال تكذب ولكن ما ينبغي أن  ؛جلدها ذهبا مبلءمسكها ذهبا يعين 

ألن كالم اهللا عزوجل ما فيه إشارة إىل هذا ولو كان هذا من األمور الواقعة لكان من  ؛ننزل عليها كالم اهللا

فالصواب أن نقول يف تفسري اآلية ما قال  ؛ث على بر الوالدين حىت نعتربملاذا؟ ملا فيه من احل ؛احلكمة أن يذكر

   اهللا عزوجل وال نتعرض لألمور األخرى اليت ذكرها املفسرون هنا من احلكايات.

هم أنه كالمعلى موجب  طيب وباألول؟  )) اآلن جئت بالحق ـ ((أعوذ باهللا ـ ))  قالوا اآلن جئت بالحق(( 

أتتخذنا هزوا قال أعوذ باهللا أن أكون من دروا هذه القصة بقوهلم: (( صاألول ما أتيت بالباطل وقد   يف

اآلية الكرمية وليس هذا هو املتبادر من  ؛)) يعين اآلن عرفنا أنك لست تستهزئ وإمنا أنت صادق الجاهلين

 :هلذا املعىن البشع قال: إن املراد بقوله تقاءاوقال بعض املفسرين  ؛مثل هذه اجلملةأن يقولوا هم نتتع بغريب على

اآلن بينت لنا أوصافها فجعلوا احلق هنا مبعىن البيان  ،ها يعين اآلن بينت لنا أوصاف ؛أي بالبيان التام )) بالحق ((

 أتتخذنا هزوا ((بقوهلم:  قصةالدروا هذه صويدل على ذلك أم  ؛والباطل اهلزءولكن الصواب أن احلق هنا ضد 

وعرفنا  )) اآلن جئت بالحق ((اهللا عزوجل قالوا: من فبعد هذه املناقشات مع موسى والسؤاالت والطلب  ))

ألن هذه اجلملة فيها إجياز  ؛يعين فطلبوها )) فذبحوها (( ؛أنك لست مستهزئا بنا بل إنك جاد فيما تقول

السياق وإجياز القصر يؤتى جبملة احلذف، يعين إجياز احلذف حيذف مجل يدل عليه  يسمى يف البالغة : إجياز

)) مثال ويش يسمى هذا ؟ هذا إجياز  ولكم في القصاص حياةفقوله: ((  ؛قتصارهااتشتمل على معان كثرية مع 

فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب  ألن هذه اآلية كلمات معدودة تدل على معان كثرية لكن (( ؛قصر

ستحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر اه إحداهما تمشي على إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءت

فسقى هلما مث ذهبتا إىل أبيهما وقصتا عليه تقرير اآلية: ألن  وإال ال؟  )) هذه فيها إجياز حذف ما سقيت لنا

ستحياء إىل اأرسل إحدامها إىل موسى فجاءته إحدامها متشي على  ؛ فجاءت إحدامها،القصة فأرسلهما إىل موسى

البد  ولكنه جاهز؛ لو أخذنا اآلية على ظاهرها لكانت البقرة تكون عندهم )) ذبحوهاف (( قوله: وهنا  ؛آخره

  ؛من طلب طلبوا بقرة تنطبق عليها هذه األوصاف بالسن واللون والعمل

عمل, عليها األوصاف بالسن واللون وال انطبقت ن؟ هذه البقرة وجدوها باألوصاف وجدوا بقرة السن عبد الرمح 

  السن ظاهرها أنه



ايش  السن ،السن ؛والعمل ،واللون ،عليها األوصاف بالسن ةطبقمنهذه البقرة وجدوها باألوصاف وجدوا بقرة 

  ؟ هي

  بكر  الطالب :

  ويف اللون آدم؟ )) ال فارض وال بكر عوان بين ذلك (( ليس بكر ،الالشيخ : 

  ؛ مجيل ؛وال أسود فيهاال أبيض  صفراءالطالب: 

  ؟  ال تناظر بعد طيب ويش بعد؟ كمل ؟:الشيخ 

  نعم؟  )) ال شية فيها ((وأما قوله ليس فيها لون آخر  )) فاقع لونها ((:  الطالب

  طيب أيضا يف العمل ؟ : الشيخ 

  )) الحرثوال تسقي األرض ال ذلول تثير  ((: الطالب 

   )) شية مسلمة ال ((ها أيضا تطيب باعتبار سالم )) ال ذلول تثير األرض وال تسقي الحرث ((الشيخ : 

 ))؛ ادوا يفعلونوما ك ((كما أمرهم نبيهم   )) ذبحوها (())  فذبحوها وما كادوا يفعلونقال اهللا تعاىل: (( 

هذه فيها كالم بني النحويني هل كاد مثل غريها من األفعال أو كاد عكس غريها  )) وما كادوا يفعلون ((قوله: 

  يقرب من خطف أبصارهم. :أي )) يخطف أبصارهميكاد البرق  ((رب األن كاد مبعىن ق ؛من األفعال

وإذا قلت مل  ؛فإذا قلت: كاد يفعل كذا فمعناه إنه ما فعل ؛فبعض العلماء يقول إن كاد نفيها إثبات وإثباا نفي 

ال ال؟ ولكن الصواب بال إهم فعلوا و  )) وما كادوا يفعلون (( قوله شفألن  ؛فمعناه أنه فعل ؛يكد يفعل كذا

 وحينئذ ؛فإذا قلت ما كاد يفعل فمعناه أنه مل يفعل ومل يقارب الفعل ؛ريها نفيها نفي وإثباا إثباتشك أا كغ

  أن يذحبوها.  إم ما ذحبوها وال قاربوا :لقلنا )) فذبحوها (( :يقول لوال قوله ؟قاربوا الفعلما هل هؤالء 

  ؟وما قاربوا أن يفعلوا صار تناقض )) فذبحوها ((إذا قلتم  كمألن ؛هذا يؤدي إىل التناقض :قال قائل فإذا

لعلهم  تعنتالسابقة  كل سؤاالم قبل الذبح يعىن   ختالف الزمن فهم ما كادوا يفعلوافيقال ال تناقض ال 

ألن  ؛وحينئذ ال تناقض ؛فيكون نفي املقاربة خمالفا للفعل يف الزمن ضضعلى م )) فذبحوها ((يتخلصون 

ألن الذابح ال يقال عنه إنه ما يكاد يفعل  ؛ن هذا متناقضاايف وقت مل يقاربوا ذحبها لكالتناقض لو قلنا ذحبوها 

  ال ال وال أتكلم باللغة إنكليزية ؟ إما أدري أنتم فامهني و  ـ ألن الذابح فعل

  واضح؟  ،واضح ،ال :الطالب 

أدوات النفي نفى،  املقاربة  فإذا دخل عليها شيء منإذا كاد كغريها من األفعال ومعناها قارب  ـ  نعم:الشيخ 

 ؛بلى  ؟ال ال؟ إذا قلت ما قاربت أن أفعل معلوم أنك ما فعلت أليس كذلكإوإذا انتفت املقاربة انتفى الفعل و 



 لكنين مل أفعلو معناه قاربت الفعل لكن ما فعلت قاربت الفعل  ؛كدت أن أفعل  :فإذا قلت ؛وأما إثباا إثبات

  )) ذبحوها وما كادوا يفعلونف ((نا هذا إذا أثبتنا تقريرنا هذا يبقى يف اآلية الكرمية إذا قرر  واضح يا مجاعة؟ نعم؛

  ؟ هذا تناقض )) فذبحوها ((واهللا يقول:  أن يفعلوا كيف تقولون إن ما كادوا يفعلون معناها ما قاربوا

م ويف نتهقاربوا أن يفعلوا بتعاألول ما بفما كادوا يفعلون  ؛فماذا نقول يف اجلواب؟ ال تناقض الختالف الزمن 

وهو إال اإلنسان بنفسه دائما يشعر بأنه مل يفعل هذا الفعل أبدا مث ال يدري  ؛األخري فعلوا وحينئذ ال تناقض

  فاعله نعم؟ 

أو في ظلمات لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب تعاىل: ((  طيب ما تقولون يف قول اهللا 

  علينا ما قلنا ؟  )) ما تنقض خرج يده لم يكد يراهاظلمات بعضها فوق بعض إذا أ

   ،ال: الطالب

يظن بعض الناس يعين مل يكد يراها يعين يراها مبشقة يظن بعض الناس تبادر شاهد لنا، مل يراها يعين ؟ :الشيخ 

معناه ما  )) لم يكد يراها ((قة واألمر ليس كذلك بل شأي أنه يراها مب )) لم يكد يراها ((إىل ذهين هذا يعين 

  . فيكون إذا هذا شاهدا ملا قررناه ؛يراها وال يقارب رؤيتها

  ؟ تهل أنا طر  ؛كدت أطري فرحا بنجاحي  :طيب إذا قلت 

  تقارب: الطالب

 نفيها إثبات وفقول بعض النحويني رحهم اهللا أن  ؛بإذا هذا ماش على البا ؛ولكن مل أطر نعم قاربت الشيخ: 

املغين"بن هشام يف كتابه اصحيح وقد أبطل هذا بهذا ليس  ا نفي إثبا."   

  مباذا استندوا لقوهلم هذا؟الطالب : 

إين ما كدت أن أفعله ولكين  ،استندوا أنه إذا قال ما كدت أن أفعل تدل على أين ما فعلت هذا الشيء الشيخ:

  باآلية ولكن يف احلقيقة ما هي دليل. واستدلافعلته 

) هل الرسول  ربغما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس ت ة والسالم : (طيب قول الرسول عليه الصال 

  ال ال ؟إقبل الغروب و  صالها

  ،صلى قبل الغروب الطالب:

هل صالها قبل  ) ما قاربت أن أصلي العصر حتى قاربت الشمس الغروب ( ؛ شفقبل الغروب؟ نعم الشيخ:

إىل قال هكذا فقال الرسول واهللا ما صليتها مث قاموا  عمر ألنه ملا قال ؛ال ال ؟ صالها قبل الغروبإالغروب و 

  ظاهر يدل صلوهافتوضئوا وصلوا .بطحان 



  بعد الغروب؟ :الطالب 

ما صليت  :صالة ما قالالأي نعم صلوها بعد الغروب ألن هنا قال ما كدت أصلي يعين ما قاربت   الشيخ:

لصالة من اين لشدة القتال أن أكون قريبا من الصالة ، قريبا نقال ما قاربت أن أصلي يعين ما أمك ؛حىت كادت

 ،ما هو صلى ،ال ،ما هو فاعال للصالة قريبا منها حىت كادت الشمس أن تغرب ، ملا قاربت الشمس الغروب

  . قاربت الصالة فلما غربت صليتالغروب قاربت الصالة ، ملا قاربت الشمس 

  ...شيخ؟ : الطالب

عمر وقال الرسول واهللا ما  هقال عمر كما قلنا أخريا ألنه قال ؛مر قال واهللا ما صليتال، ال ع ،نعم.الشيخ:

فهنا احلديث ما يدل على أن عمر صالها قبل الغروب بداللة أنه ما قارب أن يصليها  ؛صليتها مث قاموا فصلوا 

صلى أو ما صلى  فلما قاربت الشمس الغروب قارب صالته قارب أن يصلي مث هل حىت قاربت الشمس الغروب

   صلوا.من بطحان و  اتوضوءالرسول بعد الغروب و  وا واحلديث يدل على أنه ما صلى قام

)) قرر اهللا القصة قبل أن  تم فيها واهللا مخرج ما كنتم تكتمونوإذ قتلتم نفسا فادارأقال اهللا تعاىل: ((  

ن اهللا يأمركم أن إ ((ما سبب قول موسى:  ؛قرر اهللا القصة لبين إسرائيل قبل أن يبني السبب ،يذكرهم بالسبب

وبال  ؛وا فيها تدافعوا كل منهم يدعي أن هذا هو القاتلهو السبب أم قتلوا نفسا فادارأ ؟ هذا )) تذبحوا بقرة

 تباركفأراهم اهللا  ؛بعد موته من الذي قتله واملقتول قد مات وال ميكن أن خيرب ؛شك أن هذا يثري فتنة عظيمة

فهم بعد أن قتلوا  ؛ذا القتيلهلويعرف القاتل  ،رهم اهللا سبحانه وتعاىل أن يذحبوا هذه البقرة لتكون آيةوتعاىل بل أم

فالذين يطالبون بقتل القاتل  ؛به يهم وإن كان بعضهم بال شك مل يرضفيها وأضاف القتل إل واأادار و هذه النفس 

  كما مر علينا من قبل إن الشيء إذا فعله األمة وسكت الباقون يعترب فعال للجميع.   ؛ لكنمل يرضوا به

ومنه  ؛يزعم يدافع عن نفسه التهمةختالف والتدافع كل واحد المعناه ا  ؟اءر اإلدأيش معىن   )) تمدارأا(( :وقوله

))  يف  مخرج ما كنتم تكتمون واهللا((  :قال اهللا )) تم فيهافادارأ (( ادفعوهااحلدود عن الشبهات أي  واأأدر 

ولكنهم   ؛شيءحصل ة وال صل املدارأحت؟ ما حصلت املدارأةألن القاتلني لو اعرتفوا بالقتل  ؛هذا دليل أم كتموا

   ذه اآلية العظيمة.كتموا فأخرج اهللا تعاىل ما كتموه 

   سؤالك أخ عبد اهللا ؟ 

                                                       التخلص؟األسئلة اليت حصلت منهم هل كان قصدهم  الطالب :

وا ليتخلصوا منها ألن قوله: فذحبوها وما كادوا يفعلون يدل على هذا مثل أن تيبدوا واهللا أعلم إم تعن: الشيخ 

   .؟؟؟؟هلونتبغي ويش ويش  نتوأنت مثال تكره أن متتثل جتدك تتعأمرك بشيء لو اإلنسان 



  ؟حرصا على التطبيقأسئلتهم : الطالب 

لو كان هذا حرصا على التطبيق لكانوا ميدحون على  ؛يذكرهم على الشيء توبيخا هلماهللا وهلذا  ؛ال أبدا  :الشيخ

   ألن فيه غاية الشناعة عليهم والعياذ باهللا. )) فذبحوها وما كادوا يفعلون (( اهللا هذا األمر ما يقول

؟  جمالس عدة يف أم واحد جملس يف كانت هل البقرة حول موسى لنبيهم إسرائيل بين أسئلةشيخ؟ : الطالب 

   اهللا أعلم ما أدري خيتلفون يف البقرة مث يرجعون إليه ما أدري.: الشيخ 

  .)) كل ما تكتمونه من األمور فإن اهللا تعاىل خمرجه تم فيها واهللا مخرج ما كنتم تكتمونأفادار  : ((قال

      مة معروف.امة يوم القيايوم القييف هل هذا خاص فيهم أو حىت يف هذه األمة؟ ال هذا و  

  ولكن الفضل من آثار الرمحة .  ؛فال يصح تفسري الرمحة بالفضليقتضي املغايرة؛  والعطف

هذا ف))  ولو ال فضل اهللا عليكم ورحمته لكنتم ((لقول اهللا:  ؛إثبات األسباب وربطها مبسبباا :وفيه أيضا

وال أحد ينكر األسباب إال األشاعرة فإم جاءوا بأمر يضحك منه السفهاء دون  ؛صريح يف إثبات األسباب

فإذا أدخلت ورقة يف النار فاحرتقت  ؛األسباب غري مؤثرة وآثارها حتصل عندها ال ا :ويش قالوا؟ قالوا ؛العقالء

ما شبعت بالطعام ولكن  :وإذا أكلت طعاما فشبعت قالوا  ؛لكن احرتقت عندها ال ا ؛النار ما أحرقتها :قالوا

 والعيدان وكذلك النار لو تبقى عندها األوراق ؛عندك وال تأكله ما شبعت مكدسعنده ال به مع أن الطعام لو 

بينما عند احلجر باحلجر ولكن  االنكسارمل حيصل  ت وانكسر جر زجاجة حبضربت  أيضا إذا قالو ؛ما احرتقت

ا على ظهرها على ظهر احلجر هذا أربع مرات على الزجاج من دون ضرب ما انكسر مع أقدر أنك لو تضع 

وكل هذا من باب التنزيه  ؛السفهاء فضال عن العقالء ك منههذا الشيء يضح إناملهم  الزجاج ما هو بس عنده؛

 املسببا ةر، اهللا جعل األسباب موجبوهذا ينك ؛املشيئةه أن يكون يف ملك اهللا سبحانه وتعاىل ما ال تتعلق ب

  األسباب وهذا من حكمته.بوجعل املسببات مربوطة 

  )) يفيد تبليغ ما أنزل اهللا  اذكروا ما فيه الطالب : ((

)) إن كان لغريكم نعم يدل على وجوب التبليغ وإن كان يف نفوسكم ألجل  اذكروا ما فيه الشيخ : نعم ((

    .. االتعاظ فليس فيه

فيها توبيخ   )) ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئينمث قال اهللا تعاىل: (( 

وجه ذلك؟ أم علموا ما حل بأسالفهم  ؛لموجودين يف عهد الرسول عليه الصالة والسالم على عدم اإلميان بهل

  ون به عن معصية اهللا .دعتر هلم يفكان عليهم أن يكون ذلك موعظة  ؛من النكال بسبب املخالفة



       الذين اعتدوا منكم في لقوله: ((  ؛ال خيرج عن العدوان لوفيه أيضا دليل على حترمي احليل وأن املتحي

ألا جامعة بني املفسدة املرتتبة على هذا  ؛احليل أبلغ من اإلتيان بالشيء على وجه الصراحة ؟ ياولد))  السبت

ذلك أنه خادع اهللا  لىعلى الربا واقع يف الربا وزائدا ع فاملتحيل ؛خلداع هللا سبحانه وتعاىلاملمنوع وبني مفسدة ا

 مجلوهاوأنت إذا تأملت حيل اليهود يف السبت وحيلهم يف بيع شحوم امليتة وقد حرمت عليهم مث  ؛عزوجل

 مالربا أسهل ومع ذلك أحل اهللا باعوها وأكلوا مثنها وجدت أنه أسهل مما يتحيل به كثري من الناس اليوم على و 

 ( سند بسند ال بأس به أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم قال:امليف كما نقمته وانا الرسول عليه الصالة والسالم  

 علىاملتحيل أن الفائدة هذه فائدة ثانية  ).  حيلالمحارم اهللا بأدنى  واتستحلاليهود ف تتكبا ار ترتكبوا مال 

  ......احملرم واقع فيه 

 ؛أم قلبوا قردة خاسئني عقوبةألن ال ؛الفائدة الثالثة: بيان حكمة اهللا يف مناسبة العقوبة للذنوب كذا؟ نعم

صورة القرد شبيهة باآلدمي  غري مباح؛ فالذنب الذي فعلوه إم فعلوا شيئا صورته صورة املباح ولكن حقيقته

  )).... فكال أخذنا بذنبهقوله تعاىل: ((  أيضا ذلكلاجلزاء من جنس العمل ويدل أن فهذه  ؛ولكنه ليس بآدمي

أم  طواليف  )) فكانوا يف حلظة ما هو كونوا قردة خاسئينلقوله: (( ؛وفيه أيضا دليل على قدرة اهللا عزوجل

  هم بلحظة انقلبوا والعياذ  باهللا القردة. ،صاروا أوالدهم قردة

  )). فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين ((لقوله:  ؛القول هللا عزوجل الفائدة اخلامسة: إثبات

أما الذين وا عن السوء فقد  ؛الفائدة السادسة: أن الذين قلبوا قردة من هذه القرية هم الذين اعتدوا يف السبت

فهؤالء سكت عنهم أو نقول أخذوا بعذاب بئيس  )) لم تعظون قوما اهللا مهلكهم (( :وأما الذين قالوا ؛جنوا

   لكن ما قلبوا قردة .

ال ال؟ إلغري العامل و  أن العقوبات فيها تنكيل )) : فجعلناها نكاال لما بين يديها ((: الفائدة السابعة يف قوله

لزمان يعين لبة بنس )) ما بين يديها ((وقلنا  ؛إما زمانا وإما مكانا )) لما بين يديها وما خلفها ((لقوله: 

أما إذا كان مكانا فاملسألة واضحة الذي بني يديها  ؛من يأيت بعدهم )) وما خلفها ((وجودين يف عصرهم امل

  يعين ما بني يديها وما خلفها من حوهلا, حوهلاالذي أمامها والذي خلفها من 

  لغري العامل.  فائدة أن العقوبات تكون تنكيالالفائدة فيها؟ ال 

يعين دود الشرعية وعقوباا احل ،الثامنة ميكن أن نأخذ من هذا فائدة احلدود الشرعية اليت تثبت يف الدنياالفائدة 

  عقوبة الزنا عقوبة السرقة إىل آخره.

  .لفاعل أن يعود مرة أخرى إىل هذا الذنب لغري الفاعل و لمن فوائدها أيش؟ أا نكال 



  ذه املواعظ هم املتقون .الفائدة التاسعة: أن الذين ينتفعون من مثل ه

ال شرعية؟ إهنا كونية و  ؛كونيه وشرعية  ؛كونية هي قدرية  ،الفائدة العاشرة: أن املواعظ قسمان: كونية وشرعية

  املوعظة؟ 

  كونية:الطالب 

يا أيها الناس قد  كون نكاال ملا بني يديها وما خلفها (( تليتاألن اهللا أحل م العقوبة  ؛قدريةكونية  :الشيخ 

املواعظ الشرعية أو  ؟أيهما أقوى ؛)) هذه موعظة شرعية جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور

  الكونية ؟

  كونية  الطالب :

ألن انتفاع املؤمن بالشرائع أعظم من انتفاعه  ؛أما للحمري فالكونية أعظم وأما للمؤمنني فالشرعية أعظم  الشيخ :

 هذا يتعظ باألمور الكونية أعظم )) كمثل الحمار يحمل أسفارا ((ار لكن دليل احلم ؛بالقضاء باملقدورات

       نعم؟



واعلموا أن اهللا يعلم ما في )) ومهما يكتم املرء يعلمه اهللا سبحانه وتعاىل ((  واهللا مخرج ما كنتم تكتمون(( 

  .))  أنفسكم فاحذروه

فإن من نعمة اهللا أن  ؛فائدة السادسة: بيان نعمة اهللا سبحانه وتعاىل على بين إسرائيل لبيان األمر الواقعالوفيه 

  .وإال ال؟ طيبيبني هلم األمر الواقع حىت يكونوا على بصرية من أمرهم 

مثال  ،أي نعم ؟ أال يستفاد به أيضا أن بيان األمور اخلفية اليت حيصل فيها االختالف والنزاع من نعمة اهللا 

ا يبينه فإن هذا من نعمة اهللا سبحانه وتعاىل اختلفنا يف أمور وكاد األمر يتفاقم حىت يصل إىل الفتنة مث أظهر اهللا م

   علينا ألنه يزيل بذلك هذا اخلالف وهذا النزاع.

  ؟..........ذكر السبب بعد اية القصة تأخريما فائدة .: الطالب

   املبادرة بذكر النعمة قبل بيان سببها.بعد ذكر القصة و  ذكر السببهذه فائدة تأخري  .....:الشيخ 

   ال ال؟إكذا و على لسان موسى   )) قلنا (())  اضربوه ببعضهافقلنا  ((

  قول الرسول الذي يكون بأمر اهللا يكون قوال هللا . ؛طبعا إذا كان بأمره ؛فيستفاد منه أن قول الرسول قول ملرسله 

 )) ببعضها ((ويش الدليل؟ لقوله:  ؛الفائدة الثانية: أن البعض الذي ضرب به هذا القتيل من البقرة غري معلوم

  ألن املقصود اآلية . داع؛ولة بعض املفسرين أن يعينوه حماولة ليس هلا اأمه اهللا وحم

 هوهلذا نرى إن ؛الفائدة الثالثة: إنه ينبغي لطالب العلم أن يعتين باملعىن مبعىن القصة وغرضها دون من وقعت عليه

جاء رجل إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال يا رسول اهللا   :من التكلف ما يفعله بعض الناس إذا جاء احلديث

وهذا ليس بالزم املهم ما هو؟ معىن القصة  نعم؟ جتد بعض الناس يتعب ويتكلف يف تعيني هذا الرجل ؛كذا وكذا

أن  الزم إذا ا هوم ؟ما هذا احلمار ،ما هذه الناقة مثال ،ما هذا األعرايب ،وموضوعها أما أن تعرف ما هذا الرجل

واهللا تعاىل قد  )) ببعضها (( :فال يضر اإلام يف هذا األمر من قولهمعانيها وما توصل إليها  يف األمور املقصود

ألن هذا ما هو أمر  ؛ومل يبني هنا األمر )) ببعضها (( :أو أن اهللا أمه عنا حنن فقط فقال ،عينه هلم ما فيه شك

                                مهم.

   ،فيد منه فائدة إذا كانوا قد أمروا أن يضربوه ببعضها فقط وال عني هلمونست

افعل بعض هذه  :يعين إذا قيل لك ؛أن املبهم يف أمور متعددة أيسر على املكلف من املعني :نستفيد منه فائدة

خريوا يف أمور ال ال؟ فيكون يف هذا توسعة على العباد إذا إاألشياء أسهل مما إذا قيل لك افعل هذا الشيء و 

   متعددة.

  )) . ثم قست قلوبكم من بعد ذلكلقوله: ((  ؛بقسوة القلب



وفيها أيضا دليل على لؤم بين إسرائيل الذين جاءم هذه النعم ومع ذلك فإم مل يلينوا للحق بل قست قلوم 

  على ظهور هذه النعم عندهم .

والقلب قسوته أمر  ؛ألن احلجارة من احملسوس ؛قول باحملسوسأيضا الفائدة الثالثة: فهي كاحلجارة تشبيه املع اوفيه

إعراضه عن بلكن املراد أنه يقسوا  ؛هو القلب هو ،إذا أنه ليس املعىن أن القلب الذي هو مضغة يقسوا ؛معقول

فهو أمر معنوي شبه باألمر احلسي وهذا من بالغة القرآن تشبيه املعقول باحملسوس حىت  ؛احلق واستكباره عليه

  تبني .ي

  ن احلديد يلني بالنار.ألاحلجارة أقسى شيء يضرب به املثل ومل يقل كاحلديد أن  ا:وفيه

من الحجارة ما يتفجر منه األنهار  ((وهي  ؛أيضا دليل على أن احلجارة تفرتق عن قلوم ألن فيها خريا اوفيه

   وهؤالء والعياذ باهللا على العكس. )) ومنها ما يشقق فيخرج منه الماء ومنها ما يهبط من خشية اهللا

)) وهذه صفة من  وما اهللا بغافل عما يعملون ((لقوله:  ؛وفيها أيضا دليل على سعة علم اهللا سبحانه وتعاىل

وما اهللا  ((ال ثبوتية؟ هل إن اهللا نفاها عن نفسه إأو الثبوتية؟ هي سلبية و  صفات اهللا سبحانه وتعاىل السلبية

  ؟  )) وما اهللا بغافل ((هل قال إن اهللا غافل؟ أو  أو أثبتها ؟)) بغافل

   )) وما اهللا بغافل ((:  الطالب

فهي صفة سلبية وقد مر علينا أن الصفات السلبية اليت ينفيها اهللا سبحانه وتعاىل ))  وما اهللا بغافل ((: الشيخ 

وما اهللا بغافل عما  ((فهنا نقول يف قوله:  ؛وإثبات كمال ضدها ،عن نفسه تتضمن أمرين مها: نفي هذه الصفة

إثبات كمال ضد ذاك وهو  :وفيها )) وما اهللا بغافل ((نفي غفلة اهللا سبحانه وتعاىل عن عملهم  )) تعملون

   )). وما اهللا بغافل عما تعملون العلم واملراقبة أن اهللا سبحانه وتعاىل رقيب على أعماهلم عامل ا ((

)) وإن منها لما يهبط من خشية اهللا  لقوله: (( ؛جل أن اجلمادات  تعرف اهللا عزو :الفوائدويف هذه اآلية من 

سبح هللا ما في السموات ي وهذا أمر معلوم من آيات أخرى يف قوله تعاىل: (( ؛دليل على أا تعرف اهللا وهذا 

ء إال يسبح بحمده وإن من شي)) ((  تسبح له السموات السبع واألرض ومن فيهن )) (( وما في األرض

  )). ولكن ال تفقهون تسبيحهم

 ؛)) ألن اخلشية هي اخلوف املقرون بالعلم من خشية اهللا لقوله: (( ؛وفيه أيضا من الفوائد: عظمة اهللا عزوجل

 إنما يخشى اهللا من عباده  (()) فمن علم باهللا وعظمته  إنما يخشى اهللا من عباده العلماءلقوله تعاىل: (( 

وإن منها لما يهبط من خشية  فمن عرف أو فمن علم عظمة اهللا سبحانه وتعاىل فالبد أن خيشاه (( )) العلماء

  )). اهللا



األار  اتتفجر منه اءحيث جعل هذه احلجارة الصم قدرة اهللا سبحانه وتعاىلكمال ويف اآلية أيضا دليل على  

   ويتفجر عيونا بقدرة اهللا تبارك وتعاىل. ال ال؟ وكان موسى صلى اهللا عليه وسلم يضرب بعصاه حبجر فينبجسإو 

فتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كالم اهللا أ درس احلاضر: ((ال مث قال اهللا تعاىل يف مبتدأ

   )) ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون

أي تيئيس املسلمني من أن يؤمن  ،والتيئيس ، االستبعاداهلمزة لالستفهام واملراد به االستبعاد )) أفتطمعون ((

يعين أنكم أنتم تطمعون الطمع معناه الرجاء املقرون بالرغبة األكيدة  )) تطمعون : ((وقوله ؛هؤالء اليهود هلم

  طمع فيه يعين أنكم تطمعون هذا الشيء. :ألن الذي يرجوا الشيء مع الرغبة فيه يقال ؛رغبةترجون مع 

وهذا أمر بعيد  ؛ويتبعوا لكم ،إلميان هنا مبعىن التصديق يعين أن يصدقوا لكم، ا)) أن يؤمنوا لكم ((وقوله:  

 ((   لتحقيق فاجلملة يف حمل نصب حاال من الواو يف لوالواو هنا للحال وقد  )) قد كان فريقا منهم ((لقوله: 

  يعين واحلال أن فريقا منهم يسمعون كالم اهللا . )) لكم ايؤمنو 

أي من اليهود  )) منهم (( :)) الفريق يا عبد الرمحن مبعىن الفريق؟ الطائفة. وقوله منهم وقد كان فريقاوقوله: (( 

  الذين كانوا يف املدينة.

كما يف قوله   ؟أو مسع للتوراة تتلى ؟هل هذا السماع مسع لكالم اهللا تعاىل حقيقة )) يسمعون كالم اهللا (( :وقوله 

ولذلك قال  ؛)) حيتمل هذا وهذا ه حتى يسمع كالم اهللاستجارك فأجر اوإن أحد من المشركين تعاىل: (( 

بعض العلماء: إن املراد بالفريق هنا الذين اختارهم موسى وهم سبعون رجال مليقات اهللا سبحانه وتعاىل وأن اهللا ملا  

بل املراد بسماع   :وقيل ؛اهللا )) وحرفوا كالم لن نؤمن لك حتى نرى اهللا جهرةكلمه ومسعوه يكلم اهللا قالوا: (( 

ه يسمعون كالم اهللا يعين من قوليكون فعليه  كالم اهللا مساعهم للتوراة تتلى ومع ذلك حيرفوا من بعد ما عقلوها

  ))  فأجره حتى يسمع كالم اهللا ((كما يف قوله:   غريه

 ،جتاههاا غريت حرفت الدابة يعين :ومنه قوهلم ؛)) التحريف التغيري ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وقوله: ((

 لفظلأما التغيري اللفظي فمعناه أن يغري نفس ا ؛وتغيري معنوي ،التغيري وهو نوعان: تغيري لفظي التحريف معناه

 حطة غريوه شف حنطة يف شعرية :قالوا )) دخلوا الباب سجدا وقولوا حطةا (( :مثل قول اليهود ملا قيل هلم

م اهللا موسى لوك ((ما غري بعض املبتدعة يف كالم اهللا من هذه األمة  هسميه تغيريا لفظيا ومثلنهذا  ؛حنطة :قالوا

ألن اهللا ما يتكلم والعياذ باهللا  ؛فيكون الكالم من من ؟ من موسى ؛وكلم اهللا موسى تكليما :فقرأها )) تكليما

التحريف  ،به املعىن سميه حتريفا لفظيا وهو يتبعه التحريف املعنوي وأحيانا ال يتغرينم اهللا موسى تكليما هذا لوك

املعىن ال يتغري ولكن  ؛احلمد هللاَ  :قال ؛احلمد هللاِ  :اللفظي قد ال يتغري به املعىن لكنه جناية واعتداء مثل لو قال



والغالب أن هذا التحريف الذي هو حتريف لفظي بغري تغيري املعىن الغالب أنه ما يقع إال من إنسان  ؛لفظه تغري

هؤالء حرفوا الكلم ومثال حتريف  الكلم مثل ما  ؛الناس وإن كان املعىن ال خيتلف ةبجاهل أو إنسان يريد ذبذ

 راداملويقول  ،ولكنه يغري معناه ؛اللفظ كما هو وا حنطة. التحريف املعنوي أن يبقيفقال )) وقولوا حطة (( :قلنا

 شالعرش قالوا استوىل على العر ستوى على االذين قالوا  :مثل نعم ،ه كذا مما ال يريده اهللا سبحانه وتعاىل بهب

اللفظ باق على ما هو  ،ومل حيرفوا اللفظ هؤالء حرفوا معىن ؛مها القوة والنعمة وما أشبه ذلكالوا يف اليدين قو 

و معناه استوىل عليه بل عليه واستقر ما ه على العرش أيش معناها ؟ أي عال ىلكن املعىن غريوه ألن استو  ؛عليه

ليس كمثله  (( :ألن اهللا يقول ؛و مثل أيديناا ها يد حقيقية لكن موكذلك اليد املراد  ؛عليه واستقر معناه عال

ألا كالم اهللا سبحانه  ؛التوراة بالنسبة لليهود يعين حيرفون كالم اهللا كالم اهللا )) شيء وهو السميع البصير

   )) يحرفون كالم اهللا ؛ ((وتعاىل كتبها اهللا تعاىل ملوسى بيده

الغرض منها إثبات أن  )) من بعد ما عقلوه ((فهموه وهذه الكلمة  )) عقلوه (())  بعد ما عقلوهمن  (( 

لو جاء واحد يقرأ القرآن يكسر ما يقيم  ؛حتريفهم كان عن علم ألن من الناس من حيرف الكلم لكن عن جهل

وهلذا  ؛إذا كان بعد العلم رتتب عليه العقوبةتال ال؟ حمرف لكن ليس عن علم والذي إحروفه نقول هذا حمرف و 

)) ماذا  يعلمون       وهم (( ؛وغريوهولكنهم والعياذ باهللا حرفوه ه و معقلوه وفه )) من بعد ما عقلوه (( :قال

إذا كان هذا  ؛أي يعلمون أن التحريف حمرم وغري جائز ولكنهم تعدوا احلدود وحرفوا كالم اهللا )) وهم يعلمون ((

)) فهل أحد يطمع يف أن يؤمنوا للرسول  يحرفون كالم اهللا من بعد ما عقلوه وهم يعلمون بالنسبة لكتام ((

ما آمنوا ما آمن من اليهود إال نفر قليل وإال غالبهم بقوا على كفرهم وحصل  لكعليه الصالة والسالم ؟ ال ولذ

ثكم أرضهم وديارهم أور ((          ما حصل هلم من غزوهم وإخراجهم من ديارهم كما قال اهللا عزوجل: 

 ؛)) يحرفون كالم اهللا من بعد ما عقلوه وهم يعلمون(( ألم  ؛)) فهؤالء يبعد أن يؤمنوا لكم وأموالهم

وباملناسبة يقولون إن ذكرت صحيفة الكويت يف اتمع يف العام املاضي يف أربع وعشرين ربيع الثاين تقول: إن 

هذا ويش  ،ألم قالوا هذه الكلمات ما هلا داعي ؛ةائأربعني بامل اختصروا منه حنو ،النصارى اختصروا اإلجنيل

ألن أصله حمرف وكذلك التوراة حمرفة مث جاءوا هؤالء واستطالوا الكالم قالوا إذا  ؛حتريف من وراء حتريف ؟يعترب

 ....شرين باملائةأربعني باملائة يبقى ع بعد نأخذ ستني باملائة فيها بركة ميكن بعد ستني بعد يأخذون ؟خنتصره نعم

 .  



ارتكب ما ارتكبت اليهود من املهم أن دأب اليهود والنصارى هو التحريف ولكن مع األسف أن من هذه األمة 

) فحرفوا كتاب اهللا وحرفوا سنة  لتتبعن سنن من كان قبلكموالنصارى كما قال الرسول عليه الصالة والسالم: ( 

  ؛ نعم؟رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  يف اآلية يعرفون النيب ............:الطالب

التحريف أنه  أي نعم؛ هذا استكبار عن العمل به استكبار عن العمل به ،هذا ما هو حتريف للنصنعم  الشيخ : 

هذا هو التحريف وقد وقع التحريف يف الكتاب والسنة مثل ما مثلنا  ؟يبقي اللفظ لكن يقول معناه كذا وكذا نعم

   رنا بأمثلة من هذا .قبل أن حتضر ذك

الضمري يعود على من؟ على بين إسرائيل واملوجود يف املدينة  ))إذا لقوا(((( وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا)) 

أي باهللا ورسوله حممدا صلى اهللا  ))الذين آمنوا(( :أي قابلوهم واجتمعوا م وقوله ))إذا لقوا الذين آمنوا((اليهود 

باللسان  ال بالعقيدة؟إباللسان و  يكون إذا لقوا قالوا نعم؟ والقول ))إذا((هذا جواب  ))قالوا(( ؛عليه وسلم

  ؛باللسان ؛يقولونهنا لكن هم  ؛وبالعقيدة

  باللسان  الطالب : 

  منت؟ ؛نعم الشيخ : يا سيد

 ؛يعين بالرسول حممد صلى اهللا عليه وسلم )) آمنا (( ،كإميانكم  )) أي آمنا قالوا آمنا أي آمنا (( ال؛ الطالب :

إلى  ((      :يعين انفرد بعضهم ومل يقل ببعض بل قال )) وإذا خال بعضهم إلى بعض ((إذا لقوا املؤمنني،  اهذ

 ((بعضهم إىل بعض وخال به وانفرد به أوى ألن إىل تدل على اإليواء نعم؟ تدل على اإليواء يعين إذا  )) بعض

)) االستفهام هنا لإلنكار  أتحدثونهم بما فتح اهللا عليكمأي قال بعضهم لبعض: ((  )) قالوا أتحدثونهم

يعين يقول بعضهم لبعض الذين  ؛يعود إىل املؤمنني للرسول عليه الصالة والسالم )) أتحدثونهم (( :يف قوله ءهلااو 

هم بما فتح اهللا عليكم ليحاجوكم كيف تحدثون ((اجتمعوا كيف حتدثون املؤمنني يعين الذين آمنوا باهللا ورسوله 

ألن اليهود يعرفون  ؛شيء الذي فتح اهللا عليكم بعلمه وعلمتموهاليعين أليش حتدثوم ب ))؟ به عند ربكم

، تركوا اإلميان ميان به استكباراولكنهم تركوا اإل ؛هم ما يشكون فيهءالرسول صلى اهللا عليه وسلم كما يعرفون أبنا

))  أفال تعقلون((  ؟فهم يقولون كيف حتدثون هؤالء بالشيء الذي فتح اهللا عليكم به فأعلمكم إياه ؛به استكبارا

وأنه نيب  ذا الذي بعث حقهأنتم إذا حدثتموهم ذا وقلتم إن  ؟هذا توبيخ هذا للتوبيخ يعين وين عقولكم

ا دليل على أن اهللا تعاىل يفتح مة ويف هذاكيف حياجون به عند اهللا؟ مىت؟ يوم القي  ؛حياجونكم به عند اهللا

لن تنفعكم أرحامكم  مة كما تدل على ذلك آيات كثرية مثل قوله تعاىل: ((اخصومة للمؤمنني والكافرين يوم القي



ال يعلمون  كذلك قال الذينمثل قوله: (( و ))  مة يفصل بينكم واهللا بما تعلمون بصيراوال أوالدكم يوم القي

)) وكذلك أيضا يف سورة حم أن الرسول  فيه يختلفون كانوامة فيما  افاهللا يحكم بينهم يوم القي مثل قولهم

 ؛مةافاملهم أن املؤمنني يفتح اهللا بينهم وبني خصومهم يوم القي ؛عليه الصالة والسالم حيكم اهللا بينه وبني خصومه

نا بأن و تممأعلمة أنتم اليهود يوم القيفيقول املسلمون ل )) به عند ربكم كمحاجو لي ((فهنا يقول:   خصومة

  حممدا صلى اهللا عليه وسلم رسول حق ومع ذلك كفرمت به ومحلتم السالح  عليه فهذه حجة بينة؛ 

   ؟....آمنا قوهلم: : الطالب 

          ليحاجوكم به عندقالوا: ((  ؛إميانكم أي بأن الرسول حق وأن الدين حقكأي نعم ألن آمنا  : الشيخ 

ال إالالم للتعليل و  )) ليحاجوكم به (( :والالم يف قوله ؛مةا)) عند ربكم يعين اهللا سبحانه وتعاىل يوم القي ربكم

  للعاقبة؟ 

   ،للعاقبة:  الطالب

 للتعليل وتكون للعاقبة؛ فعل املضارع الناصبة له أو الناصبة له تكونالألن الالم املقرتنة يف  ؛الالم للعاقبةالشيخ : 

  )) ويش رأيكم يف الالم هذه ؟ فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا ((قال اهللا تعاىل: 

    .ةبللعاق : الطالب

لكن العاقبة أنه  ؛هم ما التقطوه هلذا الغرض لو علموا أنه يكون عدوا وحزنا ما التقطوه بل قتلوه للعاقبة الشيخ : 

)) هذه للعاقبة وإال ما  ليحاجوكم به عند ربكمبما فتح اهللا عليكم  دثونهمأتح هنا (( ؛عدوا وحزنا صار

ولكن  ؛حدثوا املؤمنني بالرسول عليه الصالة والسالم مبا فتح اهللا له عليهم من شأنه ألجل أن حياجهم املؤمنون

سالم وأن حجة واضحة إم أقروا بالرسول عليهم الصالة وال ،هذه يف احلقيقة فيها إقامة حجة عليهم بال شك

اهلمزة قلت إا لالستفهام  )) أفال تعقلون (( قوله:و ؛ حجة بينة واضحة ؛اهللا تعاىل مرسله مث كذبوه وقاموا ضده

 ((، )) أفال تعقلون ((عليه؟ أقول إن هذا يكثر يف القرآن هي عاطفة عليه وهنا الفاء ويش  ؛واملراد به التوبيخ

يعين أنه  ؛وأشبه ذلك )) أثم إذا ما وقع آمنتم به ((، )) أولم يسيروا ((، )) أفلم يسيروا ((، )) أفال تذكرون

  علوم أن هلا الصدارة يف مجلتها أليس كذلك؟من امليأيت حرف العطف بعد مهزة االستفهام، ومهزة االستفهام 

  :  بلى . الطالب

وقال بعض النحويني: إن  ؛عاطفةألن الواو ؛ وجود الواومع وال صدارة مع وجود الواو، ما يف الصدارة : الشيخ 

وقال آخرون:  ؛وهذه اجلملة تقدر مبا يناسب املقام ،خرىاألملة اجل ابني اهلمزة والواو مجلة حمذوفة عطفت عليه

وأن حرف العطف هو الذي تأخر يعىن زحلق حرف العطف  ، اهلمزة مقدمة،بل إن اهلمزة مقدمة اهلمزة مقدمة



أما على األول  ؛يكون التقدير هكذا ،فال تعقلونأعلى هذا يكون التقدير: ف ؛عن مكانه وجعلت اهلمزة مكانه

 ؛املهم يقدر شيء مناسب حسب السياق ؛فيكون التقدير: أجهلتم فال تعقلون ، أو أسفهتم فال تعقلونفيقول: 

ثاين ما ألن ال ؛والثاين أسهل ؛احلقيقة أنه أدق الذي يقول: إن اهلمزة داخلة على شيء حمذوف أدقيف األول 

ألن  ؛يناسبه القول الثاين ئلهذا طالب العلم املبتدف ؛التكلف ما الذي تقدره ما حاجة ما حيتاج وعناء حيتاج 

يقول الواو مثال الفاء هنا حرف عطف واهلمزة سابقة عليه وهو معطوف على ما سبق وال حاجة أن يكلف نفسه 

   التقدير واملناسبة. ناءع

بعضهم بعضا ذا  ؤنب)) يعين كيف ي يعلمون أن اهللا يعلم ما يسرون وما يعلنون أوال قال اهللا تعاىل: ((  

صلى اهللا عليه وسلم ومن معه وأنكروا نبوته ومل يؤمنوا فإن اهللا تعاىل ال خيفى عليه  النيباألمر وهم لو جاءوا إىل 

 عامل به. أوال يعلمون واالستفهام فإن اهللا تعاىل ؛األمر يعين سواء أقروا أو ما أقروا عند الصحابة أن الرسول حق

منزلة هل هذا توبيخ حيث نزلوا أو نزلوا أنفسهم  )) أوال يعلمون أن اهللا ((وقوله:  عليهم  هنا للتوبيخ واإلنكار

يعين قد شرحنا لك،  )) لك ألم نشرح وال يظهر يل أن معناه التقرير وأنه مثل قوله: (( ؛اجلاهل؟ نعم هو هكذا

أي قد علموا أن اهللا يعلم ما يسرون وما يعلنون لكن كونه  )) أوال يعلمون ((أن يكون املعىن وإن كان حمتمال 

ألن هذا العمل  ؛على العمل الذي سلكوه ،ألن التوبيخ يفيد أم علموا وأم وخبوا على ذلك ؛للتوبيخ أبلغ

)) ما املراد باإلسرار هنا يا  يعلنونما يسرون وما  الذي سلكوه إمنا هو عمل من يظن أن اهللا ال يعلم. وقوله: ((

  ال حديث بعضهم مع بعض سرا؟إيف نفوسهم و  ؟مجاعة

  : يشمل االثنني.الطالب 

يشمل ما يسره  )) ما يسرون (( :فقوله ؛؟ ما يظهرونه للناس))  وما يعلنون ((طيب يشمل االثنني؟  الشيخ :

 ؛ما يعلنه اإلنسان لعامة الناس )) ما يعلنونو  (( ؛يف نفسه وما يسره لقومه وأصحابه اخلاصني به منه اإلنسان

   والفوائد إن شاء اهللا تأيت يف الدرس اآليت. ؛عليه شيء اهللا تعاىل يعلم هذا وهذا ال خيفىف

واألمي  ؛مجع أمي أو مجع أمي )) أميون (()) منهم من من؟ من اليهود  ومنهم أميونقال اهللا تعاىل: ((      

 ؛أميايسمى الذي ما يفهم املعىن  أخذنا لو ؛إما ال يفهم لفظها أو ال يفهم معناها ،هو الذي ال يفهم القراءة

 ؛يعرفها وال يعرف املعىنمن قراءة و ال يعرف المن  فاألمي يشمل ؛يفيد ماألن قراءة اللفظ بدون فهم املعىن 

أي ال يتلونه وال يصل إىل قلوم علمه  )) ال يعلمون الكتاب (())  يعلمون الكتاب إال أمانيال  ((وهلذا قال: 

 ؛وجيوز أن يكون متصال أي ال يعلمونه إال علم أماين ؛إال هنا لالستثناء منقطع يعين لكن أماين )) إال أماني ((

  مجع أمنية واألمنية حتتمل معنيني:  )) واألماني ((



يعىن ما يفهمون القرآن ولكنهم  ،واملعىن الثاين أنسب باآلية ؛القراءة :والثانية ؛ما يتمناه اإلنسان يف نفسه :أحدمها

وما أرسلنا من قبلك من رسول وال نبي إال إذا تمنى ألقى ويدل على هذا قوله تعاىل: ((  ؛يقرءونه بدون فهم

  ومنه قول الشاعر يف عثمان رضي اهللا عنه: ؛)) أي يف قراءته الشيطان في أمنيته

  "  مام المواردحوآخره القى      تمنى كتاب اهللا أول ليله "                              

مجع أمنية وهي القراءة نعم؟ وما أكثرهم اليوم يف املسلمني أكثر  )) إال أماني ((فقوله:  ؛متىن مبعىن قرأ كتاب اهللا

ألن هذا خالف الواقع كما  ؛املسلمني اليوم ما يعرفون القرآن إال أماين وال حيرصون على أن يفهموا معىن القرآن

 ء على كتبجييهو يقول اآلن إنسان يقرأ الطب أو يقرأ احلساب أو يقرأ النحو هل قال شيخ اإلسالم رمحه اهللا 

أيهما احلقيقة؟  ؟ال يتأمل معناها ويطلب من يفسرها له ويشرحها له حىت يعقلهإو  ؟ا وميشي هذه األشياء و مير

ومع هذا  ؛ما ميكن ؟وأنت ال تعرف معناهبه إذا كنت تطلب االهتداء بالقرآن الكرمي فكيف تدي  ،الثاين. إذا

ثر الناس )) وأك كرد ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من متعاىل: (( القرآن الكرمي إذا تدبرته تيسر لك قال اهللا 

ولذلك  ؛طريقه بالنسبة للقرآن هذا تأمل وتدبر القرآن الكرمي ومعرفة معناه قليل من يكونما يهتم ذه الناحية ب

اختصم بعض اإلخوان يف  كنزعت بركة القرآن من كثري من الناس ألم ال يتربكون به إال لفظا حىت إناآلن 

هذا املسجل يقرأ القرآن بصوت مرتفع وعنده يف الدكان من  ،متاجرهم عندهم مسجل للقرآن الكرمي مسجل

تعاىل كتاب اهللا و ري احلقيقة موقف اإلنسان صيضحك ويسخر ويكذب بالبيع وكل شيء ويش يو  سبيشرتي وي

القرآن يف العمل به نعم؟ ومبا  ةبرك ،يتربكون ما هي بركتهلكن هم يقولون أم  ؛بالقرآن اءستهز ا ؟فوق رأسه يسمع

أمامك اآلن لو أن امللك  )) وهللا المثل األعلى ((يعين لو أنك  ،القرآن واهللا نيأما إنك  ؛يرتتب عليه من ثواب

لك؟ ما  ينعم؟ ويش يسو وتضحك يتكلم أمامك مبكرب الصوت ويشوفونك العيون ويتكلم وأنت تتكلم وتسخر 

من املسلمني  افاملهم إننا نقول اآلن مع األسف الشديد أن كثري  ؟فكيف اآلن بكالم اهللا عزوجل  ....ماذا  تدري

ألن اإلنسان  ؛)) ما يعرفون وإن هم إال يظنون قال: (( ؛نسبة لكتاب اهللا على هذه احلال ال يعلمونه إال أماينالب

ال غري إ)) هذه عاملة و  إن هم إال يظنون الذي ما يعرف اللفظ ما عنده علم ليس عنده إال الظن وقوله: ((

  عاملة؟

  : غري عاملة .الطالب 

  }ملاذا:وراءه؟ {الشيخ 

  . ألنه انتقض النفي الطالب :

   يظنون.نتقاض النفي هذه غري عاملة ألن النفي انتقض يعين ما هم إال : الالشيخ 



  .)) إىل آخره أفتطمعون أن يؤمنوا لكم لقوله: ((

)) يستفاد منه فوائد متعددة:  أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم ((يستفاد من هذه اآلية الكرمية  

ألن الذي يسمع كالم اهللا مث حيرفه أبعد إميانا  ؛أوال أن من كان ال يؤمن مبا هو أظهر فيبعد أن يؤمن مبا هو أخفى

يعين خالصة الفائدة : أن من ال يؤمن مبا هو أظهر  ؛يعين الرسول صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه ؛يف قول هؤالء

 أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كالم اهللا ثم يحرفونه يبعد أن يؤمن مبا هو أخفى ((

.((  

ن أل ؛واحلزن ،الثانية: أن اهللا سبحانه وتعاىل يسلي رسوله صلى اهللا عليه وآله وسلم مبا يذهب عنه األسىالفائدة 

اة فليس منك تقصري ولكن سوء حاهلم هو تولكن اهللا يبلغه أن هؤالء قوم ع ؛الرسول سيحزن إذا مل يؤمن هؤالء

  الذي منع استجابتهم.

تعاىل صفة حقيقية تبارك و )) وكالم اهللا  يسمعون كالم اهللا قوله: ((ل ؛الفائدة الثالثة: إثبات أن اهللا يتكلم

 يسمعون كالم اهللا ((وهلذا قال:  ؛سبحانه وتعاىل يتكلم حبروف وأصوات مسموعةهو ف ؛تتضمن اللفظ واملعىن

 ((.  

وأما باعتبار  ؛باعتبار آحاده ،اآلحاد أيش؟ باعتبار أن كالم اهللا سبحانه وتعاىل من صفاته الفعلية الفائدة الرابعة:

الزمة  ،أن الصفات الذاتية الزمة لذات اهللا :والفرق بني الصفات الذاتية والفعلية ؛أصل الصفة فهو صفة ذاتية

والصفات الفعلية هي  ؛صفات ذاتيةالهذه  ؛وأبدا فيما يستقبل ،أي فيما مضى ؟أيش معىن أزال ؛لذاته أزال وأبدا

والرضا  ،فعلية بناء على هذا نقول الغضب من أي النوعني؟ ؛شاء حتدث إذا شاء إذاث اليت تتعلق مبشيئته فتحد

   وأشياء كثرية استواء على العرش فعلية، علوه على اخللق ذاتية. ،واحملبة فعلية ،فعلية

ن يرون ممالفائدة اخلامسة: الرد على األشعرية وغريهم  ؛إما أنقص أو أزيد  الفائدة السادسة، اخلامسة ما شاء اهللا

يقولون إن الكالم هو  ؛وأن هذه احلروف عبارة عن كالمه وليست كالم اهللا ،أن كالم اهللا هو املعين القائم بنفسه

 ويقولون في أنفسهم لو الويستدلون لقوهلم بقوله تعاىل : ((  ؛املعىن القائم بالنفس ما هو الكالم الذي يسمع

                وبقول الشاعر:  ؛)) فيقولون يف أنفسهم لو ال يعذبنا اهللا فجعل اهللا ما يف النفس قوال يعذبنا اهللا بما نقول

  " إن الكالم لفي الفؤاد وإنما   جعل اللسان على الفؤاد دليال." 

وما كان حمال  ،حوادثأنه لو قيل بأن اهللا يتكلم حبروف وأصوات لكان حمال للبنعم؟ ويستدلون أيضا    

إذا  ؛للحوادث فهو حادث واهللا سبحانه وتعاىل األول الذي ليس قبله شيء واآلخر الذي ليس بعده شيء

أما  ؛وكالمهم هذا باطل ؛قائم بنفسه وخيلق سبحانه وتعاىل أصواتا تسمع تعرب عما يف نفسه معىن فكالمه



  في ((هذا القول قول مقيد  ،هذا القيد قيد مقيدفنقول إن  ))؛ يقولون في أنفسهم ((استدالهلم باآلية 

ال خبالف ذلك؟ إوهو حجة عليكم ال لكم ألنه يدل على أن القول املطلق يكون يف النفس و  )) أنفسهم

فاحلمد هللا ما من إنسان يستدل بدليل  ؛ولو ال أنه يدل على هذا ما احتاج إىل القيد يف أنفسهم ؛خبالف ذلك

إن هذا القول ينسب أوال وأما قوهلم إن الكالم لفي الفؤاد إىل آخره فنقول  ؛صحيح إال كان استدالله عليه

يحتاج إىل فمث من قال إنه قاله؟  ؛ل جاء بعد تغيري اللسان وهو أيضا رجل نصراين ما يؤخذ بقولهطل واألخطلألخ

وأما قوهلم الوجه الثالث أنه لو كان كالمه حبروف  ؛وصل إليه فوراءه اآلفات بعد وصوله إليه وإذا ،إثبات أنه قاله

كان   ما ؟هذه القضية من قاهلا لكم :فيقال ؛وأصوات لكان حمال للحوادث وما كان حمال للحوادث فهو حادث

   ادثإما إننا نقول إن كان يلزم من التزامنا بأنه حمل للحو  ،حمال للحوادث فهو حادث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



والذي ما يأكل أنقص من الذي  ،األكل صفة كمال يف املخلوق :يدنا ال تستلزم نقصا يف اخلالق مما لو قيلقيوت

 ،فهل تثبتوا هللا ؟ ال ؛والنوم صفة كمال للمخلوق ؛كل اإلنسان إذا مرض واعتلت صحتهأوهلذا ال ي ؛يأكل

ولذلك إذا كمل املخلوق  ؛ألا صفة نقص وهي يف نفس الوقت يف املخلوق صفة نقص ؛ما نثبتها هللا ،ال :قلنا

فهو أيضا ال حيتاج لألكل لبقائه األكل أما  ؛ال ال؟ ما حيتاج إىل نوم لكمال حياتهإيف اجلنة ما حيتاج إىل النوم و 

يدل على  حدث ما كلم اهللاقول احلاصل أن  نعم؟ أي نعم ؛ لكنه حيتاج إىل األكل للتلذذ والتفكه به ؛ألنه خملد

   وأنه بصوت. ،مسموع تعاىل  أن كالم اهللا

 ما تقولون ؟ نعم هي اليت يتكلم ؟هل احلروف اليت نطق اهللا ا هي احلروف اليت يستعملها الناس يف لغامبقينا  

ما ميكن أن نقول إن تصويت  ؛لكن كيفية أدائها والصوت ا هذا هو الذي ال يشبهه شيء ؛الناس يف لغام ا

   أما احلروف فهي احلروف. ؛ألن اهللا ليس كمثله شيء هذا ما جيوز؛ اهللا ذه الكلمات كتصويت اإلنسان

 عقلوه    من بعد ما  ثم يحرفونه(( ال ال؟ لقوله: إأن هؤالء اليهود قد حرفوا كالم اهللا و  :ويستفاد من هذه اآلية

.((  

 والتحريف بعد ؛ألم حرفوا بعد ما عقلوا بعد ما عقلوه ؛ان قبح حتريف هؤالء اليهودالفائدة أظنها السابعة: بي

لكن اإلنسان العامل الذي عقل  ؛ال ال؟ ألن اإلنسان اجلاهل قد يعذر جبهلهإعقل املعىن أعظم و  العقل، بعد

  مع علمه ا فهو أعظم جترأ على املعصية السالمة ألنه نسأل اهللا ـ والعياذ باهللا ـ الشيء يكون عمله أقبح 

وهل هذه األمة ارتكبته؟ نعم  ياولد  ؛وأن ذلك من صفات اليهود ؛. وفيه أيضا دليل على قبح حتريف كالم اهللا

وكذلك معىن ال  ؛غري القرآن لفظا لو غري أطلع عليهأن يألنه ما ميكن  ؛ارتكبته لكن التحريف اللفظي حمفوظ

ميكن أن يغري معىن ويستقر على املعىن احملرف بل البد أن يقيض اهللا من علماء املسلمني من يبطل هذا املعىن 

وجد من حرف هذا الكتاب من حرف كالم اهللا وجد أناس متعصبون حيرفون اآليات إنه ويرده، لكن املهم 

حيرفون اآليات على وجه مستكره كيف  م ـوعنه اعفا اهللا عنـ حسب مذاهبهم حىت إنه جتد بعض العلماء 

نعم؟ وإذا شئت األمثلة على هذا فراجع كتب الفروع يف الفقه وراجع أيضا كتب األصول يف ينطقون ذا الشيء 

عندهم يف تفسري القرآن  ،ومن أعظم امللل أو من أعظم الطوائف حتريفا الروافض ؛العقيدة جتد التحريف العظيم

فهم وغريهم من من ابتلي ذه البلية حيرفون   ؟نعم ـ نسأل اهللا العافيةـ يعة فظ ة،كبري   ،ريفات عظيمةوالعياذ باهللا حت

  طيب،  ؛كالم اهللا من بعد ما عقلوه 



أن هؤالء اليهود حرفوا بعد العقل وهم يعلمون أن فعلهم منكر  :أيضا منها يستفاد )) وهم يعلمون ((يقول: 

العلم بأن هذه الطريقة حمرمة ومع  :واملنكر الثاين ؛التحريف بعد عقل املعىن :ألولفاجتمع فيهم منكران: املنكر ا

  ذلك حرفوها.

  طيب تعرفون شيئا م ما حرفوه لفظا؟  

  قوهلم حنطة . :  الطالب

على  فدخلوا يزحفون )) ادخلوا الباب سجدا ((وقيل  ؛حنطة :فقالوا )) قولوا حطة (( :قيل هلم:  الشيخ

يف التوراة أنزل احلكم بالرجم على  ؛تطبيقا حرفوا تطبيقا و حتريف لفظا ومعىن وكذلك أيضا  ،فهذا حتريف ؛أستاهم

ويركب الزاين والزانية على محار   جعلوا بدل هذه احلكم إنه تسود وجوههم ،وهم حرفوه ؛الزاين إذا كان حمصنا

هم و  {املاء يناديك رمبا نومك يكفي } ؛خر و يطاف م يف األسواق وهذا يكفيلآلأحدمها وجه مقلوبني 

   حرفوا مع أن نص الرجم موجود يف التوراة أي نعم .

)) يف هذه اآلية يستفاد منها: توبيخ هؤالء  أوال يعلمون أن اهللا يعلم ما يسرون وما يعلنونمث قال تعاىل: (( 

   ))؟ إن اهللا يعلم ما يسرون وما يعلنون ((اليهود على التحريف يعين هم يف جهل 

  وهذا أيضا مشروع أن من يستحق التوبيخ فليوبخ وليس بذلك عدوانا عليه.؛ وفيها أيضا توبيخ من يستحقه 

    .))  يعلم ما يسرون وما يعلنون ((لقوله:  ؛إثبات عموم علم اهللا :وفيها من الفوائد 

يتضمن الوعيد على املخالفة ؟ أي ألن كون اهللا يعلم ما يسر أين من  ؛وفيها أيضا الوعيد على خمالفة أمر اهللا 

واعلم أن اهللا يعلم ما في وما يعلن اإلنسان ال شك إنه وعيد يعين احذر أن يعاقبك اهللا فقال اهللا تعاىل: (( 

  )).أنفسكم فاحذروه واعلموا أن اهللا شديد العقاب 

  .............: الطالب

   ونعود إىل ما نسينا . ؛ه أربع فوائد من اآلية هذهطيب على كل حال هذ نعم: الشيخ 

  )) إىل آخر اآلية. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا قال: ((

كما قال يف أول السورة عن   )) إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا ((لقوله:  ؛يستفاد منها أن يف اليهود منا فقني 

  .))  آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكموإذا لقوا الذين آمنوا قالوا املنافقني: (( 

  من أين تؤخذ يا آدم؟ در؛اعهم الغطبأيضا دليل على أن من سجايا اليهود و  اوفيه 

  )) وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا (( : الطالب 

  وجه؟  الشيخ :



   ......:الطالب 

  واخلديعة . درهي طبيعتهم الغ الباملؤمنني و  نوع من الغدر در،يعين أن هذا النوع نوع من الغ:  الشيخ

  الفائدة الثانية أن فيهم منافقني.

وإذا خال بعضهم إلى بعض قالوا ((  ؛ لقوله:الفائدة الثالثة : أن بعضهم يلوم بعض حينما يرجعون إليهم

  )). أتحدثونهم بما فتح اهللا عليكم

ال ال؟ وال شك أن العلم فتح يفتح اهللا إو  )) ح اهللا عليكمبما فت ((لقوله:  ؛الفائدة الرابعة: أن العلم من الفتح

  به على املرء من أنواع العلوم واملعارف ما ينري به قلبه فهو فتح.

ليحاجوكم به عند  ((لقوله:  ؛مةايوم القي سبحانه وتعاىل الفائدة اخلامسة: أن املؤمن والكافر يتحاجان عند اهللا

  .))  ربكم

أفال  ((من أين تؤخذ؟  ؛الفائدة السادسة: سفه هؤالء اليهود الذين يتخذون من صنيعهم سالحا عليهم  

 ،فاصنع ما شئت على نفسك على األقل إذا مل تستح سالح ؟كيف حتدثهم شيء هو سالح عليك  ))؟تعقلون

ألم يقولون آمنا  ؛الرسول حق على األقل إذا كنت ال تريد اإلميان بالرسول صلى اهللا عليه وسلم فال ختربهم أن

  يعين أن الرسول حق ولكنهم والعياذ باهللا مستكربون منافقون. 

توبيخ هلم على هذا الفعل وأنه جيب  )) أفال تعقلون ((ألن قوهلم:  ؛دليل على الثناء على العقل واحلكمة اوفيه

 ال، ط عشوابا هو بس ميشي خم ؛على اإلنسان أن يكون عاقل ما خيطو خطوة إال وقد عرف أين يضع قدمه

ف و ما يفعل إال ويش ؛ف ويش النتيجة من الكالمو اإلنسان ينبغي أن يكون يف أموره كلها ما يتكلم إال ويش

) أما كون اإلنسان يتكلم خط عشوا من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فليقل خيرا أو ليصمتنتيجة الفعل ( 

موضع املسألة إذا كان فيه فوائد ثاين عندكم ال بأس  ؛ا مجاعة؟ نعموال يهمه النتائج هذا خالف العقل واضح ي

   حبث .

  كفرهم بالرسول عليه الصالة والسالم عن علم : الطالب

    أتحاجونهم بما فتح اهللا  ((لقوله:  ؛أي نعم أن كفرهم بالرسول عليه الصالة والسالم عن علم:  الشيخ

   وهلذا صاروا مغضوبا عليهم حيث خالفوا احلق مع علمهم به . )) عليكم

كالمهم هذا يقول بعضهم لبعض كيف نأخذ الفائدة من   )) يحاجوكم به عند ربكم ؛ ((شيخ؟ نعم : الطالب  

  ؟



 الإعليه لكن ما أدري أنت حاضر و  ايف التفسري شاهد أيضاوذكرنا  ؛معلوم ألن اهللا ما ذكره إال مقرا له: الشيخ 

   )).  مة يفصل بينكمالن تنفعكم أرحامكم وال أوالدكم يوم القي من قوله تعاىل: ((  ؛نعم؟ ال

  .)) ومنهم أميون ال يعلمون الكتاب إال أماني وإن هم إال يظنون قال : ((

أميون ال يعلمون بقوله: ((  ؛ومن يقرأ وال يفهم ،أن األمية يوصف ا من ال يقرأ :يستفاد من هذه اآلية 

  . ةقراء )) أماني (()) ومعىن  الكتاب إال أماني

ال وصف ثناء؟ وصف عيب يف إألن األمي وصف عيب و  ؛الفائدة الثانية: ذم من ال يفهم معاين كتاب اهللا

ألن فيها زيادة إثبات رسالته صلى اهللا عليه  ؛فإا وصف كمال ؛األصل إال يف الرسول عليه الصالة والسالم

  وسلم.

)) وصحيح  وإن هم إال يظنونلقوله: ((  ؛يفهم املعىن فإنه ال يتكلم إال بالظن دليل على أن من الوفيه أيضا 

فإذا تكلم يف احلكم الشرعي  ؛يقرأ القرآن من أوله إىل آخره لكن ما يفهم معناه أنىن العامي عالذي ما يفهم امل

احلقيقة ما يعلم وال ميكن أن يعلم إال إذا فهم ألنه يف  ؛ليت دل عليه الكتاب فإمنا كالمه عن ظنامن أحكام اهللا 

  املعىن. 

وأنه من صفات اليهود وهذا موجود كثريا عند بعض الناس الذين حيبون  ،وفيه دليل أيضا على ذم احلكم بالظن

  رمبا أفىت مبا خيالف القرآن والسنة وهو ال يعلم. و  ،جتده يفيت بدون علم ،أن يقال عنهم إم علماء

  هذا أن املقلد ليس بعامل ؟  هل نأخذ من

  .أي نعم: الطالب 

  ويش السبب ؟ : الشيخ 

  ؛يفهم الألنه  :  الطالب

إن العلماء  :وقد قال ابن عبد الرب ؛ما يفهم املعىن حقيقة املقلد ما يفهم فليس بعامل أي نعم ألنه : الشيخ 

هنالك أنه نسخة من  ما غالبا  ؛أمجعوا على أن املقلد ال يعد يف عداد العلماء هو صحيح ما هو بعامل املقلد

 ،وليس معىن ذلك أننا نذم التقليد مطلقا ؛ألن الكتاب ما ينسى لكن هو قد ينسى ؛منه ضبطكتاب والكتاب أ

 ؛جز عن االستدالل إذا كان ال يعلم وجب عليه التقليدالتقليد يف موضعه هو الواجب ومىت يكون موضعه؟ إذا ع

الذي ما يعلم وظيفته السؤال وإال ماذا  ))فاسألوا أهل الذكر إن كنتم ال تعلمون بالبينات والزبرقوله تعاىل: (( ل

   .؟ يصنع

  ظنية ؟ أا شيخ  حكم الظن موجود يف بعض األحاديث  الطالب:



  . علمية علم هال، هذ  : الشيخ 

   أحاديث اآلحاد ظنية ؟ :  الطالب

وما هو معىن العلم أنك  ؛علمنك مأمور بان حتكم بألالثاين إنه علم و  ؛ليست ظنية كلهاآحاد أوال  ،ال : الشيخ 

لكين مأمور بأن أحكم يف هذه  ؛أصبت الصوابأظن أين  ألن كونه ظين مبعىن إين ؛تعرف إنك أصبت الصواب

  إذا فهذا علم . ؛ر بهترجح عندي فأنا مأمو  ما احلال

  ؟ دليل ظينال: الطالب 

جمتهد واضح؟ لكن كوين أحكم  ألين ؛ال، الدليل ظين لكن ويش معىن ظين ؟ يعين ما أتيقن أين أصبت : الشيخ 

لكن كوين أنين أتيقن أين مصيب هذا ما ميكن أتيقن إين  هذا علم؛ ري؟ هذا علم،صبه إذا ترجح عندي ويش ي

))  الصيام        كتب عليكم )) ومثل: ((  حرمت عليكم الميتة مصيب إال يف أمور قطعية الداللة مثل: ((

   )) وما أشبه ذلك. لكم نصف ما ترك أزواجكم))  ومثل: ((  ال يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ومثل: ((

  مور عامة؟لألال إستدالل باآلية لألمور الشرعية و اال؟ نعم. شيخ الطالب :

  أي آية؟   : الشيخ 

  )).. . فاسألوا أهل الذكر((: الطالب

  عامة. : الشيخ  

  أي شيء ال يعرفه اإلنسان يسأل عنه؟  :الطالب 

هذا ويقول يا ولد هو حلو ؟  بس عاد} ال تسوي مثل البدوي يشرب املوية{.......يسأل عنه نعم : الشيخ 

  ، نبدأ بدرس جديد اآلن مايصلح 

  الكتاب؟  ....آخر يف  بني هللالدنيوية ا عامةالمور األشيخ؟ نعم. السؤال يف : الطالب 

فاسألوا أهل الذكر إن كنتم   )) وقال: (( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم ال تعلموننعم يف آيتني: ((  : الشيخ 

: الطالب ))  بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم (( ؛)) بالبينات والزبرال تعلمون 

   ايش إعرابه؟ بالبينات والزبر 

إنه بالبينات والزبر قوله وحيتمل  ؛يعين إن كنتم ال تعلمون بالبينات والزبر بال....بالبينات والزبر متعلق :  الشيخ

 ؛إمنا هو إذا مل يدخل يف إذا مل تشمله اآلية لفظا فهي تشمله معىن ؛الذكر بالبينات والزبرمتعلق بأهل الذكر أهل 

  كل شيء ما تدري عنه فاسأل عنه.   ؛تشمله معىن بالقياسبالقياس، يعين 

  تشمل هذه اآلية األشياء الدنيوية؟ : الطالب



فاسألوا أهل الذكر إن كنتم ال آيتني: (( بلى، يستدل ألننا قلنا إذا كانت ما تشمله اآلية مطلقة يف : الشيخ 

)) فهمت؟ فاألوىل مطلقة  فاسألوا أهل الذكر إن كنتم ال تعلمون بالبينات والزبر)) ويف آية ثانية: (( تعلمون

اآلن  ،وهذه طريقة اآلن ؛إذا قلنا إن اآلية ما تشمل األمور الدنيوية باللفظ فهي تشملها بالقياس ؛والثاين مقيدة

  ؟يعرف الطريق خارج يسافر مثال مكة وما يعرف الطريقما  مثال الذي

  .؟حنن مؤمنني بذلك يا شيخ حنن حنمل اآلية على هذا   الطالب:

   نعم حنمل اآلية إما بشمول لفظي أو بشمول معنوي وهو القياس.: الشيخ 

  مرتبة بني التقليد واالجتهاد ؟  الطالب : هل يف

  مرتبة وهو االجتهاد يف مذهب معني . ق يفيعين إن كان االجتهاد املطل: الشيخ

  ؟   معني جمتهد و مقلديف مذهب  يعين : الطالب

  ري جمتهد ومقلد جمتهد يف بعض األشياء ومقلد يف بعض األشياء.صكن يأي مم: الشيخ

التقليد وفيه شيء  ىسميلكن بعض الناس يف التقليد واإلتباع بعضهم يقول فيه فرق يعين فيه شيء   الطالب:

  سمي إتباع ؟.ي

ال، إذا كان من غري دليل فهو تقليد يعين قبول قول الغري بدون دليل هو تقليد وإذا كان بدليل فليس : الشيخ 

بل  ؛ما يصح أن نسميه تقليد ،الرسول عليه الصالة والسالم تقليدا ناسمي إتباعنوهلذا ال يصح أن  ؛بتقليد

ألن قوله صلى اهللا  ؟)) ملاذا  تم تحبون اهللا فاتبعوني يحببكم اهللاقل إن كن نسميه إتباعا كما قال اهللا تعاىل: ((

  . عليه وسلم وسنته دليل قوله وسنته دليل

  ؟  يكون مقلد أو يكون. . الدليليتبع الذي إذا :الطالب

  .اوليس مقلد امتبع يكون ال،ال، : الشيخ

  ؟ فيه فرق فيه مرتبة : اذا الطالب

 ؛فرق باملعىن املقلد هو الذي يكون من ال جيب قبول قوله يتبع من ال جيب قبول قولهال ما فيه مرتبة فيه : الشيخ 

  واملتبع هو الذي يتبع من جيب قبول قوله . 

  ؟إذا هو اتهد: الطالب

هو هذه اتهد حيكم بالدليل والدليل من أين يصدر؟ من الرسول صلى اهللا عليه وسلم من الكتاب : الشيخ

نفسه من  بوأما الذي ال يستطيع أن يعرف ذلك  ؛يسمى متبعاو  ،فالذي حيكم بذلك يسمى جمتهدا ؛والسنة

  . اكتاب اهللا وسنة رسوله فإنه يسمى مقلد



تعرفه من  الهذا املنكر ال تفعله إذا لو أنت تعرفه املنكر ما يفعل لكن   ه أشياء منكر ؛ فيشيخ؟ نعم: الطالب

   تسأل؟

تسال الذي يعرفه نعم؟  الكالم لو أنك تعرفه منلكن يفعل هذا املنكر ما تفعله ال أنك تعرفه، املنكر ما: الشيخ

   أي نعم.

  شيخ نأخذ من اآلية القراءة بدون فهم معاين القرآن فيه شبه باليهود ؟.: الطالب

ا هلؤالء اليهود من هذا أن اإلنسان الذي يقتصر على جمرد القراءة يكون مشا :ذ منها هذايؤخميكن : الشيخ 

طبقه كما كان الصحابة نالوجه وهذا ذكرناه فيما سبق يف التفسري أنه جيب علينا أن نقرأ كتاب اهللا ونتدبر معناه و 

   رضي اهللا عنهم يفعلون ذلك.

                  هل هي من العلم ؟ )) ال يعلمون الكتاب إال أماني (( :ماين من العلم قالاألشيخ هل : الطالب  

ستثناء ن االإ ،وبعضهم يقول إن االستثناء هنا منقطعلفظه؛ من العلم يعين علمت  ، القراءةأي القراءة: الشيخ

                                       ألن معرفة اللفظ نوع من العلم . ؛لكن الصواب أنه متصل وال مانع ؛عىن إال مبعىن ذاكمنقطع وامل

  إعرابه؟   ويش يكون إعراب أماين؟: الطالب

  أماين مسلط عليها ال يعلمون فالكتاب مفعول أول وأماين مفعول ثاين: الشيخ

  خرب....: الطالب

      ....مفعول ثان:نعم نعم الشيخ

فويل للذين يكتبون قال اهللا تعاىل: ((  ؛درس اليوم ؟ نعم )) هذا مبتدأ فويل للذين يكتبون الكتابقال : (( 

وجاز  وهي املبتدأ ؛هذه كلمة وعيد يتوعد اهللا تعاىل من اتصفوا ذه الصفة ))فويل(())  الكتاب بأيديهم

  ن؟ بذلك عبد الرمح  ربنااالبتداء ا وهي نكرة خي

  .ثاين خرب جار وجمرور: الطالب

  ؟ اهذ الما عندك إ ؛رجل يف البيت ما صح :لو قلت ما يكفي هذا، : الشيخ

   ؛نكره خمصصة  ؛نعم: الطالب 

 ما هي صفة هلا؛ هي خرب مبتدأ )) للذين (( ؛ نعم؟خرب مبتدأ )) للذين ((ال  ))؛ لذينل ((ويش هو؟ : الشيخ

   ؟خرب )) للذين (( الطالب:

 ؛فمعىن ذلك إن مناط اجلواز اإلفادة ؛تفد ملما  ؟ابن مالك ويش يقول ؛ما تقولون ألا أفادت ؛ نعم: الشيخ

قد أفادت  يأما هذا املعىن اخلاص هلا فيقولون ألا وعيد فه ؛فويل لفالن مثال أفادت ؛يكفي أن نقول: أفادت



والوعيد يفيد أي  ،االبتداء أا وعيد وغس الذيفأما قوهلم هنا  ؛ويقولون يف مثل سالم عليكم ألا دعاء ؛الوعيد

للذين يكتبون الكتاب  (())  فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند اهللا((    نعم.

مبعىن املكتوب وفعال مبعىن مفعول تأيت يف اللغة العربية كثريا وهلا أمثلة منها؟  )) الكتاب ((قوله:  )) بأيديهم

  عىن مصروط . الصراط مبمبعىن مبين، و  اءبن ،وغراس مبعىن مغروس ،فراش مبعىن مفروش

 ؛إذ أن الكتابة ال تكون إال باليد ؛هذا اجلمع مفعول مؤكد للفعل )) يكتبون الكتاب بأيديهم ((طيب قوله: 

بأيديهم بعد ما كتبوه  )) ثم يقولون (( ؛يعين يكتبون بأيديهم ال يأمرون غريهم هم مباشرون هذه اجلناية العظيمة

من عند  ((وقوهلم:  ؛أعوذ باهللا نزل من عند اهللا نعم؟ )) من عند اهللايقولون هذا  ((وعرفوا أنه من صنع أيديهم 

 )) ليشتروا به ثمنا ((التعليل:  ؟ملاذا؛ ألن الكتاب الذي يأيت من عنده فهو كتاب اهللا  ؛أي كتاب اهللا )) اهللا

ا اسم وذ ،للتنبيههاء  )) هذا ((مبتداء مبين على السكون  ؟ أي نعم؛وخرب )) مبتدأ هذا من عند اهللا ((قوله: 

  . ار وجمرور متعلق مبحذوف خرب مبتدأج )) من عند اهللا ((و ؛إشارة مبين على السكون يف حمل رفع مبتدأ

 ((      والالم الداخلة على الفعل تكون للتعليل مثل: ))  ليشتروا به ((الالم للتعليل  )) ليشتروا به ((وقوله : 

فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا (( ))  ليكون لهم عدوا وحزنا(( وتكون للعاقبة مثل قوله:  )) ليشتروا به

ألن الفعل يريد يتعدى  ؛)) أي يريدون أن يطفئوا يريدون ليطفئوا نور اهللاوتكون زائدة مثل: ((  ؛)) وحزنا

)) وتأيت لتحقيق النفي وتسمى الم  لينفق ذوا سعة من سعتهوتأيت لألمر مثل: ((  ؛بنفسه بدون حرف اجلر

فصار الالم املتصل باملضارع صار ؛ ))  يكن اهللا ليغفر لهم)) (( مل  وما كان اهللا ليعذبهماجلحود مثل: (( 

النحو؟ يقولون: النحو راضون بف أنكم و أشأنا وال نرتكها؟ لكين  اوهذه من, حتبون هذ ؛تكون على مخسة أوجه

 ؛الالم الداخل على فعل املضارع هلا مخسة أوجه :إذا نقول ما نبغي أن نكثر امللح؛ يف الكالم كامللح يف الطعام

  ؛الالم هنا ليشرتوا به الم التعليل يكتبونه ويقولون هذا من عند اهللا يزيفون هلذا الغرض

  ...... :الطالب

  أيهم؟  :   الشيخ

  الالم ....: الطالب

  ؟))  ليشتروا به ((الم هذه للتعليل الالشيخ : 

   الم اجلحود؟: الطالب

  الم اجلحود. :الشيخ 

  .........؟ الطالب:



  نعم الصحيح أا للوعيد ما هي للتعليل نعم.  :الشيخ 

  ما عليه دليل ؟.....: الطالب

لكن  ؛يشرتون :أصل يشرتوا أصلها )) ليشتروا به (())  ليشتروا به ثمنا يقول: ((ما عليه دليل  :الشيخ 

  ال يأخذوا؟إأي يبيعوا و  )) يشتروال (( :قوله ؛ طيبحذفت النون ألن الفعل منصوب بأن، التقدير: ألن يشرتوا

  يأخذوا الطالب:

  ؟وشرى :الشيخ  

  .باع: الطالب 

وباع مبعىن  ؛وحقيقة شرى يعين أعطى مبعىن باع ؛م اآلن شرى أي اشرتى أخذهدعن ةلكن العامباع ، :الشيخ 

ال ال؟ وفعل من إصار ابتاع يعين افتعل من شرى وافتعل من باع هي اليت مبعىن األخذ و  ؛وابتاع مبعىن أخذ ؛أعطى

 ((       ))  ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات اهللاقال اهللا تعاىل: ((  ؛ومن باع مبعىن أعطى ىشر 

لعوض عوض الشيء يسمى مثنا أي ليأخذوا به )) الثمن ا  ليشتروا به ثمنا قليال  مبعىن يبيع. طيب (( )) يشري

ما هو هذا  ؛ومعلوم الكثري يف الكمية وال يف الكيفية ؟ يف الكمية ،أي ضد الكثري ضد الكثري  )) قليال ((مثنا. 

 ؟من عند اهللا ألجل أن يداروا به عباد اهللا نعم الربهانيكتبون  ؛الثمن القليل ؟ هو الرئاسة واجلاه وما أشبه ذلك

عليهم ولكن كل هذا   ......عشان الناس يف حتليل حرام أو إسقاط واجب أو تزلف لرئيس أو ما أشبه ذلك

)) مهما حصل يف الدنيا من رئاسة وجاه  قل متاع الدنيا قليلقال اهللا تعاىل: ((  ؛األمر الذي حصل مثن قليل

صحيح الذي رواه أمحد من حديث مستورد قال النيب عليه الصالة والسالم يف احلديث ال ؛ومال وولد فهو قليل

من أوهلا  ،) من الدنيا أي دنيا ؟ كلها لموضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيهابن شداد: ( 

مرت تقريبا موضع  ؟منه ءلسوط ويش جيياوآخرها برئاساا وأمواهلا وبنيها وقصورها وكل ما فيها موضع سوط 

بل تؤثرون الحياة الدنيا واآلخرة خير وهلذا قال اهللا تعاىل: ((  ؛إذا الدنيا قليلسوط خري من الدنيا وما فيها 

ال إ)) أنت إذا ارتقيت بعلمك درجة واحدة خري لك من أن تكون فوق قمم الرؤوس على وجه دنيوي و  وأبقى

 ليشتروا به ثمنا قليال.(( لكن ما عند اهللا سبحانه وتعاىل يبقى وال يزول ؛كل هذا سيزول  ،ال؟ ألن كل هذا يزول

 (( .  

باألول أطلق يعين هنا اآلية ما فيها تكرار  ؛)) اجلزاء بقدر العمل فويل لهم مما كتبت أيديهممث أكد فقال: (( 

  فويل لهم مما كتبت أيديهم((  هذا مطلق ويل ما ندري ويش قدر هذا الويل قال:  )) فويل للذين يكتبون ((

)) وويل هلم مما  وويل لهم مما يكسبون (( ؛أيش؟ قدر ما كتب قدر ما كتبوا)) يقول هذا الويل على قدر 



مث ما  ؛ال ال؟ يعذبون بهإهذا املتاع القليل أو الثمن القليل الذي كسبوه يعذبون به و  ؛يكسبون على هذه الكتابة

زرها ووزر من  عمل من سن في اإلسالم سنة سيئة فعليه و   مة يعذبون به (اينتج من إضالل اخللق إىل يوم القي

كتبوا   ـ  أعوذ باهللاـ لكن  عندنا يف األمة اإلسالمية كتبوا بأيديهم وقالوا هذا خري مما عند اهللا  ؛مةا) إىل يوم القي بها

وأتوا بصالة تسمى صالة الفاتح وقالوا هذه خري من  ؛كتبا يسموا الكتاب األخضر وقال هذا أحسن من القرآن

كالمهم هذا يتضمن أن ما    ، يعينيعين ما قالوا ليتهم قالوا هذا من عند اهللا ـ أعوذ باهللاـ  تالوة القرآن ستمائة مرة

أخبث من هؤالء اليهود صاروا أخبث من  ـ والعياذ باهللاـ صاروا  ـ والعياذ باهللاـ كتبوه خري مما جاء من عند اهللا 

ألن يف هذه اآلية فوائد عظيمة  ؛القادم )) الفوائد إن شاء اهللا يف الدرس وويل لهم مما يكسبون اليهود. ((

  . وقالوا من مجلة كذم .سؤالك يا أخ؟  ؛تتعلق ذه األمة وخصوصا يف علمائهم

  )) هل يشمل املال؟ ليشتروا به ثمنا قليال قوله : ((: الطالب

   نعم؟ ؛يشمل كل ما يف الدنيا من مال وجاه ورئاسة و غريهاإال  :الشيخ 

  .......؟بني القليل والضعيف مالفرق الطالب:

ولكن ما مينع أن  ؛والضعيف يكون يف الكيفية هذا معروف ؛املعروف إن القليل إنه يكون يف الكمية  :الشيخ 

   يستعمل يف املعىن هذا وهذا .أن و  الغايةهلذا  يكون قليال

يستدلون حبديث أن الرسول صلى اهللا يف احلياة الدنيا اآلن يا شيخ اآلن كثريون من أهل الرتف والغىن : الطالب

  )؟ إن اهللا يحب أن يرى أثر نعمته على عبدهعليه وسلم قال: ( 

ألن آثار النعمة من أمهها  ؛طرو بالبا هلكن أثر النعمة بالشكر م ؛حيب أن يرى أثر نعمته عليه صحيح :الشيخ 

ماذا فعل قام حىت و  ؛من ذنبه وما تأخر وهلذا الرسول أنعم اهللا عليه غفر اهللا له ما تقدم ؛هللا عزوجلالشكر 

   ........وهذا أثر النعمة ما صحيح ) أفال أكون عبدا شكورا ( :رت قدماه وقالتفط

  )) ؟.  وال تنس نصيبك من الدنيايستدلون من اآلية ((  الطالب:

؛ يقول أنا وال تتمتع به على وجه مباح ال يعطيك اهللا ماال ؛أحسنت نصيبك منها يقول ال تنس نصيبك :الشيخ 

 شني وأجي احط فراشي شني ، وبييت شني وما أنا إال متزوج عجوز  مركيبلكن أحط ....شينة وأحط  مال عندي

حنن ما خنالف نرد عليهم حنن  ؛واقعدذكر ما هو صحيح ال تنس نصيبك من الدنيا ما قال اهللا خل الدنيا كلها 

   ؛نقول أقول لك هذا ترد عليهم به

  ؟  بعض اآليات ويشربوا .....هذه اآلية بعض الناس يكتبون : الطالب

   هذه إن شاء اهللا جتيء يف الفوائد.:  الشيخ



حنن لن متسنا النار إال  :اليهود بوا يقولونذ)) من مجلة ما قالوا وك وقالوا لن تمسنا النار إال أياما معدودة((    

هذا كالم  ؛فيها يعين الرسول صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه اأياما معدودة وبعد هذه األيام املعدودة خنرج وختلفون

 )) وقالوا لن تمسنا ((وهلذا أنكر اهللا عليهم .  ؟كيف هؤالء ما متسهم النار إال أيام معدودة  ؛باطل وأماين كاذبة

   متسنا تصيبنا .

مر واقع وليس معىن ذلك لو أن أحدا قال هذا قال شيئا وادعى أنه من عنده وليس من عنده ال خيرج عن األه وأن

  هذا الوعيد .

يعين ليس مثال يأمرون أو  ؛الفائدة الثانية : أن هؤالء الذين يكتبون الكتاب يكتبونه بأيديهم حتقيقا هلذا األمر

  .ةالنادا من غري مباون وإمنا يباشرون ذلك بأيديهم عتوا وعيلمح

أو مث يقولون هذا من عند اهللا؟ مث يقولون هذا  ؟الثالث هنا : الوعيد على الذين يكتبون الكتاب بأيديهم فقط 

  من عند اهللا نعم.

الرئاسة  الفائدة الثالثة: أم يفعلون ذلك من أجل،الفائدة  ما هي ......هذه ترى ،ال ؛الفائدة الثالثة: الرابعة

  )). ليشتروا به ثمنا قليال لقوله: (( ؛واجلاهاملال و 

ال ال؟ إ)) و  قل متاع الدنيا قليلالفائدة الرابعة: أن الدنيا كلها مهما بلغت فإا قليل كما قال اهللا تعاىل: (( 

أن موضع سوط أحدكم في الجنة خير من  وقد مر علينا يف حديث صحيح ( ؛قليل فهي مهما بلغت الدنيا

  ). الدنيا وما فيها

  )). فويل لهم مما كتبت أيديهملقوله: ((  ؛الفائدة اخلامسة: أن اجلزاء من جنس العمل

      الوعيد علة )) فإن هذا بيان للعلة  مما كتبت أيديهملقوله: ((  ؛الفائدة السادسة: إثبات العلل ومسببات

وىل إن اجلزاء من جنس ن الفائدة األأل ؛فائدة األوىلالوهذا غري  ؛والسبب أم كتبوا بأيديهم )) فويل لهم ((

  هم بقدر ما كتبوا.العمل فجزاؤ 

((        لقوله:  ؛الفائدة السابعة: أن عقوبة القول على اهللا بغري علم تشمل الفعل وما ينتج عنه من كسب حمرم

يعين  ؛اإلنسانمن الكسب فإنه يأمث فيه ما نتج عن احملرم  ،هذه دليل على أن احملرمف))  وويل لهم مما يكسبون

غش وهذا اليأمث اإلنسان بفعل احملرم ومبا كسبه منه فهمتم؟ مثال إنسان عمل عمال حمرما كالغش مثال فهو آمث ب

)).  وويل لهم مما يكسبونلقوله: ((  ؛فالفعل احملرم وما نتج عنه كله إمث ؛الكسب الذي أخذه هو أيضا آمث به

  ة على كتابة القرآن ؟هل يستفاد من هذه اآلية حترمي أخذا األجر 

  :.... الطالب



 اهللا؛ وليس من عندوليس من عند اهللا  ))؟ يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند اهللا ((  :الشيخ 

ألن هنا ما هم عوقبوا على كتابة التوراة مثال لو   ؛إذا ما يستدل منها على حترمي أخذ األجرة على كتابة القرآن

لكن عوقبوا على أم كتبوا وقالوا هذا من عند اهللا وليس من عنده .  ؛كتبوا التوراة كما أنزلت ما عوقبوا عليه

   ال نأخذ اآلية الثانية؟.إبعد من الفوائد و ء يش هاطيب في

د على و الضمري يع )) قالوا (())  النار إال أياما معدودةوقالوا لن تمسنا من مجلة كذم على اهللا قوهلم: (( 

  نار اآلخرة نار اآلخرة، يعنون النار يعين  )) النار إال أياما معدودة ((يعين لن تصيبنا ،  )) لن تمسنا (( ؛اليهود

فما   ؛يعين إال أيام قليلة معدودة ؛ومعدودة مؤكدة للقلة أيضا يلنكرة للتقل )) أياما (( )) أياماإال  (( :وقوله 

هذه األيام  ؛كم؟ أربعني يوما   أعلم أا أيام عبادم العجلهذه األيام املعدودة ؟ املشهور وهو األظهر واهللا

لن متسنا النار إال هذه األيام فقط مث بعد ذلك خنرج منها وختلفوننا فيها يعين الرسول صلى اهللا  إا قالوا ؛املعدودة

فنحن نقول إقراركم على  ؛لكن حنن تصيبنا أياما معدودة فقط ؛فهم يقولون أنتم النار لكم ؛سلم وأمتهعليه و 

  أنفسكم مقبول ودعواكم اخلروج من النار دعوى ال بينة هلا 



         اخلطاب للنيب صلى اهللا عليه وسلم  )) قل ))؟ (( أتخذتم عند اهللا عهدا (( :وهلذا قال اهللا متحديا إياهم

، العهد يعين صار معكم العهد والعهد امليثاق وااللتزام ؛مبعىن أخذمت )) تخذتمأ (( ))تخذتم عند اهللا عهداأ ((

 فلن يخلف اهللا عهده ((إن كان عندكم  ؟يعين هل عندكم التزام من اهللا سبحانه وتعاىل بذلك امليثاق وااللتزام؛

وهنا فرق  ؛أي جيعل بدل الوفاء خلفا وهو عدم الوفاء )) يخلف ((ومعىن  ؛ألن اهللا تعاىل ال خيلف امليعاد ؛))

من شيء فهو نفقتم وما أخلفا ((  أخلفه جعل له خلفا، خيلفه جيعل له :فرقال ،وأخلفه خيلفه ،بني خلفه خيلفه

فصار  ؛أي جاء بعده ،)) وأما خلف خيلف فمعناه أن الشيء صار خليفة ملا سبقه تقول: خلف الربد احلر يخلفه

  ال وأخلف يل خريا منها ؟إ، واخلف و ) اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها ( إذا ؛خليفة له

  . خلفأو  الطالب: 

لن  ((هنا خلفا  )) وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه ((مثل  خريا أي اجعل يل ،يل خريا منها وأخلف : الشيخ 

فلن يخلف اهللا  (( ؛بل سيويف به سبحانه وتعاىلبه  الوفائوهو عدم  ،أي لن جيعل لعهده خلفا )) يخلف اهللا

  )). عهده

  املاضي؟ الطالب:

إا منقطعة  :إا متصلة وقيل :هنا قيل ))أم(())  تعلمونأم تقولون على اهللا ما ال قال: ((  الشيخ : أخلف 

املنقطعة أليس كذلك؟ وأما الفرق بينهما من  املتصلة و وقد مر علينا الفرق بني ؛إا مقطعة :متصلة وقيل :قيل

  ؟  ايش  الفرق بينهما من

  االستفهام :  الطالب

    الالشيخ : 

  بل عىنمبال تكون واملتصلة  ،عىن بلمباملنقطعة تكون : الطالب

  مبعىن أيش؟  الشيخ : 

  :..... الطالب

  طيب هذا فرق والفرق الثاين  ؛يعين أو مل تنذرهم))   سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم مبعىن أو ((:  الشيخ

  مقابل . ا املنقطعة ال يذكر معه  الطالب:

سواء عليهم  (( املنقطعة وأما املتصلة تكون بني املتعادلني هذا فرق ا معادل هذه ال يذكر معه  :الشيخ 

إا  :هنا هل هي متصلة أو منقطعة ؟ قيل  .)) أنذرتهم أم لم تنذرهم (()) متعادلني  أأنذرتهم أم لم تنذرهم

أنتم اختذمت  إا متصلة مبعىن: هل :وقيل ؛بل تقولون على اهللا ما ال تعلمون :وعلى هذا فيكون معناها ؛منقطعة



على كال التقديرين فال هذا وال هذا كذا؟ و  ؛أو أنكم تقولون على اهللا ما ال تعلمون ؟عند اهللا عهدا فادعيتموه

فهم  ؛على كال التقديرين فهم يقولون على اهللا ما ال يعلمون ؛يقولون على اهللا ما ال يعلمون :تأملوا يقولون

مبعىن بل تقولون على اهللا ما ال تعلمون يعين ومل تتخذوا عند اهللا  كانت يعين سواء ؛يقولون على اهللا ما ال يعلمون

ثبت  ،نتفي األول وهو اختاذ العهدا افاجلواب مل ؟أو تقولون نعم )) تخذتم عند اهللا عهداأ ((أو أن املعىن  ،عهدا

ويكون على التقدير األول اليت  ؛هذا التقدير احلكم إىل اإلنسانيف حال فيكون  ؛الثاين وهو قول ما ال يعلمون

ري معىن صيعين على التقدير األول أا متصلة ي ؛احلكم من اهللا ،احلكم من أين ؟ من اهللا مبعىن بل )) أم ((تكون 

حينئذ نبحث ونشوف هل عندهم من اهللا عهد  ؛أو قلتم على اهللا ما ال تعلمون ،هل أنتم أختذمت على اهللا عهدا

يعين يقال هلا نعرف نثبت الثاين بالتثبت، تتبعنا ما وجدنا عهدا تعني  ؛فإذا انتفى األول ثبت الثاين ؛؟ اجلواب: ال

ري اهللا صمبعىن بل ما حاجة نتتبع ي )) أم ((طيب على الثاين أن تكون  ؛أن يكون قالوا على اهللا ما ال يعلمون

 أتخذتم عند اهللا عهدا (( يعلمون ألنه قال: سبحانه وتعاىل هو الذي حكم عليهم بأم يقولون على اهللا ما ال

فاآلية على كال  ؟وهذا االستفهام لإلنكار يعين مل تتخذوا عهدا بل تقولون على اهللا ما ال تعلمون أفهمتم اآلن ))

متصلة أم متصلة يكون  لكن على تقدير أن تكون أم ؛التقديرين تدل على أم قالوا على اهللا ما ال يعلمون

وعلى القول بأا  ؛م على اهللا ما ال يعلمون راجع إىل اإلنسان الذي يتتبع وجيد أنه ليس عندهم عهداحلكم بقوهل

مبعىن بل يكون احلكم من اهللا يكون اهللا سبحانه وتعاىل أبطل ما قالوا أبطل اختاذهم عند اهللا عهدا مث حكم 

وقد قالوا على اهللا ما ال  كان عندهم من اهللا عهدإذا ما   ،إذا ؛أم يقولون على اهللا ما ال يعلمونبسبحانه وتعاىل 

ألنه ما دام ما عندهم عهد  ؛أي نعم تكون دعواهم هذه باطال ،باطال يعلمون فتكون دعواهم هذه حقا نعم ؟

   وال قالوا ما يعلمون فتكون دعواهم باطلة .

هنا مبعىن  )) بلى ((قال املفسرون  )) بلى ((فقال:  ؛قال اهللا تعاىل مبينا من الذي متسه النار ومن الذي ال متسه

 :)) وفيها قراءة بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئتهاإلضراب االنتقايل ((  ،هي لإلضراب االنتقايلف ؛بل

  هل من موصولة أو شرطية ؟ )) من كسب ((قوله:  .باجلمع )) خطيئاته ((

  . شرطية موصولة ؛موصولة  الطالب:

وهذا  ؛)) فإنه جواب مقرتن بالفاء فأولئك أصحاب النارشرطية فإنه يؤيده قوله: ((  طيب إذا قلنا إا الشيخ : 

))  الصالحات  والذين آمنوا وعملوا وإذا قلنا إا موصولة فيؤيده قوله يف اآلية الثانية: ((  ؛يؤيد أا شرطية

واجلواب عن الفاء يف  ؛يعين الذي كسب )) من كسب ((فيكون  ؛الذين آمنوا حيث جاء بالذين اسم موصول

قوله:  ؛لى العموم جاز اقرتان خربه بالفاءأنه ملا شابه اسم املوصول اسم الشرط يف الداللة ع )) فأولئك ((قوله: 



والذين يعملون  ع يقال عمل ((ومل يقل عمل مع أن يف بعض املواض )) كسب شف (())  من كسب سيئة ((

 )) سيئة ((وقوله:  )) كسب سيئة (( ؛والكسب معناه حصول الشيء نتيجة لعمل ؛)) معروف تئاالسي

 ؛فأصلها سيوئة على وزن فيعلة ياولد ألنه من ساء يسوء واو ؛فيون؟ سيوئةالسيئة ما يسوء وأصلها أين الصر 

مة ويش سببه؟ اجتمعت الواو والياء يف كل ؛ويش اإلعالل الذي حصل؟ قلب الواو ياء ،حصل فيها إعالل

نعم؟ لكن هذا  بالياء فصارت سيئة  ءايمث أدغمت ال ؛فلزم قلب الواو ياء واحدة وسبقت إحدامها بالسكون

 ؟ن الصرف ميكن فيها صعوبة عليكمإوهلذا نرى ؛ عاجم عند من ال يعرف الصرف نعم؟  أي نعماأل كرطانة

نشف آدم خله هو احلكم يف  ؛صرف ميكن ما يفهم كل واحداللكن  ؛يفهم كل واحدأيش لون؟ النحو ال بأس 

  هذا ويش تقول يا آدم؟ 

   نحو شوي صعب يا شيخال: الطالب

  .يعين معناها ال نقول الصرف ننصرف عن الصرف ؟ حىت النحو ؟ الشيخ : 

  كل علم تقوله طيب لنا: الطالب

   ال ال  الشيخ : 

، أي صارت كاحلائط عليه )) وأحاطت (()) أحاطت يف اللغة الشمول   وأحاطت به خطيئتهم طيب (( 

ب سكانت صيغة اجلمع أنب إذا رأينا أحاطت  ساألن )) خطيئته ((وقوله:  ؛أي اكتنفته من كل جانبوكالسور ـ 

؛ بلهذا القراءة الثانية قد تكون أنسف ؛ال ال؟ تقتضي الكثرةإضي الكثرة و تمن كل جانب تق ةحاطيعين كثرية واإل

ألن خطيئة مفرد مضاف واملفرد املضاف  ؛اليت يف املصحف وهي خطيئتهلكن مع ذلك ال تتناىف مع القراءة و 

  يفيد العموم.

ويدل على ذلك قوله  ؛ه قال عبدي فقطمع أنيعتقون م كله أربعة أعبد وكان لهعبدي حر  :وهلذا لو قال الرجل 

مضاف يفيد و  ،هنا مفرد نعمة )) تعدوا نعمة اهللا ف ((و ش))  وإن تعدوا نعمة اهللا ال تحصوها((     تعاىل: 

  .العموم وال يفيد الوحدة؟ لو كان يفيد الوحدة لكنا حنصيها

  ؟  عظمال شيخ ال يقال هذا دليل على: الطالب 

  أيهم؟  الشيخ : 

  )) ؟ أحاطت به خطيئتهو  ((يعين قراءة  الطالب:

  .....يحتاج إىل كميةفلشيء باور احمليط سأي لكن إذا قلنا إحاطة من جنس احلائط وهو الالشيخ :  



هل مها مبعىن واحد ؟  )) وأحاطت به خطيئته (( )) سيئة (( :ويش معىن )) وسيئة (( )) خطيئته ((وقوله:  

أو أن املراد بالسيئة شيء واخلطيئة شيء آخر؟ هذا هو املعروف عند  ؟وأن هذه السيئة امتدت حىت أحاطت به

وهذه إذا قلنا  ؛حتيط باإلنسان ـ ألا والعياذ باهللا ؛املفسرين يقولون: السيئة هنا سيئة كفر وخطيئته ما سوى الكفر

 ـ والعياذ باهللاـ ه حىت يعين هذه السيئة أحاطت ب ،يش؟ لكوا واحدةألتناسب السيئة بالنسبة قد طيئة اخلا فإن 

    حالت بينه وبني التوفيق.

 ؛ ما تعرف؟ويش إعراا حجاج؟ ما تعرف )) فأولئك (( .....)) فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون(( 

  مصطفى؟ 

  جعل من الشرطية الطالب:

  ؟على أا موصولة الشرطية أو رابطة اخلرب من مبتدأ من جعل اجلواب على :   الشيخ

  : أوالء اسم إشارة؛ والكاف  الطالب

  ويش حمله من اإلعراب؟ اصرب:   الشيخ

  مبتدأ رفع  حمليف   الطالب:

  ؟مبين ويش هو مبين عليه؟:   الشيخ

  مقدرضم مبين على  )) أولئك ((على الضم  مبين  الطالب:

  كيف؟  :   الشيخ

  مكسورة ولكن مبىن على )) أولئك (( : الطالب 

  طيب مبين على أيش؟ مبين على الكسر؟ :   الشيخ

  ال  : الطالب

   ؛ بس؟ وذو كسر ابن مالك ويش يقول؟ ومنه ذوا فتحو  ،عجيب:   الشيخ

   .....: مبتدأ مرفوعالطالب

مبين على الكسر  لو قت ؛مرفوع  وال منصوب وال جمرور لو قتميكن تكون مرفوع كل مبين ما ما ال  .....:  الشيخ

  .مبين على كسر على رفع مبتدأ ،يف حمل رفع

  :  طيب والكاف؟ الشيخ

  الكاف ضمري متصل: الطالب

  ال ال :   الشيخ



  منفصل؟  : الطالب

  ويش تقول  عماد؟ الكاف :   ال  الشيخ

  ....يف حمل ضمري متصل : الطالب

  فعل ؟  الإ اسم و كاف أيش؟:   الشيخ

  خرب مبتدأ . الطالب:

   ؟الكاف فيكون ء مبتدأأوال ؟:  الكاف خرب مبتدأ الشيخ

  هخرب : الطالب

ما درست  بة؟ليس بصحيح. أيش تقول عبدا لكرمي؟ ما عندك شيء؟ طيب ويش تقولون يا شي : خربه  الشيخ

   النحو ؟ 

   الكاف ويش إعرابه ؟ )) أولئك ((طيب عبداهللا ؟ 

  . مفعول: الطالب

طيب عبد   .... تقول الكاف؟ ما قرأنا النحو دحنيناصبه ؟ ويش تقول يا غامن؟ ويش : مفعول؟ ويش ال الشيخ

  الرمحن ؟ 

   اإلضافةب يف حمل جرضمري اخلطاب متصل مبين على الفتح : الطالب

  نعم  :   الشيخ

  من اإلعراب.له حمل ال حرف جاء للخطاب  ؛ولكن خطأ: الطالب

  ابن مالك يقول: ؛حمل اإلعرابال كاف حرف خطاب   نعم صح :   الشيخ

  ".َهنا أَوْ  فُهْ  بَِثم  أَوْ  اْلبـُْعدِ  ِيف   - ايش البعد-ِصَال   اْلَكافَ  َوبِهِ  :"

  : ايش البعد ؟ الطالب

ما  اأصحاب أنا أعر  )) أولئك أصحاب النارطيب ((  .يؤتى بالكاف إذا صار املشار إليه بعيداأي   : الشيخ 

 (( ؛وعالمة رفعه ضمة ظاهرة يف آخره خرب املبتدأ مرفوع باملبتدأ )) أصحاب ((دام املسألة كذا مضى الوقت 

 ((      مضاف إليه جمرور باإلضافة وعالمة جره كسرة ظاهرة يف آخره،  )) النار ((    مضاف و )) صحاب

بين على السكون يف حمل ضمري منفصل م )) هم ((ضمري منفصل ما هو ضمري الفصل؟ يعين أصلي،  )) هم

أي  خرب املبتدأ )) خالدون((حمل جر، ففي  .... اسم جمرور  )) ها ((حرف جر و )) في (( ،رفع مبتدأ



ألنه مجع تكسري، نعم  ؛واو نيابة عن الضمةالوعالمة رفعه  مرفوع باملبتدأ )) الدونخ (( ))، هم ((؟  تاملبتدآ

   أو تكسري؟ ؟مجع مذكر سامل

  سامل ؟مذكر : الطالب

 ((       هو سامل، خالد مفرد حط واو ونون فتغري املفرد يإذا مل  عرفتم املذكر السامل؛ ألن أي نعم سامل : الشيخ

  لكن رجال مفردها رجل تغري؟  )) خالدون

  : تغري الطالب 

   أي تغري، تغري احلروف تغري الشكل أيضا الشيخ

  وهم خرب ؟ إذا عكس شيخ خالدون مبتدأ الطالب: 

    .)) خالدونهم فيها  (( ؛ال ما جيوز الشيخ

 ((           )) بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب الناراهللا عزوجل: ((  يقول طيب  

 ((           وقوله:  ـ والعياذ باهللا ـ مجع صاحب أي أهل النار ومسوا أصحابا هلا ملالزمتهم إياها )) أصحاب

        أدخلوها بسالم ذلك يوم  ومنه قوله تعاىل: (( ؛اخللود مبعىن املكث والدوام  أي ماكثون))  خالدون

   .)) الخلود

والذين آمنوا كفار وهي طريقة القرآن غالبا إذا أتى بالشيء أتى مبا يقابله فقال: (( المث قال تعاىل يف مقابلة  

ما ميكن  ؛مياناإلمع القبول واإلذعان هذا أي صدقوا مبا جيب اإلميان به  )) آمنوا (())  وعملوا الصالحات

مث إذعان وتسليم للشريعة اليت جاء ا من آمن به كذا  ؛التصديق البد من قبول للشيء واعرتاف بهاإلميان مبجرد 

  ؟ )) آمنوا((عبد الرمحان ؟ نعم ؟ ويش معىن 

   )) صدقوا آمنوا((: الطالب

  بأيش؟  الشيخ:

   صدقوا))  اآمنو بالشريعة (( الطالب:

  اثنني واحد ؟ ذكري آمنوا بأن الشيخ 

  ........ال؛   الطالب:

  خاف أنك جتولت ؟ أويش معناه ؟ أو أنك أحب أنك تكون واضحا؛  حنن عربنا بتعبري :الشيخ

  ؛ما جتولت  الطالب:



كل ما جاء يف القرآن أي مبا جيب آمنوا أي صدقوا مبا جيب اإلميان به   )) آمنوا (( فو . شجزاه اهللا خري الشيخ

  يعين يقبلون ويعرتفون به ويذعنون له.  ؛مع القبول واإلذعان

والعمل يصدق بالقول والفعل وليس العمل  ؛أي عملوا األعمال الصاحلات )) عملوا الصالحات ((وقوله: 

والفعل  ،ألن القول عمل اللسان ؛إال فالقول والفعل كالمها عملو  ؛بل الذي يقابل القول الفعل ؛مقابل القول

 ؛داخل يف العمل :لو قال قائل: وملا ما قال قالوا الصاحلات؟ نقول ))  عملوا الصالحات ((إذا   ؛عمل اجلوارح

 ((قوله:  ؛فعل فهو مقابل للقول :أما إذا قيل ؛يشمل القول والفعل ،ألن العمل ألن العمل يشمل القول والفعل

ما ف ؛أي األعمال الصاحلات )) والصالحات (( ؛أي قالوها بألسنتهم وفعلوها جبوارحهم )) عملوا الصالحات

واملتابعة للرسول صلى اهللا عليه  ،أهل العلم: ما مجع بني شرطني: اإلخالص العمل الصاحل قال ؟هو الصاحل

 :عمل صاحلهو الالدليل على هذا أنه  نعم؟واملتابعة للرسول صلى اهللا عليه وسلم  ؛ملن ؟ هللاإلخالص  ؛وسلم

أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عمال أشرك فيه معي غيري تركته  قوله تعاىل يف حديث القدسي: (

أمرنا  من عمل عمال ليس عليه وقوله صلى اهللا عليه وسلم : ( ، اإلخالص؛فقد فيه ؟ اإلخالص أيش)  وشركه

كل شرط ليس في كتاب اهللا فهو  وكذلك قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ( ؛فيه املتابعةفقد )  فهو رد

طيب الذين  ؛اإلخالص واملتابعةما مجع بني ) فاملهم إذا العمل الصاحل ما مجع بني ؟  باطل وإن كان مائة شرط

الذين  (()) هنا  ئك أصحاب الجنة هم فيها خالدونأول مجعوا بني هذين األمرين اإلميان والعمل الصاحل ((

 ((و )) آمنوا ((معطوف على  )) وعملوا الصالحات (( مبتدأ))  آمنوا الذين (( )) نريد نعرب اآلن آمنوا

  ؟ إعرااأيش  )) أوالء

  خرب: الطالب

  إن اخلرب  معنا وحنن مر ،ثاين مبتدأ ؛خطأ ،ال :الشيخ

  "له الذي سيقتنى حاوية مع            يأتي ويأتي جملة  اومفرد:"                           

خرب املبتدأ ثاين واجلملة من  )) أصحاب الجنة (( ثاين و مبتدأ )) أوالء ((إذا نقول   أليس كذلك؟ طيب 

اجلملة إذا اخلرب هنا مجلة امسية  ؛؟ هذا  صحيح كالم ؛األول املبتدأ ،ين وخربه يف حمل رفع خرب املبتدأالثا املبتدأ

لعلها تأيت يف  لهملإلعالن بفض )) أولئك أصحاب الجنة ((اجلملة  ]ذا[وإمنا أتى  ؛ال فعلية؟ امسية نعمإو 

  الفوائد نعم.

هي؟  واجلنة ما ؛ألن الصحبة تقتضي املالزمة ؛أصحاب اجلنة أهلها مالزمون هلا )) أولئك أصحاب الجنة ((

ما ال عين رأت وال أذن وفيها كما قال الرسول صلى اهللا عليه وسلم: (  ؛نةاجلالدار اليت أعدها اهللا للمتقني هذه 



فال تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما  ) من قوله تعاىل: (( سمعت وال خطر على قلت بشر

 ؛إذا حكم اهللا سبحانه وتعاىل حكما عدال؛ عليه)) سبق الكالم  خالدون هم فيها قوله: ((و  ؛)) كانوا يعملون

من كسب سيئة ففي النار أبدا  ،)) واهللا تبارك وتعاىل قال: ال لن تمسنا النار إال أياما معدودة اليهود قالوا: ((

ا ال ال؟ ألن اهللا تعاىل مإسرائيلي والعريب والعجمي وغريهم و اإلال فرق بني  ؛ومن آمن وعمل صاحلا ففي اجلنة أبدا

فكل من كان قائما بأمر اهللا سبحانه  نعم؟؛ وأنسابنا وإمنا ينظر إىل قلوبنا وأعمالنا منااأجسينظر إىل صورنا و 

  وتعاىل من أي لون ومن أي جنس ومن أي قبيلة .، فهو أوىل الناس باهللا تبارك وتعاىل فهو أوىل الناس باهللا تبارك

فوائد النعم  إذ أخذناه؛ ذكرا))  ق بني إسرائيل ال تعبدون إال اهللاوإذا أخذنا ميثامث قال اهللا تبارك وتعاىل: ((  

   يف الدرس القادم.

  ؟.....أخذوا  ماذا نقول فيمن يقول النار تفىنالطالب: 

    تفىن. ماالنار  ،لستم على صواب نقول هلم النار يفىنيقولون  ال، الذين :الشيخ

سنني  أي )) البسين فيها أحقابا فسر قوله تعاىل: ((عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه أن يف قول  : الطالب

   معدودة 

)) سنني، سنني عظيمة  البسين فيها أحقابا لكنه ما يدل على احلصر(( ؛أنا ما أدري صحيح وال ال الشيخ

ال يذوقون فيها بردا  بقوله: (( ة)) مقيد البسين فيها أحقاباوبعضهم يقولون: ((  السالمة ـ نسأل اهللاـ طويلة 

يؤتى هلم  )) غساقا ال يذوقون فيها بردا وال شرابا إال حميما و (()) يقولون هذه األحقاب اليت  وال شرابا

إمنا على كل حال هذه من اآليات املشتبهات ولدينا آيات حمكمة والواجب على  ؛أصناف أخرى من العذابب

                        . نعم املؤمن أن يرد املتشابه على احملكم 

ومسي العهد ميثاقا ألنه يوثق به  ؛))أي عهد بين إسرائيل ميثاق يعين العهد وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل(( 

من هو إسرائيل ؟ يعقوب بن  )) بني إسرائيل ((وقوله:  يلزمه؛ املعاهد كاحلبل الذي توثق به األيدي واألرجل

وهؤالء من بين إسرائيل  ؛ألن العرب من بين إمساعيل ؛إذا فبنو إسرائيل بنو عم للعرب ؛إسحاق بن إبراهيم

  وجدهم واحد وهو إبراهيم عليه الصالة والسالم.

ال تعبدون إال اهللا وبالوالدين إحسانا وذي القربى  (()) ما هذا امليثاق ؟  وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل (( 

)) امليثاق اشتمل على مثاين  زكاة ثم توليتمواليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصالة وآتوا ال

  ....ال ال؟إال ما وفوا؟ عبدوا غري اهللا عبدوا املسيح بن مرمي و إوفوا و  ))ال تعبدون إال اهللا ((املبدأ األوىل: ؛مبادئ 

هذه  ،لمن طريق معبد يعين مذل أخوذةما معىن العبادة؟ الذل واخلضوع م )) ال تعبدون ((وقوله: ؛فلم يفوا



أو اعملوا  ،يعين أحسنوا بالوالدين أحسنوا بالوالدين إحسانا )) وبالوالدين إحسانا (( :املبدأ الثاين ؛واحدة

لكن األبعد  ؛األقربون وال حىت األبعاد؟ األقرب ؛املراد ما األب واألم )) بالوالدين (( :قوله ؛بالوالدين إحسانا

  واختلف ما جيب هلم يف بقية احلقوق. ،وهلذا اختلف إرثهم ؛لكن ليسوا كحق األب واألم األدىن ؛هلم حق

 ؛القول والفعل واملال واجلاه ومجيع طرق اإلحسانيف بأي شيء؟  )) حساناإ (())  وبالوالدين إحساناقال: (( 

)) وإمنا وجب ذلك ألن نعمة  وبالوالدين إحسانا ألن اهللا أطلق كل ما يسمى إحسانا فهو داخل يف قوله: ((

أن اشكر لي وهلذا قال اهللا سبحانه وتعاىل عن لقمان: ((  ؛دين على ولدمها هي اليت تلي نعمة اهللا عليهماالوال

)) فهما سبب وجودك وسبب إمدادك وإعدادك وإن كان الوجود من اهللا واإلمداد من اهللا لكن بأي  ولوالديك

  طريق الوالدين لوال الوالدان ما كنت شيئا.عن طريق أتيت؟ 

  ؟  رب الوالدينكبر العم   :الطالب 

  الوالدين برلكن صلتهما من  ؛هم والدين الشيخ

  إذا مل يرب بالعم واخلال ؟: الطالب

  ما أمت بر الوالدين . الشيخ

   ؟هل للحصر )) وبالوالدين إحسانا ((قدروا اجلار وارور  ؟شيخ: الطالب 

لكن هنا ما  ؛بإحسان لو تعلقت بإحسان كان تفيد احلصر ويكون تقدميها ألجل العناية تهي ما تعلق الشيخ

  أو أحسنوا ما فهو مصدر لفعل حمذوف . ،اعملوا : إن التقدير:وهلذا قدرنا لكم التقدير قلنا ؛ت تعلق

                :قولهذو القرىب؟ ذوا القرىب معطوفة على  ؟ملا ما قالوا ذو ؛)) ذي مبعىن صاحب وذي القربى (( 

القرابة ويشمل القرابة من قبل  )) القربى ((وذي مبعىن صاحب و ؛؟ يعين وإحسانا بذي القرىب)) وبالوالدين ((

أظنها  )) القربى ((كلمة   ؛األم والقرابة من قبل األب بأن القرىب جاءت بعد الوالدين أي قرىب األم وقرىب األب

فمثال جيب عليك من صلة العم أكثر مما جيب  ؛فكل من كان أقرب كان ذا احلق أوىل ؛وصف مبعىن القرابة

 هؤالءألن  ؛ب عليك من صلة اخلال أكثر مما جيب عليك من صلة أوالد اخلالجي ؛عليك من صلة أوالد العم

  .أخص بالقرابة ممن بعدهم 

   أقارب الرجل ؟ بشيخ ما ختص القرابة   الطالب:

حىت بعض  عرفية والحىت رفية هذه لغة ع  لرجلباال يف اللغة العربية ما قال أحد بأن القرابة خاص :  الشيخ

 أنت ملا تصبح عند خالك ما تقول أصبح عند عمي اليوم  إىل اآلن أليس كذلك؟   . . .مسوا خاله أهلالناس 

  عند أيب فالن........أنا أقوهلا وأنا 



  يقول اخلال والد ؟  الطالب:

  اخلال ما والد: ال  خالشي

 يوصيمن مثال واحد توىف  هأوالدملا يوصي على ال أقرب من العم للسبب يعين هو اخليقولون  !شيخ: الطالب

  .أكلهميألن عمه ؛م خاهلم أقرب من عمه 

  يعين أرحم؟ :  الشيخ  

   : أرحم الطالب

  من األب  يأيت من قبل األم وهي أرحم:  الشيخ

  حقيقة واضحة .: أرحم هذه الطالب

  ال شك حىت يف العرف أي نعم.بعلى كل حال قرابة األم قرابة  :  الشيخ

وليس  ؛مجع يتيم وهو الذي مات أبوه قبل أن يبلغ من ذكر أو أنثى )) اليتامى (())  وذوي القربى واليتامى((  

لكن األب إذا مات فهو  ؛ألن أباه موجود يأيت له بالعيش والرتبية والتعليم ؛من ماتت أمه مع وجود أبيه يتيما

وأوصى باليتامى ألنه ليس هلم من يربيهم أو  ؛أيتاماوا بلغوا أيتاما يسم ما الكاسب على أوالده فيكون أوالد الذين

  .فهم حمل للرأفة والرمحة والرعاية  ؛إذ أن أباهم قد تويف هلميعو 

إذا أطلق املساكني دخل فيه  ؛مجع مسكني وهو الفقري الذي أسكنه الفقر )) لمساكينا (( )) والمساكين (( 

  وإذا أطلق الفقراء دخل فيهم املساكني وإذا مجعوا صار الفقراء له معىن واملساكني له معين. ؛الفقراء

))  واليتامى والمساكينتعبدون إال اهللا وبالوالدين إحسانا وذي القربى وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل ال  ((

  ......)) ميثاق وإذ أخذنا قوله تعاىل:((

))  ذوي القربى واليتامى والمساكين ((ال ما يدخل ؟ إإمساعيل يدخل فيها الفقراء و  )) المساكين (( :قوله هنا

  . ؟

    : بدأنا فيه ؟الطالب

 فإنه يطغى ويزداد تىنغاإلنسان إذا األن ؛املساكني هم الفقراء هنا ومسوا مساكني ألن الفقر أسكنهم :  الشيخ

املساكني من األمساء و  ءألن الفقرا ؛وهنا يدخل الفقراء مع املساكني ؛وإذا كان فقريا فإنه بالعكس ويرتفع ويعلو

ويش هذا؟   ؛كلما ت إذا مجعت افرتقت وإذا افرتقت اجتمعت  فيي ؛اليت إذا قرنت افرتقت وإذا افرتقت اجتمعت

الفقراء إذا كانت وحدها صارت مبعىن الفقراء واملساكني،  ؛رتقت وإذا افرتقت اجتمعتكلمات إذا اجتمعت اف

إنما  ذا كانت وحدها صارت مبعىن الفقراء واملساكني، وإذا قيل فقراء ومساكني مثل آية الزكاة ((إواملساكني 



فالفقري  ؛تمعت اآلن افرتقتملا اج ؛واملساكني هلا معىن ،)) صار للفقراء هلا معىن الصدقات للفقراء والمساكين

نصف الكفاية دون   ،واملسكني من جيد النصف دون الكفاية ؛أو جيد دون النصف ،من ال جيد شيئا من الكفاية 

وإذا قيل التقوى وحدها  ؛إذا قيل الرب وحده دخل فيه التقوى ؛مثال الرب والتقوىو فهمتم الفرق بينهما؟  ؛كماهلا

ومثل اإلميان واإلسالم  ؛عصية املوإذا قيل الرب والتقوى صار الرب فعل الطاعة والتقوى اجتناب  ؛دخل فيها الرب

   ت يف اللغة العربية وال سيما احلقائق الشرعية إذا اجتمعت افرتقت وإذا افرتقت اجتمعت.ااملهم فيه كلم

وقولوا للناس  )) (( للناس حسنا وقولوا (( )) حسنا (()) ويف قراءة :  وقولوا للناس حسنا وقوله تعاىل: ((

والقول احلسن يشمل  ؛هذا أيضا مما أخذه اهللا على بين إسرائيل من العهد أن يقولوا للناس قوال حسنا )) حسنا

ويف معناه بأن  ؛ففي هيئته أن يكون باللطف واللني وعدم الغلظة والشدة هذا يف هيئته ؛احلسن يف هيئته ويف معناه

حسن يف هيئته ويف  ،إذا ؛ألن كل قول حسن فهو خري وكل قول خري فهو حسن خريا؛ ، بأن يكونيكون خريا

حسن  فعل األمر باملعروف :مثل ؛ومعناه أن يكون خريا ،يف هيئته أن يكون بلطف ولني ؛يف هيئته ومعناه ،معناه

وكيف أصبحت نكر حسن ، تعليم العلم النافع حسن، خماطبة الناس بالسالم املال ال؟ حسن، النهي عن إو 

 ؛وقول ليس بسوء وال حسن ،ضد القول احلسن قوالن: قول السوء ؛وما أشبه ذلك هذا حسن ،وكيف أمسيت

وهلذا قال  ؛وأما القول الذي ليس بسوء وال حسن فليس مأمورا به فليس مأمورا به ؛أما قول السوء فإنه منهي عنه

 (() فهمتم اآلن؟ إذا  م اآلخر فليقل خيرا أو ليصمتمن كان يؤمن باهللا واليو الرسول صلى اهللا عليه وسلم: ( 

قول السوء وهو منهي عنه أو ما ال يوصف حبسن  :ضدها أيش ؟ أمران )) حسنا ((أو  )) قولوا للناس حسنا

   وال سوء وهو غري مأمور به.

ة حي على الفالح معناها قولوا: اهللا اكرب اهللا اكرب حي على الصال )) أقيموا الصالة (())  وأقيموا الصالة ((

  ؛قد قامت الصالة قد قامت الصالة

  ؟.....: الطالب

توا ا قائمة يعين قوميا معناها ائ )) أقيموا الصالة ((ى إقامة للصالة لكن هذه تسم ال، أي نعم ال، :  الشيخ

 ؛فإن فعل املكمالت من إقامتها ؛ومكمالا أيضاوذلك بأن تكون بأركاا وشروطها وواجباا  ؛ليس فيها نقص

 ها،ومن صلى قبل الوقت مل يقم ها،ومن صلى بعد الوقت بدون عذر مل يقم ها،من صلى بال طمأنينة مل يقم

 ؛ويتمم ذلك مبكمالاوواجباا وأركاا  بد أن يأيت ا بشروطها املهم إذا ال ها؛ومن صلى بال طهارة مل يقم

وهلذا أنت قبل أن تدخل يف النافلة  ؛صالة هذه شاملة إلقامة الفريضة والنافلةال )) أقيموا الصالة (( :وقوله



ما تقول لكن إذا دخلت فيها وجب عليك أن تأيت بشروطها وأركاا وواجباا .  ؛ليست النافلة واجبة عليك

  أصلى على ما أبغى  



 ؛مث تولوا صار هذا ليس إال يف بين إسرائيل السابقني: لو قال )) ثم توليتم ((كذلك هنا   )) إياك نعبد ((وقلت: 

ويش يشمل ؟ حىت املوجودين يف عهد  ؛هو نازل يف عهد الرسول عليه الصالة والسالمفلكن إذا قال: مث توليتم, 

الفائدة هنا  ؛ تكونيعين توليتم يا بين إسرائيل من اآلن إىل ما سبق )) ثم توليتم ((الرسول صلى اهللا عليه وسلم 

هل أسالفهم كلهم تولوا ؟ إال قليال منهم حىت  :وفيها أيضا ثانية ؛خلفهم هو انتقال الكالم من أسالفهم إىل

اهللا بن سالم  فيهم قليل آمنوا بالرسول عليه الصالة والسالم مثل عبد ؛الذين يف عهد الرسول ما تولوا كلهم أيضا

قرظي فإنه من بين الناس إذا مسعتم فالن أوكثري أيضا عدة  ؛رضي اهللا عنه فإنه آمن بالرسول صلى اهللا عليه وسلم

  قريظة من اليهود أسلموا نعم.

يعين إال  )) إال قليال منكم (( ؛أعرضتم عن الوفاء ذا امليثاق )) توليتم (())  إال قليال منكمثم توليتم  (( 

قام القوم إال زيدا وجب  :ألنك إذا قلت ؛االستثناءهنا منصوب على أيش؟ على  ))قليال((نفرا قليال منكم و

؛ قلنا يقرأ قام القوم إال زيدد حوا ءجيي ؛إذا قال القائل ويش نصبته؟ نقول شف االستثناء ؛تنصب زيدأن عليك 

  ثناء جيب أن يكون منصوب إذا كان الكالم تاما موجبا.ألنه يف االست ؛هذا خطأ ما يصح يف اللغة العربية

وذلك أن  ؛يعين توليتم يف إعراض ؛)) توليتم وأنتم معرضون اجلملة هنا حالية منكم وأنتم معرضون إال قليال(( 

ولكن إذا توىل مع اإلعراض فإنه ال يرجى  ؛لكن قلبه متعلق مبا وراءهو املتويل قد ال يكون عنده إعراض قد يتوىل 

إال  ((        أو ما فهمتم؟ املتويل املعرض أشد من املتويل غري املعرض ،لتوليه أن يكون يقبل بعد ذلك وهذا أشد
ثم  (( :)) وهذه اجلملة وأنتم معرضون حملها نصب على احلال من التاء يف قوله قليال منكم وأنتم معرضون

   .))  توليتم

  التوىل هو اإلعراض ؟ لطالب:ا 

 ،ألن اإلعراض معناها بالقلب ر؛لكن إذا قرن معه البد أن يفس ؛التويل معناه ترك الشيء وراء الظهر ،ال الشيخ :

   جوعمعه الر  يؤملالتويل ال ميكن أن يكون معه أن  يعين معناه والتويل بالبدن

يذكرهم  ؛يعين واذكروا إذ أخذنا ميثاقكم )) وإذ أخذنا ميثاقكم ثم توليتم إال قليال منكم وأنتم معرضون ((   

ما هذا امليثاق وامليثاق تقدم معناه العهد لكن ما هو امليثاق الذي حصل  ؛عليهم ها اهللا تعاىل بالعهود اليت أخذ

بسفك الدم واملراد  ؛وسفك الدم إراقته ؛السفك والسفح مبعىن واحد )) كمء ال تسفكون دما ((والوثيقة ؟ أوال 

يؤمن باهللا واليوم اآلخر أن يسفك فيها  المرئال يحل  القتل كما قال الرسول صلى اهللا عليه وسلم يف مكة: (
أي ال  )) كمء دما             ال تسفكون ((وقوله:  ؛) أيش معىن يسفك فيها دما؟ يقتل نفسا حمرتما دما

لكن  ؛بعضكم ءكم أي دماء واحد يريق دم نفسه؟ دماكم هو ء كيف دما  )) كمء دما ((تريقوها بالقتل وقوله: 



ذمة  وهلذا قال الرسول صلى اهللا عليه وسلم: ( ؛األمة الواحدة كاجلسد الواحد ،األمة الواحدة كاجلسد الواحد
 ،) فاألمة الواحدة كأا جسد واحد مفهوم؟ نعم أدناهم ويجير عليهم أقصاهم االمسلمين واحدة يسعى به

   طيب.

 ؛اإلنسان ما هو خمرج نفسه من داره))  أنفسكم (()) نفس الشيء  تخرجون أنفسكم من دياركم(( وال  

)) أي هذا اجلالء فال عدوان  تخرجون أنفسكم من دياركموقوله: ((    ولكنه خيرج بعضهم يعين خيرج قومه.

مثل القتل ورمبا يكون  هو ـ والعياذ باهللاـ وال شك أن اإلجالء عن الوطن  نعم؟ بقتل وال عدوان بإجالء عن الوطن

ألن اإلنسان يعيش ذليال ، ذليال إذا أخرج من بلده يعيش ذليال من وجهني: من وجه أنه غلب على بلده  ؛أشد

لذلك صار إخراج األنفس  ؛صار غريبا ليس عائشا بينهم غريبا من وجه آخر أنه صار يف البلد الثاين ؛وهذا ذل

)) مث بعد هذا  تشهدون         خرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم وال تمن الديار مقارنا للقتل (( 

وشهدمت عليه ومل يكن اإلقرار غائبا عنكم أو منسيا لديكم بل هو باق ال زال نعم؟   ،وأقررمت به ،امليثاق بقيتم عليه

       وبعد هذا امليثاق واإلقرار به والشهادة عليه بعد هذا

يعين يا هؤالء وليست خرب  أيش معىن هؤالء ؟ )) ثم أنتم هؤالء (())  تقتلون أنفسكم ثم أنتم هؤالء((       

أنتم ال  :فنقول ؛وهؤالء خربه أنتم مبتدأ )) ثم أنتم هؤالء (( :بالنحو ويقول قد جييء طالب علم مبتدئ ؛املبتدأ

كان يف عهد الرسول صلى اهللا   واخلطاب ملن ؛وهؤالء منادى حذف منه حرف النداء يعين مث أنتم يا هؤالء مبتدأ

تقتلون  ((     ، املبتدأ تقتلون هي خرب مبتدأهي خرب  )) هؤالء تقتلون (( ؛ألنه جرى بينهم حرب ؛عليه وسلم
  ابن مالك ويش يقول يف األلفية؟ ال مفرد ؟ إخربه هنا مجلة و  )) أنفسكم

  "يأيت ويأيت مجلة خرباو :"الطالب: 

 )) تقتلون أنفسكم (( ؛وهي مجلة خرب مبتدأ )) تقتلون ((هذه أتى مجلة  "مجلةومفردا يأيت ويأيت " : الشيخ

ديار وهذا وقع بني طوائف خترجوم من ال))   وتخرجون فريقا منكم من ديارهميعين يقتل بعضكم بعضا (( 

ديارهم  اليهود قرب بعثة النيب صلى اهللا عليه وسلم حصل منهم أم قتل بعضهم بعضا وأخرج بعضهم بعضا من

 .  

 ؛تاءالبتشديد الظاء املبدلة من  )) تظاهرون (()) عندي فيها قراءة  تظاهرون عليهم باإلثم والعدوان مث قال: ((

هو الذي  تتظاهرون وتظاهرون أي تعالون ألن الظهور معناه العلو قال اهللا تعاىل: (( )) ظاهرونت ((وأصل 
 ؛من الظهر الظهورالعلو )) يعين ليعليه نعم؟ ومسي  الدين كلهأرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على 

أيش الفرق  ؛اإلمث والعدوان ؛أي تتعالون عليهم باإلمث والعدوان )) تظاهرون ((فقوله:  ؛ألن ظهر احليوان أعاله



كل عدوان معصية وليست كل معصية عدوانا إال على   ؛عتداء على الغريبينهما ؟ اإلمث املعصية والعدوان اال

 ؛لكن على غريه ال ؛مثال يشرب الدخان هذا عاص ومعتد على نفسه هذا ظامل على نفسه الذي فالرجل ؛النفس

تظاهرون  ((        وهلذا قال:  ؛الذي خيرجه من بلده آمث ومعتد ؛الرجل الذي يقتل معصوما هذا آمث ومعتد
فهم  ؛االعتداء على الغري بغري حق واجلور عليه )) والعدوان ((املعصية  )) اإلثم (())  دوانعليهم باإلثم والع

والعياذ باهللا هؤالء بعد ما أخذوا عنهم امليثاق مع اإلقرار والشهادة مع ذلك ما قاموا به أخرجوا أنفسهم من 

نذكرها يف املستقبل إن شاء أنا دة بيننا وفيها فوائد ما على حسب القاع ؛ديارهم وتظاهروا عليهم باإلمث والعدوان

  .بعد اهللا

 (    إمنا هل وجد من هذه األمة من فعل مثلهم ؟ نعم وجد، وجد تصديقا لقول الرسول صلى اهللا عليه وسلم: 

يقتل  ،) لقد وجد من املسلمني من أخرجوا أنفسهم من ديارهم، من قتلوا أنفسهم لتركبن سنن من كان قبلكم

  رج بعضهم بعضا من دياره.بعضهم بعضا وخي

  ال ؟إللتبعيض و  هذه من )) من ديارهم (( شيخ: الطالب

   أي نعم.لالبتداء ال هذه   الشيخ :

ف و ش )) تفدوهم ((ويف قراءة  )) تظاهرون عليهم باإلثم والعدوان، وإن يأتوكم أسارى تفادوهم (( 

  :ويقال )) أسارى (( ؛يعين جييئون إليكم )) يأتوكم ((ال يؤتوكم؟ إيأتوكم و  )) إن يأتوكم أسارى (( :التناقض

ما  ،واألسري هو الذي استوىل عليه عدوه وال يلزم أن يأسره باحلبل ،لكن ما هي قراءة أسارى مجع أسري  أسرى

وخترجون فريقا منكم من  ،يقول اهللا لليهود أنتم اآلن تقتلون أنفسكم ؛لكن الغالب أنه يؤسر به ؛هو الزم

يعين فككتموهم من األسر  متعالون عليهم باإلمث والعدوان مث تتناقضون إذا أتوكم أسارى فديتموهوت ،ديارهم

فهل هذا  ؛ألنه واجب عليهم هذا واجب عليهم أن يفدي بعضهم بعضا ويزيل بعضهم عن بعض األذى ؛بفداء

يعين تفدوهم املأسورين  )) وهو محرم عليكم إخراجهم وهلذا قال: (( ؛ال ال؟ إميان ببعض وكفر ببعضإإميان و 

ما قمتم باإلميان بالكتاب كله  ـ والعياذ باهللاـ فأنتم  ؛إخراجهم من أين؟ من ديارهم ؛إخراجهموهو حمرم عليكم 

واالستفهام هنا لإلنكار والتوبيخ والفاء هنا يف  ؟)) فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعضأ وهلذا قال: ((

من يعرف املعطوف عليه ؟ نعم  ؟املعطوف عليهوين  حرف عطف واملعطوف عليه حجاج؟ )) فتؤمنونأ ((قوله: 

  ؟حممد

  حمذوف الطالب: 

  ويش التقدير؟  الشيخ:



  يقدر حبسب السياق هناالطالب: 

وفيه وجه آخر للنحويني إن  ؛أتناقضون فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض ؟أتناقضون مثال   الشيخ:

اهلمزة لالستفهام والفاء حرف عطف وفيه تقدمي أن نقول  ؛املعطوف يعين ما حاجة أن نقدر معطوف عليه

وقلنا لكم من األحسن إن هذا أحسن ألنه  ا؛وهذه أمثاهلا مرت علينا كثري  )) فأتؤمنون ((وتأخري واألصل: 

لكن إذا قلت الفاء  ؛اإلنسان أحيانا ما يأيت ويش الكلمة املناسبة ن التقدير يف احلقيقة أحيانا يعوزأل ؛أسهل

كل مهزة يأيت بعدها حرف عطف فهذا   ،وهذا الذي ذكرنا يف كل مهزة يأيت بعدها حرف عطف ؛حرف عطف

واملعطوف عليه إما  ؛سبيلها أن جتعل اهلمزة لالستفهام والفاء حرف عطف أول واو أو مث حسب ما يأيت بالكالم

أي  االستفهام  سب السياق وإما ما سبق ويكون يف الكالم تقدمي وتأخري بني حرف العطف وبني ومهزةمقدر حب

 ؛أو أتناقضتم أو أتتناقضون فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض ،يعين معناه فأتؤمنون على هذا الوجه ؛نعم

هذا الذي يعبد اهللا على هذه الطريق حقيقة مل  ما تنفذونه؛ نفذونه والذي ما يناسبكم ترتكونهتالذي يناسبكم 

أهال وسهال وعلى العني والرأس حنكم الكتاب  :إذا صار احلكم الشرعي يناسبه قال ؛يعبد اهللا وإمنا عبد هواه

أو لعلنا ما فهمنا املعىن  نعم؟ وإذا صار احلق عليه أو ما حيبه واهللا هذا حيتاج إىل تأويل ؛والسنة ونذعن هللا ورسوله

اآلن  دون تأويل وبدون أي شيء نعم؟ يفاهللا مباشرة يعين صراحة ب يو لعله ينزل على بعض احلاالت أو يعصأ

واهللا هذا مذهب أيب يقول يف نفسه س اجدا حىت بعض الن ين فيه كثري  ،من األمة من يفعل هكذا؟ أي نعم

 ،حلنابلة يأخذ مذهب احلنابلةموضع آخر مذهب أيب حنيفة أشد من مذهب ايف دخل جييء  حنيفة سهل املسألة

جييء مذهب إمام مالك  ،ذهب الشافعياملكلهم يأخذ   همجييء يف موضع الثالث مذهب الشافعي أسهل من

حيب بطنه وحيب األكل ومالك واحد نعم  ،يقول مالك إمام دار اهلجرة نعم نأخذ املذهب ألنه أسهل املذاهب

ت حالل إال أشياء بسيطة يقول مذهب مالك هو املذهب احليوانا مجيعمعروف يتوسع يف املأكوالت يقول 

هل هذا مؤمن  ؟ولكنه يف مسائل أخرى ما يوافق على هذا ويش رأيكم فيه ؛يأكل ما هب ودبيبدأ الصحيح و 

ويأخذ بأقوال أهل العلم إن وافقت هواه وإال  ،شريعة اهللا ما هو يروح يتتبع الرخص ألن الذي يتبع ؛حقا؟ ال

يأخذ بقوله سواء وافق هواه أو خالف هواه واضح؟ من هذا العامل هذا العامل أقرب إىل الصواب يعرف إن  ؛تركها

حىت رمبا عمل مبذهبني يف هذا هو الواجب على املسلم أما إنك كل مسألة يتبع فيها رأي عامل إذ وافقت هواه 

يف السنة األخرى مذهب فالن  ذي يناسبهلاو  ه،يف هذه السنة مذهب فالن يأخذ ذي يناسبهلايكون  ؛حالني

  ؛فيأخذ به

  يف احلج  الطالب: 



فقال أنا داخل املذهب الشافعي  نعم؟ إنسان مثال أكل حلم إبل ومس امرأة لشهوة ؛وغري احلجيف احلج   الشيخ:

أو  ؛باملذهب من يرى إن مس املرأة لشهوة ال ينقض الوضوء ذخيأو  ،حلم اإلبلأكل يف أنه ال ينتقض وضوئي ب

لو متس يده توضأ؛ ألن الشافع يرى أن مس املرأة مطلقا ينقض الوضوء  ؛احلنابلة أن مس املرأة مطلقا مذهب

 أخذ مذهب احلنابلة يف عدم نقض الوضوءأنا وقال  ،فهذا الرجل صافح امرأة وهز يدها وكيف أنت كيف حالك

اآلن غري صحيحة على نقول صالتك  ي؛صلأمبذهب الشافعي يف عدم نقض الوضوء بلحم اإلبل و  ويأخذ 

والشافعي يقول ما     ألن احلنابلة يقول صالتك ما صحت ألنك أكلت حلم اإلبل  ؛املذهبني غري صحيحة

أنا حر فيما أخطأت فنقول له ليس هذا بصحيح  عليكمولكنه هو ما يهمه ما  ؛امرأةصحت ألنك مسست 

قال بعض العلماء: إن من تتبع الرخص تزندق، املعروف فسق لكن بعضهم  ألن هذا تالعب بدين اهللا ولذلك؛

يؤمنون  ((هؤالء يقول اهللا عنهم: ؛ما أراد اهللا سبحانه وتعاىل ذه العبادة أنه ألن حقيقة األمر  ؛يقولون تزندق
وهذا ليس  )) الذي يوافقهم يؤمنون به والذي ما يوافقهم يكفرون به ويردونه ببعض الكتاب ويكفرون ببعض

   دأب العابد هللا سبحانه .

ه إال ؤ فما جزا (()) أعوذ باهللا  فما جزاء من يفعل ذلك منكم إال خزي في الحياة الدنيا قال اهللا تعاىل: ((
النفي  ،ما عملت نعرف قرأنا يف ألفية ابن مالك ؟ إن احلجازي تعمل والقرآن بلغة احلجاز ةاحلجازي ما )) خزي

  البيت: او ءوابن مالك رمحه اهللا يقول يف األلفية اقر  اهلذا بطل عمله ؛فما جزاء إال انتقض

  ... ِإْعَمالَ  :"

     "اْلنـْفي بـََقا َمعَ  ِإنْ  ُدْونَ  َما ُأْعِمَلتْ  لَْيسَ  ِإْعَمالَ " الطالب:

هنا ما بقي النفي ولذلك ألغي عمله ؛"  زُِكنْ  َوتـَْرتِْيبٍ  اْلنـْفي بـََقا َمعَ  ِإنْ  ُدْونَ  َما ُأْعِمَلتْ  لَْيسَ  ِإْعَمالَ  الشيخ :"

 ؛واملعىن اجلزاء هو إثابة العامل على عمله ؛اجلزاء واملعاداة واملعاقبة معناهم واحد أو متقاربو  )) هؤ فما جزا ((

 الذل ((ـ  أيش معىن اخلزي؟ اخلزي الذل والعياذ باهللا ؛يعين ما ثوابكم على عملكم هذا إال خزي يف احلياة الدنيا

ويف قراءة أظن القراءة  )) عما يعملون (( )) مة يردون إلى أشد العذاب وما اهللا بغافل عما يعملونالقيويوم ا

غافل عما ب قوله: ((طيب  ؛واهللا أعلم ))عما يعملون((الذي يف املصحف وفيها قراءة:  ))تعملون((املشهورة 

  تنسون ما ما أكثرال ثبوتية؟ إسلبية و  )) تعملونوما اهللا بغافل عما  ((هذه صفة سلبية وإال ثبوتية ؟  )) يعملون

هنا وما اهللا ف ؛قلنا إن صفات اهللا نوعان سلبية وثبوتية ؟ الثبوتية هي اليت أثبتها اهللا لنفسه والسلبية هي اليت نفاها

    ال إثبات ؟ إبغافل نفي و 

  )) الضمري يعود على من ؟  وإذ أخذنا ميثاقكمقوله: (( 



  ؛إسرائيلعلى بين  الطالب:

  ما معىن امليثاق؟   نعم  الشيخ :

  .امليثاق العهد الطالب:

  ما وجه مشاته للميثاق ؟  الشيخ : 

   العهد يعىن؟ كون اهللا قد أخذ عليهم عهدا  الطالب:

   ال من ناحية اللغوية؟  الشيخ :

  عن خارج العهد حيجزهألن العهد يوثق اإلنسان و  : الطالب

  ؟ اإلنسان بالرباط وشبههيعين كما يوثق   الشيخ :

  نعم.: الطالب

   ما املراد ا عبد اهللا ؟ )) ال تسفكون دمائكم ((قوله:  الشيخ : 

  ؛ ال تقتلوا أنفسكم :املراد: الطالب

   ..........نعم؟  الشيخ :

  ال تقتلوا النفس املعصوم: الطالب

 )) تسفكون دمائكم ((املراد بسفك الدماء قتل النفس. طيب قوله:  سفك الدماء قتل النفس؟باملراد  الشيخ :

   ميكن واحد يسفك دمه ؟ هل

  ؛على بين إسرائيل يوقعيقتل أحد نفسه فإمنا  ،ال: الطالب

  أليش ملاذا؟  الشيخ :

  )) وال يقتل بعضكم بعض((  فإنه من قتل مسلما: الطالب

  تقتل نفسك ؟قال لكن أليش  الشيخ :

  األمة كالفرد أنإشارة إىل أن الفرد من األمة  : الطالب

  .نعم كالفرد كاجلسد الواحد فقتل واحد منهم كأنه قتل لنفسه  ،األمة كالفرد نعمأن   الشيخ :

  يا إبراهيم ؟  )) هؤالء ((أيش إعراب  )) ثم أنتم هؤالء ((قوله:  

  مث أنتم يا هؤالء: الطالب

  ويش إعرابه ويش تكون ؟  الشيخ :

  منادى: الطالب



  ؟  مبتدأربخ يكون يصح ما ؛نداءالحذفت منه ياء  الشيخ :

  ال  الطالب:

  ؟ وين خرب املبتدأ الشيخ :

  ما يصلح  الطالب:

  أين خربه ؟  الشيخ :

  خربه؟ :الطالب

  أنتم أين خربه؟ ،أي نعم  الشيخ :

  أنفسكم : الطالب

  صاحل؟ ؛حلمث أنتم أنفسكم ؟ ما يص  الشيخ :

  )) أنفسكم تقتلون (( الطالب:

  ويش معناه يا أمحد ؟  )) تظاهرون عليهم ((. قوله: ))  تقتلون أنفسكم ((مجلة  الشيخ : 

  نتعالو : الطالب

  )) كيف معىن تعالون؟ تظاهرون عليهم ((؟ نتعالو  الشيخ : 

   قيل باالعتداء  الطالب:

  تظاهرون عليهم .ه أعانه )) ظاهر  ونتظاهر  ((قيل تعينون أيضا و  الشيخ : 

  أيش معناه يا حممد إمساعيل ؟ معىن أسرى))  وإن يأتوكم أسارى ((وقوله:  

  أي أسري : الطالب

  ؟ ))  تفادوهم ((ومعىن   الشيخ :

  يقدموم شيئا من املال الطالب:

   ؟كيف  ما يف أسئلة  اآلن مناقشة  الشيخ :

  يقدمون املال. الطالب:

األوس واخلزرج كانوا عبدة أوثان قبل اإلسالم وكان يكون بينهم حروب وقتال  الذين هم هؤالء احللفاء الشيخ :

اخلزرج على من؟ على األوس مث تقوم بنو  نري يعينو ضنالهم على قومهم مثال بنو ءلفاحفيأيت اليهود ويعينون 

أحد منهم أسري  قريظة مع حلفائها األوس فيقتل اليهود بعضهم بعضا مع أنه حمرم عليهم يف التوراة مث إذا أخذ

ري طلبوا قدموا فداء له النضجاءوا يفدونه يعين يأخذونه بفداء مثال إذا أسر األوس أحدا من النظري من بين 



تسفكون دمائكم وال تخرجون ال  : ((ألنه شوفوا العهد الذي أخذ عليهم فصاروا بذلك متناقضني ؛ليأخذوه
هؤالء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من  أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم

 ((  ؛ال تشتغلون بالكتابة بعدين إن شاء اهللاأنتم ال ال؟ انتبهوا يا إخواين للدرس أنتم إ)) نقضوا العهد و  ديارهم

 ،ال ال؟ نقضواإو  يف املسألتني)) نقضوا العهد  ثم أنتم هؤالء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم

)) هذه من مجلة العهد يعين أخذ عليكم العهد أيضا أم إن أسروا وجب  م أسارى تفادوهمكوإن يأتو  ((طيب 

  .عليكم أن تفدوهم فهمتم؟

)) هذه اجلملة عائدة على ما سبق يعين خترجون أنفسكم من دياركم  وهو محرم عليكم إخراجهممث قال: ((  

فصاروا اآلن يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون  ؛وتظاهرون عليهم باإلمث والعدوان وهو حمرم عليكم إخراجهم

فصاروا  ؛واإلخراج ال يؤمنون به النفس ومسألة قتل ؛كيف يؤمنون ؟ يف مسألة الفداء يؤمنون به ويفدوه  ؛ببعض

وال  ،أن ال يقتلوا أنفسهم :وهو عهودثالثة  نفالذي أخذ عليهم اآل؛ ؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعضي

 تظاهرون عليهم باإلثم والعدوان ((إن قوله:  :وقيل ؛فوفوا بواحد وتركوا اثنني ؛ويفدوهم ،خيرجوها من ديارهم
بأنفسكم وال  يعين أنتم ال تفعلون ؛حدا عليهمأيضا من مجلة العهد يعين أنكم ال تظاهرون عليهم ال تعينون أ ))

 ؛وا كم ؟ ثالثا منها وآمنوا بواحدةضونق ؛اتقر ففعلى هذا يكون فيكن العهد مشتمال على أربعة  ؛تعينون أحدا

  .)) أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعضه وهلذا وخبهم اهللا بقوله: ((

املراد باجلزاء أيش؟ العقوبة ما عقوبته إال خزي يف احلياة ))   فما جزاء من يفعل ذلك منكم طيب قوله: (( 

بين قريظة قتلوا يف اخلزي الذي أصام يف الدنيا واضح جدا،  ؛مة يردون إىل أشد العذاباالدنيا ويوم القي

هم النيب عليه الصالة والسالم من ديارهم كما ويف بين النضري أجلوا أجال ؛هم وذريتهمؤ ومقاتلتهم وسبيت نسا

والعياذ ـ زي الدنيا اخل)) وهذا من  يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين ال اهللا تعاىل يف سورة احلشر: ((ق

))  مة يردون إلى أشد العذاب وما اهللا بغافل عما تعملوناويوم القي أما يف اآلخرة فإن هلم العذاب (( ـ  باهللا

ري حيث أخذ عليهم العهد يف هذه األمور ضقريظة وبين الن معىن اآلية متاما وأا خطاب ملن من؟ بين فهم وبذلك

   عض.بولكنهم وفوا بالبعض وتركوا ال

  )) نعم؟ ولقد آتينا موسى الكتاب  قال اهللا تعاىل: (( ؛درس اجلديد اآلنالطيب سنبدأ 

  )) أولئك الذين ((: الطالب

   نعم:الشيخ 



 ؛املشار إليه هؤالء اليهود الذين نقضوا العهد )) أولئك (())  باآلخرةأولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا ((  

لوا اآلخرة فاآلخرة عندهم مزهود فيها ذاالشرتاء هنا مبعىن االختيار يعين أخذوا الدنيا وب ؛اشرتوا الدنيا باآلخرة

لذين وما أكثر الذين يشبهون اليهود يف وقتنا هذا من املسلمني ما أكثر ا ؛مبيعة والدنيا مرغوب فيها مشرتى

 ، القراء كثريونيشرتون الدنيا باآلخرة على الرغم من كثرة العلم يف الوقت احلاضر لكنه كثر القراء وقل الفقهاء

نعم؟ يشرتون  على بصرية ـ والعياذ باهللا ـ والعلم كثري واحلجة قائمة ولكن أكثر الناس يعصون اهللا سبحانه وتعاىل

يقال الغش حرام ولكنهم  ؛يف البيع والشراء حرام ولكنهم يكذبونقال مثال الكذب يو  ؛احلياة الدنيا باآلخرة

ئكم جيب أن تتبعوا فيها ما هو األمور حرام ولكنهم خيونون، يقال الوالية على نساوالة يغشون، يقال خيانة 

فصار يف أمة املسلمني اليوم أناس يشبهون  ؛وعلى هذا فقس ،ح هلم ولكنهم يتبعون ما هو أصلح ألنفسهماصل

زهدوا يف اآلخرة وال كأا شيء ولكنهم عضوا على الدنيا  ،الء اليهود يف كوم اشرتوا احلياة الدنيا باآلخرةهؤ 

   هم ـنسأل اهللا السالمة وأن يهدينا وإياـ بالنواجذ 

  اسم تفضيل )) الدنيا ((وصفت هذه احلياة بالدنيا و )) الحياة الدنيا (( )) الدنيا ((وقوله:  

  ال: الطالب

هذا الدنو دنو املنزلة أو كان يقال رجل أدىن وامرأة دنيا من الدنو سواء   ؛ال؟ اسم تفضيل مذكره أدىن:  الشيخ 

هي ف؟ الدنيا  وىلاألال ال؟ أين إألا سابقة لآلخرة و  ؛فالدنيا يف احلقيقة تتصف بدنوين: دنو الزمن ؛دنو الزمن

اسم  :)) ومعىن قولنا تؤثرون الحياة الدنيا واآلخرة خير وأبقىبل  أقرب، ودنو املرتبة واملنزلة كقوله تعاىل: ((

ميزان  ن ميزان الصريف هلاال ، اسم تفضيل من جهة الوزن الصريف أل ؛تفضيل ما هو معىن أن فيها فضل يعين

  الدنيا يقولون هي؟ ؛يسمونه اسم التفضيل

  :  معىن الدنيا الطالب

  أنت فهمت معىن غري الذي أنا أريد أي نعم.  ؛احلقري  الدنيا احلقري الشيخ :

  ال على املثمن ؟ إالباء هذه للبدل وهي تدخل دائما على الثمن و  )) ةباآلخر ((طيب وقوله: 

  على املثمن الطالب:

إذا الثمن عندهم اآلخرة  ؛اشرتيت الثوب بالدينار ؛الباء تدخل على الثمن ،ال على الثمن يا أخي  الشيخ :

         وجل:  كما قال اهللا عز  هي هي احلياة اآلخرة واحلياة اآلخرة )) ةاآلخرب ((وقوله:  ؛واملثمن الدنيا ل،ذو بم

احلياة الكاملة وهلذا جاءت على هذا الوزن  )) الحيوان ((الدنيا حياة واآلخرة حيوان ومعىن  )) هي الحيوان ((

  .أكمل ما يكون هي حياة اآلخرة باأللف والنون للداللة على أا كاملة



يعين ال يهون ال زمنا وال  )) ال يخفف (( ـ )) أعوذ باهللا(( فال يخفف عنهم العذاب وال هم ينصرونقال:   

وقال الذين في النار لخزنة مينعون من عذاب اهللا ((  )) وال هم ينصرون ((وهل يدفع عنهم ؟  ؛شدة وقوة
وال  ،ئسون ما قالوا أخرجنا من النار خيفف عناا)) أعوذ باهللا ي العذاب دعوا ربكم يخفف عنا يوما مناجهنم 

يتمنون من العذاب خيفف عنهم يوما  ـ أعوذ باهللا )) ـ يخفف عنا يوما من العذاب ((قالوا خيفف عنا دائما 

من األبدي  أبد والعياذ باهللا يتمنون أم يذوقون التخفيف ولو يوما واحدا ،واحدا من أين؟ مما ال اية له

أولم تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا  يقال هلم: ((فولكن ذلك ال حيصل هلم ـ والعياذ باهللا ـ السرمدي 
إذا هنا  ـ والعياذ باهللاـ )) ما هو نافعهم  وما دعاء الكافرين إال في ضاللال ال؟ (( إنفعهم و ي)) طيب  فادعوا

وما أعظم األمر  )) وال هم ينصرون ((ال يف بعض األحيان ؟ أبدا إو  أبدا )) ال يخفف عنهم العذاب ((يقول: 

  لو أن القلوب وعيت ولكن أكثر القلوب يف غفلة نسأل اهللا أن يوقظ قلوبنا وإياكم .

  )) نعم؟ ولقد آتينا موسى الكتابمث قال اهللا تعاىل: (( 

   تقدمنا كثري شيخنا الطالب: 

  من أين؟..........نقف على هذا ونأخذ الفوائد السابقة صحيح الظاهر أننا [مبطني ] ؛فوائد؟ نعم : الشيخ 

  ))؟  وويل مما يكسبون (( الطالب:

   . نعم: هذا مبتدأ الفوائد الشيخ 

 لقوهلم: (( ؛)) أن اليهود يقرون باآلخرة وأن هناك نارا وقالوا لن تمسنا النار طيب يستفاد من هذه اآلية : (( 

  )). تمسنا النار إال أياما معدودة قالوا لن

 اواألقرب أنه كذب األقرب أنه كذب وأ ؛الفائدة الثانية: أم قالوا على اهللا ما ال يعلمون إما كذبا وإما جهال

  )). يقولون لن تمسنا النار إال أياما معدودة دعاوي باطلة ((

اهللا  عندأتخذتم  واحد من أمرين وكالمها منتفي ((ألنه حصر هذه الدعوى ب ؛الفائدة الثالثة: حسن جمادلة القرآن
ال منقطعة؟ على إهنا متصلة و  )) أم (()) وهذا طبعا على القول بأن  عهدا أم تقولون على اهللا ما ال تعلمون

تخذتم عند اهللا عهدا أ ((أما على القول بأا منقطعة فإنه ليس فيها إال إلزام واحد وهي  ؛القول بأا متصلة
  وعلى كل حال ففيها حسن جمادلة القرآن . )) يخلف اهللا عهدهفلن 

الفائدة الرابعة: أن اهللا سبحانه وتعاىل لن خيلف وعده فهمتم؟ وكونه ال خيلف الوعد يتضمن صفتني عظيمتني 

 )) دال يخلف الميعا ((فقول اهللا جل وعلى:  ؛ألن خملف الوعد إما لكذب وإما لعجز ؛والقدرة ،: الصدقامه



 ؛ده؟ قد يغفره أي نعم قد يغفرهيلكن هل خيلف وع )) وعده ((وقوله:  ؛على كمال صدقه وكمال قدرته دليل

  لكن هذا كمال هذا كمال ومدح قال الشاعر: 

  "ي ومنجز موعديدوإني وإن أوعدته أو وعدته   لمخلف إيعا"

 "ي ومنجز موعديدلمخلف إيعا"وإين وإن أوعدت أو وعدت، أوعدته يف الشر ووعدته يف اخلري وهلذا قال  

)) طيب هنا وعد  إن اهللا ال يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاءفاهللا تبارك وتعاىل قد يعفوا (( 

  منها هذا وعد. مث خيرجوند ما متسهم النار إال أياما معدودة لو كان اليهو  هال وعيد؟ وعد ألنإو 

))  (( أم تقولون على اهللا ما ال تعلمونلقوله:  ؛لى اهللا بال علمالفائدة اخلامسة :أن من دأب اليهود القول ع

فهمتم؟ من قال عليه مبا  ؛والقول على اهللا كما سبق يف التفسري يتضمن القول عليه يف أحكامه ويف ذاته وصفاته

اهللا بال ه وصفاته فقد قال على ئومن قال شيئا من أمسا ؛ال يعلم يعين حلل أو حرم فقد قال على اهللا بال علم

حتتمل اليد احلقيقية و اليد حتتمل القدرة  من قال ؛من قال املراد باليد القدرة فقد قال على اهللا ما ال يعلم ؛علم

   وحتتمل النعمة فمن قال لك إن اهللا أراد ا القدرة أو القوة؟ فيكون من قال ذلك قد قال على اهللا بال علم .

وعليه  ؛وقد للتحقيق ا كثريا يف مثل لقد أن الالم موطئة للقسم  مير علين)) هذا التعبري وقفينا من بعد بالرسل ((

 )) آتيناو ((وقوله:  ؛دوطئة له، وقاملوهي: القسم للمقدر، والالم  مؤكدات ةفتكون مثل هذه العبارة مؤكدة بثالث

فإن كان وحيا فهو  ؛وإيتاء كوين قدري ،أعطينا واإليتاء من اهللا سبحانه وتعاىل ينقسم إىل قسمني:إيتاء شرعي

إيتاء شرعي، وإن كان مما يغذي اجلسم فهو إيتاء كوين قدري على أنه قد يراد مبا يغذي اجلسم أيضا اإليتاء 

ولو أنهم رضوا ما آتاهم اهللا ورسوله وقالوا حسبنا اهللا سيؤتيهم اهللا من فضله لقوله تعاىل: ((  ؛الشرعي
فهو إيتاء   مساجاأل ااألرواح فهو إيتاء شرعي وما كان مادة يتغذى  ا ى)) املهم أن ما كان وحيا تتغذ ورسوله

     كوين قدري.

)) هذا إيتاء آتينا موسى الكتاب نعم؟ وقوله: ((  قدري )) هذا أيش؟ وآتيناهم ملكا عظيما قوله تعاىل: ((   

إسرائيل عليه الصالة  تقدم أنه أكرب أنبياء بين )) موسى ((قوله:  ؛شرعي أمرشرعي يعين الذي أويت شرعا 

  والسالم وأرسل إىل فرعون وإىل بين إسرائيل.

والكتابة املعروفة وهي املأخوذة من الكتب مبعىن اجلمع ومنه الكتيبة كتيبة  ؛مبعىن املكتوب )) الكتاب ((وقوله:  

 وقفينا ((      ؛وأي كتاب هو؟ التوراة ؛واملراد بالكتاب هنا املكتوب فهو فعال مبعىن مفعول ؛اخليل ألا جمتمعة

  عىن أتبعنا ألن التابع يأيت يف مب )) قفينا ((أي أتبعنا  ))



وآتينا عيسى بن مريم  ((إىل أن وصل الدور إىل:  )) وقفينا من بعده بالرسل (( وهلذا قال: ؛فإنه حيكم بشريعته

  ألنه ليس له أب.  ؛نسبه إىل أمه )) عيسى بن مريم ((وقوله:  ؛مبعىن أعطيناه وهو إيتاء شرعي هآتينا )) البينات

فما هي هذه اآليات  ؛هذه صفة ملوصوف حمذوف تقديره: اآليات البينات )) البينات ((وقوله سبحانه وتعاىل: 

 ؛هذا هذا ،أو أا هذا وهذا؟ كالمها ؟أو أا اإلجنيل ؟هل هي املعجزات اليت ذكر اهللا يف سورة املائدة البينات؟

من إخراجهم مثل إحياء املوتى  ؛اإلجنيل بينات وكذالك اآليات احلسية اليت هي املعجزات هي أيضا بيناتف

ويف  )) اهللا يخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن  (( ،األبرصو  إبراء األكمه ،القبور

اآليات اليت أوتيها عيسى بن مرمي من كل هذه   ؛يعين يطري بالفعل )) فيكون طائرا بإذن اهللا (( :القراءة الثانية

ألن مثل ما جاء به ال  ؛ينات اليت تبني الظاهرات اليت تدل على أنه نيبيعين اآليات الب ؛آتيناه البينات وهلذا قال:

ذكر أهل العلم أنه يف عهد عيسى صلى اهللا عليه وسلم قوي الطب وارتقى ارتقاء  دوق ؛بشرال يقدر عليه ميكن أن

بل وال ميكن أن يبقوا  ؛وال أن حييوا املوتى ،كمه واألبرصاألأن يربئوا لكن األطباء مهما ارتقوا ال ميكن  ؛عظيما

 (())  وأيدناه بروح القدس ((        طيب ؛فضال عن أن يردوا إليه روحه بعد موته نعم؟ حياة من حضره املوت

فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا  كقوله تعاىل: ((  ؛قويناه )) أيدناه (( )) أيدناه بروح القدسو 

والسماء بنيناها  األيد مبعىن القوة كما قال اهللا: (( من نهألاشتقاقه  وهو معروف م؛))  أي قويناهم عليه ظاهرين

أي  ؛من باب إضافة املوصوف إىل صفته )) بروح القدس ((فمعىن أيدناه قويناه. وقوله:  ؛)) أي بقوة بأيد

اختلف يف ذلك املفسرون فقيل إن املراد  ؟ما املعىن بروح القدس ؛والقدس مبعىن الطاهر ،والقدس ؛بالروح املقدس

 يعين حائض؛ مثمن صلب ذكر وال خرجت من رحم طا درتألا روح قدسية طاهرة نعم؟ ما حت ؛روح عيسى

  .سبقهكونه جاء بدون أب بأي قويناه  )) أيدناه بروح القدس ((فهو مطهر فيكون هذا 

أوحينا كذلك و أي باإلجنيل ألن الوحي روح كما قال اهللا تعاىل: ((  )) روح القدس بـ((الثاين أن املراد والقول 

  .))  روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب وال اإليمان

)) يعين بروح اهللا  ونفخنا فيها من روحنا يعين كقوله: (( ،روحه مضافة إىل اهللا )) روح القدس بـ((املراد  :وقيل

  إىل صفته بل من باب إضافة املخلوق إىل خالقه هذا هو الكالم.  املوصوف إضافةفعليه ما تكون من باب 

 نزل به الروح األمين على قلبك لقوله تعاىل: (( ؛جربيل عليه السالم )) روح القدس ـ((والقول الرابع أن املراد ب

يهجوا )) وقول النيب صلى اهللا عليه وسلم حلسان بن ثابت وهو  تنزل المالئكة والروح فيها)) وقوله: (( 

 وهذا أصح األقوال أن املراد بروح القدس أنه مؤيد جبربيل ؛أي جبربيل ) اللهم أيده بروح القدس ( :للمشركني

فصارت األقوال أربعة أحدها أوال: أن  ؛يكون قرينا له يؤيده ويقويه ويلقنه احلجة على أدائه عليه الصالة والسالم 



تكون من باب إضافة املخلوق  القول  وعلى هذا ؛مضافة إىل اهللاح رو  ،روح القدس أي الروح اليت مضافة إىل اهللا

  س ملك قدوس.و س وقددواهللا تبارك وتعاىل ق ،هإىل خالق

  اإلجنيل ألن الوحي روح.  )) روح القدس ـ((املراد ب :ثانيا 

 اروحه هو املقدسة فليست من باب إضافة هي الروح هي روحه لكن )) روح القدس ((أن املراد ب :وثالثا

قول األول هنا إم جيعلون القول األول جيعلون القدس اهللا وهؤالء جيعلون القدس الفرق بينها وبني ال ؛ليست

  نفس الروح.

س سواء قلنا الروح ووجه ذلك وجه ترجيحنا له أننا إذا قلنا أيدناه بروح القد ؛والقول الرابع أصحها أنه جربيل 

ألن روحه سبقت وجوده قبل أن يكون نبيا والتأييد  ؛مؤيدا ا ذلك لكونهلفإنه ال وجه  ؛املقدسة أو روح اهللا

وأما القول بأنه اإلجنيل يعين أيد باإلجنيل فيضعفه قوله  ؛تأييدالمقارنا له يف وقت  ،بالشيء يكون الشيء مقارنا له

أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهال وإذ علمتك الكتاب  ذكر نعمتي عليك إذاتعاىل: (( 

 ((     :مع قوله )) علمتك الكتاب والحكمة واإلنجيل ((املعىن  يصريف )) والحكمة والتوراة واإلنجيل

والقرآن إذا أمكن أن جيعل الكالم تأسيسا فهو أوىل  ؛يكون هذا شبه تكرار تكون شبه تكرار )) أيدتك باإلنجيل

 أن يكون الكالم تأسيسا كل مجلة هلا معىن مستقل أو نيغريه إذا دار األمر بو من أن يكون تأكيدا حىت القرآن 

وهذا الذي أرجحناه هو الذي رجحه ابن جرير  ؛تأكيدا كل مجلة مبعىن اجلملة األخرى فاألوىل أن يكون تأسيسا

   القدس من ؟ جربيل عليه الصالة والسالم.روح ري أن املراد بوابن كث

وجاءت الرسل  ،وأيده بروح القدس ،وآتى عيسى بن مرمي البينات ،طيب هنا بني اهللا أنه آتى موسى الكتاب 

  متتابعة فماذا كان حال بين إسرائيل مع هؤالء الرسل املؤيدين؟ 

كلما أداة تكرار هي   )) أفكلما (())  فسكم استكبرتمم رسول بما ال تهوى أنكأفكلما جاء اجلواب: (( 

إن هؤالء يتكرر منهم هذا الفعل القبيح ((  :وعليه نقول ؛شرطية تفيد التكرار ،شرطية ولكنها تفيد أيضا التكرار

ال تريد  )) تهوى ال ((أي بشرع  )) بما (( ؛)) من أين ؟ من اهللا، رسول من اهللا رسولأفكلما جاءكم 

ويف  ؛جواب الشرط )) استكبرتم ((فعل الشرط و )) جاء (( ؛هذا جواب الشرط )) استكبرتم (( ؛أنفسكم

كلما   تأنوا دليل على أم يبادرون الرسل بأي شيء؟ باالستكبار ما )) استكبرتم رسول أفكلما جاءكم ((قوله: 

كلما وجد   ،ألن هذا نتيجة ترتب اجلزاء على الشرط أن يكون اجلزاء عقيبا للشرط ؛جاءهم استكربوا على طول

 ؛كلما جاءهم رسول مبا ال وى أنفسهم استكربوا  ،إذا كلما جاء هؤالء بين اإلسرائيليني ؛الشرط وجد اجلزاء فورا

ولكن مل يقبلوه ألنه  ،وا الإذا جاءهم رسول مبا وى أنفسهم مفهوم اآلية أم ال يستكربون ولكن ال ألم قبل



والعابد هللا سبحانه وتعاىل واه  ؛إذا هؤالء ما عبدوا اهللا داهم ولكن واهمف ؛رسول بل ألنه واهم أنفسهم

وال فرق يف العبادة بني أن تكون عقيدة أو  ؛ىليس بعابد بل إن العابد هللا حقا هو الذي يعبد اهللا باهلدى ال باهلو 

فاإلنسان ما يقبل من العقيدة إال ما دله عليه عقله كما يزعم هل يكون مؤمنا  ،م؟ ال فرققوال أو عمال فهمت

 ؛العقل ينكر هذا الشيء ،الذي يقول ما أؤمن ذه الصفة هللا ألن عقلي ما يقبلها ؛بل هو مستكرب ،حقا؟ ال

 ؛لسنة فهو عقل فاسدإذا ما آمنت بالكتاب آمنت بالعقل عقلك ومعلوم أن كل عقل خيالف القرآن وا :قولن

كل عقل يدعي صاحبه أنه عقل   ؛وهلذا ينعى اهللا سبحانه وتعاىل هؤالء املكذبني للكتاب والسنة بأم ال يعقلون

وهو خيالف الكتاب والسنة فإنه ال يعترب عقال وهذا حق ألن العقل كما قال ابن تيمية رمحه اهللا يقول: النقل 

ما فيه شبهات أو الذي الص اخللصحيح يوافق العقل الصريح يعين الصحيح يوافق العقل الصريح، النقل ا

  شهوات. 

 ولكن هل هذا  ؛وى أنفسهم ما استكربوا عن قبولهإذا نقول هؤالء اجلماعة بنو إسرائيل إذا جاءهم رسول مبا

يشبههم يف هذه ن مهل يف هذه األمة  ؛همءإمنا آمنوا مبا يطابق أهوا ،دليل على أم يؤمنون ألنه نيب ؟ ال

يف  ويؤولون يلونالناحية؟ نعم يف كثري يف كثري من يشبههم يف العقيديات ويف العمليات نعم؟ كثري من الناس يتح

حيلون عليه توفيهم من يتحيل بالعمليات حيرم اهللا شيئا مثال مث ي ،يدة يف األمساء والصفات كما مر علينا كثرياالعق

وإذا  ،هم يرتاحون له وتنشرح به صدورهمءوإذا جاءهم أمر يطابق أهوا ،ذابتحليله وحيرفون النصوص من أجل ه

فال وربك ال يؤمنون حتى يحكموك وقد قال اهللا تعاىل: ((  ؛جاء أمر ال يوافق أهواءهم والعياذ باهللا يضيقون به

 يكون ما يكفي أن ال )) يعين فيما شجر بينهم ثم ال يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما

انقياد تام ويسلموا  :والثالث ؛االنشراح وأن ال يكون حرج :والثاين كيم؛فيك حرج بعد البد من ثالثة أمور: حت

هؤالء يف هذه األمة من  ؛إذا فقد واحد من هذه األمور الثالثة فإن اإلميان ناقص وقد يزول بالكلية ؛تسليما

   ؛عملياتاليشاهم كثريا يف العقيديات قلت ويف 

  مقابلها؟ الطالب: 

  نعم؟ ويش تقصد مقابلها؟ الشيخ : 

  ؛ هو اجلواب كلما جاءهم استكربوا ؟يعين استكبار: الطالب

  العطف  ال قصدي الذي بعد :الطالب

أول اجلملة وتكون على  ةإما أن اهلمزة داخل :هذا تقدم لنا أن مثل هذه الصيغة للنحويني فيها قوالن الشيخ : 

أو أن اهلمزة يف أثناء اجلملة والفاء عاطفة لكنها مزحلقة  ؛اهلمزة حمذوفة تقدر مبا يناسب املقام اجلملة اليت دخلتها



احلقيقة يصعب عليك أحيانا تقدير يف ألن األول ؛ كلما جاءكم وقلنا لكم إن هذا أسهلأف :عن مكاا وأصلها

  الشيء املناسب .

والعلو والرتفع على  ، سلك طريق الكربياءسلك طريق الكربياءأي ما معىن استكرب؟  )) استكبرتم ((وقوله تعاىل: 

 ؛واالستكبار ،ألنه مر علينا أن الكفر يدور على شيئني مها: اجلحد ؛ما جاءت به الرسل وهذا أحد قسمي الكفر

ع يعود إىل هذين األمرين إما اجلحد وإما االستكبار لكنه أنواع ، أنوا  هلو أنك تأملت كل الكفر أنواعه لوجدت

تم طريق الكربياء والعلو والرتفع سلكويش معىن استكربمت؟  )) استكبرتم (( ؛وأفراد إمنا ما خيرج عن هذين األمرين

  عما جاءت به هؤالء الرسل. 

  اجلحد هو االستكبار؟ الطالب:

  ؟ ......كيف اجلحد استكبار وكذلك أيضا   ،ال الشيخ :

  ؟   . . .وكذلك شيخ يدل على: الطالب

أي نعم يدل على شيئني إما تكذيب وإما استكبار فالتكذيب واضح أن يقول هذا كذب وهذا غالبا  الشيخ :

ويصدق بأنه واجب وأنه جاء به  ،يكون يف األخبار واالستكبار يكون يف األعمال يقال مثال افعل ولكنه ال يفعل

  نه يستكرب عنه ما يفعله.لكالشرع و 

  شيخ ما هو االستهزاء؟  الطالب:

ألن  ؛والغالب أنه يكون من قبل االستكبار ين إما أنه مكذباالستهزاء ما خيرج عن هذا األمر   الشيخ :

  مستصغر له وحمتقر له. املستهزئ بالشيء

  شيخ اجلحد هو االستكبار؟: الطالب 

  اجلحد هو التكذيب  الشيخ :

  حقيقة هو االستكبار ؟ : الطالب 

أن اإلنسان يصدق ولكنه ال  معناها مع التسليم االستكبار معناهال ما هو استكبار أنه يكون استكبار  الشيخ :

                                                     . ادوالتكذيب أن يقول هذا ليس بصحيح هذا ما نقبل ليس بصحيح ما ينق ؛يفعل

طائفة ونصب على أنه مفعول مقدم أليش؟ لكذبتم نعم؟  )) فريقا (())  ذبتماستكبرتم ففريقا ك يقول: ((

                          أيضا فهو مفعول مقدم لتقتلون.  يعين طائفة أخرى تقتلوا وقدم )) وفريقا تقتلون ؛ ((مفعول مقدم لكذبتم

طيب حنن قرأنا من قواعد البالغة أن تقدمي ما حقه التأخري ويش يفيد؟ احلصر يفيد احلصر وهنا فيه تقسيم فريق 

لكننا نقول  ؛آخر فإن معناه أنه ليس هناك حصر األن الفريق معناها إذا كان يقابل فريق ؛وفريق وهذا ينايف احلصر



إما  :حنصر منهاج هؤالء بالنسبة للرسل يف فريقنياهنا بالنسبة للطرفني يعين معناه  صارحنا فيه يف احلقيقة أن

 مع ،القتل ومنهم من يقتلوم أيضابمنهم من يكذبوم تكذيبا ولكن ما يتعرض هلم  ،مقتولون وإما مكذبون

األول  كون أما   ؛فعل مضارع وذاك فعل ماضي )) تقتلون (( :وقال )) كذبتم (( :وهنا قال ؛ومتكذيب يقتلال

وأما اإلتيان بفعل مضارع بالنسبة للقتل فهو أوال مراعاة  ؛ألنه وقع منهم تكذيب ؛فعال ماضيا فاألمر فيه ظاهر

مث إن بعض العلماء أبدى فيها  ؛ألنه لو قال فريقا قتلتم ما تناسبت مع اليت قبلها واليت بعدها ؛لفواصل اآليات

عليه أن هؤالء اليهود استمر قتلهم حىت بالنسبة للرسول صلى اهللا عليه وسلم فإم قتلوا الرسول  :نكتة وهي

والسالم يتأثر منه حىت إنه يف مرض موته الصالة والسالم بالسم الذي وضعوه له يف خيرب فإنه مازال عليه الصالة 

إن النيب صلى اهللا عليه وسلم مات  :قال الزهري ؛ر مينوان انقطاع األأودين وهذا اقال ما زالت أكلة خيرب تع

بسبب أم تسببوا يف قتله وهذا ليس ببعيد أن يكون هذا أيضا من النكت يف التعبري ويش هو؟ باملضارع شهيدا 

ن قد يرد عليه ألنه أيضا التكذيب استمر حىت إىل الرسول صلى اهللا عليه وسلم أليس كذلك؟ يف القتل وإن كا

نعم؟ يرد على هذا ولكننا نقول إن مالحظة فواصل اآليات عندنا  ؟فلماذا مل يقل ففريقا تكذبون وفريقا تقتلون

 ؛يراعى يف ذلك استمرار تكذيبهم املقصود به مالحظة استمرار قتلهم األنبياء لكان أيضاأن وهلذا لو كان  ؛أقوى

ألم كذبوا الرسول عالنية واضحة حىت إم يف قصة إسالم عبد اهللا بن سالم ملا شهد للرسول باحلق وكانوا 

قالوا شرنا وابن شرنا  ؟باألول يقولون إنه خرينا وابن خرينا ملا شهد للرسول صلى اهللا عليه وسلم باحلق ويش قالوا

ان منهاجهم بالنسبة للشرائع وبالنسبة ملن جاء بيو  على هذا يعين توبيخ ولوم بين إسرائيليف  ؛نعم؟ أثنوا عليه شرا

بالشرائع انقسموا إىل قسمني فيمن جاءهم  ءهم وبالنسبة ملن جاءبالشرائع ففي الشرائع ال يقبلون إال ما وافق أهوا

   مبا ال وى أنفسهم فريقا يكذبون وفريقا يقتلون.

  . . ؟الكذب حاصل منهم ال شك والتقتيل هؤالء يقتلون . . .)) تقتلون ((شيخ قوله: : الطالب

  ما حصل ؟ والقتل الكذبو  الشيخ : 

  حصل : الطالب

  نعم يقتلون األنبياء بغري احلق فيها آيات كثريةالشيخ :   

   صل ال شكاتكذيب حال الطالب :

  حصل والقتلالشيخ :  

  بعضه ال هذا كله حاصل وهذا  الطالب:

   دوا قتله قتلوه كما أم يكذبون مقتولون وأم كل من أراأم ما يظهر منه الذي يظهر منه  الشيخ :  



الطعام يف  بسبب السم الذي وضعته اليهودية يف خيرب قلنا إن الرسول صلى اهللا عليه وسلم تويفشيخ  الطالب:

  )) ؟ يعصمك من الناس واهللا ((واهللا يقول: 

التبليغ يعين معناه بلغ وأنت يف حال التبليغ أنت معصوم وهلذا ما أحد  حال. يعصمك من الناس الشيخ :  

   اعتدى عليه يف حال تبليغه فقتله أبدا.

صفة الزمة ن الكذب صار إفيقال  )) تقتلون ((مع  )) كذبتم ((هذا قوله: على  شيخ قلتم يشكل الطالب:

  فال حيتاج أن يبني يف مجلة مستمرة ؟  هلم

مسية تفيد االستمرار أما اجلملة الفعلية فال االملة اجل ألنأما لو كان باجلملة االمسية صح هذا التوجيه  الشيخ :  

  الفعل املضارع  تدل على احلدوث االستمرار. أن مجلة  حىت أم قالوا

  ضارع؟ املاضي ما يكون أهون من امللكن  الطالب:

ما هو ما هو يظهر يل حىت وهلذا فيما يظهر واهللا أعلم إن مراعاة فواصل اآليات هو أقوى شيء  الشيخ :  

   .كونمراعاة اللفظية ت

  ؟ ......... الطالب:

وإن كنت كاذبا اسرتحنا منك فما أضره  واال ال مسهم إياه يقولون إن كنت نبينا فإنه ال يضرك هكذا قالالشيخ :  

   حىت أمت اهللا تعاىل ما أراده من دعوته.

 قلوبنا غلف (( من؟ بنو إسرائيل  )) قالوا (( ؛فاسدةال جةاحل)) نسأل اهللا العافية هذه  وقالوا قلوبنا غلف ((  

مجع أغلف واألغلف معناه الذي عليه الغالف يعين مغلفة ما يصل إليها ما يدعون إليه هؤالء الرسل كقول  ))

 ((         ما هدانا اهللا أفعل كذا نعم؟ وهذا كذب فإن اهللا يقول: أصلي، واهللا ما هدانا اهللا :بعض الناس

إن علينا للهدى وإن لنا لآلخرة  ى اهللا (()) بينا له طريق اخلري وطريق الشر هذا الذي عل وهديناه النجدين

غلف  )) قلوبنا غلف (()) فالذي على اهللا سبحانه وتعاىل أمته بقي ما عليك أنت. هؤالء يقولون:   واألولى

يقولون هذا اعتذارا منهم عن  ؛لف عليه بشيء بغالف مينع من وصول األمور إليهلذي غا مجع أغلف وهو

لو رجعوا إىل فطرم ما   ،تذرون عن قبوله بأن قلوم غلف هل هذا صحيح؟ الأنفسهم يف قبول احلق يعين يع

 )) بل ((       وهلذا قال:  ؛لكن حصل ما صار سببا للغالف على القلوب وهو الكفرو  ؛كانت القلوب غلفا

اإلضراب اإلبطايل وتعرفون أن اإلضراب ينقسم إىل  ؛ضراب االنتقايللإلوبل هنا لإلضراب اإلبطايل ليست 

نه إبطال ما أضرب عنه فهمتم؟ عوإضراب إبطايل يلزم  ؛قسمني إضراب انتقايل ال يلزم منه بطالن ما أضرب عنه

وقال اهللا:  ؛هذا أيش؟ هذا إبطايل يعين أنك أبطلت األول وجعلت احلكم للثاين ،بل عمروا تقول: ضربت زيدا



)) هذا انتقايل يعين إن أحواهلم  علمهم في اآلخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمونبل ادارك (( 

هنا إضراب إبطايل أبطل اهللا ما ادعوه  ـ والعياذ باهللاـ تنقلت بعد علمهم يف اآلخرة مث حصل هلم الشك مث العمى 

مبعىن طردهم وأبعدهم  )) لعنهم (())  بل لعنهم اهللا (( ـ والعياذ باهللاـ وبني السبب احلقيقي وهو لعنة اهللا إياهم 

  ولكن هذا اللعن ظلم أو بسبب من عند أنفسهم؟ ؛الطرد واإلبعاد عن رمحة اهللامعناه عن رمحته فاللعن 

  بسبب من عند أنفسهم :الطالب 

)) والباء هنا للسببية أي بسبب كفرهم لعنوا  بل لعنهم اهللا بكفرهم (( كفرهمبسبب كذم و وهو؟ الشيخ : 

)) الذي إذا قرئ عليهم  يكسبون بل ران على قلوبهم ما كانواكال  فطبع على قلوم كما قال اهللا تعاىل: ((

)) ملاذا يقول عن هذه اآليات  إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير األولين القرآن قالوا هذا أساطري األولني ((

ليست  )) كال (( :؟ ألنه غلف على قلبه وهلذا أعقبها بقولهملاذا يقول عنها أساطري األولني ،العظيمة املؤثرة املثرية

وقد قلنا كثريا إن اإلنسان إذا  ؛فلم يصلوا إىل احلق ))) بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون ((أساطري األولني 

القرآن البد ذا وصل إليه ألن القلب إ ؛قرأ القرآن فلم يره مؤثرا على قلبه فليعلم أن هناك ذنوبا رانت على القلب

لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اهللا وتلك األمثال نضربها ((  أن يؤثر فيه

فإذا مل يتأثر اإلنسان بقراءة  ؛)) فهذا إذ لو نزل ووصل القرآن إىل القلب البد أن يؤثر فيه للناس لعلهم يتفكرون

ني وصول القرآن إىل قلبه أو حال دون وصول القرآن إىل قلبه وهي القرآن فإنه دليل على أن هناك حائال حال ب

.                                           عند اهللا سبحانه وتعاىل ويستغفر ويتوب لعل اهللا تعاىل يزيل عنه هذا األثر فليستعن الذنوب 

)) طيب بكفرهم كفر مصدر مضاف إىل أيش؟ إىل فاعله مضاف إىل فاعله  لعنهم اهللا بكفرهم فقليالبل  ((

   ))  بل لعنهم اهللا بكفرهم فقليال ((  ألم كافرون.

  الباء يا شيخ؟  الطالب:

   الباء للسببية. : الشيخ

انتبهوا لآلية هذه قليال ما يؤمنون فيها إشكال هنا ألن  )) فقليال ما يؤمنون (())  فقليال ما يؤمنون قال: (( 

خمرجا عن امللة ألن قليال ما يقتضي أم ما كفروا كفرا  )) قليال ما يؤمنون ((مث قال:  )) بكفرهم ((قوله: 

منهم من قال إن القلة  ؛يؤمنون معناه وفيهم إميان فيهم إميان ولكنه قليل فاختلف العلماء يف ختريج هذه اآلية

يعين قليال  ؟ويش معىن يعود على الفاعل ؛يعود على الفاعل ال على اإلميان يعود على الفاعل ال على اإلميان

املؤمن منهم فهمتم؟ ومنهم من قال إن القلة تعود إىل اإلميان لكن العرب يطلقون القليل يريدون به العدم نعم؟ 

فقليال هنا أي عدما إميام  ؛ العريب ومعىن قل ما رأيته قط أي ما رأيته أبداتعبريال ذاقل ما رأيته قط ه :تقول



وعلى هذين القولني فماء زائدة، زائدة لتأكيد القلة نعم؟  ؛القول الثالث يف املسألة ؛عىن العدممبفريون أن القلة 

وبعضهم  ؛ على املؤمن على الفاعل سواء قلنا يعود على اإلميان أو يعود ، فيؤمنون قليالألن املعىن فيؤمنون قليال

يقول إن ما ليست زائدة بل هي نافيه والتقدير: فما يؤمنون قليال قالوا وهو أيضا على تقدير حمذوف أي وال كثريا  

)) يعين فما يؤمنون قليال وال كثريا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم  ((  كقوله تعاىل: 

ولذلك ما يصل إليهم نور الوحي  ؛فهم ال يؤمنون قليال وال كثريا ؛لقليل فالكثري من باب أوىليعين إذا فقد منهم ا

رتتب عليه إشكال بالنسبة للقلة يما  ...ناحية املعنوية هذه الوهذا أقرب من  ؛فقلوم غلف ما يصل إليها اخلري

بعدها ما اللغة العربية أن ما النافية ال يعمل  ألنه من املعلوم املقرر يف ؛لكنه مشكل بالنسبة لقواعد اللغة العربية

هذا القائل يقول من قال لكم إن ما النافية ما يعمل ما بعدها فيما  ؛فيما قبلها وهنا عمل ما بعدها فيما قبلها

لكننا ما رأينا أنه عمل مبا بعدها فيما  ،نص من السنة ؟ ويش اجلواب؟ ال ؟عندكم يف هذا نص من القرآن ؟قبلها

مادام أنه  ، هذه اآلية عمل ما بعدها فيما قبلها؛هذه اآلية عمل ما بعدها فيما قبلها ،ا فيقول هو أنا رأيتقبله

قبلها فأين أقول هذه اآلية تدل على أن ما بعدها قد  جاء نص يقول ترى ما النافية ما يعمل الذي بعدها فيماما 

اإلشكال األول أختلص من أن أقول إن ما  :مث إين بقويل هذا أزيل إشكالني ؛يعمل فيما قبلها وال مانع من هذا

األمر أن يف قيقة احلألن  )) قليال (( :إين أختلص من اإلشكال الوارد على كلمة :الثاينو ما زائدة  .....زائدة ألن

إىل الواو  ))؛ ما يؤمنون ((                   ال إىل الفاعل؟ إالقلة عندما نقرأ اآلية تعود إىل من ؟ إىل اإلميان و 

 ؛ كثري  وال إىل الفعل الذي هو إميان؟ حقيقة األمر أا تعود إىل اإلميان مع أن هؤالء ليس عندهم إميان قليل وال

فأنا بسلوكي هذا املسلك أكون قد ختلصت من هذين اإلشكالني وتبقى القلة على ما هي عليه واملعىن: فال 

احتج هؤالء على عدم إميام بأن هذه اآلية على كل حال  ؛منهم عدم الكثري القليل ميؤمنون قليال وإذا عد

 همدعأبو هي كفرهم لعنهم اهللا وطردهم  غلفاءوأن الذي جعلتها  غلفاءقلوم غلف فبني اهللا عزوجل أا ليست 

أما القلوب من حيث هي قلوب فإا منفتحة تفتح  ؛فلهذا ال يصل اإلميان إىل قلوم ؛من رمحته بسبب كفرهم

فأقم وجهك ) وما هي الفطرة؟ ((  مولود يولد على الفطرةكل  ألن الفطرة جبل عليها كل اخللق ( ؛لإلميان

  .)) للدين حنيفا فطرة اهللا التي فطر  الناس عليها

                                                                     )) ولما جاءهمقال اهللا سبحانه وتعاىل: ((  

  الراجح يا شيخ؟  : الطالب

  هو األقرب.األخري  أنا عندي هذا الوجه أقربواهللا  الشيخ :

  خيالف القواعد . الطالب:



شيخ إذا كان : الطالب   ما خيالف إذا دلت ... على اا تعمل تعمل تقول زيد ما ضربت ويش املانع   الشيخ :

   ؟. . . .فاعل ما تكون الناس الالقليل 

   قليال ؟ ال، يشكل علينا أن اإلنسان تقول فقليل يعين فالذين يؤمنون قليل . الشيخ :

)) إىل  كتاب من عند اهللا مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفرواولما جاءهم   ((   

فجاءهم كتاب  ؛كل الرسل السابقني يكذبوم وال يقبلون ما جاءوا به   فاملطا هذه والعياذ باهللا خامتة آخرها.

 )) كفروا به ((، )) كفروا به ((؟  )) لماو (()) وين جواب ولما جاءهم كتاب من عند اهللا ((  من عند اهللا

  وأكد )) كتاب ((وهو القرآن نعم؟ ونكره هنا للتعظيم  )) لما جاءهم كتاب من عند اهللاو  ((هذا اجلواب. 

لكن ما                                  )).                                     من عند اهللا ((تعظيمه بقوله: 

إذا قالوا هذا من كالم حممد صلى اهللا عليه وسلم فما هو الدليل؟ الدليل أن اهللا  ؟هو الدليل على أنه من عند اهللا

الرسول يقول هذا القرآن  ؛شهد له بنصره إياه ،ة والسالم بأنه من عندهسبحانه وتعاىل شهد للرسول عليه الصال

لو كان من عند غري اهللا هل ينتصر به؟ ما يستطيع ما  ؛وأنتصر عليكم ،من عند اهللا وأنا أجاهدكم به وعليه

   بشهادة اهللا لهإذا هو من عند اهللا ؛ينتصر به لو انتصر به لكان معناه أن اهللا ينصر الباطل وهذا مناف حلكمة اهللا

لكن  إىل آخره  )) . ..لكن اهللا يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والمالئكة يشهدون (( كما قال اهللا تعاىل:

أضافه إىل عند اهللا ألنه كالمه   )) من عند اهللا ((وقوله:   اهللا يشهد مبا أنزل إليك شهادة قوليه وشهادة فعلية.

                                                                                                 كما سيأتينا إن شاء اهللا يف فوائد اآلية. 

  يق القرآن ملا سبقه له وجهان مها: سبق لنا أن قلنا إن معىن تصد ))مصدق(())  مصدق لما معهموقوله: (( 

  تصديق القرآن؟الطالب: 

  الذي ما سبق؟  : الشيخ 

  ؛أنه من عند اهللا: الطالب

  أي نعم  ذكرنا له وجهني؟ :   ال ، يصدق ما سبقالشيخ 

   ؟أول شيء إنه من عند اهللالطالب: 

  ال:  الشيخ 

  قبله وبعد عما أخبار هوجه األول إن: الطالب

  أيش لون؟ :  الشيخ 

  ..يعين أخباره يف السابقة ويف :الطالب 



  ال ال ليس هذا:  الشيخ 

  ألنه موافق يف األصول أصول الشرائع الطالب: 

آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه مصدق يعين أنه حكم بصدقها قال إا صدق (( قلنا  ،ال ال:  الشيخ 

وعن  ،وعن اإلجنيل إنه حق ،فهو يقول عن التوراة إا حق))  والمؤمنون كل آمن باهللا ومالئكته وكتبه ورسله

 ؛أكون مصدقا له ،ت صدقت أكون مصدقا له؟ نعمهو يصدقها كما لو أخربين خمرب وقلالزبور إنه حق نعم؟ ف

جاء مطابقا ملا  ،أنه جاء مطابقا ملا أخربت به يعين هي أخربت فجاء مصدقا له :الوجه الثاين من تصديقه هلا

ني رسول اهللا إليكم جميعا مصدقا لما بين يدي من إ عيسى بن مرمي عليه الصالة والسالم قال: (( ؛أخربت به

)) فجاء هذا الكتاب مصدقا هلذه البشارة فهذا معىن كونه  التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد

من أين؟ من التوراة  )) لما معهم (( وقوله: ؛مصدقا ملا سبق أنه يقول إا صادقة وأنه جاء مطابقا ملا أخربت به

مسه أو وصفه إإما بصلى اهللا لعيه وسلم وهذا واضح بأن التوراة أخربت بالرسول عليه الصالة السالم  ؛واإلجنيل

   الذي ال ينطبق على غريه.

ومن حرف جر؟ ألا  ةأليش مضموم )) من قبل ((وهنا  ؛)) أي من قبل أن جييئهم وكانوا من قبلوقوله: ((  

منها البناء على الضم إذا حذف  ؛وقد مر علينا أن قبل وبعد وفوق وحتت وما أشبهها إن هلا أربع حاالت ؛مبنية

أي جاء وكانوا  ؛فإا تكون مبنية على الضم ، إذا حذف املضاف إليه ونووي معناهونووي معناه ،املضاف إليه ال

مبعىن أم يستنصرون ويقولون سيكون لنا  )) يستفتحون (( ؛الذين كفروامن قبل أن يأتيهم هذا يستفتحون على 

 ؛من أين؟ من املشركني الذين هم األوس واخلزرج )) الذين كفروا (( :وقوله ؛يعين النصر عليكم ؛الفتح عليكم

نيب فكانوا يقولون إنه سيبعث  ؛ألن األوس واخلزرج كانوا على الكفر ما هم بأهل الكتاب كما هو معروف

شيء الذين باللكن ملا جاءهم الرسول كفروا به والعياذ باهللا جاءهم  )) يستفتحون ((وسنتبعه وسننتصر عليكم 

  يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ولكنهم كفروا به.

أولئك الذي اشتروا الحياة الدنيا باآلخرة  (( ....اآلية اليت قبلها الدرس الذي قبل  الذي قبله شيخ ما أخذناه،

    )) يخفف عنهم العذاب والهم ينصرون فال



الذين يؤمنون ببعض على ما سبق ذكره ((  )) أولئك ((ألن اإلشارة يف قوله:  ياة الدنيا؛احل إمنا يريدون بذلك

  )). الكتاب ويكفرون ببعض

أما  ؛ ولكنمبعىن أن من أراد إحدامها كاملة أضر باألخرى ،أن الدنيا واآلخرة ضرتان :الفائدة الثانية من هذه اآلية

من  قوله تعاىل: (( ل ؛وأما من أراد اآلخرة فإنه ال يفوته شيء من الدنيا ؛من أراد الدنيا فال شك أنه يضر باآلخرة

 كان يريد حرث اآلخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في اآلخرة من نصيب

((  

بالعكس ال تضره إذا قلنا بأن  ،إال إذا أراد اإلنسان إحدامها كاملة وخصوصا الدنيا إذا أرادها أضرت باآلخرة 

  الدنيا أيضا.يؤتينا بأن  )) نزد له في حرثه ((قوله: 

فال يخفف  لقوله: (( ؛وفيها أيضا دليل على استمرار العذاب على من آثر الدنيا على اآلخرة وجعلها بديال عنه

  )) نهم العذابع

بل إم هم  ؛هموال زعماؤ  ،ال آهلتهم ،الفائدة الرابعة: أن هؤالء ليس هلم ناصر ينصرهم ومينعهم من عذاب اهللا

هم ؤ )) وكذلك زعما نا فأضلونا السبيالءوقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبرا مة ((ايلعنون زعمائهم يوم القي

   . )) كلما دخلت أمة لعنت أختها واآلية الثالثة: (( ))  ن الذين اتبعواإذ تبرأ الذين اتبعوا م يتربءون منهم ((

)) يستفاد من هذه اآلية الكرمية:  ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسلمث قال اهللا تعاىل: ((  

  )).            ولقد آتينا موسى الكتابإثبات نبوة موسى لقوله: (( 

)) فإا مؤكدة بثالثة مؤكدات  ولقد آتينالقوله: ((  ؛الشأن وإن مل ينكر املخاطبذي رب اخلويستفاد منه: تأكيد 

أوال إذا خوطب به  :وقد مر علينا أن تأكيد الكالم يكون يف ثالثة مواضع نعم؟ ؛ مع أا مل خياطب ا من ينكر

وقد قال علماء البالغة إنه  ؛به املرتددوإذا خوطب  ؛وقد قال علماء البالغة إنه يف هذه احلال يؤكد وجوبا ؛املنكر

والثالث إذا كان اخلرب ذا أمهية بالغة فإنه يؤكد وإن خوطب به من مل ينكر أو   ؛يف هذه احلال يؤكد استحسانا

  مور هامة فإنه حيسن توكيده .األوهو من ذوات ابتداء يرتدد حىت لو خاطبت به إنسانا 

 من بعده بالرسل وقفينا لقوله: (( ؛موسى من الرسل تبع له من بين إسرائيلالفائدة اليت تتلوها ثالثة: أن من بعد 

أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا إنا )) ويشهد لذلك قوله تعاىل: ((

  . ))والربانيون واألحبار

  )) مريم البيناتوآتينا عيسى بن لقوله: ((  ؛الفائدة التالية: ثبوت نبوة عيسى



كونا   ،عيسى بن مرمي ال أب له قدرا ؛الفائدة التالية: أن من ال أب له شرعا ينسب إىل أمه كمن ال أب له قدرا

قول الوذا نعرف أن  ـ والعياذ باهللاـ من ليس له أب شرعي فهو مثله ينسب إىل أمه مثل ولد الزنا  ؛ليس له أب

ألن العلماء اختلفوا فيمن ليس له أب  ؛بته وليس عصبته عصبة أمهالراجح من أقوال أهل العلم أن أمه عص

أو أا تأخذ نصيبها من اإلرث فرضا والباقي  ؟شرعي هل إن أمه تأخذ نصيبها من اإلرث والباقي لعصبتها

، عصبتها ون ادلألن عصبتها ي ؛قول هو الصحيح والراجحهو الب وهذا األألا هي أب أم هي أم  ؟تعصيبا

وهلذا ما يوجد عاصب يديل بذي فرض بصاحب فرض   ؛فكيف يكونون هم عصبة وهي ليست عصبة ا يدلون

وقد يديل العاصب وقد يديل يعين صاحب الفرض بصاحب الفرض مثل اإلخوة من  ؛كل العصبة يدلون بالعصبة

هي صاحبة ويديل صاحب الفرض بالعاصب كبنت االبن تديل باالبن و  ؛األم يدلون باألم وهم أصحاب فروض

عصبة من ليس له أب  أنأي ه صحيح أنالولذلك  ؛أما أن يديل عاصب بصاحب فرض فهذا ال ميكن ؛فرض

   عصباته. مث الشرعي هي أمه أو 

  )؟ ألولى رجل ذكر ( :احلديثشيخ : الطالب 

ألن غالب إم هم الذكور وإال  ؛لكن خصه بالذكورة أي نعم ما هو باالتفاق أنه ما هو مقيد  الشيخ :

حتوز املرأة ثالثة  السننبوقد جاء يف حديث  ا؛فاألخوات الشقيقات مع البنات عصبة باالتفاق وليس ذكور 

  .وولدها الذي العنت عليه ،ولقيطها ،مواريث: عتيقها

  عنت عليه؟ األخري الذي ذكرا؟عىن الولد الذي المشيخ ما  : الطالب

وولدها الذي العنت عليه معناه إن الزوج إذا رمى زوجته بالزنا والعياذ باهللا بأا زنت وأن ولدها ليس   الشيخ : 

  الولد يكون ألمه وليس ألبيه.منه وحصل اللعان املعروف يف سورة النور فإن 

ية أظهر من آياته وآياته الكون ؛الفائدة التالية: أن عيسى بن مرمي أعطاه اهللا آيات بينات كونية وشرعيةيف أيضا 

ألنه أعطي آيات إحياء املوتى وإخراجهم من القبور وإبراء األكمه واألبرص وأنه يصنع أو خيلق من  ؛الشرعية

فهو آيات  ؛وكذلك أيضا خيربهم مبا يأكلون وما يدخرون يف بيوم ؛الطني كهيئة الطري فينفخ فيه فيطري بإذن اهللا

كثريا الطب فأتى ترقى  احلكمة ألن الطب يف عهده عليه الصالة والسالم  ن: إقالوا ؛بينات كثرية لعيسى بن مرمي

  بآيات ال يستطيع األطباء أن يقوموا مبثلها.

  )).                  وأيدناه بروح القدس الفائدة التالية: أن اهللا سبحانه وتعاىل أيد عيسى جبربائيل ((

وهلذا قال  ؛تسخريهم للخلق أم يؤيدون من أمرهم اهللا تعاىل بتأييدهالفائدة التالية أيضا: أن املالئكة من مجلة 

   ). اللهم أيده بروح القدس (النيب صلى اهللا عليه وسلم حلسان بن ثابت: 



أفكلما جاءكم رسول بما ال تهوى أنفسكم  (( وأم ال يريدون احلق ،الفائدة التالية : بيان عتو بين إسرائيل

  )).  استكبرتم

فإذا  ؛التالية أيضا: أن من استكرب عن احلق إذا كان ال يوافق هواه من هذه األمة فهو شبيه ببين إسرائيلالفائدة 

بين لأو أقر بأنه هذا احلق ولكن استكرب عنه فإنه مشابه  ،استكرب عن احلق سواء حتيل على ذلك بالتحريف

قر به وينكره صراحة ويعرتف بأنه وحنن نعرف أن اخلارجني عن احلق ينقسمون إىل قسمني قسم ي ؛إسرائيل

قسم آخر يستكرب عن احلق وحياول أن حيرف النصوص إىل  ؛فهذا أمره واضح وسبيله على ما مشى عليه ؛عاصي

بعض  اومثال ذالك: دع ؛ألنه يغرت به الناس ؛أشد على اإلسالم من األول ،هواه وهذا األخري أشد من األول

وأطنبوا فيها وصاروا يأتون بآيات وأحاديث متشاات  واجلبواإىل االشرتاكية  ادعو  ،شرتاكيةاالالدول العربية إىل 

ضرب لكم مثال من أنفسكم هل لكم من ما  فيحرفوا إلثبات ما ذهبوا إليه نعم؟ قالوا إن اهللا يقول: ((

 )) يه سواءفأنتم ف )) قال: (( أنتم فيه سواء(( ))   ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقنكم فأنتم فيه سواء

من كان عنده أرض فليزرعها أو  (أيضا  ؛) الناس شركاء في ثالث: الماء، والكأل، والنار (فهذا اشرتاك 

على ما  رزقهم يالذين فضلوا براد افم((بال خنل فتدين من هؤالء الناس  يضااألر  وال ميكن تؤجر ) ليزرعها

لكنه استكبار خبداع و  ؛هؤالء نقول إن هذا نوع من االستكبار م)) احلاصل إ ملكت أيمانهم فهم فيه سواء

  إذا كل من سلك هذا املسلك من هذه األمة فهو مشابه لليهود.؛ وهو أشد من األول

  هو اجلحود وهذا االستكبار؟: الطالب 

  ال    الشيخ :

  األول استكبار؟ الطالب:

  .النصوص ل علىوهذا أيضا مستكرب لكن هو متحي ؛أي نعم األول استكبار  الشيخ : 

وبعض الناس يستكرب عن احلق ألنه أتى  ؛نفسه ألنه خيالف هوى ؛بعض الناس يستكرب عن احلق كطيب عند 

 من هذا.......الرضاع ويش الدين اجلديد وما أشبه ذلك ؟ويش أنت ؟دونه فيقول أنت تعلمينيعتقد أنه  ممن

الواجب أن اإلنسان ما يتبع ما يقيس احلق بقائله وإمنا يقيس احلق بدليله إذا كان ولذلك  ؛ستكبار عن احلقاال

  عنده دليل هذا هو الذي يريد اإلنسان.

 :الفائدة التالية: بيان أن بين إسرائيل انقسموا يف هؤالء الذين جاءوا مبا ال وى أنفسهم انقسموا إىل قسمني

واهللا أعلم إذا كان لإلنسان  وايما يبدفذبون ويقتلون؟ إذا كان . فمن الذي يك؛هوقسم آخر قتلو  ،قسم كذبوه

هذا  ؛وإذا كان األمر أقل اكتفوا بالتكذيب ألم إذا كذبوه نفر الناس منه ؛دعوة قوية مؤثرة اسرتاحوا منه بالقتل



الداعية القوي الذي ال ميكنهم أن يقولوا للناس هذا ليس على حق لو  اأيضا موجود يف هذه األمة فإم إذا رأو 

ماذا يصنعون؟ يقتلونه يدبرون له إما حتيال أو صراحة  هم طائعني على احلق ما قالوا للناس هذا الرجل ما هو

ول الرسول إذا من سلك هذا السبيل من هذه األمة فهو مشابه لليهود و به يتحقق ق ؛حياكمونه ويقتلونه باملشانق

   صلى اهللا عليه وسلم: (لرتكنب سنن من كان قبلكم ) .

  .))  قلوبنا غلف بل لعنهم اهللا بكفرهم فقليال ما يؤمنون وقالوا : ((تعاىل قال اهللا

نعم؟ ويش  )) قلوبنا غلف ((ا ليس حبجة فقالوا مبأن هؤالء الذين مل يقبلوا احلق احتجوا  ذه اآلية:ه يستفاد من

  لقة مغلفة ما يصل إليها قولك.معىن غلف؟ مغ

 :يقول بعض الناس اآلن عندما تأمره باملعروف يقول ؛الفائدة التالية: أن من صنع مثل صنيعهم فهو شبيه م

 ومثل الذين قالوا: (( )) قلوبنا غلف (( :يقول ما هدانا اهللا هذا مثل الذين قالواـ والعياذ باهللا ـ واهللا ما هدانا اهللا 

)) املهم إنه يوجد الناس ودائما نسمع  ما لنا من محيص نا أجزعنا أم صبرناياهللا لهدينكم سواء عللو هدانا 

ـ  ، ما هدانا اهللازوجها أو ما أشبه ذلك قال أنا واهللا ما هدانا اهللا تمثال نصح إنه إذا نصحوا أوالدهم أو املرأة

  والعياذ باهللا. نعم؟ 

  املدخنني يقولون كذلك: الطالب

  . )) قلوبنا غلف ((املهم إن هؤالء نقول قالوا مثل قول اليهود  ؛واملدخنني نعم املدخنني صحيح  :الشيخ  

)) وهذا اإلضراب لإلبطال يعين ليست القلوب  بل لعنهم اهللا قوله: ((ل ؛ثالثا: أن القلوب بفطرا ليست غلفاء

 ؛هو؟ لعن اهللا إياهم بسبب كفرهمغلفاء ما تقبل احلق لكن هناك شيء آخر هو الذي منع من وصول احلق و 

  ففيه دليل على أن الفطرة من حيث هي فطرة تقبل احلق ولكن يوجد هلا موانع .

ال ال؟ فالقلوب وإن كانت إاملانع مل تؤثر شيئا و  االفائدة التالية: بيان أن األسباب مهما قويت إذا زاد عليه

إن األمور ال تتم إال  اهلدى وقد قيل منما متكن  ـ باهللاوالعياذ ـ مفطورة على الدين القيم لكن إذا وجد موانع 

  بوجود أسباا وانتفاء موانعها .

)) وأظن أا تقدم من أن فيها  فقليال ما يؤمنون قوله: ((ل ؛اإلميان يف هؤالء اليهود قليلأن الفائدة التالية: 

طيب هذه القلة هي بالنسبة لإلميان يف قلب  )) فقليال ما يؤمنون (( :خالف بني املفسرين واملعربني يف قوله

 ؛لكمية يعين قليال من آمن منهملفمنهم من يقول إا بالنسبة ؛ ال بالنسبة للكمية ؟ فيها قوالن أيضا إاإلنسان و 

ا  ذإومنهم من يقول إا بالنسبة للكيفية وأن معناها ما يؤمنون قليال يعين وال كثريا فاإلميان معدوم فاإلميان معدوم 

     ما عنده إميان قليل وال كثري فهو معدوم. كان



  ؟ فائدة فيهاللعن  ! شيخ : الطالب

  )) هذا تريد؟ بل لعنهم اهللا بكفرهم ((األسباب كقوله: إثبات أي نعم    الشيخ :

   ؟ال، اللعن جواز اللعنالطالب:  

  ؛ال هذا خرب خرب هذا خرب يعين لعنوا بكفرهم ما يف شك   الشيخ :

   ؟يؤخذ من اخلرب فائدة  الطالب:

  وهي؟  الشيخ :

  ؟فيه أسباب اللعن يلعنتوفرت من : الطالب 

ألن اهللا ى رسوله صلى  ؛ال، لو وجدنا كافرا ما نقول لعنك اهللا لكن ما جيوز أن ندعو عليه باللعنة   الشيخ :

)) أما نعم لو مات  ليس لك من األمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم اهللا عليه وسلم عن هذا وقال: ((

  اهللا على الكافرين ما فيها بأس. مثال لعنة أم اللعنة العموم ؛فيجوز اللعن بشخص أي نعمعلى الكفر 

))  وبناء على هذه الفائدة نبطل قول اجلهمية  بل لعنهم اهللا بكفرهم املهم فيها إثبات األسباب وهذا مهم (( 

حيد أن اجلهمية ينكرون األسباب ويقولون إن أفعال اهللا ليست كما مر علينا يف التو   ؛الذين ينكرون األسباب

كما يثبتها القدرية وال ننكرها  حنن ال نثبت األسباب   :وقالوا حتذلقواوأن األشعرية  ؛حلكمة بل هي رد املشيئة

سباب عندها ال ا نعم؟ هم يقولون ما ننكر األ حيصل الشيءإن األسباب  :ولكننا نقول ؛كما ينكرها اجلهمية

لكن السبب ما يكون به الشيء يكون عنده الشيء فإذا كسرت القارورة باحلجر وضرا احلجر واصطدم ا فهي 

لو ذحبت الشاة وماتت يقولون ما ماتت بالذبح أيضا وكذلك  ؛مل تنكسر باحلجر لكن انكسرت عند احلجر

  م؟نع .وهكذا الكالم خرافة باحلقيقة كالم غري معقول ؛ولكن عند الذبح

  : األشعرية؟ ؟الطالب

املهم إننا يف هذه اآلية أثبتنا األسباب وهو أمر فطري حىت لو ترك اإلنسان بل البهيمة  األشعرية؛ نعم  الشيخ : 

تدري  ؟وتستكن من احلر ومن الربد ؟عند اجلوع وتطلب العلف ؟أليست تطلب املاء عند العطش ؛تعرف السبب

أن ذهاا إىل املاء وتشرب تدري  ؛من املطر أو من الربد أو من الشمس ينجيها مثال أن دخلوها يف هذه املغارة 

   .فإثبات األسباب يف احلقيقة  أمر فطري فطر عليها حىت البهائم فطرت عليه ؛من اهلالك وهكذا ينقذها

ولما (( ؛ها إىل لعنة اهللااال تركندرس ؟  )) هذا مبتدأ ولما جاءهم كتاب من عند اهللا مصدق لما معهم(( 

  )) جاءهم كتاب من عند اهللا مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا

  .               ))  كتاب من عند اهللا :  (((لقوله ؛أن القرآن من عند اهللا :يستفاد من هذه اآلية الكرمية أوال



ومعلوم أن الكالم ليس جسما  )) من عند اهللا ((القرآن كالم اهللا تكلم به حقيقة لقوله:  كالمهثانيا: أن القرآن  

  )) هؤالء من؟  إن الذين عند ربك ال يستكبرون عن عبادته يقوم بنفسه حىت نقول إنه خملوق ((

  املالئكة: الطالب

أعيان قائم  اهل ميكن أن نقول املالئكة صفة من صفات اهللا ألن اهللا أضافهم إىل عنده؟ ال، أل   الشيخ : 

الكتاب مبعىن املكتوب وهو الكالم املكتوب ما ميكن أن يستقل بنفسه )) كتاب من عند اهللا ((لكن  ؛ابنفسه

  فهو كالم اهللا عزوجل.

   طيب هل القرآن كالم اهللا لفظا ومعىن؟ نعم 

  ؟لفظا ومعىن الطالب:

يقولون هو كالم اهللا لفظا اجلهمية واملعتزلة  ؛من الذين قالوا إنه معىن ال لفظا ؟ األشاعرة ؛لفظا ومعىن  الشيخ :

بل ق و وأهل السنة واجلماعة يقولون كالم اهللا لفظا ومعىن وهو غري خمل ؛لكنه خملوق مثل باقي املخلوقات ؛ومعىن

  .صفة من صفات اهللاهو 

 )) من عند اهللا (( ه:ولقول )) مصدق لما معهم ((لقوله:  ؛الفائدة التالية وهي الثالثة أظن: التنويه بفضل القرآن

هذا تنويه بفضله وأنه  )) مصدق لما معهم ((لكن قوله:  ؛ولكن هذا معلوم أن ما كان من صفة اهللا فهو كامل

  ما أتى بشيء يكذب من سبقه من الكتب.

وكانوا من قبل لقوله: ((  ؛الفائدة التالية: أن هؤالء اليهود كانوا يعرفون أن النيب صلى اهللا عليه وسلم سيبعث

مبعىن يطلبون النصر أو يقولون به نعم؟ فهم قبل نزول القرآن،  ،)) يعين يستنصرون ن كفروايستفتحون على الذي

قبل جميء الرسول صلى اهللا عليه وسلم يقولون للعرب إنه سيبعث نيب وينزل بكتاب وننتصر به عليكم وملا 

ألن املعرفة  ؛ما علموا :ومل يقل )) ما عرفوا (( :)) شف قال ولما جاءهم ما عرفوا كفروا به (( جاءهم األمر

ينوا األمر وترقبوه جاءهم ما عرفوا معرفة عينية  وبعدما إم حت ؛ألا كما قالوا انكشاف بعد لبس ؛أخص من العلم

  كما يعرفون أبنائهم. 

ما خضعوا للحق حىت الذين يقرون به ما خضعوا  ـ عليهم لعائن اهللاـ طيب وفيه أيضا الفائدة التالية: أن اليهود 

  ألم كفروا به فيدل على عتوهم وعنادهم. ؛هل

 واللعنة مر )) فلعنة اهللا على الكافرين لقوله: (( ؛الفائدة التالية: أن الكافر مستحق للعنة اهللا وواجبة عليهم

   علينا أا يطرد واإلبعاد عن رمحة اهللا.ونبدأ اآلن بدرس الليلة؟ نعم.



))  َأْجَمِعينَ   َوالناسِ  َواْلَمَالِئَكةِ  اللهِ  َلْعَنةُ  من آية البقرة((املعني لعن  جبواز بعض املفسرين استدلوا الطالب: 

حيب اهللا ورسوله والكافر قطعا ال حيب  ألنهاللعن من ) قالوا منع  يحب اهللا ورسولهه فإنه تلعنال  (وباحلديث 

  اهللا ورسوله ؟

ألا عامة والعموم  ما فيه دليل ، األولاألولأما  ،هتشااملنصوص اللكن هذه من املتشاات هذه من  : الشيخ 

أو نقول إن هذا اللعن هلذا الرجل  ؛والثاين املراد باللعن إما أن نقول املراد باللعن السب ؛ال شك يف جواز لعنهم

لكن هذا املفهوم عورض باملنطوق الذي هو أقوى منه  ؛يدل مفهومه أن من ال حيب اهللا ورسوله فإنه جيوز لعنه

م هويسمي ا )وفالن االلهم العن فالن( كان يقول   ؛هو أن اهللا ى نبيه صلى اهللا عليه وسلم أن يلعن أئمة الكفرو 

  .اهذ عن أئمة الكفر فنهىوهم من 

  يف الصالة؟ كان هذا  : الطالب: 

وما منع يف  يف الصالةألنه ما هو أن ال يلعنه  )) أو يتوب عليهم ((ألن اهللا بني العلة قال:  ،ال ال الشيخ :

وقد قال الرسول عليه الصالة والسالم يف  هو ألن الدعاء يف الصالة جائز من حيث ؛الصالة منع يف غريها

ليس فالعلة أشار اهللا إليها بقوله: ((  ؛فالذي يستحق اللعن جيوز لعنه يف الصالة ) ألعنك بلعنة اهللا ( :الشيطان

فما داموا أحياء فإن اهللا سبحانه وتعاىل مقلب القلوب وكم ))  لك من األمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم

   من أناس كانوا من الطواغيت وأئمة الكفر فصاروا من أئمة اإلسالم .

                               يقولون ى عائشة عندما كانوا يسلمون على النيب صلى اهللا عليه وسلم يقولون السام عليك؟ : الطالب 

ال الفحش و  : إن اهللا ال حيبقال ؛الفحش والتفحش ،من باب التفحشأي نعم اها ألن هذا : الشيخ 

    التفحش.

  ...........الطالب:

  فيجوز لك أن تدعوا على من دعا عليك مبثله لكن  ؛السام عليك :م يقولونحيتمل أو إنه من باب املقابلة أل

   ما هو ذا العموم .

 خلوا بالكم فعل ماضي إلنشاء الذم  )) بئس (())  بئسما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل اهللا بغيا (( 

طيب بئس ونعم هل  ؛فعل ماضي إلنشاء الذم يقابلها نعم وهي فعل ماضي إلنشاء املدح )) بئس ((يا مجاعة 

  مها جامدان أو متصرفان؟ 

  فيها خالف الطالب:



جامدان ما ميكن تقول مثال نعم وجتيء فعل  ؛هذه تدخل تاء التأنيث ما فيها مشكلة ؛ال جامدان الشيخ:

 )) بئسما اشتروا ((وقوله:   امدان إلنشاء املدح أو الذم.فهما ج ؛مضارع وال فعل أمر وال مصدر وكذلك بئس

ألن ما تأيت نكرة موصوفة وتأيت أو أا نكرة موصوفة  ؛ما اسم موصول مبعىن الذي بئس الذي اشرتوا به أنفسهم

إننا جنعلها نكرة موصوفة نعم؟  :هنا قالوا ؛أي بشيء معجب لك ،فتقول: مررت مبا معجب لك ؛نكرة واصفة

 أن يكفروا ((واملخصوص قوله:  ؛ألجل أن نقول إا متييز منصوبة على التمييز يعين بئس شيئا اشرتوا به أنفسهم

وإال يصلح أن نقدرها امسا موصوال لكن مادام عندنا  ؛يعين كفرهم مبا أنزل اهللا )) أن يكفروا بما أنزل اهللا (( ))

   قدرها نكرة لتكون متييزا.نأن خصوص فاألوىل امل

  مصدرية ؟: الطالب

)) فسرها أكثرهم مبعىن باعوا، وهي يف اللغة العربية ليست مبعىن  اشترواوقوله: (( ال تصلح مصدرية  الشيخ :

)) يعين  اشتروا به أنفسهمباعوا بل مبعىن اشرتوا أخذوا اعتاضوا يعين اعتاضوا نعم؟ وعلى هذا فنقول (( 

استنقذوها  استنقذوا أنفسهم واعتاضوا به أنفسهم؛ ألم هم ترجيح هذا وقد قال به بعض املفسرين يعين اشرتى 

على بام؛ ألم هم والعياذ باهللا يعتقدون أم ذه الطريق وهي الكفر أم اختاروا ألنفسهم الطريق األقوم وإال 

م اشرتوا أنفسهم واعتاضوها عن سبيل مهلك هلم؛ وتعبري القرآن مادام الطريق غري األقوم؟ الطريق األقوم؛ فكأ

ميكن أن يكون له وجه فاألوىل أن يكون على ما هو عليه على ظاهره؛ وإال فتفسريها بباعوا أوضح وأقرب، يعين 

ويصري  بئس شيئا باعوا به أنفسهم كفرهم يعين حيث أخذوا الكفر وباعوا أنفسهم؛ ولكن إبقاءها على ظاهرها

املعىن كأم اشرتوا أنفسهم حبسب اعتقادهم من أمر يكون به هالكهم لو أخذوا به، يكون أوىل وأحسن؛ وكأم 

رأوا على هذا التقدير الذي هو ظاهر القرآن كأم رأوا أن الكفر غنيمة وخري يشرتى نعم؟ وينقذون به أنفسهم 

)) يعين ذوام  أنفسهموقوله تعاىل: ((                     من اهلالك.                                      

)) فأن هنا مصدرية والفعل بعدها مؤول  أن يكفروا)) أي كفرهم (( أن يكفروا والنفس تطلق على الذات؛ (( 

مبصدر وهو املخصوص بالذم؛ ويش إعراب املخصوص بالذم أو باملدح؟ إعرابه مبتدأ املؤخر، إعرابه مبتدأ مؤخر؛ 

)) هذه اسم موصول مبعىن؟ الذي؛ واملراد به أي مبا أنزل اهللا القرآن املراد بما )) (( أن يكفروا بما أنزل اهللا ( (

)) هؤالء اليهود كفروا مبا أنزل  ولما جاءهم كتاب من عند اهللا مصدق لما معهمبه القرآن ألنه قال باألول: (( 

)) والبغي فسره كثري  يكفروا )) مفعول ألجله عامله قوله: (( ياأن يكفروا بما أنزل اهللا بغاهللا وهو القرآن (( 

منهم باحلسد؛ والظاهر أنه أخص من احلسد وأنه متضمن ملعىن العدوان؛ ألن الباغي هو العادي كما قيل على 

الباغي تدور الدوائر؛ وقيل: البغي مرتع مبتغيه وخيم؛ فالبغي ليس جمرد احلسد فقط نعم قد يكون من أسبابه 



احلسد، قد يكون من أسبابه احلسد والذين فسروه باحلسد فسروه بسببه؛ ولكنه يف احلقيقة جيب أن نفسره بظاهره 

   وأنه عدوانا محلهم عليه احلسد.                                                                                                

)) يعين باغني يف  ما أنزل اهللا بغيا أن ينزل اهللا من فضله على من يشاءأن يكفروا ب. طيب وقوله: (( 

قل بفضل اهللا )) املراد بالفضل هنا الوحي القرآن؛ قال اهللا تعاىل: (( أن ينزل اهللا من فضله (حسدهم (

 )) والفضل يف اللغة على من يشاء من عباده )) وقوله: ((وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون

الفضل زيادة العطاء، الفضل زيادة العطاء هذا يف اللغة واملراد به هنا القرآن أو الوحي؛ وقد مر علينا فيما سبق يف 

 أصول التفسري إن املعىن غري املراد، املعىن ما يقتضيه اللفظ حبسب اللغة، واملراد ما يقتضيه السياق نعم؛ وقوله: ((

)) اسم موصول ويعىن به من؟ املسلمون، نعم؟ القرآن  من ()) ( اءعلى من يش )) ((على من يشاء من عباده 

كتاب أنزلناه عليك لتخرج الناس من حقيقة نزل على النيب عليه الصالة السالم نزل على النيب للناس (( 

ل )) األوىل أن نفسرها ونقول املراد ا الرسو  من فضله على من يشاء)) فعليه أن نقول: ((  الظلمات إلى النور

على من صلى اهللا عليه وسلم.                                                                         وقوله: ((

)) كل آية فيها  على من يشاء ((  )) ويش معىن املشيئة ؟ اإلرادة الكونية ما هي الشرعية وهنا قوله: يشاء

ة جمردة؛ وهلذا نقول من يشاء املراد به حممد صلى اهللا عليه قيدة باحلكمة فليست مشيئاملشيئة يا مجاعة فهي امل

 من عباده ))؛ طيب وقوله: ((اهللا أعلم حيث يجعل رسالتهوسلم ولكنه أهل هلذا اإلنزال كما قال اهللا تعاىل: ((

  عامة؟ال)) املراد بالعباد هنا العبادة الشرعية وإال العبادة 

  : الشرعية ..العامة الطالب 

  طيب لو كان بدال نشوف اآلن، على من يشاء من املؤمنني، على من يشاء من خلقه ويش املراد؟ الشيخ : 

  اخللق  الطالب:

ختتلف؛ لكن هل اآلية هنا على من يشاء من اخللق وتكون املشيئة عامة يف مجيع املخلوقات ولكنه إذا   الشيخ :

ان؛ وهنا يكون متعلق املشيئة أعم، يكون متعلقة قرنت باحلكمة صار ما هي تنزل إال على هو أهل للرسالة واإلمي

بعض  هاملشيئة أعم؛ إذا قلنا من عباده املؤمنني صار متعلق املشيئة أخص؛ ولكنه يزول احملظور الذي قد يتومه

الناس أا تنطبق على أن يكون الكافر رسوال؛ ولكننا إذا عرفنا أن املشيئة مقيدة باحلكمة انتفى هذا االحتمال 

   من فضله.  م)) الذين تقتضي احلكمة أن ينزل اهللا عليه على من يشاء من عباده ((وصار 

يعين  ؛الباء للمصاحبة )) بغضب ((أي رجعوا  )) باءوا (( ـ أعوذ باهللا))  فباءوا بغضب على غضب قال: ((

إن  :وهلذا قال بعض الناس ؛للتعظيم كرهون ؛ن ؟ من اهللا سبحانه وتعاىلأيحبني لغضب غضب من رجعوا مصط



وقوله:  ؛املراد بالغضب غضب اهللا سبحانه وتعاىل وغريه حىت املؤمنني من عباده يغضبون من فعل هؤالء وتصرفهم

فما هو  ؛يعين غضب زائد على غضب آخر قبله )) ظلمات بعضها فوق بعض (( كقوله:  )) على غضب ((

ـ  والعياذ باهللا ـ نعم نقول الغضب الذي باءوا به أم  بله؟وما هو الغضب الذي كان ق ؟وا بهءالغضب الذي با

 والغضب السابق أم كانوا يقتلون األنبياء (( ؛)) هذا غضب فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به((  كفروا مبا عرفوا

ألنه قد يكون ؛ )) والغضب الثالث أيضا كلما جاءهم رسول بما ال تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون

قد  ؛)) يعين كرة بعد كرة ثم الرجع البصر كرتين كقوله تعاىل: ((  )) باءوا بغضب على غضب ((معىن قوله: 

ينزل على من  تعاىل منها أيضا البغي والعدوان واحلسد إن اهللا ؛كثرية  تيكون الغضب على غضب يعين غضبا

أشياء توجب الغضب فركبت عليهم أنواع من  واقالورمبا يكون أيضا أكثر من هذا أم  ؛يشاء من عباده

   .الغضبات والعياذ باهللا

وله  ؛ومثل هذا يسميه أهل البالغة: اإلظهار يف موضع اإلضمار ؛وهلم :)) مل يقل وللكافرين عذاب مهين ((

 ؛املخاطب فائدة الثانية؟ تنبيهال ؛الفائدة األوىل: إرادة العموم ليشمل العذاب هلم ولغريهم هذه فائدة ؛فوائد

ألن اهللا لو قال: وهلم عذاب مهني هل  ؛الوصفا الفائدة الرابعة: احلكم عليهم ذ ؛والفائدة الثالثة: بيان العلة

صاروا مستحقني هلذا  )) وللكافرين ((كفر لكن ملا قال: الهم كفار وال ما هم كفار؟ اآلية ما حكمت عليهم ب

وبيان العلة كذا؟ ويش بعد؟ واحلكم عليهم مبقتضى  ،وإرادة العموم ،ائد أربعة: تنبيه املخاطبو إذا الف ؛الوصف

  مبقتضى هذا الوصف بأم كفار.  كم على هؤالءاحل هذا الوصف

 وهذا من مطابقة العقوبة لسببها (( ؛أي ذوا إهانة وإذالل )) مهين ((وقوله:  ؛مبعىن عقوبة )) عذاب ((وقوله: 

)) عوقبوا بأي ستكبرتم ففريقا كذبتم ستكبار (( ااالم على هذا الكفر )) ملا كان احلامل هل فكال أخذنا بذنبه

ـ )) يهينهم ويذهلم ولو مل يكن من إذالهلم  مهين وللكافرين عذاب والعياذ باهللا ((ـ هانة ذا العذاب اإلشيء ب

  )) خسئوا فيها وال تكلمونا (إال قول اهللا جل وعلى هلم:  ـ والعياذ باهللا



وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل اهللا قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما  ((

وإذا قيل لهم آمنوا  )) يقول اهللا سبحانه وتعاىل: (( معهم قل فلم تقتلون أنبياء اهللا من قبل إن كنتم مؤمنين

قد قد يكون القائل الرسول عليه الصالة والسالم و  ؛ألنه ال يتعني بشخص معني ؛م القائل)) هنا أ بما أنزل اهللا

فحذف الفاعل هنا ليكون  )) وإذا قيل لهم ((فلهذا قال:  ؛يكون القائل أحدا من الصحابة رضي اهللا عنهم

من صدق يكون وليس كل  ؛إلميان يراد به التصديق مع القبول واإلذعانا )) آمنوا بما أنزل اهللا (( ؛أمشل وأعم

ألنه مل يقبل ومل  ؛أن أبا طالبا كان مصدقا ومل يكن مؤمنا :والدليل على ذلك ؛مؤمنا حىت يكون قابال مذعنا

  أي صدقوا به مع قبوله واإلذعان له. )) آمنوا بما أنزل اهللا ((إذا  ؛يذعن

وهو  ؛أي من عنده )) أنزل و(( ؛اسم املوصول واملراد به القرآن العظيم )) ما (( )) بما أنزل اهللا ((وقوله:  

القرآن كالم والكالم ليس عينا قائمة  أن  ووجه ذلك ؛دليل على أمرين مهمني: األمر األول أن القرآن كالم اهللا

  فإذا كان صفة يف غريه وهو من عند اهللا لزم أن يكون كالم اهللا.  ؛بذاا بل هو صفة يف غريه

وهلذا كان العلو  ؛وعلوه من لوازم ذاته ؛علو اهللا ،: علو اهللا سبحانه وتعاىلوفيه أيضا دليل املسألة الثانية املهمة

فإنه من الصفات  شصفات الذاتية اليت ال ينفك اهللا عنها أزال وأبدا خبالف االستواء على العر المن  ،صفة ذاتية

فدل  ؛يبتفيد الرت تمث  )) خلق السموات واألرض ثم استوى على العرش ((وهلذا قال:  ؛الفعلية املتعلقة مبشيئته

أما العلو فإنه من لوازم ذاته سبحانه  ؛على ذلك أنه حني خلق السموات واألرض ليس مستويا على العرش

وقد دل على علوه كما مر علينا يف العقيدة الكتاب والسنة واإلمجاع والعقل والفطرة مخسة أدلة كلها تدل  ؛وتعاىل

إذا كان كالمه  بأنه يفيد علو اهللا سبحانه وتعاىلف .....؛بصفاته أنه عامل على علو اهللا سبحانه وتعاىل بذاته كما

نايف نزوله إىل السماء يوال  ،وقد مر علينا أن علوه ال ينايف معيته ؛ذلك على أن املتكلم به عالدل وهو نازل 

هذا متناقض  ،متناقض وال ميكن أن نظن أن ذلك ؛فإنه ينزل إىل السماء الدنيا مع كونه عاليا على خلقه ؛الدنيا

بالنسبة لإلنسان أنه ال يكون عاليا وهو نازل أما بالنسبة للخالق عزوجل فإنه ال يزال عاليا وينزل سبحانه وتعاىل  

السؤال عنه كما قال اإلمام  ،؟ وال نسأل عنه أيضا عن كيفته كيف يشاء ال نقيسه خبلقه وال نتخيل صفاته نعم

بما  (( )) إذا قيل لهم آمنوا بما أنزل اهللا (( )) إذا (( هذا جواب )) الواق (( ؛مالك السؤال عن ذلك بدعة

أنه نازل من من؟  عليهم جةيف احل ليكون ذلك أقوى )) بما أنزل اهللا ((القرآن بمل يقل أيضا  )) أنزل اهللا

  لكن اجلواب  ؛والنازل من اهللا جيب اإلميان به

أم يقولون ال ك ؛موهذا اإلثبات يتضمن نفي القيل الذي قيل هل ،هذا اجلواب )) قالوا نؤمن بما أنزل علينا (( 

أما  ؛إذا تضمن هذا القول منهم نفي حق ودعوى حق ؛نؤمن به لكن نؤمن مبا أنزل علينا أفهمتم يا مجاعة؟ نعم



 ؛يعين وال نؤمن مبا أنزل اهللامعناه  )) نؤمن بما أنزل علينا (( :ق فهم نفوا أن يؤمنوا مبا أنزل اهللا ألن قوهلماحلنفي 

حقيقة عليهم إذ لو كانوا يؤمنون مبا أنزل  ؛وهذه دعوى )) نؤمن بما أنزل علينا ((وأما دعوى احلق فهم يقولون: 

إذا  ؛حقا آلمنوا ذا القرآن افلو آمنوا  ؛ألن كتبهم النازلة تصدق هذا الكتاب النازل ؛آلمنوا ذا الذي أنزل اهللا

مبطلون يف تكذيبهم أليس كذلك؟ وسيقيم اهللا  ، باحلق ومدعني للحق وهم كاذبون يف دعواهمصاروا مكذبني

فمثال النصارى يقولون  )) قالوا نؤمن بما أنزل علينا ((هم نعم؟ عزوجل حجة عليهم يف آخر اآلية مبا يقرون به 

الطائفتني أو كلتا الطائفتني كاذبة أو كاذبتان  واليهود يعنون به التوراة وكال ،نؤمن مبا أنزل علينا يعنون به اإلجنيل

  .ما آمنوا مبا أنزل عليه

 (( ىأي مبا سواه ووراء تأيت مبعىن سو  )) يكفرون بما وراءه (( )) يكفرون بما وراءه وهو الحقو  ((مث قال:  

وما الذي يراد مبا وراءهم ؟  ؛أي وراء ما أنزل عليهم )) يكفرون بما وراءه ((هذه اآلية  مثل ؛أي سواه )) وراءه

اليهود يزعمون  ،ألن اليهود ما يؤمنون باإلجنيل ؛والقرآن واإلجنيل بالنسبة لليهود ؛القرآن، القرآن بالنسبة للطائفتني

  أم قتلوا من أتى باإلجنيل وهو عيسى بن مرمي.

 بما وراءه (( :ل مما  يف قولهحا )) وهو الحق ((اجلملة  )) يكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقاو  ((وقوله:  

 ،ثابت وضده الباطلالواحلق معناه الثابت احلق  ؛به وهو احلق  هم يكفرون أي واحلال أن هذا الذي وراءه ))

وهذا بال شك هذا الوصف  ؛أما احلق فهو الثابت املفيد النافع ؛الباطل هو الضائع سدى الذي ال يستفاد منه

  ينطبق على القرآن. 

 ((طيب  ؛يعين وهو حال كونه مصدقا ملا معهم ؛الضمريأي حال أيضا من؟ من هو  )) مصدقا ((وقوله: 

ال ال؟ هذا إالوجه األول: أا أخربت به فجاء مصداقا هلا و  ؛ذكرنا أن يف تفسريها وجهني )) مصدقا لما معهم

آمن الرسول بما  : ((ولذلك كان من منهاج هذا القرآن ؛حق اوثانيا: أنه يصدقها وخيرب بأ ؛يكون مصدق

فهو إذا مصدق ملا سبق من  )) أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن باهللا ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر

؟ لكان تكذيبا كما أن ما ظنكم لو مل يأت ا؛أنه جاء مصداقا هلا ألا أخربت به فصدقه :الوجه األول :وجهني

 يثبت ،ا صدقإأنه يقول عنها  :وثانيا ؛ولكنه جاء مصدقا هلا ؛وحاشاها من ذلككذبت  السابقة كتبال

  ويوجب اإلميان ا.  ،التوراة واإلجنيل الزبور وصحف ابراهيم ويوجب اإلميان ا أيضا

النصارى يؤمنون باإلجنيل والتوراة واليهود يؤمنون  ؛ويش الذي معهم؟ التوراة واإلجنيل )) لما معهم ((وقوله: 

  من النصارى.  رارون باإلجنيل ولذلك كانوا شبالتوراة ويكف



        اخلطاب يف قوله:  )) قل فلم (())  قل فلم تقتلون أنبياء اهللا (( :طيب اآلن يقول يف إقامة احلجة عليهم

فإن كانت للرسول عليه الصالة والسالم   ؛إما للرسول صلى اهللا عليه وسلم أو لكل من يصح خطابه )) قل ((

وأمه ألجل أن يعرف أن ما  ؛يكون املبهم من؟ الرسول صلى اهللا عليه وسلم )) وإذا قيل لهم ((كان قوله: 

صراط الذين أنعمت عليهم غير  وهذا من بالغة القرآن شف (( ؛فهو قول املؤمن به ،قاله فهو قول املؤمنني به

إذا غضب على  ، إذا غضبألن اهللا ؛إىل اهللا وحده والغضب جاء باإلام ها)) النعمة أضاف المغضوب عليهم

 )) إذا قيل لهم آمنوا ((إذا قيل هلم هنا  )) المغضوب (( :فلهذا قال ؛قوم غضب عليهم كل من كان هللا وليا

للرسول صلى اهللا عليه وسلم وكان هو الذي يقول آمنوا مبا أنزل اهللا صار  )) قل ((إذا قلنا إن اخلطاب يف قوله: 

أما إذا قلنا إن اخلطاب ؛ إامه هنا لفائدة وهو أن قول الرسول عليه الصالة والسالم هذا يقوله أيضا كل مؤمن به

ائدا إىل رسول صلى كل من يصح خطابه صار اإلام باألول ليس ع  )) قل فلم تقتلون أنبياء اهللا ((يف قوله: 

الالم  ،ال ؛الالم حرف جر ))؛ لم تقتلون أنبياء اهللا من قبلف (( )) قل فلم تقتلون (( ؛اهللا عليه وسلم وحده

  ماليا إخواين ال

  الفاء حرف جر  الطالب:

 وين أنتم وملاذا أيضا الالم حرف جر ؛الالم حرف جر يا إخواين ،الفاء حرف عطف والالم حرف جر  الشيخ :

 ؛امليم حرف جر ؟مم تغضب ؛الالم حرف جر ؟ويش تكون الالم ؟مل تفعل كذا :أنا أقول لك اآلنمل مل  ؟ فيه 

الالم حرف  ؛مل تقتلون ؛الالم حرف جر )) لم تقولون ما ال تفعلون (( ؛حرف جر نع )) عم يتساءلون ((

ما االستفهامية إذا دخل على حرف  ،ما االستفهامية إذا دخلت على حرف اجلر وجب حذف ألفها ؛ أصلهاجر

م واضح م  وإالاوعم وعالم ومم وحت )قالوا وفيم العمل يا رسول اهللا(تقول مل وفيم  ؛اجلر وجب حذف ألفها

  اآلن؟ الالم حرف جر

  الالم حرف جر مل ؟ حىت الطالب:

 حتام بتنككيف   ماوما اسم استفهام حذف منه األلف للتخفيف وحت فالالم حرف جر، حىت يف مل ؟ الشيخ :

؟ الم ألف ما م كيف نكتب إىل إال ؛؟منها باأللف ما هو بالياء فتكون حتام مثل حتا احلال نكتبهذه  يف 

نكتب عال باأللف ما نكتب بالياء كما يف العادة نكتبها مثل ؟ عالم  ؛الم ألف إالم ،عادةالنكتبها بالياء مثل 

  وامليم بدون ألف. ؛عالم

علينا  الالم هذه باحلقيقة للتحدي واإللزام يعين إذا كنتم صادقني يف قولكم نؤمن مبا أنزل )) لم تقتلون ((طيب  

هل الذي يقتل النيب مؤمن به يا مجاعة ؟ ال أبدا طيب  ؟هل هذا مؤمن الذي يقتل النيب ؟فلم تقتلون أنبياء اهللا



بالياء مثل النيب  )) أنبياء اهللا ((اهلمزة وب )) أنبئاء اهللا (( :فيها قراءتان )) فلم تقتلون أنبياء اهللا (( ....ويش

وهو  ((      .... ألن هذا القاعدة ما هي )) وهو الحق ((النيبء مجعه أنبئاء والنيب أنبياء كما أن قوله:  ،والنيبء

أي من قبل  )) أنبياء اهللا من قبل (( ؛أي نعم )) أنبئاء((  بالتخفيففيها قراءة   فيها قراءة بالتخفيف )) الحق

  من هذه ويش حرف جر؟ حرف جر من؟  )) نريد نسأل غامن من قبل ((  :وقوله ؛هذا القرآن

  : :ال الطالب

            ؟ )) من قبل ((ملاذا مل جتر يا وليد  ،حرف جر؟ عندنا إشكال إذا ،حرف جر. :.........الشيخ 

  وبنيت على الضم ألنه حذف املضاف إليه الطالب:

كذا؟ قلنا لكم إن هذه   هي مبنية على الضم ،هي مبنية على الضمف ؛حذف املضاف إليه ونوى معناه .الشيخ

لفظه وال  ىنو يأو حيذف وال  ه،ضاف إليه أو حيذف وينوى معناه أو حيذف وينوى لفظيذكر املقبل وبعد إما أن 

فهي على حذف ونوي لفظه  ذامنون على حسب العوامل؛ وإمعناها فهي لفظه وال نو مل يو  فإذا حذ ؛معناه

م، وإذا أضيفت فهي على حسب على الض؛ وإذا حذف ونوي معناه فهي مبينة حسب العوامل غري منونة

  واضح؟ العوامل وغري منونة

  التقدير ايش: الطالب

أي بدعواكم  )) مؤمنين ((إن هذه شرطية و )) من قبل إن كنتم مؤمنين ((من قبل ذلك نعم. التقدير :الشيخ

   وهذه اجلملة لتكذيبهم. ؛اإلميان تقولون نؤمن مبا أنزل علينا فلم تقتلون أنبياء اهللا إن كنتم مؤمنني

فمن الناس من  ؛هذه إن شرطية فأين جواب الشرط؟ هذه تعرتض يف القرآن كثريا )) إن كنتم مؤمنين ((وقوله:  

إا يف  :ومنهم من يقول ؛إن كنتم مؤمنني فلم تقتلون :إن جواب الشرط حمذوف دل عليه ما قبله يعين :يقول

وإىل هذا ينقل ابن  ؛ بدونه اجلواب إمنا حيتاج إليه لبيان معىن واملعىن هنا واضحألن مثل هذا ال حتتاج إىل جواب 

يتبني املعىن ملعىن وهنا ااجلواب إمنا حيتاج إليه لبيان  ألنإن مثل هذا ال حيتاج إىل جواب  :قيم رمحه اهللا ويقولال

وقد ذكر ابن القيم أن هذا جار حىت يف جواب القسم يعين أن القسم قد ال حيتاج إىل جواب إذا كان  ؛بدونه

  "التبيان يف أقسام القرآن"ذكر هذا البحث يف كتابه و  ،املعىن مفهوما

  ؟:.......الطالب

إن شاء اهللا يف الدرس  ن ألجل أن يكوناآل نقف عليها ونأخذ الفوائد ....طيب إذا هذه اآلية .........:الشيخ

   .  ...........درس ولو أحصيناكم اآلن ألجل النصوص اإلحصاء يف ........الثاين 

  ......فوائد قبل ما أخذناها؟يف أخذ الفوائد اآلن فيها ن



أن الكفر  :)) يستفاد من هذه اآلية بئسما اشتروا به أنفسهم أن يكفرواقال اهللا عزوجل: ((  :طيب أوال 

  كذا؟.  )) بئسما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا لقوله: (( ؛ربه يف الدنياآخصلة دنية ولو ترقى به اإلنسان إىل م

بغيا أن ينزل اهللا من فضله على من يشاء  لقوله: (( ؛الفائدة الثانية: أن كفر بين إسرائيل ما هو إال بغي وحسد

  )). من عباده

 ،الثالثة: أن من رد احلق من هذه األمة ألن فالنا الذي يرى أنه أقل منه هو الذي جاء به فقد شابه اليهود الفائدة

مث  ؛ئاشي اهما ير اإلنسان  هذايوجد بعض الناس إذا نصحه إنسان ودله على احلق وهو حيتقر  ؟فهمتم يا مجاعة

ر لقبله نقول هذا الذي على هذه احلال فيه شبه ألنه جاء من قبله ولو جاء من قبل فالن وفالن آخ ؟يرده ملاذا

  من اليهود.

ال ال؟ يعرف احلق باحلق فمادام أن هذا إالفائدة الرابعة: أنه جيب على اإلنسان أن يعرف احلق باحلق ال بالرجال و 

من إين أقبل  أخشىالذي قيل حق فاتبعه من أي كان مصدره ال تقل واهللا هذا جاء به إنسان أقل مين علما أو 

  وفالن.يقبل احلق للحق ال أنه جاء به فالن  ؛وما أشبه ذلك اواعتزاز  امثال فخر  ...هذا الرجل 

)) وال  أن ينزل اهللا من فضله على من يشاء لقوله: (( ؛الفائدة اخلامسة: أن العلم من أعظم فضل اهللا عزوجل

املال فانظر إىل العلماء يف فضل العلم وبني فضل وإذا أردت أن تعرف الفرق بني  ؛شك أن العلم أفضل من املال

ال ال؟ بقي ذكرهم هم إذكرهم والعلماء يف وقتهم بقي ذكرهم و  ذهباخللفاء السابقون  ،زمن اخللفاء السابقني

ه، يدرسون الناس وهم يف قبورهم وأولئك اخللفاء ماتوا اللهم إال من كان خليفة له مآثر موجودة يذكره من يعرف

من  ((فدل هذا على أن فضل العلم أعظم من فضل املال نعم؟ طيب ولقوله:  ؛لفالن آثرأنه  هيذكره من يعرف

  )) فضله

ال ال؟ ال ما هي اإلرادة إواملشيئة هي اإلرادة و  )) على من يشاء ((لقوله:  ؛والفائدة اليت تليها: إثبات مشيئة اهللا

  املشيئة . يست هيقسم من اإلرادة وهي اإلرادة الكونية أما اإلرادة الشرعية فل ،املشيئة بعض قسم اإلرادة

قول إن هذا الفضل الذي أريد أن أالفائدة اليت تليها: أن اهللا سبحانه وتعاىل مين على من يشاء من عباده مبعىن 

على من يشاء بفضله  ((لقوله:  ؛ينزله اهللا ال جيعل املفضل به ربا يعبد بل هو من العباد حىت ولو متيز يف الفضل

  ؛ترى هذه الفائدة هلا فروع )) من عباده

ال إذا  ؛نقول أن من آتاه اهللا الفضل مل خيرج به عن أن يكون عبدا مل خيرج به عن أن يكون عبداف نضبطها 

ما  ؛عباد اهللا ال ال؟ عبد منإفالرسول صلى اهللا عليه وسلم عبد من عباد اهللا و  ؛أيش؟  الربوبيةمنزلة يرتقي إىل 

  حىت يكون ربا ميلك النفع والضرر ويعلم الغيب ال. رتقيانزل عليه الوحي  ملانقول 



أعبد هللا من  ،أيضا يتفرع عنها: أن من آتاه اهللا من فضله خصوصا يف مسائل العلم ينبغي أن يكون أعبد هللا 

اهللا أعطاه من فضله فكان حقه عليه أعظم من حقه على غريه أليس كذلك؟ كلما عظم  السبب؟ ألن ؛غريه

إذا أنعم اهللا  ؛واضح؟ كلما عظم اإلحسان استوجب الشكر ؛اإلحسان من اهللا عزوجل استوجب الشكر أكثر

عليك إذا أنعم اهللا  ،إذا ؛رات وهكذاو ثالث نعم ثالث شك ؛الشكر؟ شكرانمن عليك بنعمتني كم جيب عليك 

بالعلم الذي ورثته من نبيك حممد صلى اهللا عليه وسلم جيب أن تكون بذلك أشد تواضعا هللا وللحق وللخلق 

  ؟ .واضح

الذين غرم أنفسهم مبا أوتوا من العلم  ـ نسأل اهللا السالمةـ هذا أيضا فرع ثالث: أن هؤالء املغرورين عن يتفرع  

إذا ما من اهللا عليهم بالعلم رفعوا أنفسهم  .....ال ال؟ يعين إو م العلفضل قيقة حرموا يف احلقد حرموا الفضل 

   .....يف  رمبا ال يقبلون احلق رمبا يكونون مشاني لبين إسرائيل إم وتعالوا حىت

)) فباءوا بغضب على غضب  (( ؛ من أين نأخذ؟الفائدة اليت تليها: أن العقوبات ترتاكم حبسب الذنوب

  باهللا ترتاكم مثل ما ترتاكم الذنوب جزاء وفاقا.فالعقوبات والعياذ 

  .))  وللكافرين (( لقوله:  ؛الفائدة اليت تليها: أن هؤالء الذين اشرتوا أنفسهم مبا أنزل اهللا أم كافرون

ـ يهينهم بعد أن ترفعوا فعوقبوا  )) مهين ((قوله: ل ؛ملستكرب يعاقب بنقيض حالهاأن الفائدة اليت تليها أيضا : 

فكال أخذنا  قال اهللا تعاىل: (( ؛وعلى هذا جرت سنة اهللا سبحانه وتعاىل يف خلقه ؛مبا يليق بذنوم ـ عياذ باهللاوال

  )). جزاء وفاقا )) وقال تعاىل: (( بذنبه

وهلم استفدنا منها فائدة أكثر مما  :من البد )) وللكافرين ((ألن هذه الكلمة:  ؛الفائدة اليت تليها: بالغة القرآن

ما لف ؛أيش استفدنا ؟ أن هؤالء كفار ولو قال وهلم لكنا ال ندري ما مرتبتهم يف دين اهللالو جاء الضمري وهلم 

الفائدة الثانية: العموم أن مثل هذا الفعل يكون به اإلنسان   ؛علمنا أم كفار )) وللكافرين عذاب أليم ((قال: 

العلة ما هو؟ ويش علة العذاب  ؛هو العذاب املهنيو الفائدة الثالثة أيضا: بيان علة احلكم  ؛كافرا هم وغريهم

وقد مر علينا أن احلكم إذا علق على وصف  ؛أي على كفرهم )) وللكافرين عذاب مهين ((كفر الاملهني؟ علته 

إذا قلت مثال اقطع السارق أي ؟  ؛دل على علية ذلك الوصف وعلى أن احلكم يقوى حبسب قوة ذلك الوصف

 ،اقطع السارق ألجل أنه سرق اآلن هو سارق الواضح العلية فيه نعم؟ إذا قلت أكرم املتقي أي؟ تقواه ،ال، يده

   مث ننتقل إىل الثانية . ؛وكلما ازدادت تقواه ازداد إكرامه أي نعم

  .......؟: الطالب



عذاب  ما هو على كل حال ما هو كل عذاب مؤملا وليس كل؛ ال ال ألن هذا مع كونه عذابا يهينهم: الشيخ

  أعظم مبلغ اإلهانةمعناه أن مبلغه من  )) مهين (( :حىت عذاب اآلخرة لكن إذا قيل ،مهينا

  ؟حسدا يفيد حترمي احلسد  ))بغيا  (( الطالب:

  أي بلى حترمي احلسد والعدوان أي نعم. : الشيخ

  ؟فيه اثبات الغضب هللا .......... الطالب:

الظاهر أنه  )) بغضب فباءوا ((إثبات الغضب هللا وإن كان ما هو واضح يعين  :أي نعم يستفاد منها : الشيخ 

ألنه  ؛غضب اهللا سبحانه وتعاىل وغضب اهللا تعاىل من صفاته أيش؟ الفعليةاثبات من  اهللا الغضب فيستفاد منه 

   فكل صفة تتعلق باملشيئة فهي صفة فعلية . ؛يتعلق مبشيئته سبحانه وتعاىل

  غضب واحد؟والالغضب من اهللا سبحانه وتعاىل كيف وضع غضب على غضب   الطالب:

  ال : الشيخ 

 ؟                                                                                                  غضب واحد  الطالب:

مث غضب مرة ثانية لفعل كذا  ؛من فعل كذا ميعين غضب اهللا عليه سبابه؛الغضب يتعدد بتعدد أ ،ال : الشيخ

  ثاين ؟  دعبطيب يف فوائد  ؛وهكذا

   .....؟الطالب :

 ....يان اجلنس مل يكن يف هذا دليل ولكن لبوإن جعلناها  ... إذا جعلنا من للتبعيض فهو دليل على : الشيخ

   عىن أكثر من بيان اجلنس.املأو ال ألا تدل على  للتبعيض

  ؛أن النفس أمانة عند العبد :)) بئسما اشتروا به أنفسهم (( هاوما يستفاد من

  )) فباعوا (( :يف قوله ني بأم باعواألن اهللا ب : الطالب

ما  اال جيوز له أن يكلفه فهذا دليل على أن النفس عند العبد أمانة ؛رواشمبعىن  )) اشتروا ((أيه أو   : الشيخ

وهلذا قال الرسول صلى اهللا عليه وسلم لعبد اهللا بن عمرو بن العاص قال له:  ؛يشق عليها أو حيرمها من فضل اهللا

)) يظلمون  ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ) مث يف القرآن ما أكثر ما مير بنا (( إن لنفسك عليك حقا (

وهلذا جيب على املرء أن يدافع عن نفسه بغري  ؛ها حق رعايتهااعلرت  كحق علي اهلالنفس يف احلقيقة  ،أنفسهم

خاف نفسه إذا  ....ل إذا جاع وأن يشرب إذا عطش وأن جيب عليه أن يأك ؛حقه من محاية هلا ألا ؟ملاذا ؛فتنة

    .نعم  الربد وهكذا متام؟

  هل العذاب املهني هلم فقط ؟......))  وللكافرين عذاب مهين شيخ؟ نعم قوله: (( الطالب: 



؟  رمبا يستفاد منه أن غري الكافرين هلم عذاب لكن ال يصل درجة  دون الفاسقني مثالعن الكافرين  : الشيخ 

يصح والعذاب  مع أنه  صلوقد يقال إنه ألجل مراعاة الفوا ؛اإلهانة ألم ما بلغوا إىل حد الكرب عما أنزل اهللا

    ...املهني للكافرين 

  ))  وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل اهللا قالوا نؤمن بما أنزل علينا ((

ولكن  ؛وهم كاذبون )) نؤمن بما أنزل علينا (( :ألم قالوا ؛بيان خداع هؤالء اليهود : يستفاد من هذه اآلية

م كاذبون وه )) نؤمن بما أنزل علينا (( :يا مجاعة واضح؟ ألم قالوا ؛قصدهم رد احلق فقط ال التمسك باحلق

  يف هذا لو كانوا صادقني آلمنوا بالقرآن الكرمي .

لإلام فيكون  )) قيل (( :أن اإلميان مبا أنزل اهللا كل ذي فطرة سليمة يدعوا إليه بناء على أن الفائدة الثانية:

  شامال.

أرجع عنه فهو شبيه على مذهب كذا وكذا يعين وال أنا الفائدة الثالثة : أن من دعي إىل احلق من هذه األمة يقال 

   .....ال تقول انا حنبلي أو شافعي . . .إذا دعيت للحق أن تقبلألن الواجب  ؛مبن؟ باليهود

  ))  ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ((

اضي املوقد مر علينا أن قد إذا دخلت على  ؛وقد للتحقيق ؛للقسمموطئة الالم هذه  )) ولقد جاءكم ((قوله: 

 ((   ولكنها قد تكون أيضا للتحقيق مثل قوله تعاىل:  ؛وإذا دخل على املضارع فهي للتقريب ،للتحقيقيا فهي 

)) فإن هذه بال ريب للتحقيق وليس  قد يعلم اهللا المعوقين منكم )) ومثل قوله: (( قد يعلم ما أنتم عليه

  لقسم فاجلملة مؤكدة بثالثة مؤكدات.لة وطئلالم للتوكيد وقد للتحقيق وهي موهي قلنا ا ؛للتغليب

 ؛ألن موسى نبيهم )) موسى ((والدليل أنه لليهود قوله:  )) ولقد جاءكم ((اخلطاب لليهود  )) ولقد جاءكم ((

لرسول صلى ا يف عهد إذ أن موسى مل يأت هؤالء الذين كانوا  ؛وهنا خاطبهم باعتبار اجلنس ال باعتبار الشخص

  اهللا عليه وسلم لكنه أتى بين إسرائيل اليهود منهم. 

الباء للمصاحبة أو للتعدية يعين جاءكم مصحوبا بالبينات أو أن البينات هي اليت أيت ا؟  )) بالبينات ((وقوله: 

 ؛ت الدالة على رسالتههي صفة ملوصوف حمذوف أي باآليات البينات أي بالعالماالبينات املراد بفتكون للتعدية و 

والسنني وأشياء كثرية  ،الذي أرسل على آل فرعون واجلراد ،لق البحرفو  ،واحلجر ،والعصا ،اليد :......ومنها

أي  ، البني مبعىن الظاهرالبني مبعىن الظاهر )) بالبينات ((وقوله:  )) والدم الجراد والقمل والضفادع ((نعم؟ 

يعين مث  ،مبهلة تيبالرت  هلةامل )) ومث تفيد  ثم اتخذتم العجل ومع هذا يقول: (( ؛أا آيات ظاهرة على رسالته

 :بعد أن مضى عليكم وقت أمكنكم أن تتأملوا يف هذه اآليات وأن تعرفوها الذي حصل أنكم مل ترفعوا ا رأسا



 تصيري، من أفعال التصيريال ؟أفعالمن ويش هذه مرت علينا قريبا  )) اتخذتم (())  اتخذتم العجل من بعده ((

 تداء واخلرب املفعول األول العجلإذا هي تنصب مفعولني أصلهما املبصريه؛  )) يعين اتخذ اهللا ابراهيم خليال ((

  فعول الثاين؟ حمذوف تقديره إهلا وحذف ما يعلم جائز.امل)) أين  اتخذتم العجل ((

ولكنه عجل من حلي صنعوا من احللي عجال  ؛هو ولد البقرة وليس عجال من حيوان )) العجل ((وقوله:  

اهم السامري وأضلهم وصار هلذا العجل خوار قيل إنه خوار حقيقي وقيل إنه خوار صوت الريح تدخل من و وأغ

ألن موسى كان قد  )) هذا إلهكم وإله موسى فنسي ((قال هلم إن  ـ والعياذ باهللاـ دبره وخترج من فيه ولكنه 

فقال هلم إن موسى ضل  ؛لى أنه ثالثون يوما فزاده اهللا تعاىل عشرا فصار أربعني يوماذهب منهم مليقات رم ع

 ؛فاختذوه إهلا ـ والعياذ باهللاـ فهذا إهلكم وإله موسى  ؛إىل إهله ختلف ما رجع فهو قد ضل ومل يهتد عن إهله وهلذا

لكن هم  ؟فكيف يكون إهلا ؛احللي بأيديهم ألم هم الذين صنعوا هذا ؛وهذا مما يدل على غباوة بين إسرائيل

  على كل حال اختذوه إهلا بعد أن ذهب موسى.

ال من بعد ذهابه مليقات ربه؟ من بعد ذهابه مليقات ربه يتعني هذا إو  ؟أي من بعد موته )) همن بعد ((وقوله:  

 ،)) وجرى هذا يم نسفالنحرقنه ثم لننسفنه في ال ألن موسى رجع إليهم وقال للسامري إن هذا يف إهله؟ ((

               ويش معىن  )) وأنتم تعلمون ((وقوله:  حرقه موسى عليه الصالة والسالم ونسفه يف اليم يف البحر.

بأيديكم وقد أتاكم موسى بالبينات وبني لكم أن اهللا رب  وهألنكم صنعتم ؛؟ تعلمون أنه ليس بإله)) تعلمون ((

 صلأي معتدون وأ )) ظالمون )) (( وأنتم ظالمون (( ؛يف موضع نصب) ) تعلمونوأنتم  ((ومجلة  ؛العاملني

 ((أصل الظلم نقص لقوله تعاىل: إن قلت  ؛ومسي العدوان ظلما ألنه نقص يف حق املعتدى عليه ؛الظلم النقص

موضع يف حال  )) وأنتم ظالمون ((ومجلة  ؛أي مل تنقص))  كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا

وأيهما أبلغ يف القبح أن يتخذ اإلنسان العمل  ؛حال من أين؟ من فاعل اختذمت يعين واحلال أنكم ظاملون ؛النصب

  ه وهو جاهل ؟ األول أشد أي نعم. خذأو أن يت ؟القبيح وهو ظامل يعرف أنه ظامل

     ما سؤالك يا أخ؟

  ؟............ الطالب:

ما  )) ما هي للحصر ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات ألن قوله تعاىل: (( ؛ال أكثر من ذلك الشيخ :

، وإال هي أكثر من منها ربحىت لو قاهلا لكان اآليات هي أك إن اآليات اليت هي تسع ما قال ،يقتضي احلصر 

  . عددنا فوق كثريا هذا وحنن

   ما ميزة هذه التسعة ؟: الطالب



فهي أفضل من غريها  . . .هميدتعمن  صارت حجة على بين إسرائيل ملا فيها  ألا تسعةالهذه  ميزةالشيخ : 

   وأكثر.

والعلماء  ؛يف القرآن كثريا تأيت؟ إذ ويش إعراا؟ هذه  من)) إذ ويش إعراا يا غا وإذ أخذنا ميثاقكمقال: (( 

ذكروا إذ اذكروا، اواحد يقدر أو إذا كان اخلطاب ألكثر من  ؛ذكرا :تقديره ؛يعربوا بأا مفعول لفعل حمذوف

  ومسي العهد ميثاقا ألنه يتوثق به  ؛مليثاق العهد ؛أخذنا ميثاقكم



وجعلوا ينظرون إىل  ،وجعلوا يشاهدونه الناس ينظرونه فوقهم كأنه ظلة سجدوا، سجدوا خوفا من اهللا عزوجل

وهلذا ذكر بعض أهل العلم أم يرون إن أفضل  ؛عنهم ن إىل اهللا سبحانه وتعاىل بأن يرفعاجلبل وهم يتضرعو 

أن يسجدوا وعيوم إىل السماء يقولون هذه  ،يسجدون وعيوم إىل السماء أنالسجدة يسجدون هللا ا 

 )) ورفعنا فوقكم الطور ((  بقى رافع رأسه كذا السجدة أجنانا اهللا ا فهي أشرف سجدة عندنا فإذا سجد

ما  )) خذوا ما آتيناكم ((فعل أمر وهو يف حمل نصب مقوال لقول حمذوف أي قلنا  )) خذوا ((ديدا هلم 

؟ به ا آتيناكم أيش املرادمبواملراد  ؛الثابتة والنشاط القوة يف التنفيذ فاجلد العزمية ؛اطأعطيناكم بقوة أي جبد ونش

فأمروا بأن يأخذوا  ؛املراد أمر بالسمع وليس مسع األذن ولكنه مسع االنقياد واالستجابة )) واسمعوا ((التوراة 

  . يستجيبوا وينقادوا  ،بالتوراة بقوة وأن يسمعوا

فما مسعوا السمع الذي  ؛مسعنا بآذاننا وعصينا بأفعالنا ـ ذ باهللاو عـ أ )) قالوا سمعنا وعصينا ((وكان اجلواب: 

    طلب منهم ولكنهم استكربوا عنه.

وقال  )) سمعنا وعصينا ((ظاهر اآلية الكرمية أم قالوا ذلك لفظا  )) سمعنا وعصيناقالوا  ((وقوله تعاىل: 

وأم مل يقولوا  ،فيكون التعبري بالعصيان هو عبارة بأفعاهلم ،بألسنتهم وعصوا بأفعاهلم )) قالوا سمعنا ((بعضهم 

 )) سمعنا وعصينا ((ولكننا نقول ردا هلذا القول ما املانع أن يقولوا  )) عصينامل يقولوا  )) عصينا ((بألسنتهم 

الذين استطاعوا الذين جترؤا أن  ؟)) أيش املانع لن نؤمن لك حتى نرى اهللا جهرة وهم الذين قالوا ملوسى: ((

سمعنا  (( وايقول ))؛ سمعنا وعصينا ((يتجرؤون أن يقولوا  )) لن نؤمن لك حتى نرى اهللا جهرة ((يقولوا 

نعم؟ وكأن الذين قالوا إن املراد باملعصية هنا فعل املعصية وليس معىن أم قالوا بألسنتهم عصينا   )) وعصينا

الذي  ،هذا أمر يأخذ أنإم التزموا ذا واجلبل فوق رؤوسهم ومن كان هذه حاله نعم؟ ال ميكن أن  كأم قالوا

ال مانع ملن تكون النية اجلازمة اليت أظهروها  :ولكننا نقول ))؛ سمعنا وعصينا ((فوقه جبل ما ميكن أن يقول 

    .ال مانع أن يكون حقيقة يف املوضوعالتهديد بعد أن رفع عنهم هذا 

وإن شئت فقل اخلروج عن الطاعة هذا العصيان هو اخلروج عن  ؛وما هو العصيان؟ العصيان هو خمالفة األمر 

 ؛الطاعة سواء ذلك يف خمالفة املأمور أو يف فعل احملظور أفهمتم؟ املعصية تكون يف ترك املأمور ويف فعل احملظور

ومن زنا وسرق أو شرب اخلمر  فهو  ؛اهللا ورسولهفمن ترك اجلماعة وهي واجبة عليه فهو عاصي نقول أنه عصى 

  .أيضا عاص هللا ورسوله

إنه  :قال بعضهم )) أشربوا في قلوبهم (( ـ )) أعوذ باهللا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل (( 

     ومعىن  ؛ألن العجل نفسه ال ميكن أن يشرب القلب ؛على تقدير مضاف أي أشربوا يف قلوم حب العجل



ج ز تبه كما مي زجتمج به القلب وال ال؟ از تمالقلب نعم؟ إذا اأنه جعل هذا احلب كأنه ماء سقي به  ))أشربوا  ((

ا املدر هذه الطني اليابسة يسمو ....ه؟رفتعرفه؟ سيد من يع سعيدتعرفون املدر يا  ؛ملدر إذا أشرب إياهبااملاء 

  إمنا الطني اليابس ميسى مدرا ؛عاميةو ألغة العربية  هي يأدر عندنا الناس اجلمر ما 

  يسمى مدرا؟. ةالطني احلمر  الطالب:

   ؛ةما هو شرط احلمر  ،ال  الشيخ :

  ال عندنا الطني احلمر يسمونه مدرا غري الطني هذه: الطالب

أشرب به العجل ولكن عرب أن هذا القلب  ـ ياذ باهللاعوالـ املهم أم  ؛سمى مدريال كل طني يابس  الشيخ :

  ألنه أبلغ كأن نفس العجل دخل يف قلوم وهذا أبلغ والعياذ باهللا .  ؛بالعجل عن حبه

ولكن من بالغة القرآن أن  ؛من الذي أشرب هذا يف قلوم؟ اهللا سبحانه وتعاىل )) أشربوا في قلوبهم ((قوله: و 

وقال  ، ) والشر ليس إليهألن النيب عليه الصالة والسالم يقول: (  ؛ما يكرهه اهللا يعرب عنه غالبا للبناء اهول

 ((        : )) الشر قالوا وأنا ال ندري أشر أريد بمن في األرض أم أراد بهم ربهم رشدااهللا عن اجلن: (( 

لوم العجل وهذه فتنة أشربوا يف ق ـ والعياذ باهللاـ املهم أن هؤالء  ؛ما نسبوه إىل اهللا والرشد نسبوه إىل اهللا )) أريد

أن يشرب يف قلب املرء ما ال يرضاه اهللا والعياذ باهللا فإن هذا من أعظم الفنت سواء كان حب معبود أو حب 

حب النكاح قد يشرب يف قلب  ؛وحب املال قد يشرب يف قلب املرء حىت ينسى به مصاحل دينه ودنياه ؛مطلوب

لي العبد بالبالء ألنه يبتفاهللا سبحانه وتعاىل قد  ؛وعلى هذا فقس ـ باهللا والعياذـ املرء حىت يوقعه أحيانا يف احلرام 

سببية أي بسبب كفرهم )) والباء هنا لل بكفرهم أشربوا في قلوبهم العجل ((وهلذا قال:  ؛أهل ألن يبتلى بذلك

مث أشربوا  ،فصاروا كفارا به ؛اإلمث قبل أن يقعوا فيه نووا قد ـ والعياذ باهللاـ ألم  ؛على عبادة العجل باهللا السابق

إنما فتنتم  يا قومقال هلم هارون عليه الصالة والسالم: ((: يف قلوم العجل حىت صاروا ال ميكن أن يتحولوا عنه

لكن ماذا كان  ؛)) مع أن هارون كان وكيال وخليفة ملوسى ن فاتبعوني وأطيعوا أمريبه وإنما ربكم الرحم

)) أصروا والعياذ باهللا ألنه أشربوا يف قلوم  يه عاكفين حتى يرجع إلينا موسىلن نبرح عل جوام هلارون؟ ((

   العجل بكفرهم.

أو  ،خياطب اهللا من ؟ موسى؟ خياطب النيب صلى اهللا عليه وسلمقل ))  قل بئسما يأمركم به إيمانكم((  

إيمانكم إن  به بئسما يأمركم  خياطب كل من يصح توجيه اخلطاب إليه أي قل أيها املخاطب أو قل أيها النيب ((

  ال متصرف؟ إهنا فعل ماض جامد و  )) بئس (()) كنتم مؤمنين 

  جامد: الطالب



  تعرف يا وليد اجلامد وغري اجلامد ؟ الشيخ : 

  نعم : الطالب

  ويش اجلامد؟  الشيخ :

  تصرفياجلامد الذي ال  الطالب: 

  مثل؟   الشيخ :

   ؛بئس الطالب:

  ؟ىعس  الشيخ :

  ؛جامد ىعس الطالب:

  جامد وليس  أنه  صلاألي ولكنه أو يعس وابعضهم يقول مثل قد  يعس الشيخ :

  : جامد الطالب

ويش إعراب ما ؟ هذه نكرة يف  )) بئس ما (( :نعم؟ وقوله فعل ماض جامد يراد به إنشاء الذمطيب الشيخ :

بئس ونعم وما  و ؛بئس شيئا يأمركم به إميانكم :يعين ؛متييز على كونه حمل نصب مبين على السكون النصب

يعين إذا كان عبادة  ؛عليه السياق أي بئس شيئا يأمركم به إميانكم عبادة العجل دل حمذوف أشبههما حيتاج إىل 

ال بأمر قبيح؟ بأمر قبيح يعين أين إميانكم وأنتم قد إو رشد  أمركم بأمر مالعجل هو مقتضى إميانكم فهل إميانك

طيب   أما هذا اإلميان الذي زعمتموه هو الذي حبب إليكم عبادة العجل وعبدمتوه.و قلوبكم العجل أشرب يف 

ال ال؟ أي نعم حقيقي ألنه سبق أنه ال يوجد يف القرآن كلمة جمازية بناء على إإسناد األمر إىل اإلميان حقيقي و 

يعين فأمر اإلميان هلم  ؛اق وقرائن األحوالوأن معانيها تفهم من السي ،أن الكلمات يف نفسها ليس هلا معان ذاتية

امليل إليه واحلرص على  يقتضي ايشمثال أنت حتب هذا الشيء حبك إياه  ؛ما يقتضيه اإلميان ما يقتضيهمعناه 

فرة منه والبعد عنه وأن ال تتوصل إليه بأي سبب من تكره هذه الشيء حبك إياه يقتضي الن ؛احلصول عليه

أمرهم بأمر ال يقتضيه  أم مؤمنون الذي يزعمونههذا فإميام  ؛ياذ باهللا بالعجل صاروالعـ  فحبهم  ؛األسباب

يعين إن كنتم  التحدي)) هذه شرطية للجنس واملقصود ا  إن كنتم مؤمنين وقوله: (( اإلميان وهو عبادة العجل.

 )) إن كنتم مؤمنين ((طيب وإمنا قال سبحانه وتعاىل:  ؛مؤمنني حقيقة فكيف يأمركم إميانكم ذا العمل القبيح

)) فهل الذي أنزل  وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل اهللا قالوا نؤمن بما أنزل علينا ألنه ذكر عنهم حني سبق ((

فإذا كنتم مؤمنني حقيقة فلماذا يأمركم اإلميان ذا الفعل  ؛دوا العجل؟ ال ما أنزل عليهم ذلكعليهم أن يعب

  بيح الذي هو عبادة العجل. الق



  ؟ ))ما  ((إعراب   الطالب:     

  متييزا نكرة مبنية على السكون يف حمل نصب على أا إ الشيخ :

  ؟ملاذا: متييز الطالب

   نعم؟ )). . . قل إن كانت فاعل بئس حمذوف. مث قال اهللا تعاىل: (( ؛متييز للفاعل احملذوف  الشيخ :

  ؟...........: الطالب

ما هو املراد به ترك العمل وهو الذي دعى الذين  ،ما هي بعيدة واآلية رجحنا أن القول هذا حقيقة الشيخ :

فالبد أن هذا  ؛واجلبل فوق رؤوسهم )) سمعنا وعصينا ((ذهبوا أنه عبارة عن ترك العمل قالوا ما ميكن أن يقولوا 

ما يهمه ما يذكرون الذي  الكالم ارتفع عنه قال هذاإذا  ألنه ما قلنا ذلك ؛عاناملنقول هذا ما هو املراد به ولكن 

   حصل هلم من قبل.

  شيخ تقدير ما نقدر الشيء الذي أمر به؟: الطالب

   شيئا ألن التمييز البد أن يكون نكرة ما يأيت معرفة. ،ال  الشيخ :

          دون الناس فتمنواقل إن كانت لكم الدار اآلخرة عند اهللا خالصة من  قال اهللا تبارك وتعاىل: ((   

هل كان  )) إن كانت لكم الدار اآلخرة عند اهللا خالصة (( )) قل إن كانت لكم الدار اآلخرة (())  الموت

  ال ناقصة؟ إهنا تامة و 

  تامة؟  ؛ناقصة، تامة الطالب:

 ((      وتكون  )) لكم الدار ((وأين خربها ؟  جيوز أن يكون خربها اجلار وارور يف قوله:  ؛ناقصة الشيخ :

وجيوز أن تكون خرب خالصة قل إن كانت  ؛حاال من الدار يعين حال كوا خالصة من دون الناس ))صة خال

 )) اآلخرة قل أن كانت لكم الدار ((يقول اهللا:  ؛واملعىن واحد؛ .نعم؟ من دون الناس لكم الدار اآلخرة خالصة

 لن تمسنا النار إال أياما معدودة ألم قالوا: (( ؛وإمنا قال ذلك أو أمر أن يقول ذلك ،واملراد بالدار اآلخرة اجلنة

الذي يقول هذا الكالم ويش يدعي ؟ يدعي  ،حنن يف اجلنة هذا كالم اليهودنكون )) وبعدها ختلفوننا يف النار و 

يقولون إن اهللا فضلنا على  ؛روهلذا اليهود يدعون أم شعب اهللا املختا ؛أن الدار اآلخرة له من دون الناس

يام معدودة مث خيرج إىل أل هادخلو يستحقون النار امل ....وأم  ،ويدعون أن اآلخرة هلم من دون الناس ،العاملني

 ((ألن معىن  ؛)) فسروها بأا خاصة خالصة عند اهللا قل إن كانت لكم الدار اآلخرة فاهللا يقول: (( ؛اجلنة

 ؛اليت ال يشوا شيء مبعىن ال يشاركه فيها أحد )) معناه خالصة املراد بالـ((أن أي خاصة وحيتمل  )) خالصة



 .                                                                                     واملعنيان مؤدامها واحد

  ويش إعراب الفاء ؟  من ؟الفاء يا غا )) فتمنوا ((وقوله: 

  الشرطجواب  الطالب:

وقد  ؛جواب أيش وهو؟ إن كانت وإمنا احتيج إىل ربط اجلواب ا ألن الفعل الذي بعدها فعل أمر الشيخ :

بية وجبامد ومبا وقد : امسية طل الفاء ربط اجلواب بالفاء يف سبعة مواضع نعم؟ ستة مواضع ربطإنه جيب  :قالوا

                                                                                  . جيب أن تقرتن بالفاء  سبعة مواضع وبلن وبال....

إذا   هألن ؟والتمين أيضا طلب حصول احملبوب وال ال؟ كيف ذلك ؛أي اطلبوا حصوله )) تمنوا الموت ((وقوله: 

يش يتمىن؟ أن و كانت لكم الدار اآلخرة عند اهللا خالصة من دون الناس فالدار اآلخرة خري من الدنيا واإلنسان 

قدمي متهدم ختشى منه أن يسقط عليك هل تقول ليتين أسكن يف بيت لو كنت يف بيت  ؛ينتقل إىل ما هو خري

فإذا كنت  ؛الشك خري من الدنيابرة هلم فاآلخرة وإذا كانت اآلخ ،اآلخرة لنا :هؤالء يقولون ؛تقول ذلك ؟جديد

  .  ؛هلم يترى أن اآلخرة لك فإنك يلزمك أن تتمىن املوت لتصل إىل ما هو خري عرفتم؟ وهذا حتدي حتد

)) ألن اهللا  وال يتمنونه أبدا)) وكذلك يف سورة اجلمعة قال: ((  ولن يتمنوه أبدا وهلذا قال اهللا تعاىل هنا: ((

م حيبون الدنيا أكثر من اآلخرة كما سيأيت فيما أإذا  ؛يعلم أم لن يتمنوه فتحداهم به ألم ما ميكن يتمنوه

وظاهر اآلية الكرمية على ما شرحنا اآلن أن اهللا أمر نبيه أن يتحداهم بأنه إن كانت الدار اآلخرة لكم كما  ؛بعد

الذي رجحه ابن جرير وكثري من  وهذا ال شك هو ظاهر اآلية الكرمية وهون فتمنوا املوت لتصلوا إليه و معز ت

أي فباهلونا ومتنوا املوت ملن هو كاذب  )) فتمنوا الموت ((وذهب بعض العلماء إىل أن املراد بقوله:  ؛املفسرين

عالوا فمن حاجك به من بعد ما جاءك من العلم فقل تكقوله تعاىل يف سورة آل عمران: ((   همنا فيكون هذ

)) فيكون  نبتهل فنجعل لعنة اهللا على الكاذبينندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم 

ورجح هذا ابن كثري وضعف األول بأنه لو كان املراد أن  ؛املوت عن طريق أيش؟ عن طريق املباهلة متين معىن

ون أنتم أيضا إن كنتم تقولون إن الدار اآلخرة لنا فتمنوا أيضا علينا حنن ويقول يتمنوا حصول املوت لكانوا حيتجون

ألنكم أنتم أنتم متنوا املوت فهم يقولون  ؛ألن التحدي يكون إيانا بذلك ليس بأوىل من حتدينا إياكم به ؛املوت

ت أنتم أيضا تقولون إن الدار اآلخرة لكم وأن اليهود بعد بعثة الرسول صلى اهللا عليه وسلم يف النار فتمنوا املو 

فإن خير الناس  ( ؛وال يشرع لنا أن نتمىن املوت نتمىن املوتال حنن ألننا  ؛وهذا ما يصح وهذا ال يصح ؟أيضا

واإلنسان يتمىن أن  اهللا ميد بعمله بعمره على زيادة عمل صاحل يستفيد به وال  ) من طال عمره وحسن عمله

املعىن الذي حنى إليه ابن كثري قوي جدا حقيقة هذا و وهلذا  ؛لو هو من أتقى الناس ما متىن املوت ،يتمىن املوت



والذين أخذوا بظاهر السياق قالوا نأخذ به ألن املقام مقام  ؛لكنه قوي قوي جداو وإن كان خيالف ظاهر السياق 

نوه أنتم هم برادين علينا بقوهلم متاملوت ولو تنني أم لن يفعلوا وهم ما هم مب ،حتدي قد علم اهللا أم مل يفعلوا

فأما قولنا هذه القضية قضية خاصة  ؛ولن يقولوا أيضا لنا متنوه ،نعم؟ فهم املدعون وقد علم اهللا أم لن يتمنوه

هو  الثاينلكن و  )) يتمنوه مول ((اهللا يقول:  ؛حتدث اهللا عنها وأخربنا ماذا تكون النتيجة بدون أن يقع األمر

أا أخذ مبا يقتضيه ظاهر القرآن ونقول هذه قضية معينة أخرب اهللا نأخذ؟ فأيهما ن )) وال يتمنونه أبدا ((: اآلية

   أو نأخذ مبا يؤيد املعىن العام الذي ذهب إليه ابن كثري.لن تكون 

  ؟ما هو سبب نزول اآلية: الطالب      

  . نزول ال، ما ذكروا سبب سبب نزول واما ذكر   الشيخ :

ومن املعلوم أن ابن ظاهر كالمه أنه يف املباهلة ابن عباس ظاهر كالمه أنه يف املباهلة بن عباس ا عن اتفسري ذكروا 

يف التفسري وقد دعاه النيب صلى اهللا عليه وسلم  معتمدلتفسري ألنه صحايب و يف اعباس رضي اهللا عنه يرجع إليه 

: الطالب                                                                                أن يعلمه اهللا التأويل .

  ........؟

مع آخر ألن هذا املباهلة مع النصارى اليت ذكرت يف آل عمران مباهلة  قأي نعم تكون مباهلة بطري  الشيخ :

أما هؤالء  ؛ملباهلة ولكنهم أبوا واستسلموا ورضوا باجلزيةا طلب منهم النصارى الذين ذكروا يف عيسى ما ذكروا ف

    فهي املباهلة مع اليهود

  أما جيوز متين املوت؟          الطالب:

نزل به وإن كان ال محالة فليقل  لضرال يتمنين أحدكم الموت  (يقول النيب صلى اهللا عليه وسلم:  الشيخ :  

     .) وتوفني ما علمت الوفاة خيرا لي لي اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا

   وإذا خشي الفتنة؟  الطالب:

وال يقول  ) عبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتونباللهم إن أردت  (أما إذا خشي الفتنة فيقول:   الشيخ :

قذ اهللا على أيديه أناسا لوال وجوده بينهم ما نأمتين يعين أنه ما يدري قد يكون بقاءه يف الفتنة خريا له ولغريه قد ي

  ، ) غير مفتونفاقبضني إليك  يقول ( ؛أنقذوا

  : ..........؟الطالب

ال بعد إفيقيد املوت بكونه غري مفتون سواء اآلن و  ) فاقبضني إليك غير مفتون هذا الكالم  (يقول   الشيخ :

   زمان .



 ؟                                                                                           ...باهلةامل ما هي الطالب: 

       كم وأنفسنا ء نا ونسانساءكم و ء نا وأبناءندع أبنافقل تعالوا  (( اهللا: لااملباهلة مثل ما ق الشيخ :

أو الكاذب ، ويدعون اهللا سبحانه وتعاىل بأن الكاذب عليه لعنة اهللا ]الفريقني[)) جيتمعون هؤالء  وأنفسكم

ة للبالء ولذلك ما ينبغي لإلنسان أن ضأو الكاذب عليه يكون كذا وكذا نعم؟ وهي يف احلقيقة املباهلة عر  ،ميوت

سالم نعم إذا كان ذلك يف مصلحة اإل ،إال إذا كان ذلك يف مصلحة اإلسالمأن يباهل ما ينبغي لإلنسان  ،ليباه

                                           إن صح ...اهلته.بمن شاء  :مسألة العول وقالأنكر وهلذا ابن عباس رضي اهللا عنه  ؛ال بأس

  ........؟: الطالب

لكن  ؛ى أن املراد يتمنون املوت بدون مباهلة نعم؟ ظاهر اللفظدل علتنا سياق اآلية واليت بعدها حنن قل: الشيخ 

   اآلخرة لنا فتمنوا.الدار معىن الذي ذكر ابن كثري وهو أم قد حيتجون علينا ويقولون أنتم أيضا تقولون إن 

وابن كثري قدر شيء بني الفعل واجلواب  يعين:  فيه جواب للشرط)) حرف الفاء  فتمنوا قوهلم: (( الطالب:   

                                                                                                 فنبتهل مث يتمىن . . ؟ 

  فتمنوا املوت عن طريق املباهلة ، نعم؟ أقولأي فتمنوا املوت عن طريق املباهلة: الشيخ 

  اهلةباملين مباهلة متين بعد يع  الطالب:

 ،اللهم من كان منا كاذبا فأمته مثال :فيقول مثال ؛التمين هو من صيغة املباهلة من صيغة املباهلة التمين:الشيخ 

  فيقول متنوا املوت يعين فباهلونا بتمين املوت.، املباهلة ا معىنهذ ؛أو فيموت

    . الراجحالطالب:

اإليراد الذي ذكره  أن فهل نأخذ بظاهر اللفظ ونقول ؛ظاهر اللفظ واملعىن على كل حال عندنا اآلنو  : الشيخ

فهم مل يقولوا  ؛فيقول لكم متنوهقال اهللا ما  ،يقولون لنا متنوا اهللا أخربنا بأم لن يتمنوه ولن ابن كثري مدفوع بأن

الوا للمسلمني متنوا املوت يف هذا يعلمون إم لو ق اليهود ،ذلك لن يلهموا إياه نعم؟ ألم يعلمون اليهود الحظوا

 ؛ومل يتمنوه أيضا هم ،يقولوا للمسلمني متنوا املوت ؟ يتمنون وال يهمهم نعم؟ فلذلك لنال الإتمنون و ياملقام 

   . يكون البقاء على ظاهر اللفظ أوىل والعلم عند اهللا نعم ،فيكون البقاء على ظاهر اللفظ يكون أوىل

                       ؟                                               . ).......(: عليه وسلم قالأن النيب صلى اهللا  الطالب:

يعين  )) فتمنوا الموت ((على ظاهر اللفظ أن املراد ما أدري حديث أو ما أدري؟ الصحيح يكون يدل : الشيخ 

   حقيقة بدون مباهلة أي نعم.

  . ؟....: الطالب  



  متين الشهادة غري ،ال ال: الشيخ 

  : ..........؟الطالب

نعم متين الشهادة ما  ؛أن يستعجل املوتبألن متين الشهادة أن ميوت اإلنسان على صفة معينة ما هو  :الشيخ

   ..يف سبيل اهللا.... يستلزم متين املوت وإمنا معىن متين الشهادة أن متوت على صفة معينة .

ألم يعلمون أم لو أوردوا ذلك  ؛نو يك القرآن ونقول إيرادهم علينا لنهر إذا نرجح ظاعلى كل حال طيب   

 ،ألم يعلمون حقيقة األمر أن اآلخرة ملن؟ للمسلمني قصود إقامة احلجة لكنهم لن يفعلواألن امل ؛علينا لتمنيناه

م وأنه رسول رب هءرفون أبناعألم يعرفون النيب صلى اهللا عليه وسلم كما ي ؛يعلمون أن اآلخرة للمسلمني

لكنهم حسدا كما قال اهللا تعاىل  ؛العاملني وأنه جاء باحلق فهم يعلمون ذلك ويعلمون أم هم أيضا على باطل

                                                            .))بغيا أن ينزل اهللا من فضله على من يشاء من عباده  أخرى: ((يف آية 

إن كانت فتمنوا إن كنتم هذا شرط  ،)) هذا شرط يف شرط فتمنوا الموت إن كنتم صادقين قال اهللا تعاىل: ((

ألن الصادق يكون الصدق أوال يف  )) صادقين ((ال الثاين؟ الثاين هو األول ؟ إاألول و  ؟ا السابقمأيه ؛يف شرط

وهكذا كلما دخل شرط يف شرط فإن الثاين هو األول مثل قول  ؛مث اإلثبات أن اآلخرة هلم مث متين املوت ،دعواهم

                                    ." انها كرمز عز  منا معاقل عروا تجدوا  ذإن تستغيثوا بنا إن ت"        الشاعر: 

أنكم إذا ذعرمت  املعىن فيصريال ال؟ إالذعر قبل االستغاثة و   وين الشرط يف الشرط ؟ إن تستغيثوا بنا إن تذعروا

    فاستغثتم بنا وجدمت معاقل عز ذاا كرم

  : .........؟الطالب

إقامة احلجة باخلصم إفحام  ال الشرط الثاين على الصحيح ما حيتاج إىل جواب يف مثل هذا الرتكيب.: الشيخ 

بما أنزل هللا قالوا نؤمن وإذا قيل لهم آمنوا  (( .....)) فلم تقتلون أنبياء اهللا (( ه:على قول ؛عليه من فعله 

   )) بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم

وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل اهللا قالوا نؤمن بما أنزل علينا  (( تعاىل: قال اهللا ،أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

  )) اهللا من قبل إن كنتم مؤمنينويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء 

  ألم يقولون ال نؤمن إال مبا أنزل علينا . ؛عتو اليهود وعنادهم :يستفاد من هذه اآلية الكرمية  

قالوا نؤمن  ((شبها من اليهود الذين  يهمن املقلدين فإن ف هالفائدة الثانية: أن من خالف احلق من أجل متبوع

ال أنا مذهيب كذا قلنا له إن فإذا قيل لشخص مثال هذا هو حكم اهللا وق )) هبما أنزل علينا ويكفرون بما وراء



شبهة من اليهود سواء مذهبه حنفيا أو حنبليا أو شافعيا أو مالكيا أو ظاهريا كل من بني له احلق وقال أنا  فيك

  ال أتبعه فيه شبه منهم .

  الفائدة الثالثة: ذم من ال يؤمن باحلق.

  ب قبول احلق من كل من جاء به.والفائدة الرابعة: وجو 

وجه ذلك؟ أن اهللا أقام على هؤالء اليهود احلجة أقام  ؛حام اخلصم بإقامة احلجة عليه من فعلهفالفائدة اخلامسة: إ

فهل ألم قالوا نؤمن مبا أنزل علينا وهم قد قتلوا أنبياء اهللا الذين جاءوا بالكتاب إليهم  ؛احلجة عليهم من فعلهم

قل  ((قال وهلذا  ؛ال ال؟ ليس حبق ألم لو كانوا مؤمنني حقيقة ما قتلوا هؤالءإنؤمن مبا أنزل علينا و قوهلم حق 

  )). فلم تقتلون أنبياء اهللا من قبل إن كنتم مؤمنين

يعين رسله إذا أم قتلوا  )) فلم تقتلون أنبياء اهللا ((ألن قوله:  ؛أيضا: أن الرسول يطلق عليه النيب الفوائدومن 

  ن بلغهم الرسالة .م

فإن  )) إن كنتم مؤمنين ((وفيها أيضا دليل على أن اإلميان يقتضي قبول احلق من كل من جاء به لقوله: 

   الواجب عليكم أن ال تقتلوهم بل تقبلوا منهم .

  ))  ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمونمث قال اهللا تعاىل : (( 

اختذوا العجل  ،؟ جاءهم موسى بالبيناتيا صاحلوجه ذلك  ؛ية أيضا إقامة الربهان على عناد اليهوديف هذه اآل

  إهلا. 

  الفائدة الثانية: سفاهة هؤالء اليهود مباذا يا عبد الكرمي ؟

   ....ألم رأوا احلق مثجاءهم بينات  : الطالب

يعين هذا  ا؛ نعمباختاذهم العجل إهل؟ عندهم رشدفاهتهم وأم ما سيعين هذا دليل على عتوهم لكن  :الشيخ

  السفه عجل تتخذه إهلا نعم؟.

ها من اإلعراب ويش حمل ؛الفائدة الثالثة: أن هؤالء اليهود عبدوا العجل عن ظلم ما هو عن جهل بل هم ظاملني

  نعم. )) اتخذتم ((؟ من فاعل حال  ؟جلملةا

؟ لقوله اغتنموا  غامنلقوله: ؟  فرصة غياب موسى مما يدل على هيبتهم لهالفائدة الرابعة: أن هؤالء اليهود اغتنموا 

  فرصة غيابه ألم يهابونه

  : .........الطالب

  من اآلية؟ا من أين أخذ الشيخ



  غريهامن آية  أخذا : الطالب

  ؛آية غري هذهنعم؟  :الشيخ 

  ))  من بعده ((: الطالب

   يعين من بعد موته طيب. )) بعدهمن  (( :نعم من بعده، لقوله  :الشيخ 

وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا مث قال اهللا تعاىل: ((  

   ))  وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئسما يأمركم به إيمانكم  إن كنتم مؤمنين

  يا مصطفى؟    تؤخذ من أين ؛امليثاق على بيين إسرائيل باإلميانيستفاد من هذه اآلية: أن اهللا أخذ 

  ..........:الطالب

  ؟  عبد اهللا ؛آنافهم يل ما آمنوا إال عن كره ورغما عنالفائدة الثانية: أن بين إسرائ الشيخ:

  .))  ورفعنا فوقكم الطور ((من قوله: اآلية  : الطالب

  عبد الرمحن؟ ؛الفائدة الثالثة: بيان قدرة اهللا عزوجل)) . ورفعنا فوقكم الطور (( الشيخ

  رفع اجلبل فوقهم  الطالب:

وأنه سبحانه وتعاىل قادر على خرق  ،الفائدة الرابعة: دليل على أن أمر الكون كله بيد اهللا عزوجلفوقهم  :الشيخ

  حممد؟ ؛العادات

   )) ورفعنا فوقكم الطور ((من قوله: : الطالب 

  ألن هذا خارق للعادة مما يدل على أن األمر كله أمر الكون بيد اهللا عزوجل. :الشيخ

  ؟حجاجمن أين نأخذها  ؛والفتور ومن فوائد اآلية: وجوب تلقي شريعة اهللا بالقوة دون الكسل

  ...... :الطالب

فإن  )) بقوةما آتيناكم خذوا  ((قوله:  ))؛ واسمعوا قالوا سمعنا وأشربوا في قلوبهم العجل ((:  الشيخ

  مية ال بالفتور والكسل.اإلنسان شريعة اهللا بالقوة والعز  الواجب أن يتلقى

  ؟  .. . .شيخ اهللا أعطاهم قوة وال هم  الطالب: 

  . يعين معىن تقبلوا هذه شريعة اهللا بقوة والنشاط )) خذوا ما آتيناكم بقوة (( ،ال : الشيخ

يان عتو بآدم من أين نأخذ؟  ؛ما جتد آية إال جتد فيها هذه الفائدةومن فوائد هذه اآلية: بيان عتو بين إسرائيل 

  بين إسرائيل؟ 

  بقوة : الطالب



  بقوة؟ ال يا أخي  : الشيخ

  )) قالوا سمعنا وعصينا (( الطالب:

 عذروا وهذا أبلغ ما يكون يف العتو والعياذ باهللا لو ما مسعوا كان يقال  )) قالوا سمعنا وعصينا (( : الشيخ

  . )) قالوا سمعنا وعصينا ((جبهلهم لكن 

ابراهيم؟ أن السمع نوعان مسع  ؛من أين نأخذ ؛إدراكومسع  ،ومن فوائد اآلية: أن السمع نوعان: مسع استجابة

  االستجابة ومسع اإلدراك؟ 

  )) واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا ((قوله :  الطالب:

  طيب أيهما سنأخذ اإلجابة؟   الشيخ :

    )) نأخذ منه اإلجابة سمعنا(( :قوهلم من الطالب:



فلو كنتم  )) إن كنتم مؤمنين ((لقوله:  ؛ن حقا ال يأمره إميانه باملعاصيمومن فوائد اآلية أيضا: أن املؤ 

  مؤمنا حقا ما اختذمت العجل إهلا. 

من أين  ؛بين للمجهولاملنفسه بل يذكره بصيغة  إىل ومن فوائد اآلية أيضا: أن الشر ال يسنده اهللا تعاىل

  ؟ ..نأخذها يا

   )) يأمركم(( : الطالب

يسنده اهللا إىل نفسه ال أن الشر أو ما أشبه ذلك  :أنتم فامهني السؤال؟ أن من فوائد اآلية ،ال الشيخ :

وألقى اهللا  :مل يقل اهللا تعاىل )) أشربوا في قلوبهمو  ((خليل؟ من قوله: يا يسنده للبناء للمجهول يال 

   )) أشربوا في قلوبهم ((يف قلوم حب العجل بل قال: 

   عبد الرمحن؟ نعم، وهي؟ هل هلا نظري من القرآن؟و 

  )) وأنا ال ندري أشر أريد بمن في األرض أم أراد بهم ربهم رشدا  ((: الطالب

  ))  وأنا ال ندري أشر أريد بمن في األرض أم أراد بهم ربهم رشدا (( الشيخ :

  ما هي الفائدة؟  : الطالب

ألن  ؛للمفعول وما يشتق منه ال يضيفه اهللا إىل نفسه بالبناء للفاعل بل بالبناء الفائدة أن الشر الشيخ :

) مفهوم يا مجاعة؟ وقد مر هذا علينا يف باب  الشر ليس إليك (النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول: 

وجل كل نسيتم؟ يعين تقدير اهللا عز  والقضاء والقدر يف العقيدة وذكرنا أن الشر يف املفعول ال يف الفعل أ

واخلري  ،حىت العجز والكيس :شيء فهو بقضاء اهللا وقدره حىت كما قال الرسول عليه الصالة والسالم

ألن اهللا ما أوجده إال حلكمة بالغة  ؛هو خري ،لكن الشر بالنسبة لفعل اهللا له خري ليس بشر ؛والشر

ملكروهات والشرور نعم؟ ولعلكم ا نا ذكرنا حوايل مثان فوائد إلجيادوأظن أن ؛وغاية حممودة وإن كان شرا

  ؟ .....لإن شاء اهللا على ذكر منها نعم؟ أو صار ك

  .. البعض: الطالب

 ؛على كل حال هذه الفائدة جيب أن نعلمها أن فعل اهللا ليس بشر مهما كان فهو كله خري الشيخ :

وحنن  ؛املخلوقات وأما نفس الفعل فهو ليس بشر ،ألن اهللا حكيم لكن الشر يف أيش؟ يف املفعوالت

فهذا املفعول الواقع من  ؛لكنه يريد أن يشفى ي ابنه بالنار والنار مؤملة حمرقةضربنا مثال يف الرجل يكو 

   مودة يكون أيش؟ يكون خريا .الفاعل شر مؤمل حمرق لكن الكي نفسه من أجل غايته احمل



لدار اآلخرة عند اهللا خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن  إن كانت لكم ا مث قال اهللا تعاىل: ((

لن تمسنا النار إال  ب لليهود الذين قالوا لنا اآلخرة ولكم الدنيا ((ييف هذه اآلية تكذ))  كنتم صادقين

  ما وجهه؟  ....)) ما وجهه؟ وجهه يا  أياما معدودة

  )) فتمنوا الموت  الناسن كانت لكم الدار اآلخرة خالصة من دون إقل ((  الطالب:

  ال وجه تكذيب اليهود يف هذا؟ الشيخ:

  أي فتمنوا املوت: الطالب 

  .))  لن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم ((وقد قال اهللا:  )) فتمنوا الموت: ((  الشيخ

لكن مبين على  ؛الفائدة الثانية وهي مبنية على خالف يف تفسري اآلية: جواز املباهلة إلثبات احلق 

  من أين نأخذها يا عبد اهللا؟ ؛خالف يف تفسري اآلية

  ))  فتمنوا الموت ((من قوله:   الطالب:

ويش هذا الرأي الذي أشرنا إليه قلنا بناء على أا من  )) فتمنوا الموت ((أي نعم من قوله: :  الشيخ

  باب املباهلة؟ 

  .......)) داخلون على  فتمنوا الموت ((: بأن قوهلم إن تفسريهم الطالب:

وذكرنا لكم أن  ؛ظاهرها وال تكون من باب املباهلةاآلية أن املراد ب :نعم هذا قول والقول الثاين:  الشيخ 

ابن كثري  ذكرهأن ما ؛ وبينا ابن كثري ضعفه وقال إنه لو كان األمر كذلك لكانوا هم أيضا يلزموننا بذلك

ولكنهم مل  ؛إذ أم لو ردوا األمر إىل النيب عليه الصالة والسالم لتمنوا ، ليس بالزم،رمحه اهللا ليس بالزم

طيب فيها أيضا دليل على كذب اليهود فيما يدعون  .ألنه هم املدعون فكانوا هم الذي يلزمهم يردوه

   وهذه ذكرناها.

   قوله: ؛ اآلية اليت بعدهاوفيه أيضا دليل على أن معىن

)) على أن الكافر يكره املوت ملا يعلم  أيديهم واهللا عليم بالظالمين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت (( 

  ؟ ؛ صاحل عبوديمن سوء العاقبة

  ))ولن يتمنوه  ((؟ قوله:  ))ه ولن يتمنو  ((  الطالب:

  ؟ حنن قلنا مبا يكره من سوء العاقبة ،ال :  الشيخ

  )) ولتجدنهم أحرص الناس على حياة (( الطالب: 

  سيد؟  ال،  :: الشيخ



  )) ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم (( الطالب:

عاقبون على الذنوب فال ميكن ييعين أم يعلمون ما  )) بما قدمت أيديهم ((الشاهد قوله:  :  الشيخ

من أين نأخذ يا حممد؟  ؛فيصلوا إىل العقاب. وفيه ويف اآلية دليل على إثبات السببية يتمنوا املوتأن 

   )) قدمت أيديهمبما  ((: الطالب

من الذي   ؟من الذي ينكر األسباب من أهل البدع غامن ))  بما قدمت أيديهم من قوله (( : الشيخ

  ينكر األسباب من أهل البدع؟

  قدريةال الطالب:

   ؛ال  قدريةال : الشيخ

  األشاعرة: الطالب

العلة ويوجبون  .... املعتزلة بالعكس يوجبون أن يكون يف ؛األشاعرة واجلهمية ،ومن؟ واجلهمية  : الشيخ

  على خالف بينهم. األصلحفعل   كما مر  وهلذا يرون أنه جيب على اهللا ؛العلة موجبة

  ))  ولن يتمنوه (( :من أين نأخذ يا آدم؟ من قوله ؛وفيه إثبات العلم هللا عزوجل

  ؟))  ولن يتمنوه ((أيش وجه الداللة من قوله: 

  ...... الطالب:

   أن هذه تفيد علم اهللا أيش وجه الداللة من إفادا لعلم اهللا ؟الدليل إذا ويش   : الشيخ

  )) ولن يتمنوه (( الطالب:

  تقول فيها إثبات علم اهللا ما وجهه؟ ... الظاهر أا رمية من غري الرامي : الشيخ

  )) عليم ((لقوله:  )) واهللا عليم قدير ((إثبات فيها علم اهللا يكون السؤال  الطالب:

 )) يتمنوه ولنحىت (( فيها إثبات العلم لكن  )) واهللا عليم قدير ((صحيح أن ما هو ال   : الشيخ

  فيها إثبات العلم؟ 

  يعين أن اهللا عليم، علمه بأم لن يتمنوه )) ولن يتمنوه ((يعين  الطالب:

فوقع األمر كما أخرب به فدل على  ما متنوه فعال وقع )) ولن يتمنوه (( :ألم ما متنوه قال اهللا : الشيخ

لن  ((لكنهم  ؛ال ال؟ لو متنوه حاشاه من ذلك لكان األمر ما يدل على هذاإو  هعلملأن معلومه مطابق 

  .فعال ما متنوا املوت ولو متنوه ملاتوا )) يتمنوه

  )). بالظالمينواهللا عليم  وفيها أيضا إثبات العلم يف مجلة أخرى من اآلية يف قوله: (( 



 ،، ختصيص العموم لغرضمأو لغرض أحسن أع ،ديدهوفيه أيضا دليل على جواز ختصيص العموم للت

  واهللا عليم بكل أحد )) واهللا عليم بالظالمين ((يف قوله:  الطالب:

كل   ،أفهمتم اآلن؟ حنن ال نقول العلم فقط ؛خص هنا للتهديد هيف الظاملني وغريهم ولكن : الشيخ

ولتجدنهم أحرص مث قال اهللا تعاىل: ((   العمومات جيوز أن تقيد خبصوص من أفرادها لغرض نعم؟.

   )) هذا . الناس على حياة

  شيخ ما حكم املباهلة؟ الطالب:

وقد روي أن ابن  ؛حكم املباهلة جائز لألمور اهلامة اليت يقصد ا إثبات احلق وإبطال الباطل  : الشيخ

نه وعن أبيه أنكر العول يف الفرائض وقال من  شاء باهلته على ذلك إن الذي أحصى عباس رضي اهللا ع

يف األشياء اهلامة ال بأس  ؛وذكر الفروض اليت توجب العول ؛عل يف املالجيال ميكن أن  عاجل  عدد رمل

األمر خبالف  يقع ولكن بشرط أن يكون على علم من ذلك لعل ؛اإلنسان يباهل عليها إلثبات احلق

   هذا ويصاب .

  أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم جاءه وفد جنران هل دعاهم ؟.  ؟ شيخ: الطالب

وفد جنران دعاهم أما يف قصة اليهود أنه ما ورد أن النيب صلى اهللا عليه دعاهم لكن ما أجابوا  : الشيخ

     .على هذا األمر يف دليلما مباهلة لكن كأن ابن كثري يرجح هذا ويقول للوسلم دعاهم 

  كيف املباهلة؟  الطالب: 

  نعم؟ الشيخ

  املباهلة كيف يعين ؟   :الطالب

قول تعال نمثال أنا أقول كذا وأنت تقول كذا  يعين اهللا بالدعاءإىل ل من االبتهااملباهلة أصلها  :الشيخ

   أو ما أشبه ذلك . ،أو الكاذب منا يصاب بكذا ،قول تعال وجنتمع ونقول لعنة اهللا على الكاذبنين

وطئة )) الالم هنا م ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركواقال اهللا تعاىل: ((    

ويف القسم املقدر وهو:  )) ولتجدنهم ((نون التوكيد الثقيلة يف وقوله: بللقسم واجلملة مؤكدة بالالم و 

فلماذا  ؛مضارع وليس فيه ناصب ينصبه الدال مفتوحة وهو فعل )) لتجدنهم ((وهنا  ؛واهللا لتجدم

 ((وقوله:  ؛واملضارع إذا اتصل بنون التوكيد يبىن على الفاعل ،فتحت الدال؟ ألنه متصل بنون التوكيد

املفعول األول اهلاء يف  ؛واخلرب نصب مفعولني أصلهما املبتدأوأنه ي ،هذا فعل مر علينا قريبا )) لتجدنهم

إما للرسول صلى  )) لتجدنهم ((واخلطاب هنا  )). أحرص الناس ((واملفعول الثاين  )) لتجدنهم ((



فكل خطاب  ؛واخلطاب للرئيس أو لإلمام خطاب ألتباعه ،القرآن أوالباهللا عليه وسلم  ألنه املخاطب 

 :دليل على أنه خاص به مثل قوله ه وسلم فهو خطاب ألمته إال ما دليف القرآن للرسول صلى اهللا علي

نعم اخلطاب  ؛)) وما أشبه ذلك فهو على خصوصه ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك ((

والقرآن الكرمي  ،ذا القرآن الكرمي أي لتجدم أيها املخاطب خطابهى تتأللرسول وإما لكل من ي

 )) أحرص (( )) ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ((قال:   خماطب.خماطب به من؟ مجيع الناس

أن يكون اإلنسان طامعا يف الشيء  :وما هو احلرص؟ احلرص هو )) أحرص الناس ((اسم تفضيل 

 ؛واحلرص يستلزم بذل اهول ،فواته يسمى حرصا منالطمع يف الشيء مع اإلشفاق  ،مشفقا من فواته

                             )) ن احرص على ما ينفعك واستعن باهللا وال تعجز ( :وهلذا قال الرسول صلى اهللا عليه وسلم

  شيخ الواو؟: الطالب

  ويش؟  الشيخ

  واة ؟واو حي الطالب:

  ة ؟ :حيوا الشيخ 

  مكتوب الواو أقول الواو أيش؟: الطالب

على حيوة هذا سلمك اهللا الرسم القدمي رسم املصحف القدمي على هذا الوجه فالعلماء رمحهم  :الشيخ

 ؛                                اهللا رأوا أن األوىل إبقاء الرسم القدمي العثماين على ما كان عليه وإال فإنه على حياة باأللف

  ؟ ملا يقرأ يغلط بعض الناس: الطالب

وهلذا اختلف العلماء يف هذه املسألة وأظن حكينا أقواهلم لكم وقلنا  ؛ما يفهم قرأما أي الذي  :الشيخ

هل جيب أن يبقى على الرسم العثماين أو جيوز أن ينقل إىل  :إن العلماء اختلفوا يف كتابة القرآن الكرمي

وأن القول  ،االصطالحي الرسم االصطالحي أو يفصل بني العامل واجلاهل؟ وذكرنا يف هذا ثالثة أقوال

يف وقت عثمان رضي اهللا عنه حني كتب املصحف على هذا ألنه لو كان الوضع  ؛الصحيح أنه جائز

ولكن مع ذلك  ؛؟ مقروءا والقرآن نزل مقروءا أو مكتوبا ؛االصطالح على غري هذا االصطالح لكتب به

القرآن التهجي ومل يتلقوه تلقيا من أفواه املشايخ يقولون  ن يتهجونخيشى منه يعين بعض الذي ... الذي

وهكذا وهلم جرا وهلذا من أهم ما يكون أن يكون  ،والربا بالواو ،والزكاة كذلك ،صالة أيضا صلوة

                                                               اإلنسان يتلوا كتاب اهللا على يد قارئ يلقنه حىت يعرفه متاما.

هنا  )) أحرص الناس على حياة )) يعين اليهود؛ ( لتجدنهم )) (( أحرص الناس على حياة (( طيب



معناه أم حريصني على احلياة وإن قل حىت لو ما جييئهم إال يعين نكر حياة ومل يقل على احلياة نعم؟ 

   عليها. ني]حريص[ همة ما هي احلياة الكاملة الطويلة ال أي حيا ؛حلظة فهم أحرص الناس عليها

من   هل هي مبتدأ )) ومن الذين أشركوا (()) اختلف املفسرون يف قوله:  ومن  الذين أشركوا قال: ((

وهذا وإن كان  ؛التقدير: ومن الذين أشركوا من يود أحدهم لو يعمريكون عما قبله و منقطع كالم 

 الناس ((      وهلذا الصواب الرأي الثاين أنه معطوف على قوله:  ؛حمتمال لفظا لكنه يف املعىن بعيد جدا

يعين اليهود  ، وأحرص من الذين أشركوا؛يعين ولتجدم أحرص الناس وأحرص من الذين أشركوا ))

واملشركون ما  ،أحرص من املشركني على الرغم من أن اليهود أهل كتاب يؤمنون بالبعث وباجلنة وبالنار

ألنه يرى أنه إذا مات انتهى األمر  ؛ذي ما يؤمن بالبعث يصري أحرص الناس على حياةيؤمنون بذلك وال

فهؤالء  ؛هي رأس ماله وال يرى هناك حياة أخرى ا يرى أيعود فتجد حيرص على احلياة اليت عادما 

وهذا الرأي هو الصواب ويكون من باب عطف اخلاص  ؛اليهود أحرص الناس حىت من الذين أشركوا

ص الناس ومن الذين املشركني من الناس فإذا أحر  ،عام أليش؟ ألن املشركني من أين؟ من الناسعلى ال

شركني من الناس فيكون أحرص حىت من هذا الصنف من الناس الذين ال يؤمنون امل أشركوا مع أن

  بالبعث.

والشرك تفاصيله ما هو هذا حمله، حمله إن شاء اهللا تعاىل يف   ؛أي باهللا )) من الذين أشركوا ((وقوله:  

وهذه األقسام  ؛كتاب التوحيد وأنه ينقسم إىل أقسام ثالثة كل قسم من التوحيد يقابله قسم من الشرك

  .ومنها أيضا ما يتنوع إىل خفي وجلي أي نعم؛ الثالثة هي كل منها يتنوع إىل أصغر وأكرب

  ؟ هو ويش 

  )) الذين أشركوا ومن (( الطالب:

ومن الذين أشركوا من يود  ((عىن اآلية: مفصلة عما قبلها وأن نأن هذه م :الوجه األول يقولون :الشيخ

أيش  )) يود (())  ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وقوله: (( )) أحدهم لو يعمر

ال على املشركني؟ إعلى من؟ اليهود و الضمري يعود  )) أحدهم ((وقوله:  ؛احلب والتمين ؟معىن املودة

والقول الثاين حيتمل أن يكون  ؛ال غريأما القول األول واضح أنه يعود على املشركني على اليهود؛ 

ىل إوحيتمل أن يكون عائدا  )) أشركوا ((اليهود ويصري انقطع الكالم عند قوله:  الضمري عائدا على

  أيهما أرجح يف نظركم؟ )) يود أحدهم لو يعمر ألف سنة ((املشركني 

  الثاين أبلغ  الطالب:



  ما وجهه؟  ؛إنه يعود على املشركني ؟ أي نعم ؟الثاين أبلغ  :الشيخ

  ....ألف سنة فاليهود أعظم منهمأحدهم لو يعمر مبعىن أن املشركني يود  الطالب:

  ن اليهود يدخلون يف املشركني يعين عندهم شركإ :نقول  الطالب:

  ما واضح  ؛صحيح ال ال ما هو  :الشيخ

  : ..........الطالب

           إذا كان حممود  عىن الذي أشرنا إليهاملح السياق؟ فيه ترجيح يالسياق يعين؟ ترج هيرجح :الشيخ

نعم؟ يرجح ما أي املشركني يعين حممود يرى أن الضمري يعود على املشركني أرجح  )) يود أحدهم ((

 ؛إليه واملشركون هنا أقرب مذكور أن الضمري يف األصل يعود إىل أقرب :أحدمها ؛قال حممود أمران

أنه إذا كان املشرك يود أن يعمر ألف سنة وكان اليهودي أحرص منه على احلياة فيلزم أن يكون  :والثاين

ريجحه أن فإن الضمري يعود على اليهود  قلنا:ال ال؟ إذا إاليهودي يتمىن أن يعمر أكثر من ألف سنة و 

ألنه إذا   ؛فتبني أن األول أبلغ ؛الذي يتمىن ألف سنة من هم؟ اليهود أن ولكنه يدل على ؛السياق فيه

كان أحرص من املشرك الذي يتمىن أن يعمر ألف سنة وهو أعظم دليال على أم أي اليهود حيبون 

  احلياة. 

والعمر  ؛لتعمري؟ الزيادة يف العمريش معىن او  )) لو يعمر (( )) أحدهم لو يعمر ألف سنة ((وقوله: 

  .هو احلياة

د وكلما جاءت بعد و  ؛لو هذه هل هي شرطية؟ ما هي شرطية لكنها مصدرية )) لو يعمر (( وقوله: 

يودون لو أنهم  (( لو هنا مصدرية )) ودوا لو تدهن (())  ودوا لو تدهنوا فيدهون فهي مصدرية ((

)) يعين لو هذه مصدرية كلما جاءت لو بعد ود فهي مصدرية. ويش معىن  بادون في األعراب

 (( ، تعمريه ؛فيقال يود أحدهم لو يعمر يود أحدهم تعمريه ؛ل وما بعدها مبصدريؤ يعين مبعىن  ؟مصدرية

 السنة امليالدية أو السنة القمرية ؟والسنة هي العام وما املراد بالسنة هنا ؛معروف ألف سنة )) ألف سنة

   ؟

  امليالدية: الطالب

والكلمات إذا املسيح نبيا؛ب طيب التاريخ امليالدي هذا حادث واليهود ال يعرتفون امليالدية؟  :الشيخ

ن عدة الشهور عند اهللا اثنا عشر شهرا في  وقد قال اهللا تعاىل: (( إ ؛أطلقت حتمل على املعىن الشرعي

اهللا للعباد إمنا هي  ه)) فامليقات الذي وضع كتاب اهللا يوم خلق السموات واألرض منها أربعة حرم



للناس واحلج كل  ،)) ملن؟ للعرب واحلج يسألونك عن األهلة قل هي مواقيت باألشهر اهلاللية ((

إن التواريخ كلها ف ؛ما هو على دينالدين  أصل من األخري ليس مبنيا علىقبل تاريخ الولذلك  ؛الناس

لكن  ؛ألنه عالمة حسية ظاهرةاهلاليل  تاريخال، لتاريخ اهلاليلكلها على افيما نعلم  هذا  حدثإىل أن 

 تجاوز إىلاصطالحية حمضة ولذلك بعضها ي ؛؟ أبدا عالمتها حسية ظاهرة يه فرجنيةاإل هذه األشهر

فهي ما هي مبنية على  ؛واحد وثالثني  بعضها يرجع إىل مثان وعشرين بدون أي سبب وبدون أي علة

وجيعل السنة ثالثة عشر شهرا  ، أن حيول هذه األشهر إىل عدد ثابتنيوقد حاول بعض احلساب ؛أصل

ولكن رجال  ؛حاولوا أن جيعلها إىل عدد ثابت بدون أن تزيد األشهر مبدال من اثين عشر شهرا وبعضه

  الكنيسة قاموا على هذا وقالوا ما ميكن .

بإذن اهللا مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى لجبريل فإنه نزله على قلبك  من كان عدوا قل ((

  ))  ورسله وجبريل وميكال فإن اهللا عدو للكافرينهللا ومالئكته  للمؤمنين من كان عدوا

  اآلية اليت قبلها ما أخذناها؟: الطالب

  أناقشكم فيها  ال.... :الشيخ 

  يشري إىل من يا ماهر؟  )) من كان عدوا لجبريل ((قوله:  

  . ...يأخذون . الذين : الطالب

  من الذي قال؟ ؟ نعم؛هو عدو لنا :الشيخ

  اليهود: الطالب 

  ؟ ؟ ما حضرت فيها قراءات غامن ))جلربيل((طيب قوله:  اليهود نعم. :الشيخ 

  جربائيلجربيل وجربئيل  الطالب:

  جربائيل ملك وال نيب؟ ؛أحسنت  :الشيخ

  ملك : الطالب

  أيش؟ب ؛كل؟ نعممو  كمل  :الشيخ

  بالوحي  الطالب:

مصطفى؟  ؛جواب الشرط أو دال عليه )) هل هذا فإنه نزله (( كل بالوحي. طيب قوله:مو   :الشيخ

  دال عليه الطالب:

  وين جواب الشرط؟ :الشيخ 



   ؛اجلملة : الطالب

  وين اجلملة؟ :الشيخ

  ..... : الطالب

  ؟ هقوله إنه دال عليه ختالف إذا هو جواب الشرط ختالف مصطفى يفيعين أي نعم   :الشيخ

  خالفأ الطالب:

  واخلالف إىل اخلري خري   :الشيخ

ليس جواب الشرط وإمنا  وأن هذاهذا جواب الشرط  )) فإنه نزله (( هي جواب للشرط.... :الطالب 

   . . .حمذوف تقديره علة جلواب الشرط وجواب الشرط هو 

  ما تقولون يف هذا اجلواب ؟ صحيح. وأيهم أقرب يا وليد؟   :الشيخ

  األقرب؟  الطالب:

  نعم  :الشيخ

  ؛األقرب أنه حمذوف: الطالب 

   األقرب أنه حمذوف  :الشيخ

  رجحتهالطالب: الذي 

  ما تقولون يا حممد؟  رجحته أنا ال رجحته ؟إو  رجحتهالذي   :الشيخ

   األرجح أا جواب شرط: ال  لطالبا

  ألن األصل؟  ؛نعم جواب شرط؟   :الشيخ 

  ألن األصل وجود جواب الشرط الطالب:

 ما يعين تقدير ذا األسلوب يضاأ ... مث إن قوله: ،األصل عدم احملذوف ،عدم احلذف   :الشيخ 

         :الصواب أن قوله ؛لكنه يف هذا املقام ما ينبغي ؛)) كمقل موتوا بغيظ(( ينبغي وإن كما يقول 

 )) فإنه نزله ((لكن ما وجهه يا عبد الكرمي؟ ما وجه ارتباط قوله:  ؛هو جواب الشرط )) نزلهفإنه  ((

  ؟ )) كان عدوا لجبريل من ((بقوله: 

    : .......الطالب

  ناحية املعنوية؟ النحو جواب للشرط، من الال من الناحية املعنوية وإال من ناحية   :الشيخ

  ..... )) فإنه نزلهمن كان عدوا لجبريل  ((: الطالب



  لكن ما وجه ارتباط جواب الشرط بفعل الشرط من الناحية املعنوية ؟   الشيخ:

وجربيل عليه السالم  ،بيثةاخلشياء ألجربيل عدو هلم فالعدو دائما يأيت بأ إن يقولون نالذييعين  الطالب:

  نزلة من اهللا فهو يأيت بأشياء خرياملشياء األيأيت ب

فإنه ليس فيه من  )) من كان عدوا لجبريل ((املعىن فيكون علة للحكم يعين كأنه جواب    الشيخ:

وهذا ال ينبغي أن يكون سببا للعدواة نعم؟ ويف البالغة  ،أوصاف ما يعادى عليه إال أنه نزله على قلبك

وقال  ، هذا شبيه به؛و تأكيد املدح مبا يشبه الذم هذا شبيه بهتأكيد الذم مبا يشبه املدح  :يقولون

  . "الكتائب قراعبهن فلول من      وال عيب فيهم غير أن سيوفهم :"الشاعر: 

طيب إذا فالصواب  ؛لكن تأكيد الذم مبا يشبه املدح ؛ال مدح؟ مدحإما م عيب إال هذا وهذا عيب و 

  أن هذا هو جواب الشرط. 

نزله  ((؟ ملاذا اختري القلب  عبد اهللا؟ نعمو  ؟ما حضرت؟ ملاذا اختري القلب )) على قلبك ((وقوله: 

 ؟ص اهللا القلبختملاذا أ من جييب عليك؟ حسني؟ أصلحكم اهللا طيب :ما قال )) على قلبك

  امساعيل؟

  والعلم  ألنه موضع الوعي الطالب:

  املراد بإذن اهللا هنا؟ )) بإذن اهللا ((طيب قوله تعاىل:  والفهم. موضع الوعي  الشيخ:

  بأمر اهللا  الطالب:

  ؟ بأمر اهللا؟ صح   الشيخ:

  املراد املشيئة اليصح: الطالب

   نعميصح  مراده املشيئة. واإلذن ينقسم إىل قسمني نبدأ بالشرح اجلديد اآلن؟ ....  الشيخ: 

إذن اهللا  ؛فما تعلق باألحكام الشرعية فإنه إذن شرعي ؛اإلذن ينقسم إىل قسمني إذن كوين وإذن شرعي

لق باألحكام الكونية كاخللق عوما ت ؛حكام الشرعية فهو شرعيفما تعلق باأل : شرعي وقدري؛نوعان

))  قل آهللا أذن لكم أم على اهللا تفترون قال اهللا تعاىل: (( ؛والرزق والتدبري وغري ذلك فهو إذن قدري

حرموا ما شاءوا وأباحوا ما  ،ألنه قدرا قد أذن هلم ألم فعلوا هذا شرعي؛ال قدري؟ إشرعي و  ؟أيش هو

  )) شرعي أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به اهللا شاءوا نعم؟ ((

  شرعي؟ الطالب: 

  شرعي؟على أنه ويش الدليل   الشيخ: 



  )) شرعوا :((الطالب

هذا الذي شرعوه من الدين  ،وأيضا هو قدرا مأذون فيه )) شرعوا لهم من الدين قوله: ((  الشيخ: 

فهم شرعوا من الدين ما مل يأذن به  ؛لو مل يؤذن فيه قدرا ما وقع ، يؤذن ما وقعو ملقدرا مأذون فيه ول

)) ما قولكم يف هذا اإلذن شرعي  من ذا الذي يشفع عنده إال بإذنه((   ذن به قدراأاهللا شرعا ولكنه 

  وال كوين قدري؟ 

  شرعي و كوين: الطالب

 )) يشفع (()) هذا كوين ألنه يتعلق بالتدبري والفعل من ذا الذي يشفع عنده إال بإذنه((   :الشيخ 

  .فيكون املراد باإلذن هنا اإلذن الشرعي نعم؟ نعم اإلذن الكوين القدري ؛فعل يتعلق بإذن اهللا وقضاءه

من حيث املعىن ما تعلق باألحكام الشرعية فهو  :قلنا ؛الفرق بينهما من حيث املعىن ومن حيث األثر 

الفرق بينهما من حيث األثر: اإلذن  ؛وما يتعلق باألحوال واألمور الكونية فهو إذن كوين ؛شرعيإذن 

  ؛أما اإلذن الكوين فالبد أن يقع ؛الشرعي يقع فيه املأذون وقد ال يقع

 ((    ن الشرعي يكون مما رضيه اهللا وأحبه اإلذ كثري:ال قصدي الفرق الثاين أيضا من   ،الفرق الثالث 

 ؛)) واإلذن الكوين قد يكون مما يرضاه اهللا وقد يكون مما ال يرضاه اهللا ورضيت لكم اإلسالم دينا

أي القسمني هذا؟  )) نزله على قلبك بإذن اهللا ((عندنا يف اآلية: الذي طيب هنا  ؟مفهوم يا مجاعة

    القدري

 :يعين )) نزله (( :من الضمري يف قوله ؟حال من أين ،حال )) مصدقا (())  مصدقا لما بين يديه ((

ألن ما بني يديه قد  ؛أي ملا سبقه )) بين يديهلما  ((وقوله:  ؛نزله حال كونه مصدقا ملا بني يديه

وتصديق  ؛تقدمت واملراد مبا بني يديه التوراة واإلجنيل وغريمها من الكتب اليت أخربت عن نزول القرآن

أنه جاء مطابقا ملا  :الثاينالوجه و  ؟ال الإالقرآن هلا له وجهان: الوجه األول أنه شهد هلا بالصدق و 

  ألا هي أخربت ذا القرآن فجاء مصدقا هلا. ؛فقد صدقها وقوعا ؛أخربت به

واهلدى معناه الداللة أي داللة وقد يراد به  )) هدى ((على مصدقا  ةمعطوف )) هدىو  ((وقوله:  

يهدي به من اتبع  فإن اهللا تعاىل يقول: (( ؛التوفيق والقرآن كذلك هداية  مبعىن داللة ومبعىن توفيق

ألن هداية الداللة ملن تبع رضوان اهللا وملن مل  ؛)) وهذه هداية التوفيق بال ريب رضوانه سبل السالم

أي  )) بشرى (( )) هدى وبشرى ((وقوله:  تكون إال ملن اتبع رضوان اهللا. يتبع لكن هداية التوفيق ال



فبشرهم بعذاب  مثل قوله تعاىل: (( ضروقد تأيت يف اإلخبار مبا ي ؛البشارة والبشارة اإلخبار مبا يسر

  . )) أليم

املراد باإلميان هنا اإلميان الشرعي ال اإلميان اللغوي الذي هو مشهور بني الناس  )) لمؤمنينل ((وقوله: 

ولذلك خيتلف مع  ؛احلقيقة ما هو ليس مطابقا للتصديقيف هو جمرد التصديق على أن اإلميان  و

مثل  ما هيصدق به لكن  :أو يقال ،صدق به :آمن به وال يقال :ميان يقالاإلف ؛التصديق يف املتعلق

وهلذا قال بعض العلماء  ؛مث إن اإلميان يدل على أمن واستقرار ؛خراآلاإلميان ،ليست على غرار آمن به

ألن قول ابراهيم عليه الصالة  ؛وهذا قد يكون فيه نظر ؛إنه يكون يف األمور الغيبية من األمور احملسوسة

)) فهنا ازداد قلبه بأمر  قلبي ولكن ليطمئنأولم تؤمن قال بلى  قال (( :السالم ملا قال اهللا له

ميان يكون مبا يشاهد فدل هذا على أن اإل )) الذين يؤمنون بالغيب ((وأيضا يقول اهللا تعاىل:  ،حمسوس

فائدة على كل حال اإلميان هنا هو يف احلقيقة: التصديق املتضمن  )) بالغيب ((لقوله:  وإال مل يكن

أما  ،للقبول واإلذعان قبول يف األخبار وإذعان يف األحكامللقبول واإلذعان ال بد من أن يكون متضمنا 

وقد ذكرنا كثريا من شواهد هذا بأن جمرد تصديق  . ...إذا مل يكن قبول وال إذعان فليس بإميان حىت لو

   ليس بإميان.

 هدى وبشرى ـ((متعلق ب )) للمؤمنين (( :)) قوله هدى وبشرى للمؤمنين يقول اهللا عزوجل: (( مث 

ألن  ؛إشكاله يفوإن قلنا باألوىل ف ،ال إشكالفإن قلنا بالثاين  ؛ ؟ بالثاين فقط ال بالثاين فقطإو  ))

شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس و  القرآن هدى للناس كما قال اهللا عزوجل: ((

حيتاج إىل بيان ما مجيعا فإنه  تعلق دى وبشرى امل قلنا إن ذا)) وحينئذ إ بينات من الهدى والفرقان

إن املراد باهلداية هنا هداية  :ووجه اجلمع أن يقال )) هدى للناس ((وجه اجلمع بينه وبني قوله تعاىل: 

إنا ((    واهللا تعاىل يقول يف القرآن عن اإلنسان:  ؛دي به إال املؤمنونتويهبه يعين ما ينتفع  ،االنتفاع

يعين فإن اهللا قد هداه السبيل  ؛سواء كان شاكرا أو كفورا)) يعين  هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا

  نعم؟ لكن من الناس من يكون شاكرا ومنهم من يكون كفورا هبينه له وأظهره وأوضح

  ؟........: الطالب

   . إال تأيت لكن مقيدة، ما تأيت إال مقيدة ، ما تأيت إال مقيدة  الشيخ:



شاهد هلا بالصدق أنه أي  )) مصدقا لما بين يديه ((إذا قلنا  ؛بينهما فرق كما بني احلركة والسكون

هذا إذا قلنا مصدقا  ،فيقتضي أن نؤمن ا ؛وأا من عند اهللا ،إن هذه الكتب صادقة :فاملعىن إنه يقول

ملا أخربت به هو معناه أا هي أخربت بأنه سيكون  إنه مطابق :وإذا قلنا ؛هلا يعين شاهدا هلا بالصدق

  بينهما فرق ؛القرآن ينزل فنزل

  ......؟الطالب:

بل إميان تصديق وإتباع ملا تقتضيه  .... معروف أن إمياننا بالكتب السابقة ليس إميانهذا    الشيخ:

   .))  ومنهاجالكل جعلنا منكم شرعة  ـ((وأما ما خالفته شريعتنا ف ،شريعتنا أن نتبعها فيه

  ؟ املؤمننيبما خنص الناس  )) هدى للناس ((: يف رمضان شيخ؟ قوله الطالب:

  ال  الشيخ:

  لغريهم ؟ ن يعينو لأيش   الطالب:

))  إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا يعين هداية الداللة مثل ما تلونا عليك اآلية: (( الشيخ: 

  خاص للمؤمنني ؟  هوشكال الكن رمضان فيه  ؛لاشكإهذا ما فيه  الطالب:

  يعين داللة هلم )) هدى للناس ((نعم يهديهم داللة هلم   الشيخ:

  ؟القرآن يعين داللة الطالب: 

  ع القرآنينعم القرآن داللة مج الشيخ:

  على الشهر؟يعود يعين ما هو  :الطالب

   )) وبشرى للمؤمنينهدى و  شهر، على القرآن . قال: ((الال ما يعود على  الشيخ:

من خلوا بالكم ))  من كان عدوا هللا ومالئكته ورسله وجبريل وميكال فإن اهللا عدو لكافرين (( 

  ال شرطية؟ إو  ،ال ال؟ الإاسم شرط و 

  شرطية: الطالب

  فهي شرطية. )) فإن اهللا عدو للكافرين ((الدليل على ذلك جواا  ،شرطية  الشيخ:

 فهو دليل على أن من كان عدوا جلربيل )) عدوا لجبريل قوله: ((بعد  )) من كان عدوا هللا ((وقوله:  

فقد آذنته ( )  من عادا لي وليا فقد آذنته بالحربوهذا يشهد له احلديث الصحيح: (  ؛عدو هللا

فإذا وجه املناسبة ملا قبلها أن من كان عدوا جلربيل فإنه عدو  ؛يعين معناه أعلنت احلرب عليه )  بالحرب

  هللا.



إنه مشتق من األلوكة  :وامللك قالوا ؛واملالئكة مجع ملك ؛يعين وعدوا ملالئكته )) ومالئكته ((وقوله:  

 ، أي رسل؛مالئكة أي رسالإذا )) فمعىن  جاعل المالئكة رسال ألن اهللا يقول: (( ؛وهي الرسالة

ن حقيقة األمر أن مثل هذه أل ؛يشري إىل أن العداوة جلربيل عداوة جلميع املالئكة )) ومالئكته (( :وقوله

من هذا اجلنس عدو  لواحد فالعدو ؛، متمثل يف جنسالعداوة هي عداوة لشخص متمثال يف جنس

  .للجميع

أن من كان عدوا للمالئكة فإنه علوم امل من للرسل لكن ةالكرميما يف ذكر يف اآلية  )) سلهر و  ((وقوله:  

ألن املالئكة وال سيما جربيل ينزلون على الرسل بالوحي والنصر والتأييد ((  ؛عدو للرسل عليهم السالم

)) فالذي يكون عدوا للمالئكة يكون عدوا  لمالئكة أني معكم فثبتوا الذين آمنواإلى اإذ يوحي ربك 

   للرسل وعدو لغري الرسل أيضا من أتباعهم.

ثالثة الل جربئيل ئعندي جرب  نعم؟ السابقة جربيل معروف وفيها القراءات )) وجبريل وميكال ((وقوله: 

  ة.السابق

فيكون عدوا  ؛فيها ميكائل وميكائيل مثل جربيل نعم ؛]  أخرينقراءتني فيها [ )) ميكال (( :وقوله 

وقد سبق أن اليهود يقولون إن ولينا من املالئكة من؟ ميكائيل وأما  ؛جلربيل هو عدو مليكائيل أيضا

بني يف اآلية الكرمية أن من كان عدوا جلربيل فهو عدو مليكائيل  تعاىل ولكن اهللا ؛جربيل فهو عدونا

كل بالقدر مو فكما أن ميكائيل ينزل  ؛ول يفعالن ما أمرا بهرسألن ميكائيل وجربيل كالمها  ؛أيضا

مع أما  ؟فكالمها ممتثل مطيع فكيف تكون عدوا هلذا دون هذا ؛بالوحي موكل والنبات فإن جربئيل

  ؟له والسمع والطاعة سبحانه وتعاىل سواء يف عبادة اهللا

من   )) فإن اهللا عدوا للكافرين (( ؛جواب الشرط ،هذا جواب )) فإن اهللا عدو للكافرين ((وقوله:  

كان عدوا هللا فاهللا عدو له هذا املعىن من كان عدوا جلربيل فاهللا عدو له، من كان عدوا للمالئكة فاهللا 

وفيه نكتة  )) فإن اهللا عدو للكافرين ((وهنا قال:  ؛من كان عدوا مليكائيل فاهللا عدو له عدو له،

 ،إحدامها لفظية ؛فإن اهللا عدو له لفائدتان أو لفائدتني :مل يقل ؛بالغية وهي؟ اإلظهار يف مقام اإلضمار

فإن اهللا  :ال؟ ألن  لو قالال إو  ، مناسبة رؤوس اآليةاللفظية فهي مناسبة رؤوس اآلي اأم ؛والثانية معنوية

فإن اهللا  (( جاءت:  فألجل تناسب رؤوس اآلي ؛عدو له ما تناسبت اآلية مع ما قبلها وما بعدها

  . )) عدو للكافرين



إنا عندنا دليل يف قلنا: ؟ يالحظ أو يراعي مناسبة رؤوس اآليما دليلكم أن اهللا تعاىل  :فإذا قال قائل 

ن ال نعلم هلذا فائدة إال مراعاة رؤوس حنو  )) برب هارون وموسى آمنا ((سورة طه قالت السحرة: 

لكن يف  ؛ألنه أفضل منه ؛على هارون وهو أحق بالتقدمي منه وإال فإن موسى يف كل ما ذكر يقدم اآلية

حىت هذه اآلية قدم هارون على موسى فدل ذلك على أن القرآن من بالغته أن تتناسب رؤوس اآليات 

وأحيانا قد ال تتناسب يف بعض األحيان لكن يكون هلا علة  خلوا بالكم يا مجاعة ؛ينهار بفال حيصل التنا

  .تفهم من السياق

من كان عدوا هللا وما عطف عليه  أن أوال احلكم على :الفائدة الثانية معنوية وهي تتضمن أمرين 

أن كل كافر سواء كان  :ثانيا األمر الثاين ؛سبحانه وتعاىل فإنه يكون كافرا يعين احلكم على هؤالء بالكفر

يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا  ((فهو عدو هللا  كل كافرفهو عدو هللا   ؛سبب كفره معاداة اهللا أو ال

ما نعلم أم أعداء  جلربيل)) واملراد م كفار قريش ومع ذلك هم ما هم أعداء  لياءو عدوي وعدوكم أ

فإن  (( :نه قالو كالفائدة يف   ؟إذا الفائدة يا عبد اهللا  ا بالكم يا مجاعة خلو  .جلربيل وميكائيل وإسرافيل

  الفائدة األوىل؟  :له فائدتان )) اهللا عدو للكافرين

  مراعاة رؤوس اآليات: الطالب

  عبد الرمحن؟ يا بس نشوف الثاين منهم ثاين .نعم وهذه فائدة لفظية الشيخ: 

  هللا  احكم من كان عدو  ةثانيال : الطالب

  تتعلق باملعىن وجحده أمرانالشيخ:  

  من كان عدوا هللا : الطالب 

ولكن كل   ؛ن عاد اهللاعداوة اهللا للكافر ما ختتص مب ،والثاين أن العداوة ال ختتص ملن عاد اهللالشيخ:  

أو أبغض شريعته أو  ـ والعياذ باهللاـ طيب إذا من عاد اهللا أو أبغضه  ؛هو عدو هللا سبحانه وتعاىلفكافر 

عدو  ((          :ألن اهللا يقول ؛ال ال؟ فهو كافرإرأى أنه ظامل له مبا جيري عليه من أقداره فهو كافر و 

أن بمادام أنه يشعر صام وزكا وحج و صلى  لوو اهللا عزوجل فإنه كافر به  ىفكل من عاد )) للكافرين

ومع  ؛من هذا أن اليهود ذه العداوة جلربيل كانوا كفارا إذا فهمنا ؛فهو كافر ـ والعياذ باهللاـ اهللا عدو له 

وجواز نكاح  ،وحل ذبائحهم ،وإقرارهم على دينهم ،ذلك فإن هلم أحكام اليهود من أخذ اجلزية منهم

إن  :ولذلك قال أهل العلم ؛ولكن سورة املائدة من آخر ما نزل ؛مع أن اهللا أثبت بأنه عدو هلم ،نسائهم

   كل ما فيها فهو غري منسوخ.  منسوخ ءكورة يف سورة املائدة حمكمة ما فيها شيمجيع األحكام املذ 



  ص على العام؟ اهو من عطف اخل )) جبريل وميكال (( :قوله: الطالب   

                                                                                     أي نعم من عطف اخلاص على العام.الشيخ:  

  . . .؟ )) مالئكته ورسله ضافة يف قوله: ((اإلطيب : الطالب

  د من جنس يعترب معاداة للجنس كلهمثل ما قلت املعادي لفر الشيخ:  

  ؟ قصدي إضافة اهللا إملالئكة لنفسه ال : الطالب

  ألم رسلهالشيخ:  

  : اضافة عبادة الطالب

بل عباد مكرمون ال يسبقونه بالقول وهم بأمره  تعاىل: ((اهللا إضافة تشريف وتكرمي كما قال الشيخ: 

ذنا مجاعة ما أخ )) حقيقة الفوائد ما بعد ما أخذناها يا فإن اهللا عدو للكافرين )) وقال: (( يعملون

                                                                             ..... شيئا

تتكرر علينا كثريا يف القرآن الكرمي  )) لقد (())  ولقد أنزلنا إليك آيات بيناتمث قال اهللا تعاىل: ((    

وأنه بناء على ذلك تكون مجلة مؤكدة بثالث  ؛وأن قد للتحقيق ؛ة للقسمطئوقد بينا أا أن الالم مو 

واهللا  ،ألن القرآن كالم اهللا ؛اإلنزال إمنا يكون من األعلى إىل األسفل وذلك))  أنزلنا إليك (( ؛تامؤكد

والعلو من صفاته الذاتية  ؛استوى على عرشه على الوجه الالئق به سبحانه وتعاىل ،تعاىل فوق عباده

ه على العرش ؤ وأما استوا ؛ألنه من الصفات الذاتية الالزمة ؛كار علوه بذاته كفروإن ،الالزمة له أزال أبدا

ولكنه  ،وهلذا العقل يدرك أن اهللا سبحانه وتعاىل يف العلو ؛ ألنه يتعلق مبشيئته ؛ فإنه من صفاته الفعلية

 يما سبقا فوقد ذكرن ؛به  ، لو ال الثبوت السمعبه ثبوت السمعال يدرك أنه استوى على العرش لو ال 

املعايل  وكان أبو ؛كان رمحه اهللا له كرسي يوم اجلمعة جيلس عليه ويقرر للناس  اجلو يينقصة أيب املعايل 

كان اهللا وال مكان وهو   :فقال يف مجلة  كالمه ؛وكان ينكر العلو ؛من األشاعرة من املتكلمنياجلويين 

من؟ أبو العالء اهلمداين فقال له  نعم؟ علوالويش قصده؟ إنكار أن يكون يف  ؛اآلن على ما كان عليه

جيد من نفسه يقول يا رب جيده كل إنسان  نا من ذكر العلو لكن ما تقول فيماقال له: أيها الشيخ دع

جواب عنها ألنه ما وجد  ؛ريين اهلمداينح ،حريين اهلمداين :ضرورة بطلب العلو؟ فلطم على رأسه وقال

ها صح وال ال؟ أنت اآلن جتد العجوز اليت ما قرأت وال تفهم القرآن عن كن اجلواباألمور الفطرية ما مي

إىل فوق مع أا ما درست وال تفهم القرآن لكن تذهب ا  ؟وال شيء عندما تدعوا وين تروح بيديها

 ال ينفك عنه أزال يتفإذا علو اهللا عزوجل من لوازم ذاته من صفاته الذاتية ال ؛هذا شيء ضروري فطري



 آيات (( )) إليك آيات ((وقوله:                                                                وأبدا.

 ، العالمةلكنها يف احلقيقة أدق من العالمة ، اآلية يف اللغة العالمة؛مجع آية واآلية يف اللغة العالمة)) 

والفرق بني  ؛ألا عالمة بدليل يعين تتضمن العالمة والدليل ؛وإال فإا أدق يضاحتفسر ا اآلية لإل

هذا الفرق  ؛  ادلكن الدليل مقنع للنفس موجب أن تنق ؛مة فقطالعالمة والدليل: إن العالمة جمرد عال

وهذا العلماء رمحهم اهللا دائما يفسرون  ؛يف احلقيقة أن اآلية عالمة بدليل؛ بني العالمة اردة وبني الدليل

 ((ويش معىن  )) ذلك الكتاب ال ريب فيه ((شيء مبا يقاربه وإن كان بينهما فرق مثل ما يقول يف: ال

 ؛قلقببينهما معىن دقيق إذ أن الريب شك بقلق  ؛ال شك مع أن الريب غري الشك ؟ )) ال ريب فيه

األشياء مبا فسرون ي هملكن ؛لكن الشك شك مطلق ما عند اإلنسان شيء يوجب أن يقلق ذا الشك

موجبة  ،دالئل موجبة لتصديق النفس، إذا اآليات معناها العالمات لكنها عالمات دالئل  ؛قارا تقريبا

 ؛ال شرعية ؟ شرعيةإاهللا على رسوله صلى اهللا عليه وسلم كونية و  اوهذه اآليات اليت أنزهل ؛ للتصديق

ل والنهار والشمس والقمر هذه اآليات فاللي ؛وشرعية ،واآليات آيات اهللا تنقسم إىل قسمني: كونية

)) فهذه آيات   والشمس والقمر ال تسجدوا للشمس وال للقمر ومن آياته الليل والنهار الكونية ((

                                     اهللا على رسله وأشرفها وأعظمها هذا القرآن العظيم. هوأما اآليات الشرعية فهي ما أنزل ؛كونية

 ؛يعين واضح الداللة واضح الداللة والعالمة فالقرآن بنيعىن الواضح  مبالبني )) آيات بينات ((وقوله: 

فإن من الناس من تزيده اآليات عمى   ؛ولكن الحظوا أنه بني بنفسه وال يلزم أن يكون مبينا لكل أحد

هذا بيان  (( :مع أنه يقول )) ينادون وهو عليهم عمى أولئك رة فصلت: ((كما قال اهللا تعاىل يف سو 

والعياذ ـ أما من أعمى اهللا بصريته  ؛اهللا بصريته بيان يبني لكنه ملن مل يعمفالقرآن ال شك أنه  )) للناس

)) ألنه ما تأخذه بلبه  إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير األولين فإنه ال يستفيد من القرآن (( ـ باهللا

بل ران  (( ليست أساطري األولني ولكن   )) كال ((وقلبه بسبب أنه ران على قلبه ما كان يكسب 

إذا هي بينات من حيث هي ذاا ولكن هل تكون بيانا لكل أحد؟  )) على قلوبهم ما كانوا يكسبون

ذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا وأما المن أعرض عنها واستكرب فإا ال تكون بيانا له ((  :نقول

يتخذها  ،)) وأما من كان مقبال عليها حريصا عليها يتخذها نرباسا لهإلى رجسهم وماتوا وهم كافرون

ا غاية االنتفاعب امنهجا يسري عليه فإ الشك آيات بينات له ينتفع .  

ما يكفر بها إال  ((و )) الفاسقونإال  ((أي ذه اآليات البينات  )) وما يكفر بها (( هلذا قال:و 

 حد؛لكنه مضمن ملعىن اجل ؛بيعلى سبيل التقر  ، مبعىن السرتطيب هنا الكفر مبعىن السرت )) الفاسقون



لكن الكفر هنا  ؛وأما السرت فإنه يتعدى بنفسه وسرتها نعم؟ سرتته ؛وهلذا تعدى بالباء فقيل كفر به

 )) إال الفاسقون ((وقوله:   فهو سرت بال شك. دبالباء ألنه يتضمن معىن اجلحد وكل جح ىيعد

ولكن الفسق ينقسم إىل قسمني:  ؛ألن الفسق معناه اخلروج عن الطاعة ؛الفاسق اخلارج عن الطاعة

ولكن اهللا حبب إليكم  قال اهللا تعاىل: (( ؛فسق يراد به فسق الكفر وفسق يراد به ما دون ذلك

)) هنا الفسق غري الكفر؟ غري  الكفر الفسوق والعصيانإليكم  اإليمان وزينه في قلوبكم وكره

تتجافى جنوبهم عطفه عليه واألصل يف العطف التغاير لكن قوله تعاىل: ((  :والدليل على ذلك ،الكفر

فال تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة   عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقنهم ينفقون

)) املراد بالفسق هنا فسق الكفر  ن كان مؤمنا كمن كان فاسقاأعين جزاء بما كانوا يعملون أفم

.                                                                   .........)) وأما الذين فسقوا فمأواهم النار والدليل قوله: ((

  مصطفى؟ فما رأي )) لكمما هذا إال بشر مث ((فهي كقوله تعاىل: 

  ما أدري  الطالب:

  قرأنا هذا حنن  الشيخ:

  فعليةالما دخلت على اجلملة  : الطالب

ن ما احلجازية تدخل على أل ؛فليست من هذا الباب صح هذه ليست من هذا الباب أصال الشيخ

  .نعم  واخلرب على اجلمل االمسية فهذه ليست من هذا الباب أصال املبتدأ

  مجلة؟  أيصري مبتد ما الطالب: 

ألن بعض األحيان يعطي  ارب وهذه انتبهوا هل:اخلويأيت مجلة ال ما يصري، الذي يأيت مفردا يأيت :  الشيخ

  . .....اإلنسان السؤال يشوف

يقولون أن يعتقدون االعتقاد  شبهة يوردوا أن األرض كروية وبناء على هذا بعض الناس الطالب: 

 حتت واهللا فوق وأمريكا حتت ألن األرض كروية فاهللا معناه اآلن يف السعوديةاألرض كروية مثال أنا 

                                                                                         ؟     .....

بن شيء السموات السبع واألرضني السبع كما قال اببالنسبة إىل اهللا  يستأصلها األرض ل:  الشيخ

عظمه ال يتصور أن يكون شيئا فوقه الومن هذه  ،" في كف أحدكم كخردلهفي كف الرحمن  :" عباس 

لو فرض أن حتت قدمك بيضة فأنت  )) هللا المثل األعلى ((أبدا هذه ليست بشيء بالنسبة إىل اهللا، 

ما تكون حتتك هذا خطأ وأما مسألة إن األرض كروية فالشك أن األرض كروية أي نعم  كانمهما  



 ؛فقهاء رمحهم اهللالوكذلك كالم أهل العلم يدل على هذا  ؛القرآن يدل على ذلكألن األرض كروية 

إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا األرض مدت وألقت ما  فأما القرآن فقال اهللا تعاىل: ((

ما مدت  ،إذا اآلن ليست ممدودة ؛مةا؟ يوم القي)) وإذا األرض مدت (()) مىت هذا  يها وتخلتف

) ومعلوم أن ) يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وكذلك قوله تعاىل: (( ؛مكورة فهي

املشرق عند لو مات رجل يف  :وأما كالم أهل العلم فإم قالوا ؛الليل والنهار يتعاقبان على األرض

غروب الشمس ومات رجل يف املغرب عند غروب الشمس ورث الذي يف املغرب الذي يف املشرق نعم؟ 

وهذا دليل على أيش؟  ؛كل واحد ملا غربت الشمس طلع فوق ،مع أما ماتا عند غروب الشمس متاما

 ؛ألنه لو مل تكن كذلك لكانت الشمس تغيب عن األرض مجيعها مرة واحدة ؛على أن األرض كروية

وهذا األرض  اآلن الناس صاروا جيادلون يف مسألة حركة األرض ودوران ؛جدال وهذا يف احلقيقة ما فيه

الشك أنه من فضول العلم الذي ال ينبغي لإلنسان أن يضيع األوقات ويتعب األفكار يف إثباته أو نفيه، 

   قول احلمد هللا الذي جعل األرض راسية قرار ملصاحلنا ومنافعنا.حنن ن

  .........؟: الطالب

  : مثل ؟الشيخ

    الطالب..........

                                                                         أيضا الرسول قال متد مد األدمي يوم القيامة ......: الشيخ 

يف القرآن كثريا وقد اختلف  تتكرر ةالصيغ هذه ومثل ؛اهلمزة هنا لالستفهام والواو للعطف )) كلماو  أ ((

منهم من يرى أن  .....إن اهلمزة داخلة على مقدر :فمنهم من يقول :النحويون فيها على قولني

 و كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهمأ ((املعطوف عليه حمذوف مقدر مبا يناسب املقام فيقول مثال: 

هذا وجه، والوجه الثاين يقول: إن  )) وكلما عاهدوا عهدا نبذهم ((ون العهد ضفينق ؛إىل آخره ))

وهذا الرأي ال حيتاج قائله إىل تقدير ويقول  ؛وأصل الواو قبل اهلمزة  طفالواو للعأن اهلمزة لالستفهام و 

عد يعين قوهذا ال شك أنه أيسر واألول أ ؛األصل: وأكلما عاهدوا عهدا وأكلما فال حيتاج إىل تقديرإن 

 ؛ألنه ال حيتاج إىل تكلف املقدر ؟ ملاذا ؛عد لكن هذا أيسرقالعامة للنحو األول أ من جهة القواعد

أحيانا يصعب على املرء أن يقدر شيئا يناسب املقام وما دام هذا أسهل فإنه ينبغي أن يكون هو و 

أي وأكلما عاهدوا  )) أوكلما (( :ونقول ؛مؤخرة بعد حرف العطفاملعتمد يصار التقدير أن اهلمزة 

يعين تكرار الشرط جواا بتكرر  ،أداة شرط تفيد التكرار ،أما كلما فإنه أداة شرط تفيد التكرار ؛عهدا



وهلذا لو قال القائل لزوجته: كلما كلمت زيدا فأنت طالق مثال وقلنا بصحة هذا التعليق فإا   ؛شرطها

خبالف  ؛إذا كلمته الثالثة طلقت ،إذا كلمته الثانية طلقت ،إذا كلمته مرة طلقت ،كلما كلمته فطلقت

كلما عاهدوا  ((هنا يقول اهللا: ؛ تطلق إال مرة واحدة إن إذا قال إن كلمت زيدا فأنت طالق هي ما

أو بني  ،أمة كافرةو والعهد امليثاق الذي يكون بني الطوائف سواء كان ذلك بني أمة مسلمة  )) عهدا

كلما عاهدوا  ((يعود على اليهود  )) عاهدوا ((والضمري يف  ؛أو بني أمتني كافرتني ،أمتني مسلمتني

وهذا هو حال بين  ؛وه ومل يفوا بهحر طعىن الطرح والرتك أي نبذوا هذا العهد و والنبذ مب )) عهدا نبذه

 ؛خذ عليهم العهد وامليثاق ومع ذلك نبذوا العهد وامليثاقأفاهللا تعاىل  ؛إسرائيل ال مع اهللا وال مع عباد اهللا

فيها ثالث  والنيب صلى اهللا عليه وسلم عاهدهم ومع ذلك نبذوا عهده؛ عاهدهم ملا قدم املدينة وإذا

 ؛فعاهدهم الين عليه الصالة والسالم كلهم نقضوا العهد ؛وبنو قينقاع ،وبنو قريظة ،ريضبنو الن :طوائف

 ؛)) فريق مجاعة أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم ((     فهنا يقول: ؛ولكن كانت الدائرة عليهم

ألن من اليهود من مل ينقض العهد بل وىف به  )) فريق منهم ((  :وإمنا قال ؛أي من هؤالء اليهود منهم

)) وهذا  بل أكثرهم ال يؤمنون وهلذا قال: (( ؛ولكن غالبهم نبذه ؛بل أسلم ودخل يف اإلسالم

من وصف نقض العهد ونبذه إىل وصف  ،راب ليس لإلبطال ولكنه لالنتقال من وصف إىل وصفضاإل

 أن أكثرهم ال يؤمنون (( :قبله وببل وزيادة وصف وهوراب إثباتا ملا ضفعليه يكون هذا اإل ؛عدم اإلميان

 ألن املؤمن حقيقة البد أن يفي بالعهد كما قاله تعاىل: (( )) ال يؤمنون ((               :وقوله ))

 (أن آية املنافق ثالث منها:  عليه الصالة والسالم)) وأخرب النيب  وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئوال

ولو أم آمنوا ما نقضوا العهد الذي  )) بل أكثرهم ال يؤمنون (( ) وإذا عاهد غدرإذا وعد أخلف 

وهذا من األوصاف الذميمة اليت من اتصف ا من هذه  ؛بينهم وبني اهللا أو الذي بينهم وبني عباد اهللا

ابه األمة كان فيه شبه من اليهود الذي كلما عاهد غدر ومن املنافقني يف هذا العمل وهو أيضا مش

   ألن هذا دأم. ليهودل

يف أحسن من املسلمني  هؤالءيقول يف من يذهب بالد الكفار ويايت م لبالد املسلمني و  الطالب: 

                                                                       .؟املعاملة 

وهؤالء وإن كانوا مؤمتنني من حيث هلم ، هذا من تزيني الشيطان أي هذا من تزيني الشيطان الشيخ:

 ألن دوله [هؤالء] ؛ألمة اإلسالمية عمومامن حيث امؤمتنني  غريلكنهم  ؛ي اخلاصدر فالعمل ال

ن يف حنور هلؤالء يف احلقيقة أننا نبذله ليقيموا به رصاصة تكو  همث إن كل درهم نبذل ،جواسيس للنصارى



آلن احلرب بينهم وبني املسلمني قائمة ومع ذلك نأيت فلبيني فإم االمثل  املسلمني خصوصا الشرقيني

م مث إنه مهما كان األمر لو فرض أن هؤالء يريدون أن حيسنوا املعاملة بينهم وبني الناس ألجل أن 

لكن هم  ؛يقول حشف وسوء كيله يرغب ما أحدألم لو ساءت معاملتهم بينهم وبني اخللق  ؛واتيسك

يقولون حنن حنسن املعاملة ألجل أن نرغب فهذه سياسة وخيانة ومكر الواجب على املسلم أن يكون 

حذرا وال ينبغي ملسلم أن يعرف كراهة النيب عليه الصالة والسالم بوجود اليهود والنصارى يف هذه اجلزيرة 

أخرجوا المشركين من جزيرة  فيما صح عنه: (هو الذي يقول صلى اهللا عليه وسلم و  م؛مث يذهب جيلبه

ألخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى ال أدع ( :يف صحيح مسلمثبت ويقول ملا  ) العرب

) كيف الرسول يقول أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب ) ويف السنن أنه قال: ( إال مسلما

وهم إذا كثروا يطالبون حبقوق ولذلك حصل منهم مفاسد عظيمة اآلن  ؟أخرجوهم وأنتم جتيء م

                            .يطلبون املدارس ويطلبون الكنائس ويطلبون ويطالبون كل ما يكون هلم يف البالد األخرى

  لنصارى داخلني فيها؟.... االطالب:

 قال اهللا .املسيحيون العرب قد يكون أخبث من املسيحيني من غريهم ؛داخلني فيها أي نعم الشيخ: 

                                 ))  ولما جاءهم رسول من عند اهللا مصدق لما معهم تعاىل: ((

 بتكليم تر استمر  كلما املعىن يكون فهل طالق فأنت زيدا كلمت كلما: الشخص قال إذا الطالب: 

  ؟ زيد

  الكالم يعين لو كلمته ثالث مرات طلقت ثالثمن كلما وقع   ،ال الشيخ:  

  يعين تدل على استمرار اجلواب؟: الطالب

  نعم ال ال تدل على وقوع الشرط وتكراره  الشيخ:

  استمرار وقوع الشرط؟ الطالب:

                                                                                              نعم وقوع الشرط وجوابه.  الشيخ:

طيب يف عند الناس اآلن أسلوب خطأ يف اللغة العربية هو أم إذا جاءوا بكلما يكرروا يف اجلواب 

كلما جاء زيد كلما جاء عمرو مث حصل كذا مث حصل كذا هذا خطأ يف األسلوب العريب ويعترب   :فيقول

يأت باجلواب،  كرر الشرط ومل  ،كرر أيش؟ كرر الشرط  اآلنألن الذي قال كلما كان كذا صار  ؛حلنا

   مرة ثانية.باألداة  واجلواب ما حيتاج إىل أن تأتوا



ملا هذه شرطية  )) ولما جاءهم (())  ولما جاءهم رسول من عند اهللا مصدق لما معهم نبذ ((   

 ؛شرطية، ونافية ، ومبعىن إال، ومبعىن حني ملا ؟وقد تقدم لنا أا تأيت على أربعة أحناء يف اللغة العربية نعم

هذه صفة للرسول يعين رسول مرسل من عند اهللا وهو  )) رسول من عند اهللا ((وقوله:   هنا شرطيةو 

                                                                              .حممد صلى اهللا عليه وسلم

مصدق للذي معهم من التوراة إن كانوا منا اليهود واإلجنيل إن كانوا من  )) مصدق لما معهم ((وقوله: 

            النصارى واحلديث يف اآليات كلها عن اليهود. 

تقدم أن تصديق القرآن ملا سبقه من الكتب له ناحيتان أو وجهان:  )) مصدق لما معهم ((وقوله:     

زوله فإن الكتب السابقة أخربت بنزول القرآن فجاء الوجه األول: أنه جاء مصدقا ملا أخربت به من ن

وهذا إذا كان على اليهود والنصارى أن  ؛وأا من عند اهللا ،والثاين: أنه شاهد هلا يف الصدق ؛تصديقا هلا

نبذ فريق من الذين أوتوا  ولكن األمر كان بالعكس (( ؛ألنه مؤيد ملا معهم ؛حوا ذا القرآنر يف

والنبذ مبعىن؟  )) ولما جاءهم ((قوله: يف هذه اجلملة جواب الشرط  )) نبذ (())  الكتاب كتاب اهللا

فأتى وآتى  ؛مبعىن أعطوا وأما أتوا بدون واو؟ مبعىن جيء إليه )) أوتوا ((مجاعة  )) فريق (( ؛الطرح

مفعول  )) الكتاب (( ؛مبعىن أعطوا )) أوتوا ((طيب وهنا  ؛بينهما فرق آتى مبعىن أعطى وأتى مبعىن جاء

ن أخواا وال أيش؟ ظوهذه آتى من باب  ؛ومفعوهلا األول الواو اليت هي نائب الفاعل أوتوا ؛ثاين ألوتوا

فهو  ؛" والثاني منهما كثاني اثني كسا :"عندكم ابن مالك يقول:كسا، من باب أيش؟ ال، من باب  

ن هنا األول الواو وهي النائب واملفعوال ؛واخلرب ينصب مفعولني ليس أصلهما املبتدأ من باب كسا يعين

                  .والثاين الكتاب ،الفاعل

أل هنا للعهد الذهين وهو بالنسبة لليهود التوراة وبالنسبة للنصارى  )) أوتوا الكتاب وقوله: ((      

                                                                                                 اإلجنيل.

وأضيف إىل اهللا سبحانه وتعاىل  ؛هنا القرآن اهللا كتابكتاب مفعول نبذ واملراد ب  )) كتاب اهللا ((وقوله: 

 ،ويف الصحف اليت بأيدي املالئكة ،ظومسي القرآن كتابا ألنه مكتوب يف اللوح احملفو  ؛ألنه املتكلم به

فالقرآن الذي نقرأه  ؛ألنه كالم اهللا ؛وإضافته إىل اهللا ))كتاب اهللا((ويف الصحف اليت بأيدي البشر نعم؟ 

ومسعه منه جربيل مث أتى به إىل النيب صلى  ،اآلن هو كالم ربنا تبارك وتعاىل تكلم به حقيقة بلفظه ومعناه

لى قلب النيب صلى اهللا عليه وسلم حىت وعاه وأداه إىل الصحابة والصحابة اهللا عليه وسلم فنزل به ع

   أدوه إىل التابعني وهكذا حىت بقي إىل يومنا هذا وهللا احلمد.



 ؛نصراف التام عنهاالوهو عبارة عن  ؛وه وراء الظهرطرح)) كتاب اهللا نبذوه وراء ظهورهموقوله: ((

لكن من  ؛أو الشمال ،أو عن اليمني ،يكونوا يأخذون به ألم لو نبذوه أمامهم لكان من اجلائز أن

ألن الشيء إذا خلف  ؛وعدم الرجوع إليه ،ألقاه إىل وراء ظهره كان ذلك أبلغ يف التويل واإلعراض عنه

فإن الشيء الذي  ؛كما أن فيه أيضا والعياذ باهللا إهانة أو استهانة بالقرآن  ؛وراء الظهر فإنه ال يرجع إليه

 :أحدمها ؛فصار التعبري بوراء الظهور يدل على أمرين ؛لظهر هذا غاية ما يكون من اإلهانة لهيلقى وراء ا

الذي أمامك ميكن إذا  إليك، كذا؟ ألن الذي وراء ظهرك ما ترجع ،أنه ال مطمع يف رجوعهم إليه

أنه يدل على  :والثاين ؛لكن وراء ظهرك هذا إعراض كلى ال مطمع يف الرجوع إليه ؛وصلت أخذت به

   والعياذ باهللا.ـ االستهانة به واحتقاره وأنه ليس بشيء عند هؤالء 

  فهم نبذوه وراء ظهورهم  

عملها أيش؟ عمل إن تنصب االسم  ؛كأن هلا معىن وهلا عمل  )) كأنهم(())  كأنهم ال يعلمون((

    هنا التشبيه يعين كأم يف نبذهم لكتاب اهللاهو وأما معناها ف ؛وترفع اخلرب



 لكن إذا كانوا عاملني ؛فألم ال يعلمون قد يكونون معذورين إذا كانوا ال يعلمون ؛أظن بينهما فرقاو  )) كأنهم ((

إذا  )) ونمكأنهم ال يعل (( وأفظع ـ والعياذ باهللاـ نزلوا أنفسهم منزلة اجلاهل بإنكار هذا القرآن فهذا أشد  لكن

ما أوجب أن من العتو والعناد عندهم  ـ والعياذ باهللاـ وأم  ،هؤالء اليهود حال من نظر إىل هاتني اآليتني عرف

  خربها حمذوف الطالب:أين خرب كأن يا حممد؟ وين خرب كأن ؟  ؛يكونوا غري وافني بالعهد هللا وال لعباد اهللا

  ويش التقدير؟  : الشيخ

  كأم ال يعلمون الكتاب: الطالب

  الكالم يا عبد اهللا؟عندك اختالف من هذا  : الشيخ 

  علمونياخلرب مجلة ال  الطالب:

  مجلة ما يعلمون : الشيخ

  ماذا تقولون أنتم أيهما أصح؟  :الطالب

لو حذفت كأن وقلت هم ال يعلمون وين  )) كأنهم ال يعلمون (( ؛أي مجلة ال يعلمون ،ملة ثانيةاجل : الشيخ

  اليعلموناخلرب سيد؟ مجلة 

  مجلة: الطالب 

    اخلرب موجود لكنه مجلة . )) ال يعلمونمجلة((  : الشيخ

    )) واتبعوا ما تتلوا الشياطينقال اهللا تعاىل: (( 

  أين نائب الفاعل؟الكتاب أوتوا  الطالب:

  هي املفعول األول؟ )) أوتوا ((الواو يف   : الشيخ

  فعول األولاملأي هو   الطالب:

وهلذا نائب  ؛فعول بهامللو قلت مثال ضرب زيد فزيد مضروب مبعىن  ؛نائب الفاعل يف معىن املفعول به : الشيخ

  عىن مفعول بهيف  املالفاعل 

  يكون األصل؟  الطالب: 

  يف املعىن يف املعىن مفعول به : الشيخ

  قبل أن تبين اجلملة للمجهول هذا املفعول به  الطالب:

  بهاملفعول  هو البناء للمفعولنعم قبل أن  أي : الشيخ

  ؟ ها تصريف )) أوتوا ((  :االطالب



  يعين حتويلها إىل فعل مضارع وال أيش؟  ،تصريفها ؟ نعم : الشيخ

  مجهول أصال؟ لل بنيت ال الواو كيف كيف : الطالب: 

)) فلما بين  أقاموا الصالة وآتوا الزكاةأصلها لو كانت مبينة للفاعل لقيل آتوا كما يف قوله تعاىل: ((  : الشيخ

  صار املفعول به نائبا للفاعلللمجهول أوتوا 

  الواو اليت يف أوتوا اليت بني اهلمزة والتاء؟  :الطالب

  الفعل منالواو  ،الواو من الفعل : الشيخ

  اليت هي األخرية؟  الطالب:

هي فاء الفعل فهي من  )) أوتوا ((والواو األوىل يف  ،الواو الثانية نائب الفاعل اسم ؟كيف األخرية : الشيخ

أفعلوا فالواو  اأفعلوا هذا أصله اأصله )) أوتوا ((الفعل هي الواو  فاء ،فعل؟ ال، اهلمزة زائدةال فاءتعرف  ؛الفعل

  هذه فاء الفعل 

  اآلن أوتوا قلنا أا نائب الفاعل الواو األوىل.  الطالب:

  ؟ نائب الفاعلأا فهم الواو األوىل ت عشانالسؤال  أنت حني كل ؛ال الواو الثانية نائب الفاعل : الشيخ

  نعم الطالب:

     .ال ال الواو الثانية الواو األوىل من الفعل هي فاء الفعل: الشيخ 

أي اليهود ما تتلوا الشياطني  )) اتبعوا (( )) تبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليماناو  قال اهللا تعاىل: (( 

هنا ليست مبعىن تقرأه ولكنها من تاله يتلوه مبعىن تبعه أي ما تتبعه الشياطني  )) تتلوا ((على ملك سليمان 

وملك سليمان مجع بني امللك والنبوة فإن سليمان صلى اهللا عليه  ؛أي يف ملكه ،وتأخذ به على ملك سليمان

ولقد أرسلنا رسال  لقوله تعاىل: (( ؛فهم أنبياء رسلمن األنبياء ذكروا يف القرآن  نوكل الذي ؛وسلم كان ملكا نبيا
الذين ذكروا يف القرآن بعضهم  :)) خذ هذه الفائدة ألن بعض الناس يقول من قبل منهم من قصصنا عليك

 ((لقوله:  ؛كل من قص يف القرآن فهو رسول  نقول: ولكن ؛كان رسوال نبيا وبعضهم ما ذكر أم رسول أنهذكر 

ومنهم من لم  قصهم اهللا على حممد صلى اهللا عليه وسلم فهم رسل ((فكل الذين  )) منهم من قصصنا عليك
ن اهللا يقول إ)) وال يف قصة يف القرآن  واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا )) (( نقصص عليك

اىل: لقوله تع ؛فنقول كل من ذكر يف القرآن من األنبياء فإم رسل ،ذكر إدريساوأرسلنا إدريس إىل قومه إمنا فيه 

ومنهم من  ((نا عليك قصص الذين منهم )) يعين ولقد أرسلنا رسال من قبلك من منهم من قصصنا عليك(( 
فهنا نقول سليمان صلى اهللا عليه وسلم هل هو نيب أو ملك أو رسول ؟ كل الثالثة، نيب،  ؛)) لم نقصص عليك



أعطاه اهللا من  ؛بالريب إنه نيب، رسول، ملكولكنه  ؛إنه ملكيقولون وعند اليهود قاتلهم اهللا  ؛ورسول، وملك

      امللك ما ال ينبغي ألحد بعده. وداود؟ وداود نفس الشيء، ملك، نيب، رسول.

  ال بعده؟إقبل موسى و  ،وهو أي سليمان من بين إسرائيل )) على ملك سليمان (( :نعم يقول  

  قبل موسى الطالب:

يعين إن كان داود عقب موسى  ؟ موسى قبل سليمان ريموسى يص قبلقبل موسى؟ وإن كان داود  الشيخ:

  فسليمان قبل موسى؟

  ال، واحد قبل الثاين :الطالب

بني إسرائيل من بعد  المإل من ألم تر إلى ((بعد موسى  ،سليمان هو االبن ابن داودألنه هو االبن،  الشيخ:
إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل اهللا قال هل عصيتم إن كتب عليكم  (هو داود) موسى

القتال أن تقاتلوا قالوا وما لنا أن ال نقاتل في سبيل اهللا وقد أخرجنا من ديارنا وأبناءنا فلما كتب عليهم 
املإل من بين  )) وهنا من وتوقتل داود جال )) إىل أن قال: ((وقال لهم نبيهم ...القتال تولوا إال قليال منهم

   . إسرائيل من بعد موسى على هذا يكون سليمان بعد موسى يكون سليمان بعد موسى

)) واليهود يزعمون إن سليمان يتعلم السحر وأنه ساحر  على ملك سليمان وما كفر سليمان وقوله: ((     

يعين ليس بكافر أي ما كفر  )) سليمان وما كفر ((وهلذا قال اهللا تعاىل:  ؛والسحر كفر ،نعم؟ ويدعون هذا

 ولكن الشياطين كفروا )) ويف قراءة سبعية (( ولكن الشياطين كفروا بسحره حيث زعمتم أنه كذلك ولكن ((
تكون الواو حرف عطف ولكن حرف استدراك يعمل عمل إن  )) ولكن الشياطين كفروا (() فعلى قراءة )

وعلى قراءة التخفيف جيب أن تكون الشياطني  ؛ها ومجلة كفروا خربهاوالشياطني امس ؛ينصب االسم ويرفع اخلرب

هنا قوله الواو حرف عطف ولكن حرف استدراك مبين على السكون حرك  )) ولكن الشياطين كفروا ((بالرفع 

                                              . املبتدأوكفروا خرب  الشياطني مبتدأو  ؛بالكسر اللتقاء الساكنني

ألن له  ؛شيطان وهو على احلقيقة فالشياطني ليست واحدا ولكنهم متعددون كثريونمجع  )) الشياطين ((وقوله: 

 ((            )) وقال:  رونكم من حيث ال ترونهميقبيله  و يراكم إنه (تعاىل: (اهللا رية كما قال ذجنودا و 

    كثريون)) فالشياطني   أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني

فهم يعلمون  ؛)) يعين الشياطني كفروا ذا يعلمون الناس السحر((  مباذا؟ فسر هذا الكفر بقوله:  )) كفروا ((

كل شيء خفي صار خفيا ولطيفا يسمى سحرا نعم؟   ،الناس السحر والسحر يف اللغة كل شيء خفي ولطف

)  إن من البيان لسحرا : (الصالة والسالمعليه ومنه قول الرسول  ؛فكل شيء خفي سببه ولطف يسمى سحرا



ألن البيان والفصاحة جيذب النفوس واألمساع حىت إن اإلنسان جيد من نفسه ما يشده إىل مساع هذا البيان 

  الكمبيوتر سحر ؛يعتربيف املعىن اللغوي  ،ال ال؟ يف املعىن اللغويإسحر و  ربتعالساعة اآلن ت ؛فيسحر الناس

  يف البداية  : الطالب

 :على عامة الناس خفي حىت إن الرازي يف تفسريه ملا قسم السحر وأنواعه قال افيخأي يف املعىن أصبح  الشيخ:

الذي خلها مثال يف الزمان األول الساعة ما هي مثل اآلن ترقت  نوع إن الساعة من السحر ألنه خيفى سببه ويش

وال ال؟ ويش  بالنبض فيها تشر  اآلن اتاآلن عندنا يف ساع تنبضأكثر اآلن ويش الذي خلها  دتتعقو أكثر 

ليها متشي ما نشوف شيء حيركها ويش خي ويش  الذي ،؟ العقاربخلها املسمار هذا الذي يسمونه أيش يسمونه

ا خفي سببه نعم؟ كل هذا مم شيء يؤذنبت الساعة املعينة فصوتت بعضهم بعد جاءوا ما إن وصل خيليهاالذي 

مآله إىل العلم وهو أمر هذا ألن  ؛ة العربية يعترب من السحر لكنه ليس هو السحر الذي ورد ذمهوهو يف اللغ

تأثري بأسباب  ت،التأثري بسبب أدوية ورقى وتعوذا ـ والعياذ باهللاـ طبيعي صناعي، لكن السحر الذي يراد هو 

وهو أنواع من السحر ما ـ  ذ باهللاوالعياـ خفيه من قراءات وتعاويذ وأدوية تصنع من إنسان حىت يصيبه السحر 

ومنه ما يزيل العقل  ،ومنه ما ميرض ؛ينقص شيئا فشيئا حىت ميوت ـ والعياذ باهللاـ يقتل يبدى اإلنسان املسحور 

 ،اهد الساكن متحركا أو املتحرك ساكناشيومنه ما يغري حواس املرء حبيث يسمع ما مل يكن أو  ،اإلنسان وخيبل

أنواع وأهله يعرفون هذه األنواع نعم؟  ـ والعياذ باهللاـ املهم أنه أنواع  ؛ومنه ما يوجب البغضاء ،ومنه ما جيلب املودة

هذا فيه خالف بني أهل العلم فمنهم من يرى أنه   ؟وهل هو كفر أو ليس كفر ؛هذا السحر حكمه حمرم بال شك

يرى أنه ال توبة له وأنه يقتل بكل ل بعض العلماء ب ؛كفر خمرج عن امللة وأن الساحر يستتاب فإن تاب وإال قتل

، يقتل ومن العلماء من يرى أنه ال يكفر ولكن يقتل حدا ؛ولكن الصحيح إنه ما من ذنب إال وله توبة ؛حال

هم من يرى أنه يعزر تعزيرا بليغا إن ارتدع وإال قتل إذا مل ومن ؛وجوبا يعين يعدم ولكنه مسلم يصلى عليه حدا

                                                      نا إن شاء اهللا يف الفوائد أن القرآن يدل على أنه كفر.بدون قتل ولكن سيأتي يرتدع

)) إذا كان الكفر يف تعليم السحر فما بالك يف ممارسة السحر هو من باب  يعلمون الناس السحر وقوله: ((

   أوىل.

ملكني بفتح )) يعين واتبعوا أيضا ما أنزل على امللكني  أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما((     

وهنا  ؛وامللك احلاكم الذي له سلطة هذا امللك ،امللك الرسولأن  :الالم وليست بكسرها والفرق بني امللك وامللك

  مها ملكني أو ملكني؟ 

  ملكني الطالب:



ماروت واحد هاروت امسه ملكني أرسلهما اهللا تبارك وتعاىل إىل األرض أحدمها امسه هاروت والثاين   الشيخ:

هذا اسم باملكان أنزل اهللا يف هذا املكان أي يف بابل وهي بلد  )) ببابل ((وهلذا قال وقوله:  ؛وواحد ماروت

ال  ؛علمان الناس السحر اختبارا من اهللا وفتنةأرسلهما اهللا إىل هذا البلد وجعال ي ،معروفة يف أي مكان؟ يف العراق

إن اهللا سبحانه وتعاىل إذا أراد أن يبتلي قوما ابتالهم مبا شاء  :نقول ؟يقال كيف أما ملكان فيعلمان السحر

 السحر صنعة نقول تعال تريد تعلمفأراد اهللا أن يبتلى هؤالء الناس بنزول هذين امللكني يعلمان الناس السحر 

لكن  ؛عدو تقدر تقتله وهكذا راصواملتباغضني يتحابون إذا  ،ختلي الناس املتحابني يتباغضون ،الفلوس حتصل ا

 النصحالعظيم هذا من متام  سبحان اهللا ،)) إنما نحن فتنة فال تكفر(( مع ذلك ما يعلمان من أحد حىت يقوال 

فما يعلمان من أحد حتى يقوال  حذره ((األبواب هلم ال، من جاء ليتعلم  يفتحونما ميكرون بالناس يعلمون و 
وهذا هللا أن يفعل ما  ؛)) ومل نعلم السحر اختيارا وال رغبة فيه ولكن اختبارا من اهللا سبحانه وتعاىل إنما نحن فتنة

شاء واهللا تعاىل قد ييسر أسباب املعصية ليخترب العبد كما يسرت أسباب املعصية لبين إسرائيل يف احليتان يوم 

أيها الذين يا  ويش هو فيه؟ يف صيد الرب (( ؛ا يسرت أسباا للصحابة رضي اهللا عنهم وهم حمرمونالسبت وكم
)) فأنت إذا يسرت  من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم اهللا من يخافه بالغيب ليبلونكم اهللا بشيء آمنوا

ت عنها مع تيسر أسباا كان يف ذلك وهلذا إذا عدل ؛فإن اهللا تعاىل قد يبتليك ؛لك أسباب املعصية فال تفتنت

) منعته عفته أن يفعل مع  رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف اهللا منقبة عظيمة لك (

إذا هذان ملكان ما يعلمان من أحد حىت  ؛الذين يظلهم اهللا يف ظله يوم ال ظل إال ظلهفهذا من  ؛تيسرها له

ذكروا أن امرأة  ،إسرائيلية كلها كذب اريا من املفسرين يف هذه اآلية ذكروا قصصواعلموا أن كث ؛يقوال إمنا حنن فتنة

حصل منها ما حصل مث إا صعدت إىل السماء وأا هي النجمة املعروفة بالزهرة نعم؟ ركبت يف السماء وصارت 

ا كالم اهللا تبارك جنمة وعلى كل حال كل هذا الذي ذكر هنا كلها إسرائيليات جيب إنكارها وال جيوز أن يفسر 

  وتعاىل. 

وما  ((مث قال:  ))، واتبعوا ما تتلو الشياطين (()) يتعلمون من؟ اليهود يعين قال:  فيتعلمون منهما قال: (( 
)) وهذا يقول العلماء  منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه (( )) فيتعلمونه ((مث قال:  )) أنزل على الملكين

لكنه قلنا مرارا إن اللغة الفصحة زوج ؛ ويش زوجه؟ زوجته نعم ،إنه يفرق بني املرء وزوجهمن أشد أنواع السحر 

للرجل واملرأة وأن الفرضيني رمحهم اهللا هم الذين اصطلحوا على أن تكون زوجة لألنثى وزوج للرجل لئال تلتبس 

 تكون بني البشر هي يتاحملبة الومن أقوى املودة و  )) ما يفرقون به بين المرء وزوجه ؛ ((املسائل بعضها ببعض

فإذا صلحت حال الزوجني فإنه ال يوجد أحد مياثلهما يف املودة  ؛اليت تكون بني املرء وزوجه إذا صلحت احلال



حمبة هلا لون واألخرى هلا لون  كفتل ياولد ؛ومن املعلوم أن احملبة بني الزوجني ليست كاحملبة بني األم وابنها ؛واحملبة

نظري حىت إن املرأة تفدي نفسها بزوجها  إذ أصلح اهللا حاهلما ال يكون له تئام والوفاق بني الزوجنيلكن االل ؛آخر

ما يفرقون به  يتعلمونـ  والعياذ باهللاـ فعلى هذا هؤالء  ؛وحىت إن املرأة لتدع أمها وأباها من أجل زوجها ،وبالعكس

سم موصول االما  ،أين املفعول ويتعلمون؟ ما )) به يتعلمون ما يفرقون ((طيب هنا  ؛أي بسببه بني املرء وزوجه

   .))  يعلمون ((إال مفعوال واحدا  ال تطلب  اليقني؟ من املعرفة مننعم؟ وهذه من املعرفة وال 

  على قراءة لكن عاملة وال مهملة؟ الشيخ:

   ،عاملة الطالب: 

  عاملة؟ وعلى قراءة لكن ملاذا أمهلت؟ الشيخ:

  خمففة ألا  الطالب: 

وأحلقت بإن  ؟ستحضرطيب من ي مل؟  ويش الدليل من قول ابن مالك؟ لكن تفطيب وهل إذا خف الشيخ: 

  أول  ؛ما هو يف هذه هذه يف اتصاله مبا، ال لكن وأن

   وتلزم الالم إذا ما تهمل  وخففت إن فقل العمل                       "
َها اْستـُْغِنيَ  وَ رُبَما                       ُمْعَتِمَداً  َأرَاَدهُ  نَاِطقٌ  َما   َبَدا ِإنْ  َعنـْ

  ُموَصالَ  ِذي بِِإنْ  َغالَِباً  تـُْلِفْيهِ       َفالَ  نَاِسَخاً  َيكُ  َلمْ  ِإنْ  َواْلِفْعلُ                  
  َأنّ  بـَْعدِ  ِمنْ  ُجْمَلةً  اْجَعلْ  َواْلَخبَـرَ     اْسَتَكنّ  فَاْسُمَها َأن  ُتَخففْ  َوِإنْ               
  ُمْمَتِنَعا َتْصرِيـُْفهُ  َيُكنْ  َوَلمْ      ُدَعا َيُكنْ  َوَلمْ  ِفْعالً  َيُكنْ  َوِإنْ              
  َلوْ  ِذْكرُ  َوقَِلْيلٌ  َلوْ  أوْ  تـَْنِفْيسٍ  أوْ     نـَْفي أوْ  بَِقدْ  اْلَفْصلُ  فَاَألْحَسنُ             

  " َمْنُصْوبـَُها فـَُنِوي َأْيَضاً  َكَأن  َوُخفَفتْ           

  ؟ ما ذكره؛ ما ذكره ابن مالك

  تكون حرف جر؟ : الطالب

قت حبرف العطف ف مهملة على أا حرف عطف وإذا سبلالستدراك  فقط حرف عطال تكون هي  الشيخ:

                                                           ....... صارت لالستدراك فقط.

يا عبد اهللا ؟  موضعها من اإلعرابويش  )) يعلمون ((اجلملة يف  )) يعلمون الناس السحر ((طيب قوله تعاىل: 

  يعين نعفيكم من النحو؟ طيب نعم ؟ 

  : حالية الطالب



  مجلة حالية من الفاعل يف  الشيخ:

  ))  كفروا  ((: الطالب

وما أنزل على  ((طيب قوله تعاىل:  )) السحريعلمون الناس  ((يعين حال كوم  )) كفروا: (( الشيخ 
  أيش حمله من اإلعراب؟  )) وما أنزل ((قوله: ......اإلعراب؟ حملها من ويش  )) وما أنزل (())  الملكين ببابل

  معطوف الطالب:

  معطوف على أيش؟ : الشيخ 

  )) ما تتلوا ((معطوف على  الطالب:

ملك وال تثنية مللكني يا امساعيل اواتبعوا أيضا ما أنزل على امللكني .  ،واتبعوا ما تتلوا )) ما تتلوا (( : الشيخ 

  ملك؟ 

  ملك: الطالب

  نزال إىل األرض؟ ]ملكان[ملك طيب يف  : الشيخ 

  نعم نزال إىل األرض بالسحر : الطالب

ببابل هاروت وماروت ويش معناه؟  ؟ ..... معناها أيش )) ببابل هاروت وماروت ((زين. قوله:  : الشيخ 

  نزلوا ببابل الطالب:

  ؟ ))  ببابل هاروت وماروت ((ويش معىن  : نزلوا ببابلالشيخ 

يعين وما أنزل على امللكني ببابل وهاروت  ةمضاف يهاروت ماروت؟ إذا ما هإضافة ببابل  ؛نزال ببابل الطالب:

هاروت وماروت مضاف إليه ما يصح هذا ما يصح و له  ةوماروت بدل أو عطف بيان وليست ببابل مضاف

     الكالم.

  أيش معىن الفتنة؟  ؟يا صاحل ويش هو )) نحن فتنةإنما  ((قوله:   

  ...االختبار  الطالب:

  االختبار وما هي هذه الفتنة ؟ : الشيخ 

  هي السحر الطالب:

طيب هل هؤالء امللكان خدعا الناس أو بينا    لسحر فتنة من اهللا سبحانه وتعاىلنعم يعلمون الناس ا : الشيخ 

  هلم األمر غامن؟ 

  بينا األمر الطالب:



  ما الدليل على أما بينا ذلك؟ ؟كيف ذلك: الشيخ 

  )) إنما نحن فتنة فال تكفر (( :دليل إما يقوالن : الطالب

يتعلمون من هذين امللكني ما الذي   .))  إنما نحن فتنة فال تكفر (( :ما يعلمون أحد حىت يقولوا: الشيخ 

  خليفة؟

  السحر  الطالب: 

  ويش هو ويش نوع هذا السحر؟: الشيخ 

  ما حضرت ؟اهللا أعلم: الطالب 

  أي ما حضرت طيب نعم؟: الشيخ  

  ما يفرق بني املرء وزوجه الطالب:

                           . )) نعم؟ وزوجهفيتعلمون منهما ما يفرق به بين المرء  ما يفرقون به بني املرء وزوجته صح، ((: الشيخ  

الكوين وال  ؟أمحدذن اهللا هنا يا اإلعىن بامل)) ما  وما هم بضارين به من أحد إال بإذن اهللا طيب قوله تعاىل: ((

  شرعي؟ال الطالب:

   أو بضرر السحر؟ شرعي؟ هل ميكن أن يأذن اهللا شرعا بالسحر؟: الالشيخ  

  ال ال الطالب:

   ؟ريصويش ي )) وما هم بضارين من أحد إال بإذن اهللا(( يعين كالم هذا : الشيخ 

  ؟الكوين الطالب:

  يا مجاعة ؟  ما تقولون : الكوين الشيخ  

   كوين: الالطالب

لكوين يا ، مثال افنريد أمثلة لذلك ؛طيب إذا اإلذن ينقسم إىل قسمني: كوين وشرعي ؛صح ؟كوين: الالشيخ 

  ماهر؟ 

  الكوين ؟ الطالب:

  نعم اإلذن الكوين ؟ : الشيخ 

 اآلية اليت معنا أيضا يصح أن منثل ا؛ وكذلكصح، نعم  )) الذي يشفع عنده إال بإذنها من ذ ((: الطالب 

  اهللا؟ عبداإلذن الشرعي 

   ....اإلذن الشرعي قوله يف املساجد بني أن ترفع  الطالب:



اإلذن الكوين  االفرق بينهم ؛شرعيالذن اإل)) هذا  في بيوت أذن اهللا أن ترفع ويذكر اسمه ((: الشيخ 

  والشرعي؟

  الكوين يلزم إذن املأذون: الطالب

  وقوع املأذون : الشيخ 

  والشرعي ال يلزم وقوعهوقوع املأذون  الطالب:

  فرق الثاين عبد اهللا؟ال ؟ صح ثانيا: الشيخ 

  ما حيبه اهللا تعاىليكون على الشرعي  الطالب: 

  ما حيبه اهللا : الشيخ 

  ال حيبهيكون يف ما حيبه وقد  يكون ما والكوين ال يشرتط ذلك قد  الطالب:

 )) ما لم يأذن به (()) هذا أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به اهللا ((  ....: ماال حيبه الشيخ 

  أظن؟  )) واتبعوا ((فوائد اآليات من قوله:  ،طيب نشوف الفوائد .....ألنه يكرهه ؛إذن شرعي

  ......)) أو كلما ((ال  الطالب:

أنا أقول لكم يا مجاعة تنبهوننا إننا ما نتعدى قراءة إال نبني فوائدها ألا إذا   : ...سبحان اهللا من هنا الشيخ 

ال املقدار إذا شرحنا إذا فسرنا  ؛إا مع طول األمد ينسى اإلنسانرمبا أنتم تتعبون بكتابتها ثانيا أوال كثرت علينا 

  ما نؤخر.  عشانللفوائد الزم استنباط فالليلة التالية فيها مناقشة و  ةالليل

  ؟  )) ولتجدنهم أحرص الناس على حياة (( ـ اهللا يعينين وإياكمـ طيب إذا معنا 

ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود  قال اهللا تعاىل أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم : ((
  )) أحدهم أن يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر واهللا بصير بما يعملون 

  .ياة احليستفاد من هذه اآلية الكرمية: أن اليهود أحرص الناس على 

ألن من   ؛مث خنرج منها ونكون يف اجلنة )) دودةلن تمسنا النار إال أياما مع ((:  من فوائدها أيضا: إبطال قوهلمو 

أم ال يكرهون ذلك هذا يكذب دعواهم أم فه نعم؟ مادام هم أولياء اهللا وأحباؤ  ؟كان كذلك هل يكره املوت

  . )) لن تمسنا النار إال أياما معدودات ((ويكذب قوهلم:  ؛أولياء اهللا يعين أبناء اهللا يعين أولياءه وأحباءه

 ،يعين هذه أحرص اسم تفضيل )) أحرص ((لقوله:  ؛اآلية: أن الناس يتفاوتون يف احلرص على احلياة ومن فوائد

إن معي قوما "  :قال له رستم هاوس وأظن داملسلمني على أحد قوا دوالناس خيتلفون وملا جاء دخل أحد قوا



مهم الدنيا إذا   ألن الصحابة رضي اهللا عنهم أزهد الناس يف الدنيا وال ؛" يحبون الموت كما تحبون الحياة

  اهللا سبحانه وتعاىل. كانوا يف مرضاة

من  خلوا بالكم يا مجاعة ؛ومن فوائد اآلية: أن املشركني أيضا من أحرص الناس على احلياة وأم يكرهون املوت

  الذين أشركوا يف القمة يف كراهة املوت.      مما يدل على أن  )) ومن الذين أشركوا (( أين نأخذها؟

على احلياة يستفاد  ونوأن املشركني أيضا حريص ،كون اليهود أحرص الناس على حياة  :ويستفاد من هذين األمرين

ال ال؟ إألن الذي حيب احلياة يكره أسباب املوت و  ؛منه تشجيع املؤمنني على قتال أعداء اهللا من املشركني واليهود

ولكن ما رأيكم لو أننا قلنا إن املسلمني اليوم  ؛ل من أسباب املوت هذا مما يقوي عزمية املسلمني على قتاهلموالقتا

ذا يعمرون للدنيا أكثر مما يعمرون لآلخرة ويكرهون اجلهاد يف سبيل اهللا . صحيح؟ وهل،يكرهون املوت؟ صحيح

  إال من شاء اهللا .

، طول العمر ال يفيد املرء لعمر ال يفيد املرء شيئا إذا كان يف معصية اهللا: أن طول االكرمية ويستفاد من هذه اآلية

  .))  وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر من قوله: ((من أين نأخذه؟  شيئا إذا كان يف معصية اهللا؛

 :فإن اإلمام أمحد كره أن يقول لإلنسان ؛ويستفاد منه: غور فهم السلف حني كرهوا أن يدعى لإلنسان البقاء

 :ال ال؟ إذا الطريق السليم أن تقولإو  ،السبب؟ قولوا؟ ألن البقاء طول البقاء قد ينفعه وقد يضر ؛أطال اهللا بقاءك

أطول الناس أطول املخلوقات عمرا؟ إبليس وهو أخسر الناس من وقته ما نفعه  ؛أطال اهللا بقاءك على طاعة اهللا

  طول عمره.

  ............؟:لطالبا

خلونا منشي قلت لكم ال تسألوين شيء  وحنن نذكر .اهللا اليرينا .....اجلهاد يعطونه ....:عجيب مشكلة الشيخ 

  يف الفوائد 

واهللا بصير  ((لقوله:  ؛حميط بأعمال هؤالء اليهود كغريهم سبحانه وتعاىل : أن اهللالكرمية ويستفاد من هذه اآلية
لو   (      قال النيب صلى اهللا عليه وسلم: ،وميكن أن يكون مبعىن الرؤية ،والبصر هنا مبعىن العلم )) بما يعملون

فإذ البصري حيتمل أن يكون  ؛) فأثبت هللا بصرا حات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقهبسألحرقت  كشفه

   العلم. ،أعم؟ األول أعم اهممبعىن العلم أو أن يكون مبعىن البصري أي الذي يرى ما يعملونه واألول أي

من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن اهللا مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى  قال اهللا تعاىل: ((
  ))  للمؤمنين



وجه ذلك أم  )) من كان عدواقل  ((يستفاد من هذه اآلية: أن من الناس من يكون عدوا ملالئكة اهللا لقوله: 

ا موجود لكان التعبري ملثل ذلك لغوا أن هذال لو  ،وا من القولكن له أصل لكان؟ لكان لغم لو مل يمثل هذا الكال

  و.من القول والقرآن منزه عن اللغ

  فإن اهللا تعاىل دافع عنه. ؛أيضا: فضيلة جربيل عليه الصالة والسالم الكرمية ويستفاد من اآلية 

 فإنه نزله على قلبك ((من أين يؤخذ؟  ؛وليا جلربيلويستفاد منه: ذكر الوصف الذي ينبغي لإلنسان أن يكون 

ه اآلن أحسن مما ذكرنا لكم سلكناوهذا الذي  ؛تخذوا وليايوليا  ،يعين ومن كان هذا وظيفته فإنه يتخذ عدوا ))

فإنه  ((: هو قوله  وقلنا إن جواب الشرط ؛اكه حيث قدر جواب الشرط: فليمت غيظأن صاحب اجلاللني سل
  أن يتخذ عدوا بل يتخذ وليا.بل املعىن فإن جربيل ال ينبغي أن يكون عدوا يعين و  )) نزله

والقرآن  ،ألن النزول ما يكون من إال من أعلى )) نزله ((إثبات علو اهللا ؟  ،ويستفاد من هذه الكرمية: علو اهللا

  .))  نزل به الروح األمين على قلبك لتكون من المنذرين ((بال شك كالم اهللا 

 ((لقوله:  ؛أيضا: أن النيب عليه الصالة والسالم قد وعى القرآن وعيا كامال ال يتطرق إليه الشك هذا ويستفاد من

طيب الكالم قد ينزل على األذن وين يصل؟ ميكن ما  ؛القلب يف ألن ما نفد إىل القلب حل )) نزله على قلبك

وإذا حل يف  ،األذن إىل القلب وحل فيهلكن إذا نزل على القلب معناه نفذ من  ، ما يتعدى األذن؛يتعدى األذن

  مكني . حرزالقلب فهو يف 

واإلذن هنا ما  )) نزله على قلبك بإذن اهللا ((لقوله:  ؛ويستفاد من هذه اآلية: أن هذا القرآن إمنا نزل بأمر اهللا

  كوين وال شرعي؟   ؟تقولون فيه

  كوين :الطالب 

وإن كانت الباء للمصاحبة نزله على قلبك بشرع اهللا فإنه يكون  ،نعم إذا كانت الباء للسببية فهو كوين: الشيخ 

  صح.توال مانع من محل اآلية عليها مجيع ألا حتتملها و  ؛شرعيا

ني يديه، وأنه هدى، وأنه بشرى بية الكرمية: الثناء على القرآن من وجوه ثالثة: أنه مصدق اآلويستفاد من 

  كذا؟ طيب.  ،للمؤمنني

 لما بين يديهمصدقا  ((كيف؟ ألن معىن   ؛اآلية: أن القرآن قد أخربت به الكتب السابقة هيستفاد أيضا من هذ

فإن القرآن يأمر بصدق  ؛وأنه احلقبالصدق  ا، شهد هلبالصدق االوجه األول: أنه شهد هل ؛عليه على وجهني)) 

  فإا أخربت به فصدقها  ؛أخربت بهه الثاين: أنه نزل مصداقا ملا اجلوو  ؛تصديق التوراة واإلجنيل والكتب السابقة

  أن القرآن هدى جلميع اخللق :ويستفاد من هذه اآلية أيضا



   )) للمؤمنين((  :الطالب 

   ؟متعلقة ببشرى فقط أو دى وبشرى  )) للمؤمنين (( هلتناقش فيها؛ ننشوف اآلن : الشيخ 



؟  ما هي العالمة أن يكون بشرى لك :فإذا قيل ؛إذا أنت مؤمن أبشر بأن القرآن بشرى لك ؛ر بهستصل إليه وت

فكلما وجدت نفسك منتفعا به حريصا عليه تاليا له حق تالوته فهذه عالمة  ؛العالمة أن تنتفع به :نقول

علم أنه إما يالعمل به أو التثاقل يف تطبيقه فلما رأى اإلنسان من نفسه كراهة القرآن مثال أو كراهة لالبشرى، وك

   فاقد اإلميان وإما ناقص اإلميان .

  .)) كان عدوا هللا ومالئكته ورسله وجبريل وميكال فإن اهللا عدو للكافرين  من(( تعاىل:  اهللا مث قال

 ؛كذا؟ ألن من كان عدوا هللا فإن اهللا عدو للكافرين  ،اهللا فهو كافر ىأن من عاد يستفاد من هذه اآلية الكرمية: 

فأظهر يف موضع اإلضمار ليسجل حكم الكفر على من اتصف  )) عدو للكافرين قال: (( ؛عدو له :ما قال

  طيب وألجل العموم يعم من كفر ذا وبغريه فإن كل كافر فهو عدو هللا. ؛ذه الصفة وهي عداوة اهللا

          لقوله:  ؛كل كافر فاهللا عدو له  ،أو فاهللا عدو له ،: أن كل كافر فهو عدو هللاويستفاد من هذه اآلية أيضا

  .))  فإن اهللا عدو للكافرين ((

           ألن املالئكة رسل اهللا  ؛أو للرسل فإنه عدو هللا ،ويستفاد من اآلية الكرمية: أن من كان عدوا للمالئكة

مالئكة اهللا من جربيل  ىفمن عاد ؛ي أيضا رسل هللا سبحانه وتعاىلوالرسل البشر  )) جاعل المالئكة رسال ((

  أو غريه فقد عاد اهللا . صلى اهللا عليه وسلم أو غريه أو عاد للرسل من حممد

 ،من اآلية؟ نعم من اآلية هي من اآلية ؟املؤمنني فقد عاد اهللا؟ من أين ىطيب هل يستفاد منه أن من عاد 

  املؤمنني فهو عدو هللا؟  ىمن عاد هل يستفاد أن الكالم من اآلية

  ا يستفادم الطالب:

من عادا لي وليا  لكن قال اهللا يف احلديث القدسي: ( ؛املؤمنني فاآلية ساكتة عنه ىأو نقول من عاد  الشيخ:

من العداوة؟ طيب إذا منه العداوة أو يلزم  هواإليذان باحلرب ال يلزم من ؛) فقد آذنته باحلرب فقد آذنته بالحرب

 ؛)) وهذه مشكلة يف الواقع فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اهللا ورسوله إن اهللا يقول: ((عدو هللا فهو  اىبر 

ومن عاد غريهم فقد آذن احلرب على اهللا اللهم إال أن يقال  ،الرسل فاهللا عدوا له ىفاألوىل أن نقول من عاد

فمعىن يعين  ؛ما جاءت به الرسل فإن اهللا عدو له فمن عادى ؛باملعىن العام إن عداوة الرسل لعداوة ما جاءوا به

م بناء على هذا ويف احلقيقة معاداة للرسل  هلعاد املؤمنني ألم متسكوا مبا جاءت به الرسل فيكون معادام من 

)) أي مبغضك ومبغض ما جئت به من السنة هو  إن شانئك هو األبتر كما قال أهل العلم يف قوله تعاىل: ((

كل حال هذا بالنسبة للمؤمنني حمل توقف يف داللة اآلية عليه اللهم إال إذا عادى املؤمنني لكوم   على ؛األبرت

  متسكوا بشريعة الرسل فهذا قد يظهر أن اهللا تعاىل يكون عدوا هلم



  ما تكون العداوة هنا للشريعة؟ الطالب: 

  هللشريعة أي : الشيخ

م ؟ أي نعم هذه فيكون بغضهم هلم بناء على الشريعة اليت بغضهأفكون املسلمني تعلقوا بالشريعة  الطالب: 

 ا ما عاداهم ميكن يواليهم ا،متسكوا سؤال طيب إذا ما يف ؛ولو كانوا غري متمسكني.  

   ؟عاد اهللاممعاد للرسول فمن عاد الرسول فهو  املؤمنني هو ىالذي عاد :الطالب

هم من اعلى كل حال حمل توقف حمل توقف إال عاد )) ورسله ((كيف ذلك؟ مشكلة ألن اهللا قال:  : الشيخ 

  اصرب ماكملت  أجل متسكهم بشريعة الرسول فإن األظهر إن اهللا عدو هلم.

 ((       التعميم ألن قوله:  بعدختصيصهما  :وجه ذلك ؛من فوائد اآلية: فضيلة جربيل و ميكائيل ،ومنها أيضا 

  على جربائيل و ميكائيل فإنه يدل على فضيلتهما فهمتم؟  صلكن التنصي ؛عم مجيع املالئكةي )) مالئكته

إن ذكرمها بالتخصيص ليس ملزيتهما ولكن ألن الكالم يف شأما إذ أن اليهود  :طيب إذا قيل أال يقول قائل

فيكون ذكرمها بناء  ؛ر والنباتو ميكائيل ويل لنا موكل بالقط ؛ألنه ينزل باحلرب والقتال ؛يقولون جربيل عدو لنا

   ؟على أن القضية فيهما 

ب أن جربيل  هال ال؟ إو  ،داه هؤالء اليهود الذين كانت القضية فيهماعا ميكائيل م :نقول يف جواب ذلك 

فالظاهر أن هلما مزية على غريمها وكما مر  ؛كذلك نص عليه وبني مزيته من هذا الوجه لكن ميكائيل ليس هكذا

اللهم رب  ( وسلم  كان يستفتح صالة الليل بذكرمها ومع إسرافيل  علينا يف التفسري أن الرسول صلى اهللا عليه

فاطر السموات واألرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما  كائيل وإسرافيل يجبرائيل وم

) كان  هدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيماكانوا فيه يختلفون 

وهؤالء  ؛ألن صالة الليل بعد النوم فهي حياة بعد وفاة ؛الرسول صلى اهللا عليه وسلم يستفتح صالة الليل ذا

فميكائيل مبا فيه حياة القلوب جربيل مبا فيه حياة القلوب، وميكائيل مبا فيه  ؛الثالثة الكرام مؤكلون مبا فيه احلياة

   بدان بعد البعث.حياة النبات، وإسرافيل مبا فيه حياة األ

مثل الرضا والغضب  ، يعاديال ال؟ إن اهللا يعاديإو  ،ومن فوائد اآلية الكرمية: إثبات صفة العداوة من اهللا

أو  ؟هل مها صفتان ذاتيتان )) اهللا ولي الذين آمنوا (( ةيعادي، واملعاداة ضدها املواال ؛والسخط والكراهة 

  صفتان فعليتان؟

  فعليتان : الطالب 



إثباما على الوجه الالئق باهللا  :فيهماطريقة أهل السنة واجلماعة  ؛فعليتان ألما تتعلقان باملشيئة : الشيخ

وطريقة أهل التأويل من األشاعرة وغريهم ما يثبتون العداوة يثبتون الزمها وهي املعاقبة فيفسرون  ،سبحانه وتعاىل

 اإلرادة ولكننا حنن معشر أهل السنة واجلماعة نقول إن العداوة ألم يثبتون هللا ؛العداوة باملعاقبة أو بإرادة العقاب

ميكن أن  فهي صفة حقيقية ثابتة هللا سبحانه وتعاىل على الوجه الالئق به وال ؛قوبة وغري العقوبةعلاصفة غري إرادة 

يس كمثله شيء ل ((  ويش الدليل ما هلا نظري؟ قوله تعاىل: ؛ما هلا نظري ،بين آدم يكون هلا نظري من عداوات

أتوا حيث ظنوا أن إثباا إمنا والذين أنكروا مثل هذه الصفات  ؛)) وهكذا بقية الصفات وهو السميع البصير

فيقال  ؛ألن ما استلزم احملال فهو حمال ؛فقالوا إذا أثبتناها مثلنا والتمثيل حمال فإثباا حمال ؛يستلزم التشبيه واملماثلة

وال ميكن  ،من الذي قال لكم إن اإلثبات يستلزم التشبيه ؟ ما قاله إال عقولكم الفاسدة ؟هلم من أين قال لكم

وهلذا قال اإلمام مالك كلمة  ؛أن تكون عقولكم الفاسدة ميزانا ملعاين كتاب اهللا وسنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم

ل من رجل أخذنا بقوله ليت شعري بأي شيء يوزن الكتاب والسنة إذا كان كلما جاءنا رجل أجد" قال: 

نا نزن دالالت الكتاب والسنة بعقول الناس فبأي عقل نأخذ؟ أليس  غيوهذا صحيح إذا ب " وتركنا قول الثاني

بإرادة العقوبة وال  نؤوهلاكذلك؟ فاملهم أننا نقول إن العداوة هنا صفة فعلية ثابتة هللا على وجه احلقيقة وال 

                                                                               .على وجه الالئق به بالعقوبة نفسها بل هي صفة ثابتة هللا

   ؟ شاةتملشاة يا شيخ املخلوقات ما هي م: االطالب

  أي نعم : الشيخ

  ....واجلبال هلا  الذرة هلا ....مثل الطالب: 

   إرادة واإلرادات ختتلف . إرادة ولإلنسان اأي نعم وهل: الشيخ 

  ؟ قاتله اهللا  القتال مثل الطالب:

وهلذا بعضهم يفسر قاتله اهللا بلعنه  ؛ألن من قتله اهللا فهو هالك ؛القتال معناه إن اهللا تعاىل يهلكهال ال، : الشيخ

  وبعضهم يفسره بأهلكه وهذا هو الصحيح.

  ما نقول صفة ؟ : الطالب

                                نعم نقول صفة يراد ا الزمه يراد ا الزمه بال شك والالزم قد يكون من معىن الكلمة أحيانا. : الشيخ

                     )). ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إال الفاسقون قال اهللا تعاىل: ((

   فيه فائدة شيخ :الطالب

  وهي؟  : الشيخ



  ....يعين كون الرسل :الطالب

؟  ما رأيكم يف هذا ؟يعين هذا فيه دليل ملن قال إن املالئكة أفضل من البشر من صاحل البشر نعم: الشيخ 

وتعلمون إن املسألة فيها خالف بني  ؛هذه فائدة قد حيتج ا من يرى إن املالئكة أفضل من البشرألن صحيح 

على قوله: وعندنا تفضيل أعيان البشر على مالئك  فارينيةعقيدة السالم على لأهل العلم وذكرنا لكم وحنن نتك

  .  فهل نقول إن اآلية تشهد ذا القول ؛ربنا

  ؟ما رأيكم ؟ألن التقدمي يف مقام الثناء يدل على التفضيل 

  .......؟.الطالب

أي هذا  ؛يقال تقدمي املالئكة ألم هم املعنيون ؛جربيل خصص من هذا التعميم ما فيه تنقيص له ،ال : الشيخ

فيهم  يعادون جربيل هم ما قالوا حنن نعادي حممد أو نعادي  ةقصالألم هم املعنيون إذا  همهو يقال تقدمي

موسى أو عيسى أو ما أشبه ذلك قالوا حنن نعادي جربيل فالقصة فيهم فلهذا كان التقدمي للعناية ملزيد العناية يف 

   هذا األمر وليس من أجل أن املالئكة أفضل من الرسل

 َواْليَـْومِ  بِاللهِ  آَمنَ  َمنْ  اْلِبر  َوَلِكن  َواْلَمْغِربِ  اْلَمْشِرقِ  ِقَبلَ  ُوُجوَهُكمْ  واْ تـَُول  َأن اْلِبر  لْيسَ (( : يف قوله  الطالب

  ؟ قدم املالئكة))  َوالنِبيينَ  َواْلِكَتابِ  َواْلَمآلِئَكةِ  اآلِخرِ 

ألجل أن نعتين م أكثر أمامنا فقدموا بفاملالئكة ما هم  ؛هذا معلوم ألن مقام اإلميان يبدأ مبا هو أهم الشيخ:

   الرسل نشاهدهم فإنكار املالئكة أقرب من إنكار الرسل.

)) يستفاد من هذه اآلية الكرمية: أن  ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إال الفاسقون قال: ((       

 ؛اه اهللا آيات واآلية العالمةمس ،عظمة القرآن حيث جعله اهللا تعاىل آيات :القرآن وحي من اهللا نعم؟ ويستفاد منه

ففيه أيش قلنا؟ عظمة هذا القرآن حيث جعله اهللا آيات . وفيه  ؛فإذا كانت هذه عالمة على اهللا فهي آية عظيمة

منه آيات وهنا يشكل علينا أن اهللا قال يف آيات أخرى: ((  )) بينات ((لقوله: أيضا الثناء على القرآن بالبيان 

 :واجلواب عن ذلك أن نقول ؛متشابه غري بني ،)) واملتشابه غري بني وأخر متشابهاتمحكمات هن أم الكتاب 

وهلذا الراسخون يف العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا  ؛إن هذا املتشابه حيمل على احملكم فيكون اجلميع بينا

يتبعون ما تشابه  ،بعون ما تشابه منهوالذين يف قلوم زيغ يت ؛كم فال يقع فيه اشتباهاحملتشابه على وينزلون هذه امل

منه سواء كان ذلك فيما يتعلق بذات اهللا أو بأحكام اهللا أو برسل اهللا مثال يقول لك: حممد صلى اهللا عليه وسلم 

فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب  شاك غري مؤمن بالقرآن ألن اهللا يقول: ((

حتى إذا استيئس  بهة صح وال ال؟ ويقولون الرسل أيضا يشكون يف وعد اهللا (()) هذه آية مشت من قبلك



مشكلة هذه يعين معناه أن الرسل  ؟)) الرسل يظنون أم كذبوا الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا

وهذه فيأتون ذه اآليات املشتبهات  ؛بالنصر يعين كذب عليهم مأنفسهم يظنون أن اهللا قد كذم يف وعده

ابتغاء  (( :ألم مثل ما قال اهللا؛كثري من الناس لاآليات املشتبهات يف احلقيقة ال شك أا توجب االشتباه 

يعين تنزيله على غري ما أراد اهللا به أفهمتم وال ال؟  )) وابتغاء تأويله ((د الناس عن هذا الكتاب صوهو  )) الفتنة

إن كنت في  ية األوىل ((اآل ؛يتبني احملكم ما فيها شيءلكن عندما نرد هذه اآليات املشتبهات إىل احملكمات 

ال تقتضي وجود املعلق عليه  )) إن (()) نقول  شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك

)) هل  قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين أنا أقول مثال مثل ما قال (( ؛العربية ما تقتضي يف اللغة

هذا تعليق لكن ال يلزم منه  ؛)) فإن كنت يف شك وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا ميكن هذا؟ مستحيل ((

 ولكن الغرض من هذا تقويل ؛كنمن أدلة أخرى ال مي ؟إذا كان ال يلزم بقي األمر هل ميكن أو ال ميكن ؛وجوده

إن املراد بذلك أمته  :وبعض العلماء يقول ؛الرسول صلى اهللا عليه وسلم أن يقع يف قلبه أدىن شك من هذا األمر

 أما الثاين حىت (( ؛يعين إن كنتم أيها الشاكون أن حممد صلى اهللا عليه وسلم يف شك فاسألوا الذين أوتوا الكتاب

ويش معىن من أممهم؟ أي  ؛)) فأصح ما نرى فيها قد كذبوا من أممهم وظنوا أنهم قد كذبواإذا استيئس الرسل 

هم كذبوا الرسل، و ظن أن من قال إين أنا مؤمن متبع لكم أنه قد كذم يف هذا وحينئذ ال يتحقق هلؤالء النصر 

ا مل يأت النصر يظن هؤالء كذبوا من عند من؟ أممهم الذين قالوا حنن مؤمنون فإذ  ،ما هم كذبوا من عند اهللا

وحينئذ تبقى اآلية من األشياء البينة وال املشتبهة؟  ؛وقالوا إم مؤمنون وليسوا كذلك ؛الرسل أن قومهم كذبوهم

ينفتح هلذا  ،فاحلاصل إن هذا القرآن وهللا احلمد آيات بينات لكن حيتاج إىل قلب ينفتح له ؛من اآليات البينة

ما يتبني له أبدا إمنا يتبني اهلدى من  ،يكره القرآن مث يأيت مبا يشتبه فيه هذا ما يتبني له أما قلب ؛القرآن حىت يتبني

ولقد أنزلنا إليك  ((.  )) وما يكفر بها إال الفاسقون وهلذا قال: (( ؛القرآن ملن أراد اهلدى وأما من مل يرد فال

ه ؟ وأن القرآن كله بني واضح وما كان منه )) أخذنا فوائد هذ الفاسقون      وما يكفر بها إال  آيات بينات

    مشتبها فإنه يرد إىل الواضح فيكون واضحا.

  ومن فوائد اآلية الكرمية: أنه ال يكفر ذه اآليات إال الفاسق، أنه ال يكفر بالقرآن إال الفاسق.   

                         ومنها أيضا: أن من كفر به فهو فاسق.  

ويتفرع عن هذا أن يكون الفسق ينقسم إىل قسمني:  من فوائد اآلية أيضا: إطالق الفاسق على الكافر. ،ومنها 

    فسق معصية وفسق كفر، فسق معصية وفسق كفر خمرج عن امللة.

  ))  أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم ال يؤمنون تعاىل: (( اهللا مث قال



أن اليهود ال يوثق منهم  ،اليهود خاصة ألن السياق فيهم ،أن بين إسرائيل أو اليهود من فوائد هذه اآلية الكرمية:

  ألنه كلما عهدوا عهدا نبذه فريق منهم . ؛ال يوثق منهم بعهد ،بوعد بعهد

ال فإنه وا منه ءفإن ترب  ؛وا منهءومن فوائدها أيضا: أن نبذ فريق من األمة يعترب نبذا من األمة كلها ما مل يترب 

  يلحقهم عاره لكن إذا سكتوا فإن نبذ الفريق نبذ من األمة كلها. 

 ؛أن من اليهود وهم األقل من يكون مؤمنا )) بل أكثرهم ال يؤمنون ((ويستفاد من هذه اآلية الكرمية من قوله: 

  وهذا هو الواقع فإن منهم من آمن بعيسى مث آمن مبحمد صلى اهللا عليه وسلم.

  ؟عيسى: هم من اتباع الطالب

موسى هم من أصل أتباع موسى لكن فيهم من دخل دين النصارى، حواريون دخلوا يف دين النصارى    الشيخ:

   وهم من بين إسرائيل.

ولما جاءهم رسول من عند اهللا مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب اهللا وراء  ((

   )) ظهورهم كأنهم ال يعلمون

 )) ولما جاءهم رسول من عند اهللا ((لقوله:  ؛اآلية: أن رسالة النيب صلى اهللا عليه وسلم حقمن فوائد هذه 

  .))  من عند اهللا (( :لقوله

مصدق لما  ((لقوله:  ؛ومن فوائدها: أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان قد أخربت به الرسل من قبل أو الكتب 

  )) . معهم

مصدق لما  ((ألن كلمة  ؛هللا عليه وسلم تقرر ما سبق من رساالت الرسلومن فوائدها: أن رسالة النيب صلى ا

  ويش تقول يا حممد؟  ؟معنيني نعم فسرناهاتتضمن كما  )) معهم

  مصدقا ملا معهم  الطالب:

  .كلهم  أي من التوراة واإلجنيل الشيخ:

ومنها: أنه مع هذا البيان والوضوح لصدق رسالة حممد عليه الصالة والسالم فإن فريقا من الذين أوتوا الكتاب  

  )).  نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب نبذوا هذا الكتاب الذي جاء به ((

أوتوا  فريق من الذين ((وهلذا نص على قوله:  ؛ومنها: أن نبذ من عنده كتاب وعلم أقبح ممن ليس كذلك

ألن النبذ  ؛ومل يقل فريق منهم كما قال يف اآلية األوىل ألجل إظهار شدة القبح من هؤالء يف نبذهم )) الكتاب

  . ))  نبذ فريق من أهل الكتاب ((مع العلم أقبح من النبذ مع اجلهل 

  .))  كتاب اهللا ((ألن اهللا أضافه إليه يف قوله:  ؛ومن فوائد اآلية: أن القرآن كالم اهللا



 ؛وهم يف الواقع يعلمون )) كأنهم ال يعلمون ((ومنها أيضا: التسجيل على هؤالء بالقبح مرة أخرى يف قوله:  

  وكفر من علم أشد من كفر من مل يعلم  ؛لكن فعلهم كان فعل كأنه فعل من مل يعلم

  ))  واتبعوا ما تتلوا الشياطين طيب مث قال: ((

   )) ؟ ظهورهم وراء شيخ ما يستفاد من قوله: (( الطالب:

  ويش الفائدة ؟ الشيخ: 

  رآن نبذ وراءهقالأن ترك العمل ب الطالب: 

وراء  (( : يرجى بعده قبول يستفاد من قولهفيها أن هذا النبذ الذي كان منهم نبذ ال  .الفائدة..الشيخ: 

 عن كذلك لو كان؛ألن النبذ لو كان أمامهم رمبا يتلقونه بعد  ؛أن نبذهم هذا ال يرجى بعده قبول )) ظهورهم

نبذ لكن إذا كان وراء الظهر فمعناه استبعاد القبول منهم مرة أخرى هذه هي الفائدة يف قوله: (( ؛ ميني أو مشال

  )) أي نعم.  الكتاب كتاب اهللا وراء ظهورهمالذين أوتوا فريق من 

يعين ما ألقوه إلقاء رفيقا بل نبذا وهو طرح  ؛نبذ إن هذه الكيفية نبذ وراء الظهرقبح هذا ال :ورمبا أيضا يستفاد منه

  فيؤخذ منها إذا فائدتان: ؛ومن وراء الظهر ألنه أعظم استكبارا

  ال يرجى بعده إثبات.أنه نبذ  :أوال 

  ة. والثاين: أنه نبذ يف غاية ما يكون من القبح حيث كان داال على االستكبار واإلعراض بالكلي 

    ؟ ما أخذناها )) واتبعوا ((آية الطالب: 

  ما قرأناها الشيخ:

  قرأنا ،ال الطالب:

   ؛يف التفسري يعين؟ سبحان اهللا ؛أقول ما أخذنا فوائدها إىل اآلن  الشيخ:

  .طيب  )) ويتعلمون ما يضرهم ((إىل  الطالب:

ألن النبذ معناه الطرح بالقوة  ؛كراهيتهم لكتاب اهللا  شدة )) نبذ ((ويستفاد أيضا من اآلية من كلمة  الشيخ:

احلمد  ؟فكم فائدة اآلن أخذنا من هذه؟ عشر فوائد ؛فهذا دليل على شدة كراهيتهم لكتاب اهللا سبحانه وتعاىل

   أخذها وال ما أخذناها؟ن )) واتبعوا ما تتلوا الشياطينهللا مث قال تعاىل: (( 

 (( ))  وما هم بضارين من أحد إال بإذن اهللا طيب ((  )) ضرهم وال ينفعهمويتعلمون ما ي قال اهللا تعاىل: ((

إذا قلت ما  أنت ؛هذه ما إعراا أا نافية تعمل عمل ليس وباالختصار تقول ما حجازية )) وما هم بضارين

ء هنا حرف جر زائد إعرابا لكن البا )) بضارين ((هم وخربها  ضمريالحجازية معناه أا تعمل عمل ليس وامسها 



وتفيد  ؛هذا هو ؛"وبعد ما وليس جر بل خبر:"وأظن ابن مالك أشار إىل هذا احلرف الزائد يف قوله:   ؛ال معىن

الباء الزائدة يف خرب ما تفيد التأكيد يعين تأكيد النفي أي أنه ال ميكن أن حيصل أي ضرر من هؤالء املتعلمني 

ألن أحد نكرة يف سياق  ؛تنصيص على العمومالرف جر زائد إعرابا فائدته من أيضا ح )) من أحد ((لسحر ل

ومن  ؛فإذا ما يضرون أحدا أبدا ؛لكن إذا دخلت عليها من صارت نصا يف العموم نصا ؛النفي فتقتضي العموم

حرف جر زائد وأحد مفعول لضارين منصوب بفتحة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال احملل حبركة حرف 

 )) إال بإذن اهللا ((يعين ال الزوج مع زوجته وال أي إنسان  )) بضارين به من أحد ((نعم؟. وقوهلم:  ،اجلر الزائد

 ؛اإلذن القدري هو املشيئة يعين إال أن يشاء اهللا إن أذن اهللا بذلك ضروا وإال فال ،واملراد به املشيئة ؛اإلذن القدري

والذي  ؛ألن السحر سبب للضرر والسبب ليس فاعال بنفسه وإمنا هو فاعل مبا جعل اهللا فيها من القوة املؤثرة

 ؛ألن األسباب أسباب ما هي مستقلة بالفعل ؛جعل فيها هذه القوة املؤثرة قادر على أن يسلبها منه فال يضر

   )). وما هم بضارين به من أحد إال بإذن اهللا وهلذا قال: ((

يتعلمون ما يضرهم وال  (()) وهذا شر أنواع التعلم  ويتعلمون ما يضرهم وال ينفعهمقال اهللا تعاىل: ((    

 ؛تنقسم إىل ثالثة أقسام: ضار، ونافع، وضار من وجه ونافع من وجهألن العلوم اليت يتعلمها اإلنسان  )) ينفعهم

ميكن نأيت بقسم الرابع إنه ال ضار وال نافع و  ؛وضار من وجه ونافع من وجه ،ضار ونافع على سبيل اإلطالق

فاملهم أن اهللا يقول هنا:  ؛ألن فيه من الضرر إضاعة الوقت واالشتغال عما هو أهم ؛وهذا يف احلقيقة هي ضار

إذا هو علم ال خري فيه وال ميكن أن يتعلم اإلنسان علما ليس فيه نفع بل فيه  )) ما يضرهم وال ينفعهم ((

   ق جاهل.الضرر إال وهو أمح

 ؛وقد للتحقيق ؛للقسم طئة)) الالم مو  ولقد علموا لمن اشتراه ما له في اآلخرة من خالققال: ((         

يعود  )) ولقد علموا ((فالضمري يف قوله:  ؛وقد ،والالم ،وعلى هذا فاجلملة مؤكدة بثالثة مؤكدات: القسم املقدر

علم هؤالء  ؛إىل اليهود الذين اتبعوا ما تتلوا الشياطني على ملك سليمان وما أنزل على امللكني من تعلم السحر

عمل علم نعم؟  ،الالم االبتداء وهي معلقة عن العمل )) الالم هذه لمن اشتراه ما له في اآلخرة من خالق ((

 ؛والكافر ما له خالق يف اآلخرة )) نحن فتنة فال تكفر إنما (( :لكنياملومن أين علموا ذلك؟ علموا من قول 

                                                             . وهؤالء علموا بذلك لكنهم والعياذ باهللا أصروا على أن ميارسوا هذا العمل

ما له  ((اسم موصول ومجلة:  ومن مبتدأ ؛الالم أقول إا لالبتداء معلقة علم عن العمل )) لمن اشتراه ((وقوله: 

 هي مجلة مكونة من مبتدأ )) ما له في اآلخرة من خالق اجلملة: ((وهو أيضا  ،هذه خرب من )) في اآلخرة

ألن هؤالء كأم يف  ؛هومعىن اشرتاه تعلم ؛اسم املوصول ملن اشرتاه وهي يف حمل رفع خرب عن اجلملة عن ،وخرب



إذ أن املشرتي ال يبذل املال إال فيما هو  ؛واملشرتي آخذ للشيء عن رغبة ،تعلمهم له مبنزلة املشرتي للشيء

                                                         شرتاء لشدة تعلقهم به نعم؟فشبه اهللا هذا التعلم باال ؛أحب إليه منه

واآلخرة هي ما بعد الدنيا وهي الدار اليت هي دار  )) في اآلخرة ((أي ما ملن اشرتاه  )) لهما  ((وقوله: 

أي من نصيب وإمنا  )) من خالق ((وقوله:  االستقرار ألن دار الدنيا دار املمر لكن اآلخرة هي دار االستقرار.

كل كافر ما له نصيب   ،يف اآلخرةألن كل كافر ليس له نصيب  ؛علموا أن من اشرتاه ما له يف اآلخرة من خالق

يقولون  ((  النار يتمنون أن يتخلصوا منها يبوالنار ما هي نص ،النار ألن نصيبهم من اآلخرة أيش؟ ؛يف اآلخرة

)) فهل  ونماكث يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم )) ويقولون: (( ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون

 ما له في اآلخرة من خالق (( ـ والعياذ باهللاـ إال العذاب  ،فيه له نصيب منه؟ أبداالذي يتمىن اخلالص مما هو 

 ((.   

بتداء ما لالالالم ما نقول يف إعراا؟ إن قلنا  )) ولبئس (())  ولبئس ما شروا به أنفسهمقال اهللا تعاىل: ((    

 ؛واهللا لبئس ما شروا به أنفسهم للقسم:، موطئة ئة  للقسمطولكن نقول مو  ؛يصح ألا دخلت على مجلة فعلية

وأفعال كثرية  ،وليس ،وعسى ،ومثله أيضا نعم ؛.... اليتصرفوهو جامد ،بئس فعل ماضي إلنشاء الذمو 

                                                 يسموا أفعال اجلامدة ألا ما تتغري عن مكاا ما تدور حىت تكون مضارعا أو أمرا .

 ((وقوله: حمذوف؛ ما اسم موصول هي فاعل بئس واملخصوص بالذم  )) لبئس ما شروا به أنفسهم ((وقوله: 

أخذ السالح فاملشرتي طالب واالشرتاء هو األخذ  ،ألن الشراء بيع ؛شروا مبعىن باعوا )) ما شروا به أنفسهم

اللغة العامية عندنا نقول فالن شرا من فالن كذا وكذا يعين اشرتى لكن يف اللغة وال ال؟ يف  والشاري جالب

لبئس ما  ((هنا  ؛)) يعين من يبيعها ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات اهللالعربية ال شرا مبعىن باع (( 

قة ملا اشرتوا السحر ما هو نعم ألم يف احلقي ؟أنفسهم اأي باعوا به أنفسهم، كيف باعوا  )) شروا به أنفسهم

يف الدنيا اآلن ما هلم فيها ربح  صار ألم يف احلقيقة خسروا أنفسهم ؛السحر؟ أنفسهم االثمن الذي بذلوه يف هذ

لو   (( ))                    لبئس ما شروا به أنفسهم ((فلهذا قال:  ؛واآلخرة ما هلم فيها ربح أيضاإطالقا 

ألنك لو   )) لبئس ما شروا به أنفسهم ((ا وأن تقف على قوله:  هنا لو ينبغي أن تبتديء )) كانوا يعلمون

لبئس ما شروا به  ((وصلت لكان حمل الذم يف حال علم إما إذا مل يعلموا فليس مذموما يعين لو أنك قلت: 

ا ال يعلمون فليس بذم ولكن إذا كانوا يعلمون يعين وإذا كانو  لكان حمل الذم مىت؟))  أنفسهم لو كانوا يعلمون

فتكون لو حمل ابتداء كالم  ؛األمر بالعكس يعين مبعىن أقول إنه لبئس ما شروا به أنفسهم علموا أو مل يعلموا

يعين لو   ))لو كانوا يعلمون((مث تبتدئ فتقول:  )) لبئس ما شروا به أنفسهمو  ((فاألحسن الوقف على قوله: 



لمهم ما شروا أنفسهم ذا السحر ولتجنبوه لكن عملهم يدل على أم من كانوا من ذوي العلم املنتفعني بع

يدل على أم من ذوي اجلهل وليس املراد باجلهل الذي هو عدم العلم ولكن اجلهل هذا ذوي اجلهل عملهم 

                                            ألنه مر علينا أن اجلهل قد يراد به السفه وقد يراد به عدم العلم .  ؛الذي هو السفه

  )) ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند اهللا خيرقال اهللا تعاىل: (( 

  : لو شرطية؟الطالب

     كما قدرناها .  و كانوا يعلمون ما شروا عنه أنفسهمشرطية يعين ل )) لو كانوا يعلمون ((أي نعم  :الشيخ 

هذا إذا مجع  ؛والتقوى باجلوارح ،فاإلميان بالقلب ؛آمنوا بقلوم واتقوا جبوارحهم )) ولو أنهم آمنوا واتقوا(( 

لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم:  ؛وإن مل جيمع بينهم صار اإلميان شامال للتقوى والتقوى شاملة لإلميان ،بينهما

   ). التقوى ههنا وأشار إلى قلبه (

وحنن ذكرنا أن اإلميان  ؛والتقوى تتكرر كثريا ،اإلميان يتكرر يف القرآن كثريا )) لو أنهم آمنوا واتقوا ((وقوله:  

عند أهل السنة واجلماعة هو التصديق مع القبول واإلذعان وإال فليس بإميان. والتقوى اختاذ وقاية من عذاب اهللا 

فيها إعالل صريف  صارلكن  وقوى :من الوقاية وأصل التقوى أصلها األ ؛وذلك بفعل أوامر اهللا واجتناب نواهيه

وهذا أمجع ما قيل يف معناها  ؛اختاذ وقاية من عذاب اهللا بفعل أوامره واجتناب نواهيه :والتقوى هذه ؛فصار تقوى

واب اهللا وأن ترتك معصية اهللا على نور ثوإال فبعضهم قال: إن التقوى أن تعمل بطاعة اهللا على نور من اهللا ترجوا 

  "وبعضهم قال: ؛من اهللا ختشى عقاب اهللا

  وكبيرها ذاك التقى    خل الذنوب صغيرها                                     

  أرض الشوك يحذر ما يرى  واعمل كماش فوق                                 

   " إن الجبال من الحصى      ال تحقرن صغيرة                                  

ومسي بذلك  ؛عىن اجلزاءمب)) املثوبة والثواب  ولو آمنوا واتقوا لمثوبة وقوله: (( .مبعىن كله األمجعلكننا قلنا هو 

رجع إليه  ، كأنه عمل اإلنسانألن اجلزاء كأنه عمل اإلنسان كأنه عمل اإلنسان ؛ألنه من ثاب يثوب إذا رجع

    . . .))لمثوبة من عند اهللاوقوله: (( ؛وعاد إليه منفعته ومثرته



  )). إن اهللا ال يخلف الميعاد يقينا ((

ال إو  ،ألن العطاء من العظيم عظيم ؛الفائدة الثانية يف اإلضافة إىل اهللا: أا تكون أعظم مما يتصوره العبدوالثاين، 

البخيل إذا أعطى إلنسان واحد قرش  ؛وعطية الكرمي كثرية ، عطية البخيل قليل ،ال؟ فالعطية على حسب املعطي

يوم ألف  ما يهمه وال يفتخر ا ألنه   لولكن الكرمي يعطي  ،اقرش اإين اليوم خسرت أعطيت واحدواهللا يقول 

 :والثاين ،مها: اطمئنان العبد على حصوهلا ؛)) لألمرين مجيعا من عند اهللا فاهللا تعاىل أضاف املثوبة إليه (( ؛كرمي

  . عظيمةألن مثوبة العظيم البد أن تكون  ؛بيان عظمة هذه املثوبة

ما هو من الفائدة اليت  ؛خري من كل شيء ،خري من أيش؟ األوىل أن نقول إا خريية مطلقة )) خير ((: هوقول

لموضع سوط أحدكم في  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ( ،خري من كل شيء، حصلوا عليها بالسحر

) يعين سنة الفجر ركعتني  ركعة من الفجر خير من الدنيا وما فيها بل قال: ( ) الجنة خير من الدنيا وما فيها

األوىل أن جنعله مطلق خريية مطلقة يعين خري من كل شيء ال من النفع  )) خير ((إذا ف ؛خري من الدنيا وما فيها

  الذي حصلوا بتعلم السحر وال من غريه.

أن هنا مفتوحة اهلمزة فمعىن ذلك أا تؤول يف مصدر وما  )) ولو أنهم آمنوا واتقوا ((طيب إعراب اآلية:  

هذا  ؛حروف املصدرية فتؤول وما بعدها مبصدر أن وعن كلها ،درازة من حروف املصماهل ةألن أن املفتوح ؛بعدها

 ، فاعل بفعل حمذوفاملصدر الذي تؤول به اختلف النحويون يف إعرابه فمنهم من قال إنه فاعل بفعل حمذوف

 ،ولو إميام وتقواهم ثابتة ،وخربه حمذوف ومنهم من قال: بل هو مبتدأ ؛همؤ دير: ولو ثبت إميام واتقاوالتق

  . أفهمتم؟ طيب

وهي نكرة وساغ االبتداء ا وهي  ومثوبة مبتدأ ؛الالم واقعة يف جواب لو )) لمثوبة من عند اهللا خير ((قوله:  

 املبتدأواجلملة جواب لو وليس خرب  )) خير ((قوله:  املبتدأوخرب  )) من عند اهللا ((نكرة ألا وصفت بقوله: 

)) هذه مثل اليت قبلها يوقف على   آمنوا واتقوا لمثوبة من عند اهللا خيرأنهم ولو  حمذوف. (( املبتدأخرب ألن 

  .))  لمثوبة من عند اهللا خير ((قوله: 

فلو هذه شرطية وجواا حمذوف تقديره:  ؛يعين لو كانوا يعلمون آلمنوا واتقوا )) لو كانوا يعلمون ((وقوله:  

     آلمنوا واتقوا.

ألن النداء  ؛)) تصدير احلكم بالنداء دليل على االهتمام به يا أيها الذين آمنوا ال تقولوا راعنا وقولوا انظرنا (( 

 ؛أو أقول يا فالن افعل كذا أيهما أبلغ للنداء؟ يا فالن أبلغ ،فأنا لو أقول لك افعل كذا ؛يوجب انتباه املنادى

، مث النداء بوصف اإلميان دليل على أن هذا احلكم تنفيذه من فتصدير احلكم بالنداء دليل على االهتمام به



 ألنه ما ميكن ختاطب أحد تقول يا مؤمن افعل كذا وكذا إال ؛وعلى أن فواته نقص يف اإلميان،مقتضيات اإلميان 

وعلى  ؛وال ميكن أن تقول يا مؤمن افعل كذا إال أنه إذا مل يفعل نقص إميانه ؛ن إميانه يقتضي أن يفعل كذا وكذاأل

وأن خمالفته أو فواته  ،هذا فنقول تصدير احلكم بالنداء بوصف اإلميان يدل على أن التزامه من مقتضيات اإلميان

 يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك :إذا سمعت اهللا يقول "قال ابن مسعود رضي اهللا عنه:  ؛من نقص اإلميان

" يا أيها الذين آمنوا نداء من اهللا لك أرعها مسعك يعين استمع إليها  ،ألا نداء من اهللا لك ؛يعين استمع هلا "

))  اعنايا أيها الذين آمنوا ال تقولوا ر  الذي معنا من النهى (( " فإنها إما خير فتؤمر به وإما شر فتنهى عنه

الشيء واحملافظة عليه براعنا من املراعاة وهي العناية  ؛عند مناداة النيب عليه الصالة والسالم راعناال تقولوا يعين 

وكان اليهود يقولون يا  نا؛النيب صلى اهللا عليه وسلم يا رسول اهللا راع إذا أرادوا يكلموا ناوكان الصحابة يقولون راع

والرعونة معناها  ؛يريدون راعنا اسم فاعل من الرعونة يعين راعنا ،لكن اليهود يريدون ا معىن سيئا ؛حممد راعنا

املسلمون ال يريدون معىن  ؛فاليهود يريدون ذا اللفظ معىن سيئا ؛املروءة ذيمعىن الرعونة اإلنسان يكون ليست ب

وهو حمتمل هلذا وهذا وا أي املؤمنون أن يقولوه لكن ملا كان اللفظ واحدا  ؛اةعيريدون من املراسيئا بال شك 

اإلميان مثل املنافقني فرمبا يقول راعنا وهو يريد ما بوألن من الناس من يتظاهر  ؛تأدبا وابتعادا عن سوء الظن

  )) ال تقولوا راعنا ((فلهذا ي املؤمنون عن ذلك  ؛أرادت اليهود

  معىن راعنا؟ الطالب: 

  راعاة راعنا فعل طلبقلنا إنه من املالشيخ : 

  املقصود؟  :الطالب

   املقصود امسعوا.الشيخ :

يعين مثال إذا أردمت من الرسول أن أنه ينتظركم ال تقولوا راعنا ولكن قولوا انظرنا من النظر ))  وقولوا انظرنا ((  

 انظرنا         وقولوا  ((ألن اللفظ هذه تقوهلا اليهود وتريد ا معىن سيئا  ؛مبعىن االنتظار يعين ما تقولون راعنا

هل  عىن االنتظار كما يف قوله تعاىل: ((مبوقولوا انظرنا فعل أمر من أين؟  من النظر مبعىن االنتظار والنظر بأيت  ))

عليه الصالة والسالم أن ينتظركم ويف )) فأنتم إذا أردمت من النيب  ينظرون إال أن يأتيهم اهللا في ظلل من الغمام

وملا ى عن الشيء ذكر بدهلا حىت ال يقع  ؛وقوف أو قعود أو أي حال من األحوال ال تقولوا راعنا قولوا انظرنا

وقولوا انظرنا  ((  فبني اهللا البدل الذي ما فيه احتمال.  ؟قول إذاياإلنسان يف حرية إذا ي عن شيء ماذا 

 )) ااسمعو ((لكن اإلدراك قد يكون أمرا معلوما  ؛ال قبول؟ إدراك وقبولإمسع إدراك و  )) اسمعوا (( )) واسمعوا

يعين امسعوا ما تؤمرون به وما تنهون عنه فما  ؛ال تقولوا كالذين قالوا مسعنا وهم ال يسمعونم وقبول فهيعين مساع ت



مبعىن مؤمل  )) أليم (()) للكافرين عذاب أليمو  مث توعد فقال: (( ،تؤمرون به فافعلوه وما تنهون عنه فاتركوه

ألن  ؛واملراد بالكفرين هنا اليهود وكذلك من خالف األمر من املسلمني فله عذاب أليم ؛عىن العقوبةمبوالعذاب 

واسمعوا  خمالفة أمر اهللا إذا كانت على سبيل اإلطالق فهي ردة والعياذ باهللا وصاحبها مستحق للعذاب األليم ((

   )) وأما املؤمنون فلهم نعيم مقيم . ن عذاب أليموللكافري

  هل فيها شيء وال ما فيها شيء؟ راعنا اآلن نقول الطالب:    

  ال ما فيها شيء بعد الرسول ما فيها شيء هذا خاص مبخاطبة الرسول صلى اهللا عليه وسلم.  الشيخ :

  يف ناس ينهون يقولون ما جيوز؟  الطالب:

  . مايدرون هؤالء أن تقول راعنا إذا بغيت متشي الدكان ما فيها بأس أي ما يدرون.الشيخ :

   لغتهم العربية؟أليس شيخ؟ اليهود : الطالب  

وأيضا اليهود يف  ؛عربية هيالاللغة العربية قريبة جدا من لغة العربية قريبة من أقرب اللغات إىل أي لكن  الشيخ :

   . تعلموا لغة العرب فصاروا يقرءون يتخاطبون يف اللغة العربية ،املدينة تعلموا من العرب

  ؛)) ما شرطية ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب وال المشركين قال: ((

  ال ما نافية  الطالب:

أعلى األنواع اخللة  ،مبعىن حيب والود أعلى أنواع احلب يعين هو الذي يلي اخللة )) يود (( ؛نافية؟ نعم الشيخ :

من أهل الكتاب وال  (( ؛أي ما حيبون )) ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب (( ؛والود هو الذي يقرب منه

  من للتبعيض وإال للبيان؟  )) الذين كفروا من أهل الكتاب ((قوله:  )) المشركين

  للبيان الطالب:

  ويش الفرق بني هذا وهذا؟ الشيخ :

  قلنا للبيان يشملها الكل اإذ  الطالب:

ري معىن ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب صيو ري املعىن أن أهل الكتاب كلهم كفار نعم؟ صيالشيخ : 

يعين ما يود الذين كفروا من هؤالء  )) من أهل الكتاب ((على قوله:  ةأيضا وال املشركني معطوف ، يصريواملشركني

ألنه لو كانت معطوفة على الذين كفروا  ؛كونوال املشر  :ومل يقل )) وال المشركين ((وهلذا قال:  ؛وال هؤالء

فعلى هذا تكون من لبيان اجلنس أي الذين كفروا من هذا الصنف الذين هم أهل  ؛لكانت بلفظ وال املشركون

 )) ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب وال من المشركين ((وكذلك من املشركني وتقدير اآلية:  ؛الكتاب

هذه  )) أن ينزل عليكم (())  أن ينزل عليكم من خير من ربكم شيء؟ (( ويش ما يودون؟ ما يودون أي



من زائدة إعرابا وخري نائب الفاعل  )) أن ينزل عليكم من خير (( ؛يعين ما يودون تنزيل خري )) يود ((مفعول 

واخلري هنا يشمل خري الدنيا واآلخرة لو حصل للكافرين من أهل الكتاب من اليهود  ؛يعين أن ينزل عليكم خري

أن من لو متكنوا  ؛ألم ما يودون ينزل علينا أي خري ؛عن املسلمني لفعلوا نصارى واملشركني أن مينعوا القطروال

وهلذا  ؛ عام، عام؛ عليه وسلممينعوا العلم النافع عنا لفعلوا وهذا خاص يف أهل الكتاب يف عهد الرسول صلى اهللا

واملضارع معىن االستمرار فهم ما يودون أن ينزل علينا خريا من ربنا وقال اهللا  )) ما يود ((جاء بصيغة املضارعة 

   )) واهللا يختص برحمته من يشاء واهللا ذو الفضل العظيم تعاىل: ((

وا ال تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا لمثوبة من عند اهللا خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمن(( 

  كل هذا قرأناه .    )) وللكافرين عذاب اليم

ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب وال المشركين أن ينزل عليكم خيرا من ربكم واهللا يختص برحمته  (( 

  .أي ال حيبون )) ما يود الذين كفروا ((قوله: هذا أيضا قرأناه ))  من يشاء واهللا ذو الفضل العظيم

من  ((معطوف على قوله:  )) على المشركين ((وقوله:  )؛) للذين ((بيان  )) من أهل الكتاب ((وقوله:  

 ؛هؤالء ما يودون أن ينزل عليكمف ؛لمشركنيلشامال ألهل الكتاب و  )) الذين كفروا ((فيكون  )) أهل الكتاب

الفرق بينهما أن التنزيل  )) أن ينزل ((و )) أن ينزل ((وقوله:  ؛قراءة سبعية )) أن ينزل عليكم ((ويف قراءة: 

ال يودون أن ينزل اخلري  ،فهم ال يودون ال هذا وال هذا ؛واحدةوأما اإلنزال فهو إنزاله مجلة  ؛هو إنزاله شيئا فشيئا

  وال أن ينزل شيئا فشيئا ،مجلة واحدة

  شيئا فشيئا ؟ بالتشديد الطالب:

ن ويف إحدامها زيادة حرف فاألوىل اتوقد ذكر أهل العلم أنه إذا جاءت قراءشيئا فشيئا  بالتشديدنعم  الشيخ :

 ولكن الصحيح يف هذه املسألة األوىل  ؛ألن كل حرف فيه عشر حسنات ؛قالوا من أجل زيادة الثواب ا،القراءة

أن يقرأ اإلنسان ذا تارة وذا تارة كما نقول يف السنة العملية إذا اختلفت أنواعها فإن األوىل أن يفعل هذا مرة 

وأما الذي يقرأه لغريهم من  ؛ولكن هذا بالنسبة لقارئ القرآن الذي يقرأه لنفسه أو يقرأه لطلبة العلم ؛وهذا مرة

نكره يهم القرآن بغري القراءة املألوفة توذلك ألن العامة إذا قرئ عل ؛ألوفةفال ينبغي أن خيرج عن القراءة املالعامة 

بعض الناس يقرأ  ؛فلهذا ينبغي لإلنسان أن يراعي هذا األمر ؛قلوم مث يستطيلون على القرآن فيستهونون به

د أن يعلم أو يريد أن يقال إنه عامل يف القراءات اهللا أعلم بنيته بالقراءات املتعددة أمام العامة اهللا أعلم بنيته هل يري

  فإن العامة هلم شأن غري شأن الطلبة العلم . ؛حنن ما شققنا على قلبه ولكن هذا ليس من باب الرتبية احلكيمة



ن وإن املعىن: أن ينزل عليكم خري م ،إن من زائدة :ح أن نقولليص )) أن ينزل عليكم من خير ((وقوله: 

  أو جنعل من يف سياق النفي فتكون للعموم يعين أي خري يكون قليال كان أو كثريا وهذا أوىل. ؛ربكم

أو خري الدنيا واآلخرة  ؟هل هو خري اآلخرة يعين الوحي ؟ما املراد باخلري هنا )) من خير من ربكم ((وقوله:  

فيشمل هذا وما ينزل من املطر أو غريه ؟ الثاين هو األوىل أن يكون شامال فإن الذين كفروا من أهل الكتاب 

   واملشركني ما يودون أن ينزل للمسلمني خريا أبدا

         )) يشاءواهللا يختص برحمته من  ((ولكن اهللا تعاىل رد هذا عليهم بقوله:  ؛ال خري ديين وال خري دنيوي

فإن كانت الزمة فإن من فاعل خيتص ومعىن خيتص أي ينفرد برمحته من  ؛تستعمل الزمة و متعدية )) يختص ((

 )) يختص ((وتستعمل  ؛وعلى هذا فتكون من ؟ فاعال ؛يشاء كما تقول خصصته ذا الشيء أي أفردته به

واملعىن على كال  )) ليختص ((من مفعوال به وعلى هذا فتكون  ؛خيص برمحته من يشاء ،متعدية مبعىن خيص

    أي أن اهللا تعاىل خيص برمحته من يشاء فيختص ذه الرمحة من خصه اهللا . ؛الوجهني املعىن واحد

ألن اهللا  ؛يعم الرمحة اليت تعود برمحة الدين والدنيا واليت تعود برمحة الدين أو الدنيا )) برحمته من يشاء ((وقوله:  

ألن هذا الوحي الذي نزل على الرسول اهللا صلى اهللا عليه  )) برحمته ((وقوله:  ؛تعاىل خيتص ذا من يشاء

  وسلم هو من رمحة اهللا عليه وعليهم.

ن يشاء بالرمحة مبين مليعين اختصاصه  ؛هذا كما أسلفنا مرارا مقرون بأي شيء؟ باحلكمة )) من يشاء ((وقوله:  

أن ال خيتصه برمحة مل  متهحك اقتضتومن  ،ه حكمته أن يرمحه رمح ضتقتا فمنارك وتعاىل على حكمته تب

  .يرمحه  

العطاء  ،وذوا مبعىن صاحب والفضل العطاء ،خربه )) ذوا ((و مبتدأ )) اهللا (())  واهللا ذوا الفضل العظيم (( 

مية وإىل كالعلم يعود هنا إىل ال ،يعين الواسع الكثري الكبري )) العظيم ((الزائد عما تتعلق به الضرورة وقوله: 

منها مثال ما يف  ؛اومن فضله تبارك وتعاىل أنه خص ذه األمة خبصائص عظيمة ما جعلها ألحد سواه ؛الكيفية

) إىل آخر  أوتيت خمسا لم يؤتهن أحد من قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر ( حديث جابر يف الصحيحني:

  فهذا مما اختص اهللا به من يشاء.  ؛احلديث

 ننسخ ما  (( ؛)) أوال اإلعراب والقراءات ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلهامث قال تعاىل: (( 

  ه.ؤ جوابه وجزا :والثاين ؛لفعل الشرط :األول ؛من فعلنيجتزم ما شرطية اسم شرط جازم  ))

  قة؟شيخ ما أخذنا فوائد اآلية الساب الطالب: 

  نأخذ الفوائد ؟ ؟ نقف على هذا  أي نفسه منشي و نأخذ الفوائد ....: الشيخ



واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا  قال اهللا تعاىل: ((

  ))  يعلمون الناس السحر

ويدلك  )) واتبعوا ما تتلوا الشياطين ((لقوله:  ؛يستفاد من هذه اآلية: أن اليهود أخذوا السحر عن الشياطني

بن األعصم سحر النيب عليه الصالة والسالم كما  لنيب صلى اهللا عليه وسلم وهو لبيدعلى هذا أن أحدهم سحر ا

  هو معروف.

  أي ما تتبعه على ملك سليمان.  )) ما تتلوا الشياطين ((لقوله:  ؛ومنها: أن السحر من أعمال الشياطني

على ملك  ((لقوله:  ؛سلطانه عليهم ن السحر حىت يف عهد سليمان مع قوةومنها: أن الشياطني كانوا يأتو  

  .))  سليمان

ال يقرهم على هذا األمر وهلذا نفى عنه  )) وما كفر سليمان ((لقوله:  ؛: أن سليمان ال يقر ذلكآليةا ومن فوائد

  لكان مقرا على كفر.  ـ يقرهم وحاشاه من أنـ الكفر إذ لو أقرهم على ذلك لكان 

 ؛إلنزال امللكني يعلمان الناس السحر ؛ومنها: أن اهللا تعاىل قد يقدر األشياء قد يقدر أسباب املعصية فتنة للناس

هو االمتحان بتيسري أسباب املعصية و وله شواهد أيضا  ؛فإن هذا من التيسري تيسري هذا األمر ابتالء وامتحانا

  منها؟ 

  أصحاب السبتمنها قصة  الطالب:

ان مىت؟ يف يوم السبت اليوم الذي حيرم عليهم صيد أصحاب السبت الذين يسرت هلم احليتمنها قصة : الشيخ

بشيء من الصيد يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم اهللا ما ابتلى اهللا به ذه األمة من الصيد ((  :السمك فيه.ومنها

  )). يخافه بالغيبتناله أيديكم ورماحكم ليعمل اهللا من 

  ).  رجل دعته ذات منصب وجمال فقال إني أخاف اهللا (منها: ما أشار إليه النيب بقوله: و 

فإن هذا  ؛)) لك هيت  قالت(( ومنها أيضا: قصة يوسف حينما غلقت األبواب امرأة العزيز وانفردت به و

فإياك إياك  ؛فاملهم أن اهللا تعاىل يبتلي املرء بتيسر أسباب املعصية له ؛ابتالء من اهللا عزوجل يف هذا األمر العظيم

احذر ترى هذا مثل الذي مثل العصفور الذي يقدم له السم  ،عصية ال تفعلتفعل إذا تيسرت لك أسباب الال 

   فلتكن على حذر . ؛يف الطعم

 ((    قالوا:  ،وجب ذلك إعراضهم عنهويستفاد من اآلية الكرمية: أنه جيب على اإلنسان أن ينصح للناس وإن أ

طيبة وأراد أحد  يها فإذا كان عندك سلعة م )) وما يعلمان من أحد حتى يقوال إنما نخن فتنة فال تكفر

  هذه ما طيبة وهو بشأنه بكيفه ...، تقول جيب عليك حتذره تسكت وتقول خله يشرتي وميشي؟ ال،يشري منه 



من مجلة ما كان الصدق إذا كان عنده سلعة إذا سئل عنها أخرب بالصدق حىت  املعروفني عندنا بوكان أحد الناس 

ففيه يؤخذ الدليل على  ؟لكن أين هذا يف وقتنا احلاضر ؛إىل هذا احلد اجربتهأنا ما و  اخيرب به يقول الناس ميدحو

  ذلك إىل نفور الناس عنه . ىخيرب اإلنسان لألمر على وجهه وإن أد من النصح أن أن

  ) .) إنما نحن فتنة فال تكفر ((لقوله:  ؛ومنها: أن تعلم السحر كفر

                  فإن مجلة )) ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ((ومنها: أن تعليم السحر كفر أيضا  

   كفر.إذا فتعلم السحر وتعليم السحر   ؛تعليل للكفر )) يعلمون ((

 ؛إا تقبل توبته :وقال آخرون ؛إا ال تقبل توبته :فقال بعض أهل العلم ؛وهل تقبل توبة الساحر؟ فيه خالف 

قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم ال تقنطوا من رحمة اهللا إن اهللا لقوله تعاىل: ((  ؛وهذا هو الصحيح

ة عليه فإنه إن تاب قبل القدر  ؛ن قتل الساحر حدأإن السحر ليس بكفر و ب :)) أما إذا قلنا يغفر الذنوب جميعا

ألن احلدود ما تسقط عن اإلنسان إذا تاب بعد القدرة  ؛وإن تاب بعد القدرة عليه مل يسقط ،سقط عنه احلد

    عليه.

  :.... هل عندهم دليل؟الطالب

فيقال إنه ما هو  ؛ألنه كفر عظيم فال تقبل توبته ؛ال أم يقولون إن هذا لعظم كفرهما عندهم دليل إ: الشيخ 

    بأعظم من سب اهللا سبحانه وتعاىل .

  الصواب أنه يقتل حدا أو كفرا؟  الطالب:   

   اآلية تدل على هذا ألنه يكفر ؛ ألنالصحيح أنه يقتل كفرا الشيخ :

  حكمه حكم الكافر؟  :الطالب

   تقبل توبته ويرفع عنه القتل. حكمه حكم الكافر نعم إال إذا تاب فإنه الشيخ :

  التوبة تسقط احلدود؟  الطالب:

إال  (( :ألن اهللا قال يف الذين يف قطاع الطريق ؛قبل القدرة عليه ،تسقط احلدود إذا كان قبل القدرة الشيخ :

   )) الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن اهللا غفور رحيم

  بالتوبة؟حق الناس أيضا يسقط الطالب: 

يضمن  ؛التوبةب احر قد أتلف أمواال فإنه ال يسقطال حق الناس ما يسقط بالتوبة الناس مثال هذا الس  الشيخ :

  هذه األموال أو مثال أصاب اإلنسان بشلل سحره فأصابه بشلل وما أشبه بذلك فيؤخذ منه .

   .........؟: الطالب 



  يسحرون واحد؟   الشيخ :

  .........؟ الطالب:

أحسب الناس أن يتركوا أن إذا قالوا هكذا فاقرأ قول اهللا تعاىل: ((  ؛إذا هذا من باب القيافة .....الشيخ : 

ومن الناس من يقول آمنا باهللا فإذا أوذوا في اهللا جعل )) واقرأ قول اهللا تعاىل: ((  يقولوا آمنا وهم ال يفتنون

  اإلمث عليه.... ))  فتنة الناس كعذاب اهللا

   ........؟ :الطالب

تفريق بني املرء وزوجه هذا من أعظم أنواع الومن فوائد اآلية: أن من أعظم السحر أن يكون أثره طيب  الشيخ :

ألن من أعظم األمور احملبوبة إىل  )) فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه : ((لقوله ؛السحر

أن الشيطان يضع كرسيه أو عرشه على  (ديث صحيح: وقد ثبت يف ح ،جهاو الشياطني أن يفرق بني املرء وز 

الماء ويبث جنوده في األرض لإلفساد فيأتي أحدهما يقول فعلت كذا والثاني فعلت كذا والثالث فعلت  

كذا ثم يأتي أحدهم فيقول: مازلت به حتى فرقت بينه وبين زوجته وحينئذ ماذا يصنع به؟ يلتزمه ويقول 

وفيه سحر  ؛التفريق بني املرء وزوجه وأهم ما يكون السحر) فهذا دليل على أن من أعظم ما يكون  أنت أنت

ما يستطيع أن يعيش وال حلظة إال وزوجته  ء وزوجه حىت إنه والعياذ باهللا يبتلى باهليامبني املر  هو الربطمقابل هلذا 

  وهلذا بعضهم يقضي عليه هذا األمر نسأل اهللا العافية. ؛أمامه

  . )) وما هم بضارين من أحد إال بإذن اهللا ((لقوله:  ؛ومنها أيضا: أن األسباب ال تأثري هلا إال بإذن اهللا

وأنه مهما وجد األسباب واهللا مل يأذن فإن ذلك ال ينفع نعم؟ طيب  ،ومنها: أن قدرة اهللا عزوجل فوق األسباب

إذا قلنا إمنا السبب ما ينفع  ؟يشال ؛األسباب؟ ال هل هذا احلكم الذي استنبطنا من اآلية يوجب لنا أن ال نفعل

قول األصل أن األسباب مؤثرة بإذن اهللا فأنت افعل السبب، تزوج أيه ن؟ هذا ما ينفع بشيء ...إال بإذن اهللا 

 ، ابتعد عن اذومفىشتوهكذا نقول يف بقية األسباب واضح؟ تداو ل ؛يولد لك، اعمل صاحلا لتدخل اجلنة

فاحلاصل أن هذه األسباب ما هم على أا مؤثرة بنفسها ال ميكن أن متنع من تأثريها  ؛ا أشبه ذلكوم ،لتسلم منه

  بل هي مؤثرة بإذن اهللا.

إذا علمت كل شيء بإذن  تنأف )) إال بإذن اهللا ((لقوله:  ؛ومنها: اإلشارة إىل أنه ينبغي اللجوء إىل اهللا دائما

  اهللا فإذا تلجأ إىل من؟ إليه سبحانه وتعاىل يف جلب املنافع ويف دفع املضار .

 )) ويتعلمون ما يضرهم وال ينفعهم ((لقوله:  ؛ومن فوائد اآلية الكرمية: أن تعلم السحر ضرر حمض وال خري فيه

  نفى نفعه. )) وال ينفعهم (( ،فأثبت ضرره )) ما يضرهم ((



ولقد علموا لمن اشتراه  ((فوائد اآلية الكرمية: أن كفر الساحر كفر خمرج عن امللة من أين تؤخذ؟ من قوله: ومن 

أحد ما له نصيب يف اآلخرة إال  يس هناكيعين من نصيب و ل )) من خالق (( )) ما له في اآلخرة من خالق

  يف اآلخرة. اأما املؤمن مهما عذب فإن له نصيب ؛الكافر

  يف تفصيل يف كفره ؟ هل الطالب:

  يف كفره ال الصحيح ما يف تفصيل  الشيخ :

  .))  ما له في اآلخرة من خالق ((لقوله:  ؛ومن فوائد اآلية أيضا: إثبات اجلزاء

ولقد علموا لمن اشتراه ما له في  ((قوله: ل ؛ومن فوائدها أيضا: أن هؤالء اليهود ارتكبوا تعلم السحر عن علم

ألن كل من علم احلق وخالفه  ؛الغضب فصاروا مغضوبا عليهم صفذلك استحقوا و وب )) اآلخرة من خالق

ومن فسد من  ،وهلذا قال سفيان بن عيينة قال من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود ؛فهو مغضوب عليهم

والعباد يرتكبون عن ضالل فهم   ،ألن العلماء يرتكبون عن علم فهم كاليهود ؛عبادنا ففيه شبه من النصارى

  كالنصارى .

  .))  ولبئس ما شروا به أنفسهم (( ؛ومنها أيضا: ذم هؤالء اليهود مبا اختاروه ألنفسهم

       لو كانوا  ((لقوله:  ؛ومن فوائد اآلية: أن ذا العلم الذي ينتفع بعلمه هو الذي حيذر مثل هذه األمور

نافع ما شروا هذا األمر الذي يضرهم وال ينفعهم والذي علموا من اشرتاه ما يعين لو كانوا ذووا علم   )) يعلمون

  له يف اآلخرة من خالق.

   )) ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند اهللا خير لو كانوا يعلمون ((مث قال تعاىل: 

يعين فيما  )) واتقواولو أنهم آمنوا  ((يف هذا دليل على سعة حلم اهللا حيث يعرض عليهم اإلميان والتقوى  

 ((  وانظروا إىل قوله تعاىل: ؛وهذه من عادته سبحانه وتعاىل أن يعرض التوبة على املذنبني ؛مضى وفيما يستقبل

)) حيرقون أولياءه مث يعرض عليهم التوبة  إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم

؟ ما عليهم  )) تابوا (()) مفهوم من  منات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنمن الذين فتنوا المؤمنين والمؤ إ ((

  شيء ما هلم عذاب جهنم .

  )). ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند اهللا ومن فوائد اآلية: أن اإلميان والتقوى ينال به ثواب اهللا ((

ولو أنهم آمنوا واتقوا  (( )) خير ((لقوله:  ؛ومن فوائدها: أن ثواب اهللا خري ملن آمن واتقى من كل الدنيا

كل شيء يناله يف الدنيا فاملثوبة اليت عند اهللا على اإلميان   ،من كل شيء ؟من أين )) لمثوبة من عند اهللا خير

  والتقوى خري. 



يكونوا هلم ونأخذ منها ومن قول قوم قارون له ومن قول الناصحني من بين إسرائيل قالوا ويلكم للذين متنوا أن 

)) هنا قابل آمنوا واتقوا يتبني لك أن التقوى  ويلكم ثواب اهللا خير لمن آمن وعمل صالحا مثل ما لقارون ((

  فعل ما أمر به واجتناب ما ى عنه.بوقد سبق لنا أن التقوى هي اختاذ وقاية من عذاب اهللا  ؛هي العمل الصاحل

 ((    لقوله: ؛ا فيه كفر من تعلم السحر فعلهم هذا فعل اجلاهلومنها أيضا: أن فعل هؤالء اليهود واختيارهم مل

   . )) لو كانوا يعلمون

  )) يا أيها الذين آمنوا ال تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم قال  اهللا تعاىل: ((

وأصل  )) تقولوا راعنا وقولوا انظرناال  ((لقوله:  ؛يستفاد من هذه اآلية: أنه ينبغي استعمال األدب يف األلفاظ 

يراعي لكن اليهود يقولوا  ه وراعنا فعل أمر من راعىهذا أن أصل راعنا من أين؟ أصله هنا مراعاة راعاه يراعي

للرسول عليه الصالة والسالم إذا  فالصحابة يقولون ؛ة ، سب وشتم وهي احلمقنويريدون أن تكون من الرعو 

 ؛فنهاهم اهللا عن هذا ؛فاليهود فرحوا بذلك أن أصحاب حممد يسبونه ؛يقولون له راعنا طلبوا منه املهلة يف شيء

  فيستفاد منه استعمال األدب يف األلفاظ.

يف لغة القوم لكنه توهم السب والشتم  اوشتم اومبعىن جتنب األلفاظ اليت توهم أيش؟ سبا وشتما لو أنه ليس سب 

  فإن من األدب أن يتجنبها املرء.

ألن مراعاة األدب يف اللفظ من األخالق الفاضلة ووجه هذا  ؛لكل األخالق الفاضلة أن اإلميان مقتض ومنها:

  مقتض لكل األخالق الفاضلة.فاإلميان إذا  ؛فهو دليل على أن اإلميان مقتض هلذا ؛األمر ملن؟ للمؤمنني

ا من اإلميان كما أن األخالق الفاضلة أ ،وعليه تتفرع الفائدة الثالثة: أن مراعاة األخالق الفاضلة من اإلميان 

أيضا انشراح صدر وسعة واإلنسان الذي عنده أخالق فاضلة يكون حمبوبا عند الناس وموقرا بينهم فهو أيضا من 

  اإلميان الذي ينفعك عند من؟ عند اهللا.

    .ليهم يف حرية ما ينهاهم وخي ،ومنها أي من فوائد اآلية: أنه ينبغي ملن ى عن شيء أن يعطي الناس بدال

 



  واملراد بالسمع هنا مسع اإلجابة وإال مسع اإلدراك؟

  ؟مسع اإلدراك  الطالب:

   أو هذا وهذا؟ الشيخ:

  هذا وهذا الطالب: 

إال بعد مسع اإلدراك، ليس املراد  ،ولكن إذا قلت مسع اإلجابة ما ميكن مسع اإلجابة إال بعد مسع اإلدراك الشيخ:

  . )) واسمعوا ((تسمع وتطيع  ؛أنك تسمع وتعصي

   .)) وللكافرين عذاب أليم ((لقوله:  ؛ومنها: التحذير من خمالفة أمر اهللا وأنه من أعمال الكافرين

المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم واهللا ال ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب و  مث قال تعاىل: ((

  .)) يختص برحمته من يشاء واهللا ذوا الفضل العظيم

مجيع األصناف الذين  ينتظمانألنه ذكر صنفني  ؛يستفاد من هذه اآلية: بيان عداوة غري املسلمني للمسلمني 

هؤالء يستفاد من اآلية الكرمية أن   ؛وهم كل أصحاب األوثان ،وهم اليهود والنصارى واملشركني ؛أوتوا الكتاب

  من أين نأخذ أم أعداء؟ أم ما يودون اخلري للمسلمني . ؛كلهم أعداء للمسلمني

وأن نعلم أن  ،ومن فوائد اآلية: أنه جيب علينا أن حنذر من كل تصرف يصدر عن اليهود والنصارى واملشركني

  أن مينعوا اخلري عن املسلمني . ،مجيع تصرفام حياولون أن مينعوا اخلري عن املسلمني

ألن من ود  ؛حياولون أيضا الكرمية: أن أعداء املسلمني من اليهود والنصارى واملشركنيومنها نستفيد من اآلية 

االقتصاد والتكافل  ةال ال؟ ألن استقامإو  ،يقضوا على اقتصاد املسلمني نحياولون أ ـ شيئا حاول احلصول عليه

  االجتماعي هذا من اخلري. 

    ألنه من اخلري. ؛عن املسلمني التقدم العسكري انعو ميأن أن هؤالء الكفار يودون أيضا  :ومنها أيضا نستفيد

أليش؟ ألن إقبال املؤمنني  ؛نعلم أن هؤالء الكفار يسعون للمسلمني بكل ما يصدهم عن دينهم :ومنها أيضا 

 واألرض  ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء  خري وسبب خري ((على الدين 

 ؛أي شيء هم يودون هذا الكفار كل شيء يصد الناس عن دينهم من مالهي ومالعب وحيلولة دون)) هؤالء 

وإذا أردت أن تعرف فانظر إىل خمططام الرهيبة املخيفة الذين يقدموا للمسلمني وكأا البس ثويب زور على 

  . ، كذبأا هي احلسنة وهي املقدمة للناس ولكنها يف احلقيقة كذب

بأن نعلم مادام ما يودون لنا اخلري  ، أي قيادةأي قيادةه حيرم على املسلمني أن يولوا هؤالء الكفار ومنها: أن 

 ؟أو يقودك إىل اخلري ؟لخريلك اخلري ميكن يقودك ل الذي ما يريد ؛فإم ال يقودوننا إىل اخلري أبدا مهما كان األمر



وال يف نظام وال يف أي شيء جيب أن يكونوا  يف ختطيط م سلطة على املسلمني الوهلذا حيرم أن جيعل هل ؛ال ميكن

ا نعلمه من مصاحلنا وهم حتت ملوإذا استعنا م فإمنا نستعني م  ؛حتت إمرة املسلمني وحتت تدبري املسلمني

سلطاتنا أما أن جنعل هلم األمر على املسلمني فهذا نعلم علم اليقني من كالم ربنا الذي يعلم ما يف القلوب أم 

ما يود أن  (( من غريهم جييئنااخلري ، ما يودون ال يريدون لنا إال الشر مادام أم ما يودون اخلري جييئنا من غريهم

وهلذا جيب علينا حنن شباب املسلمني أن  ؟رياخل حيبون لناكيف   ؛)) ما هو منهم ينزل عليكم من خير من ربكم

كل املسلمني أن ينتبهوا هلذا األمر وأن أعداءهم من أهل الكتاب   باعتبارننتبه هلذا األمر من شيوخ املسلمني 

فإذا جيب  ؛واضح؟ نعم ،وينبوع األرض لفعلوا م لو استطاعوا أن مينعوا القطروأ ،واملشركني ال يريدون إال الشر

ليس  ألن إحسان الظن مبن ؛علينا على هذا األساس أن حنذر من خمططام وأن نكون دائما على سوء ظن م

نعم من كان أهال لإلحسان أحسن به الظن ألنك ما ميكن أن متشي مع  ، ذل وضعف؛أهال له ما هو إال ذل

وجنب وضعف  أهال لذلك فإن إحسان الظن به خور لكن من مل يكن ؛أي شخص إال وأنت حمسن الظن به

ون أن ينزل علينا من خري من ألم ما يود ؛ومن قيادام ومن خمططام موهلذا جيب علينا أن حنذر منه ؛وذل

اليهود حسدوا املسلمني ملا وهلذا فأي خري يكون سواء كان دينيا أو دنيويا  )) من خير ((وهلذا قال:  ؛ربنا

   جاءهم الرسول حممد صلى اهللا عليه وسلم وآمنوا به ونزل عليه هذا الكتاب كرهوا ذلك وهم ال يودون هذا.

 يشاء  واهللا يختص برحمته من  ((من أين نأخذها؟  ؛يرده ود واد أو كراهة كارهومن فوائد اآلية: أن خري اهللا ال 

واعلم  ( وعلى هذا جاء احلديث الصحيح:  ؛فال ميكن هلؤالء النصارى واليهود واملشركني أن مينعوا فضل اهللا ))

اهللا لك ولو اجتمعوا أن يضروك  هأن األمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إال بشيء قد كتب

  ). بشيء لم يضروك إال بشيء قد كتبه اهللا عليك

وإثبات  ))؛ برحمته ((وإثبات الرمحة لقوله:  )) من يشاء ((لقوله:  ؛إثبات املشيئة هللا ومن وفوائد اآلية أيضا:

وإثبات  )) ذو الفضل (( وإثبات الفضل لقوله: ؛ن التخصيص يدل على اإلرادةفإ )) يختص ((اإلرادة لقوله: 

عف ايض تعاىل فضل حمدود وفضل اهللا فضل عظيم ال حدود له فإن اهللا ،أن فضله ليس كفضل غريه فضل غريه

   من يشاء واهللا واسع عليهم.

لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا  هذه اآلية قوله تعاىل: (( ارضطيب من يع

ين ورهبانا وأنهم ال سيسن آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قولتجدن أقربهم مودة للذي

  )) مدين؟  يستكبرون

  . . .؟تكملة اآلية تدل على أن هؤالء النصارى أكثر الناس مودة للمؤمنني ....الطالب:



آمنوا ال تتخذوا يا أيها الذين  ((يعين أم نصارى من نوع معني ما هم كل النصارى وإال فاهللا يقول:   الشيخ:

)) بعض اليهود والنصارى أولياء بعض وهذا أمر مشاهد ومن تتبع  اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض

 ؛ألم ضد عدو مشرتك وهو املسلمون ؛واليهود دائما مع النصارى ،التاريخ وجد أن النصارى دائما مع اليهود

  عداء حيبون أن يقضوا على هذا العدو فيجتمعون عليه. عدو مشرتك لو كانوا فيما بينهم أ مومن كان هل

  : النوع اخلاص بالنصارى وجد يف عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم وإال باق الطالب

)) فإذا  ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم ال يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ((  الشيخ:

  حياة الرسول أو بعد مماتهوجد هذا النوع من النصارى سواء يف 

   ؟قد يسلموا  حىت اليهود الطالب: 

اآلن  ىصار ناللكن  ؛أن منهم قسيسني ورهبان وأم ال يستكربون مسألةهي قضية إسالم لكن ما   الشيخ:

هذه اجلماعة فإن رؤساءهم وكرباءهم وأحبارهم على العكس من  حكمناأسلم حىت واحد  إذا هوما  ؛مستكربون

   ذلك.

  م آمنوا أال تشري إىل أاآلية : الطالب

  من؟  الشيخ:

  هؤالء اليهود الطالب:

  ما هم كلهم )) بأن منهم ((ال  الشيخ:

  ؟  .....ما يرد على هذه الشبهة بأن اآلية الطالب: 

بأم إذا مسعوا  :إال أن يقال )) ذلك منهم قسيسين ((ألن قوله:  ؛اآلية ما دلت على أم كلهم آمنوا  الشيخ:

منوا يف عهد الرسول صلى اهللا آفيمكن أن نقول إن يف نصارى  ؛وال جيعل وإذا مسعوا عائدا على قسيسني ورهبان

   ....أي نعمعليه وسلم  النصارى الذين آمنوا يف عهد الرسول عليه الصالة والسالم 

                ؟  فيه شبه من اليهودمل يود للمسلمني خريا فهو خذ من اآلية أن كل من يؤ يا شيخ؟ ما  الطالب: 

نعم يؤخذ أن من مل يود اخلري للمسلمني فإنه فيه شبها من اليهود والنصارى نعم هذه فائدة مجيلة أن   الشيخ:

ألن يف احلقيقة من مل يهتم بأمر  ؛اإلنسان الذي ما يود اخلري للمسلمني فإن فيه شبها من اليهود والنصارى

                              املسلمني فليس منهم ومن أراد هلم الشر أو ما أراد هلم اخلري ما يود هلم فإن فيه شبه من اليهود والنصارى.

سلف الصاحل؟ هؤالء ما يودون أن ينزل علينا خريا من ربنا ألن طيب الذين ال يودون أن تستقيم األمة على ج ال

هؤالء فالذين يريدون منا مثال أن نسري على ما سار عليه  ؛االستمرار على ج السلف الصاحل هو الذي فيه اخلري



ياة القلوب البدين دون ح يهوراء الظهور ويقول نعتين بالرتف اليهود النصارى من االنفتاح على الدنيا وترك اآلخرة

لمؤمنني هو الذين يريد لألن حقيقة األمر أن املؤمن املخلص لإلميان و  ؛فهؤالء فيهم شبه من اليهود والنصارى

اإلتراف الذي يستلزم إعراض  ،فهم فيتلفهمللمؤمنني أن يستقيموا على دين اهللا بأي وسيلة ما هو يريد أن يرت 

إنهم كانوا قبل ذلك  ((النار  لبل إنه إتالف هو سبب دخلو رافا ن دين اهللا هذا يف احلقيقة ليس إتعالناس 

لمبعوثون أو آبائنا أإنا وعظاما متنا وكنا ترابا  أئذامترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون 

)) كل هذه األوصاف اآلن وجدت يف كثري من املسلمني بسبب ما فتح عليهم من الدنيا نسأل اهللا  األولون

   السالمة.

                                                  ؟كوم قريبني من املسلمني شيخ هل يصح على النصارى اسم املسيحيني . .الطالب:

هذا  للمسيح وهذا املسيح بريء منه ني خطأ ألن املسيحي معناه املنتسبأم مسيحي بعد إطالقحىت   الشيخ:

  أشكل من النصارى

  .؟.........الطالب:

 م عدلوا وهلذا ما عدلواأهذا السبب  ؛يقولون هم مسيحيني ألجل أن يربروا أم على دين ال ألم    الشيخ:

لكن  ؛الفقهاء حىت املتأخرين يسموم نصارى حقيقةوإال  ستعمارعن النصارى إال يف العصور املتأخرة عصور اال

كتاب صاروا يستعملون   استعمرتستعمار وقويت شوكتهم يف بعض البالد وصاروا يف البلدان اليت اال ملا استوىل

سيح عيسى بن املألن  ؛مسيحيني مبجرد ما تسمع املسيحي تشعر بأنه على دين صحيحإال و  ،املسيحيني لفظ

وهم نصارى كما ن قال نصارى فسمأنا أظ ؛صحيح لكن نصارى ما تكون  هذا الفهم هفدينمرمي رسول اهللا 

                                                                     اهللا وصار معىن نصارى ما هو من النصرة نصارى نسبة للبلد مساهم

  الرسول له األجر مرتنيمبا جاء به الذي يؤمن  هو اآلن أن مأي معلو 

  صارى:نطلق عليهم نالطالب 

   .تسمى.... النافيةإذا آمنوا صاروا مسلمني  ،ذا اآلن صاروا مسلمنينقول اآلن مسلمني إال   الشيخ:

ما ننسخ  ((والثالثة:  )) من آية أو ننسها خما ننس ((والثانية:  ؛هذه واحدة )) هاننسأما ننسخ من آية أو  ((

 ،هاوجهان: ننسأ يننس ؟ يكون يفيفيها ثالث قراءات: على قراءة ننسخ يكون ففيه ننس )) من آية أو ننسها

ما ننسخ من آية (( وعلى قراءة ما ننسخ يكون فيها قراءتني أيضا فيها قراءة واحده  ؛وننسها على قراءة ما ننسخ

ما  ((، )) آية أو ننسهاما ننسخ من  (( )) هاننسخ من آية أو ننس ((نعم؟ وهلذا عندي يكون  )) هاأأو ننس

ما ننسخ  ))  ننسها ((ويف ننسخ وجه واحدة وهي أو  ؛ففي ننسخ قراءتان وجهان )) هاننسخ من آية أو ننسأ



فعلى قراءة ننسخ بفتح النون يكون يف  ي؛ننسخ ننس ؛ننسخ ننسأ ي؛ننسخ ننس :إذا القراءات ثالثة ها؛أو ننس

أما . ننسها :وعلى قراءة ضم النون ننسخ يكون يف ننس قراءة واحدة ؛ها والثاين ننسهاأننس :ننسئها قراءتان

فما هذه شرطية فهي اسم شرط جازم جيزم فعلني األول فعل الشرط والثاين  )) ما ننسخ من آية ((عراب اإل

 ما ننسخ ((فقوله تعاىل:  ؛فهو معطوف عليه )) أو ننسها ((جوابه وفعل الشرط؟ ننسخ وجوابه نأت وأما قوله: 

.                                                  بضمري اجلمع للتعظيم وليس للتعدد ألن اهللا واحد )) ننسخ (( )) من آية أو ننسها

 ،الشمس الظل اإلزالة كقوهلم: نسخت ؛، النسخ يف اللغة اإلزالة أو ما يشبه النقل)) ما ننسخ ((وقوله تعاىل: 

نعم؟  لكنه يشبه النقل ؛نقليعين ما هو بإزالة وال هو ب ،وما يشبه النقل يف قوهلم: نسخت الكتاب ؛يعين أزالته

احلروف من األول  امنحتألنك ما نقلت حروفها ألنه لو كان نسخ  الكتابة نقله كان إذا نسخت  يشبه النقل؛

ة حكم إزال ،شرعي أو لفظه بدليل شرعيدليل أما يف الشرع فإنه إزالة حكم  ؛ألنك نقلت وليس األمر كذلك

 ،ويكون نسخ لفظ وحكم ،ألن النسخ يكون بنسخ احلكم مع بقاء اللفظ دليل شرعي أو لفظه بدليل شرعي؛

                                                                                      أوجه. ةثله ثال ؛ويكون نسخ  لفظ مع بقاء احلكم

من هذه ليست للتبعيض بل هي لبيان اجلنس ألن ما اسم شرط جازم يأيت  )) ما ننسخ من آية ((وقوله تعاىل: 

ألننا  ؛ية حىت حكمها؟ حىت احلكماآلال إاملراد باآلية نفس اآلية و  )) من آية ((وقوله:  ؛مبهم ومن آية للبيان

قوله؟ من آية أي لفظها أو ف ؛إن النسخ قد يكون لآلية وقد يكون للحكم مع بقاء اللفظ ذكرنا قبل قليلحنن 

ألا حمل النسخ الذي به األمر والنهي دون اآليات  ؛املراد ا اآلية الشرعية )) آيةمن  ((وقوله:  ؛حكمها

            أما  )) هاأننس ((و )) ننسها (( :فيها قراءتان )) ننسها (( )) أو ننسها((وقوله تعاىل:    الكونية.

            القلب عن معلوم هذا معىن  النسيان ذهول ،فهي من النسيان وهو ظهور القلب عن معلوم )) ننسها ((

هل هو تأخري احلكم أو تأخري  ؟وما معىن التأخري ؛فهو من النسأ وهو التأخري )) هاأننس ((وأما  )) اهسنن(( 

 ؛بعضهم يقول هذا وبعضهم يقول هذاهذا وهذا اإلنزال؟ أن اهللا يؤخر إنزاهلا مث يأيت خبري منها ؟ نعم يشملها 

فهو من  )) ننسها ((وأما على قراءة أو  ؛إنزاهلا ئوقد ينسحكمها  ئوالصحيح أنه يشمل ألن اهللا قد ينس

ألن جمرد النسيان ما  ؛وليس جمرد النسياننساء الذي  يكون معناه رفع اآلية اإلنساء واملراد باإلنساء هنا اإل

وهي باقية كما يف حديث أيب بن كعب حني  النيب عليه الصالة والسالم قد ينسى بعض اآلياتف ؛يقتضي النسخ

لكن املراد اإلنساء الذي يقصد و  ) نسخت اآلية فقال هال كنت ذكرتنيها هال كنت ذكرتنيها(  :صلى فقال له

 اإلنساءفرق بينهما أن النسخ يبينه اهللا لرسوله أنه نسخ هذا ذا يبه رفع هذه اآلية  فهو شبيه بالنسخ إال أنه 

أما على  ؛إال فاملعىن واحد من حيث احلكم إما بالنسخ أو باإلنساءو أبدا  اوال يذكره اقلبه وال يذكرهمن ينساها 



 ؛فعلى احتمال نؤخر حكمها يكون املراد ا املنسوخة ؛أو نؤخر حكمها ،يعين نؤخر إنزاهلا )) هاننسأ ((قراءة 

وعلى االحتمال الثاين نؤخر إنزاهلا تكون اآلية ما بعد نزلت وال كلف الناس ا ولكن  ؛ألنه أخر حكمها وترك

   اهللا تعاىل أبدهلا بغريه .

واخلريية هنا بالنسبة من؟ بالنسبة للمكلف وكون اهللا سبحانه  ؛طهو جواب الشر  )) نأت بخير منها ((وقوله:    

يقول العلماء إن النسخ  ؟فما وجه اخلريية ؛احلكمة فيه واضحة ،حكمته آلية ليأيت خبري منها واضحوتعاىل ينسخ ا

وإن كان إىل أخف فاخلريية للتسهيل على العباد مع متام األجر وهذا  ؛إن كان إىل أشد فاخلريية بكثرة الثواب

وإن كان أخف فهو للتيسري عليهم وبيان نعمة اهللا  إن كان أشد فهو لكثرة الثواب للعبادألن الناسخ  ؛واضح

                                     .                                   يعين أو نأت مبثلها )) مثلهاأو  ((لكن قوله:  ؛سبحانه وتعاىل

واهللا تبارك وتعاىل حكيم ما يفعل شيئا إال للحكمة فما الفائدة إذا كان  ؟قد يقول قائل ما الفائدة إذا للنسخ

آخرا يدل على كمال عبوديته وإذا مل  ألنه إذا امتثل األمر أوال و ؛يقال الفائدة اختبار املكلف باالمتثال   مثله؟

هذا  ؛انظر مثال إىل حتويل القبلة من بيت املقدس إىل الكعبة ؛اآلخر دل على أنه يعبد هواه وال يعبد موالهميتثل ب

مثل وال خري وال دون؟ مثل بالنسبة للمكلف ليس عنده فرق بني أن يتجه ميني أو مشال واضح؟ لكن بالنسبة 

 ؛لالجتاه إليه يكون هذا فيه خريولت إليه أوىل تحويل القبلة كون الذي حبالنسبة لالختبار املرء وامتثاله وكون 

قبلة التي كنت عليها إال لنعلم من يتبع الوما جعلنا  وهلذا ضل من ضل وارتد من ارتد بسبب حتويل القبلة ((

)) فاإلنسان يبتلى مبثل هذا  الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إال على الذين هدى اهللا

إن كان املؤمن عابدا هللا يقول مسعنا وأطعنا إن أمرتين يا رب أن أجته إىل بيت املقدس اجتهت وإن أمرتين  ،النسخ

لكن اإلنسان الذي يعبد هواه يقول أليش هذا التغيري أمس يقول روح اجته كذا واليوم  ؛أن أجته إىل الكعبة اجتهت

ووعده  ،ذا يا مجاعة اآلية تدل على أن اهللا تعاىل وعدإ ؛يتبني بذلك العابد حقا ومن ليس بعابد ؟كذااجته  يقول 

يف فإذا أبدله خبري منه فاألمر ظاهر  ؛صدق بأنه ما ميكن ينسخ شيء إال أبدله خبري منه ويش بعد؟ أو مثلها

هل ينقاد املرء ألوامر اهللا سبحانه  ؛حدوث النسخ وإن أبدله مبثله فإن حكمة النسخ فيه االختبار واالمتحان

  توطئةوهنا الحظوا من هذا املكان إىل حتويل القبلة كل يف احلقيقة كما قاله ابن القيم كله  ؛داأو ال ينق وتعاىل

وهلذا جتد اآليات اليت بعدها كلها يف التحدث مع أهل  ؛لنسخ استقبال القبلة من بيت املقدس إىل الكعبة

   دس إىل الكعبة.الكتاب الذين أنكروا غاية اإلنكار حتويل القبلة من البيت املق

                             ممكن هذا ؟ اآلية .... )) خير منهاب نأتأو  ((نسخ اآلية لنسبة اللو قلنا ب : الطالب    

  يعين قصدك لفظ اآلية؟  الشيخ:



  أي نعم  الطالب:

  ال املقصود احلكم   الشيخ:

  خري؟  ...حىت احلكم لكن ما يكون مثله   الطالب:

   ؟....ويش   الشيخ:

  يكون احلكم هذا خري من .........؟: الطالب

  خري ال شك إنه خري مثال ما أجد مثال للنسخ باملثل إال يف استقبال القبلةهو أي معلوم إنه    الشيخ:

  كون فيها تفاضل ؟يلكن يدل هذا على أن اآليات  الطالب:

فآية الكرسي  ؛تفاضل حبسب نزوالاتا فيها ال األحكام فيها تفاضل يف اخلري وكذالك اآليات أيض   الشيخ:

دل عليه أما باعتبار توالفاحتة أعظم سورة يف كتاب اهللا معروف فالتفاضل حبسب ما  ،كتاب اهللا  آية يفأعظم 

   املتكلم ا واحد.  ،املتكلم ا فليس تفاضل

اهلمزة هذه  )) ألم تعلم (())  نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن اهللا على كل شيء قدير قال: ((

ألم نشرح لك  وكلما جاءت على هذه الصيغة فاالستفهام فيها للتقرير مثل: (( ؛لالستفهام واملراد به التقرير

))  ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر اهللا )) (( ألم تعلم أن اهللا على كل شيء قدير )) (( صدرك

يقرر اهللا سبحانه وتعاىل املخاطب سواء قلنا إنه الرسول صلى  )) م تعلملأ ((ه: فقول ؛أمثاهلا كثري يراد ا التقرير

                                خطابه يقرر اهللا إياه باالستفهام  بأنه يعلم أن اهللا على كل شيء قدير. ىتاهللا عليه وسلم أو كل من يتأ

ملن؟ للرسول صلى اهللا عليه وسلم أو لكل من يصح خطابه وقد ذكرنا أن  )) ألم تعلم ((اخلطاب يف قوله: 

                                لى اهللا عليه وسلم.ص األوىل أنه عام لكل من يصح خطابه إال إذا دلت القرينة على أنه خاص بالرسول

يقدر اهللا  ؛كل شيء هذا عام يف مجيع األشياء أن اهللا على كل شيء قدير  )) شيء قديرإن اهللا على كل  ((

ال ما يقدر؟ يقدر على كل شيء قدير إسبحانه وتعاىل أن جيعل السماء أرضا ؟ يقدر تنزل السماء ترتفع األرض و 

ملا أريد ا الوصف  )) قدير ((كلمة   فش )) على كل شيء قدير ((بني  اهللا وال حاجة إىل التفصيل ألن

قل هو القادر  جاءت ذه الصيغة فعيل لكن إذا أريد ا الفاعل أي أريد ا الفعل جاءت بلفظ الفاعل ((

لكن إذا قصد ا الصفة دائما تأيت بلفظ قدير  ؛)) ومل يقل القدير على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم

                                                                                 انه تعاىل.لتكون دالة على الكثرة واملبالغة يف قدرته سبح

 ،معىن القدرة وصف يتمكن به الفاعل من الفعل بدون عجز هذا القدرة )) على كل شيء قدير ((وقوله: 

ا املقابل للقدرة العجز إذ ؛القوة وصف يتمكن به من الفعل بدون ضعف ؛وصف يتمكن به الفاعل بدون عجز



)) ومل يقل  ل من بعد ضعف قوةعم من ضعف ثم جكاهللا الذي خلق واملقابل للقوة الضعف قال اهللا تعاىل: ((

        وال في األرض إنه كان عليما  كان اهللا ليعجزه من شيء في السماوات  وماوقال اهللا تعاىل: ((  ؛قدرة

يعين إنك قد علمت وتبني لك قدرة  )) علم أن اهللا على كل شيء قديرألم ت (( نعم.  ،)) ومل يقل قويا قديرا

اهللا على كل شيء ومن ذلك أنه قادر على أن ينسخ ما يشاء ميحوا اهللا ما يشاء ويثبت ينسخ ما يشاء من 

   اآليات ويبقي ما يشاء هذا من متام قدرته سبحانه وتعاىل.

أن نقول فيها مثل ما قلنا يف األول  )) ألم تعلم (())  واألرضألم تعلم أن اهللا له ملك السموات  ((       

وأن اهللا وحده الذي له  ،اهللا له ملك السموات واألرض تقدمي ما حقه التأخري يدل على االختصاص واحلصر

 ؛يشمل ملك األعيان وملك التصرف ،وامللك يشمل ملك األعيان وملك التصرف ؛ملك السموات واألرض

والتصرف أيضا إنه ميلك  ؛؟ نعمكذا ،واألرض ملك هللا ،السماء ملك هللا ،واألرض ملك هللافأعيان السموات 

وال يرد على هذا إضافة امللك لإلنسان كما يف  ،كما يشاء ال معارض له وال ممانع  يتصرفأن سبحانه وتعاىل 

ألن ملك  ؛سبيل اإلطالق)) ويش يف هذا؟ ألن هذه اإلضافة ليست على  أو ما ملكت أيمانكم قوله تعاىل: ((

عليه إىل أن خيرج عن ملكه ببيع أو هبة أو  ستيالئهاإلنسان لألشياء حمدود وناقص ومقيد حمدود من مىت؟ من ا

وهلذا لو قال هذا ملكي  ؛ملكا مطلقا يتصرف فيه كما يشاء؟ ال هكذلك هو ناقص هل ميلك  ؛موت أو غري ذلك

إذا فملكه ناقص كذلك  الشيء، ما ميلك هذا الشيء؛ ز؟ ما ميلك هذاجيوز وال ما جيو  اآلن أباح لكم  ....أنا 

ا ما أشاء،  أشرتي ملك يل دراهملو قال ما عندي  ؛ال يتصرف إال حيث أمر ، مقيدأيضا ملك اإلنسان مقيد

 ؛الشرع ما ميكنك من هذا ؟أيش نقول أيش تقولون يل ملكي ؛شرتي ا شطرنجأ ، أبغىشرتي ا مخرأ أبغى

لكاته على سبيل ااز ال تإن ملك اإلنسان ملم :وهلذا قال بعض العلماء ؛تصرفك حمدود وملكك حمدود فأنت

لكن إن أعطي التصرف الذي الكامل لإلنسان فهو مالك وإن كان له بعض التصرف فهو أجري أو  ؛احلقيقة

كما جاءت السموات سبع واألرض سبع أيضا   )) ملك السموات واألرض ((مستعري أو ما أشبه ذلك. وقوله: 

نسخ من متام ال)) وهذا  ألم تعلم أن اهللا له ملك السموات واألرض به السنة صرحية وجاء به القرآن ظاهرا ((

   من متام ملكه هو الذي ميحوا ما يشاء ويثبت ما أحد يعرتض عليه. ها ببعضال ال؟ نسخ اآليات بعضإملكه و 

  حجازية؟ ؛ما نافية أظن )) ما لكم (())  اهللا من ولي وال نصير وما لكم من دون ((    

  ها امس )) من ولي وال نصير (( )) لكم ((نعم حجازية اخلرب   الطالب:

   امسها   الشيخ:

  : زائدة الطالب



  كلكم موافقني على هذا اآلن ؟ يعين حجازية  ما خيالف زائدة   الشيخ:

  أصله مالكم ويل وال نصري  الطالب:

  من حيفظ بيت األلفية؟   الشيخ:

  جائز .... الطالب:

  من حيفظ البيت   الشيخ:

  "نكاعملت ما دون إن ما بقا النفي وترتيب ز عمال ليس إ" الطالب:

  وجود؟م تيباآلن تر  هذا كالفصل ترتيب ، وترتيب زكن   الشيخ:

  ال : الطالب

ذا من هلتميميون واحلجازيون على أا غري عاملة و الإذا فليست حجازية هنا اتفقت  ؛تقدم اخلرب   الشيخ:

 ال ؛رتتيب لو قلت: ما زيد قائما صح لكن ما قائم زيد ما يصحالالشروط شروطها أربعة كما مر علينا أحدها 

                                                            حجازية اليت تعمل عمل ليس خاصة . احلجازية معناها إا تعمل ما كلها

إذ أن الغرض منه  ؛من حرف اجلر زائد إعرابا لكنه أصلي معىن )) وما لكم من دون اهللا من ولي ((طيب 

 (( ؛كم وجيلب لكم اخلريوالويل فعيل مبعىن فاعل أي من أحد يتوال  ؛التنصيص على العموم يعين مالكم أي ويل

واعلم أن األمة لو اجتمعوا وهذا كقول النيب عليه الصالة والسالم: (  ؛أي ناصر يدفع عنكم الشر )) وال نصير

 ماهللا لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء ل هعلى أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إال بشيء قد كتب

) فكل إنسان ما له من دون اهللا أي من غري اهللا وسواه ويل جيلب له اخلري  يضروك بشيء إال قد كتبه اهللا عليك

دل هذا ففإذا كان األمر كذلك واهللا تعاىل له متام القدرة ومتام امللك ومتام الرعاية  ؛ناصر يدفع عنه الشر أبدا الو 

وأنه ال ينسخ إال ملصلحة من كان وليهم يتوىل أمورهم ويشرع هلم ما فيه  ،على أن النسخ من حقه سبحانه وتعاىل

   اخلري.

  ))مث قال: ((أم تريدون

      ؟كمة يف أن السماوات جتمع واألرض تفردما احل الطالب :

 ألن السموات أعظم ؛أعلم هذا واهللا ؛السماء ما ورد اء واألرض قصدكم جتمع األرض وتفردأي السم  الشيخ:

ألا أوسع وأعلى  ؛ألنه ال شك أن السموات أعظم من األرض ؛فتذكر جمموعة ليستفاد منها العظمة يف اجلمع

فهذا واهللا أعلم هو احلكمة  ألجل أن يكون اإلنسان مستحضرا للكمية والكيفية يف عظمة  ؛أقوىو وأشد 

   السموات .



ال منقطعة؟ إ)) أم هنا متصلة و  أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل قال: ((.......

  منقطعة: الطالب

نعم؟  الوجه األول يا غامن؟ ؛وقد ذكرنا أن الفرق بني املتصلة واملنقطعة من كم؟ من عدة أوجه منقطعة؛ الشيخ:

  من يعرف؟ الفرق بني أم املتصلة وأم املنقطعة؟

  ال حتتاج معادلواملنقطعة حتتاج معادل املتصلة : الطالب

  نعم هذه واحدة؛ ثانيا؟  الشيخ: 

  تكون مبعىن أواملتصلة تكون مبعىن بل واملنقطعة  :الطالب

هنا ما هو مبعىن أو يعين أمل تعلم أن اهللا له ملك السموات واألرض أو تريدون أن ف ؛أي نعم هذا فرقني   الشيخ:

 ((  ،تقول مثال أحتب اخلبز أم الرز؟ أيش يسميها؟ متصلة ؛لمعاد فهي مبعىن بل أيضا ما يف ؛تسألوا ما يصح

                                      ويش يصري؟ متصلة نعم.   )) مسواء عليهم أأستغفرت لهم أم لم تستغفر له

وأما فهي منقطعة مبعىن بل ومهزة االستفهام يعين بل أتريدون واإلضراب هنا ليس لإلبطال  )) أم تريدون (( :قال

قلنا إا مبعىن بل ومهزة االستفهام واإلضراب هنا ليس لإلبطال ألن األول ليس بباطل بل  )) أم تريدون ((قوله: 

أن تسألوا اإلرادة هنا مبعىن املشيئة وإن شئت فقل  )) تريدون ((وقوله:  ؛هو باق فاإلضراب هنا إضراب انتقال

و للمسلمني أو لكل أحد؟ قال بعض اخلطاب هنا هل ه )) أم تريدون (( ؛مبعىن احملبة ألن اإلنسان حمبته مشيئته

وقالوا  إنه للمشركني (( :وقيل ؛املفسرين إن اخلطاب لليهود حينما سألوا النيب صلى اهللا عليه وسلم آيات يأيت ا

احلة صولكن اآلية  ؛إنه للمسلمني قيل إنه للمسلمني :)) وقيل لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من األرض ينبوعا

كما سئل  ((دا صلى اهللا عليه وسلم رسول للجميع لكن ختصيصها باليهود يبعده قوله: ألن حمم ؛لألقوال كلها

إن اآلية صاحلة للجميع يعين أتريدون أن توردوا  :إمنا حنن نقول ؛كما سألتم موسى من قبل  :مل يقلو  )) موسى

وهذا الشك أن االستفهام يراد به  ؛اسئلة على رسولكم كما كانت بين إسرائيل تورد األسئلة على رسوهلاأل

أيها يا  وهلذا قال اهللا تعاىل : (( ؛اإلنكار يراد به اإلنكار على من يكثرون السؤال على النيب عليه الصالة والسالم

أن أعظم  : ()) وذكر النيب عليه الصالة والسالم صح عنه الذين آمنوا ال تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم

) هذا أعظم املسلمني جرما والعياذ باهللا  سئل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألتهالناس جرما من 

فهذا ي وإنكار على الذين يسألون  ) من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته( فاحلاصل نعم؟ 

ب من املسلم أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم مسائل إما أا ما وقعت أو مسائل فرضية ال تقع إال نادرا واملطلو 

قرع بن األمن هذه املسائل مثال قول                 يسكت إذا قيل له شيء فعل وإن مل يقل له شيء فهو عفو.



 ) إن اهللا كتب عليكم الحج فقال أفي كل عام يا رسول اهللا ( :حابس ملا قال الرسول صلى اهللا عليه وسلم

هذا إنكار يف أي شيء؟ يف سؤال  )) تسألوا رسولكمن أن تريدو أم (( هذا السؤال غري حمله قال هذا نقول ف

فالصحابة  ؛وأما ما كلف اإلنسان به فال حرج فيه ؛النيب صلى اهللا عليه وسلم عن أمور مل يكلف اإلنسان ا

القرآن من سؤال يف ونقل عن ابن عباس أن  ،فيبني احلكماهللا سؤاهلم  ويرضىدائما يسألون الرسول عليه والسالم 

يا جب لنا سؤال  ؟طيب نعدها اآلن ،هي ميكن عدهاو املسلمني للرسول عليه الصالة والسالم اثين عشر سؤاال 

  عبد الرمحن من سؤال املسلمني الذي يف القرآن  



  )) يسألونك عن اليتامى ((: الطالب....

  اصرب اصرب، مدين؟نعم أخ؟ زين سبعة؟  )) يسألونك عن اليتامى (( الشيخ:

  ))  يسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفاو  (( الطالب: 

   نعم هذه مثانية؟ اصرب اصرب الشيخ:

  )) يسألونك عن الشهر الحرام((  الطالب:

  تسعة  الشيخ:

  )) يسألونك عن الروح (( الطالب:

  ، سامي؟ عشرة الشيخ: 

  )) يسألونك ماذا أحل لهم (( الطالب:

  ذكرناها نعم يا إمساعيل؟ ؛ما بقي إال واحدةو عبد اهللا ؟ ذكرناها  ،نعم إحدى عشر  الشيخ:

  )) يسألونك عن ذي القرنين ((  الطالب:

  بعد؟ نعم ،يف واحد ؛هذه اثنا عشر  الشيخ:

  )) سألك عبادي عني فإني قريبوإذا  (( الطالب:

  ؛ال ما هي منها  الشيخ:

  يا شيخ )) يستفتونك في الكاللة ((  الطالب:

تصلح؟ نعم هم سألوا الرسول صلى اهللا عليه  ،ما تصلح ؟ تصلح )) وإذا سألك عبادي عني ((طيب  الشيخ: 

   ؛كلكن ما قالوا يسألون )؟وسلم قالوا يا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أقريب فنناجيه أم بعيد فنناديه

  قال ويستفتونك الطالب:

حنن نسقط  ،نسان إن كان مراد ابن عباس السؤال ذا اللفظاإلطيب االستفتاء من السؤال لكن بس   الشيخ:

 قلتموها )) يسألونك عن األنفال (( ....عىن واحد ما فيها املإذا كان ... ؛يستفتونك مرتني يبقى عندنا واحدة

  ؟

   قلناهاما :الطالب

طيب على كل حال هنا الصحابة رضي اهللا  ؛اثنا عشر بإسقاط يستفتونك )) يسألونك عن األنفال (( الشيخ:

ما سألوه إال اثين عشر سؤاال ثالث وعشرين سنة  ؟عنهم بقي فيهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كم من سنة

   وأما يف السنة فكثريا ما يسألون الرسول عليه الصالة والسالم عن أشياء. ،هذا كما جاء يف القرآن



   صلى اهللا عليه وسلم أليس هو سراقة ؟يا شيخ؟ الذي سأل النيب الطالب:

  .) بل ألبد (قال ؟ "هذا أم ألبد ناألعام:" سراقة سأله ملا أمر بالتمتع قال  ،ال األقرع بن حابس الشيخ: 

  خاص بالنيب أو عام لكل واحد؟منع السؤال هذا   الطالب:

  أيش؟ الشيخ :

  خاص أو عام ؟ الطالب:

ممكن بعد وفاة الرسول ما ميكن حيرم شيء وال حيلل شيء ألن احلالل واحلرام قد بعد وفاة الرسول ما هو  الشيخ: 

هؤالء من يأتون طات و غلوهلذا بعد وفاة الرسول اسأل وال حرج عليك لكن ما ينبغي أبدا أن تسأل األ ؛ثبت

راجع  دور ؟ ما لونه؟باألشياء اليت حترج وال يكون فيها خري جتد مثال يسأل ما لون كلب أصحاب الكهف

 ؛كتب التاريخ والفائدة؟ ال شيء الفائدة ال شيء  طالعيبالكتب كتب التاريخ ميكن ميضي مخسة أيام أو ستة أيام 

املبهمني جاء رجل إىل رسول اهللا فقال يا رسول اهللا كذا وكذا جاء أعرايب بومن هذا أيضا عناية بعض احملدثني 

هم مهنة ليطلع من هذا السائل ومن هذا الرجل هات بعض الناس يكون عند ،فقال يا رسول اهللا كذا وكذا

لكنه من فروع العلم مبعىن إنه ما ينبغي أن منضي أعمارنا بطلب  ؛باحلقيقة ال شك أن العلم به خري من اجلهل به

  من هذا القائل من هذا السائل.

  ؟شيخ ممكن ترتتب عليه أشياء  الطالب: 

احلاصل إن السؤال عن  ؛من هوعرف معناه أنه منضي أعمارنا لنحنن قلنا إن معرفته خري لكن ما هو  الشيخ: 

وهلذا كان  ؛ما ينبغي وألغاز وأحاجي حىت بعد وفاة الرسول عليه الصالة والسالمطات و األشياء اليت تعترب أغل

 اهللا ما ينزل بلية إال أنزل ،بعض السلف إذا سئل عن شيء قال للسائل أوقعت بك؟ إن قال نعم قال سيعني اهللا

مثال يف طلب احلكم إذا كانوا ما  ....ألنه ما هو  لتكون  به؛ وإن قال ما وقعت يب قال ما نفيت ؛هلا احلل

ين أو أم يضعون حكما قد يتغري رأيه فيه فيما بعد ويكون هذا السائل قد أخذ به إال يف أمر وقع يع ،حيسنونه

يت يأيت ا بعض الناس ويسألون إذا كان ليس فيها طات الو فاملسائل األغل ؛حل إذا وقع األمر ال بد أن إجياد

طلبته على هذه املسائل فهذا الشك إنه من  ...إما إذا كان فيها مصلحة مثل إنسان يف  غي؛بنمصلحة فال ت

  ما هو؟  لغزاباب العلم وهو طريق من طرق التعليم وقد ألقى النيب صلى اهللا عليه سلم على أصحابه 

  الشجر.: الطالب

  الشجر  الشيخ:



مع أنه يف  )) مكرسول (( :فقال مأضافه اهللا تعاىل إليه )) رسولكم (( )) أم تريدون أن تسألوا رسولكم (( 

)) فما هو اجلمع بني ذلك هل هذا  يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين آيات كثرية أضافه اهللا إىل نفسه ((

 من اإلضافتني نزل على حال؟ نقول كل واحدةتتني أو أن كل واحدة من اإلضاف ؟من باب التعارض والتناقض

واملراد به حممد صلى اهللا  ؛له وهو رسولنا باعتبار أنه أرسل إلينارسأ فهو رسول اهللا باعتبار أن اهللا ؛نزل على حالت

  موسى سئل؟ ما  )) كما سئل موسى من قبل (( ؛باإلمجاععليه وسلم 

   )) اهللا جهرة اأرن ((كثري : الطالب

اجعل لنا إلها كما  ((البقرة عدة أسئلة وردت فيها ويف ، و )) أرنا اهللا جهرة ((أي نعم إىل هذا احلد  الشيخ:

أما هذه األمة فإا  ؛واإلعياء واإلعجاز تفبنو إسرائيل هم املشهورون باألسئلة والتعن ؛وغري ذلك )) لهم آلهة

 )) كما سئل موسى من قبل (( ؛ال هلم فيه حاجةعن أمر إإال قد أدا اهللا عزوجل فأحسن تأديبها ما يسألون 

وهذا إنكار من اهللا عزوجل على هذه األمة أن يكون دأم السؤال للرسول صلى اهللا عليه وسلم   ؛نعم الذي بعده

 )) الكفر  يتبدل  (( ))ومن يتبدل الكفر باإليمان فقد ضل سواء السبيل  (( ؛كما كان دأب بين إسرائيل

وهذا يشمل من بقي على كفره بعد عرض اإلميان عليه ومن ارتد بعد كفره  ؛عن اإلميان ؟يعين يأخذه بديال، شأنه

ألن كل خملوق يولد على الفطرة كل مولود يولد على الفطرة فإذا   ؛أو من ارتد بعد إميانه فإنه يف احلقيقة تبديل

))                                                يمان فقد ضل سواء السبيلومن يتبدل الكفر باإل ((كفر فقد تبدل الكفر باإلميان 

ألن كثريا من الناس الذين يسألون قد يسألون وال يعملون  ؛طيب ما مناسبة آخر اآلية مع أوهلا؟ مناسبتها ظاهرة

ما يريد أن يعمل يريد أن يعلم ما  اوفالن اوفالن اوفالن اناس يسأل فالنال سيما يف الوقت احلاضر فإن كثريا من ال

جتد السؤال يطرح على عدة علماء ومعىن  وهلذا حنن جربنا ذلك يف مواسم احلج؛ عند الناس فقط أما  العمل فال 

لكن جييء يسأل  ؛به أخذ به وانتهى ثقإذا استفىت من ي لفهمألنه لو أراد احلق  ؛ذلك أن السائل ما أراد احلق

 ؛ألنه مسئول عنه علم منه وال عنده اهذا ويسأل هذا وجتد هذا السؤال يرتدد بني العلماء كثريين كلما حبثنا عامل

رمبا يسأل عن األسهل نعم ورمبا إذا ما جاز له كله كلهم ما جازوا له قال خالص متناقضني ما عندهم و 

فقد ضل  ((وهذا أمر معروف فاإلنسان الذي يتبدل الكفر باإلميان مبعىن أنه ال يتبع احلق بعد ظهوره  .....؛علم

يعين خرج عن وسط الطريق  )) السبيل ((مبعىن وسط و )) سواء ((مبعىن تاه و )) ضل (( )) سواء السبيل

ك أن متشي يف سواء الصراط  يف وطريق اهللا تعاىل واحد فالواجب علي ؛شعبهاإىل الطريق و  الطريق إىل حافات

   وسط حىت ال تضل.



مبعىن  )) ود (())  ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارامث قال تعاىل: ((            

واملعىن أن كثريا من أهل الكتاب يودون بكل قلوم أن  ؛خالص احملبة يسمى ودا ،أحب بل إن الود خالص احملبة

 ((والثاين  )) يردونكم ((األول الكاف يف  :وعلى هذا فهي تنصب مفعولنيمبعىن يرجعوا  اويردو  ؛يردوكم كفارا

هذه مصدرية وال شرطية ؟ هذه مصدرية يعين ودوا ردكم   )) لو ((يردونكم أي يرجعونكم كفارا وقوله: ))  كفارا

أحب لو تفعل كذا وكذا أود  ؛وهي كلما أتت بعد ما يدل على املودة واحملبة فهي مصدرية ؛فهي مصدرية ؛ راكفا

 ((وقوله: .  ة كلما جاءت بعد فعل يدل على احملبةيفتقول مصدر  )) ودوا لو تكفرون ((لو تفعل كذا وكذا، 

وهلذا الكافر األصلي  ؛بعد أن يؤمن يرتد ـ والعياذ باهللاـ وهذا أشد إن اإلنسان  )) يردونكم من بعد إيمانكم

قبل يقر على كفره وأما الذي آمن مث كفر فإنه ال يقر بل يقال إما أن ترجع إىل اإلسالم الذي من الذي ما آمن 

هذه مفعول من  )) حسدا (( )) كفارا حسدا من عند أنفسهم ((وقوله:  خرجت منه وإما أن تضرب عنقك.

مع أن أهل الكتاب  .شيء لكن حسدا ليعين هذا الود ال  )) ود (( :أجله أي ألجل احلسد وعامله قوله

..........   

فهاين فقت عليه األمة إال أبا مسلم األصوهذا ما ات ؛إثبات النسخ وأنه جائز عقال وواقع شرعا :يف هذه اآلية أوال

 ؛أن هذا من باب التخصيص وليس من باب النسخبا ثبت نسخه فإنه زعم أن النسخ مستحيل وأجاب عم

فإذ نسخت فمعناه أننا خصصنا  ؛مةاوذلك ألن األحكام النازلة ليس هلا أمد تنتهي إليه بل أمدها إىل يوم القي

لعشرة حني نزل كان واجبا إىل مىت؟ اإلنسان رة بفمثال وجوب مصا ؛الزمن الذي بعد النسخ أخرجناه من احلكم

فيسميه  ،مة شامال جلميع األزمان فلما نسخ أخرج بعض الزمن الذي مشله احلكم فصار هذا ختصيصاايوم القيإىل 

ألم متفقون  ؛على هذا فيكون اخلالف بني أيب مسلم وبني مجهور األمة بل عامة األمة خالفا لفظيا؛ و ختصيص

ح يوالصواب تسميته نسخا ألنه صر  ؛خايسميه نس ر إال أنه هو يسميه ختصيصا وغريهعلى جواز مثل هذا األم

فالصواب إذا جواز  ؛)) وألنه هو الذي جاء عن السلف ثبوت النسخ ما ننسخ من آية أو ننسها القرآن ((

    وقوع النسخ شرعا وجوازه عقال وال مانع. ،النسخ

ألن النسخ ال يكون إال للمصلحة فإن اهللا ال يبدل حكما  ؛طيب من فوائد اآلية: أن الشريعة تابعة للمصاحل 

  حبكم إال ملصلحة. 

أو مماثل له عمال وإن كان  )) نأت بخير منها ((لقوله:  ؛ومنها  من فوائد اآلية: أن الناسخ خري من املنسوخ

  .))  أو مثلها ((لقوله:  ال؛مآخريا منها 



مبعىن أنه قد يكون احلكم خريا للعباد  ؛اخلريية من زمان إىل زمان ومن فوائد اآلية أيضا: أن أحكام اهللا ختتلف يف

  أليس كذلك؟ أي نعم. ،يف هذا الوقت ويكون غريه خريا هلم يف وقت آخر

 ؛ما قال ما أنسخ ؛فإنه الضمري هنا ضمري تعظيم )) ما ننسخ ((قوله:  ؛يفومن فوائد اآلية عظمة اهللا عزوجل

  الضمري هنا ضمري تعظيم وهو سبحانه وتعاىل أهل العظمة. )) ما ننسخ (( :قال

  .))  ألم تعلم أن اهللا على كل شيء قدير ((لقوله:  ؛ومنها أيضا من فوائد اآلية: إثبات متام قدرة اهللا عزوجل

  .))  على كل شيء قدير ((لقوله:  ؛أن القدرة عامة شاملة :ومنها 

فاألمور القدرية الكونية اهللا قادر  ؛ية قادر على تغيري األمور املعنويةتغيري األمور احلسومنها: أن القادر على  

ألم تعلم أن  (( :وهذا فائدة قوله بعد ذكر النسخ ؛فإذا كان قادرا عليها فكذلك األمور الشرعية املعنوية ؛عليها

 )) ؟ شيء قديرإن اهللا على كل  (( :ألنه قد يقول قائل ما الفائدة من قوله )) اهللا على كل شيء قدير

  قادر على تغيري األمور املعنوية.  مور احلسيةتغيري األوالفائدة أن القادر على 

  ))  ألم تعلم أن اهللا له ملك السموات واألرض وما لكم من دون اهللا من ولي وال نصير مث قال تعاىل: ((

  .))  ه ملك السمواتألم تعلم أن اهللا ل ((لقوله:  ؛من فوائد اآلية أيضا: تقرير عموم ملك اهللا

ستفاد إثبات اختصاص امللك ييستفاد من أين يا غامن؟ من أين  ؛اهللاومنها من فوائد اآلية: اختصاص امللك ب 

  اهللا ؟ب

  )) ما لكم من دونه من ولي وال نصير ((  الطالب:

  له ملك تقدمي امللك :الطالب

  تقدمي اخلرب، تقدمي اخلرب يدل على احلصر له وحده ملك السموات واألرض.  الشيخ:

ولكنها  )) أو ما ملكت أيمانكم ((واهللا أضاف امللك للعباد  ،ومنها: أن إضافة امللك إىل العباد إضافة مقيدة 

  تؤخذ من قوله يا خليفة؟ إن ملك اإلنسان الذي ما ميلك ملك مقيد؟  ؛إضافة مقيدة

  )) ما لكم من دون اهللا (( الطالب:

  ال الشيخ: 

   )) ألم تعلم أن اهللا له ملك السموات (( الطالب:

 ملك مقيد ما هو ملك مطلق يل لكاملضاف يحنن عندما  )) له ملك السموات واألرض ((نعم   الشيخ:

   وحده ال شريك له.هللامللك املطلق 



فاملالك  )) ما ننسخ من آية ((هذا كالتعليل لقوله: ألن  ؛ومنها: أن من ملك اهللا أنه ينسخ ما يشاء ويثبت 

  للسموات واألرض يتصرف فيه كما يشاء.

وما لكم من دون اهللا من ولي وال  ومنها من فوائد اآلية أيضا: أنه ال أحد يدفع عن أحد أراد اهللا به سوءا ((  

  )).  نصير

تؤخذ من أين يا عبد الرمحن؟ إنه جيب على  ؛أنه جيب على املرء أن يلجأ إىل ربه يف طلب الوالية والنصر :ومنها

  يال يا أخي؟من أين تؤخذ؟  والنصر اإلنسان أنه يلجأ إىل اهللا يف طلب الوالية

  )) وما لكم من دون اهللا من ولي وال نصير ((  الطالب:

  وال أحد ينصرنا إال اهللا. ،يعين مىت علمنا ذلك حنن ما نطلب من أحد يتوالنا إال اهللا أي نعم  الشيخ:

إال تنصروه فقد نصره  )) ويقول: (( المؤمنينبهو الذي أيدك بنصره و  ن اهللا يقول: ((إ :طيب فإذا قال قائل 

  ؟)) فأثبت نصرا لغري اهللا اهللا

والنصر املستقل من  ؛سبب فقط وليس مستقال ،أن إثبات النصر لغري اهللا إثبات السبب :ذلك لىفاجلواب ع 

  .ذ باألسباب ليس على وجه االستقاللأما انتصارنا بعضنا ببعض فإنه من باب األخ ؛عند اهللا

   )) ؟ إن تنصروا اهللا ينصركم ((شيخ؟  :الطالب

  نفس الشيء يعين تنصر دينه تفعل ما يكون به نصر الدين.  ،أي نعم  الشيخ:

)) نعم ويقول  فأن اهللا هو مواله وجبريل وصالح المؤمنين ((جيوز أن نقول الرسول موالنا؟ نعم جيوز  الطالب:

   )) . إنما وليكم اهللا ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصالة سبحانه وتعاىل: ((

أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر باإليمان  ((طيب قال اهللا تعاىل:  

  )) فقد ضل سواء السبيل

يقصد به اإلنكار وقد قال النيب  )) أم تريدون ((ألن هذا االستفهام  ؛يستفاد من هذه اآلية إنكار كثرة األسئلة 

فإن ما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم ذروني ما تركتكم  عليه الصالة والسالم حمذرا من ذلك: (

أن أعظم المسلمين جرما من سأل شيئا لم يحرم  ( :) وأخرب صلى اهللا عليه وسلم واختالفهم على أنبياءهم

  .)  فحرم من أجل مسألته

 ؛ومنها هل نقول هذا احلكم جار حىت اآلن؟ نقول نعم هو جار حىت اآلن فال ينبغي كثرة السؤال إال ملصلحة 

وأما األسئلة اليت  ؛إما رجل وقعت به مسألة فيسأل عن حكمها أو طالب علم يتعلم ليستنتج املسائل من أصوهلا

أو أقبح من ذلك أن يستظهر ما عند اإلنسان ليضرب آراء العلماء بعضها  ،استظهار ما عند اإلنسان فقط در 



فالسؤال  ؛شياء املذمومة اليت ال ينبغياألمن  هذاأو ألجل إعنات املسئول و إحراجه فكل  ،ببعض وما أشبه ذلك

واحلالة الثانية طالب علم  ؛احال رجل وقعت به مسألة حيتاج إىل معرفة حكمه :نقول ال ينبغي إال يف حالني

وأما جمرد كثرة األسئلة  ؛حيتاج إىل معرفة أحكام املسائل لينتفع وينفع ويعرف كيف يستنتج املسائل من أصوهلا

 سان وإحراجه أو ما أشبه ذلك فهذااإلن اتعنإلاإلنسان أو لضرب آراء العلماء بعضها ببعض أو  للنظر ما عند

  من األمور املذمومة.

  ؟   . . .ليثق بأقواله طالب عند معلم يريد أن خيترب املعلم هذا  مثال لكن لو كان الطالب: 

  ؟ا لكن هذا بعيد كيف متعلم خيترب معلم ؛هذا قد يكون هذا ملصلحة  الشيخ:

  هو عامل مبسألة : الطالب

  وال املعلم؟  خيترب هو املتعلم  الشيخ:

  ليثق بأقواله ويأخذ ا  أراد أن خيترب هذا اإلنسان حقق مسألة  متعلم عامل مبسألة: الطالب

إن كان يريد أن يظهر أيضا إن كان يريد أن يظهر عجزه  ،صلحة ما فيه بأسملعلى كل حال إذا كانت    الشيخ:

  هذا من باب احملاولة إلظهار عيوب املسلمني . ؛ ألنوغلطه فهذا غلط أيضا ما جيوز

سليمة وال وخيمة؟ فكانت العاقبة ومن فوائد اآلية: أن اليهود كانوا أيضا سألوا موسى سألوا موسى عن أشياء  

  فكان نتيجة السؤال اخليبة . اهلم ولكنهم ما عملوا يسألون عن أشياء بينت  ؛وخيمة

  تؤخذ من أين؟ ؛ومن فوائدها أيضا: إثبات رسالة موسى عليه الصالة والسالم

  )) كما سئل موسى من قبل(( : الطالب

أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من  (( :قال هألن )) كما سئل موسى من قبل((  الشيخ:  

  يعين وهو رسول نعم؟ )) قبل

من يتبدل الكفر و ((لقوله:  ؛مبعىن أخذ الكفر بديال عنه ؛ذم من استبدل الكفر باإلميان :ومن فوائد اآلية أيضا 

  .))  باإليمان فقد ضل سواء السبيل

  ، إىل وسطه وخياره ومن فوائدها: عكس هذه املسألة أن من يتبدل اإلميان بالكفر فقد هدي إىل سواء السبيل 

 ،ألنه إذا علم ومل يعمل فقد تبدل الكفر باإلميان ؛ومنها: أنه جيب على السائل أن يعمل مبا سأل وأجيب به 

وهلذا قال العلماء ومن سأل مفتيا ملتزما بقوله حرم  ؛فالواجب على املرء إذا سأل أن يعمل ؛بعد ما تبني له أنكر

شرع إذا كان تعتقد هذا ال الأن ما قاله فهو  ؟صار يعتقدويش ألنه ملا سأله ملتزما قوله  ؛عليه أن يسأل  غريه

الشرع ولكنك مسعت يف جملس عامل  ينعم إذا سألت إنسانا تثق به وأفتاك وبناء على أن فتواه ه ؛تسأل غريه



أو سألت عاملا مقتنعا بقوله للضرورة ما  ؛آخر حكما نقيض ما أفتيت به مدعما باألدلة فحينئذ لك أن تنتقض

منه وسألته على أساس إذا وجدت من هو أعلم سألته فهذا أيضا جيوز أن تسأل غريه  أعلم يف البلد عندك مثال

هذا العامل الذي عندنا على أنين يف اعتقادي أين إذا  ألألن اإلنسان أحيانا يقول أنا بس ؛إذا وجدت أعلم منه

على أنه أيضا سألت عاملا ملتزما  نسانفهذا ال بأس به وإال فال ينبغي لإل ؛وجدت من هو أعلم سأحبث عن احلق

فأنت احلمد هللا مادام أنك سألت  ؟تتبع تلف الفتوى وحينئذ تبقى متذبذبا منختبقوله إذا ذهبت تسأل آخر رمبا 

وسألت أهل الذكر فامش على قوله وال  )) فاسألوا أهل الذكر إن كنتم ال تعلمون ((ما أوجب اهللا عليك 

   تسأل وال تبحث.

  ؟ ...خري يعين الطالب:

  . مثل شر أشر ...: ال اسم تفضيلالشيخ

املودة  )) ود ود كثير ((أظن قرأنا هذا؟  )) ود كثير (())  ود كثير من أهل الكتاب ((مث قال اهللا تعاىل: 

واملراد  ؛هم اليهود والنصارى )) أهل الكتاب كثير من أهل الكتاب((وقوله:  ؛خالص احلب يعين أحب

يعين  )) كثير من أهل الكتاب ((وقوله:  ؛واملراد بالكتاب التوراة واإلجنيل ،أو نقول أل للعهد ؛بالكتاب اجلنس

ولكن   هم؛ دوا كفارا بل حيبون أن تبقوا مسلمني ويسلمون أيضارتتال كلهم فإن بعض أهل الكتاب ال يودون أن 

    كثريا منهم يودون هذا.

والغالب أن لو اليت تأيت  ؟ مصدرية؛لو هذه شرطية وال مصدرية )) كثير من أهل الكتاب لو يردونكم((وقوله:  

 ودوا لو تكفرون كما كفروا )) (( وودوا لو تكفرون )) (( وننفيده واودوا لو تدهن بعد ود تكون مصدرية  ((

 لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا فالغالب أن لو إذا جاءت بعد ود فهي مصدرية. وقوله: (( وغري ذلك؛ ))

 وهذان املفعوالن أصلهما املبتدأ ؛وكفارا مفعول ثاين يعين لو يرجعونكم كفارا كم،الكاف مفعول األول لريدون ))

فعلى هذا يكون  ؛أنتم كفار استقام الكالم :ألنك لو حذفت الفعل وقلت نعم أصلهما املبتدأ واخلرب؛ واخلرب

  واخلرب.  أصلهما املبتدأ

ألن االرتداد ما يكون إال بعد اإلميان لكن ))  لو يردونكم من بعد إيمانكم (( )) من بعد إيمانكم ((وقوله: 

حسدا من عند  ((كفارا. وقوله: بعد أن صح إميانكم وخلص وتبني هم يودون أن يغريوكم وحيولوكم إىل الكفر  

جل أي ودوا حسدا أي من أ )) ود كثير (( )) ود ((عامله قوله:  ،مفعول ألجله )) حسدا (( )) أنفسهم

فهو هؤالء الكفار أعجز والعدو حيسد عدوه على ما أصابه من نعمة  ؛احلسد نعم؟ ألن ما أنتم عليه نعمة عظيمة

ما معىن احلسد؟ احلسد هو متين زوال نعمة الغري سواء متىن أنت أن تكون له أو لغريه أو  )) حسدا ((وقوله:  ؛اهللا



املهم اإلنسان الذي يتمىن أن تزول نعمة غريه يعين نعمة اهللا على غريه هذا هو احلسد والواجب على  ؛ال ألحد

وال  نعمة أن يسأل اهللا من فضله الذي أعطاه يعطيك قال اهللا تعاىل: (( املرء إذا رأى أن اهللا أنعم على غريه

للنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا تتمنوا ما فضل اهللا به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا و 

ولكن الذي أعطاه قادر على أن يعطيك وأكثر وال حتسد ألنك  ؛)) خل نعمة اهللا على أخيك له اهللا من فضله

احلاسد يف احلقيقة ما يزداد حبسده  ؛ا حسدت ما ميكن تردهاهمم ،غريك ترد نعمة اهللا على نمهما حسدت فل

فهو يف احلقيقة مع أنه كاره لنعمة اهللا  ؛ادت نعمة اهللا على عباده ازداد حسرةوكلما ازد ؛إال نارا تتلظى يف جوفه

غري ومضاد هللا يف حكمه وقدره ألنه يكره أن ينعم اهللا على هذا الشخص واهللا تعاىل قد أنعم وقدر العلى هذا 

من نعمة ما يرى هللا  مث إن احلاسد احلسود أو احلاسد مهما أعطاه اهللا ،حكمههللا يف نعمه فيكون مضادا العليه 

حىت لو فرضنا إنه متيز بأموال كثرية وجاء إنسان تاجر وربح يعين أفضل  ،ألنه يرى أن غريه أفضل منه ؛فضال فيها

لكن  ؛كسب مكسب يف سلعة معينة مكسب كبري يف سلعة معينة جتد هذا احلاسد حيسد على هذا املكسب

لعلم بعض احلاسدين مثال إذا برز أحد يف مسألة من مسائل وكذلك أيضا بالنسبة ل ؛بينما عنده ماليني عظيمة

سده على هذه املسألة اليت برز ا أو صارت حيالعلم جتد لو أن هذا الرجل أعلم منه وأنفع للناس منه مثال جتده 

ه هذا أيضا معناه أنه ما رأى نعمة اهللا علي احديث الناس من أجل أنه كتب فيها مثال أو ما أشبه ذلك أو قاهل

الناس مطمئنون  ،ة والناس يف خري واحلسود يف شرا إخواننا أمره عظيم وعاقبته وخيمفاحلسد ي ؛ذا الذي أعطاه

 ؛يتتبع النعم نعم اهللا على العباد وكل ما رأى نعمة صارت مجرة يف قلبه ـ والعياذ باهللاـ مسرتحيون لكن هذا احلسود 

فيسأل  ؛اهللا على هذا الرجل أسأل اهللا أن يعطيين مثل ما أعطاهفلهذا جيب على اإلنسان أن يقول هذا من فضل 

وال تتمنوا بما فضل اهللا به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما ((  اهللا من فضله واهللا أرشدنا إىل هذا

)) و لو لكم يكن من خلق احلسد إال أنه من  اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا اهللا من فضله

د لكان كافيا يف التنفري منه هم الذين حيسدون الناس على ما آتاهم اهللا من فضله نعم؟  فاحلاصل صفات اليهو 

 ،واعلم أن من أحب شيئا سعى يف حتصيله ؛إن هؤالء اليهود والنصارى يودون أن يردوا املؤمنني بعد إميام كفارا

بكل ما يستطيعون من قوة مادية أو إذا هؤالء اليهود والنصارى يسعون  صحيح؛ ال ال؟إو  ،سعى يف حتصيله

 (( ،يردوكم يهودا أو نصارا :شف ومل يقل اهللا ؛أخالقية أو غريمها ويش هو؟ لريدوا املسلمني بعد اإلميان كفارا

هم يقول لك ؤ لكن يقولون زعماد أو يتنصر و هألم النصارى واليهود اآلن يعرفون أن املسلم بعيد أن يت )) كفارا

أخرجوهم من اإلميان فقط أو شككوهم يف  ،عن اإلميان بس متستخرجو ،سلم عن اإلميانفيكم أن تردوا امل



والود  )) ود ((ألن اهللا يقول:  ؛فعلينا أن حنذر ـ والعياذ باهللاـ الدين ألجل أن يكون مرحلة مث بعد ذلك ينكرون 

    خالص احملبة واحملب للشيء ال بد أن يسعى إىل أيش؟ إىل حتصيله.

 ؛يعين هذا احلسد الذي أو هذه املودة اليت يودوا ليست هللا وال من اهللا )) من عند أنفسهم ((وقوله تعاىل:  

احلق وال تريد  اخبث أنفسهم خبيثة ما فيهيف أنفسهم خبث وهو إشارة إىل أن هذا  ؛ولكن من عند أنفسهم

  حسدا من عند أنفسهم. اخلري هلذه األمة بل إم يريدون أن يرتد هؤالء أن ترتد األمة

ملن؟ أي هلؤالء الكثريين  )) لهم ((أي ظهر،  )) من بعد ما تبين (( )) من بعد ما تبين لهم الحق ((وقوله:  

نعم؟ لو كانوا جاهلني على أنكم على  ؛هم بعد ما تبني هلم احلق وعرفوا أنكم على حق أحبوا أن ترتدوا كفارا

مشكوك فيه لكان هلم بعض العذر لكن هم قد تبني هلم احلق وعلموا أن كونوا على دين يحق قالوا ما ودي أن 

وأن دينه حق وأن املسلمني املؤمنني على حق ومع ذلك يودون هذه املودة  ،الرسول عليه الصالة والسالم حق

 واحلق ذكرنا فيما سبق أنه )) من بعد ما تبين لهم الحق ((ويسعون يف كل سبيل إىل أن يصلوا إىل غايتهم 

فاحلق الصدق يف  ؛الشيء الثابت وأنه إن وصف به احلكم فاملراد به العدل وإن وصف به اخلرب فاملراد به الصدق

ودين اإلسالم على هذا وما جاء به الرسول عليه الصالة والسالم على هذا فإن  ؛األخبار والعدل يف األحكام

   أخباره صدق وأحكامه عدل.

اخلطاب  )) فاعفوا (())  إن اهللا على كل شيء قديروا حتى يأتي اهللا بأمره صفحافاعفوا و  قال اهللا تعاىل: ((

والعفو مبعىن ترك املؤاخذة على الذنب ترك املؤاخذة  ؛للمؤمنني عامة ويدخل فيهم الرسول صلى اهللا عليه وسلم

  األثر إذا زاد لتقادمه.  اعليه كأنه من عف

املني  " فألفا قولها كذبا ومينا "قول الشاعر:ك ؛قيل إنه من باب عطف املرتادفني )) واصفحوا ((وقوله: 

 ؛معنامها واحد ولكن الصواب إن بينهما فرقا )) فاعفوا واصفحوا ((والكذب معنامها واحد فقال بعضهم إن 

ن يلتفت وال والصفح اإلعراض عنه مأخوذ من صفحة العنق وهو أن اإلنسا ؛فالعفو ترك املؤاخذة على الذنب

فعلى هذا يكون  ؛وكأنه مل يكن ؛فالصفح معناه اإلعراض عن هذا بالكلية ؛يوليه صفحة عنقه ...تعنيه شيئا 

والصفح  تعرض عن هذا  ؛العفو ال تؤاخذ بذنبه ولكن ال حرج إن بقي يف نفسك شيء أو تذكر له ؛بينهما فرقا

و وهو أكمل عفأكمل إذا اقرتن بال ،ال؟ الصفح أكمل الإوعلى هذا فالصفح أكمل و  ؛إطالقا وال كأن شيئا جرى

وهذه إشارة بشرى للمؤمنني إن املسألة هلا  )) حتى يأتي اهللا بأمره ((إىل مىت؟  )) فاعفوا واصفحوا ((وإن تعفوا 

بعد حىت  مضمرة  بأن بأيش؟ يأيت منصوبة )) حتى يأتي اهللا بأمره (())  فاعفوا واصفحوا(( منتهى أنتم اآلن 

  .أو حبىت نفسها على خالف بني الكوفيني والبصريني



 ؛أحدمها مطلق والثاين مقيد :اعلم أن اإلتيان املضاف إىل اهللا سبحانه وتعاىل نوعان )) يأتي اهللا بأمره(( وقوله:  

))  ت ربكهل ينظرون إال أن تأتيهم المالئكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيا فأما املطلق مثل قوله تعاىل: ((

إتيان اهللا بنفسه حقيقة نعم؟ فإن اهللا يأيت على الوجه الذي  ،فإذا كان مطلقا هكذا فإن املراد به إتيان اهللا حقيقة

)) هذا اإلتيان عند أهل السنة واجلماعة وهم  وجاء ربك والملك صفا صفا يليق جبالله قال اهللا تعاىل: ((

هبني كما قاله بعض الوامهني إن أهل السنة واجلماعة هلم السلف خاصة وليس أهل السنة واجلماعة على مذ

 ؛ومذهب التأويل هذا كذب وليس التأويل بشيء بالنسبة للسنة واجلماعة لو ض كما يقيمذهبان مذهب التفو 

أهل التحريف كما نقول  أهل التأويل واألصح أن ؛حتريف للكلم عن مواضعه ،فإن التأويل حتريف يف احلقيقة

مثال وجاء أمر ربك ألن اهللا ما  )) وجاء ربك ((مساهم شيخ اإلسالم ابن تيمية يف العقيدة الواسطية يقولون 

فإن اهللا خاطبنا  ؛وهذا ال شك أنه كذب على اهللا ؛ميكن يأيت ونفسه ال ميكن أن يأيت وإمنا الذي جييء أمره

إذا قيل جاء فالن فاملعىن جاء هو بنفسه هذا مقتضى اللسان بلسان عريب مبني واللسان العريب يقتضي أنه 

كذبتم من وجهني يف الواقع: من جهة أنكم قلتم ما أراد كذا   ،فإذا قالوا جاء أمر ربك قلنا كذبتم على اهللا ؛العريب

با آخر وكذبتم كذ ؟بأي كتاب أو بأية سنة ؟أراد هذاما وهذا قول على اهللا بال علم من الذي قال لكم إن اهللا 

قد يكون جاء ملك  ؟إذا صرفتموها عن ظاهرها وأنه ما جاءه من الذي يقول جاء أمره ،حني قلتم املراد جاء أمره

  :من مالئكته نعم؟ ما هو أمره فحينئذ يكونون كل مؤول حمرف فقد قال على اهللا بال علم من وجهني



والدليل على هذا أن إتيان أمر اهللا هنا الذي جعله اهللا غاية هو  املراد يأيت ذلك األمر، ؛املراد يأيت ذلك األمر

  ويصح أن نقول جاء اهللا بأمره حيث أمر بالقتال. ؛األمر بالقتال

ظلل من  هل ينظرون إال أن يأتيهم اهللا في (( :مقيدة من وجه مثل ،طيب إذا جاءت املسألة مطلقة من وجه 

يف مبعىن مع يعين يأتيهم اهللا مع ظلل من  ،كاملطلقة ألن يف هنا مبعىن مع  هيفهنا نقول  )) في ظلل (())  الغمام

وميكن أن جنعلها على ظاهرها لكنها إذا جعلناها على ظاهرها صار فيها معىن ال يصح وهو إحاطة  ؛الغمام

فاملهم أن هذا اإلتيان يأتيهم اهللا يف ظلل مثل  ؛من خملوقاته واهللا سبحانه وتعاىل ال حييط به شيء ؛الغمام باهللا

وجاءهم املراد يأيت اهللا بنفسه يف ظلل من الغمام يعين أن الظلل تتقدم جميء اهللا مث جييء اهللا سبحانه وتعاىل على 

    وجه الذي أراد.

قاتلوا الذين ال  ((لقتال مثل قوله تعاىل: ما املراد باألمر هنا؟ املراد به األمر با )) حتى يأتي اهللا بأمرهقوله: (( 

يؤمنون باهللا وال باليوم اآلخر وال يحرمون ما حرم اهللا ورسوله وال يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب 

هذا من أمر اهللا سبحانه وتعاىل  )) حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون (()) قاتلوهم  حتى يعطوا الجزية

، وحيتمل أن يكون املراد باألمر هنا األمر الكوين ؛صفحو  افالرسول عليه الصالة الالم امتثل وعفلذي أتى به ا

ري ذلك يف مثل نقض العهد من بين النضو  ؛يعين حىت يأيت اهللا بالسبب الذي من أجله تقاتلوم األمر الكوين

نة ماذا صار مع هؤالء اليهود؟ عاهدهم، فإن الرسول صلى اهللا عليه وسلم ملا قدم املدي ؛وبين قينقاع وبين قريظة

فقد يكون املراد باألمر هنا ليس  ؛مث نقضوا العهد قبيلة قبيلة حىت حصل وهللا احلمد النصر عليهم ، عاهدهم

   األمر الشرعي بل األمر الكوين القدري الذي به تستحلون قتاهلم.

يعين أن من متام قدرته سبحانه وتعاىل أنه سينصركم عليهم  حىت مع  )) إن اهللا على كل شيء قدير ((قوله: و  

وتكون الدولة لكم وقد كان األمر كذلك وهللا  ،فإن اهللا سبحانه وتعاىل قادر على أن يغري األمور ؛العفو والصفح

ني على اليهود وعلى من؟ على النصارى وعلى املشرك ،احلمد فإن الدولة كانت للمسلمني على كل أعدائهم

لكن بعد أن تقهقرت األمة  ؛دولة اإلسالمكانت الاملخالفني لإلسالم  وهللا احلمد  هم وعلى اوس نعم؟ كل

وإذا كان الرسول صلى اهللا عليه وسلم  ؛ت الدولة لألعداءأحواهلا وانتكست حصل البالء ودال اإلسالمية وتغريت

رأوا ما حيبون والنتيجة ما هي؟  أنبعد  ،النصرخمالفة واحدة بعد أن رأوا  ،يف غزوة أحد حصل خمالفة واحدة

)) يعين حصل  ن بعد ما أراكم ما تحبونم )) مىت؟ (( حتى فشلتم وتنازعتم في األمر وعصيتم اهلزمية ((

كيف هذا يف أمة   ؛خالف ما حتبون وهي معصية واحدة وبعد وجود النصر أو بشائر النصر حصلت اهلزمية

رجعنا إىل إذا نصر ما ميكن إال أن نل أن ننتصر وبدون أسباب النصر ال ميكن معاصيها كثرية جدا واآلن حناو 



ويف احلقيقة أننا حنمد اهللا سبحانه وتعاىل أنه يوجد اآلن يف الشباب يقظة أقول يقظة خري من أن  ؛الدين حقيقة

وإن كان من اهلوى واملعاصي نوعن  ؛اليقظة من النوم ،ألن الصحوة من السكر واليقظة من النوم ؛أقول صحوة

ابرة ومصابرة  النيب صلى ثمن السكر نعم؟ فاملهم إننا أنه يوجد اآلن يف الشباب يقظة وانتعاش لكن حتتاج إىل م

صحاب املخلصني وآخر العمل األاهللا عليه وسلم بقي يف مكة كم من سنة؟ ثالثة عشر سنة وهو يؤيد باآليات وب

تريد ونك أيها الشاب ك ؛مكة خائفا عليه الصالة والسالم نعم؟ حىت أعزه اهللاخرج من  ،كةمأنه خرج من 

ها هذا ااالنتصار على هذه األمة وهذا الضالل العارم وهذه الفنت اهلالكة تبغى تنتصر عليهم بني عشية وضح

ن التأين فال بد م ؛دم قصرا كامال لتبين مثال لبنة لكن فيه معاو أنت ألنك  ؛الدرب طويل ؛شيء مستحيل

 والصرب واملصابرة وعدم امللل وأنت ما دمت يف طريق صحيح فإن أجرك على اهللا سواء أدركت وال ما أدركت ((

)) فأنا أريد منكم احلزم  ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى اهللا ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على اهللا

ا بني عشية وضحها سنقلب هذه الشعوب املنجرفة املنحرفة وأن ال تظنوا إن األمر سهل وأنن ،والصرب واملصابرة

 ) ألن يهدي اهللا بك رجال واحدا خير لك من حمر النعم (لكن بالصرب واملصابرة و ؛هذا شيء غري ممكن

هذا أحسن وأنا أقول  )) دع إلى سبيل ربك بالحكمةا (( ل الناس باللني والرفق وكل حبسبهوكذلك أيضا نعام

بعض األمور لكننا رأينا هلم تأثريا كبريا يف  احنراف يف أينا تأثري مجاعة التبليغ وإن كان عندهم لكم مثال إننا ر 

من مثال ورأينا  ؛ألم كانوا يدعون الناس باللطف واللني نعم؟ باللطف واللني الكامل ؛املسلمني ويف غري املسلمني

اركبوا يال من اآلن  ؛أن يأخذوهم بالعصا والقوةبعض الناس أو من كثري من الناس نفورا ممن يريدون من الناس 

فعلى كل حال  ؛التجميل بعد إزالة العيب ؛انتظر أوال عاجل اجلرح حىت يندمل مث اسع يف إزالة أثرهالسنة من اآلن 

األمر هنا  )) عفوا واصفحوا حتى يأتي اهللا بأمرهفا ((شف تأديب اهللا للرسول صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه 

يش؟ جيوز أن يكون الشرعي أو القدري بالنسبة لنا األمر الشرعي انتهى نعفوا ونصفح حىت يأيت اهللا بأمره األمر أ

قلت  )) إن اهللا على كل شيء قدير ((وقوله:  ؛األمر القدر األمر القدري وال األمر الشرعي معروف اآلن منتهى

 تعاىل على كل شيء قدير وتتغري األحوال وأنت س املسلمون من تغري األحوال فإن اهللاألكم إن فائدا أن ال يي

   ال تدري.

 كما قال تعاىل: ((  ،)) هذا أيضا من أسباب النصر والعون وأقيموا الصالة وآتوا الزكاةمث قال اهللا تعاىل: ((   

أدوا ؟ ا ال، ال ويش معناه ؛يعين قولوا قد قامت الصالة )) أقيموا الصالة (())  واستعينوا بالصبر والصالة

توا ا كاملة ائفمعىن أقيموا الصالة يعين  ؛الصالة على وجه الكمال يعين إقامة الشيء جعله قيما معتدال مستقيما

ومن إقامة الفرائض   ؛عام يشمل الفريضة والنافلة )) الصالة ((وقوله:  ؛بشروطها وأركاا وواجباا ومكمالا



ما  ؛مةال ألنه جاء يف احلديث أن النوافل تكمل ا الفرائض يوم القيمن إقامة الفرائض كثرة النواف ،كثرة النوافل

                                                 قعها.ه نقص لكن هذه النوافل تكملها وتر من إنسان إال ويف فريضت

أول ملفعول الثاين ألن الزكاة مفعول مبعىن أعطوا وهنا حذف ا )) آتوا ((أي أعطوها  )) آتوا الزكاةو  ((وقوله: 

 ((    ومستحقيها قد بينهم اهللا يف سورة براءة  ؛واملفعول الثاين حمذوف يعين مستحقيها آتوا الزكاة مستحقيها

زكا الزرع إذا  :والزيادة ومنه قوهلم لنماءوقوله: آتوا الزكاة يعين الزكاة يف اللغة ا.إىل آخره )) إنما الصدقات للفقراء

ومسيت زكاة ألا  ؛رة عن دفع مال خمصوص لطائفة خمصوصة تعبدا هللا عزوجل هذا الزكاةاويف الشرع عب ؛وزاد منا

)) فهي تزكي اإلنسان يف  خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها قال اهللا تعاىل: (( ،تزكي اإلنسان تزكيه

فهي تزكية لإلنسان وتطهري له من  ؛جواد والكرماءرية األظرية البخالء إىل حظأخالقه وعقيدته ألا خترجه من ح

بعد أن أمر بالصرب والعفو والصفح يدل على أنه ينبغي  )) وأقيموا الصالة وآتوا الزكاة ((الرذائل.وقوله: 

 ضلكنه لكل مقام مقال إمنا كون اإلنسان يعر  ؛لإلنسان أن يتشاغل مبهمات دينه عن غريه مع الدعوة إىل اهللا

إذا رأيت  ( :وهلذا جاء يف احلديث ؛وإيتاء الزكاة وراء قوم قد ال ينتفعون بالدعوة فهذا ما ينبغيالة عن إقامة الص

فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر  ذي رأي برأيه رة وإعجاب كلثمتبعا ودنيا مؤ  ىا مطاعا وهو شح

ال بأس به فهذا ينبغي أن اإلنسان ما يتشاغل عما يعود لنفسه باخلري من أجل نفع غريه ويرتب  ؟) نعم العوام

)) ما هذه شرطية  وما تقدموا ألنفسكم من خير تجدوه عند اهللاوقوله: ((  ألا مرتبة. والعبادات املصاحل

أصلها  )) وما تقدموا ((الشرط واجلواب  ،وليست موصولة والدليل على ذلك أا جزمت الفعل واجلواب

ألن التقدمي  ...قدموا ألنفسكم )) وما تقدموا ألنفسكم ((أصلها جتدونه . وقوله: ))  هتجدو  ((تقدمونه و

    . .  .يكون حبسب اتباع الشرع

  .إىل آلخره )) ود كثير من أهل الكتاب ((قال اهللا تعاىل:   اآلن؟ إذا نأخذ فوائد اآلية

  شدة عداوة اليهود و النصارى لألمة اإلسالمية.من فوائد هذه اآلية: بيان 

مفهومه أن بعضهم ال يود  )) ود كثير ((قوله: ل ؛ثانيا: أن من اليهود والنصارى من ليس شديد العداوة هلم 

  هذا.

وهلذا املرتد الذي خيرج عن  )) لو يردونكم ((لقوله:  ؛ومن فوائد اآلية أيضا: أن الكفر بعد اإلسالم يسمى ردة 

  .اإلسالم ما يسمى كافر فقط يسمى مرتد ألنه رجع عن دين خري مما رجع إليه

  أيهم؟

  ؟بعضهم ........: الطالب



  بعض هذا قد يكون منه وقد ال يكون.  لأي نعم ال نقول بعضهم وه  الشيخ:

  ومن فوائد اآلية أيضا: أن احلسد من صفات اليهود والنصارى. 

  من أين يؤخذ؟  ؛علم اليهود والنصارى بأن اإلسالم منقبة عظيمة ملتبعه :ائدها أيضاومن فو 

  من احلسد: الطالب

  ألن اإلنسان ما حيسد إال على شيء يكون خريا ومنقبة.    الشيخ:

ذر هذا فإنه جيب علينا أن حنلنا داموا كثري منهم يودون  ومن فوائدها أيضا: وجوب احلذر من اليهود والنصارى ما

  منهم .

من عند  ((ألنه قال:  ؛ويتهمط ثبخبيان  ،وية هؤالء الذين يودون لنا الكفرط ثبخومن فوائد اآلية أيضا: بيان 

املسلمني إليهم ولكنه من عند أنفسهم أنفس خبيثة تود احلسد من  ءةليس من كتاب وليس من إسا )) أنفسهم

  . والكفر للمسلمني حسداأ

  . هؤالء الذين يودون الكفر للمسلمني قد تبني هلم احلقومن فوائد اآلية أيضا: أن 

  .ألنه قد تبني هلم ؛شهادة غري املسلمني للمسلمني على أم على حق :فيستفاد منه فائدة متفرعة وهو 

يعين  )) صفحوا حتى يأتي اهللا بأمرهافاعفوا و  ((حيث قال: ومن فوائد اآلية: مراعاة األحوال وتطور الشريعة 

  د شيئا سعى فيه فإننا نعفو ونصفح حىت يأيت اهللا باألمر. نو وإن كانوا يودون هذا األمر و 

  الشرعي؟ : الطالب

األمر باألمر العفو والصفح حىت يأيت اهللا بأمره داخل فيما ذكره وهي  ...كان الشرعي وال غري الشرعي  الشيخ:

  مراعاة األحوال وتطور الشريعة.

ألن األمر بالعفو والصفح حىت يأيت أمر اهللا هذا  ؛ئد اآلية الكرمية: إثبات حكمة اهللا عزوجلمن فوا أيضا ومنها

  إذ أن القتال قبل وجود أسبابه وتوفر أسبابه من القوة املادية والقوة البشرية هذا ينايف احلكمة . ؛من احلكمة

  . وأا عامة شاملة )) كل شيء قديرإن اهللا على   ((لقوله:  ؛ومنها من فوائد اآلية: ثبوت صفة القدرة هللا

وإذا كان مستقال بعمله لزم من ذلك  ؛ألم يقولون إن اإلنسان مستقل بعمله ؛ومنها: الرد على املعتزلة القدرية 

 ؛ألنه إن قدر على تغيريه صار اإلنسان مستقال وال غري املستقل؟ صار غري مستقل ؛أن اهللا ما يقدر على تغيريه

    ممكن أيضا.

  املعتزلة .....؟)  إن اهللا على كل شئ قدير(  طالب:ال

  . املعتزلة القدرية أيه ألن اهللا على كل شيء قدير  الشيخ:



  : هم األشاعرة ؟الطالب 

أم يقولون أن اإلنسان مستقل بعمله إنه ما يقدر سبحانه وتعاىل  ؛نعمأي القدرية  ،ما هم أشاعرة  الشيخ:

فنحن نقول إذا كان اهللا قادرا على كل شيء فمنه فمن به إطالقا؛  يصرفه عنه فهو مستقل ما هللا به عالقة 

   الشيء صرف اإلنسان عما يريد إىل ما يقدر اهللا إليه .

)) هذه  الزكاة وما تقدموا ألنفسكم من خير تجدوه عند اهللا وأقيموا الصالة وآتوا مث قال اهللا تعاىل: ((   

 (())  وما تقدموا ألنفسكم من خير تجدوه عند اهللا ((قال تعاىل:   خلها بعد ألننا ما كملناها تقولون؟ طيب.

يعين   ))وما تقدموا ألنفسكم((وقوله:  ؛جواب الشرط )) تجدوه ((فعل الشرط و )) تقدموا ((شرطية و )) ما

فلما قال:  ؛ه فهو لوارثهر فما أخ ؛وهلذا ليس له من ماله إال ما أنفق ؛اإلنسان إذا قدم خريا فإمنا يقدمه لنفسه أن

فأنت إذا قدمت شيئا من مالك من زكاة  )) وما تقدموا ألنفسكم من خير تجدوه ((قال:  )) وآتوا الزكاة ((

 ((ويف قوله:  ؛أخرته ملن؟ للوارث لوارثك ،وما أخرته ؛أو صدقة مستحبة أو نفقة واجبة فإنك قدمته لنفسك

هذه نكرة يف  )) من خير ((وقوله:  ؛لتقدمي ألنك تقدم لنفسك وما بقي فلوارثكباترغيب وإغراء  )) ألنفسكم

قال رسول اهللا صلى اهللا  ،نسان كثريا كان أو قليال فإنك ستجدهإلسياق الشرط فتفيد العموم أي خري قدمت 

) شق مترة يعين نصفها ميكن نصف مترة تقي اإلنسان من النار وهذا  اتقوا النار ولو بشق تمرة ( عليه وسلم:

أن تلقونه عند اهللا يعين أنكم مأخوذ من الوجود  )) تجدوه عند اهللا(( وقوله سبحانه وتعاىل:    خري عظيم.

إىل أضعاف كثرية  إىل سبع مائة ضعف احلسنة بعشر أمثاهلا أن مة مدخرا لكم وذلك امة، يوم القيامىت؟ يوم القي

مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل اهللا كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة كما قال تعاىل: (( 

 (( )) إن اهللا بما تعملون بصير (()) يعين فيه أيضا وراء ذلك.وقال اهللا تعاىل:  حبة واهللا يضاعف لمن يشاء

إذ أنه مل يوجه إىل مرتدد وال منكر واخلطاب إذا مل يوجه  ؛هذه مجلة مؤكدة بإن مع أن اخلطاب ابتدائي )) إن اهللا

لكن ذكرنا عدة  ؛ؤكد ما أحد يؤكدهيواالبتدائي ليس  ؛إىل منكر وال مرتدد فإنه يسمى يا رشيد يسمى ابتدائيا

فهنا له أمهية  ؛لكن باعتبار أمهية مدلولهو املخاطب حال مرات أن اخلطاب االبتدائي قد يؤكد ال حبال اعتبار 

ما اسم  )) بما تعملون ((               وقوله: ؛عظيمة أن اهللا يذكرنا سبحانه وتعاىل أنه بكل ما نعمل بصري

مبا نعمل قلبيا وبدنيا قوليا وفعليا ألن القلوب هلا أعمال مثل احملبة واخلوف والرجاء والرغبة  ،موصول يفيد العموم

متعلقة  )) بما تعملون ((وقوله:  ؛كل ما نعمل قلبيا وبدنيا فعليا وقوليا فإن اهللا تعاىل بصري به  ؛أشبه ذلكوما 

فاصلة القد يكون مراعاة الفواصل ألن ما قبلها  :فلماذا قدمت عليها؟ لغرضني: الغرض األول ؛بأيش؟ ببصري

إن كان يقلل من و التقدمي من أجل احلصر واحلصر هنا أن وقد يكون  ))؛ بصير ((وبعدها  )) قدير ((بالراء 



اهللا بصري نقول أن أميا أوىل أن  :الرتهيب والرتغيب أيضا كلها أرجوا االنتباه أنه إذا قيل ،العموم لكنه يفيد الرتهيب

ول فلماذا قدم املعم ؛أو أنه بصري مبا نعمل فقط أيهما أعظم؟ األول أعظم ؟بكل شيء مما نعمل ومما ال نعلم

فائدة احلصر عظيمة وهي حتذير اإلنسان أو ترغيبه كأنه يقول  :قلنا ؟حنن نقول إن املعمول تقدميه يفيد احلصرو 

اإلنسان الذي يهدد ابنه اذهب فأنا أعلم ما  لو قمثل ما ي ؛اهللا بصريا إال بأعمالكم فإنه يكون بصريا  يكن لومل

 ؛يقوله له على سبيل التهديد وقد يكون على سبيل الرتغيب لكنه ؛تقول واألب عنده علم مبا يقول ومبا ال يقول

ب كأن اهللا تعاىل لو مل غالعموم هو أيش؟ الرتغيب أو الرتهيب حىت نر من فهنا نقول فائدة احلصر مع أنه يقلل 

بصر الذي هو رؤيا العني من الهل هو  )) بما تعملون بصير ((وقوله:  ؛يكن بصريا لكان بصريا بأعمالنا وال بد

يشمل العمل القليب والبدين والعمل  )) عملونتبما  ((ألننا ذكرا أن قوله:  ؛أو من اإلبصار الذي هو العلم؟ الثاين

إن اهللا بما  ((يعين العليم و )) البصير ((         فيكون املراد بالبصري هنا أيش؟  ؛الرؤيةتتعلق به القليب ال 

   .))  تعملون بصير

لن يدخل الجنة  (( ؛)) قالوا من؟ اليهود والنصارى جنة إال من كان هودا أو نصارىوقالوا لن يدخل ال ((    

فاليهود قالوا ما أحد يدخل اجلنة إال  ؛هذا قول النصارى )) أو نصارى((  ،هذا قول اليهود )) إال من كان هودا

والنصارى قالوا ما أحد يدخل اجلنة إال حنن نعم؟ ما يدخل اجلنة إال يهودي يقوله اليهود، ما يدخل اجلنة  ؛حنن

 ؛فهود أي هائد وهائد مبعىن راجع ..... العود امل وهود مجع هائد كعود مجع عائد ؛إال نصراين يقوله النصارى

ول من عليه امسه األ مهود أي يهودا اسم جدهيإن اهلود مجع  :وقيلأي رجعنا؛  )) إنا هدنا إليك ((لقوله: 

يزعمون الذين واهللا أعلم على كل حال هم هؤالء قبيلة من بين إسرائيل  ؛لكنه ملا عرب صار يهودو يهوذا بالذال 

نسبة إىل بلدة متسى من وقيل إنه مأخوذ  ؛أما النصارى فقيل إنه مأخوذ من النصرة ؛أم متبعون ملن؟ ملوسى

وعلى هذا  )) لن يدخل الجنة إال من كان هودا ((سبون إىل عيسى. قال: توأيا كان فاملراد م من ين ؛الناصرة

لن تمسنا  (( :وقد سبق أم قالوا ؛على رأي اليهود يكون النصارى ما يدخلون اجلنة واملسلمون ما يدخلون اجلنة

رأيهم ما يدخل اليهود اجلنة وهذا صحيح؟  النصارى أيضا على ؛مث ختلفوننا فيها )) النار إال أياما معدودة

ولن يدخل املسلمون اجلنة هذا غري صحيح بل  ؛صحيح بعد ما بعث عيسى من كفر به فإنه ال يدخل اجلنة

نقول إنكم أنتم أيها النصارى وكذلك اليهود بعد بعثة الرسول صلى اهللا عليه وسلم ملا كفرمت به كنتم من أهل 

والذي نفسي بيده ال يسمع بي من هذه األمة يهودي وال  اهللا عليه وسلم: (النار كما قال الرسول صلى 

فاحلاصل أن هذا القول   ؛) إال كان من أهل النار  نصراني ثم ال يؤمن بما جئت به إال كان من أهل النار

  .  من الطرفني؟ من الطرفني ،كذب



أماين مجع أمنية وهي ما يتمناه  )) أمانيهم ((تلك أي تلك املقالة  )) تلك أمانيهم ((وهلذا قال اهللا عزوجل: 

 ؛منية إنك تتمىن شيء لكن بدون أن تأيت بالسبب الذي يوصل إليهاألبدون سبب يصل به إليه هذه اإلنسان 

؟ أمنية وال ال؟ وهلذا التمين كون هذايواحد قال أنا أمتىن أن اهللا جييء يل بولد قلنا له تزوج قال ال ما أتزوج ويش 

الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه  (ل عليه الصالة والسالم: قال الرسو 

 هذه أمنية كاذبة اعملوا  ؛ نقول) فهؤالء يتمنون يقولون حنن مؤمنون فاجلنة لنا هواها وتمنى على اهللا األماني

قضى مث  )) تلك أمانيهم ((ا قال: وهلذ ؛شيئا ....من أهل اجلنة أما جمرد أماين كاذبة فهذا ال ونواكلجنة تل

شف العدل يعين حنن ما نرد كالمكم إال إذا مل تقيموا عليه  )) قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين ((بالعدل 

هاتوا برهانكم إن كنتم  ((قل يعين يا حممد  )) هاتوا برهانكم ((دليل فإن أقمتم عليه دليل فعلى العني والرأس 

حلقته فعل أمر ألنه ما دل على الطلب و  اسم فعل وال فعل أمر؟ أي لكن القاعدة أنه )) هاتوا و(( )) صادقين

  العالمة فهو فعل أمر فهنا يقال هاتوا ويقال هات للمرأة ويقال هاتيا لالثنني فإذا هو فعل أمر

  العالمة؟ : الطالب

  فهو فعل أمر به علافالالعالمة أنه إذا قبل الفاعل اتصال  الشيخ:

  .......؟: الطالب

الربهان هو الدليل  )) هاتوا برهانكم ((وقوله:  ....قلنا فعل أمر هو مبين على كل حال مهما جاء..... الشيخ:

كون النون أصلية وعلى الثاين تفعلى األول  ؛ضح بالعالمةو الشيء إذا  هأو من بر  ،من برهن على الشيء إذا بينه

ن هو الدليل الذي يتبني به حجة اخلصم هات دليل يتبني به قولك تكون النون زائدة وعلى القولني مجيعا فالربها

معناه أن هذا األمر ال  )) إن كنتم صادقين (( :إذا قيلشف قال  )) إن كنتم صادقين ((مث قال:  ؛وحنن نقبلك

فإذا كانوا صادقني ألنه ما يدخل اجلنة  ؛حتدي )) ما هو بواقع فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ((ميكن وقوعه 

ا بربهان ما جاءوا إذا يكونون كاذبني إن كانوا صادقني فيأتو  ،وسيأتون به؟ ال ؛إال اليهود والنصارى فليأتوا بالربهان

عل أمر يراد به التحدي والتعجيز إن هذا األمر ال ميكن أن ف )) هاتوا برهانكم ((كلمة   ؛كاذبني  بربهان فيكونوا

يات املنصرين النصارى أم يأتون بالشباب يف أمريكا دعايات املنصرين اآلن من واعلموا أن من دعا ؛نيكو 

 واءاألناجيل اقر  او ءأناس حتبون العدل نعم؟ حتبون العدل تفضلوا اقر  ،وغريها ويقولون يا مجاعة أنتم أناس مسلمني

وكله دعوة إىل بذل املعروف إىل آخره فاإلنسان  كله دعوة للخري وكله دعوة لالبتسامة و  ؟ويش فيهشف جنيل اإل

واهللا  ،شوفوا هل حنن خمطئني وال ال؟ الغر ينخدع بذلك ......يغرت م ألن اإلنسان إذا قال له هذا الكالم 

خدعوه وهم أيضا ما عندهم  مأل ؛ينسى كل الذي يف القرآن والسنة ،وينسى أن اهللا تعاىل كذم....صحيح 



األناجيل األربعة هذا معروف كل إجنيل منها ال  ؛؟ أربعةيكم هاآلن  ألن األناجيل املعروفة  ؛قالوابرهان على ما 

يوافق اآلخر يف أعظم شيء من شئون النصارى وهو قصة صلب املسيح نعم؟ وقد هذا ما هم متفقني عليه 

ا غري متفقة على هذه القصة مع وها يقولون كلهءا ما درست هذه األناجيل لكن الذين قر نإطالقا يقولون اخلرباء أ

من مجلة ما فيها إن عيسى عليه الصالة  إنه كذلك أيضا هم يقولون  ؛أنه من أعظم ما يكون عند النصارى

ويسمون هذا القيامة هذا كل األناجيل استندت فيه  همن قرب  ، خرجبقي ثالثة أيام خرجو والسالم ملا قتل ودفن 

كذلك يقولون إن عيسى عليه الصالة   ؛تثبت بقول امرأة جمهولة؟ غري ممكن العقيدة ميكن ؛على قول امرأة جمهولة

 يعة التوراة وقالوا هلم أنا أرمجهاوالسالم هذه املرأة إا كانت زانية وأم أتوا ا إليه وطلبوا أن يرمجها بناء على شر 

منهم قد عمل خطيئة وهو يريد فتفرقوا ألن كل واحد  ؛لكن ليبدأ بالرجم من مل يعمل خطيئة منكم يبدأ بالرجم

ألين ما  مث ملا ما بقي إال هو قال أيضا أنا ما أستطيع أن أرمجك ،....أن يقول هي عملت خطيئة وأنتم فيجب 

ال يعين احل فعلى كل ؛أنه حينما دفن قام من قربهبفعفا عنها وهي زانية وهي اليت شهدت    أسلم من اخلطأ

أرى إن  ينإأنا ال أوافق يف الرأي بعض الدكاترة من املدرسني يقول  حقيقة بعض الناس يقول أنا أرى لكن

ولكن حنن ما نرى هذا ألن فيه  ؛كذب النصارى وتناقض النصارى يعرفوااألناجيل تنشر بني الناس ألجل أن 

أحسن بل اإلسالم مبثلها  اليت جاء.... وانب السليمةجلامفسدة ألنه ما كل إنسان يقرأ يكون حميطا يف األمر يقرأ 

ألنه ال برهان هلم فهذه ))  قل هاتوا برهانكم((    فاهللا تعاىل يقول  منها مث يدع األشياء اليت تبني كذب هؤالء.

ألن من تأملها وجد بأا ليست  ؛األناجيل اليت هي برهاننا ودليلنا على أن ما نقوله حق نقول ليس بصحيح

على األقل  ؛ي ما عندهم علم وال عندهم عبادة مث خيدعوميأتون إىل هؤالء األغرار الذهم لكنهم  ؛بصحيحة

    يكون عند اإلنسان تردد هل اإلسالم صحيح وال نصرانية هي صحيحة

  : .............؟الطالب

أي نعم أغرار مساكني ما يعرفون وال يعرف اإلسالم إال من مل يعش يف الكفر كما قال عمر إمنا ينقض   الشيخ:

  من مل يكن على الكفر اإلسالم عروة عروة

  ...........؟ الطالب:

  كيف ؟  الشيخ:

  ..............؟ الطالب:

  .هي حتريف لفظي ومعنوي الشيخ:

  . )) قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين ((    



وهذا واضح وإن كان بعض  )) لن يدخل ((بلى هذا إبطال للنفي يف قوهلم:  )) بلى ((قال اهللا تعاىل:  

هنا حرف جواب وبلى حرف  )) بلى ((ولكننا نقول ال،  ؛املفسرون يقول بلى هنا بعمى بل، بل من أسلم

ويش قال اهللا؟ بلى يدخل اجلنة من ليس هودا وال  )) لن يدخل (( :يعين ملا قالوا ؛جواب تفيد إبطال النفي

 ((وجواب الشرط قوله:  من شرطية وهي مبتدأ )) أجره من أسلم وجهه هللا وهو محسن فله ((منهم  ؛نصارى

أسلمها هللا يعين جعل املراد بالوجه القصد والنية واإلرادة  )) أسلم وجهه (( )) من أسلم ((وقوله:  ))؛ فله أجره

أنت عندما  ؛قال وعرب بالوجه ألنه هو الذي يدل على قصد اإلنسان ؛اجتاهه وإرادته وقصده إىل اهللا عزوجل

إذا تعرب بالوجه ألنه به يعرف  ؛وال على وجهك؟ على وجهك ؟ذا الشيءهلالشيء متشي على قفاك  تقصد

 ((وقوله:  ؛يقول إىل اجلهة الفالنية مثال ؟يعين أين كان قصده واجتاهه ؟القصد وهلذا يقولون أين كان وجه فالن

اجلملة يف موضع نصب على احلال من فاعل  )) وهو محسن ((هذا عمل القلب هو اإلخالص ))   وجهه هللا

أسلم يعين أسلم وهو يف حال اإلحسان واحلال أنه حمسن واملراد باإلحسان إتباع الرسول صلى اهللا عليه وسلم 

تكن تراه  أن تعبد اهللا كأنك تراه فإن لم وقد مجعه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف قوله: ( ؛ظاهرا وباطنا

هذه  ) فإن لم تكن تراه فإنه يراك (بني اجلملتني تعبد اهللا كأنك تراه وهذه عبادة الطلب  الفرق ) فإنه يراك

 ؛ألن اإلنسان إما أن تكون عبادته حبا هللا وشوقا إليه وحيمله على ذلك احلب والشوق ؛عبادة اهلرب واخلوف

 ؛أكمل من احلال الثانية واحلالة األوىل ؛وإما أن يكون خائفا منه خياف مراقبة اهللا سبحانه وتعاىل واطالعه عليه

وهلذا فيها اآلن أناس من  ؛ما يكفي اإلخالص ،فهذا هو اإلحسان فال بد من اإلحسان وال يكفي اإلخالص

هل يدخلون يف  ؛صول إىل جنته وهم منحرفون يف عبادتهو هذه األمة يقولون حنن حنب اهللا ونريد اهللا ونسأل ال

يقولون حنن ما و الصوفية غالبهم من أجهل الناس يف الدنيا  ،الصوفية اآلن مثالخذ  ؛اآلية هذه؟ ما يدخلون

هل نقول إن هؤالء  ؛وعندهم من البدع واخلرافات ما ال حيصيه إال اهللا ،وما نريد إال وجه اهللانقصد إال وجه اهللا 

كم هي املتابعة للرسول واإلحسان كما قلت ل ، لعدم اإلحسان،يدخلون يف هذه اآلية؟ ال ملاذا؟ لعدم اإلحسان

صلى اهللا عليه وسلم فعلى هذا تكون اآلية دالة على الشرطني األساسيني يف العبادة ومها؟ اإلخالص واملتابعة 

  نعم وين اإلخالص؟ وهو حمسن؛ للرسول صلى اهللا عليه وسلم

  الطالب:...........ز؟

  وأحسن هذا إتباع الرسول اإلحسان إتباع الرسول  الشيخ:

  ........؟ الطالب:

   ال ال إن اآلية تتضمن هذا كل اآلية.  الشيخ:



)) األجر ما يعطاه اإلنسان على عمله كما لو استأجرت شخصا يعمل لك بناء  فله أجره عند ربه وقوله: ((

من أوجبه على  ؛شبهه اهللا تعاىل باألجر ألنه حق لإلنساناملراد به الثواب؛ الثواب  ،واملراد به هنا الثواب ؛فأعطيته

  قال الشاعر: ؛اهللا؟ اهللا هو الذي أوجبه على نفسه

                                                  ضائع    لديه سعي  وال  كال        ما للعباد عليه حق واجب "  

    " وهو الكريم الواسع فبفضله        إن عذبوا فبعدله أو نعموا 

  ة قيد هذا البيت يعين مطلق فقال:ولكن ابن القيم يف النوني

  " نأما للعباد عليه حق واجب   هو أوجب األجر العظيم الش"  

 هو أوجب ألن القول األول البيت األول ما للعباد عليه حق واجب يفهم اإلنسان إن اهللا ال جيب عليه إثابة

  " نأهو أوجب األجر العظيم الش"  :قيم رمحه اهللا بني واجب أوجبه غريه عليه فقالاللكن ابن   ؛الطائعني 

إن كان باإلخالص واإلحسان وإال  مطلق يف البيت األول لكن ابن القيم قيده " كال وال سعي لديه ضائع "  

    والفضل" إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله" إذا كان السعي ليس باإلخالص أو ليس باإلحسان فهو ضائع، 



؟ يعين فلهذا الذي أسلم وهو ))  من  أسلم (( على أسلم ؟يعود على من )) أجره ((ضمري يف ال )) أجره ((
ألن  ؛أال ميكن أن تكون عائدة على العمل فله أي أجره أي أجر إسالم وجهه وإحسانه؟ جيوز ؛مسلم أجره

وهو أيضا للعامل فإضافته إىل العامل واضحة  ،فإضافته إىل العمل واضح ؛األجر هو يف احلقيقة يف مقابلة العمل
   أيضا. 
 ؛ألن املضاف إىل العظيم عظيم ؛أضافها إىل العندية لفائدتني: إحدامها أنه عظيم )) أجره عند ربه ((وقوله: 

           فاغفر لي مغفرة من  ( قال: وهلذا جاء يف حديث أيب بكر الذي علمه الرسول صلى اهللا عليه وسلم إياه
أن هذا لن يضيع  )) عند ربه ((الفائدة الثانية لقوله:  ؛امة ألن ما عند العظيم عظيمهوهذه العندية  ) عندك

لن  ،فإذا لن يضيع هذا العمل ؛أليس كذالك؟ ما فيها إشكال ،ألنك ال ميكن أن جتد أحدا أحسن من اهللا
تريد أدي ى العمل يشجعه أنت اآلن لو وهذا الشك مما يشجع اإلنسان عل ؛ألنه يف أمان  غاية األمان ؛يضيع

تأيت ظاهر حال الرجل هو أمني لكن رمبا  ؛إىل إنسان أمانة تراه هل أنت على ثقة منها متام الثقة؟ ما هو على ثقة
األجر  ،أما الرب جل وعاله فإن هذا غري ممكن يف حقه  خون؛ال طاقة له ا فتضيع أو هو تتغري حاله في اءأشي

 ؛ألن ما جاء من عند العظيم فهو عظيم ؛الفائدة من هذه العندية أمران إحدامها أنه أجر عظيمفصار  ؛عند اهللا
    والثاين أنه حمفوظ وأنه يف غاية احلفظ ألنه عند اهللا سبحانه وتعاىل. 

وال هم حيزنون فيما  ،)) ال خوف عليهم يف ما يستقبل من أمرهم وال خوف عليهم وال هم يحزنون قال: ((
إذا وجدوا  ـ اللهم اجعلنا من من جيد خرياـ وجدوا نتائج أعماهلم و مة األم إذا حشروا يوم القي ؛مضى من أمرهم

الحسرة إذ قضي األمر وهم يوم هم أنذر و  احلزن واحلسرة ملن؟ ملن فرط وأضاع (( ؛هذا ما حزنوا على ما مضى
حيزن ويريهم اهللا فإنه أما الكافر  ؛ألنه استفاد من حياته ؛ن ما حيزن)) لكن املؤم في غفلة وهم ال يؤمنون

ويوم  ((         )) مةايوم القيقل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم  أعماهلم حسرات عليهم ((
))  ليتني لم أتخذ فالنا خليال ىاتخذت مع الرسول سبيال يا ويلت يليتنا الظالم على يديه يقول ي ضيع

م يوم القي ؛مةاال حيزنون يوم القي مفاملهم أا خري نتائج وخري مثرةاألفإذا هم  ؛مة جيدون نتائج أعماهلم ومثرا
وال خوف عليهم وال هم  فال حزن لديهم وال خوف (( ؛ال ال؟ آمنون مما يستقبل مغتبطون مبا مضىوإ ،آمنون

نقرأها  ،رأها على أا جمرد خرب بل على أن نقرأها ألا مربية)) عندما نقرأ هذه اآلية ما ينبغي أن نق يحزنون
قراءة تربية يعين مبعىن أننا نسلم وجوهنا إىل اهللا وحنسن يف أعمالنا أفهمتم؟ وهكذا مجيع ما يف القرآن ما نقرأها 

ا يتجاوزوا وا عشر آيات مءعلى أن نفهم املعىن فقط بل على أن نعمل كما كان الصحابة رضي اهللا عنهم إذا قر 
    .)  فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا ( :حىت يتعلموها وما فيها من العلم والعمل قالوا



 ،)) أعداء بعضهم لبعض من جهة وقالت اليهود ليست النصارى على شيء مث قال اهللا سبحانه وتعاىل: ((
بعضهم لبعض  وبالنسبة ملا بينهم ،بعضهم لبعض ويل هم بالنسبة لنا ؛وأولياء بعضهم لبعض من جهة أخرى

لكن بالنسبة لنا يقولون عدونا هذا مشرتك اإلسالم عدو مشرتك لليهودية والنصرانية فيجب أن يتوىل بعضنا  ؛عدو
 األم يقين ؛)) كلمة شيء موصوف بصفة حمذوفة وقالت اليهود ليست النصارى على شيء يقول: (( ؛بعضا

لكن مرادهم على شيء نافع أو على شيء معتد به يعين  ؛شيء على دين ال ال؟ هم علىإعلى شيء النصارى و 
ها إن شئت على شيء نافع أو إن شئت فقدر على شيء معتد به يعين ما ر معناه إا البد من صفة حمذوفة قد

الفعل؟ من أجل  أنثملاذا ؟الفعل أنثكيف   )) ليست النصارى ((وقوله:  ؛عتد به وينفعهميهم على شيء 
  .   "اللِنبْ  ِإْحَدى َمعْ  َكاْلتاءِ  ُمذَكرٍ  ِمنْ  اْلساملِِ  ِسَوى َمجْعٍ  َمعْ  َوالتاءُ " وابن مالك يقول:  ،اجلمع

أبطل هذا  تعاىل  ادعوا دعوى باطلة وقالوا لن يدخل اجلنة إال من كان نصارى وأن اهللا وأن النصارى كذلك
أن ب)) وبني سبحانه وتعاىل من أهل اجلنة  برهانكم إن كنتم صادقينتلك أمانيهم قل هاتوا  الدعوى بقوله: ((

لشريعته وهو  ةتابعاملوبني  ؛وجوههم له الم اإلخالص هللا سبحانه وتعاىل بإسبني :هم الذين مجعوا بني أمرين
حمسن وهذا يشمل من أسلم من هذه األمة وممن قبلها ومن كل من أسلم وجهه هللا وهو حمسن من هذه األمة 

   وتقدم أيضا أنه ليس عليه خوف مما يستقبل وال حزن مما مضى. ؛أصحاب اجلنة مغريها فإنه هو 
وقالت اليهود ليست  (( :مث قال اهللا تعاىل مبينا أن هؤالء اليهود والنصارى كل منهم ينكر شريعة اآلخر   

يعين على شيء من الدين ال من احلياة وهم أحياء يأكلون ويشربون ويتزوجون ويتمتعون  )) النصارى على شيء
وهلذا أنكروا أن  ؛ألم كما زعموا دينهم باطل فاليهود مل يؤمنوا بعيسى ؛لكن ليسوا على شيء من الدين ؛بالدنيا

لى شيء يعين ليست على باملثل وقالت النصارى ليست اليهود ع النصارى قابلتهم ؛يكون النصارى على شيء
ألن النصارى بال شك على دين وأما دعوى  ؛من الدين أما دعوى اليهود فإا باطلة على كل تقديرشيء 

إذ أنه جيب عليهم  ؛النصارى فإا ليست باطلة على كل تقدير بل إن اليهود ليسوا على شيء بعد دين النصارى
فهنا أيهما أقرب إىل الصواب دعوى اليهود أو  ؛كانوا كفارا ،اإلميان بعيسى فإذا كذبوه مل يكونوا على شيء

وأما  ؛فاليهود دعواهم أن النصارى ليسوا على شيء هذا كذب بكل حال بكل تقدير ؛النصارى؟ دعوى النصارى
النصارى فإن دعواهم أن اليهود ليسوا على شيء صحيح مىت؟ بعد عيسى أما قبل عيسى فإن دعوى النصارى يف 

طيب يف  ؛قال اهللا عزوجل ؛دين وكانوا على شريعة صحيحة مستقيمةالن اليهود كانوا على فإ ؛ذلك كذب
اليهود يف األول مضمومة  )) وليست النصارى على شيء (( )) ليست اليهود على شيء ((اإلعراب 



والنصارى مفتوحة مع أن ليس عامل واحد أليش؟ اليهود باألول مضمومة والنصارى مفتوحة مع أن العامل وهو 
  ليست واحد؟ 

  ألن النصارى ما تظهر عليه عالمة الطالب:
  يعين ما هي مفتوحة؟  الشيخ: 

  ال مضمومة بضمة مقدرة الطالب:
  على؟  الشيخ:

  على األلف  الطالب:
اليهود ظهرت عليها الضمة ألن آخرها حرف صحيح وهو  ؛أي نعم ما تشتبه ،ح؟ نعمعلى األلف؟ ص  الشيخ:

   .الدال والنصارى مل تظهر عليها الضمة ألن آخرها حرف علة وهو األلف 
اجلملة هذه حالية وهم ضمري يعود على اليهود وعلى النصارى  )) وهم يتلون الكتاب ((قال اهللا تعاىل:       

واملراد بالكتاب اجلنس فيشمل التوراة  ؛أي يقرءونه )) يتلون الكتاب ((يعين واحلال أن هؤالء املدعني كلهم 
 كيف يدعون هذه  ،واجلملة هنا حالية والغرض منها تقبيح هذه الدعوى ؛يتلوها اليهود واإلجنيل يتلوه النصارى

 ،الدعوى وهم يتلون الكتاب يعين النصارى تتلوا التوراة وتعرف أن اليهود تدين بالتوراة فهم كانوا على شيء
وال ريب أن  ؛لكنهم كفروا استكبارا ؛والنصارى كذلك أيضا يتلون التوراة ويتلون اإلجنيل ويعرفون أن عيسى حق

                                     وال ال؟  ،مع اجلهل بهالذي ينكر احلق مع تالوة وثيقته أقبح من الذي ينكر احلق 
طيب أقول الريب أن  ؛الدرس التفت حضرتالسبب يا إدريس أنت إدريس؟ عثمان السبب؟ أي ألنك ما 

وافق م ،توافقون على هذا؟ نعم ،الذي ينكر احلق مع أن وثيقته بني يديه أعظم قبحا من الذي ينكره جاهال به
مكابر خبالف اجلاهل فاجلاهل قد ينكر الشيء للجهل به و معاند  ،مع أن الوثيقة بني يديه معاند ألن الذي ينكر

وتعلمون أن احلال سواء كانت مجلة أو مفردا هي  )) وهم يتلون الكتاب ((وهلذا قال:  ؛ولكن العامل ال عذر له
ت جاء زيد راكبا فمعناه أن إذا قل ؛صاحبهالاحلال الذي يسموا املبين للحال هي وصف  ،صاحبهالوصف 
 ((طيب  ؛ملة حاليةاجلوإذا قلت جاء زيد وهو على مجله فمعلوم أن وصفه أيضا الركوب و  ،الركوب أيش؟ وصفه

 كتابال ((     :قلت إن الكتاب جنس وال معني؟ جنس فيشمل التوراة واإلجنيل وقوله )) وهم يتلون الكتاب
اهللا بيده كما جاء  هاكتبفعال مبعىن مفعول ألن الكتب املنزلة من السماء تكتب وتقرأ وال سيما أن التوراة   ))

وألقى  ((ذلك يف اآلثار وهي ال شك أا ألواح أعطيها موسى فإن موسى جاء ا من عند اهللا كما يف قصة 
   . )) شيء للكوكتبنا له في األلواح من كل شيء موعظة وتفصيال  (( )) األلواح



  : ......؟الطالب 
قبل بعثة عيسى  ،أرادوا قبل نزول عيسى مما ندري هل إ )) على شيء (( :ال كيف يكون؟ ألن قوهلم الشيخ:
   قبله فاليهود على شيء من فصار

   ..؟مبوسىكفروا : الطالب
النصارى يؤمنون مبوسى ولكنهم جيهلون دين اليهود وأنتم ما أنتم  ،ما كفروا ما كفرت النصارى مبوسى ال الشيخ:

   على شيء حنن قلنا فيه تفصيل .
الكاف  )) كذلك (())  وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين ال يعلمون مثل قولهمال اهللا تعاىل: (( ق   

وأن ذا الذي  ،على املفعولية املطلقة وأا منصوبة ،املعربون يقولون إن الكاف يف مثل هذا الرتكيب اسم مبعىن مثل
هو اسم إشارة يشري إىل املصدر أي مثل ذلك القول مثل ذلك القول قال الذين نعم؟ مثل ذلك القول قال الذين 

قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة  ومنه أيضا قوله تعاىل: (( ؛من قبلهم
كلما جاء مثل هذه الرتكيب فإم يقولون إن الكاف اسم مبعىن   ؛ومثل ذلك يفعلون :)) يعين وكذلك يفعلون

 ؛عامل الفعل الذي بعده ،مثل وأا مفعول مطلق مضافة إىل اسم اإلشارة الذي يشار به إىل املصدر العامل
ل ذلك أي فعلت مث ،فعلت كذلك ؛مثال: قلت كذلك، ويش املعىن؟ قلت مثل هذا القول أنا طيب إذا قلت

كذلك قال الذين من قبلهم ال يعلمون  وقوله: (( ؛أي قرأت مثل ذلك القراءة وهكذا ،قرأت مثل ذلك ؛الفعل
 ((نفى اهللا عنهم العلم يعين كذلك قال الذين ال يعلمون يعين مل يقرءوا كتابا  )) ال يعلمون (())  مثل قولهم
لكم إن  ألننا قلنا )) كذلك ـ((يقولون إا تأكيد ل )) مثل قولهم (( :كلمةو  ؛أي مثل قول هؤالء )) مثل قولهم

قال معناها مثل ذلك القول فاعل ومعلوم أن العامل الواحد ما يسمى عاملني مبعىن واحد معمولني  )) كذلك ((
من الذين ال يعلمون؟ قال  )) ال يعلمون ((وقوله:  ))؛ كذلك قال ـ((مبعىن واحد فقالوا إن مثل قوهلم توكيد ل

فهم أمم  )) من قبلهم كذلك قال الذين ((بعض املفسرين ال يعلمون إم أمم سابقة كقوله يف اآلية السابقة: 
أي من هؤالء يعين الذين يتلون الكتاب من اليهود  )) ال يعلمون (( :وقال بعض املفسرين ؛سابقة ال يعلمون

 ـ((املراد ب :وقال بعض املفسرين ؛لمون منهم فاستوى قول عاملهم و جاهلهمالنصارى قالوا مثل قول الذين ال يع
فإم قالوا إن حممدا صلى اهللا عليه وسلم ليس على دين وليس على  ؛كفار قريش أهل اجلاهلية  )) ال يعلمون

ه ابن األحسن أن يقال بالعموم كما اختار  ،واألحسن من هذا األحسن أن نقول؟ أي نعم نقول بالعموم ؛شيء
فإن القرآن إذا تضمنت اآلية معاين متعددة ال يتناقض بعضها مع بعض فالواجب محلها على هذه  ؛جرير وغريه

ا  مقررة يف التفسري ينبغي أن حيتفل االحتماالت كلها وهذا من سعة كالم اهللا عزوجل ومشول معناه وهذه قاعدة



 ؛لنسبة لآلية الكرمية فإا حتمل عليهابعضها ال ينايف بعضا با ألقاويل املتعددة وكانبااإلنسان أنه إذا فسرت اآلية 
صلى اهللا عليه ل و فقالوا مثال يف الرس ؛)) يعين أم أنكروا احلق كذلك قال الذين ال يعلمون مثل قولهم ((

يسوا ليسوا على شيء وقال املكذبون للرسل أيضا ليس الرسل على شيء وقالوا أيضا ألهل العلم واإلميان لوسلم 
مة أيضا رمبا يقال هذا الشيء وإىل اآلن يقول اجلاهلون ألهل العلم إم ليسوا اعلى شيء وهكذا إىل يوم القي

   على شيء .
الفاء حرف عطف  )) فاهللا (())  فاهللا يحكم بينهم يوم القيمة فيما كانوا فيه يختلفون قال اهللا تعاىل: ((     

فاهللا حيكم وهذا للمستقبل للمضارع وال  املبتدأاجلملة؟ يف حمل رفع خري  ))، يحكم ((واجلملة  اهللا مبتدأ
احلكم معناه القضاء ))  يحكم ((قوله:  ))؛ مةايوم القي (( :للمستقبل بدليل قوله ؛؟ ال، للمستقبليللماض

فيبني لصاحب احلق مة يقضي بني الناس فيما كانوا فيه خيتلفون اواهللا تبارك وتعاىل يوم القي ؛والفصل بني الشيئني
حقه وجيزيه به ويبني لصاحب الباطل باطله وجيزيه به وحكم اهللا سبحانه وتعاىل ينقسم إىل ثالثة أقسام: شرعي، 

 ذلكم حكم اهللا يحكم بينكم واهللا عليم حكيم الشرعي مثل قوله تعاىل يف سورة املمتحنة: (( ؛وكوين، وجزائي
فلن أبرح  ((  والكوين مثل قوله تعاىل عن أخي يوسف: ؛شرعيال كوين وال جزائي؟ إ)) حكم اهللا شرعي و 

فاهللا  واجلزائي مثل هذه اآلية (( ؛هذا كوين))  ي وهو خير الحاكمينلاألرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم اهللا 
احلكم  هل ؛ألنه إن خريا فخري وإن شرا فشر ؛جلزائي هو مثرة احلكم الشرعيا)) احلكم  مةايحكم بينكم يوم القي

والظلم منتف  ؛إما بالعدل أو بالفضل أو بالظلمال خيلوا هل هو بالعدل وال بالفضل؟ نقول بني الناس مة ايوم القي
يا عبادي إني حرمت الظلم وجعلته الظلم منتف حرمه اهللا على نفسه وعلى عباده كما يف احلديث القدسي: ( 

قوق الناس فيما بينهم فالقضاء بالعدل حلما بالنسبة يف فنقول أ ؛بقي أيش؟ بقي العدل والفضل ) بينكم محرما
بالعدل بالنسبة للكافرين وبالفضل أي نعم؛ بالفضل؟  ،وأما بالنسبة ملا بني العبد وبني ربه فالقضاء بالفضل

)) وأما املؤمن فيجزى  من عمل سيئة فال يجزى إال مثلها ألن الكافر جيزى بالعدل (( ؛بالنسبة للمؤمنني
بني  ئيكذا وال ال؟ طيب إذا احلكم اجلزا  ) الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بمثلها أو يعفوا عنها (بالفضل 

طيب ما  ؛اخلالئق بالعدل البد أن يؤتى صاحب احلق حقه وبني اإلنسان وبني ربه دائر بني العدل والفضل
  )) ؟ ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط جوابكم عن قوله تعاىل: ((

  ؛خمصصة الطالب: 
وأن هذا من باب  ،اجلواب واهللا أعلم إن هذا هو الواجب هلم مبا أوجبه اهللا والفضل زيادة :نعم نقول: الشيخ 

صل لك وهذا غاية العدل لكن الفضل زيادة من اهللا األ هذا كالتحذير يعين معناه اإلنسان ما لك إال عمل



مة ألمور يبينها لنا امة تقدم ملا أنه مسي يوم القياويوم القي )) مةايحكم بينهم يوم القي ((قال:   سبحانه وتعاىل.
  وحسني؟مة؟ األيش مسي يوم القي ؟عبد اهللا

  )) يوم يقوم الناس لرب العالمين ((  الطالب:
  نعم )) يوم يقوم الناس لرب العالمين (( الشيخ:

  يقام فيه العدل  الطالب:
  نعم ؛يقام فيه العدل : الشيخ

  )) يقوم الناس لرب العالمين ((  الطالب:
    ذكر الشيخ: 

   ،يوم األشهاد الطالب:
مة لقيام الناس من قبورهم إىل افهو يوم القي )) ويوم يقوم األشهاد ((نعم يوم األشهاد كما قال تعاىل: : الشيخ

األمم تشهد عليهم الرسل وهذه األمة تشهد  ،ااألشهاد ليشهدو  ،رب العاملني، وإلقامة العدل فيه، ولقيام األشهاد
  أي فيه من حدث ونسي ،ما تذكرون ؛على األمم السابقني واأليدي واألرجل

  ال ما مر  الطالب:
ألنه معلوم فيه خالف بني املؤمن  )) مة فيما كانوا فيه يختلفونايوم القي ((طيب  ؛ما مر؟ ميكن : الشيخ

النصارى واليهود خمتلفون بل النصارى اآلن خمتلفون يف  ،هل امللة كلهمخالف بني النصارى أوال ال؟  ،والكافر
يف كيفية صلب  ،خمتلفون يف مللهم مع بعضهم اختالف جوهري، جوهري يف األصول ما هو يف الفروع ،مللهم

فهم نه بعث من قربه بعد ثالثة أيام وغري ذلك إعيسى بن مرمي عليه الصالة والسالم ويف القيامة اليت يقال 
وكذلك املسلمون عامة مع الكفار والذي حيكم بينهم هو اهللا  ؛أيضا على خالفكذلك واليهود   ؛خمتلفون

كل إنسان عمله مسجل يف    ؛مة وليس هذا احلكم مبنيا على خرس وظن بل هو على علماعزوجل يوم القي
وقال قرينه هذا ما لدي  (مة حضر (ايقال اقرأ كتابك وكل إنسان عليه رقيب عتيد إذا جاء يوم القي ؛كتاب
كم هذا مبين على امة يشهد عليه جوارحه مبا علم فاحلوكذلك أيضا كل إنسان يف يوم القي ؛)) أي حاضر عتيد

    أقوم البينات وأعدل األحكام.
وهي  )) من اسم استفهام ومن أظلم ممن منع مساجد اهللا أن يذكر فيها اسمهمث قال اهللا تعاىل: ((       
ما هو االستفهام الذي يكون  خلوكم معنا؛ واالستفهام هنا مبعىن النفي يعين ال أحد أظلم ،لم خربهاوأظ مبتدأ

يعين ما هو امليزان الذي يبني لك أن االستفهام مبعىن النفي؟ أنك لو حذفت االستفهام وأقمت  ؟مبعىن النفي



ما الفائدة بأنه  ؛لكالم؟ يستقيم الكالمفهنا من أظلم لو قلت ال أحد أظلم يستقيم ا ؛النفي مقامه أو مقامه صح
إذ أن االستفهام الذي مبعىن النفي مشرب معىن التحدي كأنه يقول  ؛استفهام؟ ألنه أبلغ يف النفيإىل حيول النفي 

ألن  ؛فاالستفهام الذي فيه مبعىن النفي فائدته أي فائدة التحويل إىل النفي ؛بينوا يل أي أحد أظلم من كذا وكذا
ا على النفي لكن فائدة حتويله إىل االستفهام أنه إذا حول كان مشربا بأي شيء؟ بالتحدي كأنه الكالم هن

اسم تفضيل من الظلم وأصله يف اللغة  )) أظلم ((وقوله:  ؛أي أحد أظلم ممن منع ؟دوروه ؟يتحدى من أظلم
الظلم يف اللغة أصله النقص  ،هذا ضابط الظلم ،وهو أن يفرق اإلنسان فيما جيب أو يعتدي فيما حيرم ؛النقص

وهو يف الشرع ذا  ؛)) مل تظلم أي مل تنقص كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا لقوله تعاىل: ((
من منع مساجد م ((ال أحد أظلم  ؛ألن الظلم عبارة عن تفريط يف واجب أو انتهاك مبحرم وهذا نقص ؛املعىن
كذا؟   ،من اسم استفهام الثاين ألن من حرف جر ومن هذا استفهامية من اسم استفهام من )) ممن (( )) اهللا
  ،ال

  األوىل حرف جر والثاين موصول الطالب :
ممن  ((وقوله:  ؛موصول هنا مبعىن الذي ومن أظلم من الذي منع مساجد اهللا من اسم موصول من اسم الشيخ:

ألنه اسم مفرد أو هو شامل لكل من اتصف  ؟هل املراد ا شخص معني ؛من الذي منع )) منع مساجد اهللا
كل أمساء املوصولة   ،ألنه مر علينا يف أصول الفقه أن أمساء املوصولة كلها من ألفاظ العموم ،ذا الوصف؟ شامل

منع مساجد اهللا أن  (( )) منع مساجد اهللا أن يذكر ((وقوله:  ؛سواء مفرد وال مثىن وال مجع كله يفيد العموم
تارة متنع املساجد من أن متتهن فرشها أو أرضها أو كتبها أو  ساجد اهللا حقيقة له أسبابمنع م )) يذكر

هذا  )) ممن منع مساجد اهللا أن يذكر فيها اسمه ((محاية هلا يدخل يف هذا؟ ال، مصاحفها فتغلق األبواب 
منع أن تقام فيها  ،منع أن تقام فيها الصلوات ،منع أن تقام فيها املواعظ ،منع أن تقام فيها حلقات الذكر ،املنع

أما منعها أن تفسد وتسرق ومتزق كتبها ومصاحفها فليس هذا داخل يف هذا  ؛يسمى املنعقراءة القرآن هذا ما 
ول يف إعراا إما أا عطف بيان أو بدل اشتمال من  نق )) أن يذكر ((وهلذا  ؛الذي يغلق الباب أن يذكر ؛الباب
نزع اخلافض على وجه مضطرد وال غري مضطرد؟ ويش بأو نقول أن يذكر منصوبة  )) جد اهللامسا ((كلمة 

 لَْبسٍ  َأْمن َمعْ  َيطرِدُ  َوَأنْ  َأن  ِفي"  :بنزع اخلافض؟ قوله ؟قوم ال ينسون ما حفظوابالدليل من ابن مالك؟ من يل 
 ((وأضيفت املساجد إىل اهللا  ؛املهم أن يذكر يصلح أن نقول من أن يذكر ...ما شاء اهللا " َيُدوا َأنْ  َكَعِجْبتُ 

ويف املناسبة قد ذكرنا  ؛فتكون تشريفا هلا تكون اإلضافة هنا من باب التشريف ؛ألا حمل عبادته )) مساجد اهللا



ثالثة  ،أعيانإما أن يكون أوصافا أو أعيانا أو أوصافا يف  :الذي يضاف إىل اهللا ينقسم إىل قسمنيأن لكم 
  ؛إما أن يكون أوصافا أو أعيانا أو أوصافا يف أعيان يعين أعيان خملوق :أقسام

  .........؟ الطالب:
فهمتم اآلن التقسيم؟ إذا كان املضاف إىل اهللا وصفا فهو صفة من صفاته وغري خملوق مثل:   اصرب اصرب  الشيخ:

إذا كانت املضاف إىل اهللا عينا قائمة بنفسه فهو خملوق وليس من صفاته مثل  ؛كالم اهللا، يد اهللا، علم اهللا
إىل اهللا من باب إضافة املخلوق خلالقه على  امساجد اهللا ، وناقة اهللا ، وبيت اهللا هذه أعيان قائمة فتكون إضافته

ا السبب ما أضيف سبب خاص به ولوال هذلوال شيء من املخلوقات يضاف إىل اهللا عزوجل إال  ؛وجه التشريف
وهذا نقول إن صحت  ؛فهو أيضا خملوق ؛ثالث؟ أوصاف يف أعيان خملوقةالطيب  ؛ما خص باإلضافة ،إليه

فإن الروح فيه صفة للجسد إن صح أن نقول إا صفة وإال  )) ينفخت فيه من روح(( التعبري مثل؟ مثل ما 
عني لدخلت يف القسم الثاين  اه حىت لو قلنا إاملهم هذ ؛هل هي صفة وال عني وال معىن االناس مضطربون فيه

يعم كل  )) مساجد اهللا ((وقوله هنا:  ؛وإن قلنا إا صفة فهي قسم مستقل لكنها صفة يف خملوق فتكون خملوقة
 ((وقوله:  ؛املساجد سواء كانت هذه املساجد هلا خاصية كاملساجد الثالثة أو ال خاصية هلا كعموم املساجد

ألنه إىل اآلن ما صار هللا مثل مجاعة  ؛احرتازا مما من املكان الذي صلي فيه ومل جيعل مسجدا )) مساجد اهللا
لكنه مسجد هو مسجد لكن ما  من مساجد اهللا؟ اليصري هذا  صلوا فيهو  ........حوطوا مكان يف الرب و
)) أن  ذكر فيها اسمهأن ي وقوله: (( ؛ألنه مل يتخذ على سبيل البقاء يف كونه مسجدا يضاف إىل اهللا عزوجل

  اسم نائب فاعل وال فاعل؟ ؛يذكر فيها امسه
  نائب فاعل: الطالب
فعلى هذا يكون  ؛فعلى هذا أو للمفعول ؛نائب فاعل ألن يذكر فعل مضارع مبين ملا مل يسم فاعله الشيخ :

رجال ال ومل يقل أن يذكر فيها اهللا مع أنه قال يف سورة النور: ((  )) أن يذكر فيها اسمه ((وقوله:  ؛نائب فاعل
يكون إال  ما )) ألن اهللا ال يذكر إال بامسه فالذكر باللسان تلهيهم تجارة وال بيع عن ذكر اهللا وإقام الصالة

ء اهللا ويتدبر فيها أما ذكر القلب فيكون ذكرا هللا ويكون ذكرا ألمسائه فقد يتأمل اإلنسان يف قلبه أمسا ؛باسم اهللا
أما اللسان فالبد فيه من أيش؟ من  ؛وقد يتأمل يف أفعال اهللا عزوجل وخملوقاته وأحكامه الشرعية ؛ويقول االسم

   ذكر اسم اهللا .
منع املساجد  :يعين مجع الوصفني )) منع (()) هذا معطوف على  أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها (( 

  يخربون بيوتهم اخلراب ضد الصالح كما قال تعاىل: (( )) وسعى في خرابها ((الذي يذكر فيها امسه، 



)) واملراد باخلراب هنا احلسي وال املعنوي؟ الظاهر واهللا أعلم  يخربون بيوتهم بأيديهم )) ويف قراءة: (( بأيديهم
ن أعض الناس على على هدم املساجد حسا قد يتسلط بـ والعياذ باهللا ـ أنه يشمل ألنه قد يتسلط بعض الناس 

كيف ختريبها معىن؟ مينع من   ،قد يهدمها خيرا معىنو  ؛وال ال؟ أي نعم ،يهدم مساجد اهللا حسا باملعاول والقنابل
منع مساجد اهللا  (( :قولهلتفسريا  )) سعى في خرابها ((وعلى هذا يكون  ، مينع من ذكر اهللا فيها؛ذكر اهللا فيها

  خرابه. فإن هذا من )) أن يذكر فيها اسمه
يطلق السعي على جمرد  ،السعي مبعىن املشي بسرعة ويطلق على جمرد العمل )) وسعى في خرابها ((وقوله:  

 تخلف عن اجلماعة؟الطيب هل نقول من السعي يف خراا  )) وسعى في خرابها (( ؛العمل وإن مل يكن بسرعة
  ......... الطالب:
إذا بقي يتخلف هذا الرجل وهذا الرجل وهذا الرجل ما صلوا مع  لكنلكن هو ما سعى  أيه ما خرب:الشيخ 

فيه اجلماعة فهو  قماملعنوي واحلسي إذا مل ت راباخلسعى يف خراا معىن ال معىن أننا قلنا إنه  ؛الناس يف املسجد
أما  ؛قد يكون يف هذا الشيء ألم عطلوها لكن قد يقال عن ترك اجلماعة نعم إن أمجعوا فهذا ؛خراب معنوي

  ؛إذا كان واحد فإنه إذا ختلف واحد جاء غريه ما يلزم من ختلفه أن يعطل املسجد
  ....إن كان املسجد  الطالب:

  فاألعمال بالنيات .: يصلون مجاعة الشيخ
   ويش هو يا آدم عند من السؤال؟ )) أولئك (( :قال اهللا تعاىل

  حكم املديح للنيب صلى اهللا عليه وسلم.......؟.الطالب:
ال تغلوا عليه الصالة والسالم امدح الرسول عليه الصالة والسالم مبا يستحق  ؟امدح وتكلم بالتوحيد: الشيخ  

  أقول امدح الرسول وتكلم يف التوحيد ،فيه
  املديح البدعي ؟ الطالب:

ولكن ينبغي إنكم تتفامهون معهم مثال  ؛هذا ممن منع مساجد اهللا أن يذكر فيها امسهيح البدعي املد :الشيخ
   هم معهم باليت هي أحسن.اى وبعدين تفضجتلس وال تعاند فيحصل فو 

وذكر ...ذبائحو  ببيضاءمجاعة يوم األربعاء جييئون  فيها عندنا كما قال أخ آدم مساجد  [كذلك] هبرض الطالب:
   ؟  ومتايل 
  هذا من السعي يف اخلراب ألن إقامة البدع يف املساجد خراب هلا : الشيخ 

    . ...الذي يريد اجللوس معهم الطالب:



  ؟............. الطالب:
يكسرون وا خيربونه ءبد بيوم  خيلونما شنيعرفوا أم معىن هذا عند النذير ملا حصل املصاحل معهم  : الشيخ

وأيضا للمؤمنني بالنسبة هلم هم  هي خربانة؛ ألجل إذا أخذها املسلمون وإذا اجلدران وخيربون األشياء اليت فيها
 .....بوها عليهم ر يعين هم اآلن خخراب 



فيها وجهان: أحدها أن تكون منصوبة بتقدير أن، منصوبة بنزع ال؛ قلنا لكم إن  اوعطف أيش؟ ما فيها و 

أو أا بدل  ؛من أظلم ممن منع مساجد اهللا من أن يذكر منعها من أن يذكر فيها امسه :اخلافض بتقدير من يعين

  .أن يذكر اهللا يف املساجدأن املعىن ومن أظلم ممن منع ب )) مساجد اهللا ((اشتمال من قوله: 

أولئك ما كان لهم أن  (()) ما معناها يا وليد؟  أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلى خائفين قوله: (( 

  )) ويش معناها ؟  يدخلوها إال خائفين

  ............. الطالب:

  وغريه من يفهم؟ الشيخ:

  خائفنيوهم عن دخول املساجد إال  يتخلفون املعىن أن هؤالء الناس ما  الطالب:

ألم كافرون باهللا عزوجل  ؛أي نعم صح يعين معناه كان الذي ينبغي أن ال يدخلوها هؤالء إال خائفون  الشيخ:

هذا املعىن، أو أن املعىن وجه آخر أن هذا ؟ فليس هلم حق أن يدخلوا املساجد إال خائفني فكيف مينعون عباد اهللا

ألن  ؛أو أا بشارة من اهللا عزوجل ؛ ال تدعوهم يدخلوا إذا ظهرمت عليهم إال خائفنيخرب مبعىن النهي يعين

سجد احلرام بأنه املهؤالء الذين منعوا املساجد ومنهم املشركون الذين منعوا الرسول عليه الصالة والسالم من 

  آلن.فاالحتماالت ثالثة ارجتف قلوم هي تستكون الدولة عليهم وال يدخلوا إال و 

   .........يستفاد من هذه اآلية الكرمية اآلن فوائد: 

أو أا لبيان حال هؤالء وأم ما كان ينبغي هلم  ،يعين ال تدعوهم يدخلوها إال خائفني .....نعم إما أا من  

وتكون هلم  أو أا بشرى من اهللا أا املسلمني سينتصرون عليهم ؛أن يدخلوا املساجد فضال أن مينعوا عباد اهللا

  املساجد إال يف حال خوفهؤالء  الغلبة حبيث ال يدخل

  .......: الطالب

   ال تدخل يف هذا تشري هو املعىن الكامل هلا تشري إىل ذلك .  الشيخ:

  )) وقالوا لن يدخل الجنة إال من كان هودا أو نصارى من فوائد اآليات اآلن ((

  عليه اليهود والنصارى من اإلعجاب.يستفاد من هذه اآلية الكرمية: بيان ما كان  

  . )) تلك أمانيهم ((لقوله تعاىل:  ؛ويستفاد منها أيضا: أن ما ادعوه كذب 

ومن فوائد اآلية: أن من اغرت باألماين وطمع يف املنازل العالية بدون عمل هلا ففيه شبه من اليهود والنصارى 

  أيضا.



؟ مراعاة ايش   ألن هذا من باب )) قل هاتوا برهانكم (( :ومنها: عدل اهللا عزوجل يف خماطبة عباده حيث قال

وأنه إن كان لكم بينة فهاتوها وهذا الشك من أبلغ ما يكون من العدل وإال  ، من باب مراعاة اخلصم؛اخلصم

  فاحلكم هللا العلي الكبري. 

  ومنها: أن هؤالء ال برهان هلم على ما ادعوه بدليل أم مل يأتوا به.

ولو كان هلم أدىن حيلة فيما يربر قوهلم ويصدقه ألتوا  )) إن كنتم صادقين ((لقوله:  ؛أيضا: أم كاذبون ومنها 

    به إذا فهم كاذبون.

بلى من أسلم وجهه هللا وهو محسن فله أجره عند ربه وال خوف عليهم وال هم  مث قال سبحانه وتعاىل: ((

  )) يحزنون

من أسلم  ((اإلخالص هللا لقوله:  ؛يستفاد من هذه اآلية الكرمية: أن أهل اجلنة هم الذين مجعوا بني وصفني 

  .))  وهو محسن ((والثاين: إتباع شرعه لقوله:  )) وجهه هللا

ا حسن النية وحده م ؛أو يف تربير التعبد هللا ،ومن فوائد اآلية: أن حسن النية وحده ال يكفي يف تربير العبادة

  . )) وهو محسن (( :من أين نأخذه؟ ألنه قال ؛يكفي يف تربير التعبد هللا

ملاذا؟ لعدم اإلحسان الذي  ؛حسن النية مع وهلم على بدعهم ول ثوابيتفرع على هذه الفائدة أن أهل البدع ال 

 المبأمرين إس مل حتسن واألجر مشروط قلنا ولكنك ؛فصاحب البدعة إذا قال أنا ما أردت إال خريا ؛هو املتابعة

  الوجه هللا والثاين اإلحسان.

  وأن العمل لن يضيع. )) فله أجره عند ربه (( ؛ومنها: ثبوت األجر يف اآلخرة 

  ومنها: إثبات اجلزاء أو هذا يكفي اليت قبله؟  

  أن اجلزاء من جنس العمل. :طيب إذا منها

  .))  ربهمعند  ((ومنها: عظم هذا التواضع إلضافته إىل اهللا يف قوله:  

وهلذا قال اهللا  ؛ذين الوصفني ومها؟ اإلخالص واملتابعةبحانه وتعاىل اخلوف واحلزن ملن تعبد هللا س انتفاءومنها:  

)) فمن تعبد هللا سبحانه تعاىل ذين  ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم األمن الذين آمنوا ((تعاىل: 

  الوصفني فإنه ال خوف عليه وال حزن.

 ،وحزنا أيضا؟ نعم وحزنا ؛غري املؤمنني متأل قلوم رعبا ؛: حسن عاقبة املؤمنني النتفاء اخلوف عنهم واحلزنومنها 

 كذلك يريهم اهللا أعمالهم حسرات عليهم)) وقال اهللا تعاىل: ((  وتقطعت بهم األسباب قال اهللا تعاىل: ((



ر هؤالء الذين ما هدوا إىل س)) إىل غري ذلك من اآليات الدالة على حت وأنذرهم يوم الحسرة )) وقال تعاىل: ((

   صراط احلميد .

  )) وقالت اليهود ((مث قال اهللا تعاىل: 

  ؟ لغريه مقلد وهو بدعة عمل من يؤجر هل الطالب:

  ماله أجر الشيخ :

  . . ؟شق األولبالوا تط للعمل وأو شر :انظر يعين تركوا الشق الثاين يف الطالب 

 ،ألنه لو كان عاملا ويش حيصل له؟ إمث ؛لكن هذا العمل هذا ما يؤجر عليه ألنه بدعة ولو كان جاهال  الشيخ:

ألن كل عمل يشرتط فيه شرطان:  ه؛فإذا كان جاهال قلنا أنت معذور باجلهل لكن هذا ال ينفع ؛حيصل عليه اإلمث

  ا مل يقبل مل ينفع .فإذا مل تكن املتابعة فإنه ما يقبل وإذ ؛اإلخالص واملتابعة

  إذا كان فيه خالف بعضهم يراه بدعة وبعضهم ال يراه بدعة ؟ الطالب: 

أن هذا من املشروع هو ما إىل إذا كان فيه خالف حسب ما يؤديه إليه اجتهاده إذا كان اجتهاده أداه   الشيخ:

صاحب البدعة اجلاهل قد  ابثإمنا صاحب البدعة قد ي ؛فهو يثاب ألنه يعمل هللا وهو يرى أنه متبع....هو 

يثاب  ،بدعة بالذاتالالنية العامة ما هي نية هذه العبادة بالذات هذه  ،من حسن القصدنية العامة اليثاب على 

   على حسن قصده على سبيل العموم أما أن يثاب على نية هذه العبادة املبتدعة فهذا ما ميكن.

اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب   وقالت ((

  ))  كذلك قال ال يعلمون مثل قولهم

 ،فاليهود يقولون النصارى ليسوا على شيء ؛مم الكافرة يكفر بعضها بعضااألهذا أيضا فيه دليل على أن 

لكن قبل بعثة  ؛من؟ بعد بعثة الرسول كلهم على خطأوالصواب مع  ؛والنصارى يقولون اليهود ليسوا على شيء

  اليهود ليسوا على شيء. ؛ فإنالرسول الصواب مع النصارى

وهم  ((لقوله:  ؛خالف للحق إذا كان عن علمإذا كان عن علم، تقبيح القول امل ومن فوائد اآلية: تقبيح القول

ه حيث قالوا ذلك وهم يتلون الكتاب ويعرفون فإن هذه اجلملة تفيد زيادة القبح فيما قالو  )) يتلون الكتاب

  احلق.        

 (( لقوله:  ؛وورثه من بعدهم مومن فوائد اآلية: أن هذا القول الذي قاله اليهود والنصارى قد ورث ممن قبله  

  .))  كذلك قال الذين ال يعلمون مثل قولهم

  .))  مةايحكم بينهم يوم القيفاهللا  ((لقوله تعاىل:  ؛مةاومن فوائد اآلية: إثبات يوم القي



  .))  فاهللا يحكم بينهم (( ؛ومنها: إثبات احلكم هللا 

 ؛مة بني يدي اهللااومن فوائد اآلية: أن هؤالء الذين اختلفوا يف احلق والباطل سوف يكون القضاء بينهم يوم القي

 ((   لقوله تعاىل:  ؟أيهما الذي خيصم  ؛ولصاحب الباطل أنت على باطل ،فيقول لصاحب احلق أنت على حق

)) وهلذا ما فيه حكم مبني  مة ولن يجعل اهللا للكافرين على المؤمنين سبيالافاهللا يحكم بينكم يوم القي

يعين القاضي ما يقول مثال للخصمني لن يكون لصاحبك  ؛إال فيها ،للخصم أن احلق له دون خصمه إال يف هذا

 ؛لكن هنا بني اهللا أن الكافرين ما هلم سبيل على املؤمنني ؛حبجته حىت إن تبني كل يديل ما يقول ،سبيال عليك

   ألن احلجة قائمة وواضحة للجميع . ؟ملاذا

ومن أظلم ممن منع مساجد اهللا أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان : (( تعاىل  مث قال اهللا

   )) ة عذاب عظيملهم أن يدخلوها إال خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في اآلخر 

وأظلم اسم التفضيل واسم التفضيل يقتضي  )) ومن أظلم( (لقوله:  ؛يف هذا دليل على أن املعاصي ختتلف

وإذا كانت  ؛بعضها أفضل من بعض ،كما أن املعاصي ختتلف فكذلك الطاعات ختتلفو  ؛مفضال ومفضال عليه

وذا نعرف أن القول الصحيح  ؛فبعض الناس أقوى إميانا من بعض ؛األعمال ختتلف فالعامل نتيجة هلا خيتلف

يتفاوت تفاوتا عظيما ال يف الكسب القليب وال يف الكسب  ،قول أهل السنة واجلماعة يف أن اإلميان يزيد وينقص

؟ تفاوم وال ال ،ويتفاوتون يف األعمال الظاهرة من قول أو فعل ،فإن الناس يتفاوتون يف اليقني ؛يتفاوت ،البدين

يف بعض األحيان يصفوا ذهنه وقلبه  ،بني حني وآخرأقواله نسان نفسه تتفاوت اإليف اليقني أظنه معروف حىت 

: إلبراهيموهلذا قال اهللا تعاىل  ؛ال ال؟ ويف بعض األحيان تستويل عليه الغفلةإو  ،حىت كأمنا يشاهد اآلخرة رأي عني

اآلن لو جاءين رجل وقال  ؛تفاوت الناس يف املعلوم أمر معلومو  )) أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي ((

ثالث الفإذا جاء  ؛فإذا جاء آخر وقال قدم فالن ازداد علمي ؛والرجل عندي ثقة صار عندي علم به ،قدم فالن

يف  أيضا يتفاوت الناس ؛فإذا رأيته أنا ازداد علمي فاألمور العلمية تتفاوت يف إدراك القلوب هلا ؛ازداد علمي

  ؛زيادة كمية اإلميانالليس كذلك؟ وهذه ااألقوال الذي يسبح اهللا عشر مرات أكثر من الذي يسبحه مخس مرات 

فبهذا يكون القول الراجح  ؛فالذي يصلي ست ركعات أكثر من الذي يصلي ركعتني ؛كذلك تتفاوت باألعمال

من خالفهم يف هذا؟ خالفهم طائفتان املرجئة  ؛بال ريب مذهب أهل السنة واجلماعة يف أن اإلميان يزيد وينقص

والناس ال يتفاوتون فيه وأفسق  ألن اإلميان إقرار القلب املرجئة قالوا إن اإلميان ما يزيد وال ينقص ؛واخلوارج واملعتزلة

ألن كل  قالواـ أعوذ باهللا ـ الناس وأعدل الناس يف اإلميان سواء نعم؟ حىت جعلوا إميان جربيل مثل إميان الشيطان 

  :سان باهللا وال يتفاوت نعم؟ وابن القيم يقولنواحد منهم يقر باهللا واإلميان إقرار اإل



    "سناناأل ماثلكالمشط عند ت  والناس في اإليمان شيء واحد  والناس في اإليمان عندهم"  

إىل آخر ما قال،  " الطوفان أمة نوح أعداء...  قبلهم سل بل وعاد ثمود واسأل ..........اسألفمث قال:  

ورجل مستقيم أبعد  ،نفس احملرمة لكنه يؤمن باهللالرجل يزين ويسرق ويشرب اخلمر ويقتل  ؛ندهم الناس سوءافع

 ؛الناس عن املعاصي وأقواهم يف طاعة اهللا فاإلميان يف هذا ويف هذا على حد سواء هذا معقول؟ ما هو معقول

الزاين لو هو  ،فات كله أصلهان ما يزيد وال ينقص لكن لو فات ميعاكسهم يف ذلك اخلوارج واملعتزلة قالوا اإل

يشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا كافر نعم؟ ما هو مؤمن واملرجئة أيش يوحد و يصلي ويصوم ويزكي و 

إمنا أهل السنة واجلماعة يقولون إن اإلميان يزيد وينقص  ؛غريبة ابدعـ أعوذ باهللا ـ يقولون مؤمن كامل اإلميان شف 

أيش  ؛واآلية اليت معنا تدل عليه ؛بالقلب ويف أقوال اللسان ويف أعمال اجلوارح كيفية يف إقرارالكمية ويف اليف 

ألن من عصى معصية أعظم صار  ؛وجه الداللة من اآلية؟ أن املعاصي تتفاوت فيلزم من ذلك تفاوت العاملني

  ظم جرما وإمثا.أع

سواء كان ذلك بالصالة أو قراءة  ؛أن يذكر فيها امسه ذكر اهللا، من ومنها من فوائد اآلية: حترمي منع املساجد من

  ذكر فيها امسه .يما جيوز أن متنع مساجد اهللا أن  ؛القرآن أو تعليم العلم أو غري ذلك

سرقة أو المثل أن تغلق خوفا عليه من اإلفساد أو  ،ومنها من فوائد اآلية: جواز منع املساجد ملصلحة املساجد 

   ألن احملرم ما هو؟ أن يذكر فيها امسه هذا حمرم والظلم ؛ما أشبه ذلك

 ىجر؟ إن اإلنسان خيلي مححجر تعرفون التحجر حترمي التحعلماء ذه اآلية على حترمي التواستدل به بعض ال 

ق الناس به أح ألن هذا املكان من ؛أن يذكر فيه اسم اهللا أن هذا منع يف هذا املكانبمكان له بالصف يقال 

 إذا بين ال إو  غري التسبيح الذي بين له املسجد ؟وتسبح نعالك نعالك تقعد فأنت اآلن حطيت  ؛أسبق الناس إليه

اآلن منعت هذا املكان من  ؛من أجله املسجدبين مشي لكنها ما يسبح التسبيح الذي وا للنعال حطهاملسجد 

يضع حذاءه جره حرام إن اإلنسان حتوالشك أن ؛ االستداللأيت إليه ويذكر اسم اهللا فيه وال ال؟ هذا وجه رجل ي

اإلنسان يف نفس املسجد  كانويستمتع بأوالده وأهله هذا ما جيوز أما نعم إذا  بيته يروح يبيع ويشري يروح مثال و 

إىل  سابقفهذا الشك أنه  ؛ة أخرى يف املسجدواحتاج إىل أن يأخذ هذا املكان يبقى فيه ويروح ينتفع يف جه

املسجد لكن رأى إن هذا املكان اآلن غري مناسب له ولكن حىت يف هذه املسألة لو مثال صار يف الصف الثاين 

فوصله الناس وصلوا إليه فالواجب عليه أن يقوم إىل مكانه يف الصف األول ألنه لو يبقى منع هذا املكان من أن 

    هللا.يذكر فيها اسم ا

  نعم؟  )) مساجد اهللا ((وذلك؟ إلضافتها إىل اهللا  ؛ومن فوائد اآلية الكرمية: شرف املساجد



فإذا وضع  ؛ألن مساجد اهللا معناها موضع السجود له ؛ومنها: أنه ال جيوز أن يوضع فيها ما يكون سببا للشرك

 ؛نعم أن نقرب فيها املوتى فإن هذا حمرم ؛مثل أيش؟ القبورفيها ما يكون سببا للشرك فقد أخرجناها عن موضوعها 

  فنكون قد أخرجنا املساجد عن موضوعها . ألن هذا وسيلة إىل الشرك

وهلذا قال اهللا  ؛هللا القاضي بتشريفها وتعظيمهاا ؟ من إضافته من أين نأخذ ؛ومنها: وجوب تطهري املساجد 

  ، منالناس فيها سواء؟ ال منها كن نقول أن)) مم وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود تعاىل: ((

ما نقول هذا إنسان شريف وكرمي وغين  ، سواءوالناس عباد اهللا يف مسجد اهللا سواء ؛إىل نفسه اهللا اأضافه اكو

ألا مساجد اهللا فكل من أتى  ؛الناس فيها سواء ؛وأمري ووزير وملك جيب أن يكون هو املقدم يف هذه املساجد

  إىل هذه املساجد لعبادة اهللا فإنه ال فرق بينه وبني اآلخرين. 

طيب هل يؤخذ من هذه اآلية الكرمية إنه جيوز للعامل أن خيصص مكانا للدرس يف هذه املساجد؟ إذا جيوز، جيوز 

هو وغريه سواء  ؛صلوا يف مكاينت لذكر لكنه إذا أقيمت الصالة ما مينع الناس يقول الجيعله لأن يتخذ مكانا 

   لكن إذا اختذ مكانا للجلوس وتعليم الناس أو موعظة للناس فإنه له حق.

فتقول: ال إله إال اهللا، سبحان اهللا، سبحان ربك  ؛ئد اآلية: أن ذكر اهللا البد أن يكون بامسهاومنها أي من فو  

فذكره سبحانه  )) أن يذكر فيهما اسمه ((قوله: ل نعم؟ تذكر بامسه ،رب العزة عما يصفون، سبحان ريب العظيم

وتعاىل بالضمري املفرد هذا بدعة وليس بذكر مثل طريقة الصوفية يقولون أفضل الذكر أن تقول هو هو هو هو 

أن يفىن عن مشاهدة  ،يرون أن أكمل حالة لإلنسان الفناء ـ والعياذ باهللاـ أليش؟ ألنك ال تشاهد إال اهللا  ،هو

فتثبت اثنني واحد منفي واحد مثبت بل  فال تقول ال إله إال هو ؛يث أنه ما يشاهد عندهم إال اخلالقسوى اهللا حب

   فهذا الشك إنه من البدع وليس ذكرا هللا عزوجل بل هو من املنكرات.حسب قوهلم قل هو هو هو 

والتخريب كما قلنا يف التفسري إنه  )) وسعى في خرابها (( لقوله: ؛ومن فوائد اآلية الكرمية: حترمي ختريب املساجد

وما أشبه ....يشقق مثال يقطع األسالك  صاجل عفمن احلسي أن يكسر اللمبات أن يقش ؛معنويو  ،حسي

  .ذلك

  .............؟ الطالب:

ألنه  ؛ومن املعنوي أن يفعل ما يشوش على املصلني والقارئني ؛هذا تعمري وليس ختريب ،ال ال هذا طيب  الشيخ:

ال ال؟ إأن احليلولة بني الناس وبني إحسان ذكر اهللا ختريب و  ريبوال  ؛إذا شوش عليهم ما أحسنوا ذكر اهللا

وهلذا قال العلماء حيرم أن يرفع صوته بقراءة القرآن وهو يف  ، ختريب وإفساد معنوي؛ختريب وإفساد معنوي

  . بذكر اهللايرفع صوته جييء املسجد إذا كان يشوش على املصلني مع أنه 



البشارة للمؤمنني بأن  :)) أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إال خائفين ((ومن فوائد اآلية الكرمية يف قوله:  

حتماالت اليت ذكرناها االوهذا على أحد  ؛فهؤالء الذين منعوهم سوف ال يدخلوا إال وهم خائفون ؛العاقبة هلم

.  

والعذاب  ،ومنها: أن عقوبة من منع مساجد اهللا أن يذكر فيها امسه وسعى يف خراا اخلزي والعار يف الدنيا 

  يم يف اآلخرة . عظال

تعد يف على العباد فإن اهللا قد جيمع لفاعله بني العقوبتني عقوبة الدنيا فيه أن الذنب إذا كان  ومن فوائد اآلية:

أصابكم من مصيبة فبما كسبت وما  ((أما إذا كان هللا فإن اهللا تعاىل ال جيمع له بني العقوبتني  ؛وعقوبة اآلخرة

وهذا إذا كانت املعصية تتعلق  ؛)) قال العلماء يعين وال جيمع لإلنسان بني العقوبتني أيديكم ويعفوا عن كثير

ملعصية متعلقة باملخلوق فقد جيمع اهللا بني حقه من عبده مرتني أما إذا كانت ا يستويففإنه ال ؛مبن؟ باهللا عزوجل

 ، يشفي قلب املظلومعقوبة الدنيا ملاذا؟ مثل ما قال اهللا عزوجل يشفي قلب املظلوم ؛العقوبتني هلذا الفاعل

املعتدى عليه وال ال؟ وال شك أن اإلنسان إذا اعتدى عليك مث رأيت عقوبة اهللا فيه أنك تفرح بأن اهللا سبحانه 

فاحلاصل يا إخواننا إذا قال قائل كيف يقول اهللا هلم يف الدنيا خزي وهلم يف اآلخرة  ؛ك منهوتعاىل اختص ل

ن هذه العقوبة تتعلق حبق املخلوق فلذلك عاقب اهللا فاعلها أل :نقول ؟عذاب عظيم واهللا ال جيمع بني العقوبتني

  تص له. قيف الدنيا واآلخرة ألجل أن يشاهد املظلوم أن اهللا تعاىل ا

  .))  ولهم في اآلخرة عذاب عظيم ((لقوله:  ؛مةاا: إثبات يوم القيومنه

ولكن اهللا سبحانه  ؛ومنها: أن عذاب اآلخرة أعظم من عذاب الدنيا كما أن نعيم اآلخرة أعظم من نعيم الدنيا 

مبشاهدة ألنه ما يستقيم فهم الوعيد وال فهم الوعد إال بأيش؟ إال  ؛وتعاىل يري عباده منوذجا من هذا ومن هذا

هل خناف؟ ما خناف إال خوفا إمجاليا  ؟حنن ما ندري ويش هياهللا مثال توعد بالنار  كانلو   ؛منوذج من ذلك

وكذلك لو توعد بالنعيم يف اجلنة حنن ما نعرف ويش هذا النعيم نعم؟ كان ما يكون لنا رغبة مثل ما إذا  ؛عاما

  عني ووجدنا نظريه يف االسم يف الدنيا. 

  درس اجلديد اآلن؟ الونبتدئ 

)) هللا املشرق واملغرب الالم هذه للملك  وهللا المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه اهللا قال اهللا تعاىل: ((

إذا فاهللا تعاىل مالك  ؛يعين أن اهللا تعاىل مالك املشرق واملغرب وما الدنيا كلها إال مشرق ومغرب ؛واالختصاص

وقد وردت املشرق واملغرب يف القرآن  ؛واملغرب كذلك مكانه ؛مكانهمانه؟ املشرق مكان الشروق أو ز  ؛لكل شيء

رب  ((ويف آية أخرى قال:  )) وهللا المشرق والمغرب ((فهنا قال:  ؛ومجع ،ومثناة ،مفردة :على ثالثة أوجه



أقسم برب فال  ((ويف آية ثالثة:  )) رب المشرقين ورب المغربين ((ويف آية ثانية قال:  )) المشرق والمغرب

 ؛وجه الثالثة؟ نقول أما املشرق فال ينايف املشارق وال املشرقنيهذه األفكيف جنمع بني  )) المشارق والمغارب

 و(( ))رب المشرقين ورب المغربين ((وأما  ؛بأل فهو للجنس الشامل الواحد واملتعدي ملاذا؟ ألنه مفرد حملى

 ؛ال إما مجع املشارق واملغارب باعتبار الشارق والغاربفاجلمع بينهما إما أن يق )) رب المشارق والمغارب

 ؛وثين باعتبار مشرق الشتاء ومشرق الصيف منه؛ ويش ؟ القمر والنجوم وما حيسن واجدألن الشارق والغارب 

عظيمة ما يعلمها  تفمشرق الشتاء تكون الشمس يف أقصى اجلنوب والصيف يف أقصى الشمال وبينهما مسافا

األرض ميكن  أيام الصيف مسافة عظيمة يعين كرب ملسافة من مشرقها يف الشتاء إىل مشرقها يفشف ا ؛إال اهللا

، أكثر ما نكم الحظوا أن سورة الرمحن أكثر ما فيها بصيغة التثنيةإمث  ،فهي ثنيت ذا االعتبار ؛آالف اآلالف

 أما عند العظمة (( ؛رب بصيغة التثنيةفلذلك كان من املناسب اللفظي أن يذكر املشرق و املغ فيها بصيغة التثنية؛

؟ بصيغة  )) ويش جاء بصيغة فال أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم

وهللا المشرق  ((طيب ؛  ألن املثىن نص يف داللته على احلصر ؛ألن اجلمع أدل على التعظيم من املثىن ؛اجلمع

   أي مشرق كل شارق ومغرب كل غارب . )) والمغرب

  )) نشوف أين ويش إعرابه؟ أين أظن أننا نعلم أا؟فأينما تولوا فثم وجه اهللا  ((

  ظرف : الطالب

اجلملة ما هو اجلملة  )) تولوا ((لك شرطية أين شرطية وما زائدة وذال، هي ظرف لكنها أخص من   الشيخ:

  ضارع وال ماضي وال أمر؟ هي م )) تولوا و((الفعل هذا فعل الشرط 

  مضارع: الطالب

فإذا تولوا فعل  )) يوم تولون مدبرين ((تولون؟ نعم يف القرآن:  :ويش دليل أا مضارع؟ هل تقوله الشيخ:

   ،مضارع جمزوم بأداة الشرط وعالمة جزمه حذف الواو والنون فاعل

  حذف النون؟: الطالب

اسم  )) ثم ((و ؛الفاء هي رابطة جلواب الشرط )) فثم وجه اهللا ((طيب وقوله:  والواو فاعل  ،نعم   الشيخ:

 مبتدأ )) وجه ؛ و((وهو متعلق مبحذوف خرب مقدم إشارة وهو ظرف لكنه ظرف اسم إشارة  يشار به للبعيد

اآلن اإلعراب ما من فني فأين  )) تولوا ((وما معىن  ؛وخربه يف حمل جزم جواب الشرط مؤخر واجلملة من املبتدأ

 ((     تتجهوا وقوله فثم أي فهناك واإلشارة إىل اجلهة اليت توليت إليها وقوله: )) تولوا ((؟ )) تولوا ((معىن 

وقال بعض  ؛فقال بعضهم: املراد به وجه اهللا احلقيقي ؛اختلف فيه املفسرون من السلف واخللف )) وجه اهللا



وذلك ألن  ؛جهة أي فثم أي ففي املكان الذي اجتهتم به جهة اهللا عزوجلفوجه مبعىن  ؛املراد به اجلهة :العلماء

لكن الراجح أن املراد به الوجه احلقيقي ألن ذلك و  ؛ففيها للعلماء قوالن ، حميط بكل شيء؛اهللا حميط بكل شيء

وقد أخرب النيب عليه الصالة والسالم أن اهللا تعاىل قبل وجه املصلي واملصلون إىل  ؛هو األصل وليس هناك ما مينعه

فأهل  ...؛أين يتجهون؟ أحد إىل الشرق وأحد إىل الغرب وأحد إىل الشمال وأحد إىل اجلنوب حسب مكانه

ضح؟ وكل اليمن يتجهون إىل الشمال وأهل الشام إىل اجلنوب وأهل جند إىل الغرب وأهل مصر إىل الشرق وا

فعلى هذا يقول اهللا عزوجل معىن اآلية  ؛لكن هذا االجتاه الذي جيمعهم القبلة وكل يتجه إىل وجه اهللا ؛يتجه جهة

سواء إىل املشرق أو إىل املغرب أو إىل الشمال أو إىل أنكم مهما توجهتم يف صالتكم فإنكم تتجهون إىل اهللا 

ا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باهللا. . أن تولو ليس البر  ((أفهمتم؟ وحنو منه  ،اجلنوب

. ((   



  بديع مبعىن؟ ؟ولكن ما معناه الشيخ:

  فاعل يعين فعيل الطالب: 

  فعيل مبعىن؟ ا����:

  مبدوع بديع مبعىن مبعين مفعول يعين: الطالب 

  ال ا����: 

  مبعىن مبدع  الطالب:

  طيب هلا نظري يف اللغة العربية عيسى؟ .فعيل مبعىن مفعل مبعىن مبدع  ا����:

  ال  الطالب: 

  مثل . ا����:

  مثل قول الشاعر ما أنا حافظه   الطالب:

  قتيل: الطالب

  مبعىن مقتول ال ألن قتيل  ا����:

  مل، مسيع مبعىن مسمعؤ ليم مبعىن مأ  الطالب:

  صحنعم  أليم مبعىن مؤمل، مسيع مبعىن مسمع ا����:

  مسيع مبعىن سامع؟  : الطالب

  مسيع مبعىن مسمع. ؛ال مبعىن مسمع وعليه قول الشاعر: ا����

  أم الرحيانة الداع السميع  يؤرقين وأصحايب  الطالب:

بديع  ((طيب و ؛السميع مبعىن املسمع .......هجود  أم الرحيانة الداع السميع  يؤرقين وأصحايب :ا����

  .مبعىن مبدعهما على غري مثال موجدمها على غري مثال سبق )) السموات واألرض

؟ ويش الغرض من هذه اجلملة ))  بديع السموات واألرض ((الغرض من هذه اجلملة ويش الغرض من قوله:  

  ويش الغرض منها؟ من يعرف؟  )) بديع السموات واألرض ((

يعين إن الذي قادر على إبداع السموات واألرض قادر على أن خيلق ولدا  ؛إن اهللا اختذ ولدا وا:الرد على من قال

من أين  املالئكة  ،جاء من أم فأين أبوه؟ قالوا أبوه اهللا ؟هبدون أب ألن النصارى قالوا املسيح ابن اهللا وين أبو 

يعين والقادر على بدع السموات واألرض  )) بديع السموات واألرض ((فاهللا قال:  ؛قالوا بنات اهللا ؟جاءت

   قادر على أن خيلق بشرا بدون أب.



  ا قضى؟)) مشسان ويش معىن إذ إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون طيب قوله: (( 

  إذا أراد قضائه.  الطالب: 

   هل يأيت الفعل مبعىن إرادته؟الشيخ: 

  نعم الطالب:

  ؟ مثل  الشيخ:

  كان إذا قام إىل الصالة ...  الطالب:

  أبغى من القرآن ؟  الشيخ:

  )) إذا قمتم ((قوله:  الطالب: 

  أي أردت قراءته.  )) فإذا قرأت القرآن فاستعذ باهللا ((وقوله:  ،فاغسلوا ؟ نعم الشيخ: 

  طيب ما الدليل على تأويل قضى مبعىن أراد؟ ما الدليل على أن قضى مبعىن أراد أن يقضي؟

         ؟ من غري اآلية هذه ؟ دليل من القرآن ألن القرآن يفسر بعضه بعضا وجنيء لكم اآلية من القرآن الدليلب 

  ؟))  وقضى ربك أن ال تعبدوا إال إياه (( الطالب:

إنما أمره إذا  (())  إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكونآفة العلم النسيان اهللا أكرب،((  ؛ال  :الشيخ

صلح أن جنعل قضى ليس مبعىن أراد بل مبعىن فعل ي ت لكمقل على أين )) أراد شيئا أن يقول له كن فيكون

يعين أنه إذا قضى شيئا فإن ذلك ليس أمرا شاقا عليه نعم؟ ليس  ؛فإمنا يقول له عند فعله كن فيكون ؛شيئا

  لقضائه إال أن يقول كن فيكون. 

  فيها قراءتان )) فيكون ال، سالمة (( ؟عبد الرمحن أو ما حضرت مها ،قراءتان )) فيكون ((طيب يف قوله: 

  ما ذكرناه الطالب:

  ما ذكرناه؟  الشيخ:

  لألمر أو على تقدير فعل شرط حمذوف؟ اجواب )) فيكون (( بفيه النص الطالب:

  فهو يكون.  الشيخ:

  الرفع  والثاين يكون علىفهو يكون  الطالب:

   أي فهو يكون. أي على تقدير االستئناف الشيخ:



تكون  بفعلى قراءة النص )) فيكون ((وقراءة ثانية:  )) فإنما يقول له كن فيكون (( بفيها قراءتان: النص 

تكون الفاء للسببية وعلى قراءة الرفع تكون على االستئناف أي فهو  ،جوابا لألمر كن فبسبب ذلك يكون

  إذا قال له كن فإنه يكون.طيب كن هذه تامة وال ناقصة عبد اهللا ؟ ؛يكون

   تامة الطالب: 

  ويش السبب؟ أو ألن التمام أحسن من النقص؟تامة  الشيخ:

  ....... الطالب:

   عجيب صحيح؟ طيب إذا نكمل اآلية .  الشيخ:

كوين أو شرعي نقول إنه    ءاهنا القض ا))إذا قضى أمر (())  إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون((      

إنما أمره إذا أراد شيئا  ((حيتمل أا مبعىن أراد أن يقضي كما يدل على ذلك قوله:  ىوقض ؛كوين القضاء كوين

والفعل يطلق على  ))إذا أراد  (( :قال ،إذا قضى شيئا :ما قال )) إذا أراد شيئا (( )) أن يقول له كن فيكون

)) وكان النيب صلى  وإذا قمتم إلى الصالة)) ((  فإذا قرأت القرآن فاستعذ باهللا (( :إراداته املقارنة مثل قوله

                                          أي إذا أراد يقوله. ) أعوذ باهللا من الخبث والخبائث (اهللا عليه وسلم إذا دخل اخلالء قال: 

أو واحد األمور؟ واحد األمور يعين الشؤون أي إذا قضى شأنا من  ،أمرا واحد األوامر))  أمرا ((طيب وقوله: 

كلمة واحدة كن بدون تكرار  )) فإنما يقول له كن فيكون ((شؤونه سبحانه وتعاىل فإن ذلك ال يصعب عليه 

إمنا هذه أداة حصر أي ما يقول له  )) فإنما يقول ((وقوله:  نعم؟ فيكون يكون على ما أراد اهللا سبحانه وتعاىل.

أيضا تامة أي فيكون  )) فيكون ((فهي تامة  ؛وكن هنا تامة أي احدث أو يعين حدث حيدث احدث ،إال كن

والغرض من هذه اجلملة أيضا إثبات أن عيسى عليه الصالة والسالم ليس  ؛فيحدث كما أمره اهللا سبحانه وتعاىل

قال اهللا عزوجل:  ،كن  :كال ! ولكن بالكلمة   جل وعالألنه كان بأي شيء؟ بازدواج بني مرمي وبني اهللا ؛بابن هللا

 )) كنخلقه من تراب ثم قال له   (( ،)) آدم خلق من غري أب وال أم إن مثل عيسى عند اهللا كمثل آدم ((

ن بشرا فكان فالذي قدر على أن خيلق آدم بدون أب وال أم يكون أقدر على أن خيلق بشرا بدون أب من أي ك

وا قول اهللا أنظر إذا أردمت مثاال لذلك فاقر ا )) فيكونفإنما يقول له كن  ((وقوله سبحانه وتعاىل:  أم بال أب. 

زجرة واحدة يزجر ا اخلالئق كل اخلالئق اليت أعدمت ))  فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة تعاىل: ((

 فإذا هم بالساهرة (( ؛ شفعلى أن تقوم حية فتقوممة يزجرها اهللا مرة واحدة ااهللا إىل يوم القي هاوفنيت منذ خلق

هؤالء اخللق من  )) فإذا هم بالساهرة ((إذا فجائية كما تعرفون والفجائية تدل على املباشرة والتعقيب  ))

حيصيهم؟ ما حيصيهم إال الذي خلقهم على اختالف أصنافهم وأشكاهلم وكربهم وصغرهم بكلمة واحدة سبحان 



وأنه إذا  ،هذا دليل على كمال قدرته جل وعلى وسلطانه وعزته ؛اهللا العظيم إذا هم بالساهرة على ظهر األرض

قولون من أين يأيت عيسى؟ من أين تأيت املالئكة؟ ذا يكون فكيف ت ؛أراد شيئا ال ميتنع عليه يقول له كن فيكون

له ما في السموات  (( :ثانيا )) سبحانه (( :أوال ؛من عدة أوجه لهؤالء هذا القو بطال اآلية فيها دليل على إ

وإذا  (( :ويش بعد؟ وخامسا )) بديع السموات واألرض (( :ورابعا )) كل له قانتون (( :وثالثا )) واألرض

مخسة أوجه كلها تدل على بطالن دعوى هؤالء الذين يقولون إن اهللا  )) أمرا فإنما يقول له كن فيكون قضى

   .))  فإنما يقول له كن فيكون ((اختذ ولدا حبجة أن هذا أمر لن يكون إال أن يكون ولدا هللا نعم؟ طيب 

  ؟ واألرض خلقت يف ستة أيام  مثل السماوت.... هناك أشياء خلقت بغري كن: الطالب

  ؟نك غريخلقت بما ا من قال إ الشيخ:

  ؟ بس يف ستة أيام :الطالب

كل شيء يتكون   ؛انتهت يف ستة أيام ،هي تتكون شيئا فشيئا ،هي تتكون شيئا فشيئا طيب ستة أيام  الشيخ:

  كن  :البد أن يكون قد قيل له

  ؟ كل شئ من تراب غري آدم الطالب: 

   كل الكون مرادهو  )) إنما أمره إذا أراد شيئا ((اآلية  ؛شيء خلقه من تراب مث قال له كن فيكونكل  الشيخ:

  ؟لكن خلق بيده  الطالب:

 .                                                          بيده وقال له كن فكانخلقه  ما خيالفنعم   الشيخ:

 ؟                                                                                 خلقت بيدي أو بيدي الطالب:

                         .كلمة أيضا مث قال له كن فيكونبالصحيح لكن مع كونه خملوقا باليد هو  الشيخ:

   ؟ فوراه تعقيب كن فيكون يدل على وجود الطالب:

إمنا نعم القول قد ال يقول له كن  ،آدم بيد اهللا عزوجل الشك أن اهللا أراده نعم أصل اخللق اآلن تكوين الشيخ:

فيكون اخللق والتكوين باليد بدون أن يقال له  ؛إال بعد أن أمت خلقه بيده ما قال له كن إال بعد أن أمت خلقه بيده

                                                                                          .فيكون كونه إنسانا بشرا بقول كن نعم؟ شيء

  ؟ ... طيب ما يف شيء: الطالب

   ما أعرف شيئا الشيخ:

  ؟  قال كن مث بيده اهللا تعاىل كتب التوراة والزبور  طيب  الطالب:



نزل به جربيل كلماته ما و القرآن تكلم به  ؛القرآن كله ما قال كن ىتح يقال له كن املسائل الشرعية ما  الشيخ:

       وهلذا تعترب التوراة من كلمات اهللا. ؛؟الكتابة من كلمات ؛هو يقول هي نفسها كلمات

   ؟  أنه بعده فورا شيخ يف فرق بني يتكون ويكون يتكون شيئا فشيئا لكن يكون فالظاهر الطالب: 

كان فأن يكون نطفة  تعاىل إذا أراد أن كل شيء يريده فيقول كن مثال هذا الذي يتكون اجلنني أراد اهللا   الشيخ:

 كل شيء فإنه مراد هللا سواء كان ؛مث بعد ذلك أنشأ له خلقا آخر ،قال كن نطفة فكان مث علقة مث إىل آخره

ألن من سنة اهللا تعاىل التطوير  ؛ بتطوريف هذا أن شيئا حيدث فجأة هكذا إالأعرف متطورا أو حادثا فجأة وال 

 )) إذا قضى أمرا ((وعندنا اآلن عموم  ؛كل شيء البد أن يكون له تدريج حىت يتم وينتهي  ؛يف الشرع والقدر

هذا ما ميكن خيرج من هذا العموم إال شيء نعلم علم  )) فإنما يقول له كن فيكون ((وكل أمر فهو مقضي له 

شيئا  خيلق وصحيح أن آدم خلق اهللا له باليد ما نستطيع أن نقول إن اهللا تعاىل كلما أراد أن ،اليقني أنه خرج منه

أي  على ما يريد مث قال له كن   بإرادته أنشأه بيدهما نستطيع هذا قد يكون اهللا سبحانه وتعاىل،منه يقول له كن

ذا جيب أن ينظر فيه فال أدري ه ) أجعل من خلقته بيدي كمن خلقته بكلمتي (وأما حديث:  ؛كن بشرا سويا

   ؟هطيب ويش بعد ؛....إن شاء اهللا حتققون لنا عن صحته

)) هؤالء املكذبون للرسل واملراد م من يف عهد  وقال الذين ال يعلمون لو ال يكلمنا اهللا أو تأتينا آية ((      

الذين ال يعلمون هم الذين يف  )) كذلك قال الذين من قبلهم( (الرسول عليه الصالة والسالم بدليل قوله: 

فاقرتحوا على النيب عليه الصالة  )) لوال يكلمنا اهللا أو تأتينا آية ((قالوا:  ؛عهد الرسول عليه الصالة والسالم

ومع ذلك ما آمنوا به فدل هذا على أن اقرتاحهم إمنا  ؛والسالم أشياء جاء النيب عليه الصالة والسالم بأعظم منها

 (( ؛ألن الرسول صلى اهللا عليه وسلم جاء بأعظم مما اقرتحوه ؛وليس لقصد الوصول إىل احلق ،هو تعنت وعناد

هل يلزم انتفاء صدق الرسول عليه الصالة والسالم النتفاء اآلية اليت  )) قال الذين ال يعلمون لو ال يكلمنا اهللا

 ؛مبعىن أن األشياء قد يكون هلا أدلة متعددةألن الثابت ال يتعني بدليل واحد  ؛طلبوا وهو تكليم اهللا هلم ؟ ال يلزم

فثبوت رسالة الرسول عليه الصالة والسالم ال تتوقف على هذه اآليات اليت اقرتحوها مادام أنه قد أتى بآيات 

ملاذا؟ ألن املدلول له أدلة  ؛وهلذا من القواعد املقررة انتفاء الدليل املعني ال يستلزم انتفاء املدلول ؛أقوى منها

ابراهيم ملا جادله الذي قال أنا أحيي وأميت  ؛إذا قدرنا أنه مل يثبت ذا الدليل فقد ثبت بدليل آخر ؛دةمتعد

ال املهم أن الذين قالوا لو  ))؛ إن اهللا يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب ((جاء بدليل آخر 

وصدق الرسول عليه الصالة والسالم وال  نقول تكليم اهللا سبحانه وتعاىل لكم ال يستلزم وجوده ؛يكلمنا اهللا

ه هذا غري مسلم هذ اآليةجتيئنا قول البد تفكونكم   ؛انتفاءه عدم صدقه لوجود آيات وأدلة أقوى مما زعمتم



حاجة وجاء من إنسان  مثل ما لو طلبت ؛آيات دالة على صدقه فطلبكم هذه اآلية املعينة هذا تعنت مادام وجد

ن فالن وهي نفس احلاجة ويش معىن هذا؟ معىن هذا تعنت مطلوبك حصل أما  مإال  ا لك قال أنا ما أبغي

يم اهللا هلم ال يريدون بذلك تشريف اهللا هلم لألن تك ؛تعنت بكذا وكذا بدون سبب وهؤالء بدون سببتكونك 

ثبات رسالة إيريدون به لكن ماذا يريدون به؟  ؛لو أرادوا هذا لقلنا إنه طلب معقول ؛بالكالم ما يريدون هذا

أنا أقول اآلن لو كانوا طلبوا  عرفتم وإال ال اهللا يكلمناخلي  صادقيه الصالة والسالم يقولون إن أنك الرسول عل

أن يكلمهم اهللا تشريفا هلم لكان طلبهم معقوال نعم؟ لكن هم طلبوا أن يكلمهم اهللا لتثبت بذلك رسالة الرسول 

  هذا؛م تعنت إذ أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم أتى  بأعظم من دعوى منكالنقول هذه  ؛صلى اهللا عليه وسلم

؟ كأم ما جاءهم آية على صدق الرسول عليه ))  أو تأتينا آية ((سبحان اهللا  )) أو تأتينا آية ((كذلك قالوا: 

ول األول تعنت كوم يقرتفون شيئا معني يق ،ودحفاألول تعنت والثاين ج ؛الصالة والسالم وهذا من اجلحود

ال ما نؤمن والثاين جحود وإنكار أو تأتينا آية ألن ما فيه شك أنه جاءم آيات عظيمة أكرب آية إجيبوه و 

إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من قال هلم اهللا سبحانه وتعاىل: ((  ؛جاءم هذا القرآن

قدروا؟ ال، إذا القرآن من حممد صلى اهللا عليه وسلم؟ ال، لو كان من حممد  ،بسورة من مثله توائا))  مثله

إذا أو تأتينا آية نقول  ؛الستطاعوا أن يأتوا مبثله ألم مثله وإن كان هو أفصحهم بسبب ما نزل عليه من الوحي

   جاءم آية بل آيات.ألنه  ؛ ملاذا؟ االقرتاح األخري الشك أنه جحود وإنكارريهذا األخ

)) كذلك أي مثل هذا القول قال الذين من  كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم قال اهللا عزوجل: ((   

قول الذي قالوه واقرتحوه هذا الأي مثل  )) كذلك ((توكيدا لقوله:  )) مثل قولهم ((وعلى هذا يكون  ؛قبلهم

)) قالوا أرنا اهللا عيانا وإال ما نؤمن  قالوا لن نؤمن لك حتى نرى اهللا جهرة (( اقرتحوه من قبلهم قوم موسى

قال اهللا عزوجل:  ؛ون وقد أوتوا من اآليات بأعظم مما اقرتحوهحينكرون ويقرت  ،فهذه دأب املكذبني للرسل ؛لك

 كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم (( :والغرض من قوله )) كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم((

الغرض من هذا تسلية الرسول عليه الصالة والسالم وال ال؟ ألن اإلنسان املصاب إذا رأى أن غريه أصيب فإنه  ))

يتسلى بذلك وهذا أمر معلوم وال ال؟ افرض مثال لصوصا هامجوا على بيوت فسرقوا من إنسان مائة  فهو 

ون عليه كثريا نعم؟ اخلنساء ملا  ،ن عليهري؟ و صسرق منه مائتني ويش ييقول مسع الثاين  لكن أصبح  ،حيزن

                                                                                    مات أخوها صخر قالت: 

                                  على إخوانهم لقتلت نفسي      ولو ال كثرة الباكين حولي"



                                              ." أسلي النفس عنه بالتأسي      ي ولكنوما يبكون مثل أخ         

كذلك  (( من قبلك نفاهللا تعاىل يسلي رسوله عليه الصالة والسالم بأن هذا القول الذي قيل لك قد قيل للذي

األولون واآلخرون قلوم  )) شف تشابهت قلوبهم ((قال اهللا عزوجل:  )) قال الذين من قبلهم مثل قولهم

عناد والتعنت واجلحود من أول ما بعثت الرسل إىل خامتهم حممد صلى اهللا عليه المتشاة يف رد احلق وإبطاله و 

القلوب قلوب أهل الكفر والعياذ باهللا والعناد متشاة إمنا خيتلف األسلوب، املوضوع  ؛مةاوسلم بل وإىل يوم القي

(( قد يقرتح هؤالء شيئا وهؤالء شيئا لكن الكالم على جنس االقرتاح وعدم القبول  ؛واحد لكن األسلوب خيتلف

والقلوب يقول  )) مثل قولهم (( :شف القول يقول )) تشابهت قلوبهم (( :وهلذا قال )) تشابهت قلوبهم

 ؛تشات فهل معىن ذلك أن املشاة هي املماثلة وال ال؟ الذي حنن قررنا فيما سبق أن املشاة ليست كاملماثلة

 ؛و الريب أن القلوب تتشابه وإن تطابقت األقوال ؛ال ال؟ نعمإاملقاربة واملماثلة هي املساواة و  معناهاألن املشاة 

   ليس يف قلوب هؤالء من شدة الكفر والعناد ولكن األقوال تكون متطابقة.إذ قد يكون يف قلوب هؤالء ما 

بينا مبعىن أظهرنا ألن   )) قد بينا اآليات لقوم يوقنون (())  قد بينا اآليات لقوم يوقنون قال اهللا تعاىل: ((   

كل عالمة تعني   ؛دلوهلامجع آية وهي العالمة املعينة مل )) اآليات ((وقوله:  ؛وبني مبعىن أظهر ،بان مبعىن ظهر

فآيات اهللا تعاىل هي العالمات الدالة عليه أي  ؛تسمى آية له فاآليات املعينة ملن هي آية  ؛ى آيةممدلوهلا تس

فاآليات  ؛وقد ذكر أهل العلم أا تنقسم إىل قسمني: آيات شرعية وآيات كونية ؛املعينة له سبحانه وتعاىل

الشرعية ما جاءت به الرسل من الوحي وكانت آيات ألنه ال يوجد هلا نظري يف صدق األخبار وحسن القصص 

 ،كالم البشر يف هذه األمور الثالثة وهي: صدق األخبارمنآيات اهللا الشرعية ليس هلا نظري  ؛وعدل األحكام

والثالث؟ وعدل  ؛ةقصص نافعة وعرب عظيمكلها   .....وحسن القصص يعين مجيع القصص اليت يف القرآن ليس

سائرة وغري السائرة ما ميكن جتد ال ثلال يوجد هلا نظري أبدا مهما وجدت مثال من النظم والقوانني وامل ؛األحكام

ألنه ميكنك أن حتاج  ؛كذلك اآليات الكونية وظهورها أعظم وأبني  ؛إذا فهو آية من آيات اهللا ؛مثل هذا القرآن

  مثل أيش؟ وإال ال نكر اهللا ا عقليا من ي

  ليل وار الطالب:

  أي نعم مثل السموات واألرض والشمس والقمر والليل والنهار وكل شيء  الشيخ:

  "تدل على أنه واحد            آية له في كل شيء و "                                   

املوقن تبينت له اآليات  )) لقوم يوقنون ((نه قد بينها لكن ملن؟ إهذه اآليات يا مجاعة يقول اهللا  ؛فهي آيات ؛

ورمبا تنطمس ورمبا تنطمس عليه األمور ويكون بعد الشك ـ  والعياذ باهللاـ الشاك ما تتبني  ،وعرفها والشاك ما تتبني



يكون مع الشك فقد  ؛رحلتني بني اإلقرار واإلنكاراملألن الشك كما تعرفون مرحلة  بني  ؛إىل مرحلة اإلنكار

دليل على  )) قد بينا اآليات ((ويف هذه اآلية  ؛والشك ال يكفي يف اإلميان ؛والعياذ باهللا يصل إىل حد اإلنكار

 ،أما من شك فإنه ال تنفعه اآليات ،أن اهللا أقام احلجة وعلى أن اآليات ما تنفع كل أحد إمنا تنفع من أيقن

   ))  ال يؤمنونوما تغني اآليات والنذر عن قوم  (( .....

؟                                                         ألن السورة مدنية  كانوا باملدينة شيخ هذا القول قول اليهود الذين  الطالب: 

اآلية  نزول ال هي عامة يعين وقال الذين ال يعلمون عامة وقال فعل ماضي تشمل الذي موجود يف زمن الشيخ :

   والذي قبله .

    ؟ أو فلق القمر القمر شق هي يعلمون ال الذين طلبها اليت اآلية هل: الطالب 

يهلكون إذا  نأجيبوا ذه اآلية والذي ، طلبوا آية غري معينة ؛العلماء قالوا إم طلبوا آية غري معينة ،ال الشيخ :

   فإم يهلكون.أجيبوا إذا طلبوا آية معينة وأجيبوا هلا وا فحقرت ا

 اهللا     لوال يكلمنا(( )) يعين معناه أن هؤالء الذين يقولون  إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا قال اهللا تعاىل: ((

    أين امسها؟  ،وإن للتوكيد )) إنا أرسلناك (( :يرد عليهم ذه اآلية)) 

  ضمري: امسها الطالب

  وين هو؟   الشيخ :

  ال الطالب:

  ؟ الوين   الشيخ :

  : ناالطالب 

كن ما تقول امسها ؛ لإننا ذف لتوايل األمثال مع أا أحيانا ال حتفقط  لكنها حذفت النون ؛ امسها نا  الشيخ :

 :األلف بأين أخشى أن أحدكم يقول امسها األلف إذ أن األلف ال تكون ضمريا إال إذا اتصلت بالفعل نعم؟ مثل

ألن النيب  ؛حذف املرسل إليهم إلفادة العموم ؟أرسلنا ملن )) ناك بالحقإنا أرسل (( ؛وما أشبه ذلك ،وقام ،قال

إنا  ((صلى اهللا عليه وسلم مرسل إىل مجيع اخللق وغريه من الرسل إىل من؟ إىل قومهم خاصة أما الرسول 

الباء هنا للمصاحبة واملالبسة يعين أرسلناك متلبسا باحلق أو أن  )) إنا أرسلناك بالحق ((. وقوله: )) أرسلناك

أن ما أرسلت  :والثاين ؛أن إرسالك حق :أحدمها ؛هذه الرسالة يعين أن اآلية حتتمل معنينييف حلق ااملعىن حامال 

الباء  وعليه ؛فالرسول عليه الصالة والسالم رسالته حق ؛فهمتم الفرق بني املعنيني؟ واملعنيان ثابتان ؛به حق

وعلى هذا فالباء للمصاحبة  ؛والرسل عليه الصالة والسالم ما أرسل به فهو حق ما أرسل به فهو حق ،للمالبسة



فإن أضيف  ؛واحلق قلنا إنه ضد الباطل وهو الثابت املستقر ؛ألن ما جئت به حق ؛يعين رسالتك مصحوبة باحلق

ما جاء به الرسول صلى اهللا عليه سلم  ؛كام فاملراد به العدلوإن أضيف إىل األح ،إىل األخبار فاملراد به الصدق

الظاهر أنه ال خيفى على اجلميع أن احلق  )) وتمت كلمة ربك صدقا وعدال ((فهو حق يف أخباره ويف أحكامه 

ليس كذلك؟ إذا كان هكذا فمن رام احلق وجده ومن أعرض عنه إىل الباطل ا ،مقبول ومطلوب من كل نفس

حال من أين؟ من الكاف  )) بشيرا ((اللهم صل وسلم عليه  )) بشيرا ونذيرا ((فهمتم؟ طيب  ،عوقب حبرمانه

ألن  ؛فجمع اهللا له بني كونه مبشرا منذرا ؛حال أخرى بواسطة حرف العطف )) نذيراو  ((.... )) أرسلناك (يف 

ة النيب عليه الصالة والسالم جامعة  فعليه تكون رسال ؛للنهي اإلنذارو املناسب لألمر البشارة  ،ما جاء به أمر وي

يف سورة  ،اهللا تعاىل يف عدة آيات هومن الذي ينذر ا؟ بين ؟بني البشرى وبني اإلنذار ، فمن الذي يبشر ا

))  لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ((الكهف: 

)) إذا فالرسول صلى اهللا  لدا        بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قومافإنما يسرناه  ((وكذلك قال: 

هؤالء ينذرهم  ؛ومنذر للد مجع ألد وهو اخلصم املعاند ،الذين يعملون الصاحلاتعليه وسلم مبشر للمتقني 

ن العقوبة بأوإذا قلنا  ؛أي نعم مها أو إحدامها البد أن يأتيهم عقوبة ،الدنيوية أو األخروية أو مها؟ مها ،بالعقوبة

   الدنيوية والدينية. :تشمل حرمان اإلنسان من الطاعة واإلميان فالبد أن يكون معاقبا باألمرين

وال  ((قراءتان إحدامها:  )) وال تسأل (()) يف قوله:  بشيرا ونذيرا وال تسأل عن أصحاب الجحيم((      

 للمجهول يعين وال تسأل أنت عن أصحاب اجلحيم والفعل مبين ،بال النافية )) تسأل عن أصحاب الجحيم

وال تسأل عن  ((والقراءة الثانية:  ؛ألنك بلغت واحلساب على من؟ على اهللا ؛يعين ما يسألك اهللا عنهم

أو وال  ؛فعل مضارع مبين للفاعل وال تسأل أنت )) تسأل ((وال تسأل على أن ال ناهية و )) أصحاب الجحيم

وال  ((على القراءة األوىل  أما واملعىن ، وال تسأل أيها املخاطب؛تسأل أيها املخاطب أو وال تسأل أيها املخاطب

 ((وعلى القراءة الثانية  ؛فاملعىن أنك ال تسأل عنهم وكيف مل يؤمنوا إمنا عليك البالغ وعلينا احلساب )) تسأل

املراد به اإلنذار والوعيد يعين ال تسأل عن أحواهلم فإم ف )) وال تسأل عن أصحاب الجحيم (( ) وال تسأل

 أصحاب ((و ،اجلحيم النار نسأل اهللا العافية ،ألم أصحاب اجلحيم ـ والعياذ باهللاـ يف أمر ما حيتاج إىل السؤال 

تسأل صاحب هو املالزم أصحاب اجلحيم أحد يسأل عن حاهلم هل هم يف نعيم وال يف بالء ال تسأل ال ال ))

ؤالء املكذبني هلوهذا يف غاية ما يكون من اإلنذار  ؛عن حاهلم فإم والعياذ باهللا يف حال ال يتصورها اإلنسان

    املخالفني الذين هم أصحاب اجلحيم. 

   بشري من أين مشتقه؟  الطالب:     



م به أيضا كميكنين أذكر  بشري من البشرى والبشرى مصدر من بشر والتبشري كما قلنا أظنه مر علينا لكن الشيخ:

تكون يف غري ما يسر إال أحيانا وإمنا مسيت بشرى لظهور أثرها على  وال أن البشرى والبشارة هي اإلخبار مبا يسر

ر تربق آثار وجهه كما الرسول عليه الصالة والسالم إذا سر استنار وجهه حىت كأنه سفإن اإلنسان إذا  ؛البشرة

ما شاء اهللا  وجييئك ،تعرف إنه حمزون .....اإلنسان جييئك ،وهذا أمر ظاهرطلقة قمر صلى اهللا عليه وسلم 

فبشرهم بعذاب  ((كما وإما لعظم وقعها عليهم مبا يؤمل  تعرف أنه مسرور وقد تطلق البشارة إما ألوجهه يتأل

عليه لرسول صلى اهللا وا ؛أي مبا خياف منه ، اإلنذار اإلعالم باملخوفةأما اإلنذار فهو اإلعالم باملخوفة )) أليم

   وهي اجلنة وينذر مبا خياف منه وهو النار. وسلم الشك أنه مبشر مبا يسر

   ؟  فيصدق اشتقاق اللغويه هوجمالمح تغري ت يضر املشؤم الذي: الطالب   

ألن كون اإلنسان يتغري وجهه مبا  ؛حسب العرف واالستعمال ما يقال إال فيما يسر مالكنه مأي نع  الشيخ:

فقد جرى  ؛يسره هذا أمر مطلوب يسرتيح إليه اإلنسان وكونه يبشر بأمر يؤثر عليه وإن كان تغري لكن أمر مكروه

 ((التهكم كما قال بعض العلماء يف قوله:  ومراد اوقد تطلق  ؛العرف بأن البشارة إمنا تكون يف األشياء احملبوبة

  ؛وإما من باب احلقيقة على أن اجلسم أو البشرة تتأثر بذلك )) مفبشرهم بعذاب ألي

  ؟ضاف إليها املكل حبسب    الطالب:

فلهذا  ؛ألن تغري البشرة ذا أمر مطلوب وحيبه اإلنسان ؛سب لكن أصل البشارة تكون فيما يسرحب   الشيخ:

لكنه ما يقال بشره إما على سبيل التهكم أو نادرا وال ه ومبا خياف منه ملقيلت فيما يسر وإن كان قد يتأثر مبا يؤ 

يلزم من كون االشتقاق هلذا املعىن أن يتأدى إىل غريه كما قلنا يف مجع مثال مزدلفة تسمى مجعا الجتماع الناس 

    فيها وال تسمى عرفة مجعا وإن كان الناس جيتمعون فيها ليس هذا بالزم.

وهي هلا  ؛هي النار العظيم هي النار العظيمة )) الجحيم (())  حيموال تسأل عن أصحاب الج قال: ((     

                          وجهنم كل ذلك الختالف أوصافها وإال فهي واحدة . ،ومنها السعري ،ومنها اجلحيم ،منها النار ؛أمساء كثرية

  من أمسائها اهلاوية ؟ الطالب:

    الشيء يهوي فيها وهي ما تسميها باهلاوية. قعر او من أمسائها لكنها يف احلقيقة هلال، ما ه  الشيخ: 

)) كأن النيب صلى اهللا عليه وسلم حيب أن  ولن ترضى عنك اليهود وال النصارى حتى تتبع ملتهم مث قال: ((

أن هؤالء اليهود والنصارى فبني اهللا عزوجل  ؛والذي حيب أن يتألفهم حيب أن يرضوا عنه ؛يتألف اليهود والنصارى

وهلذا أول  ؛باملودة فإم لن يرضوا العناد ما ميكن يرضون عنك مهما تألفت ومهما ركنت إليهم بالتألف  قوم ذو



سول صلى اهللا عليه وسلم املدينة كان حيب موافقة أهل الكتاب فيما مل ينه عنه مث بعد ذلك تركهم ما قدم الر 

   أي دينهم . )) حتى تتبع ملتهم لن ترضى عنك اليهود وال النصارى ((وخالفهم قال اهللا تعاىل: 



   ما املراد ا؟ )) أو تأتينا آية ((طيب قوله: أم ال يؤمنون حىت يكلمهم 

  أي املعجزة )) أو تأتينا آية (( الطالب:

  عالمة على؟ الشيخ:

  نبوة حممد صلى اهللا عليه وسلم: عالمة على الطالب

  ؟  يعين بالذين من قبلهم حسني؟ من )) قال الذين من قبلهم مثل قولهم ((أي نعم. قوله:   الشيخ:

  اليهود والنصارى  الطالب:

  ؟ حتفظ يا غامن شيئا مما قالوا الشيخ:

  )) أرنا اهللا جهرة (( :قول اليهود: الطالب 

صاحل  )) تشابهت قلوبهم ((. قوله: نعم  )) لن نؤمن لك حتى نرى اهللا جهرة (( :قول اليهود ملوسى الشيخ: 

  ؟ ما معىن التشابه

  ......... التشابه: الطالب

  عها مما قبلها يا امساعيل؟ضما مو  )) لقوم يعلمون قد بينا اآليات ((قرب الشيء من الشيء. قوله:   الشيخ:

  موقعها مما قبلها يف املعىن نعم؟  

  تعليل الطالب:

  تعليل أليش؟  الشيخ:

  قوهلم هذا جمرد تعنت وأن كامل وأا ال جدوى هلا وأن القرآن   يف الرد عليهم يف دعواهم  الطالب:

يعين اآليات قد جاءت مبينة ما  )) اتقد بينا اآلي (( :فقال اهللا )) أو تأتينا آية (( :يعين يقال لقوهلم  الشيخ:

  فيها إشكال. 

  استئنافية شيخ؟ : الطالب

ال قيد فيما احلفيما قبلها  ....ألنه )) أو تأتينا آية (( :ال استئنافية للرد عليهم استئنافية إلبطال قوهلم الشيخ:

   . ةبينميعين أن اآليات قد جاءت  )) أو تأتينا آية (( :استئنافية إلبطال قوهلم يف قبلها أن هذه

  الباء معناها؟  )) إنا أرسلناك بالحق ((قوله تعاىل: 

  : ........الطالب

  ؟ )) أرسلناك بالحق ((ما معىن  ؛املصاحبة؟ نعمو  الشيخ:

  احلق بالقول  الطالب:



  ويش معىن بالقول؟ الشيخ:

  احلق مثبتاأرسلناك أي   الطالب:

  ويش بعد؟  الشيخ:

    يعين مالزم لك؛ أنت تعمل باحلق معك احلق وكذلك : يعين مصاحباالطالب 

 فهو صاحبة أن ما جئت بهفمعىن املالبسة أن رسالتك حق الرسالة حق، ومعىن املاملصاحبة  واملالبسة   الشيخ:

  .هو مرسل به حق أيضاو فتكون الرسالة حقا وما جاء به  ؛حق

  باعتبار األحكام يا عبد اهللا؟ طيب ما هو احلق 

  الشيء الثابت :الطالب

   حكام فاملراد به؟األوإذا أضيف إىل  هذا باعتبار األحكام أحسنت؛  الشيخ:

   العدل: الطالب

    أظن كملنا اآلية؟طيب وإذا أضيف إىل  األخبار؟ املراد به الصدق.  نبت عنه عن عبد اهللا أو عبد الرمحن الشيخ:

  فيها قراءتان ما مها؟ )) وال تسأل عن أصحاب الجحيم ((قوله: 

  قراءة وال تسأل والثاين وال تسأل  : الطالب

   ؟يش الفرق بينهما؟ وحسام على اهللاأ  :الشيخ

  ال تسأل عن أحواهلم الطالب:

  طيب.  ؟يرثى هلا  فهم يف حالال تسأل عن أحواهلم؛ :الشيخ

م وأيضا هم يف حال ال  فكأنه يقول ال تسأل عنهم وال .... ؛حنن قلنا فيما سبق إن القراءتني تعتربان معنيني

  يف عذاب ال نظري له نسأل اهللا العافية.ـ والعياذ باهللا ـ حيتاجون إىل السؤال عنهم ألم 

  نبدأ الدرس أو نأخذ الفوائد؟  

  آية هذه بقيت الطالب:

  أي؟    :الشيخ

  )) ولن ترضى عنك اليهود وال النصارى ((: الطالب

  اأي نبدأ   :الشيخ

  بدأنا ا  الطالب:



الفوائد ألجل ما يكثر علينا مث  أخذ الفوائد البد نأخذالفوائد ايش وقفنا عليه.... ن ؛بدأنا ا؟ طيب  :الشيخ

   نعجز نأخذ الفوائد.

ية اآل)) يستفاد من  وهللا المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه اهللا إن اهللا واسع عليمقال اهللا تعاىل: (( 

  ففيها عموم ملك اهللا. ؛ألن املشرق واملغرب حيتويان كل شيء ؛الكرمية: عموم ملك اهللا

  .))  فأينما تولوا فثم وجه اهللا ((لقوله:  ؛ومنها أيضا: إحاطة اهللا تعاىل بكل شيء 

 ؛فله ملك املشرق واملغرب توجيها اخلقا وتقدير  ومن فوائد اآلية أيضا: أنه لعموم ملك اهللا تعاىل للمشرق واملغرب

 ؛القبلة كله متهيد لتحويل القبلةكلها منها إىل نسخ   )) ما ننسخ من آية أو ننسها ((وقد قلنا لكم إن قوله: 

 ((فإذا شاء جعل االجتاه إىل اليمني وإذا شاء جعله إىل اليسار  )) هللا المشرق والمغرب (( :فكأن اهللا يقول

  .))  أينما تولوا فثم وجه اهللاف

حيث   جواز الصالة عند العذر إىل ،...جواز الصالة إىل حيث كان وجهك عند العذر :ومن فوائد اآلية أيضا

  كان وجهك. 

ولكن اآلية  ؛رت به اآلية أيضافسوقد  ؛إذا كانت الصالة نافلةيف السفر منها جواز الصالة إىل اجتاه مسريك و 

  أمشل من هذا نعم؟. 

  .))  وجه اهللا ((لقوله:  ؛ومنها: إثبات الوجه هللا سبحانه وتعاىل

  ألن مث إشارة إىل املكان لكن أين هو؟  )) فثم ((لقوله:  ؛ومنها: أن اهللا تعاىل له مكان 

  فوق السموات الطالب:

إبطال  ه، وفي) للجارية أين اهللا؟ قالت في السماء( قال النيب عليه الصالة والسالم  ؛نعم يف العلو الشيخ :

يبطله إحدامها بدعة احللولية القائلني أن اهللا يف كل مكان بذاته فإن هؤالء قوهلم باطل  ؛لقول بدعتني ضالتني

نفاة املعطلة الذين والثاين قول النفاة املعطلة الذين يقولون نقول البدعة الثانية قول ال ؛السمع والعقل والفطرة أيضا

عامل باليقولون إن اهللا ال داخل العامل وال خارجه وال فوق العامل وال حتته وال ميني العامل وال مشال العامل وال متصل 

هذا القول قال بعض أهل العلم لو قيل لنا صفوا لنا العدم ما وجدنا وصفا أشد عامل نعم؟ الوال منفصل عن 

  ألن هذا املعدوم حقيقة هذا هو املعدوم. ؛إحاطة من هذا الكالم للعدم

واسع يف أي  )) واسع عليم (( ومن فوائد اآلية الكرمية أيضا: إثبات امسني من أمساء اهللا ومها: واسع وعليم،

كل شيء من صفاته   ،مسعه ال اية له ،قدرته الاية هلا ،علمه ما ال اية ،شيء؟  كل صفاته واسعة ال اية له



لتعلموا أن اهللا على كل شيء  فإنه على أعلى ما يكون من السعة واإلحاطة، العلم أيضا حميط بكل شيء ((

  ))  قدير وأن اهللا قد أحاط بكل شيء علما

من مجع السمع والعلم  ،صفة ثانية من مجع السمع والعلم :إثبات السمع والعلم نستفيد :أيضا نستفيد ومنها

  ىل أن علم اهللا واسع، واسع مبعىن أنه ال يفوته شيء من كل معلومة ال يف األرض وال يف السماء.إلإلشارة 

  من أين تؤخذ؟ ؛ومنها: إنفراد اهللا بامللك 

  تقدمي اخلرب  الطالب:

   .))  وهللا المشرق والمغرب ((تقدمي اخلرب يف قوله:   الشيخ :

  )) ونتوقالوا اتخذ اهللا ولدا سبحانه بل له ما في السموات واألرض كل له قان ((   

       حيث سب اهللا سبحانه وتعاىل هذه السبة العظيمة فقال:  اإلنسان وطغيانه تفاد من هذه اآلية: بيان عتوسي 

شتمني ابن آدم وليس له ذلك وكذبني ابن آدم وليس له  (يف احلديث الصحيح:  ))؛ ولدا إن اهللا اتخذ ((

ـ ) فهذا من أعظم  ذلك أما شتمه إياي فقوله إن اهللا اتخذ ولدا وأما تكذيبه إياي فإنه لن يعيدني كما بدأني

وهو يشري   )) اتخذ اهللا ولدا ((العدوان ففيه دليل على طغيان اإلنسان من حيث هو وعتوه لقوله:  ـ والعياذ باهللا

  ؟ اليهود، والنصارى، واملشركون. كما تقدم يف التفسري إىل ثالث طوائف من

أوال يف قوله سبحانه فإن تنزهه عن  ؛من فوائد اآلية: أن اهللا أبطل هذه الدعوى الكاذبة من عدة أوجه ،ومنها

 ،يقصد به؟ اإلعانة ودفع احلاجة أو بقاء العنصر ألن اختاذ الولد ؛النقص يقتضي أن يكون منزها عن اختاذ الولد

أبطل اهللا هذه الدعوى  :وثانيا له ؛ومنزه أيضا عن املماثلة ولو كان له ولد لكان مثيال  ،واهللا تعاىل منزه عن ذلك

واململوك ال يكون ولدا للمالك حىت إنه شرعا إذا ملك اإلنسان  )) بل له ما في السموات واألرض ((بقوله: 

فاهللا خالق وما سواه خملوق فكيف يكون  ؛فاململوك ما ميكن يكون ولدا للمالك ؛ماذا يكون؟ يعتق عليه ولده

وجه الثالث من إبطال هذه الدعوى أن مجيع العباد كل العباد الذي يف السموات ال ؟ املخلوق ولدا للخالق

والولد ال يكون له مثل ذل العبد إذا كان اجلميع عبيد له كيف يكون أحد  ؛كل له خاضعون ذليلونواألرض  

أنه سبحانه وتعاىل  :ومنها الوجه الرابع ؛ أمام أبيه كما يذل العبد أمام سيده؟ الالعبد هل يذل  ؟منهم ولد له

نا بال أب فالقادر على خلق السموات واألرض قادر على أن خيلق إنسا ؛بديع السموات واألرض أي مبدعهما

فالقادر على بدعهما قادر  )) بديع السموات األرض (( :نعم؟ وهم يقولون إنه ما له أب فأبوه هو اهللا، فيقول

لخلق السموات واألرض أكبر  على أن يكون له ولد قادر على أن خيلق أنسانا بدون أب كما قال تعاىل: ((



)) ومن كان هذه قدرته فهل  يقول له كن فيكون إذا قضى أمرا فإنما الوجه اخلامس: (( ؛)) من خلق الناس

  .فبطلت شبهتهم اليت احتجوا ا على أن عيسى ابن اهللا ؛؟ ال يستحيل يوجد ولدا بدون أبأن يستحيل عليه 

  ............؟ الطالب:

من هذه اآلية فوائد النرجع إىل  اآلن انتهينا من األدلة اليت أبطل اهللا به هذه الدعوى الكاذبة للتغليب الشيخ :

  ويش الدليل؟  ؛منها أوال: االمتناع أن يكون هللا ولد

  وجوه األربعةال الطالب:

  وجوه اخلمسة. الهذه  ،وجوه اخلمسةال الشيخ : 

  .)) بل له ما في السموات واألرض ((لقوله:  ؛عموم ملك اهللا سبحانه وتعاىل :وثانيا

 ))  له ما في السموات واألرض ((من أين تؤخذ؟ من تقدمي اخلرب  ؛ومن الفوائد: أن اهللا ال شريك له يف ملكه 

فاملعىن اخلاص هو قنوت العبادة والطاعة كما  ؛واملعىن اخلاص ،املعىن العام :أن القنوت يطلق على معنيني :ومنها

دة الشرعية )) نعم؟ هذا قنوت أيش؟ الطاعة والعبا أم من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يف قوله تعاىل: ((

مريم اقنتي  يا )) وكما يف قوله: (( وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين وكما يف قوله تعاىل: ((

وهذا شامل لكل من يف السموات واألرض  ،قنوت الذل العام :)). والثاينلربك واسجدي واركعي مع الراكعين

؟ حىت الكفار ذا املعىن قانتون هللا سبحانه  تون هللاحىت الكفار قان )) كل له قانتون ((كما يف هذه اآلية: 

  وتعاىل. 

  فإا خملوقات عظيمة.  ؛السموات واألرض عببد ويش هو؟  ؛ومنها: عظم قدرة اهللا سبحانه وتعاىل

ما  قال اهللا تعاىل: (( ،ألن هذه السموات واألرض على نظام بديع عجيب ؛ومنها: حكمة اهللا سبحانه وتعاىل

)) هذا النظام الواسع الكبري العظيم ما خيتل وال يتغري على مر السنني  الرحمن من تفاوتترى في خلق 

كل   ،كل شيء منظم  عظيمة حكمةوحكمة عظيمة أيضا بالغة  ،ويش يدل عليه؟ على قدرة بالغة باهرة ،واألعوام

كل سائر على حسب ما بشيء فيفسده وال يغري شيئا شيئا بل   ءشيء منظم تنظيما بديعا متناسبا ما يصتدم شي

القوة  :يستفاد منها )) بديع السموات واألرض ((إذا  )) وأوحى في كل سماء أمرها (( :أمر به قال اهللا تعاىل

  والقدرة واحلكمة نعم؟ 

وهي كما قال اهللا تعاىل  ،فكم هي؟ سبعة ؛ألن اجلمع يدل على العدد ؛ومن فوائد اآلية: أن السموات عدد

وقد دل القرآن والسنة وإمجاع  ؛)) بعضها فوق بعض خلق اهللا سبع سموات طباقاأم ترى كيف  طباق ((



ألن هذا كفر  ؛املسلمني على أن السماء جرم حمسوس وليس كما قال أهل اإلحلاد إن الذي فوقنا علو ال اية له

  ألنه كافر بالقرآن والسنة وإمجاع املسلمني.يكفر الذي يؤمن ذا 

ا قضى أمرا فإنما إذ ((لقوله:  ؛بحانه وتعاىل ال يعجزه شيء وال ميتنع عن أمره شيءومنها أيضا: أن اهللا س 

  .))  يقول له كن فيكون

 ا قضى أمراإذ ((مثل هذه اآلية: القضاء القدري  ؛وقضاء شرعي ،يقضاء قدر  :ومنها: إثبات أن القضاء نوعان 

وقضى ربك أن ال  ((قضاء الشرعي كقوله تعاىل: الو  )) فإنما يقول له كن فيكون (( أي قدره كونا وخلقا ))

فهو  ؛ألنه لو قضاه قدرا ما أشرك أحد لعبد الناس كلهم اهللا ؛ال قدرا؟ شرعاإقضى شرعا و  )) تعبدوا إال إياه

أن القضاء الشرعي قد يقع وقد ال يقع يعين قد يفعله املقضي عليه وقد ال يفعله،  :والفرق بينهما ؛قضاء شرعي

قنوت العام الوين البد أن يفعله والبد أن يقع يف املقضي عليه كما أين اآلن ذكرت الفرق بني والقضاء الك

  ألنه ذل هللا عزوجل كونا وقدرا . ؛واخلاص أن القنوت اخلاص حيمد عليه القانت والقنوت العام ال حيمد عليه

  .))  فإنما يقول له كن فيكون ((كقوله:   ؛ومن فوائد اآلية: إثبات القول هللا

  ومنها: أن قوله حبروف 

  )) قل ((  الطالب:

  ال قل ما فيها قل الشيخ :

  كن.   : الالطالب

  كن هذه حروف.  الشيخ :

ما  هله صرحية يف توجيه القول للمقول له ولوال أنه يسمعو  )) فإنما يقول له كن ((أن قول اهللا مسموع  :ومنها

  وهلذا يسمعه املوجه إليه األمر فينتفع. ؛صار يف توجيهه له فائدة

يقول له  إذا قضى أمرا فإنما  ((ومنها: أن اجلماد خاضع هللا سبحانه وتعاىل حىت اجلماد وجه ذلك؟ ألن قوله:  

  نعم. اجلماد إذا قال اهللا له كن كان  ،يشمل األمور املتعلقة باحليوان واملتعلقة باجلماد )) كن فيكون

من  ؛ما يف تراخي بل يكون على الفورية ،أنه ليس بني أمر اهللا بالتكوين وبني كونه تراخي :ةومنها من فوائد اآلي

   والفاء تدل على التعقيب على الرتتيب والتعقيب نعم؟ )) بالفاء فيكون (( :خذ؟ من قولهؤ أين ت

  السماوت ........ حقيقة ؟: الطالب

  نعم حقيقة ....ما يف إشكال  الشيخ :

  من الذي خالف يف أن كالم اهللا سبحانه تعاىل حبرف وصوت؟  )) يقول له كن فيكونفإنما  ((طيب 



  اجلهمية: الطالب

ال اجلهمية ما خالفوا قالوا كالم اهللا حبرف وصوت لكن كالم اهللا خملوق ما هو من صفاته  ؛األشاعرة  الشيخ :

وأن  ،كلهم يقولون إن الكالم هو املعىن القائم بالنفس  لكن األشاعرة و الكالبية واملاتريدية ؛واملعتزلة كذلك

ما  ،وهلذا قال بعض احملققني إنه ليس بيننا وبني املعتزلة يف الكالم فرق ؛احلروف واألصوات عبارة عنه أو حكاية

لذي بني املعتزلة يقولون ا ،لكن هؤالء يقولون ؛ألننا اتفقنا على أن ما بني دفيت املصحف خملوق ؛بيننا وبينهم فرق

يقولون عبارة فكان املعتزلة يف هذه الناحية خري منهم كانوا خريا منهم يف هذه  أولئكدفيت مصحف كالم اهللا و 

عبارة عنه والكل اتفقوا على أن ما بني  هذه ألم يقولون هذا كالم اهللا وغريهم يقولون ما هو كالم اهللا ؛الناحية

يتكلم بكالم بصوت  أن اهللا سبحانه تعاىلبفاملهم أن أهل السنة واجلماعة يؤمنون  ؛دفيت مصحف فإنه خملوق

 ؟كيف ميكن أن نتصور هذا وحنن نقول إن اهللا ليس كمثله شيء  :ولكن إذا قال قائل ؛أنه مسموعو وحروف 

القول نعم؟ هل  حقيقة النطق ا أوو نعم احلروف هي احلروف لكن كيفية النطق  :قلنا ؟وأنتم تقولون إنه باحلروف

إنه حبرف وصوت ألننا  اقلنإذا فمن هنا نعرف أننا ال نكون مشبهة  ؛يشبه نطق املخلوق وقوله؟ ال ما يشبهه

   نقول صوت ليس كأصوات املخلوقني بل هو حسب ما يليق بعظمته وجالله.

ل الذين من قبلهم مثل وقال الذين ال يعلمون لو يكلمنا اهللا أو تأتينا آية كذلك قا مث قال اهللا تعاىل: ((

  ) ) قولهم تشابهت قلوبهم

ألن كوننا كون اآلية تأيت على حسب  ؛يستفاد من هذه اآلية: أن أهل الباطل ال يعارضون احلق إال بباطل

صود ثبوت الرسالة باآليات سواء تعنت واستكبار وإال فاملقصود ويش املقصود؟ املق ؟مقرتحهم هذا ويش هو

وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر  لو جاءت اآليات على ما اقرتحوا ما آمنوا (( له مث إن ،وها أم الحاقرت 

  )) سحرتنا باألول وسحرتنا بالتايل. مستمر

وهذا يقوي صاحب احلق على ثبوته على ما عنده  ؛طيب إذا أهل الباطل ال ميكن أن يعارضوا احلق إال بباطل

  وعلى إنكاره للباطل ال تتزعزع ما دمت على حق فإن أهل الباطل كل ما عندهم عبث.

كل إنسان يكابر احلق وينابذه فإنه   )) وقال الذين ال يعلمون (( ومنها: وصف من مل ينقد للحق باجلهل 

وكأن هذا الكالم يقتضي احلصر فهو خاطئ نعم؟ عصر النور وذا نعرف أن من مسى هذا العصر  ؛أجهل الناس

عصر النور حقيقة هو عصر النيب  ؛ألن هذا العصر حقيقة عصر الظلمة إال من أنار اهللا قلبه ؛ال خمطئ؟ خاطئإو 

     أما عصرنا اآلن كله جهل كله عناد كله استكبار والعياذ باهللا. ؛عليه الصالة والسالم وأصحابه هذا عصر النور



ولو كان الكالم   )) لو ال يكلمنا اهللا ((من أين؟  ؛بأن اهللا يتكلم حبرف وصوت يقرون ومنها: أن املشركني   

فاملشركون يقرون بأن اهللا  ؛كما قال األشاعرة بالنفس ما كان لكالم اهللا هلم فائدة ألنه يف نفسه ما يسمعونه

إذ أن الوحي هو كالم اهللا إذا أنكرنا  ؛ثبت كالم اهللا يألنه حقيقة األمر ما ميكن تثبت الشرائع بدون أن  ؛يتكلم

  .؟ نعم كالم اهللا كيف يثبت الوحي

هذا مدعى غريهم إذ أن من مل يأت  )) أو تأتينا آية (( :ألن قوهلم ؛ومنها أيضا: أن ما من رسول إال وله آية 

تلتكم ايقول أنا رسول اهللا آمنوا يب وإال ق جيئ من بين جنسنا ال ال؟ رجل يأيت مثالإو  ،هبآية ال يالم من مل يصدق

لكن الرسل تأيت  ؛ما نطيعه ولو أننا أنكرناه لكنا غري ملومني ،كم وأموالكم نطيعه وال ال؟ الء واستحللت نسا

فاهللا تعاىل ما يرسل الرسل  ) ما من رسول إال أعطاه اهللا من اآليات ما يؤمن على مثله البشر( يات اآلب

   ويرتكهم بدون تأييد أبدا .

  ؟  . . .أن اليهود  ظاهر اآليات الطالب:   

  استكبار أو تأتينا آية نقول جاءتكم آيات ما هي آية واحدة  الشيخ :

  )) كيدوني جميعا((  : .........الطالب

ثم ال تنظرون إني توكلت على اهللا ربي كيدوني جميعا  (( :طيب أكرب آية هذا التحدي هلم إنه قالالشيخ  

   ....))  وربكم

 قولهم كذلك قال الذين من قبلهم مثل  أن أقوال أهل الباطل تتشابه (( كذلك ومن فوائد اآلية الكرمية:      

 )) فأنت لو تأملت الدعاوي الباطلة اليت رد ا املشركون رسالة الرسول عليه الصالة والسالم من زمنه إىل اليوم

)) واليوم يقولون للمتمسكني بالقرآن والسنة هؤالء  إذا رأوهم قالوا إن هؤالء لضالون لوجدت أا متشاة ((

  هؤالء دراويش ما يعرفون شيء نعم؟ ،رجعيون

                                                   .))  تشابهت قلوبهم ((منها: تشابه قلوب الكفار لقوله: و  

                              .))  قد بينا اآليات (( يف قوله: )) أو تأتينا آية ((ومنها إبطال دعوى قوهلم: 

    العلم النافع فإم ينتفعون. ،ومنها: أنه ال ينتفع باآليات إال من رزقهم اهللا العلم

 ؛مه ظهر له من آيات اهللا ما مل يظهر لغريهألنه إذا ازداد عل ؛: أنه كلما ازداد اإلنسان علما ازداد إمياناومنها 

لقوم يعلمون لكن لقوم  تأنا حسب )) لقوم يوقنون ((نعم  )) قد بينا اآليات لقوم يعلمون وهلذا قال ((

و التصديق من غري شك هو ه األول وقلت بينا اآليات لقوم يوقنون اإليقان ريتفسالإذا نعود عن ؛ يوقنون

 ؛فكل إنسان مؤمن فإنه يتبني له من آيات اهللا ما مل يتبني لغريه ؛ال شك معهالتصديق من غري شك تصديقا 



يستفاد من اآلية الكرمية: أن كل مؤمن فقد ف  وكلما ازداد اإلنسان إميانا تبني له من آيات اهللا ما مل يتبني لغريه.

     تبينت له اآليات.

اهللا هذا الوحي الذي جاء به الرسول صلى اهللا عليه  ألن من آيات ؛ويستفاد منها أيضا: زيادة العلم باإلميان   

فإن الوحي من آيات اهللا فكلما كنت مؤمنا تبني لك من هذه اآليات ما مل يتبني لغريك فباإلميان يزداد  ؛وسلم

وما جعلنا أصحاب النار إال مالئكة وما جعلنا عدتهم إال فتنة للذين كفروا ليستيقن  العلم قال اهللا تعاىل: ((

)) وكلما كان اإلنسان أكثر إميانا كان أكثر علما وكلما ازداد  ين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيماناالذ

    فهما متالزمان. ؛علمه ازداد إميانه

  ؟ ....عندهم علم لكن مل يؤمنوا الطالب:    

   .أي لكن إذا ازداد العلم عن إميان ازداد اإلميان:  الشيخ

من هذه اآلية  ))  إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وال تسأل عن أصحاب الجحيم(( مث قال اهللا تعاىل: 

  .)) إنا أرسلناك ((قوله: ل ؛الكرمية يستفاد: ثبوت رسالة النيب صلى اهللا عليه وسلم

ألن الرسول ما ميكن أن يكون له  ؛وليس ربا ،ومن فوائدها: أن النيب صلى اهللا عليه وسلم رسول وليس كذابا 

    فأكده بإن. )) إنا أرسلناك ((وأيضا هو غري كذاب ألن اهللا قال:  املثلام مق

وهو العدل يف  )) بالحق ((قوله: ل ؛ومنها: أن رسالة النيب صلى اهللا عليه وسلم حق ومشتملة على احلق 

                         .                 )) نحن نقص عليك أحسن القصص األحكام والصدق يف األخبار واحلسن يف القصص ((

 :وقلنا )) بشيرا ونذيرا ((قوله: ل ؛أن رسالة النيب صلى اهللا عليه وسلم متضمنة ألمر وي وتبشري وإنذار :ومنها

فاعله بثوابه والنذارة ملن فعل فيتضمن أمرا يبشر  ؛إن البشارة يف مقابلة من؟ يف مقابلة من فعلوا املأمورات

األمر  :وهكذا شريعة الرسول عليه الصالة والسالم متضمنة لألمرين ؛من حمظورا وإنذارا لفاعلهفتض ؛احملظورات

والنهي يعين إجيايب وسليب واحلكمة من ذلك ظاهرة وذلك ألن اإلنسان قد يهون عليه فعل األوامر ويشق عليه 

 اإلنسان كف نفسه وال ال؟ ةنة أو االبتالء يف استطاعاحمل لنا عة كلها أوامر ما تبنيترك املنهيات فلو كانت الشري

وبعض الناس  ؛فكان االبتالء باألمر والنهي ؛بعض الناس يهون عليه أن يفعل لكن ما يهون عليه أن يرتك يعين

عا الشيخ الكبري يهون عليه مفهوم؟ فكان االبتالء باألمرين مجي ،يهون عليه أن يرتك لكن ال يهون عليه أن يفعل

يهون عليه ترك الزنا قد يكون ترك الزنا بالنسبة ال ترك الزنا وال ال؟ يهون عليه ترك الزنا ولكنه ليس كالشاب الذي 

وال ال؟  ،فاملهم إذا أن االبتالء ال يتم إال بتنويع التكليف ؛ابتلي الناس ذا وهذا لكفلذ ؛للشاب صعبا وشاقا



ال مايل  ؛مايلو  ؛واحلج تكليف بدين ،والزكاة تكليف مايل ،الصالة تكليف بدين :ريا وقلنا مثالوهذا مر علينا كث

  الصيام كف،والصيام؟ كف  ؛ما هو بالزم لكنه غالبا يكون فيه مال ما يصل إليه اإلنسان إال باملال

  ؟فعل الطالب:

لكن الصالة والزكاة  ؛كف عن حمبوب  ،ال ما هو فعل إنسان ما يفعل شيء بس يرتك شيء فهو كف  الشيخ:

ألنه ما يتم االنقياد إال  ؛فلذلك صار فيه ابتالء كل الصالة كل األركان اخلمسة فيها ابتالء بالفعل والكف ؛إجياد

    بفعل املأمور وترك احملظور. :ذين األمرين

 )) تسأل عن أصحاب الجحيموال  (( :قولهل ؛ومنها: أن وظيفة الرسل اإلبالغ وليسوا مكلفني بعمل الناس  

 ((لقوله:  ؛شدة عذب أهل اجلحيم والعياذ باهللا أصحاب اجلحيم :القراءة الثانية نستفيد فائدة الثانية وهيعلى و 

 )) هذا مبتدأ ولن ترضى عنك اليهود وال النصارى(( مث قال تعاىل:   .)) وال تسأل عن أصحاب الجحيم

   الدرس.

  ؟))  إنا أرسلناك((  سلوب الطليباألشيخ  الطالب:

  أسلوب طليب؟  الشيخ:

  ...؟ملنكرمؤكد   خرب طليب الطالب:

أي لكنه أمامه من ينكر فيثبت أمام هؤالء املكذبني أنه أرسله وقد ذكرنا لكم من قبل إنه قد يؤكد   الشيخ: 

 نعم؟ يؤكدو الشيء ال باعتبار املخاطب لكن باعتبار أمهيته قد يؤكد الشيء باعتبار أمهيته فيوقع اخلرب ابتدائيا 

   لكن باعتبار أمهيته.و 

  ؟  غري....وال  لوقكالم اهللا وال نقول خمالذين يقولون القرن  حكم الواقف  الطالب:

  ؛هؤالء خمالفون للسلف ، منزل غري خملوقألن السلف قالوا غري خملوق ؛بتدعة نعمهؤالء م  الشيخ:

  علهم مثل اجلهمية؟جنما  الطالب: 

  ال، ألن اجلهمية يصرحون بأنه خملوق  الشيخ:

  اإلمام امحد قال هؤالء جهمية ؟ الطالب:

اإلمام أمحد رمحه اهللا يقول هؤالء يشري إىل قوم معينني يعين فيهم ناس معينني يتسرتون إذا سئلوا  ورمبا أن الشيخ:

يقولون ما نقول كذا وال كذا واإلمام أمحد يفهم من هؤالء أم كانوا يقولون بأنه خملوق لكن يتسرتون بإظهار 

نظر إىل نفس القول بغري بالأما  ؛باإلخفاءالتوقف فالواقفة قد يكون يف بعض األوقات مثل املنافقني يتسرتون 

ألن املراتب ثالثة: من يقول إنه خملوق،  ؛اعتبار القائل فالشك أن الذي يقف ليس مثل الذي يقول إنه خملوق



فال ميكن أن جنعل من قال   ؛ قد يكون توقفه لعدم ظهور الدليل عنده مثال ؛من يقول إنه غري خملوق، ومن يقف

   ال إنه غري خملوق من سكت كمن قال إنه خملوق.إنه خملوق أو من ق

   ؟ أهل البدعشر  إن املفوضة منيف النونية  قيم ذكرالابن  الطالب:

قوهلم من شر أهل البدع واإلحلاد الذين  املفوضة ذكر شيخ اإلسالم إن ت،اصفاملفوضة يف مجيع ال ،ال ال  الشيخ:

    يقولون إننا نفوض املعىن يف صفات اهللا كلها والشك أن قوهلم من شر أقوال أهل البدع.

إم  هذه األشياءهؤالء الذين قالوا على حكم  )) وال تسأل عن أصحاب الجحيم ((شيخ؟ قوله: : الطالب

ملا حكم عليهم ذا أم أصحاب  أعرض عنهمن يشري يعين إنه ال خري فيهم أأصحاب اجلحيم هذا يف اآلية ك

  ؟..... اجلحيم كان احلكم عليهم بأم

تحزن عليهم وال تك في فال (( منهم أمر برتكهم أو حيتمل مثل قوله:  سئأحيتمل ما قلت وأم ملا   الشيخ: 

 هنفسك إياهم فإنك غري مسئول عنهم أو يسلي )) يعين معناها ال حتزن من هذا وال تتعب ضيق مما يمكرون

يعين فإم وإن كذبوا وضيقوا صدرك وأحزنوك فال تسأل عنهم )) وال تسأل عن أصحاب الجحيم (( :بقوله

فيه صحيح حتتمل ما قلت عن رسول   أعرض عنهم إمنا ما يف اآلية يعين دليل ال حيتمل غريه إن املراد ؛سنعذم

أل عنهم لكن حيتمل معىن اآلخر إن فيها تسلية للرسول عليه الصالة والسالم  ألجل أن ال ست اهللا يقول اتركوا ما

   م. يضيق حيزن وال

   ؟ هذه األشياء مث قال إم أصحاب اجلحيم تبر هنا شيخ إنه  الطالب :

      املعىن ال تبئسواتسلية له  املعىن يعين )) إنهم أصحاب الجحيم (( :أي نعم قال  الشيخ:



هم أتباع موسى الذين  )) اليهود ((وقوله:  ؛أيها املؤمن طلب عنكألن من  ؛اخلطاب هكل من يصح عن

 إليك  إنا هدنا (( :لقوهلم ؛وإما من اهلود وهو الرجوع ؛مأخوذة إما من يهوذا جدهم ينسب إليه ؛ينتسبون إليه

. ((  

من النصرة ألم  :وقيل ؛وأما النصارى فإنه مأخوذ من بلد يسمى نصران معروف يف فلسطني ينتسبون إليه 

  نصروا عيسى عليه الصالة والسالم فسموا ذا االسم وهم الذين ينتسبون إىل عيسى بن مرمي.

  اسم البلد شيخ؟  الطالب:

 ؛أنه نصران....لكن املعروف  الثاينإليها وال إىل  او بسينوفيه بلد يسمى ناصرة ما أدري هم  ؛نصران  الشيخ:

وهم ينتسبون إىل عيسى عليه الصالة والسالم وتسموا أخريا باملسيحيني ألجل أن يعطوا أنفسهم صبغة 

ألم كافرون به كما هم كافرون مبحمد  ؛ولكن املسيح عيسى بن مرمي بريء منهم لو خرج لقاتلهم ؛املشروعية

   .صلى اهللا عليه وسلم

مستقلة فإنه  وليست ال هنا للتوكيد  )) وال النصارى (( :وقوله )) ولن ترضى عنك اليهود والنصارى (( :يقول

النصارى الستقام الكالم لكنها زيدت للتوكيد ألجل أن ال يظن الظان و ولن ترضى عنك اليهود  :لو حذفت وقيل

ولن ترضى عنك اليهود والنصارى لظن الظان أم لن  :ألنه لو قال ؛أن اجلميع ال يرضون جمتمعني :أن املراد

  يرضوا حبال اجتماعهم مع أن الواقع أن كل طائفة لن ترضى.

حىت حرف غاية وهي تنصب املضارع بنفسها عند الكوفيني وعلى تقدير أن عند  )) حتى تتبع ملتهم ((

فاليهود لن ترضى عنك حىت تكون يهوديا  ؛أي دينهم الذي كانوا عليه ،امللة الدين )) تتبع ملتهم (( ؛البصريني

  .والنصارى لن يرضوا عنك حىت تكون نصرانيا

((  اجلواب قوله  ؟ولكن ما هو اجلواب الوحيد هلؤالء الذين يقولون إنك يا حممد ال نرضى بك حىت تتبع ملتنا 

ليه بل إن هدى اهللا ليس اهلدى ما أنتم عو ))  إن هدى اهللا هو الهدى جميبا هلم يف عدم رضاهم : (( )) قل

هو ضمري فصل فقد تكرر علينا أن لضمري الفصل  )) هو الهدى (( ؛وحده ال اهلدى الذي تزعمون أنكم عليه

فعلى هذا يكون  ؛بيان أن ما بعده خرب ال صفة :والثالثة ؛احلصر :والثانية ؛التوكيد :الفائدة األوىل ؛ثالث فوائد

 (( )) هدى اهللا (( :وأما امسها فهو قوله ،خرب إن )) الهدى (( :هذا الضمري ال حمل له من اإلعراب ويكون قوله

فماذا بعد الحق إال الضالل فأنى  قال اهللا تعاىل: (( ؛وما عداه فهو؟ ضالل )) قل إن هدى اهللا هو الهدى

   ل وليس مثة واسطة بني هدى اهللا الضالل.)) فكل ما ال يوافق هدى اهللا فهو ضال تصرفون



اخلطاب ملن؟ للرسول صلى  )) ولئن اتبعت (())  ولئن اتبعت أهوائهم بعد الذي جاءك من العلم مث قال: ((

لئن  ((وقوله:  ؛ولكن األقرب رجوعه الرسول صلى اهللا عليه وسلم ؛ى خطابهتأتاهللا عليه وسلم أو لكل من ي

قال  ؛وإذا اجتمعا أي الشرط والقسم فإنه حيذف جواب املؤخر منهمااجلملة هذه فيها شرط وقسم  )) اتبعت

                                      ." واحذف لدى اجتماع شرط وقسم   جواب ما أخرت فهو ملتزم " ابن مالك يف األلفية:

ن اتبعت وأين لئإذ أن التقدير واهللا  )) ئن اتبعتول ((وين القسم؟ القسم هو الذين دل عليه الالم يف قوله: 

ما لك هذا جواب القسم لو كان جواب الشرط لوجب اقرتان الفاء  )) ما لك من اهللا (( :الشرط؟ إن، اجلواب

أين جواب  ؛أو جوابا للقسم فلم تقرتن به الفاء ،ولكنه كان جوابا للشرط فلم تقرتن به الفاء ؛ألنه نفي ؛به

وهذا القول هو  ؛إنه ال حيتاج إليه لتمام الكالم بدونه :وقيل ؛نه حمذوف دل عليه جواب القسمإ :الشرط؟ قيل

والدليل على ذلك أنه مل يأت مذكورا يف أي أسلوب من أساليب  ه،الراجح أنه ال حيتاج إليه لتمام الكالم بدون

فإذا كان مل يأت يف أي أسلوب من أساليب اللغة العربية دل على أن الكالم مستغن عنه وأنه ال  ؛اللغة العربية

ألن هذه امللة اليت  )) همءأهوا (( :مث قال )) ملتهم (( :قال )) شف همءوإن اتبعت أهوا ((قال:  ؛حاجة له

 م بعد الذي جاءك من العلمهءلئن اتبعت أهواو ((وهلذا قال:  ؛هم عليها ليست ملة هدى ولكنها ملة هوى

سى بن سيح عياملبلو كانوا على هدى لوجب على اليهود أن يؤمنوا إذ ألم على هوى وليسوا على هدى  ))

وهكذا كل  ؛لكن دينهم هوى وليس هدى ؛مجيعا أن يؤمنوا مبحمد صلى اهللا عليه وسلم ولوجب عليهممرمي 

إنسان يتبع غري ما جاء به الرسول عليه الصالة السالم ويتعصب له فإننا نقول إن دينك أو إن ملتك هوى 

  .هدى توليس

يشري إىل الوحي الذي جاء إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم سواء كان  )) بعد الذي جاءك من العلم ((وقوله:  

 ؛هل هو علم الذي جاء الرسول عليه الصالة والسالم ؟ نعم علم )) جاءك من العلم ((وقوله:  ؛القرآن أو السنة

كان نبيا أميا   ،)) الرسول ما كان عاملا وما كنت تتلوا من قبله من كتاب وال تخطه بيمينك فإن اهللا يقول له: ((

يا جاء بالعلم ال يقرأ وال يكتب ولكن اهللا أنزل عليه هذا العلم حىت صار بذلك نب ،عليه الصالة والسالم ما يعلم

  .النافع والعمل الصاحل

  ويش إعرابه؟  ؟ف؟ نعميإعرابه يا ناما  )) ما لك من ولي )) (( ما لك من اهللا من ولي وال نصير (( 

  نافية الطالب:

  ؟ يا يوسف  إعرابه )) من ولي ((. وقوله: )) ما لك (( نعم نافية أي  الشيخ:

  حرف جر الطالب:



  ؟ ))  ولي ((و   الشيخ:

  جمرور الطالب:

عامل  و مفعول به؟ يعين هاإلعراب؟ ما هلا حمل من  )) ولي ((ويش حملها من اإلعراب  جمرور،  الشيخ: 

  ويش حمله من اإلعراب ؟ ؟بالشيء

اشتغال احملل حبركة من ظهوره  مرفوع بضمة مقدرة على آخره منع أمبتد )) ولي ((صح  علم و مبتدأ الطالب:

 )) ما لك من اهللا ((ومجلة  ،ما لك من اهللا ويل، لك جار وجمرور خرب مقدم :وأصلها )) من ولي ((حرف اجلر 

  ال حمل هلا من اإلعراب ألا جواب ؟ 

   جواب القسم الطالب:

أما اسم اهللا تعاىل فقد تقدم الكالم عليه ومعناه  )) ما لك من اهللا من ولي (( ألا جواب القسم  الشيخ:

الويل هو الذي يتوىل غريه حبفظه وصيانته فاملعىن ما أحد يتوىل حفظك سوى اهللا  )) وليمن  ((وقوله:  ؛واشتقاقه

وحينئذ تنزل بك عقوبة اهللا حىت لو كثر اجلنود عندك نعم؟  ؛عزوجل وال أحد يتوىل نصرك وال نصري فيدفع عنك

اهللا وال أحد ينصرك من  ولو كثرت القوة فإنك إذا اتبعت غري شريعة اهللا ما أحد حيفظك من ،ولو كثرت الشرط

الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم  (( ألن النصر والوالية تكون باهلداية بإتباع هدى اهللا عزوجل  ؛دونه

   )) نصير         وال  ما لك من اهللا من ولي (( ؛وعدم الظلم )) فاألمن إمنا يكون باإلميانأولئك لهم األمن 

   ؟ ..... مصدر من )) ولي (( شيخ الطالب: 

  ال ما هو مصدر ويل هذه على وزن فعيل من الوالية  الشيخ:

  من الوالية؟ الطالب:

   أي نعم الشيخ: 

                                                   له مفهوم؟ )) بعد الذي جاءك من العلم(( القيد هنا ؟ شيخ الطالب:

أهل  موافقة قبل أن ينهى عن متابعتهم كان حيب كان ألن الرسول صلى اهللا عليه وسلم   أي له مفهوم الشيخ:

    الكتاب فلما أمر مبخالفتهم صار ما يتمكن ملخالفتهم. 

                                                    ؟  هو معذور دون علم: الذي يتبع غري دين اإلسالم الطالب

لكنه إذا كان مفرطا وهذه تأتينا يف الفوائد تأتينا يف  ؛بع غري اإلسالم بدون علم فهو معذورنعم الذي يت  الشيخ:

   فوائد اآلية إن شاء اهللا.



 تالوته   ويتلونه حق ((مبتدأ  )) الذين آتيناهم الكتاب (())  الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تالوته((    

تكون استئنافية. وقيل إن قوله:  )) أولئك يؤمنون به (( :وعلى هذا فتكون اجلملة الثانية ؛إا خرب مبتدأ :قيل ))

أرجح  أيهم باملعىن نشوف  ،أاجلملة خرب املبتد )) أولئك يؤمنون به (( نمجلة حالية وأ )) يتلونه حق تالوته ((

أي إيتاء  ؟أو كله ؛وال كوين؟ شرعيواإليتاء هنا إيتاء شرعي  ؛أعطيناهم الكتاب )) الذين آتيناهم الكتاب ((

وهو أيضا إيتاء شرعي ألنه فيه  ،يهم الكتاب أن يعطيهم الكتاب فأعطاهم إياهعطألن اهللا قدر أن ي ؛شرعي كوين

شامل لكل من آتاه  إنهوهذا هو األرجح  ؛واملراد مبن آتاهم الكتاب إما هذه األمة أو هي وغريها ؛الشرائع والبيان

                              والكتاب املراد به اجلنس فيشمل القرآن والتوراة واإلجنيل والزبور وغريها من كتب اهللا عزوجل. ؛اهللا الكتاب

وعلى تالوة املعىن وهو  ،القراءة تالوة تطلق على تالوة اللفظ وهيال )) يتلونه (( )) يتلونه حق تالوته ((وقوله: 

اإلنسان تالوة املعىن يعين  ،فالتالوة تطلق على تالوة اللفظ ؛وعلى تالوة احلكم أي إتباعه وهو اإلتباع ،التفسري

 ((ىن الثالثة للتالوة داخلة يف قوله: اوعلى تالوة احلكم وهو إتباع احلكم نعم؟ هذه املع ،يتبع املعىن وال حيرفه

، معربا كما جاء معربا ،التالوة اللفظية أن يقرأ القرآن باللفظ الذي جيب أن يكون عليه )) الوتهيتلونه حق ت

هذه ما تاله حق تالوته بل  )) الحمد هللا رب العالمين (( :يغري فال يقول مثال يكون معربا كما جاء معربا ما

عنوية أن املالتالوة  ؛أن يتلى هكذابدون تغيري ألنه نزل هكذا فوجب  )) الحمد هللا رب العالمين ((يقول: 

وحنن نعلم مراد اهللا ا  ؛فيقول مثال املراد باآلية كذا على حسب ما أراد اهللا ؛يفسره حبسب ما أراد اهللا ورسوله

 )) مبين بلسان عربي ((ما قال ذلك لكنه قال:  ،ال :أردت بكالمي كذا؟ اجلوابيقول بأي طريق هل اهللا 

ألنه جاء باللغة العربية وهذا املعىن يف اللغة العربية هو ما يقتضيه هذا فنحن نعلم ما يريد اهللا تعاىل ذا القرآن 

امتثال  :تالوة احلكم ؛هذا تالوة املعىن ،فنكون بذلك قد علمنا معىن كالم  اهللا عزوجل ؛اللفظ أو هذا السياق

 ،ذه تالوة احلكم أن تتبع ما حكم به هذا القرآن وتقر مبا أخرب بههاألوامر واجتناب النواهي واإلقرار باألخطاء 

فإن  ؛فتكون اآلن تاليا حق التالوة ؛تفعل أيش تفعل؟ أوامره، وترتك النواهي وتصدق باألخبارخلوا بالكم 

هذا من باب إضافة الوصف إىل  )) حق تالوته ((ويف قوله:  ؛استكربت أو جحدت فإنك مل تتلوه حق تالوته

 ؛ثبات وعدم الفرار ميينا ومشاال وهو من حيث اإلعراب مفعول مطلقالتالوة احلق يعين تالوة اجلد و الوفه يعين موص

يتلونه حق تالوته  (( ؛هنا أتلوا حق تالوته " كجد كل الجد "مصدر مثل قوله يف األلفية:ألنه مضاف إىل 

أوتوا الكتاب وهم يتلونه حق تالوة يعين أولئك  ،الكتاب)) أولئك اإلشارة تعود إىل الذين أوتوا  أولئك يؤمنون به

املتصفون ذا الوصف الذين يتلون الكتاب حق تالوته يؤمنون به وأما من مل يتلوا حق تالوته فليس مؤمنا به بل 

 ويف )) أولئك يؤمنون به (( :وهلذا قال ؛بقدر ما عنده من املخالفة فاإلميان يزيد وينقص ناميعنده من نقص اإل



 )) أولئك على هدى من ربهم ((بعيد دليل على علو مرتبتهم كقوله يف أول سورة البقرة: الاإلشارة إليهم بلفظ 

                                                                                                  منزلتهم ومرتبتهم.علو فهذا دليل على 

فال  ؛القبول واإلذعانبلكنه يف الشرع تصديق مقيد  ،التصديق :اإلميان يف اللغة )) به أولئك يؤمنون ((قال: 

والدليل على ذلك أن أبا طالب ال يسمى مؤمنا مع أنه  ؛يكفي التصديق وحده بل ال بد من القبول واإلذعان

رين بعض الناس بقاقيقال مؤمن ولقد فرح  فكون اإلنسان مصدق ما ؛مصدق ومعرتف لكنه فاته القبول واإلذعان

اآلن إن هذا اخللق  فأعرت ما وقال أظن هكذا  س هو أول من صعد إىل القمرو رين أظنكم تذكرونه؟ رجل مهو قاق

ألن هذا جمرد استنتاج عقلي   ؛آمن الرجل هل هذا إميان؟ أبدا ما آمنقالوا له خالق مدبر ففرح الناس فرحا عظيما 

يعرف أن هذا الكون العظيم املنظم البديع يعرف أن له خالقا مدبرا منظما كما نعرف أن  ،كل إنسان عاقل يعرفه

جمرد االعرتاف  ،فاحلاصل أن هذا ليس بإميان ؛ذا النور من أضاءه وهكذاهلهلذا املسجد من بناه نعم؟ ونعرف أن 

لكن و نك لرسول اهللا إون يقولون نشهد املنافق ؛باهللا سبحانه وتعاىل ال يعد إميانا وال بالرسول صلى اهللا عليه وسلم

ألم ما عندهم  ؛ني يف شهادم لكن اهللا كذم يكذبون يقولون نشهد وهم كاذبونقدمع هذا إن كانوا صا

فمن مل يتلوا القرآن  ؛إذا أولئك يؤمنون به ألم يتلونه حق تالوته ـ والعياذ باهللاـ  انقياد وال قبول بل قلوم منكرة 

   ناقص اإلميان وقد يفقده بالكلية. ،املعاين الثالثة اليت ذكرنا فإنه ناقص اإلميانحق تالوته ب

                                                                   . )) ومن يكفر به فألئك هم الخاسرون قال: ((   

  إذا ما هو اخلرب يا شيخ؟ الطالب:

للعلماء رأي يتلونه حق تالوته ورأي آخر أولئك يؤمنون به وعلى هذا الرأي األخري اخلرب فيه رأيان ذكرنا   الشيخ:

حق تالوته أولئك  همجلة حالية يعين الذين آتيناهم الكتاب حال كوم يتلون )) حق تالوته يتلون (( تكون

ى هذا اإلعراب ملة علفاجل ؛فيكون احلكم عليهم باإلميان به مشروطا بوصفهم بتالوته إياه حق تالوته ؛يؤمنون به

الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تالوته  (( :أما على الرأي الثاين فالكالم مجلتان ؛مقيد واحدة لكن املبتدأ

الكالم هنا على اإلميان مبا جاء به الرسول عليه  هاإلعراب األول ألنيف قرب األولكن  )) أولئك يؤمنون به

لوا الكتاب حق تالوته سواء التوراة أو اإلجنيل أو القرآن ما يؤمن به حق الصالة والسالم ما يؤمن به إال من يت

وعلى هذا فقيد الذين آتيناهم الكتاب بكوم يتلونه حق التالوة أحسن يعين أنه  ؛حق التالوة هاإلميان إال من يتلو 

   من أويت الكتاب وصار على هذا الوصف يتلوه حق تالوته فهو الذي يؤمن به نعم.

  ...........؟: الطالب

  .حال .....خرب حمض وهذا أيضا مما يقوي أن مجلة  ال ال الشيخ:



  )) ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون وقوله: ((    

  :........؟الطالب

   ال ال مسألة خرب كان أو مجلة مستأنفة متفرع عن قولنا إن ....هي اخلرب الشيخ:

  : ...خرب؟الطالب

   األرجح أنه يكون حاال وكونه خرب مرجوح 

به أو  )) جمزوم؛ يكفر ((يا ولد من شرطية جازمة هنا  ))ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون  قوله: (( 

هو جواب الشرط واقرتنت بالفاء  )) الخاسرون فأولئك هم ((اجلملة  )) فأولئك هم الخاسرون ((بالكتاب 

اسمية  "اا بالفاء كأخواا املذكورة يف البيت:رت قاواجلملة االمسية إذا كانت جوابا للشرط وجبت  ،ألا مجلة امسية

                                  هذه السبعة إذا جاءت جوابا للشرط فإنه يقرتن بالفاء.  ؛" ية وبجامد وبما وقد وبلم وبالتنفيسطلب

ملة االمسية اجلومن يكفر به فقد خسر بل أتى ب :ما قال )) ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون ((وقوله: 

إلفادة احلصر والتوكيد يعين فأولئك  )) هم (( :املفيدة أيش هو؟ للثبوت واالستمرار وأتى بضمري الفصل يف قوله

طيب هذا الرجل عنده ماليني  ؛وعليه فكل من ليس مبؤمن فهو خاسر ؛الذين كفروا به هم اخلاسرون ال غريهم

قول؟ نكافر ويش   هالدراهم عنده سيارات عنده عقارات عنده بنني عنده زوجات عنده أهل عنده ملك لكن

قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم  هو حقيقة مل يربح من هذا املال وال من األوالد (( ،خاسر هو خاسر

ألنه سيفقده، سيفقده هو أو يفقد املال يعين  ؛بل سيكون حسرة عليه )) هذا املال ما ينفعه مةاوم القيوأهليهم ي

ما معىن خاسرون؟ أصل  )) فأولئك هم الخاسرون ((وقوله:  ؛إما أن ميوت عن املال أو أن املال يفوت عنه

فهؤالء هم الذين حصل عليهم النقص  ؛وهلذا يقال ربح ويقال يف مقابله خسر ؛سران النقصاخل ،اخلسران النقص

   .مألنه مهما أوتوا من الدنيا فإا زائلة وفانية وال تنفعهوغريه؛ 

  ))  يبني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على  العالميناهللا تعاىل: ((  مث قال      

واملراد ببنيه هنا كل من ينتسب إليه من ذكر أو  ؛إسرائيل هو يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم )) يبني إسرائيل ((

فإن كانوا قبيلة مشلت الذكر  ؛لذكور ما مل يكونوا قبيلةباإن كلمة بين ختتص  يف الوقت ألنه مر علينا ؛أنثى

رد أن يذكر اإلنسان أن اهللا أنعم التذكري هنا بالنعمة ليس  )) يبني إسرائيل اذكروا نعمتي ((وقوله:  ؛واألنثى

امتثال أمره ب ،ولكن املراد أن يتخذ من هذه النعمة أو من هذا التذكر للنعمة طريقا إىل شكره قبل؛ ليه نعمةع

برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بل آمنوا به واتبعوه  واواجتناب يه يعين ال تنسوا ما أنعمت به عليكم فتكفر 

اهللا تعاىل أنعم  ،شمل مجيع النعم اليت أنعم اهللا ا عليههو مفرد مضاف في )) نعمتي ((وقوله:  ؛جزاء هلذه النعمة



هذا أيضا من باب عطف اخلاص على العام وإال  )) وأني فضلتكم على العالمين ((وقوله:  ؛عليهم بنعم كثرية

 ؛على الناس خصه اهللا تعاىل بالذكر ...... لكنه ملا كان مرتبة عالية ؛فالتفضيل على العاملني الشك أنه نعمة

عليهم أي جعلتكم أفضل منهم وقد أشار موسى صلى اهللا عليه وسلم إىل ذلك  )) وأني فضلتكم ((وقوله: 

ا من دحيقوم اذكروا نعمة اهللا عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أ بقوله: ((

  ماضية وال حاضرة؟ )) أنعمت اذكروا نعمتي التي (()) هذا من تفضيلهم على العاملني. وقوله:  العالمين

  ؛ماضية الطالب: 

فاهللا فضلهم على العاملني فيما أنعم عليهم وذلك قبل أن توجد هذه  ؛إذا وأين فضلتكم ماضي أيضا: الشيخ 

أما بعد وجود هذه األمة فإن هذه األمة أفضل، أفضل من بين إسرائيل كما دل على ذلك نصوص  ؛األمة

املراد م ما سوى اهللا وقد يراد م بنو آدم   العامل من املراد م؟ )) على العالمين ((وقوله:  ؛الكتاب والسنة

وإذا قلنا  ؛فهنا إن كان املراد بالعاملني من سوى اهللا كان دليال على أن بين إسرائيل فضلوا حىت على املالئكة ؛فقط

وذلك ألن العامل قد يراد به  ؛ئكة وال اجلنعامل بين آدم الذين هم من جنسهم صار ال يشمل املال املراد بالعاملني

كما تقول عامل احليوان عامل اإلنس عامل   السياق عليه ما سوى اهللا وقد يراد به شيئا خمصوصا وهم بنو آدم إذا دل

ومسي عاملا ألنه علم على خالقه سبحانه وتعاىل  ؛اجلن وتقول أخص من هذا عامل البهائم عامل احلشرات عامل كذا

فهي علم على وجود اهللا  ؛املخلوقات كلها فيها دليل وآيات عظيمة على وجود اهللا سبحانه وحبمده فإن هذه

   وعلى ما تتضمنه هذه املخلوقات من بيان الرمحة واحلكمة والنعمة.

  )) واتقوا يوما ال تجزي نفس عن نفس شيئا ((      

  ؟ العاملني: ايش معىن الطالب

   من جنسهالعامل اخلاص الذي يف األخري ... الشيخ:

؟ اختذوا وقاية من ))  اتقوا ((أيش معىن  )) اتقوا يوما (( )) واتقوا يوما ال تجزي نفس عن نفس شيئا ((

ألن التقوى أصلها على حسب التصريف اللغوي أصلها وقوى فقلبت الواو تاء فصار  ؛العذاب الذي يقع فيه

 )) اتقوا يوما (( ؛واملمتثل ألوامر اهللا سبحانه تعاىل الشك أنه اختذ وقاية من عذاب اهللا ؛التقوى وهي من والوقاية

ن؟ من العذاب أيمن  لكن اتقوا ما يكون فيه ؛فإن هذا اليوم البد أن يقع ؛الشك أنه ال يراد اتقوا يوما أن ال يقع

آبائكم على العاملني مبغن عنكم فليس تفضيل  )) ال تجزي نفس عن نفس شيئا وقال: (( ؛والنكال للمخالف

ال تجزي  من النار أو من عذاب هذا اليوم ال (( مال تقولوا لنا آباء مفضلون على العاملني وسنسلم  ،شيئا

  )) إال الوالد فيجزي عن ولده نفس عن نفس شيئا



  ما جيزي والد عن ولده الطالب:

  ما جيزي؟ وال املولود؟ : الشيخ 

  وال املولود الطالب:

)) والدليل  منهم يومئذ شأن يغنيه حبته وبنيه لكل امرئايفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصيوم  (( : الشيخ

  اق يا غامن؟ينفس نكرة يف س )) نفس ((على العموم أن قوله: 

  النفي :الطالب

  فتكون؟ ؟النفي : الشيخ

  للعمومالطالب:

فهنا النكرة يف  ؛إلنكاري تكون للعموماتكون للعموم النكرة يف سياق النفي والنهي والشرط واالستفهام  : الشيخ

هذا النيب صلى اهللا عليه وسلم ال جيزي عن  ؛أخرى شيئا نفس سياق النفي فتكون للعموم أي نفس ما جتزي عن

ا استأذن من اهللا عزوجل أن يستغفر ألمه ) وال جيزي عن أمه شيئ أبي وأبوك في النار أبيه شيئا قال للرجل: (

 ((وقوله:  )) فال تجزي نفس عن نفس شيئا (( ؛فمنعه ومن دون الرسول صلى اهللا عليه وسلم من باب أوىل

وال يرد على هذا الشفاعة الشرعية اليت ثبتت ا السنة فإن  ؛نكرة يف سياق النفي أيضا فتعم أي شيء )) شيئا

  يها. بهذه اآلية خمصوصة 

والذي يقبل أو يرد من؟ اهللا سبحانه  ؛)) ال يقبل منها أي من نفس عدل وال يقبل منها عدل ((وقال:   

إن الذين كفروا لو أن لهم ما في األرض جميعا  والعدل مبعىن املعادل يعين لو أتت بالفداء ما يؤخذ (( ؛وتعاىل

 ((  اآلية اليت ذكرت؟يقبل اهللا منهم ذلك؟  نل)) و  مة ما تقبل منهماومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القي

  )) مةاعذاب يوم القيمن سوء الما في األرض جميعا ومثله معه الفتدوا به  لذين ظلموالأن  ولو

  ........؟:الطالب

 ؛على كل حال لو جاء هؤالء مبا يف األرض مجيعا ومثله معه ليفتدوا به من العذاب ما نفعهم:نسيت اآلية الشيخ

يف سورة  تبارك وتعاىل فالعدل معناه الشيء املعادل كما قال اهللا )) وال يقبل منها عدل ((وهذا معىن قوله: 

)) أي ما يعادله من  أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما (( )) أو عدل ذلك صياما املائدة: ((

)) الشفاعة يف اللغة العربية من الشفع  ها شفاعةوال يقبل منها عدل وال تنفع الصيام فالعدل إذا مبعىن املعادلة ((

ألن كل واحد منهما شفع اآلخر فالشفاعة يف  ؛وهو ما يسمى بالزوج يعين االثنني شفع ،فتحالأو من الشفع ب

هذه الشفاعة  ؛التوسط للغري جبلب منفعة أو دفع مضرة :لكنها يف االصطالح ؛اللغة العربية من الشفع وهو الزوج



والشفاعة يف  ،فالشفاعة ألهل النار أن خيرجوا منها هذه بدفع مضرة ؛لغريك جبلب منفعة أو دفع مضرةأن تتوسط 

ال تجزي نفس عن نفس شيئا وال  ((يف هذا اليوم ال ينفع  ؛أهل اجلنة أن يدخلوا اجلنة هذه يف جلب منفعة

فما تنفعهم شفاعة  ((  عاىل:والشفاعة نكرة يف سياق النفي فتعم أي شفاعة كما قال ت ))، تنفعها شفاعة

اخلاصة فقد و إثبات الشفاعة العامة من )) وهذه اآلية الكرمية عامة لكنها خمصوصة مبا ثبتت به السنة  الشافعين

وثبت عنه أيضا أنه يشفع يف أهل  ؛ثبت أن النيب صلى اهللا عليه وسلم يشفع يف أهل املوقف أن يقضى بينهم

  من دخلها أن خيرج منها. الكبائر أن ال يدخلوا اجلنة أو 

  اجلنة ؟ واقلت أن ال يدخلأن ال يدخلوا النار؟   أهل الكبائر ...اجلنة اال يدخلو قلت  الطالب:

فعلى هذا يكون  ؛لسان أن ال يدخلوا النار وفيمن دخل النار أن خيرج منها أن ال يدخلوا النار فيه سبق : الشيخ

                                              .خمصوص مبا ثبتت به السنة من الشفاعة طيب  )) وال تنفعها شفاعة ((العموم يف قوله: 

 (( )) ن نفسعنفس  شف ((كيف هم ينصرون مع أن السياق يرجع إىل مفرد   )) وال هم ينصرون ((وقوله: 

فمقتضى السياق أن يقول: وال هي تنصر وال هي  ؛نفسالأي  )) وال تنفعها ((أي من نفس  )) وال يقبل منها

الضمري إليها باعتبار املعىن ألنه مادامت هي عموم  ةنقول إعاد )) وال هم ينصرون ((فقال:  ؛أي نفس تنصر

رة فعاد الضمري إىل النفس باعتبار أيش؟ باعتبار املعىن ما هو ثنفس عن نفس فالعموم يدل على اجلمع وعلى الك

مث إن هناك مالحظة  ،عامة نفسوال هي تنصر باعتبار املعىن ألن  :لو كان باعتبار اللفظ لقال ،الباعتبار اللفظ 

ومراعاة الفواصل أمر ورد به القرآن نعم؟ حىت إنه من أجل املراعاة  ،فواصل اآليات ،لفظية وهي مراعاة الفواصل

  يقدم املفضول على الفاضل تستحضرون هذا؟ 

   )) هارون وموسىآمنا برب  ((نعم  الطالب:

 صلفمراعاة الفوا ؛.....على فاصلة ألف إال بعد آية كلها ألن سورة طه   )) برب هارون وموسى (( أيه: الشيخ 

   فهنا نقول إنه عرب باجلمع مراعاة للمعىن هذا باعتبار املعىن ومراعاة للفواصل باعتبار اللفظ . ؛إذا من بالغة القرآن

  )) هنا قدم أخيه على أمه وأبيه؟ يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه ((يف قوله:  ؛يف سؤال شيخ: الطالب

  ختلف لكن تقدمياألنه ما ختتلف الفواصل لو قال من أبيه وأمه وأخيه ما  من هذا ال ما هو : الشيخ

  أوال أخ مث األب واألم مث الصاحبة وبنيه؟  الطالب: 

  فهمت  ل من كونه يألف أمه وأباهقأ ] أخوه[ألن كون اإلنسان يألف  ؛أي بالرتتيب: الشيخ

  لكن صاحبته وبنيه ؟  الطالب:

  ؟ من أمه وأبيه نعم أليس كذلك صقأي صاحبته أل : الشيخ



إزالة أو رفع حكم دليل  ،؟  إن إزالة حكم دليل شرعي أو لفظي بدليل شرعي ..... دليل شرعي بدليل الطالب:

  شرعي أو لفظه بدليل شرعي 



  أين الذي خالفه حكمه؟ ونك؟طيب الظاهر أن اجلماعة ما يوافق ؛أي نعم اخلمس

  عشر الطالب: 

  يالعشر، اخلمسة حكمها باق الشيخ: 

  األول منالعشر   الطالب:

  . األول منأيه  الطالب: 

  أمحد؟ ؟ جائز عقال واقع شرعا أو ال خنسالطيب هل  الشيخ: 

  واقع شرعا الطالب: 

  ))  ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها ((دليل قوله تعاىل:  ويش الدليل؟ واقع شرعا الشيخ: 

  ؟ وهل هو جائز عقال

  نعم الطالب: 

ما هو جائز عقال وهذا خطأ  :فهمتم اآلن؟ بعض العلماء يقول ...... ويش وجهه؟ معناه أن اهللا تعاىل  الشيخ:

 ،لكن حنن نقول جائز عقال بل واجب عقال ؛الشرع ما يأيت باحملال ،ألن ما وقع شرعا فهو جائز عقال بال شك

احلكم يف هذا الزمان بالوقت  هذا له للحكم وكونر احملكوم عليه ومدى تقبوجهه؟ أن النسخ يعترب فيه تتطو 

هذا مستحيل بل احلكم  ،وليس يلزم منه كما قيل جتدد علم اهللا ؛بالذات مصلحة ويف الزمن األول ليس مصلحة

  كوم عليه أو بتغري املكان أيضا .احملإما بتغري الزمان أو بتغري حال  ؛غري الختالف املصلحةت

  ملاذا ال نقول مسعي وليس بعقلي ؟ الطالب:

  ال، نقول عقلي أيضا  الشيخ:

  قد تتجدد ت.... أوجبيتاحلادث اليقولون  يا شيخ الطالب: 

  نعم  الشيخ:

  : قد حتدث مرة ثانية الطالب

  إ ذا حدثت ثبت  الشيخ:

   ؟  على األمة منها حال أشقكن جييء مييعين مثال نكاح املتعة الذي يبيح يف حال املشقة  الطالب:

وهلذا رأي ابن عباس  ؛مة لقلنا ااجييء حال أشق ولو ال أن الرسول قال إىل يوم القيميكن أن أي نعم  الشيخ:

ألن املصلحة اقتضت اآلن اتضحت أنه حمرم ممنوع إىل  نقول: علينا تكونال  ؛رضي اهللا عنه أا جائزة للضرورة

  مة وال ميكن يكون فيه مصلحة إطالقا يف املستقبلايوم القي



  كانت يف مصلحة ؟  الطالب:

ألننا لو مل نقل  ما ميكن حتدث؛ لكن اهللا يعلم إن املصلحة بعد هذا الوقت ما ميكن حتدث أبدانعم   الشيخ:

الناسخات كلها جتد أا موافقة ،  ةا سالمي ؛اهللا سبحانه وتعاىل غري تابعة للمصاحلبذلك لزم أن تكون أحكام 

وجدنا أنه  الة وجدنا أنه متطور إجياب الصيامإجياب الص روجدناه متطو  ؛للحكمة إذا وجدنا مثال نسخ اخلمر

  وهكذا. رمتطو 

  ؟ نقول بالتدرج معه واحد أنه يدمي على اخلمر هناكلو  اخلمر لو قلنا للمصلحة !يا شيخ الطالب: 

ويرجع إىل دينه ممكن أن نقول  ،نعم رمبا نقول ا لو فرضنا لو منعنا هلم اخلمر حاال أنه ينفر من اإلسالم  الشيخ:

   وقت احلاضر.اليف الدعوة حىت يف  رنرى التطو  ألننا نرى هذا  ؛نعمل باألهم فاألهم

  ؟ايش معناها)) الباء هنا   أرسلناك بالحقإنا  طيب قوله تعاىل: ((

   للمصاحبة ؟ الطالب: 

  أو أن ما أرسل به حق؟ ؟هل املعىن أن رسالته حق ؟ وكيف إرساله باحلق  الشيخ:

  كال املعنيني الطالب: 

  ؟ ال باملعنيني مجيعاإكال املعنيني؟ حيتمل يعين نأخذ بواحد و   الشيخ:

  .طيب  ؛معنيني مجيعا  الطالب:

  ؟))  بشيرا ونذيرا ((ويش إعراب   الشيخ:

  حال الطالب: 

  ؟ حال من أين  الشيخ: 

   )) أرسلناكإنا  ((من  الطالب:

  من كلها؟ الشيخ:

  )) أرسلناك ((ال   الطالب:

  ؟ مجيع فعل وفاعل ومفعول )) أرسلناك ((من   الشيخ:

  ناال أرسل الطالب:

  من الفعل؟    الشيخ:

  نعم الطالب:

   الفعل ما يصلح  ال الشيخ:



  من الكاف الطالب:

   من الكاف؟ صح نعم.  الشيخ:

                                   ما معىن االستفهام هنا؟ )) ومن أظلم ممن منع مساجد اهللا ((قوله تعاىل:   

  ال أظلم  الطالب:

  ا؟ويش تعر ؛يعين مبعىن أيش؟ ال أظلم ويش معناه؟ ال ؛ال أحد أظلم الشيخ:

  نافية؟ الطالب: 

 ؟ السؤال نيمهأنتم فاإذا فاالستفهام مبعىن النفي. ما هي البالغة يف كون االستفهام يأيت مبعىن النفي؟  الشيخ: 

   بالغة يف كون االستفهام يأيت مبعىن النفي؟ال؟  فامهني

  عظم هذا األمرلهنا توكيد : الطالب

  ال   الشيخ:

  معىن التحدي بشر مأنه يكون الطالب:

و فه هاتوا؛ يعين كأن لقوة النفي كأنه قيل من أظلم أخربوين إن كان أحد أظلم معىن التحدي بمشر   الشيخ:

                                                                                             معىن التحدي. مشرب 

ومن أظلم ممن  (( )) من أظلم ممن منع مساجد اهللا((  خليفة ترد يف القرآن كثري )) من أظلم ((طيب قوله: 

  نعم؟ وما أشبه ذلك كيف جيمع بينها؟ ))افترى على اهللا كذبا 

  للتوكيدهذه  الطالب: 

ومن أظلم ممن  ((يعين معىن هذا أظلم منه؟  )) من أظلم ممن منع مساجد اهللا ((أي نعم لكن هنا   الشيخ: 

  ؟ دول [هؤالء] ونتناقضييعين ما أحد أظلم منه أيش لون ما  )) افترى على اهللا كذبا

  كلهم ظاملون الطالب:

ومن أعظم  االذي يعمل الشهادة أو كلهم ظاملني لكن هنا أظلم يعين أعظم ظلم ،يعين ]ظاملني[كلهم    الشيخ:

                           أحد يعرف ؟ ال أحد أعظم ظلما ممن افرتى على اهللا كذبا ؟ ،ظلما ممن منع مساجد اهللا ال أحد أعظم ظلما

  ؟ تجاوب نك عبد اهللا أل

  من تقدير من الطالب:

  أيش هو تقدير من؟   الشيخ: 

  يعين ال فمن أعظم ال أحد أعظم وال الطالب:



  هذه الصيغة  يقدر من غريميكن الذي   الشيخ:

    أو من تبعيض  الطالب:

   ؛ نعم؟ال   الشيخ:

  ..... هذا اجلانبيف ال أحد أكرب ظلما  الطالب:

فالذي يفرتي على غري اهللا أهون  ؛يف أحد أظلم من أن يفرتى على اهللاما  الكذب على الغري اءافرت  يف   الشيخ:

فمن منع أحدا أن يدخل بيتا أعظم  ؛منه طيب هذا وجهه فهمتم؟ يعين تنزل كل آية على املعىن اخلاص ا

الذين يكذبون على غريهم أعظمهم الذي يكذب على اهللا  ؛املانعني لدخول البيوت الذين مينعون مساجد اهللا

  آخر؟ جوابطيب .   تكون اجلهة هنا منفكةف

  ؟   أحدا. .إال  ...ليس فيه أحد  باعتبار أنهم يف منزلة واحدة يعين   الطالب:

أحد أظلم منه وليس فيه النفي للمساواة يكون املعىن أم كلهم اشرتكوا يف  النعم يعين النفي  أي الشيخ:

ألنه ليس من يفرتي على اهللا كذبا يساوي من منع مساجد  ؛عىن األول أدقامللكن  ؛األظلمية على مرتبة سواء

   اهللا أن يذكر فيها امسه بل لكل شيء جهته .

  ؟ )) بديع السموات ((صاحل أيش معىن  )) واتبديع السم ((قوله تعاىل:     

  غري مثال سابقأنشأها على  :الطالب

  إذا بديع مبعىن ؟ مبدع هل تأيت فعيل مبعىن مفعل؟ ألن املعروف أن الفعيل مبعىن فاعل؟ الشيخ: 

  تأيت الطالب:

  مثل؟ يوسف؟نعم؛  الشيخ: 

  ....عليم مبعىن معلم  الطالب:

لغة  من  ،جبت من عندك؟ أجل قدير مبعىن مقدر ومجيل مبعىن جممل وحكيم مبعىن حمكم شيء بني  الشيخ:

  العرب

  مسيع مبعىن مسمع الطالب: 

  مثل؟   الشيخ: 

  من كالم العرب ؟ الطالب:

  ؟م العرب أو من القرآنشاهد من كال  الشيخ:

   ..........وأصحايب هجودعن الرحيان  مثل قول الشاعر الطالب: 



 أي مؤمل فبديع هنا مبعىن )) ولهم عذاب أليم ((مبعىن مؤمل  )) ولهم عذاب أليم (( ؛نعم هذا شاهد  الشيخ:

  أخذ سؤال؟ما من الذي  )) وإذا قضى أمرا ((طيب قوله تعاىل:   وله شواهد يف اللغة العربية ويف القرآن. مبدع 

  ما أخذت سؤال  الطالب:

  ما معىن إذا قضى؟ )) قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكونوإذا  ((طيب ما  قوله:   الشيخ:

  .إذا أراد قضاها :الطالب

  وهل يعرب بالفعل عن أرادته؟ هل جاء التعبري عن الفعل باعتبار إرادته؟  الشيخ:

  نعم الطالب: 

  مثل؟   الشيخ:

   )) يأيها الذين إذا قمتم إلى الصالة (( : الطالب

  أي ؟  الشيخ:

  أردمت الصالةأي إذا  الطالب: 

  ما فيها شاهد ثاين؟؟ وغريها   الشيخ: 

  )) وإذا قرأت القرآن فاستعذ باهللا (( الطالب: 

  ؟ أي )) وإذا قرأت القرآن فاستعذ باهللا ((   الشيخ:

   إذا أردت القراءة  الطالب:

أي أراد  ) والخبائثأعوذ باهللا من الخبث  ( :كان النيب صلى اهللا عليه وسلم إذا دخل اخلالء قال  الشيخ: 

أن الكفر ملة واحدة وأن اليهود يرث من ب )) حتى تتبع ملتهم ((: تعاىل استدل بعض العلماء بقوله ؛الدخول

  ما رأيك يف هذا االستدالل؟ النصراين وبالعكس 

  ما أخذنا الفوائد: الطالب

   أي نعم.....؟))  ولن ترضى ((من  ،عجيب ؟ها ما أخذنا فوائد الشيخ: 

 :)) ملاذا مل يقل وأقيموا الصالة وآتوا الزكاة وما تقدموا ألنفسكم من خير تجدوه عند اهللا قوله تعاىل: ((    

   الشرط يكون؟ .  لشرطية وجواباما  جواب حسني ؟ ؟ جتدونه

  )) إن هدى اهللا هو الهدىحتى تتبع ملتهم قل  طيب ((

  عناد اليهود والنصارى حيث ال يرضون عن أحد إال أن يتبع دينهم . :يستفاد من هذه اآلية الكرمية 

  بذلك فسيحاول إدخال غري اليهود والنصارى لليهودية والنصرانية إال ويستفاد منها أيضا: أن من كان ال يرضى  



  ومن فوائدها: احلذر من اليهود والنصارى إذ ال يرضون ألحد حىت يكون يهوديا أو نصرانيا. 

أما باعتبار أنواعه فإنه  ؛وهو باعتبار مضادة اإلسالم ملة واحدة )) ملتهم ((لقوله:  ؛ن الكفر ملة واحدةومنها: أ

لكن كل هذه امللل باعتبار مضادا لإلسالم تعترب  ؛ملل اليهودية ملة والنصرانية ملة والبوذية ملة وهكذا بقية امللل

  ؟ طيب. أخ فتكون جنسا وامللل أنواعا كذا يا  الكفر؛، اسم ألنه يصدق عليها اسم الكفر ؛ملة واحدة

فإن كان واملعىن إن كان معكم هدى اهللا  )) هدى اهللا هو الهدى ((ومنها: الرد على أهل الكفر ذه الكلمة 

  فأنتم مهتدون وإال فأنتم ضالون.

ر علينا وتفيد احلصر ضمري فصل كما م )) وهو هنا هدى اهللا هو الهدى ((لقوله:  ؛ومنها: أن البدع ضاللة

فعليه يستفاد من  )) وماذا بعد الحق إال الضالل ((إذا فالبدعة ليست هدى  ؛اهلدى بأي شيء؟ دى اهللا

  ضاللة كما ثبت بذلك احلديث عن رسول صلى اهللا عليه وسلم . أن مجيع البدع :هذه اآلية الكرمية

ما لك بعد ما جاءك من العلم من لئن اتبعت أهوائهم و  ((لقوله:  ؛ومنها: حترمي إتباع أهواء اليهود والنصارى

   )) من اهللا من ولي وال نصير

  ))  بعد الذي جاءك شيخ (( الطالب:

  )).  بعد الذي جاءك من العلم ما لك من اهللا من ولي وال نصير ((  الشيخ:

ومل يقل ملتهم كما قال  )) همءأهوا ((لقوله:  ؛ومنها : أن ما عليه اليهود والنصارى ليس دينا بل هو هوى

ولئن  ((لكن  ؛ألم يعتقدوم أم على ملة ودين )) حتى تتبع ملتهم((  لن ترضى :يف األول قال ،باألول

  بني اهللا أن هذا ليس بدين وال ملة بل هو هوى وليس هدى.    )) همءاتبعت أهوا

بعد الذي جاءك من العلم ما لك من  ((لقوله:  ؛ومنها: أن من اتبع اهلوى بعد العلم فهو أضل وأشد ضالال

  .))  اهللا من ولي وال نصير

  .))  ما لك من اهللا من ولي وال نصير ((لقوله:  ؛ومن فوائد اآلية أيضا: أن من أراد اهللا به سوءا فال مرد له

يتعلق ألنك مىت علمت ذلك أنه ليس لك ويل وال نصري فأين  ؛ومنها: أنه جيب تعلق القلب باهللا خوفا ورجاءا

    فال تعلق قلبك أيها املسلم إال بربك  ؛باهللا أو مبن سواه؟ باهللا ؟قلبك

  ))  به الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تالوته أولئك يؤمنون مث قال تعاىل: (( 

  يستفاد من هذه اآلية الكرمية: منة اهللا سبحانه وتعاىل على من أعطاه الكتاب فتاله حق تالوته .

  .بل الفضيلة بتالوته ،إلنسانلنه ليس جمرد إتيان الكتاب فضيلة أومن فوائدها: 



، )) يتلونه حق تالوته ((لقوله ملا قال:  ؛ومنها: أن لإلميان بالشيء عالمة، اإلميان له عالمة، وعالمته العمل 

   )) . أولئك يؤمنون به ((قال: 

 ((       من أين تؤخذ؟ لقوله: ؛نقص إميانهومن فوائد اآلية: أن من خالف القرآن يف شيء كان ذلك دليال على 

. فمعىن ذلك إذا مل يتلوه حق تالوته ما آمنوا به، نقص من إميام بقدر )) لئك يؤمنون بهو يتلونه حق تالوته أ

  ما نقص من تالوم له. 

ن اإلنسان تاليا تالوة احلق، وتالوة ناقصة ما هي حقيقة، فالتالوة احلق أن يكو  نوعان: ومنها: أن تالوة القرآن 

  كل األربعة اليت مرت علينا هذه اإلميان به تالوته حق تالوته .  ،ناه، عامال بأحكامه، مصدقا بأقدارهعومللفظه ل

ومن يكفر به فأولئك هم  ((قوله: ل ؛ومن فوائد اآلية: أن الكافر بالقرآن مهما بلغ من الدنيا فهو خاسر

وكيف يكون خاسرا وهو قد حصل له أموال، وبنون، ومراكب ضخمة، وقصور مشيدة ؟ ألن هذه   )) الخاسرون

فإذا يصدق عليهم أم هم اخلاسرون، كما يف قوله  ؛أو هو يزول عنها وال تنفعه ،كلها سوف تذهب وتزول

الذي يتلهى بذلك عن  وملا كان )) يا أيها الذين آمنوا ال تلهكم أموالكم وال أوالدكم عن ذكر اهللا ((تعاىل: 

   يعين ولو رحبوا . )) ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون ((ذكر اهللا يظن أنه يربح، قال: 

)) أظن سبقت  يبني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين (مث قال تعاىل:  

  .ال نذكرها؟ طيبإلكم عليها و معنا هذه اآليات نعم؟ يف أول السورة فإن شئتم حنيلها، حني

                          .))  اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم ((لقوله:  ؛من فوائد هذه اآلية: تذكري بين إسرائيل بنعمة اهللا عليهم 

يذكر أن  أن جمرد ؛ومنها: أن ذكر النعمة ليس معناه أن يتذكره اإلنسان بقلبه، بل معناه أن يقوم اإلنسان بشكرها

                                              اهللا أنعم عليه ما يكفي هذا، البد أن نقوم بالشكر وهذا هو الذي أمر اهللا به بين إسرائيل.

ولو كان أحد له نعمة لقال اهللا تعاىل ألن  )) التي أنعمت عليكم ((لقوله:  ؛منها: أن النعمة من اهللا وحدهو 

وإذ تقول للذي أنعم اهللا عليه وأنعمت  ((كما قال لنبيه:   ،مقتضى العدل أن يقول اهللا ونعمة فالن ابن فالن

  )) . عليه

. وسبق لنا ماذا فضلهم اهللا ))  وأني فضلتكم على العالمين ((لقوله:  ؛اضل الناس عند اهللا عزوجلومنها: تف 

  به، جعل فيهم أنبياء، وجعلهم ملوكا، وآتاهم ما مل يؤت أحدا من العاملني. 

كنتم  ((: تعاىل لقوله ؛ألن هذه األمة أفضل منهم ؛مةاومنها: أن هذا التفضيل ليس على عمومه إىل يوم القي 

  كون العاملني عاما أريد به اخلاص، ما الذي أريد به يا إخوان؟ في )) خير أمة أخرجت للناس

  عصرهم:  الطالب



   عامل زمام . الشيخ: 

  )). واتقوا يوما ال تجزي نفس عن نفس شيئا وال يقبل منها عدل وال تنفعها شفاعة وال هم ينصرون(( 

  مة. ايستفاد من هذه اآلية: إثبات يوم القي 

  ه واحلذر منه.ؤ ويستفاد منها: أن هذا اليوم شديد جيب اتقا

)) ما ينفعك ال ابنك وال  كل نفس بما كسبت رهينةومن فوائدها: أن ذلك اليوم ال تنفع نفس نفسا شيئا ((

  أبوك وال أختك وال أخوك.

  يقبل منه عدل، أي ما يعدل به العذاب عن نفسه.  ومنها: أن من استحق العذاب ذلك اليوم ال 

  من أين نأخذ؟ ؛ومنها: ثبوت الشفاعة يف ذلك اليوم

  )) وال تنفعها شفاعة ((  الطالب:

إذا ففيه أصل  ؛الشفاعة، ال تنفعها ما يف :ما قال )) ما تنفعها شفاعة (( :قال ألنه ؟ لكن هذا نفي  الشيخ:

لشافع، ورضاه عن املشفوع له،  لولكنه مقيدة بشرطني: إذن اهللا  ؛ففيه إثبات الشفاعة يف ذلك اليوم ،الشفاعة

وال يشفعون إال لمن  )) وقال سبحانه وتعاىل: (( يشفع عنده إال بإذنهذا الذي من  كما قال اهللا تعاىل: ((

  )).  ارتضى

   )) فما تنفعهم شفاعة الشافعين ((ية أخرى: يف آتعاىل قوله ل ؛ومنها: أن الكافرين ال تنفعهم الشفاعة

   ؟ ونبدأ بالدرس اجلديد اآلن )) وال هم ينصرون ((لقوله:  ؛ومنها: أنه ال ينصر أحد أحدا من عذاب اهللا

وال  يقبل منها  ((فهنا  )) وال تنفعها شفاعة وال يؤخذ منها عدل (( :مناسبة قول اهللا تعاىل يف قوله الطالب 

                                                                                       ؟ ))  شفاعة عدل وال تنفعها

  تقدمي والتأخري؟ال  الشيخ:

  أي نعم  الطالب:

   غري هذا.يل يظهر  يف هذا تنوع األساليب فقط مااملناسبة واهللا أعلم  احلكمة يف ذلك؟  الشيخ:

)) من املبتلي؟ اهللا، طيب ابراهيم هو الذي يلي الفعل؟  ابراهيم ربه بكلمات فأتمهن وإذا ابتلى مث قال: ((     

وقد  "ولكنه قال: ". واألصل في المفعول أن ينفصال  واألصل في الفاعل أن يتصال "وابن مالك يقول:

وهذا  ؛مفعول مقدم، وربه فاعل مؤخر فإبراهيموهذا مما جاء على خالف األصل،  " يجاء بخالف األصل

  ال جائز؟ إالرتتيب على هذا الوصف على هذا الوجه واجب و 

  واجب: الطالب



وشذ  "وهلذا قال: ؛ألن الضمري لو قدمت فاعل عاد الضمري إىل متأخر لفظا ورتبة وهذا ممنوع ؛واجب   الشيخ:

وإذ ابتلى  (( ؛" وشاع نحو خاف ربه عمر "أما نظري اآلية: ؛قاس عليهيما  ذذا شاه "نحو زان نوره الشجر

عربية نعم الابراهام، لغة عربية تقرأ بالغة  )) وإذ ابتلى ابراهام ربه ((براهام ، إ :ابراهيم فيها قراءة )) ابراهيم ربه

  نعم؟ ابراهام

  ابراهاما ؟  الطالب:

  ؛ابراهام ال، املهم أنه بدل الياء األلف، بدل ابراهيم ابراهام  الشيخ:

  سبعية ؟ الطالب: 

  سبعية نعمأيه   الشيخ:

  احلروف؟ تاختلط  الطالب:

  ال ما اختلطت  الشيخ:

  فالياء؟  الطالب:

 )) ربه (( )) ربه إبراهيم (( وقوله: ؛الياء بصفة رسم العثماين تكتببالأيه لكن تكتب األلف ياء   الشيخ:

ألنه سبق لنا أن قلنا إن الربوبية بإزاء العبودية  ؛فاعل، وهنا أضاف الربوبية إىل ابراهيم وهي من الربوبية اخلاصة

 ((وقد اجتمع يف قول السحرة:  ؛فالربوبية أيضا نوعان: خاصة، وعامة ؛فكما أن العبودية نوعان: خاصة، وعامة

وال شك أن  ؛هذه خاصة، فهنا ربوبية خاصة )) رب موسى وهارون ((هذه عامة  )) قالوا آمنا برب العالمين

  ؟سيما أولو العزم منهم وهم يا.... سبحانه وتعاىل للرسل والربوبية اهللا 

  نوح، و ابراهيم، وموسى، وعيسى، وحممد صلى اهللا عليه وسلم الطالب: 

هذا الذي ابتلي به، واالبتالء هو االختبار واالمتحان، هذه  )) بكلمات ((وقوله:  ؛أا أخص الربوبيات الشيخ:

الكلمات ما هذه الكلمات هل هي كونية أو شرعية أو من الكونيات والشرعيات؟ اهللا سبحانه وتعاىل أطلقها، 

فما هذه الكلمات اختلف فيها املفسرون، وأصح األقوال فيها أا   ؛فهي كلمات كونية وشرعية أو جامعة بينهما

فمن ذلك مثال ابتلي باألمر  ؛ما أمر اهللا به ابراهيم كونا أو شرعا ، كلما أمره به، أو قدره عليه فهي كلمات كل

وإن مل يذحبه هو ذحبه حكما ف )) قد صدقت الرؤيا (( له: ال ال؟ ذحبه، أي نعم يعين قال اهللاإبذبح ابنه، ذحبه و 

امتحنه اهللا تعاىل بأن  كذلك أيضا  ؛من أعظم االمتحانات حقيقة، امتثل ألمر اهللا وهذا امتحان وال ال؟ امتحان

كلما قدره اهللا عليه و  ؛صرب وال ال؟ صرب، صرب واحتسب ،أوقدت له النار وألقي فيها وهذا من الكلمات الكونية

 ؛هذا هو الصحيح )) بكلمات ((      مما حيتاج إىل صرب ومصابرة أو أمره به كذلك فهو داخل يف قوله تعاىل: 



، وهذا يف احلقيقة ما فيه )) قال إني جاعلك للناس إماما (( :نهم من قال: إن الكلمات اليت ابتاله اوم

وهذا من  ؛أمت هذه الكلمات الكونية أو الشرعية )) فأتمهن ((نتيجة االمتحان ملا امتحنه اهللا  امتحان بل هذا

 ؛على ذلك إال من وفقه اهللا ما كل أحد يصربكونية والشرعية، الذي يستطيع أن يتم كل كلمات اهللا عزوجل ال

   أي مت ما أمره اهللا به وابتاله به )) الذي وفى إبراهيمو  فقال: (( وهلذا وصف اهللا ابراهيم بأنه وىف،

أعطاه اهللا هذه اإلمامة وبالصرب واليقني تنال اإلمامة يف الدين وال ال؟  ؛ملا أمتهن فاهللا جل وعلى أكرم من عبده 

وكانوا  ((، هذه واحدة، )) ما صبروال وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا ((ليقني تنال اإلمامة يف الدين، بالصرب وا

 )) جاعلك (( ))قال إني جاعلك للناس إماما ((من هؤالء اجلنس  إبراهيمهذه الثانية،  )) بآياتنا يوقنون

األول الكاف يف حمل جر باإلضافة،  شتق من جعل اليت مبعىن صري، واملفعولاوهي تنصب مفعولني ألنه  ،صريكم

لكن الريب أن اإلمامة هنا إمامة اخلري.  ؛به سواء يف اخلري أو يف الشر ىواإلمام من يقتد ؛واملفعول الثاين اإلمامة

وجعلناهم أئمة يدعون  قلنا قوله تعاىل: (( ؟ ةتسمى إمام يف الشر اإلمامةعلى أن  ياللدأرونا  :فإذا قال قائل

من سن في اإلسالم سنة سيئة فعليه ( )) والنيب عليه الصالة والسالم يقول  يوم القيمة ال ينصرونإلى النار و 

 )) قال إني جاعلك للناس إماما ((    ؛) وهذا ألنه إمام صار متبوعا مةاوزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القي

لكن فيمن أتى بعده صار إماما حىت خلامت  ؛للناس عامة وال ال؟ عامة، عامة فيمن أتى بعده ال من كان قبله

))  ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين الرسل حممد عليه الصالة والسالم. ((

   فهو إمام.

)) يعين واجعل من ذرييت إماما، وهنا من هذه للتبعيض وال لبيان اجلنس؟ حيتمل لبيان  قال ومن ذريتي((    

وحيتمل أن يكون  ؛جلميع الذرية، يعين واجعل ذرييت كلهم أئمة )) ذريتي ((بناء على ذلك تصلح و  ؛اجلنس

  للتبعيض وعليه فيكون املقصود: اجعل بعض الذرية إماما، أيهما أقرب؟

  للجنس الطالب:

لبيان  الكن مهما كان سواء قلنا إ ؛يعين أنه سأل اهللا أنه جيعل كل ذريته أئمة؟ حيتمل هذا وهذا   الشيخ:

ال  (( :ا هي للجنس قولهم))    ال ينال عهدي الظالمين ((اجلنس أو للتبعيض فاهللا أعطاه ذلك مقيدا فقال: 

على كل حال إنه قلنا سواء للجنس أو  ؛؟ ال حىت البعض ما كل البعض يكون إمام )) ينال عهدي الظالمين

أي تعهدي لك ذا  )) عهدي ((أي ال يصيب،  )) ال ينال ((جابة مقيدة فقال: ، فاهللا تعاىل أجابه إللتبعيض

 ؛فالظامل ال يكون إماما ؛الظاملني من ذريتك، سواء كان الظلم عاما أو خاصا، أكرب أو أصغر )) الظالمين ((

؟ مفعول به، يعين أجعل من ))  الظالمين ((فاعل، و )) عهدي (( )) ال ينال عهدي الظالمين ((وهلذا قال: 



ولكنه قد يرد عليك  ؛وهلذا مل يول اهللا تعاىل ظاملا على وجه التعهد ؛ذريتك إماما ولكن الظامل ال يدخل يف ذلك

  ال ال؟ مثل من؟إأن من ذرية ابراهيم من هو ظامل ولكن ليس ظلما أكرب و 

  احلجاج؟الطالب: 

لكنه  ؛أيه بس ما هم بأئمة، مثال من خلفاء بين أمية  من هو ظامل، من خلفاء بين عباس من هو ظامل   الشيخ:

   ما مسعنا أن أحدا منهم ظلم ظلما أكرب خيرج به من اإلسالم، ويأيت إن شاء اهللا حتقيق هذه املسألة.

  ما معىن إذ ابتلى؟ )) وإذ ابتلى ابراهيم ((قوله:        

  اراالختب الطالب: 

  ابراهيم؟ يقول أيش؟ ومن الذي نصب االختبار  الشيخ: 

  ابتلى الطالب:

  ؟  أين الفاعل الشيخ:

  الطالب: ربه

  يف ابراهيم قراءتان عبد الرمحن؟.  نعمربه   الشيخ:

  ابراهيم ويف ابراهاميف   الطالب:

يف غري البقرة فيه  ؛ابراهام و ابراهيميف بقرة، كل ما جاءت يف بقرة ففيها قراءتان يف كل موضع   ؛ابراهام الشيخ:

 ؟ ما هي الكلمات هل هي كونية وال شرعية ؟ نعم طيب ما هي الكلمات اليت ابتلى اهللا ا ابراهيم  اختالف. 

  ؟ 

  ؛كونية وشرعية الطالب:

  كونية؟    الشيخ:

  كونية وشرعية الطالب:   

  ؟ كونية وشرعية  الشيخ:

  نعم  الطالب:

  الكونية مثل؟؛ اثبت؟ نعم، زين   الشيخ:

    يف النارقذفه الكونية مثل:   الطالب:

  شرعية؟وال نزي  القاؤه يف النار الشيخ:

  شرعية مثل ما ترك زوجته وابنه، ومثل ما قتل ابنه، الطالب: 



  أمر بذبح ابنه ؟ الشيخ: 

  أمر بذبح ابنه: الطالب 

وغريه، إذا الصحيح يا حسني هذه الكلمات معينة وال غري نعم طيب وكذلك أيضا تكسري األصنام  الشيخ: 

  معينة؟

  غري معينة الطالب: 

االمتحان .                                                                              غري معينة، لكنها كلمات عظيمة فيها  الشيخ:

  ىن إماما؟ويش مع )) إني جاعلك للناس إماما ((قوله: 

  أماما؟  :الطالب

    نعم الشيخ:

  القدوة  يعين اإلمامة هي الطالب:

  وقيل يف الشر الشيخ: 

  يف اخلري الطالب:

  وتكون يف الشر  الشيخ:

  وتكون يف الشر؟  الطالب:

  مثل؟  ،نعم الشيخ:

  )) وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار (( الطالب:

  ما الذي نصبها؟  )) إماما ((قوله: . ... و طيب  الشيخ:

  ؟ ))  إماما (( الطالب:

  .نعم  الشيخ:

  ؟علاف، الاح : الطالب

  نعم، على أا؟ الشيخ:

  مفعولالطالب: 

  أول وال ثاين وال ثالث؟  الشيخ:

  ثاين الطالب: 

  ثاين؟ أول... الشيخ: 



  وإماما ثاين: الطالب

؛ طيب                                                                  نصب مفعولني)) من جعل وهي ت جاعل (( ألن ثاين  الشيخ:

  ؟ ))  ومن ذريتي ((حممد ويش معىن  )) ومن ذريتي ((قوله: 

  واجعل من ذرييت  الطالب:

  هل أجاب اهللا هذا الدعاء؟ الشيخ:

  أجابه، أجابه مقيدا الطالب:

  مقيدا؟ نعم، يف قوله الشيخ: 

   )) قال ال ينال عهدي الظالمين ((: الطالب 

  ؟ ما املراد  بالعهد هنا عبد اهللا طيب. )) ال ينال عهدي الظالمين ((قوله: يف  الشيخ:

  : اإلمامةالطالب

أتعهد لك بذلك وأعطيك  :من يعرف؟ يعين ما أتعهد به لك ال يناله الظاملني، يعين كأنه يقول العهد؟  الشيخ:

                                     وقفنا على هذا، طيب . )) وإذ جعلنا البيت مثابة للناس ((قوله:   عهدا إال أنه ال يناله الظاملني.

  )) ؟ ال ينال عهدي الظالمين قوله: (( الطالب:

   ما تأملت .......؟أي نعم   الشيخ:

)) إذ هذه ظرفية وهي متعلقة مبحذوف تقديره: اذكر، يعين اذكر يا  جعلنا البيت مثابة للناس وأمناقال وإذ ((  

أل هنا للعهد الذهين  )) البيت ((و ؛مبعىن صرينا )) جعلنا ((و ؛حممد للناس هذا األمر الذي صريناه للناس

لتفخيم، يعين البيت املعروف الذي ال جيهل بأل للتعظيم وا مثوأيت ا  ؛واملراد به الكعبة بأا بيت اهللا عزوجل

جعلناه مثابة، املثابة مبعىن املرجع، أي يثوب الناس إليه ويرجعون إليه يف كل أقطار الدنيا سواء ثابوا إليه  ....وال

والذين يتجهون إليه كل يوم  ؛معتمرين يثوبون إليه بأبدامأو فالذين يأتون إليه حجاجا  ؛بأبدام أو بقلوم

فإم ال يزالون يتذكرون هذا البيت يف كل يوم وليلة بل هو من شروط صحة  ؛صلوام يثوبون إليه بقلومب

 أي وجعلناه أمنا  )) أمناو  ((صالم. وقوله: 



ألنه ما ميكن أن خيلص هذا البيت من هذا الشرك إال ذا  ؛للضرورة فقط ) ي ساعة من نهارلوإنما أحلت ( 

وقد عادت  (، أحلها اهللا له ساعة من ار للضرورة وهي ساعة الفتح، مث قال عليه الصالة والسالم: اللاإلح

فهذا معىن كوا أمنا،  ؛فإذا حرمت حىت على الرسول عليه الصالة والسالم ) حرمتها اليوم كحرمتها باألمس

وإن أحد ترخص بقتال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  (قال عليه الصالة والسالم جميبا عن سؤال قد يفرض: 

الة والسالم أذن للرسول عليه الص )) والحكم هللا العلي الكبير (( ) فقولوا إن اهللا أذن لرسوله ولم يأذن لكم

ألنه مكان  ؛يف تلك الساعة ولكن مل يأذن ألحد، وهذا إذا هذا معىن كونه أمنا أن الناس يأمنون وإمنا كان أمنا

 ؛فلو أنه كان خمافة ما أدى الناس فيه عبادام على الوجه األكمل ؛عبادات، مكان عبادات، ومناسك، ومشاعر

كل إنسان آمنا، وذا نعرف عظم جرم أولئك الذين يوقعون وهلذا ي عن محل السالح يف احلرم حىت يبقى  

ألن اهللا تعاىل جعل هذا  ؛من أعظم الناس جرماـ والعياذ باهللا ـ املخاوف بني املسلمني يف مواسم احلج، وأم 

تهاك انـ والعياذ باهللا ـ فهذا  ؛إال ألجلها واالبلد آمنا يف كل وقت فكيف يف وقت أداء مناسك احلج اليت ما أمن

وملا طعن ابن عمر رضي اهللا عنه وهو على راحلته يف مىن  ؛وهلذا جيب أن يكون هذا البلد آمنا ؛حلرمة اهللا عظيم

  طعنه أحد اخلوارج طعنه خبنجر معه حىت لزقت رجله بالركاب رضي اهللا عنه جاءه احلجاج يعوده

  ابن عمر؟ الطالب :

فقد كنت  ؛أنت الذي فعلت بنا هذا إني كنت..جاءه حجاج يعوده فقال له :"  ،أي نعم ابن عمر  الشيخ:

أولم  فهذا دليل على أن هذا البيت آمن كامل قال هللا عزوجل: (( " أنهاك أن يحضر أحد السالح في الحرم

 يقول: وهذا املأمن عام حىت للكفار إال أن اهللا تعاىل )) يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم

        وال تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم  (( )) فإن قاتلوكم فاقتلوهم ((

  @ ؟ دفاعا، و فرق بني قتل الدفاع وقتل الطلب.  )) دفاعا وال طلبا فاقتلوهم

  نعم؟ هل اجلعل هنا كوين أو شرعي؟ الطالب:

  @ ال هذا شرعي : الشيخ

   ؟ ستحل منهملو توىل الكفار ما ت ؟شيخ الطالب: 

 ال هجرة بعد الفتح ( :ألن الرسول صلى اهللا عليه وسلم يقول ؛يعين ما ميكن يتوىل عليها الكفار أبدا  : الشيخ

  وال ميكن أن يهاجر إال إذا كان بلد الكفر.  )

  @ ،.......، ال هذا يسلط عليه وال  اختذوا اجعلوا )) مصلى إبراهيم واتخذوا من مقام  ((



 ((     والثانية: ؛بفعل األمر )) اتخذوا ((وفيها قراءتان إحدامها:  ؛أي صريوا، أو اجعلوا )) واتخذوا ((وقوله:  

 إبراهيم . أو واختذوا أنتم من مقام إبراهيم بفعل ماضي، أي واختذ الناس، مثابة للناس واختذوا من مقام  )) اتخذوا

املقام مكان القيام، ويطلق إطالقني: إطالقا عاما  )) إبراهيم من مقام  (( )) مقاماتخذوا من  ((وقوله:  ؛مصلى

طالق األول يكون اإلفعلى األول الذي  ؛وإطالقا خاصا وهو مقامه لبناء الكعبة ،وهو مكان قيامه يف العبادة

املراد باملقام مقامه  ناألول إعلى اإلطالق  ؟عرفتم ،إبراهيم مجيع مواقف احلج و مشاعر احلج يكون من مقام 

وعلى القول الثاين اخلاص  ؛إىل آخره ،مرات، والصفا ،واملروةاجلعرفة ، مزدلفة،  :للعبادة يشمل مجيع مشاعر احلج

عليه الصالة والسالم لريفع قواعد البيت وهو  إبراهيم اإلطالق اخلاص يطلق على احلجر املعني الذي قام عليه 

مصلى هل املراد مكانا للصالة اللغوية وهي  )) مصلى ((وقوله: ميع نعم؟ هذا املقام املشهور معروف للج

  أو مكانا للصالة الشرعية ؟  ؟الدعاء

  : شرعيةالطالب

والرسول صلى  ؛يكون مكانا للدعاء، وعلى الثاين مكانا للصالة الشرعية املعروفة ، على األولعلى األول : الشيخ

وهذا يدل على أن  )) مصلى إبراهيم واتخذوا من مقام  ((اهللا عليه وسلم حني أقبل عليه بعد ما طاف قرأ: 

ولكن كثريا من املفسرين فسروها باملعنيني وقالوا  ؛الرسول صلى اهللا عليه وسلم فسرها باملعىن اخلاص باملقام اخلاص

   @ عكس.ال ألنه يدخل فيه اخلاص يدخل فيه العام و  ؛إن هذا ذكر للخاص ذكر لبعض أفراد العام

املقام اخلاص الذي هو احلجر الذي كان يرفع عليه بناء الكعبة  )) إبراهيم اتخذوا من مقام  ((وقوله تعاىل: 

فأكثر املؤرخني على أنه كان  ؟أو كان منفصال عنها يف مكانه اآلن ؟اختلف املؤرخون هل كان الصقا بالكعبة

وأن الذي أخره إىل هذا عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه، وبناء على ذلك يكون للخليفة حق ؛ ملصقا بالكعبة

النظر يف إزاحته عن مكانه إذا رأى يف ذلك املصلحة نعم؟ أما إذا قلنا إن هذا مكانه على عهد النيب عليه الصالة 

ألن النيب عليه الصالة والسالم أقره وإذا أقره النيب عليه الصالة والسالم  ؛أن يغريوالسالم فالظاهر أنه ال جيوز 

ها ظها بعض العلماء وممن قر ظوقر  وقد كتب أحد طلبة العلم رسالة يف هذا املوضوع ؛فليس لنا أن نؤخره عنه

بناء على املشهور عند  ؛إزاحته عن مكانه من أجل املصلحة والتوسعة جيوز الشيخ عبد العزيز بن باز ورأى أنه

، فيه دفع وهذا الشك أنه لو أخر عن مكانه لكانت فيه مصلحة ؛املؤرخني أنه كان الصقا بالكعبة مث أخر

وفيها نوع مضرة أو نوع مفسدة وهي أنه يبعد  ؛مفسدة وهي مفسدة هؤالء الذين يتجمعون عنده يف أيام املواسم

ناس إذا حنن غري أيام املواسم املطاف يكاد يكون خاليا ما هو كثري ال الطائفني يف غري أيام املواسم وال ال؟ يفعن 

معناه نبعد عليهم أنه يبعد على الناس، يصري يعين املصاحل متعارضة منها هل األوىل بقاءه  خنلي مثال عند الرواق



ى ما كان وحذرا أيضا فإذا كانت املصاحل متكافئة فاألوىل أن يبقى ما كان عل ؛مبكانه أو األوىل تأخريه عن مكانه

طائفني هذا ميكن زواله الومسألة التضييق تضييق املصلني على  ؛من التشويش واختالف اآلراء يف هذه املسألة

أو باملنع بالقهر إذا مل تفد، وهي يف احلقيقة يف ظين أا يف السنوات األخرية قلت بعض  ،بالتوعية إذا أفادت

  ؛ألن الناس صار عندهم توعية ؛ةالشيء، يف هذا العام أشوف أا قليل

  يغري كل خليفة  واهللا ميكن يصري ملعبة الطالب: 

  @ . ميكن كل واحد يصري له نظر : الشيخ

  املسجد؟ خارجاملقام إذا كان يف أثناء احلج جيوز الصالة  ركعتا الطالب:    

فإذا مل يتيسر  ؛أي نعم جيوز ألن هاتان الركعتان مشروعتان وهلما مكان أفضل من غريه وهو خلف املقام : الشيخ

  ؛ن فقدت املشروعيةااملك

  ؟  : حىت لو خارجالطالب 

    @ .هو يف مكان بعيد ....عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه صالمها يف  ؛حىت لو خارج : الشيخ

                                                                  ؟  سنة بعد الطواف )) مصلى إبراهيم اتخذوا من مقام  (( الطالب:

               . وقوله: إبراهيم براهام و إفيها قراءتان:  )) إبراهيم اتخذوا من مقام  ((قوله: و أي نعم سنة  : الشيخ

  ختذوا وال مفعول أول؟ امفعول ثاين  )) مصلى ((

  مفعول أول،: الطالب

هل هو منصوب بالفتحة وال بفتحة  )) مصلى ((وقوله:  ؛والثاين اجلار وارور املقدر مفعول أول : الشيخ

  مقدرة؟

  األخري الطالب: 

وهلذا هو مكتوب بالياء، يعين أنه معتل باأللف مصلى فهو منصوب بفتحة مقدرة على  ؛بفتحة مقدرة :الشيخ 

  @ .عوض، عوض عن األلف احملذوف ختفيف؛ والتنوين الذي فيه ؛آخره منع من ظهورها التعذر، وحرك نعم

 السجود والعاكفين والركع  و اسماعيل أن طهرا بيتي للطائفينـ  أو إلى ابراهام ـ إبراهيم عهدنا إلى و  ((  

ومنه مثال  ؛)) عهدنا العهد الوصية ملا هو هام، وليست جمرد الوصية بل ال تكون عهدا إال إذا كان األمر هاما

                                    ومعلوم إن أهم ما يكون من أمور املسلمني اخلالفة.  ؛عهد ابوبكر باخلالفة إىل عمر فأوصى ا إليه

وهو أبو العرب وهو الذبيح على القول الصحيح، يعين هو الذي أمر  إبراهيم هو ابن  )) واسماعيل ((وقوله: 

))  يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء اهللا من الصابرين (( :أن يذحبه، وهو الذي قال ألبيه إبراهيم اهللا 



ألن بين إسرائيل  ؛إنه اسحاق بعيد، وقد قال بعض أهل العلم إن هذا منقول عن بين إسرائيل :وقول من قال

لكن من تأمل آية الصافات أو و  ؛ألنه عمهم، أبو العرب ؛ألنه أبوهم دون امساعيل ؛يودون أن الذبيح اسحاق

ذكر يف أثناء هذه اآليات قال:  تعاىلألن اهللا  ؛آيات الصافات علم علما يكاد قريبا من اليقني أن الذبيح امساعيل

وبشرناه بإسحاق نبينا من  (( :)) بعد ما ذكر القصة كاملة قال وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين ((

)) فكيف يكون باألول  الصالحين وباركنا عليه وعلى اسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين

البشارة ما تكون إال بعد فلو   )) وبشرناه بإسحاق (( : يقولبينه وبينه مث تجر  اليت يتحدث عن ذحبه واحملاورة

 ((وقوله:                                          كان اسحاق هو الذبيح ما استقام أن يقول وبشرناه بإسحاق.

  أن هذه خمففة من الثقيلة وال مصدرية؟  )) أن طهرا إبراهيم عهدنا إلى  (( )) أن طهرا

  مفسرة الطالب:

  الظاهر أا مصدرية )) وأوحينا إليه أن اصنع ((املفسرة يكون بعدها أمر  الشيخ : 

  ليس أمر؟أ )) طهرا (( الطالب:

ألن عهدنا فيه معىن القول دون حروفه  ؛تكون تفسريية أنأيه هلا علة صحيح، طهرا فعل أمر إذا تصلح   الشيخ :

املراد به الكعبة  )) بيتي ((طهرا فعل أمر وقوله:  )) بيتيهرا ط(( فتكون تفسريية نعم؟ أي أن العهد هو قوله: 

وذا  ؛وأضافها اهللا تعاىل إىل نفسه إضافة تشريف وليست إضافة جزء وال إضافة صفة نعم؟ فهي إضافة تشريف

  ؟ نعرف أن املضاف إىل اهللا ينقسم إىل قسمني أو ثالثة

  ثالثة الطالب: 

 ؛أن تكون عينا قائمة بنفسها، ثاين: أن تكون وصفا يف تلك العني، والثالثة: أن تكون وصفا هللا :األول  الشيخ :

وإذا كان وصفا يتصل بعني مثل:  ؛وبيت اهللا ،فإذا كان عينا قائمة بنفسها فإضافته إضافة تشريف مثل ناقة اهللا

ا وصف، أو أفهو إضافة تشريف وهو  ؛خملوق جسم يتصل جبسم آخر خملوق فهو أيضا االروح إذا قلنا إ

وإذا كان وصفا فإنه يكون صفة هللا، يعين إذا كان  )) ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين : ((خملوق مثل

ومثل عزة اهللا، قدرة اهللا وما  )) حتى يسمع كالم اهللا ((املضاف معىن ال يقوم بغري اهللا فإنه يكون وصفا هللا مثل: 

  @ األول بيت البيت عني قائمة بنفسها فإضافته إليه من باب إضافة التشريف.هنا من القسم  ؛أشبه ذلك

الثالث: و  يعين للذين يطوفون به، والثاين: العاكفني الذين يقيمون فيه للعبادة )) بيتي للطائفين ((وقوله:     

وقد تقدم لنا بعيدا بأنه  ؛ركنان فيهاالصالة بالركوع والسجود ألما عن وعرب  ؛الركع السجود الذين يصلون فيه

هنا بدأ بالطائفني  ؛هدونإذا أطلق جزء العبادة عليها كان ذلك دليال على أن هذا اجلزء ركن فيه ما تصح ب



أوسع دائرة من الطائفني لكنها خمتصة باملساجد، مث قال بالركع  امث ثىن بالعاكفني أل ،الختصاصهم بذلك البيت

بدا فإذا يكون اهللا سبحانه وتعاىل  ) جعلت األرض مسجدا وطهورا ( السجود هذه ال ختتص باملساجد،

وهلذا  ؛أما الصالة فال ختتص مبكان ؛بيت احلرام الطواف، مث االعتكافبباألخص فاألخص، أخص ما يكون 

ها أحد فاستفىت بعض فييقول بعض أهل العلم إن ملكا من امللوك نذر هللا نذرا أن أعبد اهللا عبادة ال يشاركين 

هل العلم قالوا أيش لون إن صمت جيوز أن يكون فيه ناس صائمني، إن صليت جيوز فيه ناس يصلون، إن أ

تصدقت جيوز فيه ناس يتصدقون فذهبوا إىل عامل من العلماء وقال فقال هلم اخلوا له املطاف يعين خله يطوف 

  يطوف أبدا إال ذا البيت ألنه حقيقة ما أحد ؛واحد ه؟ ما ميكن يشاركال وحده وحينئذ شارك واحد وال

  )؟ ال تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت لكن خالف النص ؟ (  الطالب:

لكنه ما  ؛املهم إن هذا حل املسألة، أما كونه جيوز وال ما جيوز هذا هم مينعون بغري هذا السببنعم؟   الشيخ :

هذا ميكن بدون منع الناس هذا ميكن لو جييء يف آخر الليل يعين يف  ؛الوفاء ذا النذر إال ذا فيه يعين ما ميكن

اليوم ..اليت  االعتمار دائما إىل يف أياما أو جييء مثال بعد طلوع الشمس غفار  ،اغري املواسم أحيانا جتدوه فاضي

الركع و  ((وقوله:  ؛طهر للطائفني الالم هذه للتعليل أي ألجلهم )) للطائفين ((وقوله:  . ..على كل حال جيد

 ؛الركع معروف أنه مجع راكع، والسجود مجع ساجد وتصح أن تكون مصدرا سجد يسجد سجودا )) السجود

)  فصلوا قعودا أجمعون (لكن سجود وقعود هي مصدر ويف نفس الوقت مجع قال النيب عليه الصالة والسالم:

. )) السجود للطائفين والعاكفين والركع  أن طهرا بيتي ((وطهر،  )) وطهر بيتي للطائفين والعاكفين ((

   @  الفوائد إن شاء اهللا نأخذها بعد.

  ؟. . .الركع السجود ملا خص من غري ركع السجود  الطالب: 

وهلذا  ؛والسجود أفضل منه ،وخص الركوع السجود ألما أفضل هيئة، فالركوع أفضل هيئة من القيام  الشيخ :

وذكر  ؛فإن ذكر القيام ما هو؟ كالم اهللا عزوجل، أفضل من كل شيء ؛القيام فضل الركوع والسجود بذكره :نقول

والتسبيح أقل حرمة من القرآن وإن كان التسبيح ال شك أنه تعظيم  ،التسبيح وذكر الركوع والسجود هو التسبيح

أركان الصالة ما خيصه، هذا خصه بفضل  اهللا سبحانه وتعاىل حكيم جعل لكل من ،لكنه ما هو مثل القرآن ؛هللا

  @ .ذكره وهذا اختصه بفضل هيئته

  أخص أوصاف الصالة يعين ما هو راكع وال ساجد إال هو ؟ الركع السجود نقولما   الطالب:  

  أيش لونه ؟  الشيخ :

  أخص صفات الصالة  ؟  الطالب:



  ألن سجود التالوة سجود بال صالة ،ال  الشيخ :

  هذا على قول ؟  الطالب:

  @  ما يصح. نعم؟  الشيخ :

فوق نصلي مصلى  هختذنااوال تبعيضية ألنه ما ميكن لو  بيانيةمن هنا كيف  )) اتخذوا من مقام (( الطالب: 

  ؟ احلجر

أي  يفوجيوز أن تضمن معىن  ؛قوله: اختذوا منه هذا لبيان اجلنس بيانية يعين اختذوا منه هذا املقام  الشيخ : 

  يف هذا املكان مقاما للصالة.ختذوا ا

  ؟ لكن لو قلنا هو احلجر أصبح ال ميكن أن نتخذه مصلى  الطالب:

  يكون يصلي إىل جنبهيف الصالة بأنه ...أيه اختذوا ما هو معىن عليه اختذوا منه مكانا ولو   الشيخ :

  ......؟يف املقام  العموميرجح هذا  الطالب:

احلقيقة كل له مرجح أما تفسري النيب عليه الصالة والسالم ال شك أنه واضح أنه أراد هذا املقام، وإذا  الشيخ : 

 أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود ((يقول : ة. لغالالعموم يرد عليه استعمال الصالة يف بأردنا 

 ((                                                        

                                      @ نعم؟  ؛يعين واذكر )) رب اجعل هذا البلد آمنا إبراهيم إذ قال و  ((   

  ؟ قال طهرا بييتو هو الذي بىن البيت  إبراهيم  )) طهرا (( :قوله: الطالب

  ))  وإسماعيلالقواعد من البيت  إبراهيم وإذ يرفع  ((نعم ولكن امساعيل كان مساعدا له    الشيخ :

  البيت؟ طهر شيء طاهر هو الذي بىنيقصدي يعين كيف  ال ال، الطالب:

  .يف أقذار فيطهرا عنه ،ويش ميكن هذا البيت جييء جناسة هأيه ولو بنا  الشيخ : 

  ؟ أمر كيف أثناء البناء )) اطهر  (( :قوله: أنه قوله  الطالب:

  @ . عليه شيء يف أثناء البناء أو بعدهيف أثناء البناء ألنه قد يرد أمر جيوز   الشيخ :

  معنوية ؟ احلسية ويشمل الطهارة   الطالب: 

ما هو الظاهر  ؛...املعنوية أو .....واهللا فيه نظر املعنوية إال إذا كان من باب القياس إذا وجب السياق  الشيخ : 

والتطهري للطائفني والعاكفني والركع السجود ما يناسبه إال  ،ما قال طهراه وأبلغ )) والطائفين (( :ألنه قال

  الطهارة احلسية 

  ؟  ...أصنام  توجدلكن طائفني وعاكفني يف لو قلنا   الطالب:



  @ ال يستطيعون يف ثالثني وستني صنم والناس يطوفون حوهلم. الشيخ :

[اسكت يا ....اسكتوا أو  )) رب اجعل هذا بلدا إبراهيم إذ قال  ((يعين واذكر  )) إبراهيم وإذ قال  ((   

 (( ؛براهامإونقول فيها كما قلنا يف  األول القراءة  ))إبراهيم  وإذ قال  ((اخرجوا جزاكم اهللا خريا تسننوا أو.. ] 

املشار إليه مكة وقوله: بلدا،  )) هذا ((صري نعم؟  )) اجعل (( )) رب اجعل هذا بلدا آمنا إبراهيم وإذ قال 

وقد مسى اهللا تعاىل  ؛البلد اسم لكل مكان مسكون، سواء كان ذلك مدينة كبرية أو مدينة صغرية كله يسمى بلد

و كأين من قرية هي  ((اهللا تعاىل قرية كما يف قوله:  اهومس )) وهذا البلد األمين ((مكة بلدا كما يف قوله:  

 ))                                                                  رجتك أهلكناهمأشد قوة من قريتك التي أخ

ألن البلد نفسه ما يوصف باألمن واخلوف البلد أرض  ؛قال بعض املفسرين أي آمنا من فيه )) آمنا ((وقوله: 

والذي ينبغي أن  ؛ن أمناال يوصف باألمن واخلوف وإمنا الذي يكون آمنا أهله أما هو فيكون أمنا يكو فوبناء 

ألنه مثال لو جاء أحد يهدم  ؛وإذا أمن البلد أمن من فيه وهو أبلغ ،جيعل على ظاهره وأن يكون البلد نفسه آمنا

 ؛بآمنا أهلهبلغ من أن يفسره أفكونه آمنا  ؛عليه فيتلفه طصار البناء عرضة ألن يتسل ،البناء ما كان البناء آمن

وارزق أهله من  ألنه ما يرزق (( ؛ارزقه :فرق ما قال )) وارزق أهله ((وهلذا قال:  ؛ألنه يشمل البلد ومن فيه

 )) من الثمرات ((مفعول أول، و )) أهله ((فعل أمر أو فعل دعاء؟ دعاء، و )) ارزق (())  الثمرات من آمن

وارزق أهله من آمن ، )) أهله ((هذه بدل من قوله:  )) من آمن ((مفعول ثاين. وقوله عليه الصالة والسالم: 

ومن ذريتي  ((ألنه قال:  ؛عليه الصالة والسالم من العموم تأدبا بتأديب اهللا عزوجل إبراهيم عرفتم؟ وإمنا احرتز 

فتأدب يف طلب الرزق أن يكون للمؤمنني فقط من أهل هذا البلد عرفتم؟ إذا  )) قال ال ينال عهدي الظالمين

وال بدل كل من كل؟ بعض من   ؟بدال من أهله بدل بعض من كل حملها من اإلعراب؟ النصب )) من آمن ((

يعين وأرزق  )) كفر       ومن  ((أجاب اهللا دعاءه فقال:  )) من آمن منهم باهللا واليوم اآلخر ((  كل طيب.

من  ((: إبراهيم قوله سبحانه وتعاىل عن و  ؛إىل آخره)) فأمتعه قليال ((لكن  )) ومن كفر ((من كفر أيضا، 

التصديق املقرون بالقبول  :ويف الشرع ؛التصديق :ما هو اإلميان؟ فاإلميان يف اللغة )) آمن منهم باهللا واليوم اآلخر

فأبو طالب كان  ؛ألن جمرد التصديق ليس إميانا شرعا ؛هذا يف الشرع، تصديق املقرون بالقبول واإلذعان ،واإلذعان

نقاد، فاإلميان يومل يذعن له و  به ألنه مل يقبل ما جاء ؛لرسول صلى اهللا عليه وسلم لكنه ليس مبؤمن بهب مصدقا

قول باللسان  وهلذا قال أهل السنة واجلماعة اإلميان ؛نقياداالشرعا ؟ التصديق املقرون بالقبول واإلذعان يعين 

من  ((وال ميكن يكون اإلميان شرعا بدونه. وقوله: فهو مركب من هذه الثالثة  ؛وعمل باألركان وتصديق باجلنان

وبربوبيته و  ،ثالثة، ثالثة أو أربعة؟ يتضمن  اإلميان بوجوده ؟اإلميان باهللا يتضمن كما سبق كم )) آمن باهللا



وهلذا يقول أنا أعجب من بعض  ؛البد من هذا، فاإلميان بوجوده ال يكفي عن البقية ،و أمسائه وصفاته ،ألوهيته

الناس ملا أن أحد الروس صعد فوق اجلاذبية ورأى ما حوله من النجوم والكواكب ورأى األرض وأا ككرة يف يد 

هذا الشيء ما أنتج نفسه بعض الناس  إن ولكنه ما آمن إال بس  ؛واهللا ما خلق هذا إال قاهر عظيم :الصيب قال

حىت يصدق باهللا بوجوده  ، ما آمنمد هللا هذا آمن، وهل آمن هذا؟ ما آمناحل قال: م يطبل ويزمرقا كانوا

 أال له الخلق واألمر الربوبية أن تؤمن بأن اهللا تعاىل له امللك له اخللق واألمر (( ؛وربوبيته وألوهيته وأمسائه وصفاته

زل اهللا يتضمن أو يدخل يف ولذلك بال شك أن احلكم بغري ما أن ؛)) فهو اخلالق الذي له األمر الكوين والشرعي

)) فاحلاصل أن  اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون اهللا ((        توحيد الربوبية ال يف توحيد األلوهية 

 ؛أن اهللا هو اخلالق وحده املالك وحده الذي له األمر املطلق وحده ،ميان باخللق واألمراإلهذا اإلميان بالربوبية 

أن يعبد إال اهللا وحده سبحانه وتعاىل ال أحد يستحق أن يعبد ال  أحد تؤمن بأنه ال يستحق اإلميان باأللوهية أن

أما  ؛ما يستحق العبادة إال اهللا سبحانه وتعاىل الذي حلق ،ملك وال رسول وال ويل وال صاحل وال شقي وال طاحل

به رسوله أو وصفه به  سه أو مساه به نفسه أو وصف به نفما مسى اهللا أن تؤمن بكلفاإلميان باألمساء والصفات 

وسواء كانت  نعم؟ تؤمن ا جيب عليك أنك هامن صفات الذاتية أو املعنوية أو الفعلية كل ترسوله سواء كان

 على هذا مجيع احملرفني  ا؛هذه الصفات مما يدركه العقل أو مما ال تثبت إال بالسمع كلها جيب عليك أن تؤمن

خلقه مل يؤمنوا صفات ومجيع املمثلني هللا ب ؛ما آمنوا ا إميانا كامال آليات الصفات غري مؤمنني ا إميانا كامال،

مة ومسي آخرا ألنه ال يوم بعده ما فيه اطيب اليوم اآلخر ما هو يوم اآلخر؟ هو يوم القي  بالصفات إميانا كامال.

ألا ال اية هلا أبد اآلبدين إما يف جنة  ؛م أول يعين مرحلة تأيت بعدها؟ اآلخرة وال بعدها يوميوم بعده، الدنيا يو 

ألن اإلميان به  ؛دون اإلميان ببقية األركان الستة واليوم اآلخر أو يف نار، وإمنا يقرن اهللا تعاىل دائما بني اإلميان به

يوم اجلزاء  اليوم اآلخر ألنه ؛أفهمتم؟ كل يتضمن هذا ،شرهيتضمن اإلميان بكتبه ورسله ومالئكته والقدر خريه و 

إذا كان اإلنسان ما يعتقد أنه سيحشر  ؛واإلنسان إذا مل يؤمن باليوم اآلخر ما هو بعامل أليس كذلك؟ نعم

ىل العمل يعمل بأنه يؤمن بأن إفاإلميان باليوم اآلخر هو الذي حيدوا باإلنسان  ؛وجيازى فإنه ال ميكن أن يعمل

وهلذا يعمل بالطاعات ويرتك املعاصي، يعمل  ؛ذا العمل الذي يقوم به اليوم سوف جيازى به غدا يف اليوم اآلخره

   @ املعاصي خوفا من العقاب يف ذلك اليوم. ت طلبا للثواب يف ذلك اليوم ويدعبالطاعا

سبحانه وتعاىل يقول قوال فهو  ؛؟ اهللا، اهللا سبحانه وتعاىل قال من القائل )) قال ومن كفر ((وقوله:      

 ؛فهو سبحانه يقول قوال مسموعا يسمعه من خوطب به )) قال ومن كفر (( إبراهيم وهلذا خياطب  ؛مسموعا



يعين وأرزق من كفر، والكفر يف األصل أي يف اللغة:  )) من آمن ((معطوف على قوله:  )) من كفرو  ((قوله: و 

  ؟ة يا غامن فر الكومنه مسي الكفرة تعرف  ؛السرت

  نعم  الطالب:

   ما هو؟ الشيخ: 

  :الكافورالطالب

أما يف الشرع: فالكفر هو اجلحد أو  ؛كفرة الذي يكون يف طلع النخل ألنه يسرتهال الكافور زين؛ :الشيخ 

واتصاهلما باملعىن  ؛فكل كافر فإما جاحد أو مستكرب ؛يعود على هذه األمرين ،االستكبار، اجلحد أو االستكبار

كأنه سرت ما جيب هللا   ، يتضمن السرت؛رتواملستكرب عمله يتضمن الس ،بال ريب ترألن اجلاحد سا ؛اللغوي ظاهر

إما اجلحود  ؛وكل الكفر املوجود جبميع أنواعه وأصنافه كله يعود إىل هذين األمرين ؛فاستكرب عن عبادتهحق من 

واإلمتاع والتمتيع  )) فأمتعه (( :يف قراءةو  )) فأمتعه ((لكن و عين فأرزقه ي )) قال ومن كفر ((  وإما االستكبار.

 هفأمتع (( ؛غة، متعة بلغة اليت تالئم اإلنسانلواملتعة الب ؛معنامها واحد وهو أين أعطيهم ما يتمتع به أين معنامها

كأنهم يوم  إىل مىت؟ إىل املوت ومهما طال باإلنسان العمر فهو قليل، ال بد أن ميوت وهو قليل (( )) قليال

كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إال ساعة  أقل من هذا (( بل))  هاايرونها لم يلبثوا إال عشية أو ضح

آلن كلنا يعرف أننا خلفنا أياما  ا ،)) نعم؟ وإذا شئت أن تعرف األمر فقس ما مضى من حياتك مما بقي من نهار

حنن اآلن يف  ،نفس الذي خلفناه البارحة ويش كان؟ ال شيء كأنه ال شيء ،كثرية وال ال؟ أيام كثرية خلفناها

إنها مثل  (وهلذا قال النيب عليه الصالة والسالم واصفا الدنيا:  ؛الوقت الذي حنن فيه وأما ما مضى فكأنه مل يكن

) إنسان اطمئن له شوي حتت ظل الشجرة مث ارحتل هذه الدنيا كلها  في ظل شجرة ثم قام وتركها لالراكب قا

 وهللا ريسالعمل الي وجيب علينا أن نتخذ من هذا الوقت القصري أن نتخذ منه عمال كثريا ينفعنا يف اآلخرة، لكولذ

سبع مائة ضعف إىل أضعاف كثرية يضاعف بعشرة أضعاف إىل  ،يثمر مثرات كثرية يف اآلخرةاحلمد يف الدنيا 

   @ نعم؟ نسأل اهللا أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته.

   أو املراد من األقذار والنجاسات؟  ؟من األوثان يعين لو كان رجس ؟ما املراد بالتطهري هنا

  تشمل  الطالب:

  تشمل املعنيني نعم؟ ما تقولون؟ الشيخ: 

  نعم   الطالب:

  يا صاحل أن ؟  اويش إعرا )) جنيء إىل اإلعراب؛ أن طهرا ((قوله:  . صحيح؟ طيب صحيح، الشيخ:



  : أن تفسرييةالطالب

  أن تفسريية ألنه جاء بعدها فعل أمر وسبقها فعل متضمن للقول دون؟ كملوا؟  الشيخ:

  هدون حروف  الطالب:

  فأن تفسريية.  )) أوحينا إليه أن أسر ((يعين قلنا مثل:  )) عهدنا (( :متضمن قوله دون حروفه  الشيخ:

  عبد الرمحن؟  )) بيتي ((ما املراد باإلضافة يف قوله: 

  بييت اهللا الطالب:

  راد باإلضافة؟ هذه اإلضافة ألن اهللا يسكنه؟امل أيه ما  الشيخ:

  حمل عبادة ال  الطالب:

  حمل تعبد  الطالب:

طيب وهذه التشريف وهذا  .نفسه تشريفا له وتعظيما لهإىل  ة تشريف، أضافه اهللاضافإإضافة تشريف،   الشيخ:

ألنه أضافه  ؛لتطهري هذا البيت وإمساعيل براهيم إلللتشريف فهي أيضا فيها حث  ما أن معناهااإلضافة أيضا ك

  لنفسه فتعظيمه من تعظيم اهللا سبحانه وتعاىل. 

  ملاذا بدأ بالطائفني قبل املصلني يا صادق؟

  باألخصبدأ األخص  الطالب: 

  طيب كيف ذلك؟ الشيخ: 

  الطواف أخص من الصالة الطالب: 

  ؟ خليفة؟  ملاذا الشيخ: 

  البيتبالبيت الطواف يعين هذا خمتص ب  الطالب:

  ؟ ألنه ما يكون إال يف املسجد احلرام، طيب كمل ؛راماحليف املسجد   الشيخ:

  ؟ مث الركوع الطالب: 

  ال عاكفني الشيخ:

  عاكفني الطالب: 

  األعمبدأ باألخص فأليش وأنت قلت  الشيخ: 

  ألنه أخص من  الطالب:



؟ مع أن الركوع والسجود  أخص من االعتكاف نعم لكن ملاذا قدم االعتكاف على الركوع والسجود الشيخ: 

  ؟ أفضل

  .بيتخيتص بال الطالب: 

  بيتما خيتص بال  الشيخ:

  الطواف  الطالب:

  انتهينا من الطواف؟   الشيخ:

  حق من العاكفني يف البيت.إن الطائفني أ الطالب:

العاكفني ملاذا قدموا على الركع والسجود مع أن الصالة أفضل من  ؛ال أنا ما أسئل عن تقدمي الطائفني  الشيخ:

  االعتكاف ؟

  ألنه اختصاص يف املساجد الطالب:

جعلت لي األرض  (املساجد، طيب الركع السجود ألا أي الصالة تصح يف كل مكان بألنه خاص  الشيخ: 

  ) مسجدا وطهورا

  ؟ امعةباملساجد وإمنا باجلاالعتكاف ما خيتص  الطالب:

  وأنتم عاكفون في  ((عاكفون يف املساجد عام  ....ال ما خيص باجلامعة كل مسجد فيه اعتكاف الشيخ:

والركع عطفها بالواو أيضا دون السجود ما  عطف العاكفني على القائمني بالواو؟ طيب ملاذاعام.  )) المساجد

  ؟ قال والركع والسجود

  .الركع السجود يف عبادة واحدة الطالب: 

  @.نعم طيب  ؛نعم أي نعم وأما تلك؟ وأما الطواف واالعتكاف فكل واحدة عبادة مستقلة الشيخ: 

  ؟يا يوسف إشارة إىل أدب فما وجهه )) آمن منهم باهللا واليوم اآلخرمن  (( :يف قوله عليه الصالة والسالم

@      



  ؟أيه الشيخ:

  . .؟األركان بالغيب وبقيةيشمل اإلميان  اإلميان باهللا واليوم اآلخر الطالب:

أي إذا ملاذا خص اليوم اآلخر؟  ؟اإلميان باليوم اآلخرب يوم اآلخر؟ ملاذا مل يقلالأيه لكن إذا ملاذا خص   الشيخ:

  اذا مل يقول اإلميان باهللا وكتبه ؟مل

  اليوم اآلخريشمل   الطالب:

   ..  يشمل اإلميان بالرسل  الشيخ:

 يوم اآلخر فهوالأما  ؛والقدر خريه وشره ، اإلميان باهللا يشمل اإلميان باهللا ومالئكته ورسله، وكتبه، وكتبه  الطالب:

  أما اإلميان بالرسل والكتب واملالئكة فهي تابعة لإلميان باهللا . . ؛خيتلف  ما هو شامل يعين

   ؟ طيب واإلميان باليوم اآلخر من أخبار اهللا  الشيخ:

  ميان باليوم اآلخر حيث على العملألن اإل الطالب:

ألن حقيقة األمر إن من مل يؤمن باليوم اآلخر ما هو يعمل أبدا مهما كان  ؛؟ يوم اجلزاء أيه فإنه يوم   الشيخ:

عمله إن خريا فخري وشرا فشر نه جيازى على لكن املؤمن باليوم اآلخر يعرف بأ ؛يعيش عيشة يمية ، يريداألمر

ء. فنص على اإلميان باليوم اآلخر أليش ألنه حيمل على العمل واإلميان حيث إنه حمل اجلزا ؛دوه إىل العملهذا حي

  مصطفى؟  )) ؟ ومن كفر ((ويش إعراب  )) قال ومن كفر ((قوله: 

  كفر فعل ماض اسم موصول من  الطالب:

  ويش حمله من اإلعراب ؟  الشيخ:

   حمله النصب  الطالب:

  )) كلمات فأتمهنربه ب إبراهيموإذا ابتلى  ((؟ يشحمله ا  الشيخ:

 )) إبراهيموإذ ابتلى  ((لقوله:  ؛من فوائد اآلية الكرمية: أن اهللا تعاىل قد يبتلي بعض العباد بتكليفات خاصة 

  وكما أنه يبتلي بعض العباد بتكليفات خاصة شرعية فإنه قد يبتليهم بأحكام كونية مثل؟

  مرض  الطالب:

  .وما أشبه ذلك عرفتم؟ طيب  ،أيه مرض، مصائب يف املال، يف األهل  الشيخ:

أي هو أظهر ربوبيته على  )) ربه ((من قوله:  ؛عليه الصالة والسالم من وجهني إبراهيمومن فوائد اآلية: فضيلة 

وهذه الشك أنه  )) فأتمهن : ((قال ،أيت مف :ما قال )) فأتمهن ((ومن قوله:  ؛وهذه ربوبية خاصة إبراهيم

  منقبة له عليه الصالة والسالم. 



يعين ملا  )) قال إني جاعلك للناس إماما ((لقوله:  ؛ومن فوائد اآلية: أن من أمت ما كلفه اهللا به كان من األئمة

  ذلك بأن جعل أماما للناس. على جوزيأمتهن 

  . )) إني جاعلك للناس إماما ((من قوله:  إبراهيممنها: فضيلة و 

طلب أن  إبراهيم و )) قال ومن ذريتي ((لقوله:  ؛ومن فوائد اآلية: أنه ينبغي لإلنسان أن يدعوا لذريته بالصالح

 )) ذريتي رب اجعلني مقيم الصالة ومن  ((ن يقيم الصالة وطلب أن يكون من ذريته ميكون من ذريته أئمة 

  مشروعية الدعاء ويش هو؟ الدعاء للذرية باإلمامة والصالح. :منه فيستفاد

ال يستحق أن  ؟أو ال يستحق أن يكون إماما ، لن يكون إماما،ومنها من فوائد اآلية: أن الظامل لن يكون إماما 

لكن قد يكون  ؛يعين فالظامل ليس مستحقا أن يناله عهد اهللا )) عهدي الظالمينال ينال  ((لقوله:  ؛يكون إماما

لكن اإلمامة الشرعية غري اإلمامة التنفيذية، اإلمامة الشرعية ما  ؛أماما إذا أتى بأسباب اإلمامة وإن كان فيه ظلم

وما أشبه ذلك قد يكون  تكون للظامل وال يستحق أن يكون أماما، لكن اإلمامة التنفيذية مثل أن يكون خليفة

  .هذا لكنه غري أهل هلا

م إما يف الدنيا وإما ومنها أيضا من فوائد اآلية: أن الظلم ينزل بأهله يف أسفل السافلني ما جيعلهم يف قمة، ينزهل

   ؟ يا حممد قلتيش و يف اآلخرة 

  ما هو كوين؟ )) ال ينال عهدي الظالمين ((رمبا هذا كوين   الطالب:

  ال   الشيخ:

  حكم الكوين؟  الطالب:

  يعين معناه أن اهللا يقول أعطيت ما طلبت لكنه ال يستحق هذا من كان ظاملا. ،شرعي حكمال هذا    الشيخ:

  ؟عي يصح من هذا أن نقول أن الظامل أن يكون هذا شر   الطالب:

  ؟ عي كيف شر     الشيخ:

فنقول إن  يلزم أن نرجع هذا إىل السؤال )) ال ينال عهدي الظالمين (( :يعين إذا قلنا شرعي قوله الطالب:

  إبراهيم

ستثىن الظامل فإنه ال يستحق أن أنه اهللا اطلب أن يكون إماما من ذريته عامة فأجابه اهللا إال أن  إبراهيم الشيخ:

ولكن عهدي ال يدخل فيه  ؛يعين معناه أين أعهد بذلك إليك )) ال ينال عهدي الظالمين ((يكون إماما قال: 

   الظاملني.

  ))  مصلى إبراهيموإذا جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام  مث قال تعاىل: (( 



  وأمن. ،من هذه اآلية يستفاد فضيلة البيت احلرام من وجهني: أنه مثابة

لناس البد أن يرجعوا إليه رمحهم بأن فإنه ملا جعل هذا البيت مثابة وا ؛ومن فوائد اآلية: ظهور رمحة اهللا عزوجل

  رمحهم بأن جعله آمنا. ،جعله آمنا

 حوهلذا كره أهل العلم أن حيمل السال ؛ومن فوائد اآلية: أنه جيب أن يكون كل مكان مثابة للناس أن يكون آمنا

فاملهم إن كل شيء مثابة  ؛ال بأس بهلكن إذا دعت احلاجة إىل ذلك ف ؛يف املساجد، قالوا ألن املساجد حمل أمن

  يثوبون إليه شرعا فإنه جيب أن يكون آمنا ليأمن الناس يف أداء عبادام. للناس شرعا

وجه  )) مصلى إبراهيمواتخذوا من مقام  ((لقوله:  ؛إبراهيمومن فوائد اآلية: وجوب اختاذ املصلى من مقام 

ألن  ؛بأن املراد باملقام مجيع مناسك احلج فال إشكال فإن قلنا ؛ألن األصل فيه الوجوب ؛؟ األمرللوجوب  الداللة

فإن مجهور أهل  ؛وإذا قلنا املراد به الركعتان بعد الطواف صار فيه إشكال ؛فيه واجب قيام بعرفة، مزدلفة، مىن

ألن الرسول  ؛وذهب اإلمام مالك إىل أما واجبتان والذي ينبغي لإلنسان أن ال يدعهما ؛العلم على أما سنة

  .))  مصلى        إبراهيمواتخذوا من مقام  ((فقرأ  إبراهيمقدم إىل مقام تليه الصالة والسالم فسر اآلية ما ع

ملا أمت الكلمات ويش الذي حصل له من  إبراهيمشف  ؛ومن فوائد اآلية: أن اهللا سبحانه وتعاىل أكرم من عبده

، أمر الناس أن يتخذوا الفوائد هذه؟ نتيجة لذلك جعله اهللا إماما للناس، وأمر الناس أن يتخذوا من مقامه مصلى

تعظيمه يف احلقيقة يعترب  إبراهيموقد يقال أيضا إن البيت الذي بناه  ؛وهذا بعض من إمامته من مقامه مصلى؛

  هو الذي بناه. إبراهيمن أل ؛براهيممنقبة إل

، من ؟ قولوا نعم وال ال؟ نعم كذا  ،ومن فوائد اآلية الكرمية:  وجوب تطهري البيت من األرجاس احلسية واملعنوية

ويؤيد ذلك قوله  ؛وقد سبق لنا أن العهد الوصية باألمر اهلام نعم؟ طيب )) عهدنا أن طهرا ((؟  أين نأخذ

))  آمنوا إنما المشركون نجس فال يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا يا أيها الذين سبحنه وتعاىل: ((

قربوا من  ،ألم إذا دخلوها ؟ قربوا منه ؛وهلذا ال جيوز للمشركني وال غريه من أهل الكفر أن يدخلوا أميال احلرم

  .))  ال يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا ((املسجد احلرام واهللا يقول: 

  .))  للطائفين ((لقوله:  ؛طوافالومنها: اشرتاط طهارة مكانة  

ألن مالبسة اإلنسان  ؛وأنه ال جيوز أن يطوف بثوب جنس ،ويؤخذ منه أوىل اشرتاط طهارة لباس الطائفني 

  نعم .واضح؟  ،كانباملبالثياب الصق من مالبسته 



وذلك ألن طهارة احلدث ليست  ؛ال يؤخذ وهل يؤخذ منها وجوب طهارة من احلدث وال ال؟ قد يؤخذ منها وقد

وقد قال الرسول عليه الصالة  ؛لو مسك وأنت رطب جنسكلكان فاحملدث ليس بنجس وإال  ؛جناسة حسية

   .)  إن المؤمن ال ينجس ( :والسالم أليب هريرة وهو على جنابة

وهلذا قال العلماء يشرتط لصحة  ؛لقوله: طهره هلم  ؛ومنها من فوائد اآلية: أن الطواف ال يكون إال حول الكعبة

فلو أراد  ؛خارج املسجد ما أجزأه الطواف أن يكون يف املسجد يف املسجد احلرام مثل الكعبة وأنه لو طاف

فإنه ال جيزئه أما الذين يطوفون يف نفس املسجد سواء  ]خارجبره [اإلنسان مثال أن يدور على املسجد احلرام من 

  .حتت هؤالء جيزئهم إال فوق و

  إذا ما فيها فرق ؟ الطالب:

  ال املهم أن يكون يف املسجد وال كان من وراء العمد ال جيوز.  الشيخ: 

   : لو زاد الطائفون ...الطالب

  ؟ يعين حىت خرجوا من املسجد  الشيخ:

  : نعمالطالب

  ...ساعة هم فيه خيرجوا منحىت  ينتظر  الشيخ: 

      رمبا يف املستقبل أما اآلن  الطالب:

  حىت يف املستقبل ينتظر حىت خيرج البد أن يكون يف املسجد نعم؟  الشيخ:

  يف حدود املسجد  الطالب:

املسعى إذا  ،ألن بعض الناس ميكن يطوف باملسعى ؛وعلى هذا جيب احلذر من الطواف فوق املسعى  الشيخ:

مع املسعى نعم؟ فيجب  فقد يطوف ؛أبواب ومن حتت أبواب فيها ألن املسعى من فوق الطواف  دار يدخل مع

املسجد وهذا الزم أن يفصل إذ لو   سجد فإن املسعى كما تشاهدون مفصول عناحلذر ألن املسعى ليس من امل

   ألنه يلزمها أن متكث يف املسجد. ؛كان من املسجد لكان املرأة إذا حاضت بعد الطواف ال تسعى

حيث أمر بتطهري البيت  ؛كاف ،والركوع ،والسجودومنها أيضا: فضيلة هذه العبادات األربعة: الطواف، واالعت

  .طيبهلم نعم؟  

وال فائدة  ؟مجع األول مجع مذكر ساملا والثاين مجع تكسري هل يف ذلك فائدة حكمية هل يف كونه بىن األول 

  ؟))  والركع السجود (( :لفظية؟ يعين ما قال للطائفني والعاكفني والراكعني والساجدين بل قال



أقل ما  ،]ركوعني[الركع هذه فعل يدل على الكثرة ألن الصالة فيها  ،إن الطائفني والعاكفني والركع :قد يقال 

وقد يقال إن  ؛]سجودين[وأقل ما فيها أربع سجدات هذه الثنائية أما الوتر ففيه ركوع واحد و  ]ركوعني[فيها 

  تلفة ألنه أنشط واهللا أعلم.ألنه من البالغة أن تأيت األلفاظ خم ؛ختالف التعبريياالهذا من باب 

  ؟  يف صالة ما يكون عشر سجداتشيخ   الطالب:

  يف صالة واحدة ؟  الشيخ:

  أي نعم  الطالب:

  فريضة ست سجدات ؟يف صالة واحدة فريضة يعين  الشيخ: 

  مثال صالة املغرب  الطالب:

ست تشهدات نعم؟ تشهدات ما  ركوعات ست سجدات، يعين ست تشهدات ست تشهدات ما هي  الشيخ:

     .....ندري على كل حال

  الصالة خارج املسجد ...؟ الطالب:

نت الصفوف متصلة إذا كان مملوء احلرم املسجد واتصلت الصفوف وينشرح صدر اال اللهم إال إذا كالشيخ: 

  .اإلنسان حصل فيه ألنه إتباع له

                                     ؟ . . .الصالة والسالم عند املقام وقراءته اآلية  شيخ صالة النيب عليه : الطالب

  قاهلا على سبيل التمثيل  يكون جيوز أنالشيخ: 

   أمس ذكرنا يف تفسري .....؟ الطالب:

   مينع ال قلنا هذه يرجح إال أنه ماالشيخ: 

  ؟ حني وقف بعرفة ملاذا مل يقرأ اآلية   الطالب:

قد يكون ملا أنه عليه الصالة السالم ابتدأ الطواف وصلى ألنه ما أحل كما تعرف ما أحل من إحرامه وال : الشيخ

    .أن املراد هي ركعتني فقط  يلزم أن يستشهد لكل فعل باآلية إمنا هو الشك فيما سبق أن هذا يرجح

)) إىل آخره . يف هذه  رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات إبراهيموإذ قال طيب يقول: ((

أن هذا أمر  ولو ال ؛على تقدير واذكر إذ قال اسبق أ )) إذ قال ((ألن قوله:  ؛إبراهيماآلية التنويه بفضل 

م حيث نوه عن قوله عليه الصالة والسال إبراهيمفإذا يف هذا دليل على فضيلة  ؛يستحق التنويه واإلعالم ما أمر به

  هذا. 



 ((     لقوله: ؛ما أحد يستغين عن الدعاء أبدا ؛ومن فوائدها: أنه ال غىن لإلنسان عن دعاء اهللا مهما كان مرتبته

  .))  رب اجعل

ومن فوائد اآلية: أن للدعاء أثرا، للدعاء أثر يف حصول املقصود سواء كان دفع مكروه أو جلب حمبوب فهمت  

  يا غامن؟

  نعم  الطالب:

كان إن  قول من يقول ما حاجة للدعاء لكان الدعاء عبثا؛ و للدعاء أثرا لكان الدعاء عبثا، أن ألنه لو ال الشيخ: 

حاصل دعوت أو ما هو ما ب و كتما هو مهذا هو الذي حصل دعوت وال ما دعوت إن كان  لك اهللا كتب

ويش بناء عليه؟ على دعائك، بناء على دعائك،  فإن جوابنا على هذا أن نقول: ولكن قد يكون مكتوبا ؛دعوت

ايت حيريد كان اهللا يإن  الطعام  نه لو قال قائل أنا واهللا ما آكلكما أ  ،فإذا ادع اهللا ؛مكتوب لكن بشرط أن تدعوا

ويش نقول؟ ولكن األكل  ؛لقوماحلت بطين إىل لو مألو وإن كان يريد أين أموت فأموت فأنا أحيا ولو ما أكلت؛ 

ألننا نعلم علم  ؛الدعاء سببا هذا إنكار أمور البديهيات رفإنكاولكن األكل سبب للحياة؛ اتك، سبب حلي

وال ال؟ فاهللا تعاىل  ،اليقني فيما أخربنا به وفيما شاهدناه وفيما جرى علينا أن اهللا سبحانه وتعاىل جييب الدعاء

غرينا مما مل يقص يف القرآن قضايا كثرية يف  نعقص علينا يف القرآن قصص كثرية فيها إجابة الدعاء ومسعنا أيضا 

وكذلك جرى لإلنسان جيري لإلنسان نفسه أشياء يدعوا اهللا ا فيشاهدها رأي العني أا جاءت  ؛إجابة الدعاء

  فإذا الشرع والواقع كالمها يرد على من أبطل تأثري الدعاء.  ؛نتيجة لدعائه

  ؟ " علمه بحالي يغني عن سؤاليى يف النار :" قال ملا ألق إبراهيمالقول بأن  ؟شيخ: الطالب

   هذا كذب. هسؤالعن أو يغنه يكفه  هعلمه حبال ال، كذب هذا كذبالشيخ: 

  ؟ نعم. إبراهيمطيب ومنها من فوائد اآلية: قلنا منقبة  

ألن جعل البيت آمنا يتضمن اإلرفاق مبن أمه من  ؛رأفته عليه الصالة والسالم مبن يؤم هذا البيت :ومنها أيضا 

  الناس. 

وارزق أهله  ((لقوله:  ؛أيضا حيث سأل اهللا أن يرزق أهله من الثمرات إبراهيمومنها أيضا من فوائد اآلية: رأفة 

  .))  من الثمرات

زق أهله من ار  (( :عليه الصالة والسالم حيث مل يعمم يف هذا الدعاء بل قال إبراهيمومن فوائده: أدب 

لكن املسألة صارت على عكس األوىل، األوىل  ؛من آمن فأرزقه :خوفا من اهللا أن يقول له )) الثمرات من آمن

  ه وهذه بالعكس عمم.ءخصص اهللا دعا



فالرزق عام شامل للمؤمن  )) ومن كفر ((قوله تعاىل: ل ؛ومن فوائد اآلية: أن رزق اهللا شامل للمؤمن والكافر

 )) وما من دابة في األرض إال على اهللا رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها والكافر بل لإلنسان واحليوان ((

وأنت ترى بعض اخلشاش يف األرض ما حوله شيء ولكن ييسر اهللا له الرزق جيلبه إليه من حيث ال يشعر وال 

ة يشاهد بعض احليوانات الصغرية الصماء العمياء جيلب اهللا هلا حيتسب نعم؟ ويذكر يف هذه األمور قصص غريب

  رزقا فتأكله كل ما احتاجت إىل ذلك واهللا على كل شيء قدير.

فأمتعه قليال ثم أضطره إلى عذاب  ((لقوله:  ؛ومن فوائد اآلية الكرمية أيضا: أن رزق غري املؤمنني ال يستمر

  .))  النار

 ؟ألن اهللا تعاىل إمنا قيدت اإلمتاع القليل مبن ؛أن املؤمنني رزقهم يستمر :ويؤخذ من مفهوم اآلية الكرمية 

وأقول إن رزق اهللا للمؤمنني جنة يف الدنيا ويف  ؛بالكافرين فمعىن ذلك أن رزق اهللا تعاىل على املؤمنني مستمر

)) فهذا  عذاب الجحيمهم اال يذوقون فيها الموت إال الموتة األولى ووق وهلذا قال اهللا تعاىل: (( ؛اآلخرة

ولكنه يف الوقع حىت لو قلنا بأنه منقطع وإن املعىن  ؛ويش نوعه؟ منقطع استثناء االستثناء عند أكثر أهل العلم

لكن  ) واهللا ال يجمع اهللا عليك موتتين ( :لكن املوتة األوىل قد ذاقوها فال ميوتون مرة ثانية كما قال أبو بكر

ر من أهل ألنه ما يوجد أحد أنعم بال وال أسم يف الدنيا ويف اآلخرة وهذا هو الواقع يشري إىل أن أهل اجلنة يف نعي

لو يعلم امللوك وأبناء امللوك ما حنن  :وقال بعض السلف )) حياة طيبة فلنحيينه ((لقوله تعاىل:  ؛العلم واإلميان

صفاء القلب واإلخالص واإلميان  واإلنسان جيد راحة عظيمة يف الطاعة إذا صار يف ؛فيه جلالدونا عليه بالسيوف

وهلذا الرسول مسى هذا حالوة، حالوة اإلميان نعم؟ إذا فهناك طعم يدركه  ؛وجد لذة ما ميكن توزن ا الدنيا كلها

إني ألجد ريح  (نضر: الكما قال أظنه أنس بن اإلنسان ورمبا يصل األمر إىل أن جيد ريح اجلنة وهو يف الدنيا  

وهو يف الغزوة فأطلعه اهللا على ريح اجلنة وهو يف الدنيا وهذا من كرامة اهللا لإلنسان ألجل إذا  ) الجنة دون أحد

به الدنيا كلها بل يتطلب هذا األمر الذي أدركه حبسه بعد أن  لعن فضله ما أحد يعدمن اهللا  ميستنشق هذا الن

  ه وسلم.أدركه بقلبه مبا أخرب اهللا به بكتابه وعلى لسان رسوله صلى اهللا علي

                                                                   ومنها: إثبات عذاب النار.  

   ؟ ستثناءاالمنه جواز يا شيخ ولكن يؤخذ   الطالب:

  كيف االستثناء أيش لون؟الشيخ:  

  )) ومن كفر اآلية (( منسبحانه وتعاىل استثناء  الطالب: 

  ؟  االستثناء كيف االستثناء؟ وين االستثناء الشيخ: 



  ))ومن كفر االستثناء يف ((  الطالب:

فإن هذا بدل يقتضي  )) وارزق أهله من آمن (( )) من آمن (( :إبراهيمهذا تعميم، االستثناء يف قول الشيخ: 

أفراد األهل هذا هو الذي فيه استثناء يعين قصدي استثناء باملعىن ال باالصطالح استثناء  ،إخراج بعض األفراد

وإن كنت تريد االستثناء الذي مثل اللهم اغفريل إن شئت فليس يف اآلية دليل على هذا  ؛باملعىن ال باالصطالح

   ليس يف اآلية دليل عليه.

  ......؟ما ميكن يستثين واحد اللهم اغفر له إن.. الطالب:

و باالستثناء يعين ختصيص الدعاء لإلنسان ا هاآلية على ختصيص الدعاء مبيستدل جيوز ميكن هذا أيه الشيخ: 

   مقيدا بوصف معني مثل اللهم إن كان ظاملا فاجزه على ظلمه أو فانتقم يل منه أو ما أشبه ذلك.

 (( ه:ويش الدليل حبرف ؟ قول ؛وأنه حبرف وصوت ))  قال ((قوله: ل ؛ويف اآلية الكرمية: إثبات كالم اهللا عزوجل

لكن  ؛مثال متكون من حروف هذه من حروف فهو حرف )) ومن كفر ((ألنه  ؛قال هذه خرب عن قوله )) قال

  احملاورة.فهم يسمع ما  إبراهيمفلو ال أن  ؛إبراهيمما الدليل على أنه بصوت؟ احملاورة مع 

  وهو يكلمه سبحانه وتعاىل . راهيمإبألنه يسمع  ؛ومنها : إثبات مسع اهللا

  إن شاء اهللا  نكملها إذا ما كملنا الفوائد ؛ومنها أيضا: إثبات اليوم اآلخر، فيها فوائد حقيقة 

   من آمن )) وارزق أهله (( ))  من آمن ((هذه معطوفة على 

من  (( :عليه الصالة والسالم إمنا قال إبراهيمإن  :وقلنا فيما سبق ؛يعين فأرزقه )) ومن كفر ((قال اهللا تعاىل:  

 ومن كفر ((قال:  )) ال ينال عهدي الظالمين (( :أخذا بتأديب اهللا عزوجل حيث قال يف أول األمر )) آمن

 ،ولكنه يف الشرع: هو اخلروج عن اإلسالم ؛تمروالكفر يف اللغة: السرت، ومنه مسي كافور النخلة ألنه يسرت ال ))

مث  ؛والثاين: اجلحود ،وقد سبق لنا أن الكفر يدور على أمرين: أحدمها االستكبار ؛يعين من ليس مبسلم فهو كافر

 ؛أو متباينان تباين الغريين؟ نقول بينهما عموم وخصوص ؟ أو بينهما عموم وخصوص ؟ هل الكفر والشرك سواء

والذي يدعوا  ؛لكنه كافر ؛هذا ليس مبشركفالذي يكذب وجيحد  ؛فكل مشرك فهو كافر وليس كل كافر مشركا

اللهم إال أن يريد القائل  ؛النسبة بينهما العموم واخلصوصف ؛مع اهللا إله آخر هذا مشرك فهو يف نفس الوقت كافر

 أفرأيت من اتخذ إلهه هواه قال اهللا تعاىل: (( ،فإن إتباع اهلوى شرك باملعىن األعم ؛أن يريد بالشرك إتباع اهلوى

إن أريد به املعىن األعم للشرك فإنه  :وعلى هذا فنقول ؛اهللا سبحانه وتعاىل إتباع اهلوى من باب التأله له )) فجعل

لكن من حيث املعىن االصطالحي احملدد ملفهومه فإن الشرك بينه وبني الكفر أيش؟  ؛فكل كافر مشرك ذا املعىن

  عموم وخصوص.



واملراد بالتمتيع أو اإلمتاع أن  ؛من اإلمتاع أو من التمتيع )) فأمتعه ((ويف قراءة  )) فأمتعه قليال ((وقوله تعاىل:  

ما هذا  ))  قليال ((يعطى اإلنسان بلغته من الدنيا أن يعطى البلغة من الدنيا يتمتع به ما شاء اهللا ولكنه قال: 

عني اإلنفاع والزمن يعين  ،اول عني اإلنفاعوالقلة هنا تتناول الزمن وتتن ؛؟ هو الدنيا الزمن الذي وصفه اهللا بالقلة

 ...     [ اقرب ].اإلنسان العمربصري، مهما طال فالزمن قصري مهما طال اإلنسان بالعمر فإنه ق ؛زمنه وعينه

)) كذلك أيضا  كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إال ساعة من نهار بالغ قال اهللا عزوجل: (( فهو قليل،

مشوب  ألنه ؛يل حىت ما حيصل لإلنسان يف هذه الدنيا من اللذة واملتاع هو يف احلقيقة قليلعني املمتع به قل

  كما قال الشاعر:  ،بتنغيص يف نفس املتاع وفيما حييط به قبله أو بعده

   ويوم نساء ويوم نسر "       فيوم علينا ويوم لنا "            

  ل شاعر آخر: و قيو  

  . " كار الموت والهرمد لذاته با         صة غمن تال طيب للعيش مادام"   

والناحية  ؛فإنه مهما طال اإلنسان من زمن فهو قليل ؛الزمن :األول ؛ الوجهفصار القلة يف الدنيا من وجهني 

بتنغيص وملحوق بتنغيص وهو بنفسه  يل ألنه ليس بكامل فهو ناقص مصحوبفإنه قل ؛متع بهاملمنفس  :الثانية

   أيضا ليس بكامل.

أي أجلئه إىل عذاب النار وإمنا جعل اهللا ذلك إجلاء  )) أضطره (())  ثم أضطره إلى النار و بئس المصير ((   

 ؛ألنه هو الذي فعل األسباب اليت توجبها ؛منهاله البد  ـ والعياذ باهللاـ لكنه  ؛ألن كل إنسان يفر من عذاب النار

وإذ  )) أضطره إلى عذاب النار ((وهلذا قال:  ؛ه هو نفسهفمادام فعلها أي فعل األسباب اليت توجب النار فإن

 (( :فانظر إىل ما ذكره اهللا تعاىل عن حال الظاملني عند االحتضار شئت أن يتبني لك أن هذا األمر اضطراري

فكأم يشكون  )) ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والمالئكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم

فإنه عند  نسأل اهللا أن جيعلين وإياكم منهمـ بأنفسهم ومينعوا ويقال هلم أخرجوا أنفسكم خبالف املؤمن 

فإذا هي  ؛ا تبشر بروح ورحيان ورب غري غضبانألاالحتضار تفرح نفسه للخروج ويسهل عليه املفارقة بالبدن 

أخرجوا  ((      ـ والعياذ باهللا ـ يم خبالف الذين يقال هلم  تنتقل من الدنيا إىل هذا النعتريد تعرف من اآلن 

 )).  أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على اهللا غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون

 ((اسم معروف،  )) النار ((و ؛العذاب معناه العقوبة اليت يتأمل ا املرء )) إلى عذاب النار ((: تعاىل قولهو 

 ((         )) بئس المصير ((هذه إعراا قد يشكل عليكم ألا ما مر علينا هذا الباب،  )) وبئس المصير

 ((واملصري فاعل  ؛فهو فعل جامد للذم، إنشاء وال خربا؟ إنشاء ؛فعل ماض جامد إنشائي يراد به الذم )) بئس



فالفاعل هو املصري واملخصوص  ؛وما أشبهها البد هلا من فاعل وخمصوص ونعم  بئس ويقولون إن  )) بئس

حمذوف تقديره؟ وبئس املصري هي، ألنه لو مل تقدر هذا ما صارت اجلملة عائدة على ما سبق نعم؟ فإذا نقول 

وبئس املصري هي، واملصري مبعىن مكان الصريورة أي املرجع الذي يصري إليه  ؛هي :املخصوص حمذوف تقديره

كل إنسان يسمع هذا من    ؛وأا بئس املصري ،اإلنسان وهذا كالم اهللا جل ذكره عن النار يثين عليها ذا الذم

  ر من هذه النار وال يعمل عمل أهلها.فكالم اهللا عزوجل سوف ين

  ؟ الصريورة.وال نفس مكان  املكان صري هل هي املشيخ   الطالب:

جبينا أو حنو جبينا اسم مكان اسم زمان ومصدر كلها تبدأ يسمون صري املهي مكان الصريورة يعين هذه   الشيخ:

  بامليم فعلى حسب السياق تكون مصدرا ميميا أو تكون ظرف مكان أو ظرف زمان

  ؟...إذا ما هو الثاين : الطالب

  كيف يعين؟    الشيخ:

  اسم مكان الصريورة الطالب:

  اءجالصريورة كلما ال يف هذا املوضع يف مثل هذا الرتكيب مكان  الشيخ:

   )) بئس المصيرتكثر يف القرآن ((  الطالب:

  أي نفس الشيء مكان الصريورة   الشيخ:

  وال؟  همبئس املصري مصري  الطالب:

   وبئس املصري هي أي النار يعود على النار. )) عذاب النار (( :ألنه قال ؛ال، بئس املصري هي  الشيخ:

)) ملا ذكر اهللا تعاىل أنه جعل هذا البيت  وإسماعيلالقواعد من البيت  إبراهيموإذ يرفع  مث قال اهللا تعاىل: ((

هذه ظرف عاملها  )) وإذ (( ))  وإذ يرفع ((فقال:  ؛مثابة للناس وأمنا بني اهللا تعاىل كيف نشأ هذا البيت

فعل مضارع واملضارع للحاضر أو  )) يرفع ((تقولون  )) إذ يرفع ((وقوله:  .حمذوف أيش التقدير؟ واذكر إذ يرفع

يعين  ،يرفعه اآلن إبراهيمكأن   ؛لكنه يعرب باملضارع عن املاضي على حكاية احلال ؛املستقبل ورفع البيت ماض

 )) إبراهيم ((وقوله:  ؛املضارع على حكاية احلالبفهنا عرب  ؛يذكرون ذه احلال اليت كأا اآلن مشاهدة أمامهم

 (( )) القواعد من البيت يرفع )) (( يرفع (( مفعول )) القواعد ((. إبراهيمراهام و بإفيها قراءتان ومها؟ 

 ؛النحو يسمى قواعد ،وقواعد النحو ،ومنه مسيت قواعد الفقه ،وقاعدة الشيء أساسه ،مجع قاعدة )) والقواعد

الضوابط اليت ترجع إليها  وقواعد الفقه هي عبارة عن ،ألنه األساس اليت يبىن عليه النطق بالكالم العريب الفصيح

يعين حال   ،بيان للقواعد وهي يف حمل احلال )) من البيت ((وقوله:  ؛فالقواعد هي أيش؟ األساس ؛أفراد املسائل



 ((وقوله:  ؛فأل يف هنا للعهد الذهين ؛كوا من البيت هذه القواعد من البيت واملراد بالبيت هو الكعبة

                                         . هو مشارك ألبيه يف رفع القواعدفإذا  )) إبراهيم ((عطفا على قوله:  وإمساعيل )) وإسماعيل

يعين مع أما مشرتكان فلماذا مل يقل وإذ يرفع  ؟ إبراهيمملاذا مل يكن امساعيل مذكورا إىل جنب  :فإذا قال قائل

 وإمساعيل، إبراهيمألن األصل  :وامساعيل القواعد من البيت ألن كال منها رافع؟ فما هو اجلواب؟ اجلواب يمإبراه

   مساعيل فإنه كان معينا مساعدا.إعليه الصالة والسالم أما  إبراهيمالذي أسس القواعد هو  ،معني

)) رب منادى حذفت منه ياء النداء وأصله يا ربنا، حذفت ياء النداء للبداءة باملدعو،  ربنا تقبل منا مث قال: ((

ني؟ حسوتقديره أيش هو يا  ،هذه مجلة عاملها حمذوف ،إىل آخره )) ربنا تقبل منا ((وقوله:  ـ وهو اهللاـ املنادى 

  ؟))  من القواعد واسماعيل ربنا تقبل منا إبراهيموإذ يرفع  ((ويش التقدير 

  مها الطالب: 

  ال  الشيخ:

   ؟ يا رب : الطالب

  خله هذا حمذوفال ال   الشيخ:

   يقوال يا ربنا  الطالب:

       ومجلة يقوالن يف موضع ،يقوالن ؛يقوالن يا ربنا تقبل منا نعم   الشيخ:



مفهوم  ؛األلوهيةبشيء، وحصول األشياء من باب التقدير، والتقدير ألصق بالربوبية منه الداعي يريد حصول 

 ،العطاء يتعلق بالربوبية وال باأللوهية ؟ بالربوبية، بالربوبية ألنه فعل ،أنت تقول رب أعطين )) ربنا ((؟  الكالم

فإذا كان فعال فإنه يناسب أن ينادى اهللا تعاىل بالوصف الذي يكون  ؛وكل ما يتعلق بأفعال اهللا فهو من بالربوبية

ا الفعل يفعل ا اهللا تبارك وتعاىل ما  ألن الربوبية هي اليت )) ربنا (( ؛هذا الفعل ألصق به من الوصف اآلخر

  يشاء 

ل منا أو أن أحدمها يقول يعين كل واحد يقول ربنا تقب ؟بألسنتهماذلك هل مها يقوالن ))  تقبل منا ربنا((وقوله: 

يقول ربنا  إبراهيمفإما أن يكون  ؛لكن ظاهر اللفظ أما كلهما يقول ؛والثاين يؤمن؟ احتمال، حيتمل املعنيني

وإما أن يقول هذا مرة وهذا يقول مرة، وال يقال إن أحدمها يقول والثاين يؤمن مثل قصة  إمساعيل تقبل منا ويتبعه

وقال موسى ربنا إنك آتيت ألن موسى وهارون ذكر اهللا أن القائل موسى ((  ؛ما نقول هكذا ،موسى وهارون

فرعون ومأله زينة وأمواال في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على 

ن قال )) هل هارون كان داعيا؟ ال، ولك ماقلوبهم فال يؤمنوا حتى يروا العذاب األليم قال قد أجيبت دعوتك

أما هذه فظاهر اآلية أن كال  ؛صريح يف اآليةيدعوا إنه كان يؤمن وموسى يدعوا وموسى هو الذي  :أهل العلم

أخذ الشيء والرضا به ومنهما ما معىن القبول؟ القبول  )) انتقبل م ((وقوله:  )) ربنا تقبل منا (( :منهما يقول

 ؛تقبل اهللا تعاىل للعمل أن يتلقاه بالرضا فريضى عن فاعله ؛بوليذكره الفقهاء يف قوهلم ينعقد البيع باإلجياب والق

ربنا تقبل  ((وقوله: ؛ الذي وعده إياه ه، فالبد أن يثيبه الثوابإذا رضي اهللا تعاىل عن فاعله فالبد أن يثيبه ثوابو 

وكم من إنسان عمل أعماال كثرية ومل  ؛هذا هو املدار يف احلقيقة، املدار على القبول وليس على العمل )) منا

   .فاملدار على القبول ؛من إنسان عمل أعماال قليال قبل منه فنفعه اهللا ا موك ؛تقبل منه فلم تنفعها

تعليله؟ لطلب القبول ما هو  نوعلتعليل، ويش اهذه اجلملة  )) تقبل منا إنك أنت السميع العليم ((وقوله:  

هذه اجلملة قلت ))  إنك أنت السميع العليم ((وقوله:  ؛وأنت يا ربنا مسيع عليمأن نسألك أن تقبل بللقبول، 

إنك أنت  ((أحدمها يا حجاج؟ اجلملة مؤكدة مبؤكدين أحدمها  ؛وهي مؤكدة مبؤكدين ؛لكم إا تعليل ملا سبق

  )) هذه اجلملة فقط مؤكدة مبؤكدين فما مها ؟ السميع العليم

  األول إنك النون الطالب:

  إن : الشيخ 

  والثاين: أنت الطالب:



يعين أنت ضمري فصل، قد سبق لنا يف باب يف البالغة ويف كالمنا دائما نقول ضمري الفصل يفيد؟ : الشيخ

خرب إن،  )) السميع ((و ؛على هذا نقول: أنت ضمري فصل ال حمل هلا من اإلعراب )) إنك أنت ((التوكيد، 

فهو مبعىن  ؛مبعىن السامع لألصوات :والثاين ؛مبعىن املستجيب :يان: أحدمهاوالسميع من أمساء اهللا عزوجل وله معن

أم يحسبون  أما األول الذي هو إدراك املسموع فأمثلته كثرية مثل قوله تعاىل: (( ؛، وإجابة الدعاءإدراك املسموع

)) ومثل قوله  جهاقد سمع اهللا قول التي تجادلك في زو )) ومثل قوله تعاىل: ((  أنا ال نسمع سرهم ونجواهم

وأما الثاين الذي هو مبعىن االستجابة  ؛)) لقد سمع اهللا قول الذي قالوا إن اهللا فقير ونحن أغنياءتعاىل: (( 

وكذلك مثله  ؛معىن مسيع أي مستجيب ،)) إن ريب لسميع الدعاء إن ربي لسميع الدعاءفمثل قوله تعاىل: (( 

استجاب ملن محده. هنا نسأل هل السمع مبعنيني من صفات اهللا ، يعين ) سمع اهللا لمن حمده (قول املصلي: 

  أو من صفاته الفعلية نسأل الشمسان؟ ؟ الذاتية

  الذاتية والفعلية :الطالب

، واالستجابة من الفعلية، من الذاتية اتاألصو مسع ذي هو ذاتية والفعلية؟ السمع هو الال هنكيف كل  : الشيخ

ألن االستجابة تتعلق مبشيئته إن شاء استجاب وإن شاء مل يستجب، وأما إدراك  ؛؟ صحيح ما تقولون: الشيخ

 تعاىل ، واهللالصمم عيبو  لسمع الصمم ،ااملسموعات فإنه مالزم لصفاته، مل يزل وال يزال مسيعا، إذ أن خالف 

  منزه عن كل عيب.

  أي املعنيني؟  ؟عليمطيب ما الذي يناسب الدعاء عندما تقول رب أجب دعائي إنك أنت السميع ال 

  ستجابة: االالطالب

ألنه إذا مل يسمع مثال، لو قدر أنه ما يسمع صوتك بالدعاء ما استجاب، ولو مسع  كلها؛  كلها، :الشيخ

فأنت إذا قلت: إنك السميع يعين يا رب  ؛فهو يشمل األمرين ؛الصوت ولكن أخر اإلجابة ما حصل مطلوبك

ذوا العلم، وعلم اهللا تبارك وتعاىل شامل  معناه و العليم ؟ العليمه ما))  ليمالع ((وقوله:  ؛إنك تسمعين وجتيبين

لق عيعين يتعلق بكل شيء، علم اهللا يت ؛لكل موجود، ولكل معدوم، ولكل منكر، ولكل مستحيل، ولكل واجب

 تعلقهعلى الدليل  ؛، يعلم ما كان، وما يكون، وما مل يكن لو كان كيف يكون سبحانه تعاىلبكل شيء

  ؟ إمساعيل باملستحيالت

  )) إنه على كل شيء قدير ((قوله تعاىل:   الطالب:

  ال : الشيخ

  متعلق علمه؟  الطالب:



  نعم علمه: الشيخ 

  ستحيالت؟بامل الطالب: 

  نعم: الشيخ 

  )) إنه بكل شيء عليم ((: الطالب:

  نص يف أمور مستحيلة؟  ةصرحيآية ال، هذا للعموم؟ نعم، تأيت ب: الشيخ 

  )) إن اهللا أحاط يكل شيء علما (( الطالب:

  ...سالمة: الشيخ 

  )) لو أراد اهللا أن يتخذ ولدا ال اصطفى مما يخلق ما يشاء ((  الطالب:

  ؟  نعم وهذا: الشيخ 

  من املستحيالت الطالب:

فهو يعلم أن السموات واألرض تفسد لو كان فيهما آهلة إال  )) لو كان فيهما آلهة إال اهللا لفسدتا ((: الشيخ 

  اهللا، وهذا شيء مستحيل. 

  ؟ طيب تعلقه بالواجب مثال

  ))  في األرض وما يخرج منها يعلم ما يلج(( قوله تعاىل:   الطالب:

  يف األرض تمن األمور اجلائزة لو شاء اهللا ما وجد رضواجب أصل وجود األ هو ال : الشيخ

  )) إن اهللا عالم غيب (( الطالب: 

  ؟ ؟ هذه مرت علينا يف التوحيد، يف الواجب اخاص نريد شيئا العموم ا نريدم : الشيخ

  )) يعلم السر وأخفى (( : الطالب

  ال: الشيخ

  واجب مطلوب )) إن اهللا عنده علم الساعة ((  الطالب:

  لكن هل وجوا عقلي وال مسعي؟ ؟ويش لون؟ الساعة واجب أن تكون : الشيخ

   على اإلطالق ألا؛ كال األمرين الطالب: 

تفرده باأللوهية أمر واجب ))  شهد اهللا أنه ال إله إال اهللا هو والمالئكة ميكن نقول هكذا، طيب (( : الشيخ

أما التعلق باملمكنات فهو   ؛تبني اآلن أن العلم ؛د شهد به، شهد به لنفسه، والشهادة تتضمن العلم بال ريبقو 

   من أمور اخللق فهو مما يتعلق باألمور املمكنات. هكثري، كلما حتدث اهللا أنه يعلم



كافر سواء أنكره فيما يتعلق بفعله أو فيما   علم اهللا فإنه واعلم أنه من أنكر علم اهللا فهو كافر، كل من أنكر

 ؛إن اهللا ال يعلم ما يفعله بنفسه ؛كما لو قال  ؛عبد فهو كافرإن اهللا ال يعلم ما يفعله ال :فلو قال ؛يتعلق خبلقه

 وقد سبق لنا ذلك ؛يعلم أفعال العباد الوهلذا كفر أهل السنة اجلماعة كفروا غالة القدرية الذين قالوا إن اهللا تعاىل 

ما يعلم أيش بيد ، ويقولون إن اهللا إن غالة القدرية ينكرون علم اهللا بأفعال العباد :يف التوحيد، وقلنا أيضا

ولقد خلقنا اإلنسان ونعلم ما ألن اهللا يقول: ((  ؛فالذي ينكر علم اهللا بأفعال العباد الشك أنه كافر ؛اإلنسان

أم يحسبون أنا ال نعلم  )) ويقول سبحانه وتعاىل: (( توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد

ال كافر؟ كافر، يكون  إفعال العبد يكون مؤمنا ذه اآليات و )) فالذي يقول إن اهللا ما يعلم أ سرهم ونجواهم

الذين ينكرون العلم القدرية الذين ينكرون  لشافعي وغريه يف القدرية ما هم بسوهلذا قال العلماء قال ا ؛كافرا ا

 ؛كروه كفرواوإن أنفإن أقروا به خصموا بالعلم أن اهللا خلق أفعال العباد وقدره، قال: ناظروهم بالعلم، ناظروهم 

واملمكنات،  ،فتبني اآلن أن علم اهللا سبحانه وتعاىل حميط بكل شيء، يف الواجبات ويش بعد؟ واملستحيالت

ك مراقبته، واخلوف منه، وامتثال ل إميانك ذا يا مجاعة إميانك ذا يوجب ؛فيما يفعله بنفسه وفيما يفعله العباد

ما عنده في بك فإنك ختشاه، تستحي منه عند املخالفة، وترغب ألنك مىت علمت أنه عامل ؛أمره، واجتناب يه

   عند املوافقة .

 ((        ))  ربنا واجعلنا مسلمين لك : ((وإمساعيل إبراهيممث قال اهللا سبحانه وتعاىل فيما حاكيا ما قاله     

أتى بالواو  )) واجعلنا ((قوله:  )) ربنا واجعلنا مسلمين لك ((أليش قال مسلمني؟ ألما اثنني،  )) مسلمين

اجعلنا  ((  وقوله:  ؛يعين ربنا واجعلنا مع قبولك اجعلنا مسلمني لك )) ربنا تقبل منا ((ألنه عطف على قوله: 

الشك أما كانا مسلمني، ومن  وإمساعيل إبراهيمأي صرينا مسلمني، ويف هذا إشكال وهو أن  )) مسلمين لك

؟ اجلواب: املراد الثبات، أو  سأالن اهللا أن جيعلهما مسلمني ومها قد أسلمافكيف ي ؛إسالمهما رفع قواعد البيت

ألن املسلم من ؛ قد ال يتحقق اإلسالم يف نفسه وإمساعيل إبراهيمحتقيق ذلك نعم؟ ألن اإلنسان بقطع النظر عن 

وقد أقسم  ؛لكن الصعب هو إسالم القلب ؛ه حىت املنافقنيكل يقدر   هنيأسلم قلبه هللا وجوارحه، إسالم اجلوارح 

 سلم أحد حىت يسلم قلبه نعميال  ] حتية املسجد صل ركعتني ألنك ما صليت[ الرسول عليه الصالة والسالم أنه 

واعلم أن اإلسالم  )) لك         مسلمين (( ؛دة به والثبات عليه نعمالزيا؟ طيب إذا املراد باإلسالم هنا: 

وباملعىن األعم يشمل كل ما جاءت به  ؛اد به إال ما جاء به حممد صلى اهللا عليه وسلمباملعىن األخص ال ير 

كن باملعىن األخص الذي كان بعد بعثة الرسول عليه الصالة ل ؛الرسل، كل ما جاءت به الرسل فهو إسالم

 ((يقول:  وإمساعيل مإبراهي، وإال كما رأيتم اآلن ؛والسالم ال يعىن به إال ما جاء به حممد صلى اهللا عليه وسل



رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان هللا رب  : ((سبأ ةوكانت تقول ملك )) اجعلنا مسلمين لك

)) وقال لكم الدين فال تموتن إال وأنتم مسلمون  ىبني إن اهللا اصطف يا )) وقال يعقوب لبنيه: (( العالمين

 ؛فاإلسالم باملعىن العام يشمل كل ما جاءت به الرسل ؛)) إىل غري ذلك وأشهد بأنا مسلمون احلواريون: ((

؟  نعم نقول باملعىن العام فيهم مسلمون نعم؟ لكن باملعىن  وهلذا لو سألنا السائل: هل اليهود والنصارى مسلمون

األخص وهو اإلسالم الذي جاء به الرسول صلى اهللا عليه وسلم ال ليسوا مسلمني ماداموا على اليهودية 

  فإذا عادوا فإذا دخلوا يف اإلسالم صاروا مسلمني ؛ةوالنصراني

  ولو قالوا مسلمني؟ الطالب:

بعد بعثة الرسول  كانمسلمني باملعىن العام ما هم اآلن املوجودين كل من   ؛قال مسلمنييال ال اآلن ما : الشيخ 

 ) شف االحرتاز، يعين) لكومن ذريتنا أمة مسلمة  ((؛ الرسول عليه الصالة والسالمما جاء به فاملسلم من اتبع 

وقوله:  )) من ذريتنا أمة مسلمة لك ((قال:  ،واجعل ذريتنا أمة مسلمة :اجعل منها، ما قال ،واجعل من ذرييت

من هذه  )) أمة مسلمة لك ((وقوله:  ؛املراد م؟ من تفرعوا منهم، ذرية اإلنسان من تفرعوا منه )) ذريتنا ((

إال أمة حممد  وإمساعيل إبراهيم؛ ألنه ما يصدق على أحد أنه من ذرية األمة؟ هي أمة حممد صلى اهللا عليه وسلم

 إبراهيممن ذرية  ما هم لكنهم ؛ألن اليهود النصارى مسلمون يف حال قيام شرائعهم صلى اهللا عليه وسلم؛

فعلى هذا يكون املراد باألمة املسلمة  ؛فليسوا من ذريته إمساعيل فقط نعم؟ أما إبراهيممن ذرية من؟  ؛وإمساعيل

   أمة حممد صلى اهللا عليه وسلم.

                    )) ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وإسماعيل القواعد من البيت إبراهيموإذ يرفع  ((   

                                   ألن اهللا تعاىل أمر نبيه أن يذكر هذه احلال واذكر إذ يرفع. ؛يستفاد من هذه اآلية فضل عمارة الكعبة

    حيث قاما برفع هذه القواعد. وإمساعيل إبراهيمومنها : فضل 

  عندنا هنا ][ بارك اهللا فيكم تعال ومنها: اإلشارة    

إذا بىن على غري  )) القواعد إبراهيموإذ يرفع  ((لقوله:  ؛ومنها: أنه ينبغي للباين أن يقعد للبناء فيضع القواعد 

                 قاعدة فإنه ينهار.

 ((مث عطف بقوله:  )) القواعد من البيت إبراهيميرفع  ((ألنه ذكر:  ؛إبراهيمومنها: أن األصل يف هذا البناء   

  .عليه الصالة والسالم إبراهيمفدل هذا على أن األصل هو  )) وإسماعيل

يؤخذ من  ؛نها: أمهية القبول وأن املعول عليه ليس على العمل فكم من عامل ليس له من عمله إال التعبوم 

              .)) ربنا تقبل منا ((قوله بعد عملهم هذا قال: 



وقد ذكرنا أن كل اسم من أمساء اهللا يدل على صفة  ؛ومنها: إثبات امسني من أمساء اهللا ومها: السميع والعليم  

وأن كل اسم من  ؛من صفاته بل على صفتني أحيانا أو أكثر حسب اللزوم التالزم بني هذا املعىن و هذا املعىن

  . أمساء اهللا أيضا يدل على األثر إذا كان ذلك االسم متعديا

فإن  )) إنك أنت السميع العليم ((؟  من أين تؤخذ ؛ومنها: التوسل إىل اهللا سبحانه وتعاىل بأمسائه وصفاته  

   ، يعين ألنك مسيع عليم نسألك أن تتقبل مين.)) اتقبل من (( :هذا تعليل بقوله

مناسكنا وتب علينا إنك ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا  مث قال تعاىل: ((     

وأنه حباجة  )) ربنا (( :فتقار اإلنسان إىل ربه، حيث قرر كلمةايستفاد من هذا: شدة   )) أنت التواب الرحيم

                                                 اصة اليت تقتضي عناية خاصة.اخلإىل ربوبية اهللا سبحانه وتعاىل 

فإما مسلمان بال  )) واجعلنا مسلمين ((لقوله:  ؛تقر إىل تثبيت اهللا وإال هلكأيضا: أن اإلنسان مفومنها 

للرسول عليه الصالة والسالم: ((  تعاىل ؟ ال، قال اهللا لكن هل يدوم هذا اإلسالم إال بتوفيق اهللا ؛شك مها نبيان

                                 )).  المماتولو ال أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليال إذا ألذقنك ضعف الحياة وضعف 

إخالص اإلسالم هللا  ،فإن هذا يدل على اإلخالص )) مسلمين لك ((لقوله:  ؛ومنها أيضا : أمهية اإلخالص

                                 )). ربه بلى من أسلم وجهه هللا وهو محسن فله أجره عند عزوجل، كما قال تعاىل يف آية أخرى: ((

      لقوله: ؛ذرية الصاحلة من آثار اإلنسان الصاحلالألن  ؛ومنها: أنه ينبغي لإلنسان أن يشمل ذريته يف الدعاء

)) الذرية  واجنبني وبني أن نعبد األصنام((  يف آية أخرى: إبراهيموقال  )) ومن ذريتنا أمة مسلمة لك ((

   صالحها هلا شأن كبري بالنسبة لإلنسان.

    نعم؟ يعين أعلمنا به. )) وأرنا مناسكنا ((لقوله:  ؛ومنها: أن األصل يف اإلنسان اجلهل   

 ؛ومنها: أن األصل يف العبادة، أن العبادة توقيفية يعين اإلنسان ما يتعبد حبسب مزاجه بل حىت يريه اهللا العبادة 

              نعم العبادة إذا توقيفية. )) وأرنا مناسكنا ((؟  تؤخذ

لعبادة تتوقف على ذلك فلو ال ا ؛ألما دعوا اهللا أن يريهما مناسكهما ؛ومنها: حترمي التعبد هللا مبا مل يشرعه  

        لتعبدا بدون هذا السؤال. 

  .إذ ال خيلوا اإلنسان من تقصري )) وتب علينا ((لقوله:  ؛ومنها: افتقار كل إنسان إىل توبة اهللا    

    وقد تقدم تفسريمها. ؛الرحيم امسني من أمساء اهللا سبحانه وتعاىلو ومنها: إثبات التواب  

تعليم للطلب  )) إنك أنت التواب الرحيم ((ألن قوله:  ؛وسل إىل اهللا بأمسائه وصفاتهومنها: مشروعية الت      

    فهو وسيلة يتوسل ا الداعي إىل حصول مطلوبه  ؛السابق



 ؛ومنها: أنه ينبغي أن يكون التوسل باسم موافق للمسئول أو للحاجة، أن يكون التوسل باسم موافق للحاجة   

  )).                                       أنت التواب الرحيمإنك  ((؟  من أين نأخذها

   إذا كان السؤال أن يرزقه اهللا رزقا معني ولكن أرفقه يعين بامسه سبحانه وتعاىل ال يناسبه؟: الطالب  

األسماء وهللا  فهمنا اآلن؟ أنه ينبغي أن يكون التوسل باسم موافق للحاجة لقول اهللا تعاىل: (( ؛ال الشيخ:   

  .                                                              فادعوه ا )) الحسنى فادعوه بها

يل إنك شديد العقاب  إذا منها: أنه ال ينبغي أن خيتم الدعاء باسم غري مناسب للحاجة، لو قال اللهم اغفر  

وهلذا يقال إن أعرابيا  نعم؟ ؟شدة عقابهب تسأل املغفرة وتتوسل إىل اهللا  ؛؟ ما يناسب، هذا غري مناسب يناسب

)) قال:  والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكاال من اهللا واهللا غفور رحيم مسع قارئا يقرأ: ((

 ((        الوجه  أعاد اآلية على هذا ؟ فقال: له أعد اآلية ؛ما ميكن ؟يقطع ويغفر )) واهللا غفور رحيم ((

فأعادها  ؛)) قال: ما هو صحيح، ما ميكن فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكاال من اهللا واهللا غفور رحيم

)) فقال: اآلن، فإن اهللا تعاىل عز وحكم  نكاال من اهللا واهللا عزيز حكيم الثالثة على وجه الصواب، فقال: ((

يقتلوا أو أن (( إمنا جزاءهم   يف الذين حياربون اهللا ورسولهقال اهللاوهلذا  ؛ولو غفر ورحم ما قطع أي نعم ،فقطع

في الدنيا ولهم في اآلخرة خزي يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خالف أو ينفوا من األرض ذلك لهم 

)) أيش معىن هذا؟ ويش  عذاب عظيم إال الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن اهللا غفور رحيم

إال الذين تابوا من قبل  ((معناه أن ترفع عنهم العقوبة،  ؟ معىن ختم يا إخوان معىن ختمه بأن اهللا غفور رحيم؟

؟  أي رفع العقوبة عنهم مفهوم )) فاعلموا أن اهللا غفور رحيم ((ما قال فاتركوهم قال:  )) أن تقدروا عليهم

                       ؟  طيب نعم

   ؛ال ينبغي أن يكون الدعاء مبا ال يوافقو نبغي التوسل أن يكون باسم يوافق احلاجة معناه ي ....أنهيف  الطالب:

   ؛ال، ينبغي هذا مطلوب هذا غري حممود الشيخ:

  ينبغي ال  يعين: الطالب

  يعين ينبغي وال ينبغي، الذي ينبغي أن يكون باسم موافق للحاجة، والذي ال ينبغي؟   الشيخ:   

  يوافقاسم ال : الطالب

؟ من أين حنكم  يعين معناه لو قال قائل هل إذا ختمت باسم ال يوافق احلاجة هل له فيه ذنب ؛أيه  الشيخ:   

  عشر أي نعم. ةفائدة الثانيالإال من  ؟أن فيه ذنب

   ؟)) هذه اآلية ما كملناها ربنا وابعث فيهم رسوال منهمقال اهللا تعاىل: ((   



   )) ويزكيهم (( الطالب:

 )) ربنا وابعث فيهم رسوال منهم يتلوا عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم (( ؛ نعم الشيخ: 

ذا كانت شريعة الرسول كوه ؛ةليذينمي أخالقهم و يطهرها من كل ر  ؛ينمي أخالقهم، التزكية: التنمية والتطهري

فهو يأمر بالرب، ويأمر باملعروف، ويأمر ة؛ رذيل ، تنمية األخالق الفاضلة وتطهري من كلعليه الصالة والسالم

كل ما فيه خري لإلنسان يف دينه ودنياه فإن اإلسالم   ،باإلحسان، ويأمر بالصلة، ويأمر بالصدق، ويأمر بكل خري

وينهى عن ضد ذلك ، ينهى عن اإلمث، وعن القطيعة، وعن العدوان، وعن العقوق، وعن  ؛يأمر به وهذه تزكية

غري ذلك من مساوئ األخالق، هذه تزكية. تدرون الناس قبل اإلسالم كيف حاهلم نعم؟ و  ،الكذب، وعن الغش

القوي  ،بالنسبة لألحوال االجتماعية ال تسأل أيضا عن حاهلم ؛حاهلم بالنسبة للعبادة ال تسأل، شرك، وكفر

ايرون عتض، يعيأكل الضعيف، والغين يأكل الفقري، يأكلون الربا أضعافا مضاعفة، يغري بعضهم على ب

جاء اإلسالم وهدم كل هذا هدم كل هذا، ومن تدبر التاريخ قبل  ؛باألنساب، يدعون بدعوى اجلاهلية إىل آخره

بعث الرسول عليه الصالة والسالم وبعده، قبل بعثه وبعده علم الفرق العظيم بني حال الناس قبل البعثة وحاهلم 

هنا ما قلنا يف )) نقول فيها  إنك أنت العزيز الحكيم (( )) ويزكيهم ((وظهر له معىن قول اهللا تعاىل:  ؛بعدها

  )) وجنعل أنت ضمري فصل وحمله؟  إنك أنت التواب الرحيم إعراب: ((

  ال حمل له من اإلعرابالطالب :

 )) الحكيم ((خرب إن، و )) العزيز ((و ؛ضمري فصل ال حمل له من اإلعرابال حمل له من اإلعراب  الشيخ:

  خرب ثان

  الكاف؟ الطالب: 

 )) الحكيم العزيز  ((وقد سبق  ؛خرب آخر )) الحكيم ((خربها و )) العزيز ((الكاف اسم إن و :الشيخ:

معناه ذوا العزة، والعزة مبعىن القوة والغلبة، فهو سبحانه تعاىل ذو قوة وذو غلبة، ال يغلبه  )) العزيز (( ؛أظن؟ ال

  مشتقة من؟  اتقدم أ )) الحكيم ((و ؛شيء وال يعجزه شيء

  : حكمةالطالب

وأن  ؛إن احلكم نوعان: كوين، وشرعي :وقلنا ؛منهما مجيعا من احلكم واحلكمة ،من احلكم واحلكمة الشيخ: 

  الشرعي؟  مثال ؛وإال هذا راح أمس ما راح أمس؟احلكم نوعان: شرعي كوين ؛احلكمة أيضا نوعان: حالية، وغائية

  الشرعي ؟  الطالب: 

  نعم الشيخ:



  . . ))وقضى ربك أن ال تعبدوا(( الطالب: 

  من يعرف صاحل؟  ؛رضف ال، ما فيها حكم الشيخ: 

  )) والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما (( الطالب:

وإال األحكام الشرعي الواجب واملستحب واملكروه  ،مادة حكمة، مادة حكمة الدالة عليها احلكيم الشيخ:

  واملندوب واملباح

   )) بينكم ذلكم حكم اهللا يحكم ((قوله تعاىل يف آية املمتحنة:  الطالب: 

أفحكم الجاهلية يبغون  )) وكذلك قوله: ((ذلكم حكم اهللا يحكم بينكم واهللا عليم حكيم صح (( الشيخ:

  احلكم الكوين مثاله؟  ؛)) فإذا احلكم الكوين هذا الشرعي الذي ذكرنا ومن أحسن من اهللا حكما لقوم يوقنون

  )) نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها ردنا أنفإذا أ (( الطالب:

ويش بعد؟  )) فلن أبرح األرض حتى يأذن لي أبي ((قوله:  ؟نريد احلكم الكوين ،مر الكويناألال هذا  الشيخ: 

 لن أبرحف (( يرجع؛ألن احلكم الشرعي ما مينع من األرض أن  ؛)) حكما هذا كونيا أو يحكم اهللا لي ((

احلكم  :؟ طيب الفرق بني احلكم الكوين والشرعي فهمتم )) األرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم اهللا لي

يقوم باحلكم و واحلكم الشرعي قد ينفذ وقد ال ينفذ، قد ميتثل املؤمن اإلنسان  ؛الكوين البد من أيش؟ من وقوعه

قراره فيما حيبه اهللا، والكوين فيما حيبه وما ال إثباته من قبل الشرع يكون إيكون أيضا احلكم الشرعي  ؛وقد ال يقوم

طيب هذا بالنسبة للحكم للحكيم باعتباره مشتقا من؟ احلكم، طيب وباعتباره مشتقا من احلكمة؟ إمنا  ؛حيبه

كون اإلنسان معتدل القامة ورأسه   ،احلكمة حالية وغائية، فاحلالية وجود الشيء على صورته املعينة هذه حكمة

وكون مثال الصالة ذه  ؟ة ويداه وكذلك رجاله وما فيه من خلق اهللا هذه حكمة حالية نعمعلى هذه الصف

والزكاة علي هذه املقادير، وعلى هذه األوقات هذا أيضا حكمة  ؛قعودو الصفة، قيام، ركوع، سجود، وما أشبه 

فإن اهللا ما أوجد  ؛ ية؟ غائ وكون هذه األمور لغاية محيدة وجدت لغاية محيدة هذه حكمة ؛أيش؟ حكمة حالية

مناسبة العزة واحلكمة هنا  )) طيب إنك أنت العزيز الحكيم ((األشياء كونا أو شرعا إال بغاية محيدة نعم؟ 

وهللا العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن عزة (( الألن ما جييء به الرسول كله حكمة وفيه  ؛ببعث الرسول ظاهرة جدا

وال وللعرب؟ وللمؤمنني عربا كانوا أو عجما من كان مؤمنا  )) وللمؤمنين( ()) نعم؟ شف  المنافقين ال يعلمون

العزة هللا ولرسوله باهللا عزوجل قائما بأمر اهللا فإن له العزة، ومن مل يكن كذلك فإن اهللا مل يذكر له العزة (( 

كن أن تكون هناك عزة ألنه ما مي ؛)) وهلذا جيب علينا أن تكون الرابطة بيننا هي رابطة اإلميان فقط وللمؤمنين

   واجتماع باخلري إال ذه الرابطة وحدها.



  ؟ ....حكمة  يفما شيخ؟  الطالب:

   .ألنه من أجل كذا شرع كذا أو وقع كذا ؛يةئولكنها مقرتنة باحلكمة الغا......فيه حكمة   الشيخ:

   )) من اسم استفهام إال من سفه نفسه إبراهيمومن يرغب عن ملة  قال: (( 

  موصول  ،ال  الطالب:

  )) من يرغب ((من،  )) ومن يرغب ((  الشيخ:

  إخبارية؟  الطالب:

  من يا من، عندنا أوىل وثانية؟ من يرغب من اسم استفهام،   الشيخ:

  ال اسم موصول الطالب:

فمن هنا  )) إال من سفه نفسه )) لقوله: (( نفسهإال من سفه  ((لقوله:  ؛اسم استفهام يراد به النفي  الشيخ: 

قول هنا من نوال  ؛فعل مضارع خربه )) يعين يرغب ((مجلة:  ،خربه )) يرغب ((ومجلة:  اسم استفهام وهو مبتدأ

صار ت شرطية، لكن هذه  )) فقد سفه نفسه إبراهيمومن يرغب عن ملة  ((لو كانت اآلية:  نعم ؟ شرطية

 كذا يفيقال رغب  )) يرغب عن ملة ((وقوله:  ؛إبراهيميعين ال أحد يرغب عن ملة  )) من يرغب (( لغأب

يعين  )) إبراهيممن يرغب عن ملة  هنا (( ؛ورغب عن، والفرق؟ رغب فيه أي طلبه، ورغب عنه تركه واجتنبه

عليه الصالة  إبراهيم، ودين إبراهيمامللة مبعىن الدين أي دين  )) إبراهيمملة   ((يرتكها وال يطلبها؟ يرتكها، وقوله: 

هو اخلليل عليه الصالة والسالم الذي  إبراهيممن املشركني نعم؟ و  نكان حنيفا مسلما هللا ومل يكأنه  والسالم هو 

))  كان أمتا قانتا  إبراهيمإن  هو أبوا األنبياء وأشرفهم بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وجعله اهللا إماما ((

إذا كان كذلك هل أحد يرغب عن امللة احلنيفية القومية؟ نعم يرغب عنها من  ؛وميةوجعل ملته هي امللة احلنيفية الق

قيل معناها جهل نفسه،  )) نفسهسفه  (( )) سفه  إال من  (( )) إال من سفه نفسه ((وهلذا قال:  ؛سفه نفسه

أوقعها يف السفه، والسفه ضده  )) سفه نفسه ((، سفهها أوقعها يف السفه :وقيل ؛أي جهل ما جيب هلا وضيعها

من حكمة التعبري مبا حيتمل  إن ولنا أن نقول  ؛ضده العلم ،املعىن األول السفه ضده ؟ العلم ،الرشد، واألول

أوقعها يف  )) سفه ((وكذلك  ،صاحلة لألمرين: جهل )) سفه ((عظيمة وهي أن تكون  وجهني فيها نكتة

فاإلنسان الذي يرغب عن ملة  ؛تعمد املخالفة إنمد املخالفة، وسفيه السفه، فهو يف احلقيقة جاهل إن مل يتع

  مث إن كان عن علم فهو سفيه ،أوقع نفسه يف السفه ومل يتصرف تصرفا رشيدا إبراهيم



ة وطئألن الالم هنا م ؛وهي: القسم املقدر، والالم ، وقد ؛اجلملة هنا مؤكدة مبؤكدات ثالثة )) لقد اصطفيناه ((

من هذا أصل املادة من هذه من  ةافتعال من الصفوة يعين مشتق )) اصطفيناه ((و ؛للقسم، والتقدير: واهللا لقد

اصطفاه اهللا  ؛فمعىن اصطفيناه أي اخرتناه حىت كان صفوة من اخللق، حىت كان صفوة من اخللق ؛صفا يصفو

 ((         )) في الدنيا ((وقوله:  ؛تعاىل يف الدنيا على كل األنبياء ما عدا حممدا صلى اهللا عليه وسلم

        وإنه في اآلخرة لمن  (( ؛من اخللق واختذه اهللا تعاىل خليالأي جعلناه صفيا  )) اصطفيناه في الدنيا
يف موضع ))  في اآلخرة ((خرب لكن  )) الصالحين (( ال،؟ ))  في اآلخرة و(( ...)) إنه هذه إن  الصالحين

يف اآلخرة ؛ يف الدنيا اصطفاه اهللا واختار ؛ شف ،وإنه يف حال كونه يف اآلخرة من الصاحلني النصب على احل

والالم، إن  ،وهذه مجلة مؤكدة مبؤكدين: إن ؛أوجب اهللا عليهم لنفسه وخللقهيكون من الصاحلني الذين أدوا ما 

ير حالني أوال؟ يبدوا ايف الدنيا والصالح يف اآلخرة هل هناك نكتة بتغ صطفاءالاوهنا ذكر اهللا تعاىل  ؛والالم فقط

وإال الشك أن  ؛الهل نعرفها أو  هاس ما نعرفبيل واهللا أعلم أن هناك نكتة وهو يقني يف هناك نكتة لكن 

الدنيا دار شهوات وابتالء فال يصرب عن هذه الشهوات وال على هذه  ؛؟ نلتمس ن خمتلفان لكن ملاذايالتعبري 

ليس  اهللا صار صفوة من عباد اهللا نفسه فإذا أخلص اإلنسان بلى؛ ؟ ليس كذلك اخر اآلاالبتالء إال واحد دون 

نعم؟ ولكن الفرق بني من  ، حىت الكفار يؤمنوناآلخرة ليست كذلك، اآلخرة حىت الكفار يؤمنون بلى؛ كذلك؟

 (( )) ليس هذا بالحق قالوا بلى وربناا ((ألم هم إذا عرضوا على النار  ؛يكون من الصاحل ومن غري الصاحل

مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق ويلنا من بعثنا من ا قالوا ي (( )) أولم تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى
   ، ليسوا من الصاحلني .وهكذا تدل على أم يؤمنون لكنهم ليسوا من الصاحلني )) المرسلون

، شف ملا عظم بيت اهللا كيف أن اهللا تعاىل شكور إبراهيم)) هذه أيضا تابعة للثناء على أسلم  إذ قال له ربه ((

أيضا  ؛يف الدنيا، وأنه يف اآلخرة من الصاحلني العظيم، وجعله إماما، وبني اصطفاءه حليم، أثىن عليه هذا الثناء 

لقد ((          بقوله: ةهذه حيتمل أن يكون متعلق )) إذ قال له ربه أسلم ((هذه احلال من الثناء عليه 
 ؛كر إذ قال له ربهوحيتمل أن تكون متعلقة مبحذوف تقديره: اذ ؛ ولقد اصطفيناه إذ قال له ربه )) اصطفيناه

إذ  (( ؛صلى اهللا عليه وسلم عليه إبراهيمفيكون أمر للرسول صلى اهللا عليه وسلم أن ينوه ذه احلال اليت كان 
 العالمين     قال أسلمت لرب  (( تأبدما تأىن، ما تأىن وال  ، نعمقال مسعا وطاعة؟ نعم )) قال له ربه أسلم

 ((يتضمن توحيد الربوبية واألمساء والصفات،  )) لرب العالمين (( ، إسالم يتضمن التوحيد، توحيد العبادة ))

وما أكثر الذين قال هلم رم أسلموا ولكن مل  ؛فأسلم إسالما كامال بدون تردد )) أسلمت لرب العالمين

ألم كلهم من أهل النار، تسعمائة  ؛واقيل هلم أسلموا ومل يسلم تسعني من بين آدمو تسع و يسلموا، تسع مئة 



لكن هذا قال له ربه أسلم قال أسلمت  ؛تسع وتسعني باأللف من بين آدم كلهم يف النار وواحد منهم يف اجلنةو 

وهي عامة ألصل اإلسالم ولفرائع اإلسالم، حىت  ؛ستحق أن ينوه ا عنهاوهذه صفة محيدة جدا  ؛لرب العاملني

قد  إبراهيموناديناه أن يا  ((قال اهللا له:  ؛نفذ نعم، ؟ يف املنام أنه يذبح ابنه فنفذ رأى ؛الفروع أسلم فيها
 ؛فنفذ مع أنه ابنه وحيده ما له غريه، أتاه على كرب، وبلغ معه السعي، يعين بلغ أن ميشي معه )) صدقت الرؤيا

 ؛الصغري قد ال تتعلق به النفوس، والكبري قد انعزل زالت الرغبة فيه ألن الطفل ؛تعلق اإلنسان بابنهوقت وهذا 

إال أنه أراد أن  ؛فرأى يف منامه أنه يذحبه فنفذ ؛لكن يف هذا املستوى هذا هو غاية ما يكون من تعلق القلب به

ر ستجدني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤم حيث قال: ((خيترب ابنه 
   .)) وذكر اهللا القصة إن شاء اهللا من الصابرين

  ؟  . . .الرسولما ذكر  )) في الدنيااصطفيناه  (( :قوله الطالب:   

يا مريم إن اهللا (( ، )) اَألْخَيارِ  اْلُمْصَطَفْينَ  َلِمنَ  ِعنَدنَا(( لذكر أنه  ؛ وإالإبراهيم أي ألن السياق يف : الشيخ
  ؟  نعم يا .إبراهيملكن هنا السياق يف الثناء على  )) اصطفاك وطهرك

  :........؟الطالب

ألن الرب البد أن يكون كامال، الرب ألن الربوبية عامة للعاملني كلها البد أن يكون كامال وإال ما صح  :الشيخ 

   أن يكون ربا للعاملني.

ويف احلديث  )) إبراهيمأن اتبع ملة  ((يعين اهللا سبحانه وتعاىل أوحى إىل الرسول وجه شيخ؟ ويش  الطالب:  

  ؟  إن خري اهلدي هدي حممد صلى اهللا عليه وسلم

هو  إبراهيمألن هدي  ؛وزيادة إبراهيمهذا هدي النيب عليه الصالة والسالم متضمن هلدي  نعم أحسنت، : الشيخ

 )) منكم شرعة ومنهاجا لكل جعلنا ألن اهللا يقول: (( ؛لكن فرائع اإلسالم ختتلف ؛اإلخالص والتوحيد عموما

هي امللة املقتدى ا لكن فروع اٍإلسالم قلنا هي الشريعة اليت كان  إبراهيماإلخالص ملة و  التوحيد يف األصل

 )) ووصى بها ((.كان خري اهلدي هدي حممد صلى اهللا عليه وسلم  ذاهفل ؛عليها الرسول عليه الصالة والسالم

   )) وأوصى بها ((ويف قراءة: 

  ؟أو اهلام  هل هو وحي )) إذ قال ((شيخ ما معىن قوله:  الطالب:

  الوحي كلمه . هو  )) إذ قال : ((قال إذا األصل : الشيخ 

يف املوضع األول والثاين ففيها  إبراهيمأما  )) وأوصى بها (()) فيها قراء  بنيه يعقوب إبراهيمووصى به  ((     

  إبراهيموتقول  )) إبراهامووصى بها  ((، إبراهامقراء اليت ذكرناها من قبل وهي؟ ال



  يف كل القرآن يا شيخ؟ :الطالب

  .إبراهامالقرآن يف بعض املواضع قليلة ما فيها  ال ما يف كل القرآن ولكن يف السورة هذه يف أكثر :الشيخ

  فيه زيادة حرف؟  الطالب: 

  وهو؟ : الشيخ

  األلف الطالب:

  نقص؟ ونقص حرف، زاد حرفا ونقص حرفا  فني : الشيخ 

  تضعيف الطالب:

وهذه يف احلقيقة ما تنطبق على الشروط الثالثة يف  ؛إبراهيمنعم ووصى ا وأوصى ا  أي تضعيف : الشيخ

  "القراءة ، ويش الشروط الثالثة يف القراءة؟ أمليناها عليكم يف بيتني؟ شروط القراءات؟ قوله:

       يحوي    احتمال   الرسم  ذي  وكان    نحو  وجه  افقو  ما  وكل                    
                          .        " اناألرك   الثةـث    ذهــفه       القرآن   فهو    نقال   صح و                

  ، حيوي ؟)) أوصى بها ((و )) وصى بها ((طيب اآلن 

  ما حيوي الطالب:

وقد مر علينا سقوط حرف عطف حرف  ؛ما حيوي؟ إذا الشروط األركان الذي ذكر بناء على األغلب : الشيخ

لكن مر علينا فيما سبق  ؛الذي هو معىن ما هو مثل هذا، هذا حرف ما له معىن، اهلمزة والتضعيف ما هلم معىن

  سقوط حرف معنوي ويش هي؟ 

   )) ولدا اهللا وقالوا اتخذ (()) وقالوا )) ((  قالوا((   :الطالب

 واسع عليم وقالوا اتخذ  (( )) هللا واهللا واسع عليم قالوا اتخذ (( )) قالوا اتخذ اهللا ((ويف قراءة:  : الشيخ
 أسلمت لرب العالمين ((ا ، ا ضمري يعود على هذه الكلمة العظيمة وهي:  )) ووصى بها (( )) نعم اهللا

إذا  (( هي إبراهيمألن ملة  ؛وجيوز أن يكون الضمري يعود على امللة، وصى ذه امللة نعم؟ ولكن واملعىن واحد ))
األمر اهلام يف والتوصية العهد املؤكد  )) بنيه إبراهيمووصى بها  قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين

  ؟ ويش التوصية؟غامن وال ال يا 

  األمر اهلام  التوصية العهد  الطالب:

  ألمر اهلام.ايف العهد املؤكد  الشيخ: 



حق جبمع مذكر وهلذا نصبت بالياء ألا؟ مل ؛صىمو ويش حمله من اإلعراب؟ مفعول  )) بنيه إبراهيم ((وقوله:  

، يعين وكذلك وصى ا يعقوب بنيهم نعم؟ ما إبراهيمعلى  ةويعقوب معطوف )) ويعقوب ((قال:  ؛السامل نعم

وصى  ((ابن ابنه،  إبراهيممث عاد يعقوب الذي هو حفيد  إبراهيم؟ ....من  موصى إسحاق؟ ألن إسحاقذكر 
أما إذا قلنا  ؛هذا إذا قلنا إنه مشتق ؛إسحاقومسي يعقوبا ألنه عقب  ؛يعين وكذلك وصى ا يعقوب )) بها بنيه

 )) يعقوب ((وقوله:  ؛د وله مشتقنقول يعقوب اسم جام ؛ال حاجة إىل أن نعلل هذا التعليل فإنه إنه اسم جامد

بين؟ يا بين ، يا بين، ويش الفرق ابين وال ياي )) بنييا  (( :يعقوب قال ؛من أشهر أوالد يعقوب؟ يوسف، نعم

  بني يا بين ويا بين ؟ 

   بين مجع الطالب:

  ؟  اسم مفرد وبين واحد مصغر. طيب يا بين مجع أين النون اليت هي عوض عنبين مجع   الشيخ:

  راحت الطالب:

  وين؟   الشيخ: 

  ..مضاف  ألنه منادى الطالب:

  تقول يا بنون نادي يا بنون؟    الشيخ:

  مضاف يا بنون مضاف: الطالب

حذفت النون لإلضافة، تقول هؤالء مسلمو مكة نعم؟ وقاتل النيب صلى اهللا عليه وسلم مشركي مكة،   الشيخ:

النون حتذف لإلضافة مثل ما إن التنوين حيذف لإلضافة، تقول اشرتيت كتابا، وتقول اشرتيت كتاب النحو كتاب 

  بدون التنوين

  مضاف إىل ياء املتكلم؟  الطالب:

يق والقبول، قرت الشف قال يا بين ألجل  )) يا بني إن اهللا اصطفى لكم الدين (( ؛نعمإىل ياء املتكلم   الشيخ:

   قبول الدعوة، هذا من باب الرقة ألجل أن يقبل الدعوة.

  )) اصطفى لكم ((ألجلكم،  )) لكم ((اصطفاه اختاره،  )) يا بني إن اهللا اصطفي لكم الدين ((    

لك ام ((ففي قوله تعاىل:  ؛ما هو الدين؟ الدين هو العبادة والعمل، ويطلق على اجلزاء )) الدين(( ألجلكم. 
فالدين  ؛العبادة )) ورضيت لكم اإلسالم دينا ((ويف قوله تعاىل:  ؛الدين؟ اجلزاءب املراد . ويش )) يوم الدين

؛                                      كما تعمل جتازىيعين ؛ومنه قوله: كما تدين تدان ؛يطلق على هذا وهذا، على العمل واجلزاء عليه

  ؟ لكمإعراب  الطالب:



  نعم؟  الشيخ:

  ؟لكم  إعراب :الطالب

  متعلق باصطفى، نعم؟ اجلار وجمرور الشيخ:

  ؟ مفعول ألجله يف حمل نصب  الطالب:

الفاء للتفريق، أي فعلى هذا االختيار متسكوا ذا  )) لكم الدين فال تموتن (( ؛للتعليل بسال الالم  الشيخ:

الفعل؟  آخر ويش )) تموتن ((وهنا  ؛ال هذه ناهية، ومعروف أن ال الناهية جتزم الفعل )) ال تموتنف (( ؛الدين

  التاء، ما جزم؟ 

  فعال اخلمسةاألهذه من جمزوم حبذف النون  الطالب:

حذفت النون  ؛: متوتونناوالنون هنا اليت فيها للتوكيد وأصله )) فال تموتن ((فهو جمزوم حبذف النون،   الشيخ:

لتقاء الساكنني ألن النون المث حذفت الواو اللتقاء الساكنني، الواو اليت هي الضمري،  ،للجزم وصارت فال متوتن

   "ال ابن مالك:ق ؛تحذف الواوفاملشددة أوهلا ساكن، والواو الساكنة 

ًنا َيُكنْ  ِإنْ              ◌َ  َسَبق َما اْكِسرْ  اْلتَـَقَيا َساِكَنانِ  ِإنْ                      .اْسَتَحق  َفَحْذَفهُ  لَيـْ

ربنا وابعث فيهم رسوال  : ((وإمساعيل إبراهيمأعوذ باهللا من الشيطان الرجيم. قال اهللا تعاىل يف بقية دعاء    
  )) آياتكمنهم يتلوا عليهم 

دعوا اهللا سبحانه وتعاىل أن  وإمساعيل إبراهيمولذلك دعا  ؛يف هذا من فوائد اآلية: ضرورة الناس إىل بعث الرسل 

  .يبعث فيهم الرسول

ما ضل  ألم يعرفونه كما قال تعاىل: (( ؛ومن فوائدها أيضا: أن كون الرسول منهم أقرب إىل قبول دعوم  
حيث أضافه إليهم يعين صاحبكم الذي تعرفونه،  )) ما صاحبكم (()) فتأمل يف قوله:  صاحبكم وما غوى

 ((       هذه الفائدة تؤخذ من أين؟ من قوله:  )) ما ضل وما غوى ((وتعرفون رجاحة عقله، وتعرفون أمانته 

  .))  منهم

ري أنه يتلوا اآليات، ويعلم الكتاب، ومن فوائد اآلية: أن الرسول عليه الصالة والسالم جعل اهللا تعاىل فيه من اخل

      ))  يتلوا عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم ويعلم احلكمة، ((

ومنها: أن رسالة النيب صلى اهللا عليه وسلم تتضمن ذكر آيات اهللا الكونية والشرعية، وتتضمن تعليم الكتاب 

  ))  ويزكيهم ((لقوله:  ؛الشريعة، وتتضمن تزكية اخللق تالوة ومعىن، وتتضمن أيضا احلكمة وهي معرفة أسرار



لتضمن رسالة النيب صلى اهللا عليه وسلم هلذه املعاين اجلليلة مما يدل  ؛من فوائدها إذا: أن هذه الشريعة كاملة 

  على كمال شريعته.

  .))  إنك أنت العزيز الحكيم ((ومنها: إثبات العزة واحلكمة هللا، يف قوله:  

يف  وقد سبق لنا معىن العزة ومعىن احلكمة )) العزيز والحكيم ((، االمسني: بات هذين االمسني هللاومنها: إث 

   التفسري.

إال من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في اآلخرة  إبراهيمومن يرغب عن ملة  مث قال اهللا تعاىل: ((
  )) لمن الصالحين

  .))  إال من سفه نفسه ((لقوله:  ؛إبراهيمإتباع ملة يف يستفاد من هذه اآلية الكرمية: أن الرشد  

فإنه يعترب سفيها إذا مل يلتزم  ؛همومن فوائدها أيضا: أن خمالفة هذه امللة سفه مهما كان اإلنسان حليما يف قو  

  . بشريعة اهللا

 ))  ولقد اصطفيناه في الدنيا ((لقوله:  ؛واختاره على العاملني، حيث اصطفاه اهللا تعاىل إبراهيمومنها: فضيلة  

  .))  اآلخرةب ((لقوله:  ؛ومنها: إثبات اآلخرة

الرسول بأم  افيوصف النيب بأنه صاحل، ويوصف متبعو  ؛ومنها: أن الصالح وصف لألنبياء ومن دوم  

 (  بقوهلم:  ليلة املعراج وهلذا كانت األنبياء عليه الصالة والسالم حييون الرسول عليه الصالة والسالم ؛صاحلون

  .فوصفوه بالصالح ) مرحبا باألخ الصالح والنبي الصالح

  العطف ....؟ الطالب:

غري تت ما هو التغري يف الصفا ،صفة واحدةميكن ان جتتمع الصفات يف   تغري تغري الصفاتما يقبل ال الشيخ: 

  يف األشخاص. 

ألنه  ؛نيفية السمحةاحلعليه الصالة والسالم أفضل امللل، وهي التوحيد  إبراهيمومنها أيضا من فوائد اآلية: أن ملة 

  ) .) ألبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إال الذي فطرني إبراهيموإذ قال  ((قال: 

)) فهم  صم بكم عمي فهم ال يعقلون ومنها: أن هؤالء املخالفني للرسل سفهاء، كما وصفهم اهللا بقوله: (( 

ألن العاقل هو الذي يتبع ما  ؛ن كانوا أذكياء وعندهم علم يف الصناعة ويف السياسة فإم يف احلقيقة سفهاءإو 

  جاءت به الرسل فقط. 

   )) قال أسلمت لرب العالمين قال له ربه أسلمإذ  ((قال اهللا تعاىل: 

  أنبياء قبله مع أن هناك  اإلتباعإبراهيم بشيخ؟ ختصيص  الطالب: 



األنبياء بالنسبة لبين إسرائيل وللعرب إذ أن مجيع  وأي نعم ختصيصه ألنه عليهم الصالة والسالم هو أب الشيخ:

وهلذا يقول يقال إن اخللق هلم آباء  ؛فلذلك خص ذا ؛إبراهيماألنبياء من بعده كانوا من ذريته، كانوا من ذرية 

   كان للعرب واإلسرائيليني فقط.  إبراهيمإال أن  ؛إبراهيم: آدم، ونوح، و ثالثة

  شيخ؟ مدح النيب صلى اهللا عليه وسلم يف وجهه ؟  الطالب:

  يف وجهه؟ الشيخ:

  ؟  .....يف وجهه يعين يف حضوره الطالب:

  الدرس. . هذا سؤال ليس يف هذا الشيخ:

  .........؟: الطالب

 يحك قطعت عنق صاحبكو ( وهلذا قال  ؛ى عن املدح إذا كان خيشى منه إمنا على كل حال الرسول الشيخ: 

هذا كعب بن زهري فمنه فال بأس،  أما إذا مل خيش ؛) إذا رأيتم المداحين فاحثوا وجوههم التراب( ، وقال )

وكذلك حسان بن الثابت وغريه من الشعراء كانوا  ؛عظيما والرسول يسمعمدح النيب عليه الصالة والسالم مدحا 

 .                                                           ميدحون النيب عليه الصالة والسالم بأنه أهل لذلك وألنه ال خيشى منه

  الناس يقول أنا ال خيشى علي؟ادعى بعض إذا و  الطالب:

   الء.بمادام زكيت نفسك فاآلن فيك ال ك،اآلن خيشى علي :نقولإذا ادعى  الشيخ: 

أيش الفرق بني  )) ويعلمهم الكتاب ((آياتك ؟ نعم،  )) يتلوا عليهم آياتك ((شيخ؟  قوله:  الطالب:  

                                                                                                  التعليم والتالوة ؟

  أي نعم الفرق التعليم يشمل تعليم اللفظ واملعىن، والتالوة وإن مل يعلمه. الشيخ:

  باملعىن؟  الطالب: 

لكن  تعليماألن التعليم أخص اآلن عندما أقرأ فيك القرآن أتلوا عليك وليس  ؛باملعىن أو يدرسه التدريس الشيخ:

   على حرف حرف وكلمة كلمة هذا التعليم. كعندما أهجي

  .؟باآليات)) املراد  يتلو عليهم آياتك((  الطالب: 

  املراد بالكتاب القرآن  الشيخ: 

  واآليات؟ الطالب: 

  اآليات األوىل ما خيتص باآليات الدالة على اهللا.   الشيخ:



عليه  إبراهيمهذه اآلية يستفاد منها: فضيلة    )) إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين قال: ((

مل يتوان ؟ ألنه قال إذ قال  )) أسلمت (( :ألنه قال ؛الصالة والسالم حيث مل يتوان ومل يستكرب ، مل يستكرب

    إذ قال له ربه أسلم قال ٍأسلمت لرب  (( )) إذ قال له ربه أسلم (( لقوله: قال، فكان هذا معضدا
.                                                                                                                         .))  العالمين

                     ))                       لرب العالمين ((لقوله:  ؛: إثبات ربوبية اهللا العامة لكل أحد ومنها

                            حيث أنه علم على خالقهم سبحانه وتعاىل.  ألم مسوا عاملني ؛اإلشارة إىل أن اخللق من آيات اهللا : ومنها

فإن الرب هو الذي  )) أسلمت ((، كأن هذا علة لقوله: )) رب ((و )) أسلمت ((: املناسبة بني قوله:  ومنها

وهلذا أنكر اهللا سبحانه وتعاىل عبادة األصنام وبني علة ذلك بأم ال خيلقون  ؛الرب اخلالق ؛يستحق أن يسلم له

))  والذين يدعون من دون اهللا ال يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون ((

   فتبني ا مناسبة ذكر اإلسالم مقرونا بالربوبية .

بنيه ويعقوب يبني إن اهللا اصطفى لكم الدين فال تموتن إال وأنتم  إبراهيمووصى بها مث قال تعاىل: ((     
أبو  إبراهيمف ؛ويعقوب إبراهيمألن اهللا اعتىن ا من؟  ؛من هذه اآلية يستفاد أوال: أمهية هذه الوصية ))  مسلمون

ها مما يوصى ث جعالفهم فهذان الرسوالن الكرميان اعتنيا ا حي ؛العرب واإلسرائيليني، ويعقوب أبو اإلسرائيليني

ومنها: أنه                                                                                                   . ا

ومنها: أن                                             .  ويعقوب إبراهيماقتداء مبن؟ بينبغي العناية ذه الوصية 

فلوال أنه  ؛أي اختار )) اصطفى لكم ((قوله: ل ؛وتعاىل اختار لعباده من الدين ما هو أقوم مبصاحلهماهللا سبحانه 

ومنها: أنه ينبغي                                          . مبصاحل العباد ما اختاره اهللا تعاىل لعبادهمبا يكون أقوم 

                                           بالبنوة يقتضي قبول ما يلقى إليه. مهفإن نداء )) يبني ((من أين نأخذ؟  ؛التلطف باخلطاب

فال تموتن إال  ((لقوله:  ؛جيب على املرء أن يعاهد نفسه دائما حىت ال يأتيه املوت وهو غافلأنه ومنها أيضا: 
                                                                                               .))  وأنتم مسلمون

ما يكفي أن اإلنسان يسلم يف أول  )) فال تموتن إال وأنتم مسلمون ((لقوله:  ؛ومنها: أن األعمال باخلواتيم

    تعاىل وهو على اإلسالم.حياته أو يف وسط حياته، البد أن يستمر إىل أن ميوت، إىل أن يلقى اهللا

  هذا قول يعقوب وال ؟ )) يا بني (( )) يا بني ((قوله: : الطالب  

     الوصية من اثنني. يقول كل    الشيخ:

  ؟ )) إبراهيمبها  ىوصو (( قال  : الطالب



ويعقوب   )) يا بني إن اهللا اصطفى لكم الدين فال تموتن إال وأنتم مسلمون ((قال لبنيه  إبراهيم الشيخ:

  كذلك قاله. نبدأ بالدرس اجلديد اآلن؟

  الضمري يعود على أي شيء؟  )) ووصى بها ((: الطالب  

  )) . أسلمت لرب العالمين (( :على قوله))  أسلم ((نه يعود على امللة، وقيل يعود على قوله: إ :قيل الشيخ: 

  .........؟: الطالب

   . أي نعم يقول بألسنتهم وقلوم الشيخ: 

  )) أم هنا متصلة وال منفصلة أم هنا منقطعة ؟ قال أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت ((

  منقطعة الطالب: 

وهنا مل تأت بني شيئني  ؛متصلة؟ املتصلة هي اليت تأيت بني شيئني متعادلني كما مرت علينا يف البالغة الشيخ:

اهلمزة يعين مهزة  مزة، بل ومهزة االستفهام،اهلو متعادلني، فهي إذا منقطعة ، واملنقطعة يقول املعربون إا مبعىن بل 

الضمري يعود على اليهود، اليهود  )) كنتم ((وقوله:   بل أكنتم شهداء نعم؟ )) أم كنتم ((فمعىن  االستفهام؛

وحيتمل أن يكون عائدا على مجيع  ؛وأن هذه وصية أبيهم يعقوب والتزموا ما هم عليه ،احلقالذين ادعوا أم على 

ألنه  ؛وهذا االحتمال أوىل ؛املخاطبني، ويكون املقصود بذلك اإلعالم مبا حصل من يعقوب حني حضره املوت

 اليهود آيات سابقة كثرية،  ة عنما فيه هنا دليل على أنه يعود على اليهود بل اآلية كلها عامة، وهي أيضا منقطع

شهيد أو شاهد مبعىن حاضر، مبعىن  مجع  )) شهداء ((وقوله:   املعىن تقرير ما وصى به يعقوب حني موته.ف

نصب، أي وقت حضور يعقوب  على السكون يف حمل إذ هذه ظرف مبين )) إذ حضر ((وقوله:  ؛حاضر

منصوب وراه [ملاذا]  نسأل غامن أليش إنه منصوب بعد الفعل؟ )) نبغى حضر يعقوب الموت ((وقوله:  ؛املوت

  حضر يعقوب وال حضر يعقوب؟  أنت تقولبعد الفعل،

  حضر يعقوب الطالب:

  ؟ أي هو منصوب بعد الفعل؟ لو تقول مثال: حضر عبد اهللا  الشيخ:

  مفعول به الطالب: 

  وين الفاعل؟  مفعول به؟ الشيخ: 

   )) الموت ((الفاعل : الطالب

فاعل مؤخر فهمتم؟ ألن  )) الموت ((جيد ما شاء اهللا، أي نعم، يعقوب منصوب ألنه مفعول مقدم و  الشيخ:

هذه إذ  )) حضر يعقوب الموت إذ قال إذ (( ؛إذا هو مفعول به مقدمهو ف ؛احلاضر املوت واحملضور يعقوب



شهداء إذ قال لبنيه ما  ((إذا حضر إذ قال، يعين أم كنتم أيضا  :يعين ؛بدل من األوىل، بدل من إذ األوىلتوكيد 
حضره املوت فكان  ؛، يوسف وإخوته، أحد عشر رجالإسحاقهم؟  بنو يعقوب من )) تعبدون من بعدي

أي من بعد زمين  )) من بعدي ((؟ قوله: ))  ما تعبدون من بعدي (( :أوالده حاضرين أو أحضرهم فقال هلم

أي من بعد  ،فاملراد من بعدي أي من بعد مويت ؛ألم ما هم يعبدونه، هم يعبدون اهللا ؛وليس من بعد ذايت

فهمتم؟ وليس املعىن ماذا  ،فأنتم اآلن تعبدون اهللا فماذا تعبدون من بعدي ؛حاضر فيه معكمأنا الزمن الذي 

   ؛راد قطعاهذا ليس امل ؛أين أنا معبودكم اآلن فمن الذي تعبدونه من بعدي تعبدون من بعدي أي

ألم خياطبونه،  ؛به فبدءوا )) نعبد إلهك (( ))  إسحاقو  وإسماعيل إبراهيمقالوا نعبد إلهك وإله آبائك  ((

 إسحاقوهو بالنسبة إليه عم، و  وإمساعيلوهو بالنسبة إليه جد،  إبراهيمهم؟  مجع أب، فمن )) آبائك وإله  ((

أبوه  إسحاقألن  ؛فاألمر فيها ظاهر إسحاقوعلى  إبراهيمأما إطالق األبوة على  ؛هو بالنسبة إليه أب مباشر

ملة أبيكم  ((عامل قال:  إبراهيماجلد أب بل قال اهللا هلذه األمة وهي بينها وبني  ،جده، واجلد أب إبراهيمو 
فيقال كما قال النيب عليه الصالة والسالم لعمر:   ؛أبا له مع أنه عمه إمساعيللكن اإلشكال يف كون  )) إبراهيم

اآلباء ألنه صنو  عفذكر م ؛) والصنو الغصن أو الغصنان أصلهما واحد الرجل صنو أبيه ا شعرت أن عمأم (

العم  :) كذلك نقول الخالة بمنزلة األم (ألن العم صنو األب، وكما قال الرسول صلى اهللا عليه وسلم:  ؛األب

؟ طيب وقيل إن هذا من باب التغليب وأن األب ما يطلق حقيقة على العم إال  مفهوم يا مجاعة ،مبنزلة األب

ائغ يف اللغة سألن التغليب  ؛إطالقاوعلى هذا إذا نقول مثال ما فيها إشكال  ؛مفهوما بغريه، باألب احلقيقي

ملة أبيكم  ((وقوله:  ؛بوبكر وعمرأالشمس والقمر، ويقال العمران ومها؟  :القمران واملراد ما :فيقال ؛العربية
  ؟إبراهيمويش إعراب  )) إبراهيموقالوا نعبد إلهك وإله آبائك  ((  )) إبراهيم

  بدل  الطالب:

ئة، موطإهلا هذه حال، حال يسموا حال  )) إلها واحدا (( إبراهاموفيها قراءة  )) آبائك ((بدل من  الشيخ:

والصحيح أنه مشتق، وأنه مبعىن مألوه وعليه فتكون حاال مؤسسة حقيقية  ؛ولكنها بناء على أن اإلله غري مشتق

واحلال كما تقدم  ؛فإن قرآنا غري مشتقة ؛مثل قرآنا عربياطئة ألن حال املوطئة اليت تكون متهيدا ملشتق و م يما ه

 ؛حيح أنه مشتقله غري مشتق والصهو اإلهذه قال بعضهم إا كذلك، وهو مبنيا على أن اهللا  ؛لنا تكون مشتقة

نعبده إهلا  )) إلها واحدا ((حال مكررة،  )) واحدا (( ؛منصوب على؟ احلال )) إلها( (وعلى هذا فيكون 

 ؛لكن العبادة باعتبار العابد واأللوهية باعتبار اإلله ؛واحدا، ويف هذا دليل على أن العبادة واأللوهية معنامها واحد

   وبعضهم يقول توحيد األلوهية.وهلذا يقول أهل العلم يسمون التوحيد توحيد العبادة 



  ؟ ..يكون إعراب واحدا حال موطئة  الطالب: 

  حالعلى كل  حال حال، الشيخ:  

  : بدل من اله  الطالب

                       ما يستقيم الكالم .ا وهن ؛بدل معناه أنك إذا حذفت املبدل منه استقام الكالمال ما تكون بدال، ألنه ال الشيخ:

  ؟ مفهوم من... حالإذا قلنا ويش فائدة  الطالب:

رجال هل معناه وال تكرم مثال أكرم  :اشرتاك فلو قلت لككرة والنكرة تفيد اإلطالق ولكن ....ال، إهلا ن  الشيخ:

  ؛غريه ؟ ال، ما تفيده

  توكيد ياشيخ ؟ الطالب:

   لو قالوا ما نعبد إال إهلا فرمبا، لكن ما تدل على الوحدانية إال إذا قالوا واحدا . ال ليست توكيد الشيخ:

رور متعلقة مبسلمون واار اجلخربه له و  )) مسلمون ((و مبتدأ )) نحن (())  إلها واحدا ونحن له مسلمون ((

أي هلذا  )) ونحن له (( ؛قدمت عليها إلفادة احلصر من حيث املعىن، وملراعاة فواصل اآليات من حيث اللفظ

أي  )) فقل أسلمت وجهي هللا ((واإلسالم مبعىن االنقياد واإلخالص.  ؛اإلله الواحد سبحانه وتعاىل مسلمون

      جعلته خالصا هللا، فيطلق على االنقياد



  فهي تفيد الدوام واالستمرار. ؛االستمرار والدوام خبالف اجلملة الفعلية

و اسحاق ويعقوب  وإمساعيل إبراهيمالضمري يعود على  )) تلك (())  تلك أمة قد خلت مث قال اهللا تعاىل: (( 

فبني اهللا تعاىل أن هذه أمة، واألمة هنا  ؛هؤالء يفوكان اليهود جيادلون النيب عليه الصالة والسالم  ؛ومن سبق

  عيسى؟ يا املعىن األول: املعىن الطائفة كما هنا، واملعىن الثانية  ؛وتطلق يف القرآن على عدة معان ؛مبعىن الطائفة

  يكون على دين واحدهي الطائفة و  الطالب:

  ال هذه تابعة للطائفة، الطائفة على دين واحد هي األمة الشيخ: 

  قبة من الزمن: حالطالب

  ؟ مثل من الزمن ؟ حقبة  الشيخ:

  ))  وادكر بعد أمة ((قوله تعاىل:   الطالب:

  يعين بعد حقبة من الزمن، ثالث؟  )) وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة ((  الشيخ:

  اإلمام الطالب:

  مثل؟ اإلمام الشيخ: 

  ))  كان أمة  إبراهيمإن  ((قوله تعاىل:   الطالب:

  ؟ نعم ويش بعد )) كان أمة  إبراهيمإن  قوله تعاىل: (( مثل الشيخ:

  ... يعين؟ الطالب :

  ؟ كان إماما  إبراهيمأي إن  الشيخ:

  قدوة  الطالب:

  ال ذكرناها  الشيخ:

فصارت األمة  ؛أي على طريقة وملة يتبعها )) إنا وجدنا آبائنا على أمة (( الطريقة هي األمة؛ الطريقة،  الشيخ:

 كسبتم       لها ما كسبت ولكم ما  ((مضت ،  )) تلك أمة قد خلت (( ؛يف القرآن الكرمي هلا أربعة معاين

 ؛وما أحسن هذه اآلية أن تكون يف كل مقام يشبه هذا ؛فال تنالون مما كسبوا شيئا وال ينالون مما كسبتم شيئا ))

تلك أمة قد خلت لها ما كسبت  ((فلك أن تقول:  ؟ ا وكذابعضهم كذمن الصحابة جرى  :إذا قال ناسمثال ف

مثل ما يذكر عن أمري املؤمنني عمر بن عبد العزيز رمحه اهللا أنه سئل عما جرى بني الصحابة  )) ولكم ما كسبتم

فعلى هذا  ؛فقال هلم: هذه دماء طهر اهللا سيوفنا منها فنحن نطهر ألسنتنا منها ـ رمحه اهللا ـ هذه كلمة عظيمة

ولكن النزاع يف األمر احلاضر هذا هو الذي  ؛انتهوا، هلم ما كسبوا ولكم ما كسبتم ،النزاع فيما سبق ال حمل له



 لها ما كسبت ولكم ما كسبتم وال تسألون عما كانوا يعملون (( ؛جيب أن يبني فيه احلق وأن يبطل فيه الباطل

 ؛فإنكم ال تسألون ؛أما عما كانوا يعملون فال  ؛أنتم لستم مسئولني، تسألون عما أيش؟ عما كنتم تعملون ))

ال  وهلذا جاء يف احلديث عن النيب عليه الصالة والسالم: ( ؛ألن حسام على اهللا عزوجل وال تسألون عنهم

   ) فتؤذوا األحياء ) ويف لفظ: ( بوا األموات فإنهم أفضوا إلى ما قدمواست

 ؛)) هود مجع هائد كما مر علينا يف البخاري مثل عود مجع عائد وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا (( ..... 

 تهتدوا ((   ؛يقوله النصارى )) أو نصارى ((من الذي يقول كونوا هودا؟ اليهود،  ؛يعين من اليهود )) هودا ((

تدون مع أنه فعل مضارع يرفع بثبوت النون فلماذا حذفت النون؟ ألا جواب  وا:لو مل يق )) تهتدوا ((نعم؟  ))

على قولني  ؟ أو جمذوم بشرط حمذوف ؟ وقد سبق لنا أظن البارحة أو قبل هل إن جواب األمر جمذوم به ؛األمر

صارى خياطبون من؟ الذين يقولون هذا اليهود والن ؛ألنه ما حيتاج إىل ختفيف ؛ألهل النحو والصحيح أنه جمذوم به

مثل أهل البدع يف هذه األمة، يعين أهل  ؛خياطبون املسلمني، يقولون إن تريدون اهلداية فكونوا هودا أو نصارى

بالنسبة ألهل السنة واجلماعة يقولون   هودا أو نصارى تدوا، أهل البدعديان بالنسبة لألمة عامة يقولون كونوا األ

 ونوا معتزلة تدوا، والقاديانيةة يقولون كونوا أشاعرة تدوا، واملعتزلة يقولون كاألشاعر  ؛كونوا كذا وكذا تدوا

يقولون كونوا قاديانية تدوا، والتيجانية يقولون كونوا تيجانية تدوا، والصوفية يقولون كونوا صوفية تدوا وعلى 

إن ف ((كل يقول احلق معي ولكن   ؛" ليلى وليلى ال تقر لهم بذاكل وكل يدعي وصال" هذا فقس نعم؟ 

   :وهلذا قال اهللا تعاىل)) تنازعتم في شيء فردوه إلى اهللا والرسول

بل هنا  )) قل بل ملة ((يف جواب من يدعونكم إىل اليهودية من اليهود أو إىل النصرانية من النصارى  )) قل ((

وال نكون هودا وال نصارى،  ،، يعين بل ال نتبعهألا تبطل ما سبق ؛اإلبطايلأو االنتقايل ؟  ؟ لإلضراب اإلبطايل

مفعول  )) ملة ((          وذا التقدير الذي ذكرت لكم يتبني لنا على أي وجه نصب )) إبراهيمبل ملة  ((

تبع نيعين  ؛هي التوحيد إبراهيموملة  ؛، وامللة مبعىن الدين كما سبقإبراهيملفعل حمذوف، تقديره: بل نتبع ملة 

بل ملة  (( ؛قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العاملني، هذه امللة إبراهيمألن  ؛توحيد اهللا عزوجل واإلسالم له

فهل  ؛، وهذا من الغرائب أن تكون حاال من املضاف إليهإبراهيمإعراا حال من  )) حنيفا (( )) حنيفا إبراهيم

  يف كالم ابن مالك يا وليد ما يشري إىل هذا؟ 

  نعم لب:الطا

  اسم مجع وال جييء؟   الشيخ:

  ما أعرف الطالب:



  ؟ نيسح الشيخ: 

َفا َماَلهُ  ُجْزء َكانَ  أو " الطالب: َفا  َفالَ  ُجْزئِهِ  ِمْثلَ  أوْ  ُأِضيـْ   "َتِحيـْ

َفا َماَلهُ  ُجْزء َكانَ  أو " ....الشيخ: َفا  َفالَ  ُجْزئِهِ  ِمْثلَ  أوْ  ُأِضيـْ      فال  جزئهأو مثل " بقوله:  الزم هذا "َتِحيـْ

  .متام  " تحيفا

أو حال متنقلة ؟  ؟ هذه احلال هل هي حال الزمة ؛إبراهيمحال من  )) حنيفا إبراهيمبل ملة  ((طيب قال: 

  الزمة الطالب:

لكنه حنيف صفة الزمة له  ؛مرة حنيف ومرة مائل غري حنيف إبراهيمله، ليس معناه أن مفهوم إذا ال   الشيخ:

  عليه الصالة والسالم حنيفا نعم؟

أخوذ م دحيتو ألن احلنيف هو املائل عما سوى ال )) حنيفا ((هذا تأكيد لقوله:  )) وما كان من المشركين (( 

تكون توكيدا  )) وما كان من المشركين ((فهو مائل عن كل ما سوى التوحيد، إذا  ؛من حنف الرجل أي ميلها

لكنه  ؛معروف ما هو من هذا الصيغ عرايباإلتوكيد الألن  ؛ليس توكيدا إعرابيا ،حلال توكيدا معنويا ال إعرابياهلذه ا

أو فيما  ؟توكيد معنوي، يعين أنه عليه الصالة والسالم ما كان من املشركني، ما كان فيما مضى من املشركني

  ؟  يستقبل

  كال األمرين الطالب:

 رحيما  وكان اهللا غفورا  ((على احلدث، تدل على اتصاف امسها خبربها، مثل  ما تدلإن قلنا إن كان   الشيخ:

وما كان  ((    :فقوله ؛هل معناه أن اهللا كان فيما سبق دون اآلن؟ أو هو متصف باملغفرة والرمحة؟ هو متصف ))

   .ليس معناه أنه ما كان فيما مضى من عمره، مث كان، بل وما كان أن هذا الوصف منتفي عنه )) من المشركين

يعم انتفاء الشرك األصغر واألكرب عنه وال ال؟ والشرك كما هو معروف عندنا أصغر  )) من المشركين ((وقوله: 

ن إن شاء اهللا تعاىل ونرجو اهللا أن هذه هي اليت حنن نتبع، يتبعها الرسول صلى اهللا عليه وسلم ونتبعها حن ؛وأكرب

وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه وال  هذه هي امللة احلنيفية احلقيقية اليت توصل العبد إىل ربه (( ؛منوت عليها

   )). تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله

واإلميان هو  ؛باهللا ا)) آمن باهللا اقولوا آمنوا هذا املعتقد العظيم: (( لو قمث قال اهللا تعاىل آمرا هذه األمة أن ي

أما عند املرجئة ومنهم  ؛التصديق بالقلب املستلزم للقبول واإلذعان، هذا هو اإلميان عند أهل السنة واجلماعة

قيم وغريه من أهل السنة إذا قلتم النقله ابن  ؛وعندهم ال يزيد وال ينقص ؛األشاعرة فاإلميان: هو التصديق بالقلب



فعلى هذا  )) فبعزتك ألغوينهم ((ألنه مقر باهللا يقول:  يا ولد؛يق بالقلب فإن إبليس مؤمنأن اإلميان هو التصد

  يكون مؤمن

  التصديق بالقلب املستلزم؟   الطالب:

وهذا من أبطل  ،ألنه مصدق ؛وعلى هذا على رأيكم يكون أبو طالب مؤمنا ؛لقبول واإلذعانلاملستلزم  الشيخ:

  لقبول واإلذعان.لفنقول: اإلميان: هو التصديق املستلزم  ، هذا من أبطل األقوال؛األقوال

  ؟  مثل ابليس وغريه القلب فم شيخ على االعرتاهوما رد الطالب: 

قالوا إن  ،هم يقولون كما حرفوا يف آيات الصفات وحديثها حرفوا يف هذا أيضا  ؟ أي مباذا يردون  الشيخ:

على أنه  فنقول هلم كيف يكون دليال دليل على أنه غري مؤمن؛، استكباره على السجود دليل على أنه غري مؤمن

ألن الشيطان ما هو  اإلنسان غري مؤمن وهو يقر، هل يلزم اإلنسان مبا مل يقر به؟ هل يلزم املتكلم ما نقول

  ؟ ال ، هل يلزم املتكلم خبالف نطقهإنسان

  ؟  . . .يف آخر دقيقة رب وهو آخر حلظة يقول يا  الطالب:

قتهم يف األدلة أهل الباطل  يطر و  ؛املهم على كل حال أهل الباطل حيرفون الكلم عن مواضعه  نعم، نعم الشيخ:

كلهم، أمنا قدروا على إبطال سنده وصحته تيسر هلم ذلك حىت لو هو يف الصحيحني يقولون هذا خرب آحاد ما 

إذا مل يكن احلديث متواترا كلهم طعنوا  يعين كل رواة الصحيحني ـ والعياذ باهللاـ هذه طريقتهم  ؛العقائديف يفيد 

غالب  ؛نصف الشريعة أو أكثر ؛فيه وقالوا إن حديثهم ما ميكن أن يستدل به على شيء من العقائد إطالقا

 ؛ويف احلقيقة أن هذا القول قول باطل حىت يف األمور العملية ؛الشريعة آحاد وال ال؟ آحاد، غالب الشريعة آحاد

؟ البد يعتقد إذا فالعمل  ما هو عقيدة هل ميكن يعمل إال وهو يعتقد أنه من أمر اهللاإلنسان إذا عمل عمال 

 ؛األحكام العملية رأيهم على هذا نقول إذا وال نثبت فعلى ؛ نفس األعمال البدنية مبنية على أيش؟ على العقيدة

إن  :؟ فاملهم أننا نقول مجاعة كم إال وهو يعتقد أن الذي حكم به هو اهللا، أفهمتم ياحب ألنه ما ميكن أن يعمل 

وأنه ال يزيد وال ينقص كما هو مذهب املرجئة عامة، من  ،هذه األصول الباطلة يف اإلميان أنه جمرد التصديق

 وهلذا األشاعرة يوافقون اجلهمية يف مسألة اإلرجاء ؛؟ األشاعرة واجلهمية، اجلهمية أيضا مرجئة املرجئة من

  ؛صفات، صفات اهللا ؛اجلهمية يف مسألة الصفات وينكروا املعتزلة يوافقون يوافقوم؛

  من هم؟  : الطالب

اإلميان قول  :لكن خيتلفون يف مسألة اإلميان، املعتزلة يقولون ؛املعتزلة واجلهمية يتوافقون يف الصفات الشيخ:

أهل شف  ؛ املعتزلة ،وهلذا يرون فاعل الكبرية خارج من اإلميان ؛وعقيدة وعمل متماسك إذا فقد بعضه فقد كله



 بالكفر علىن لو و قلل بعضهم بعضا وإن كانوا قد ال يضالباطل يكفر بعضهم بعضا يف بعض األشياء، قصدي ي

نأخذ  وهذه دعوى .....ن. أيضا اإلميان يف اللغة أيش؟ التصديق، ويف الشرع:ضالو هؤالء يقولون هؤالء لكن 

   . فوائد ؟

  )) إىل آخره.حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي أم كنتم شهداء إذقال اهللا تعاىل: (( 

تعبدون من بعدي قالوا نعبد ألهك وإله ما  ((لقوله:  ؛يستفاد من هذه اآلية الكرمية: أن التوحيد وصية األنبياء 

  .))  آبائك

قد خلت من قبله  وما محمد إال رسول قال اهللا تعاىل: (( ؛ومن فوائدها: أن املوت حق حىت على األنبياء 

  .  )) الرسل

ال لبنيه ما إذ ق ((؟ نعم  قبل هذا )) إبراهيمووصى بها  ((لقوله:  ؛ومنها: جواز الوصية عند حضور األجل

فإن   ؛شرتط أن يكون املوصي يعي ما يقوليولكنه  ؛موهذا كالوصية هل )) تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك

يته. صح وصا ال تكان ال يعي ما يقول فإ  

فإن  )) إبراهيمآبائك  (( من قوله: من أين تؤخذ؟ ؛ويستفاد من هذا: رجحان قول الصحيح بأن اجلد أب 

  . هاجده وليس أب إبراهيم

فإن  )) وإسماعيلمن قوله: (( من أين تؤخذ؟  ؛تغليبا ومن فوائد اآلية: أنه جيوز إطالق اسم األب على العم  

  . عم وليس أبا إمساعيل

نعم؟ وهذا الشك أنه  )) نعبد إلهك وإله آبائك (( :ومنها: أن أبناء يعقوب كانوا على التوحيد حيث قالوا 

  توحيد منهم. 

وإن   ؛لكن إن كان على حق فهو حق ؛ولة على إتباع اآلباءبأن النفوس جم ومنها أيضا من فوائد اآلية: إتباع اآلباء

 (  أيب طالب قالوا له: وهلذا الذين حضروا وفاة )) وإله آبائك ((لقوهلم:  ؛كان على باطل فهو على باطل

  . ؟)  أترغب عن ملة عند المطلب

له، وجه اإلخالص؟ لتقدمي  )) ونحن له مسلمون ((ومنها من فوائد اآلية: إخالص اإلسالم هللا حيث قال:  

  يفيد احلصر.وقد علم أن تقدمي املعمول  ؛ألن له متعلق مبسلمون فهو معمول له ؛له ،ملعمول

   )) . إلها واحدا ((قوله: ؛ لومنها: إثبات الوحدانية هللا سبحانه وتعاىل 

  ))  تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم وال تسألون عما كانوا يعملون مث قال تعاىل: ((



يعين فأنتم  )) خلتتلك أمة قد  ((لقوله:  ؛ل مبا كان عليه اآلباءشاغيستفاد من هذه اآلية: أنه ال ينبغي الت

اآلن هم مضوا وأسلموا هللا، وأنتم أيها اليهود املوجودون يف عهد الرسول عليه الصالة والسالم عليكم أن تنظروا 

  ل مبا كان عليه اآلباء تضييع للوقت ورمبا يضر. غاشوالت ؛ماذا كسبتم ألنفسكم

ابة، ينبغي أن نسكت عما حجرى بني الصبغي لنا أن نسكت عما نأنه يإىل ومن فوائد اآلية: أن فيه إشارة  

تلك أمة قد خلت لها ما كسبت  ((نقول كما قال هلؤالء:  األن ياولد ؛جرى، نسكت عما جرى بني الصحابة

معاوية وبني على بن أيب طالب أو بني على  جرى بنيما أما  ؛اآلن بأنفسنا معنيون فنحن )) ولكم ما كسبتم

ربنا اغفر لنا وإلخواننا الذين سبقونا  ((ال يعنينا اآلن، حنن علينا أن نقول:  وعائشة وما أشبه هذا فإن هذا أمر

  )). باإليمان وال تجعل في قلوبنا غال للذين آمنوا ربنا إنك رءوف رحيم

  ؟  وغري الصحابة أيضا يا شيخ الطالب: 

عليه أن ينظر ما ينفعه  ؛األمورهذه  غل مبثلاوغري الصحابة أيضا يدخل فيه، وال ينبغي لإلنسان أن يتش الشيخ:

  . يف دينه ودنياه

فال أحد يعطى من عمل أحد وال يؤخذ  )) لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ((لقوله:  ؛منها: أن اإلنسان وعملهو 

  .))  كل نفس بما كسبت رهينة((منه، 

  خر؟ اآل عمل عكسه؟ األول يسأل عنو طيب  ؛ومنها: أن اآلخر ال يسأل عن عمل األول 

  ال يسأل الطالب:

فقد  )) أئمة يدعون إلى  النار هموجعلنا ((األول قد يسأل عن أمر اآلخر كما قال اهللا تعاىل:  ؛ميكن  الشيخ:

فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم ( فيكون داال على ضاللة  ؛يكون األول صاحب بدعة ويتبع على بدعته

  .عمل اآلخر نعم اآلخر ما يسأل عن عمل األول، أفهمتم؟  لكن األول ما يسأل عن ) مةاالقي

 )) لها ما كسبت ولكم ما كسبتم وال تسألون عما كانوا يعملون ((هل آخر اآلية ينقض أوهلا؟  :فإذا قيل 

  ألم إذا دعوا إىل ضاللة أو إىل حق واتبعناهم حنن اآلخرين فهذا من كسبهم فلهم ما كسبوا . ؛فاجلواب؟ ال

وال   ((لقوله:  ؛وأنه ال يؤاخذ أحدا مبا مل يعمله ،اآلية: إثبات عدل اهللا سبحانه وتعاىلومنها أي من فوائد 

  .)  تسألون عما كانوا يعملون

منطوق اآلية  )) وال تسألون عما كانوا يعملون (( من أي تؤخذ؟ ؛وأن اإلنسان سيسأل ،ومنها: إثبات السؤال 

   وأنك مسئول عن العمل وهو كذلك. ،السؤال عن عملهثبوت   واضح نفي السؤال عن عمل الغري ومفهومها



 المشركين   حنيفا وما كان من  إبراهيمبل ملة  قل وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا مث قال اهللا تعاىل: (( 

  )). تهتدوا ((            واإلدعاء؟  )) النصارى وأكونوا هودا  (()) يف هذه اآلية دعوة وادعاء، وين الدعوة؟ 

كونوا هودا أو  (( ؛يدعون فيه اخلري ،اخلري هويدعون فيطيب فيستفاد منها: أن أهل الباطل يدعون إىل ضالهلم 

من  هموهكذا أيضا ورث هؤالء اليهود ورث ؛إدعاء أن ذلك خري))  تهتدوا ((هذه دعوة إىل ضالل،  )) نصارى

وال ال؟  ) يف األمة أهل بدع من كان قبلكم لتركبن سنن ( :ضل من هذه األمة، قال النيب صلى اهللا عليه وسلم

مثال املعتزلة يدعون إىل االعتزال ويدعون إن اخلري فينا، حنن  ؛يدعون إىل الضاللة، ويدعون أن هذا هو اخلري

 ؛لصفات أنتم جمسمة، أنتم جمسمة ممثلة، كذا وال ال؟ والتنزيه عندنالاهللا عن النقائص، وأنتم أيها املثبتون  منزهون

حنن أصحاب الشأن أنتم املعتزلة على  .....وقالت األشعرية ؛ق واخلريعلى احلء دعوا إىل ضالل، وادعوا أم هؤال

ال هو الذي ألن املفوض عند األشاعرة  ؛ساملون هلممإن كانوا مفوضة فهم  ؛خطأ والسلف جمسمة أو مفوضة

وهلذا جتدهم األشاعرة يقولون مذهب  ؛ةالقرآن واحلديث هذا املفوض، تفويض املعىن والكيفيقراءة يزيد على 

فهم صحيح،  ؛أيها السلف من مذهبكم فمذهبنا أعلم وأحكم ؛تفويض ومذهب اخللف إثبات املعاينالالسلف 

ومنهم أميون ال يعلمون  ((لو كان مذهب السلف كما يقولون إنه جمرد إنك تقرأ وأنك كما قال هللا تعاىل: 

يثبت ألنه  ؛السلف لكنا نشهد اهللا أن مذهب اخللف خري مذهب و كان هذا، ل)) إال قراءة الكتاب إال أماني

لكنكم كذبتم على مذهب السلف، ما هو مذهب السلف  ؛لنتعبد ذا املعىن هللا أن للقرآن حقيقة ومعىن، نزل

حقيقة؟ التفويض فيما ال يدركون علمه وهو حقيقة هذه الصفات وكيفيتها، هذا ما يقدر أحد يتكلم عن هذه 

 ؛هم أعلم وأسلم وأحكم فهمتم؟فإذا  ؛لكن معناه يفوضونه وال ال؟ يثبتون املعىن الالئق باهللا عزوجل ؛الكيفية أبدا

األشاعرة يقولون حنن الذين معنا احلق، أتبعونا بس، احلق معنا، ال يثبتون هللا إال سبع صفات، وسبع أحوال على 

 ؛الكالم عندنا ثابت وعندهم ثابت أيضا :نضرب مثال األن ؛هذه الصفاتإثبات خالف بيننا وبينهم يف كيفية 

لكن ويش الكالم عندهم؟ الكالم هو املعىن القائم بالنفس، وهو معىن واحد سواء جاء باللفظ االستفهام أو 

أو  عرب ذه التعبريات ليكون إما خربا أو يايلكن  ؛توراة أو إجنيال أو قرآنا كان  النهي، وسواء األمر أو اخلرب أو

فيه فاملهم إين أقول إخواننا: كل داع إىل ضالل ف ؛وهذا ما هو إثبات حقيقة ؛استفهاما أو توراة أو إجنيال أو قرآنا

  .....ال بالغطاء  هاتعش باحلياة، ال تغطنالسطور اآلن خل املرأة تتحرك خلها ت .....شبه من اليهود والنصارى، 

نفس الشيء، أطلقوا  )) كونوا هودا أو نصارى تهتدوا ((    لك؟هذا هو احلرية أليس كذ خلها متش مع الناس

ومتزح وتذهب على هذا الدكان  جتفر وتليس من العدل أنك أنت تروح  ا هو اخلريألن هذ ؛ألجل احلرية هلا العنان



وهكذا كل داع إىل ضاللة فطبعا سوف يبين هذه الضاللة مبا يغر الغريب  ؛وهذا الدكان وهي حمبوسة يف البيت

  فهو شبيه مبن؟ شبيه باليهود والنصارى .

 ؛يسري على طريقأن إلنسان لالبد  )) حنيفا إبراهيمقل بل ملة  (( ؛طيب من فوائد اآلية: مقابلة الباطل باحلق 

وقد ذكرنا يف التفسري أن بل هنا لإلضراب  )) بل (( :اهللا الباطل بقوله أثبت ؟لكن هل هو حق وال باطل

  اإلبطايل.

هذه واحدة، وجه آخر:  ؛عليه الصالة والسالم، حيث كنا أتباعا له يف ملته إبراهيممن فوائد اآلية: الثناء على 

جوه و عليه السالم على  إبراهيمثناء على  ذاه ففي ؛بأنه مل يك من املشركنيوصفه وصفه بأنه حنيفا، وجه ثالث: 

من ناحية أنه حنيف مائل كل  ؛أوال: إمامته، ويش وجه اإلمام؟ حيث أمرنا بإتباعه، واملتبوع هو اإلمام  ؛ثالثة

  صلى اهللا عليه وسلم. ـ من ناحية ثالثة: ليس فيه شرك يف عمله ؛دين سوى اإلسالم

  .))  ركينوما كان من المش ((لقوله:  ؛ومن فوائد اآلية: أن الشرك ممتنع يف حق األنبياء

يف مقابل دعوم إيل إىل  )) وما كان من المشركين ((ألن قوله:  ؛ومنها: أن اليهودية والنصرانية نوع من الشرك 

لكن إن اختذ إهلا فهو  ؛كل من كفر باهللا ففيه نوع من الشرك  ؛اليهودية والنصرانية يدل على أا نوع من الشرك

    اهلوى.اتباع  ه شرك باعتبارإنشرك حقيقة وواقعا وإال ف

   )). قولوا آمنا باهللا مث قال اهللا تعاىل: ((

 إمساعيليقولون إن   عربنيبعض امل )) وإسماعيل إبراهيمقالوا نعبد إلهك وإله آبائك  ((: تعاىل قوله الطالب:

  ؟ . . .إمساعيليعين وإله  معطوف على إله

  نظمألن هذا يشتت ال ؛بعيد، أقول هذا بعيدهذا  ال الشيخ :

  من إشكال كون إمساعيل أبا.......؟يتخلص  الطالب:

ما  ) عم الرجل صنو أبيه ( :اآلن الرسول قال عليه الصالة والسالم ؛ال هذا معروف يف اللغة العربية  الشيخ :

   .ذورفيه حم

واملراد  ؛اخلطاب ملن؟ للرسول صلى اهللا عليه وسلم وأمته مجيعا )) قولوا (())  قولوا آمنا باهللا ((قال اهللا تعاىل: 

القلب له قول وفعل،  ؛فالقول باللسان نطقه، والقول بالقلب اعتقاده ؛بالقول هنا: القول باللسان وبالقلب

وفعله  ؛وقول القلب إقراره واعرتافه بالشيء، هذا قوله ؛قول اجلسم باللسان وفعله باجلوارح ؛واجلسم له قول وفعل

 )) قولوا ((        ؛ وما أشبه ذلك، هذه اآلن هذه حركات قلبية ،وخشيته ،وخوفه ،ورجاءه ،حركته، كمحبته

ع: اإلميان تقدم لنا مرارا كثريا أنه يف اللغة: التصديق، ويف الشر  )) آمنا باهللا ((بألسنتكم ويش بعد؟ وقلوبكم 



اإلميان باهللا يتضمن أربعة أمور: اإلميان بوجوده،  )) آمنا باهللا (( ؛لقبول واإلذعانالتصديق املتضمن أو املستلزم ل

  :ننظر اآلنفليتضمن هذه األمور األربعة،  باهللا اإلميان ؛واإلميان بربوبيته، واإلميان بألوهيته، واإلميان بأمسائه وصفاته

ربعة، أي نعم، كل األربعة مادام الشيوعيون الذين ينكرون وجود اهللا آمنوا باهللا؟ ال، ما الذي فقد منهم؟ كل األ 

  .؟ نعم أليس كذلك ؛ما يؤمنون بالوجود ما يؤمنون بالربوبية وال باأللوهية وال باألمساء والصفات

وأن الرسول صلى اهللا عليه  ،ويقولون مثال إن القطب الغوث يدبر غريهمعه الذين يؤمنون باهللا لكن يشركون  

لكن ما آمنوا بالربوبية واأللوهية وال باألمساء  ؛هؤالء آمنوا باهللا باعتبار الوجود ؛وما أشبه ذلك ،وسلم يدبر

  .والصفات أيضا

 ((     :لكنهم يعبدون معه غريه يقولون ؛......الذين يؤمنون باهللا وبربوبيته وأنه الرب الفعال اخلالق الذي ال 

  دون األلوهيةآمنوا بأيش؟ الوجود والربوبية  )) ليقربونا إلى اهللا زلفى

الذين يؤمنون ذا كله لكن باألمساء والصفات ال يؤمنون، إما أن ينكروا األمساء والصفات، وإما أن ينكروا  

هؤالء منا آمنوا باهللا ، ما آمنوا باهللا من حيث األمساء  ؛األمساء دون الصفات، وإما أن ينكروا بعض الصفات

فاإلميان باهللا إذا يتضمن أربعة أمور: اإلميان بوجوده، وبربوبيته،  ؛ناقصفإميام  ؛والصفات ما آمنوا حقيقة اإلميان

   و بألوهيته، وبأمسائه وصفاته.

فما هنا اسم موصول مبين على السكون يف حمل جر عطفا على  ؛)) يعين وآمنا مبا أنزل إلينا وما أنزل إلينا ((  

وقوله:                                                                            عطفا على اهللا.  )) اهللا ((قوله: 

وأنزل  ((          لقوله تعاىل: ؛يشمل القرآن وهو منزل ويشمل السنة أيضا )) ما أنزل (( )) وما أنزل إلينا ((

وما  (( ؛هو القرآن والسنة )) إلينابما أنزل  ((وقوله:  ؛فإن احلكمة هي السنة )) يك الكتاب والحكمةاهللا عل

 ألنه نيب رسول، فهو منزل إليه، طيب أنزل إليه، ما الذي ؛هيمنزل إليه، نعم منزل إل إبراهيم )) إبراهيمأنزل إلى 

  اهللا يف موضعني من القرآن وين؟  هاذكر  أنزل إليه؟ الذي نعرف الصحف اليت

  )) وموسى إبراهيمصحف  (( الطالب:

  ويش بعد؟ )) إبراهيم وموسى صحف (( الشيخ: 

  )) الذي وفى إبراهيمأم لم ينبأ بما في صحف موسى و  (( الطالب: 

خلوا  ما الذي أنزل إليه ؛نيب منزل إليه إمساعيل )) إسماعيلوما أنزل إلى  ((نعم يف سورة النجم.   الشيخ:

واعلموا أن كل من ذكر يف القرآن فهو نيب رسول، كل  ؛ليه قطعاإ؟ ما ندري، ما علمنا شيئا لكنه منزل بالكم 

من بعض الناس يشكك، يقولون الذين ذكروا يف القرآن هل  ؛فهو نيب رسولمن األنبياء من ذكر يف القرآن 



ولقد أرسلنا رسال من قبلك  لكننا نقول هو رسول، ويش الدليل؟ (( ؛بعضهم ما ذكر اهللا فيهم رسولاألنبياء ؟

        يأتي بآية إال بإذن  أن رسوللوما كان  )) (( عليك ومنهم من لم نقصص عليكمنهم من قصصنا 

كل من   )) من قبل ورسال لم نقصصهم عليك ورسال قد قصصناهم عليك )) وقال يف سورة النساء: (( اهللا

  نعم؟ ))  وما أنزل ؛ ((ذكر يف القرآن من األنبياء فإم رسل بدون استثناء

  ..؟آدم ذكر الطالب:

  يف القرآن ما ذكر أنه نيب ،ال آدم ما ذكر أن له قوما وأنه نيب  الشيخ:

  هارون؟  الطالب:

  نيب، نيب ورسول الشيخ:

  هارون؟  : الطالب

   )) فقوال إنا رسوال ربك ((أيه نيب ورسول، الشيخ:

   قارون؟: الطالب

  قارون !!! الشيخ:

  ال هارون الطالب:

لكن  ؛اسحاق ويعقوب أيضا منزل إليهم )) و اسحاق ويعقوب واألسباط إسماعيل ((طيب  هارون  الشيخ:

وقيل: ما  ؛ومنهم يوسف ؛األسباط مجع سبط قيل: إم أوالد يعقوب ؛أنزل إليهم ما الذيما نعرف، ما ذكر 

تفرع  ألن اسحاق أوالده ؛أنزل على األسباط أي أنبياء بين إسرائيل عامة كل أنبياء بين إسرائيل الذين ما ذكروا

عشر  إسرائيل، فقصدي يعقوب أوالد يعقوب تفرع منهم بنو إسرائيل، فيكون املراد باألسباط ليس االثنا ومنهم بن

    أو اثين عشر ابنا ليعقوب بل مجيع أنبياء بين إسرائيل.

 (( ما أعطوا،  )) ما أوتي موسى وعيسى (())  ما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهمو  وقوله: (( 

يعين أن أتى الثالثي مبعىن جاء، وأن آتى الرباعي مبعىن أعطى  ،أتىأيت مبعىن  ،وأيت أوتوا مبعىن أعطوا )) ما أوتي

جئناك وليس  )) وأتيناك بالحق (( ؛يعين أعطيناهم )) آتيناهم (( ))وآتيناهم ملكا عظيما (( ؟نعم؟ فهمتم

ما أعطوا من اآليات، وما  ،أعطوا ويش أعطوا؟ آياتن من أي ما أعطي )) وما أوتي موسى (( ؛معىن أعطيناك

موسى أعطي من اآليات، توراة، ال من الوحي  ؛فإن اهللا تعاىل أعطاهم وحيا وآيات ؛أعطوا من الوحي أيضا

اليد يدخلها يف جيبه فتخرج بيضاء  ؛العصا، ويش بعد؟ واآليات التسعة اليت ذكر اهللاو التوراة، من اآليات: اليد، 

، ألقى ا فتنقلب حيةوالعصا فيها ثالث آيات، آيات عظيمة، فيها ثالث آيات عظيمة: منها أنه  ؛سوءمن غري 



هذه  ؛ود العظيمطومنها أنه يضرب ا احلجر فيتفجر عيونا، ومنها أنه ضرب ا البحر فانفلق فكان كل فرق كال

آيات عظيمة منها: أنه خيلق من الطني كهيئة وأما عيسى فأويت أيضا  من آيات اهللا العظيمة سبحان اهللا العظيم.

ن نا قلنا إألن؛ وإذا مجعنا بني اآليتني ؛متثال الطني فينفخ فيه فيكون طريا ويف قراءة طائرا فيكون طائرا ةالطري، صور 

يصنع متثاال على شكل  ن أنسانإللهل جيوز ؛ يطري بنفس الفعل طائراو فيكون طري  ؛آيتني يعتربان كمعنيني

ملا  ؛إذا أذن اهللا جاز )) خلق من الطين كهيئة الطير بإذن اهللاإذ تو  (( إذا أذن اهللا له جائز، ؛ما جيوز ،الالطري؟ 

 ؛آلدم طاعة وصار تركه كفرا همأذن اهللا تعاىل للمالئكة أن يسجدوا آلدم بل أمرهم بالسجود آلدم صار سجود

               إبليس ملا استكرب كفر، بينما ال يسجد أحد اآلن آلدمي 

 



وإذ تخرج  ((وخيرج املوتى من قبورهم بإذن اهللا، حيييهم قبل الدفن وخيرجهم من قبورهم بعد الدفن  

 ؛قال أهل العلم: وإمنا كانت آية موسى بالعصا ؛أوتيها عيسىوهذه من آيات اهللا اليت  )) الموتى بإذني

 ؛وكانت آية عيسى يف إخراج املوتى ويف إبراء األكمه واألبرص ؛فيه السحر إىل الغاية ارتقىألنه يف زمن 

وكان هذا  ؛واهللا سبحانه وتعاىل يتحدى كل قوم مبا يناسب عصرهم ؛ألن الطب ارتقى فيه إىل الغاية

   . القيامةألنه لكل اخللق إىل يوم  ؛القرآن آية مدى الدهر

إىل آخره  )) إسماعيلو  إبراهيمينا وما أنزل إلى وما أنزل إل ((ملاذا عرب يف قوله:  :هنا قد يسأل سائل 

فهل  ؛وما أنزل إىل موسى وعيسى :ومل يقل )) وما أوتي موسى وعيسى ((ويف موسى وعيسى قال: 

  ؟  هناك حكمة يف اختالف التعبري أو ال

ال ئاحلكمة اللفظية: ل ؛نقول حبسب ما يظهر لنا والعلم عند اهللا: إن هناك حكمة لفظية، وحكمة معنوية

وما  ينا؟ أربع مرات، وما أنزل إل لو قال وما أنزل وما أنزل تكررت كم مرة ؛املعاين بلفظ واحد رتتكر 

ومعلوم أنه من أساليب البالغة االختصار يف  ؛النبيون، وما أنزل إىل موسى، وما أنزل إىل إبراهيمأنزل إىل 

  تكرار األلفاظ بقدر منه.

دينهما باق إىل زمن الوحي، عنوية: فألن موسى وعيسى دينهما باق إىل زمن الوحي، أما الفائدة امل 

و يفعل كذا  ،النصارى يقولون: عيسى بن مرمي حيي املوتى ؛وكان أتباعهما يفتخرون مبا أوتوا من اآليات

فينب اهللا  ؛وما أشبه ذلك ،و أجناه وأغرق عدوه ،وهؤالء يقولون إن موسى فلق اهللا له البحر ؛ويفعل كذا

   ما أوتوا من وحي وآيات. ،تعاىل يف هذا أن هذه األمة تؤمن ذه اآليات

ألنه ما ذكر  ؛فهذا واهللا أعلم أتى مبا أويت النبيون للعموم )) وما أوتي النبيون من ربهم ((وأما قوله:   

 ؛كل اآليات اليت أوتوها  يشمللفلهذا عربوا باإليتاء  ؛عددهمليف اآلية هنا من األنبياء إال قليل بالنسبة 

طيب                                                        .))  وآتينا داوود زبورا ((قال اهللا تعاىل: 

 ((        ويف قوله:  ؛من هنا لالبتداء، ألن هذا اإليتاء من اهللا )) وما أوتي النبيون من ربهم ((وقوله: 

لكن هذه ربوبية  ؛م على وجه اخلصوص وإال فاهللا تعاىل رب اجلميعإضافة الربوبية إليه )) من ربهم

فهم  ؛ألم هم ال ميلكون أن يأتوا ذه اآليات أو ذا الوحي يعين )) من ربهم ((قوله: يف و  ؛خاصة

الصالة والسالم إذا طلب منه اآليات  يتلقون من اهللا وليسوا مستقلني ذه اآليات حىت الرسول عليه

قل سبحان ربي هل   وا عدة آيات قال: ((حرت قوهلذا قال ملا ا ؛يأيت ا؟ ال، ما يستطيعيستطيع أن 

.                             )) إنما اآليات عند اهللا وإنما أنا نذير مبين فال أملك أن آيت باآليات (( )) كنت إال بشرا رسوال



     اجلملة هذه داخلة يف مقول القول، يعين قولوا آمنا على هذا الوجه: )) ال نفرق بين أحد منهم ((

ال نفرق بين أحد  ((. وقوله: ؛الضمري يعود على من ؟ على األنبياء )) ال نفرق بين أحد منهم ((

؟ حممد صلى اهللا عليه  ألننا يف اإلتباع مأمورون بإتباع من ؛أي يف اإلميان وليس يف اإلتباع )) منهم

فرق بينهم وال نتبع إال شريعة نالشريعة في ف )) لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ((وسلم لقوله تعاىل: 

أما يف اإلميان وأم رسل، وأم من عند اهللا،  ؛حممد صلى اهللا عليه وسلم اليت نسخت مجيع األديان

كلهم صادقون فيما جاءوا به، وكلهم رسل   ،فهم عندنا على حد سواء ؛وأم صادقون فيما جاءوا به

   هل يشمل املنازل أيضا؟ )) ال نفرق بين أحد منهم ((وقوله:  ؛من عند اهللا

  ال ما يشمل الطالب:

ولقد  )) نعم؟ (( تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض يش؟ الختالفهم يف الفضل، ((أل الشيخ:

)) إذا عندنا التفريق يف املنزلة، والتفريق يف الشريعة، والتفريق باإلميان  ضهمفضلنا بعض النبيين على بع

أي األمور الثالثة اليت ال نفرق بني أحد منهم؟ اإلميان م، واعتقاد أم  ؛م، واعتقاد أم صادقون

   اهللا عزوجلمن صادقون، وأم رسل 

إىل  )) قولوا آمنا باهللا ((وهنا أتى بالضمري للجمع  )) نحن (( :لشف قا))  ونحن له مسلمون ((   

 (     ليشعر املؤمن أنه هو وأخوه كنفس واحدة كما قال النيب عليه الصالة والسالم: )) ونحن ((قوله: 

الضمري  )) له ((وقوله:  ؛املؤمننيمن ) يعين وحنن مجيع  المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا

وهذا يف عود الضمري على األسبق مع أن  ؛ هللا سبحانه وتعاىل، يعين وحنن يعود على من؟ على اهللا

 اآمن ((ألنه  ؛على األسبقالضمري د عالكن هنا الضمري  ؛القاعدة أن يعود الضمري على أقرب املذكور

ما  إذا قيل ؛، مع أنه جاء بعدها عدة أشياء لكنه عادمسلمون أي هللا )) ونحن له (( نعم؟باهللا  )) باهللا

أن والثاين:  ؛الدليل على أنه يعود الضمري على اهللا عزوجل؟ نقول الدليل على ذلك أوال: الضمري مفرد

 ؛ولفظية ،قدم املعمول لغرضني أو حلكمتني: معنوية )) له مسلمون ((وقوله:  ؛اإلخالص ملن يكون؟ هللا

 : مراعاة الفواصل، فواصل أيش؟ةأحيانا باحلصر، والفائدة اللفظي املعنوية إفادة اختصاص الذي نعرب عنه

الدليل  :؟ قلنا أي دليل ؟ أي دليل لكم على أن مراعاة الفواصل معتربة :فإذا قال قائل ؛فواصل اآليات

برب  ((مع أن يف اآلية األخرى:  )) قالوا آمنا برب هارون وموسى ((ما ذكره اهللا يف سورة طه: 

وإال أن  ؛ال نعلم سوى هذا ؛فقدم هنا هارون على موسى مراعاة لفواصل اآليات )) موسى وهارون

تقدمي املعمول  )) مسلمون  ونحن له  ((فعلى هذا نقول يف وقوله:  ؛موسى الشك أفضل من هارون



 ؛اإلسالم إسالم الشيء للشيء معناه اختصاصه به )) مسلمون ((وقوله:  ؛لفائدتني: معنوية ولفظية

بلى من أسلم وجهه هللا  ((   قال اهللا تعاىل: ؛اإلسالم هنا: االنقياد التام هللا عزوجل بإخالصفاملراد ب

فاحلاصل  )) وهو محسن ((أما العمل فقال:  )) أسلم وجهه هللا (()) هنا إسالم القصد  وهو محسن

   نقياد بإخالص، االنقياد التام بإخالص هللا عزوجل.االمن اإلسالم هنا يتضمن 

                                     ؟  كيف األسباط جمرورة وهي معطوفة على منصوب  ؟ شيخ  الطالب:   

األسباط جمرورة وهي معطوفة على  تأين أصحاب النحو؟ إشكال من غامن يقول: كيف كان الشيخ:

  أيش؟ 

  على املنصوب؟ الطالب:

  ما قرأت االسم الذي ال ينصرف عجمة أنت جمرورنقول هي معطوفة على   الشيخ:

  ؟ كلهم داخل عليهم العجمة  الطالب: 

ما أنزل إلى و  (( وفواعلى هذا ش الدليل ؟ويعقوب فهمت وإسحاق إمساعيلو  إبراهيم أي نعم؛ الشيخ:

 الكسر ألنه اسم ال ينصرف نعم؟نيابة عن  ةإىل من حروف اجلر؟ أي نعم، جمرور بالفتح )) إبراهيم

   )) نعم؟ ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به (( . بةر عمقبل  ههذمساء األ

  له  الطالب: 

  خرب حنن الشيخ: 

  ؟ فصل  ضمري له  الطالب:

  جار و جمرور متعلق مبسلمونله ال  الشيخ: 

  حنن ؟طيب   الطالب:

  مبتدأ، وحنن مسلمون له  الشيخ:

  : له ضمري فصل ؟الطالب

مث إن ضمري الفصل أيضا تعرفون أن ضمري الفصل يكون ضمري الفصل ما فيه الم حرف اجلر   الشيخ:

                                     وهذا ضمري متصل له .  مرفوع ضمري منفصل ياولد ،بصيغة املرفوع، بصيغة املرفوع

  ....مبتدأ ؟الطالب:

  )) ويش تصري حملها من اإلعراب؟  ونحن ((ال،   الشيخ:

  مبتدأ واجلملة خرب  الطالب:



واخلرب مقدم ما قلنا قدم مبتدأ وهلذا قلنا قدم املعمول لو كان  ؛ال؛ وحنن مسلمون له هذا   الشيخ:

  نعم؟ ،املعمول لقلنا قدم اخلرب

  . . .؟أحيانا))  وما أوتي موسى وعيسى قوله تعاىل: (( شيخ؟  الطالب:

  .        ...ال ما يظهر  الشيخ:

نزل عليه اخيتلف عن موسى وال ألن هذا  . . .عيسى عن شيخ ؟ موسى عليه السالم خيتلف   الطالب:

  اإلجنيل 

  . . .؟ويش الشيخ:

  ؟.....خيتلف  الطالب:

يحكم بها (( على بين إسرائيل وإال التوراة  تخفيفاتاإلجنيل مطابق للتوراة إال أنه فيه بعض ال  الشيخ:

حىت عيسى إال أن اإلجنيل فيه بعض  )) ن واألحبارو لذين هادوا والربانيلالنبيون  الذين أسلموا 

   . ففتخاألشياء اليت 

  . . . ؟شيخ؟ ذكر النبيون بعد موسى وعيسى هل يفيد  الطالب: 

   اخلاص .على لكنه يفيد عطف العام  ؛ما يدل على هذا  الشيخ:

ألن هذه اآليات كلها  ؛منوا من؟ اليهود والنصارىآ))  آمنتم به فقد اهتدوافإن آمنوا بمثل ما  ((  

 ((    )) قولوا آمنا باهللا (( ))حنيفا  إبراهيموقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة  متتابعة

  بمثل ما آمنتم به فقد  ((أي اليهود والنصارى  )) إن آمنوا (( )) فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به

فقيل: إن مثل هي الزائدة، وإن  ؛أيهما الزائد ؛اختلف املعربون يف الباء، ويف مثل )) بمثل (( )) اهتدوا

أي أا  ؛زائدة معىن ،وأن مثل زائدة إعرابا، زائدة معىن ؛فإن آمنوا مبا آمنتم به فقد اهتدوا :التقدير

فعلى هذا يكون الزيادة  ؛كممطابقا إلميان إن آمنوا ليس مطلق إميان بل إمياناأنه أفادت زيادة معىن وهي 

لكن أتى مبثل ليبني أن إميام ال يكفي مطلق اإلميان مبا  ؛واألصل: فإن آمنوا مبا آمنتم به ؛يف كلمة: مثل

الزائد وقيل: إن الزائد هو الباء،  ؛البد أن يكون مطابقا مماثال مبثل ما آمنتم به ال، آمنتم به فقط مطلقا

والباء  ؛يعين مثل الذي آمنتم ؛جلر، وإن التقدير: فإن آمنوا مثل ما آمنتم، مثل ما آمنتمحرف اهو الباء 

فصار عندنا اآلن  خليتم بالكم يا مجاعة  ؛الثانية أيضا زائدة أي مثل الذي آمنتموه، أي مثل إميانكم

على أن املراد الزيادة  واجلميع اتفقوا ؛ومنهم من يرى أن الزائد الباء ؛قوالن: منهم من يرى أن الزائد مثل

روف كثرية، يف احلوأن الزيادة  دال تزا مساءواملعروف أن األ ؛هلا معىنبل اإلعرابية وليست الزيادة املعنوية، 



 ؛ أليش ؟لكن الزيادة يف األمساء قليلة ؛ال ال؟ كما مر علينا يف ألفية ابن مالكإروف كثرية و يف احلالزيادة 

ومعلوم أننا لو وزنا  ا؛واحلرف كلمة جاءت ملعىن يف غريه ؛يف نفسهاألن االسم كلمة جاءت ملعىن 

ذا أنكر بعض مما جييء ملعىن يف نفسه، وهلبالزيادة بامليزان املستقيم لكان ما جييء ملعىن يف غريه أوىل 

 االسم كلمة جاءت ملعىن يف ذاا ما ميكن تزاد ؛النحويني زيادة األمساء وقالوا ال ميكن تزاد األمساء

فإن آمنوا مثل ما آمنتم أو ما آمنتموه أي مثل  :فعلى هذا يكون الزيادة يف الباء أي ؛خبالف احلرف

أي إن آمنوا إميانا مطابقا إلميانكم  ،وعلى كال االحتمالني من حيث اإلعراب فاملعىن واحد ؛إميانكم

 )) إن آمنوا (( :وهو قوله والفاء هنا رابطة للجواب، جواب الشرط ؛مماثال له من كل الوجوه فقد اهتدوا

ألم آمنوا عن علم  ؛واهلداية هنا هداية العلم والتوفيق ؛أي سلكوا سبيل اهلداية )) اهتدوا ((وقوله: 

اهلداية هنا مطلقة وال ال؟ وهو كذلك، هداية مطلقة كما أن  )) فقد اهتدوا ((وقوله:  ؛فوفقوا واهتدوا

باملناسبة يقولون إن بعض النصارى  . مهتدون هداية مطلقة وصف املذكورالاملسلمون الذين آمنوا على 

وقالوا ملاذا تستبيحون نساءنا وال تبيحوننا نساءكم ؟ احتجاج صحيح  ،يف مصر احتجوا على املسلمني

النصراين ما جيوز يأخذ مسلمة؟ قالوا ألننا نؤمن بنبيكم وال نعم؟ أليش جيوز أن املسلم يأخذ النصرانية و 

تؤمنون بنبينا ، أومنوا بنبينا نعطيكم بناتنا  ماألننا نؤمن بنبيكم وأنتم  ؛صحيح؟ صحيح ،تؤمنون بنبينا

    أي نعم.

 ويش عنه تولوا؟ عن اإلميان ؛، توىل مبعىن أعرضضتويل اإلعرا )) تولوا (())  فقد اهتدوا وإن تولوا (( 

شف هذه أتت مجلة امسية للداللة على  )) فإنما هم في شقاق (( ؛مبثل ما آمنتم به، تولوا وأعرضوا

 فإنما هم في شقاق ((يعين فما حاهلم إال الشقاق  ،وأتت بإمنا الدالة على احلصر ثبوت؛االستمرار وال

اآلن ظرف بدليل يف اليت للظرفية كأن الشقاق حميط م من كل جانب، يف شقاق  شف اخلرب ))

  كل معانية يدور على هذا حىت يف قوله تعاىل: ((وهو يف ؛شقاق مبعىن اخلالفوال ؛منغمسون يف شقاق

ولكن الصحيح معناه  ؛)) بعضهم قال الشقاق هنا مبعىن الضالل وإن الظالمين لفي شقاق بعيد

وإن كان بعضهم يقول: تأيت للخالف وتأيت للضالل  ؛لخالفليف كل ما جاء يف القرآن فهي  ؛اخلالف

والضال  ،حىت العدو خمالف لعدوه ؛ل ما جاءت فهي خالفلكن الصحيح أا يف ك نعم؟ وتأيت للعداء

ويدل لذلك أن األصل معىن الشقاق أن يكون أحد الطرفني يف شق والثاين يف شق  ؛خمالف للمهتدي

 ؛يعين فإمنا هم يف خالف معكم، هذا اخلالف سيؤدي حتما إىل العداوة ؛وذا يكون خالف ؛آخر

لتجدن أشد الناس  أليس كذلك؟ (( ،وهلذا ال شك أن بني املؤمنني وبني اليهود والنصارى عداوة



لكن قوله  ؛)) ويف النصارى أيضا عداوة وعداوم ظاهرة عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا

أن منهم بذلك  (()) لعلة وهي؟  ولتجدن أقربهم مودة  للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارىتعاىل: ((

أما النصارى الذين اعتدوا وبغوا على املسلمني فإم ال يدخلون يف هذه  ؛))إىل آخرها قسيسين ورهبانا

 يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض فاهللا تعاىل يقول: (( ؛اآلية

وهذا اخلالف البد أن يؤدي إىل  ؛اق ويف خالف)) فاليهود والنصارى ملا مل يؤمنوا صاروا معنا يف شق

واألمر وقع، املسلمون قاتل اليهود أليس كذلك؟ وقاتل النصارى الروم   ؛بالتايل إىل قتالو عداوة والبغضاء 

نعم؟ وسيقاتلوم أيضا مرة أخرى  روب الصليبيةيف احلكلهم نصارى، ومن بعد ذلك قاتلوا النصارى 

إذا هؤالء اليهود والنصارى حنن ف ؛هذا يف املستقبلمن والبد  ؛رومحىت يدخل اإلسالم عاصمتهم ال

   )) هم في شقاق فإنما ((وهلذا قال:  ؛معهم يف شقاق

 ((           وكأن اإلنسان عندما مسع فإمنا هم يف شقاق قد يهاب وخياف فطمأن اهللا املؤمنني بقوله: 

اجلملة فيها فاعل وفعل  )) فسيكفيكهم اهللا ((هنا  )) فسيكفيكهم اهللا((  )) فسيكفيكهم اهللا

  الفاعل؟ ؛ومفعوالن

  : اهللالطالب 

  واملفعول األول؟ اهللا؛ الشيخ: 

  الكافالطالب:  

  واملفعول الثاين: الكاف الشيخ:

  اهلاءالطالب: 

أو جائز؟ لو كان يف غري القرآن وإال يف القرآن  ؟الضمريان متصالن فهل االتصال هنا واجب اهلاءالشيخ:

  .معلوم جيب إتباعه

  األول واجب والثاين جائز؟  الطالب:

  طيب تأتينا شواهد من كالم ابن مالك؟الشيخ:

  ؟ خلتنيه كاكذ الطالب: 

  ؛ أي هذه؟  تنوينا هذه؟ ابن مالك ذكر كذاكطيب أي  ك ؟ اكذالشيخ: 

  خلتنيه الطالب:



 ؛صح و نعم؟ ولكنه خطأهلا مفعوالن  .......وهذهتوافقون على هذا؟  أي نعم ألن خلتنيه الشيخ:

مفعولني   أليش؟ ألن خلتنيه ناصبة " سلنيهفصل هاء وصل أو ا"هذه داخلة يف قوله: سلنيه  ،يتبني

تنصب  وخرب، وسلنيه مبتدأفهي تنصب مفعولني أصلهما  ؟ ليست من أخوات إنا ؛وخرب أصلهما مبتدأ

اآلن مفعولني هل  ةسيكفيكهم ناصب كسا؛أخوات  فهي من  ؛واخلرب بتدأمفعولني ليس أصلهما امل

واهلاء تكون  مبتدأهل الكاف تكون  ؛ألنه ما يصح أن يقال: أنت هم ال، واخلرب؟ مبتدأأصلهما من 

 ((                  هذه منه وما أشبهه؛ واضح؟ إذا هي داخلة يف قوله سلنيه وما أشبها ؛خرب؟ ما تصح

السني هنا يقول العلماء إا للتنفيس وفائدا أمران ذكرنامها من قبل ويبينهما إما  )) فسيكفيكهم اهللا

وقوع والثاين  . . . .السني هنا للتنفيس وتفيد شيئني أحدمها يعطيين يا آدم؟  ماذا ؟ حامد وإال آدم؟

(( وقوله:  ؛مع مهلة مهلة، مع التحقق ولكنقرب الوقوع، حتققه وقربه خبالف سوف فإا تفيد 

لنبيه حممد صلى اهللا عليه وسلم أم إذا مل يؤمنوا مبثل ما سبحانه وتعاىل إذا تكفل اهللا  )) سيكفيكهمف

سيكفيك إياهم عن قرب، فسيكفيكهم اهللا، واحلمد هللا أنه ف سبحانه وتعاىل من املؤمنون وتولوا فإن اهللاآ

حىت جال اليهود عن املدينة وفتح  رسول صلى اهللا عليه وسلم مل يتوففإن ال ؛صار ذلك عن قرب

ويف خالفة عمر رضي اهللا عنه أجالهم حىت عن خيرب، فكفى اهللا  ،حصوم خيرب وأبقاهم فيها عماال

   .املؤمنني شرهم احلمد هللا

أيضا من  )) ليمالع ((، ومن أمساء اهللا )) السميع (())  فسيكفيكهم اهللا وهو السميع العليم ((    

إن ربي  ((يب ومنه قوله تعاىل: اوقد سبق أن السميع هلا معنيان: أحدمها مبعىن  ؛أمسائه تبارك وتعاىل

ن ملأي استجاب أو أجاب أي أجاب  ) سمع اهللا لمن حمده (ومنه قول املصلى:  )) لسميع الدعاء

وذكرنا فيما سبق يف العقيدة: أن هذا السمع  ؛سمع مبعىن إدراك املسموعالومبعىن إدراك املسموع،  ؛محده

يفيد ديدا كما يف قوله: غامن؟ نعم.  ؛أو راح مع ما سبق؛ يفيد مع اإلدراك ديدا أو تقريرا أو تأييدا

  يفيد ديدا كما يف قوله؟ مسع للتهديد؟ 

   )) قد سمع اهللا قول التي (( الطالب:

   )) الذين قالوا إن اهللا ثالث ثالثةكفر لقد  (( :يقول اما فيه ، هذهال الشيخ:

  )) قول الذين قالوا إن اهللا فقير ونحن أغنياء لقد سمع اهللا((   :الطالب

 )) ىأم يحسبون أنا ال نسمع سرهم ونجواهم بل ((ويف قوله:  ؛صحيح؟ صحيح، هذا ديدالشيخ: 

إنني معكما ((وللتأييد؟  ))قد سمع اهللا قول التي تجادلك في زوجها((وللتقرير مثل؟  ؛هذا للتهديد



والثاين: إثبات  ؛فعلى هذا نقول: السميع تفيد شيئني: أوال إثبات اسم من أمساء اهللا ))أسمع وأرى

والسمع ينقسم إىل قسمني ؟ مسع اإلجابة ومسع إدراك، ومسع اإلدراك ينقسم أيضا إىل ثالثة  ؛السمع له

يقتضي التقرير وقد يقتضي التأييد حسب  أو يقتضي مسع اإلدراك قد يقتضي التهديد وقد ؛أقسام

فعلم اهللا سبحانه وتعاىل شامل لكل  ؛فالعليم أيضا اسم من أمساء اهللا )) العليم ((وأما قوله:  ؛السياق

وأما  ؛بكل شيء عام )) واهللا بكل شيء عليم ((أما اجلملة فلقوله تعاىل:  ؛شيء مجلة وتفصيال

اتح الغيب ال يعلمها إال هو ويعلم ما في البر والبحر وما وعنده مف ((التفصيل فمثل قوله تعاىل: 

وما تسقط من ورقة إال يعلمها وال  ((طيب وما تنبت؟ من باب أوىل،  )) تسقط من ورقة إال يعلمها

وما من شيء إال رطب؟ أو  )) وال رطب وال يابس (()) يعين إال يعلمه  حبة في ظلمات األرض

 ؛أيضاعلمه ومكتوب ي)) إال يف كتاب مبني يعين فإنه  في كتاب مبينوال رطب وال يابس إال  يابس ((

)) ما من  وما من دابة في األرض إال على اهللا رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها وقال تعاىل: ((

إذا علم اهللا حميط  ؛دها وأنواعهااإال اهللا، أجناسها فضال عن أفر  هادابة، من حيصي الدواب؟ ما حيصي

يعلم ما بين أيديهم وما  وتفصيال متعلق باملاضي واحلاضر واملستقبل وال ال؟ باملاضي (( بكل شيء مجلة

 وهو السميع العليم ((وقوله هنا:  ؛)) ما خلفهم ما مضى وما بني أيديهم احلاضر واملستقبل خلفهم

سب أن يبدوا لنا أن املنا :قد يقول قائل من الناس )) فسيكفيكهم اهللا وهو السميع العليم (( ))

فما هو  ياولد نعم؟ )) فسيكفيكهم اهللا ((ألنه قال:  ؛وهو القوي العزيز ،يقول: وهو القوي العزيز

  اجلواب عن ختمها بالسمع والعلم؟ 

ما  تخذنقول  تدخل يف حكمة اهللا وعلمه فياهللا سبحانه وتعاىل يعين القوة والعزة واحلكمة من  الطالب:

  .شاء. 

شيء له، كل شيء هو مقرون بالعلم وباحلكمة لكن بس األنسب يعين على كل حال كل أيه  الشيخ:

ني تدبري الكيد للرسول صلى اهللا عليه قفيما يبدوا لنا فالظاهر يل واهللا أعلم إنه ملا كان تدبري هؤالء املشا

علن تما هو حرب  خفي أمر، وسلم من هؤالء قد يكون باألقوال وقد يكون باألفعال، والتدبري أمر خفي

حىت األمور اليت ما تدري عنها وال  )) وهو السميع العليم ((قال:  ؛نقول أنه يقابل بقوة وعزة حىت

هذا ما ظهر يل  ؛عليه الصالة والسالم فإن اهللا تعاىل مسيع عليم اليت تصليربزوا وال يظهرون احلراب 

    . ))  فسيكفيكهم اهللا وهو السميع العليم ((واهللا أعلم، 



                                                                                     .  )) صبغة اهللا (( 

  كمة .....؟احل الطالب:

وأما كوا طويلة فألن فيها معاين  ؟ يعين هذه خالف البالغة تقولصعب .....يعين أيش؟  الشيخ:

.ما أشوف ....بضمري  لسني البد من وجوده نعم؟ وأيضا املخاطب فسيكفيكهم البد أن خياطبه بذلك

   والفاء جواب الشرط . ؛فيها شئ 

فما املراد بصبغة اهللا؟ قالوا املراد دين اهللا،  ؛صبغة، الصبغ معناه اللون كما تعرفون )) صبغة اهللا ((      

فإن املتدين يظهر أثر الدين عليه،  ؛ومسي الدين صبغة لظهور أثره على العامل به ؛صبغة اهللا دين اهللا

 ؛كلها  ةيظهر على صفحات وجهه ويظهر على مسلكه، ويظهر على خشوعه، وعلى صمته، وعلى هيئ

وهل  ؛إنه صبغة، مسي صبغة للزومه كلزوم الصبغ للثوب :وقيل ؛يهفهو مبنزلة صبغ للثوب يظهر أثره عل

فهو صبغة للزومه، وهو صبغة أيضا  ؛نع أن نقول إنه مسي بذلك للوجهني مجيعا ؟ ما مينع، ما مينعننم

؟  صبغة اهللا لصبغة اهللا ومل يق )) صبغة اهللا (( :ما وجه النصب يف قوله ؛لظهور أثره على العامل به

وأن التقدير:  ،فإن آمنا معناها الدين )) منا باهللاآقولوا  ((،  )) آمنا ((إا مصدر معنوي لقوله:  :قيل

  وإال ال؟ قولوا نعم أو ال؟  ألن آمنا يف آية أخرى قبلها، ؛و الريب أن هذا بعيد ؛تدينا دين اهللا

  نعم الطالب:

وألنه فصل بينهما  ؛يكون هذا متعلقا اويبعد أن  يف اآلية السابقة، يف آية أخرى قبلها الشيخ: 

على اإلغراء يعين إلزموا صبغة اهللا وال يصدنكم هؤالء عن دينكم الزموه  بو إذا فهو منص ؛فواصل كثريةب

فإن الشريعة جاءت من اهللا، وال أحد يشرع للخلق  ؛أضيفت إليه ألا منه )) صبغة اهللا ((نعم؟ وقوله: 

   .))  من أحسن من اهللا صبغة ونحن له عابدون ((إال خالقهم سبحانه وتعاىل 

عليه السالم ملا أمت ما أمر اهللا  إبراهيمفإن  ؛أن من شروط اإلمامة أن يقوم اإلنسان مبا أمر به  الطالب:

 ؟    فيجب قيام اإلنسان باإلميان... . . .اهللا تعاىل خليالبه فأختاره سبحانه به أخرب اهللا سبحانه وتعاىل 

  ..... الشيخ:

  ؟ جعله اهللا للناس إمامافامتثل أنه ملا أمره اهللا سبحانه وتعاىل مبا أمر به  الطالب:

قال اهللا تعاىل:  ،وهذا حق ياولد  ؛أي يعين تؤخذ منه أن من قام بأوامر اهللا صار جعله اهللا إماما الشيخ:

بالصبر " )) قال ابن تيمية رمحه اهللا:  وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون(( 



 )) يوقنون      بما صبروا وكانوا بآياتنا  ((قوله تعاىل: من مفهوم  " واليقين تنال اإلمامة في الدين

   ....[بقي ست دقائق ما ميدينا طيب نأخذ ...]))  لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون ((

  .........؟ الطالب:

   إبراهيم طيبيعين األصل  الشيخ:

)) ذكرنا فيها إن هذه الدعوة موجودة  وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا ((: هنا يقول اهللا عزوجل 

  هذه األمة يال يا غامن؟ أهل البدع من يف 

واجلهمية  ةكل طائفة كذا يقولون يدعون إىل ما هم عليه مثال األشعرية يقولون كونوا أشعري الطالب:

  يقولون كونوا جهمية كل يدعي

لهدى فهو مشابه لإذا معناه إن من خالف احلق ودعى إليه يعين إىل طريقه خمالف  ؛صح؟ صح  الشيخ:

  طيب مباذا رد اهللا على هؤالء الذين قالوا تدوا؟ .ملن؟ لليهود والنصارى

  )) إبراهيمقل بل ملة  (( الطالب:

  ؟ )) ملة ((ويش إعراب  الشيخ: 

  نعم؟  الطالب:

   ويش إعراب ملة؟  الشيخ:

  عراباإل منلست  الطالب:

  مين لست من قيس وال قيس  الشيخ:

  مفعول  الطالب:

  مفعول أليش؟  الشيخ:

  لفعل حمذوف  الطالب:

ملة  يه إبراهيمإذا ملة  ؛ما تقولون ذا؟ صحيح ؛إبراهيمنتبع ملة بل  :لفعل حمذوف، تقديره  الشيخ:

  داية ما هي اليهودية وال نصرانية . اهل

   ؟))  أتحاجوننا في اهللا وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ((طيب ما الفائدة من قوله: 

ويش  ؛هذا كلنا يعرف ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم )) ؟ من قوله ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ((

  ويش الفائدة منه؟ ؟ السماء فوقنا واألرض حتتناقول لقائل حتصيل حاصل كفائدة منه هل هذا ال



.  .. .حانه وتعاىل وهو ربنا وربكم ال ينفعكمأن صراط اهللا سبلنا أعمالنا ولكم أعمالكم أي  الطالب: 

.       



صبغة  (( ؟)) صبغة اهللا ومن أحسن من اهللا صبغة ونحن له عابدون طيب نأخذ الفوائد قوله تعاىل: ((.....  

  اهللا إليه ألنه شرع الدين هذه فائدة.ضافه أ )) اهللا

  بدأت اآلية الثانية؟ نأخذ الفوائد. ..انتهت اآلية 

  . إلزموا صبغة اهللا :ألن املعىن ؛وجوب االلتزام بدين اهللا )): صبغة اهللا ((طيب من فوائد اآلية الكرمية:  

  .ن اهللا أضافه إىل نفسه، وكل ما يضاف إىل اهللا فإنه حقألومن فوائدها : أن هذا الدين حق  

ومن أحسن  ((لقوله:  ؛ملها وأمشلها، وأقومها مبصاحل العبادكومن فوائدها: أن دين اهللا تعاىل أحسن األديان وأ 

  .)) من اهللا صبغة 

. قدم املعمول إلفادة ))  ونحن له عابدون ((لقوله:  ؛ومن فوائدها وجوب اإلخالص، إخالص العبادة له 

  . احلصر

فإن العقل يهدي إىل أن الواجب  )) ومن أحسن من اهللا صبغة ((لقوله:  ؛ومنها: أن العقل يقضي التزام الدين 

   كل إنسان له عقل سليم فإن عقله يأمره بالتزام األحسن.  ؛األحسنأو أن الذي من العقل التزام 

  ))  قل أتحاجوننا في اهللا وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون مث قال: ((

وله: لق ؛يستفاد من هذه اآلية: اإلنكار على اليهود والنصارى الذين حياجون املسلمني يف اهللا مع إقرارهم بأنه رم

  .))  قل أتحاجوننا في اهللا وهو ربنا وربكم ((

فهو ربنا  ؛مفإم حياجون يف اهللا وهم يعرتفون بأنه ر ؛أمر يعرتف بهيف  التشنيع على من حياجومن فوائدها: 

  . وربكم

الرباءة مما ن املراد بذلك فإ )) ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ((قوله: ل ؛لكفاراومنها: وجوب الرباءة من أعمال  

    هم عليه .

فنحن مفتخرون ا بريئون  )) ولنا أعمالنا ((ألنه قال:  ؛ومنها: أنه ينبغي للمرء أن يفتخر مبا هو عليه من احلق 

  من أعمالكم.

وهلذا قال النيب عليه  ؛ألن املشاة موافقة للعمل، مشاة موافقة بالعمل ؛ومنها: أنه ال جيوز التشبه بأعداء اهللا 

فنحن متميزون  )) لنا أعمالنا ولكم أعمالكم (() وهنا يقول:  من تشبه بقوم فهو منهم الة والسالم: (الص

  عنكم وأنتم متميزون عنا.  

  . ))  ونحن له مخلصون ((لقوله تعاىل:  ؛تقدمي املعموللومنها: وجوب اإلخالص هللا 



         واسماعيل و اسحاق ويعقوب واألسباط كانوا هودا أو إبراهيمأم تقولون إن  مث قال اهللا تعاىل: ((

يكون هذا من مجلة  )) أم تقولون ((فعلى الثانية  ))؛ أم تقولون ((، )) أم يقولون (()) فيها قراءتان:  نصارى

يعين وقل أتقولون إن  )) قل أتحاجوننا في اهللا ((ألنه قال:  ؛ما أمر الرسول عليه الصالة والسالم أن يقوله

  فهذه اجلملة من كالم؟ من كالم اهللا كما مر.  )) أم يقولون ((أما على القراءة بالياء  ؛ابراهيم

فمن فوائد اآلية: إبطال دعوى هؤالء اليهود والنصارى أن ابراهيم وامساعيل واسحاق ويعقوب واألسباط كانوا 

فإبراهيم وامساعيل  ؛هؤالء؟ املسلمون، وصف هؤالء اإلسالمإذا ما وصف  ؛دعوى باطلةالفهذه  ؛هودا أو نصارى

  بل هم مسلمون هللا سبحانه وتعاىل.  ىر اليسوا يهودا وال نص واألسباط واسحاق ويعقوب

  .)) قل أأنتم أعلم أم اهللا((، ومنها: رد علم هذه األشياء إىل اهللا

يقولون إن هذا جائز عقال على اهللا فنقر به، وهذا  نومنها: الرد على أهل التحريف يف أمساء اهللا وصفاته الذي  

نقول هلم  ؛أليس كذلك؟ بلى، فيه ناس يقولون هكذا كاملعتزلة و األشاعرة وحنوهم ،ميتنع عقال على اهللا فال نقر به

أعلم مبا يه وجيب له أم اهللا ؟ هل أنتم أعلم مبا جيوز على اهللا وميتنع عل))  أأنتم أعلم أم اهللا ((يف اجلواب كلهم: 

حمة مفحمة أيضا ؤالء الذين يتحكمون وهذه حقيقة حجة ملزمة مق ؛عليه وجيوز له وجيب له؟ اهللا أعلم ميتنع

    . ))أأنتم أعلم أم اهللا(( كذا وميتنع عليه كذا، هللافيقولون جيب  ؛يف صفات اهللا تعاىل بعقوهلم

فإن العامل بشريعة اهللا  )) كتم شهادة عنده من اهللاومن أظلم ممن   ((لقوله:  ؛ومن فوائد اآلية: عظم كتم العلم 

)) نعم؟  شهد اهللا أنه ال إله إال هو والمالئكة وأولوا العلم شاهد على اهللا ذه الشريعة كما قال اهللا تعاىل: ((

ومن أظلم  (( يؤخذ من أين؟ ؛عظم إمثه نعينتج مث  ،كتم علما فقد كتم شهادة عنده من اهللايفكل اإلنسان 

فأولئك مع الذين أنعم اهللا من النبيين والصديقين  ((وهلذا قيل يف قوله تعاىل:  ))  كتم شهادة عند اهللا  ممن

  . نعم قيل إن املراد بالشهداء هم أهل العلم  )) والشهداء

  .))  وما اهللا بغافل عما تعملون ((لقوله:  ؛ومنها: كمال علم اهللا ومراقبته لعباده 

فإن هذه صفة سلبية  )) وما اهللا بغافل ((من أين؟  ؛ومنها: ثبوت الصفات السلبية وهي ما نفاه اهللا عن نفسه 

والصفات السلبية كما مر علينا متضمنة إلثبات كمال ضده، لكمال مراقبته وعلمه سبحانه وتعاىل  ؛ما هي ثبوتية

  . ليس بغافل عما نعمل

نشوف  تؤخذ من أين يا عيسى؟ ختويف اإلنسان من املخالفة ؛املخالفةومنها: ختويف اإلنسان وإنذاره من  

  ؟ االستنباط 

   )) وما اهللا بغافل عما تعملون (( الطالب:



  ويش وجه هذا التخويف؟ ؟ كيف ذلك الشيخ:

  ....إثبات أن اهللا تعاىل ال يغفل عن الطالب:

  ه من التخويف؟هويش وجأيه لكن  الشيخ:

  لإلنسان يعين إن اهللا يطلع عليه يف كل عملهذر يعين حي  الطالب:

وما  (( ؛بغافل عنكانا ما  نعم طيب مثل ما يقول مثال عندما دد إنسان بشيء تقول ؛فإياك واملخالفة  الشيخ:

  .))  اهللا بغافل عما تعملون

؟ ففيه الرد مناغتعرف يا حممد  )) عما تعملون ((قوله: ففيه رد على اجلربية ل ؛ومنها: إضافة العمل إىل العامل 

  على اجلربية الذين يقولون إن اإلنسان ال يعمل بل هو جمرب واضح؟  

)) وقد تقدم  تلك أمة لها ما كسبت ولكم ما كسبتم وال تسألون عما كانوا يعملون مث قال اهللا تعاىل: ((

   الكالم على فوائدها. طيب يرجع إىل ما سبق.

 ((  )) قوله:  هم عن قبلتهم التي كانوا عليهاسيقول السفهاء من الناس ما وال : ((مث قال اهللا سبحانه وتعاىل

املضارع إذا دخلت عليه مل أخلصته  ؛السني للتنفيس وإذا دخلت على املضارع أخلصته للمستقبل )) سيقول

فهنا يقول:  ؛ملستقبلاوإذا كان جمردا فهو صاحل للحاضر و  ؛سني أخلصته للمستقبلالللماضي، وإذا دخلت عليه 

 )) سيقول ((وقوله:  )) سيقول السفهاء ((، يستفاد منها ..الفوائد بعدين  للمستقبل )) سيقول السفهاء ((

وتفيد أيضا قرب  ؛على التحقيق لوقد مر علينا أا تد ؛ياولد  تفيد أيضا مع االستقبال تفيد حتقيق وقوع الشيء

  املستقبل البعيد. تدل علىهذا الشيء، خبالف سوف فإا 

مجع سفيه، والسفيه هو الذي ال حيسن التصرف يف نفسه وكل من خالف احلكمة يف  )) ءالسفها ((وقوله: 

فهو أيضا غري مؤمتن  )) وال تؤتوا السفهاء أموالكم ((ؤمتن على املال لقوله: يوالسفيه كما ال  ؛تصرفه فهو سفيه

 ؛هم سفهاء يف الديننفهؤالء السفهاء سفهاء يف دينهم ال يف ماهلم قد يكونون يف املال جيدين لك ؛على الدين

فكل من  )) ومن يرغب عن ملة ابراهيم إال من سفه نفسه ((وما هو سفه الدين؟ سفه الدين بينه اهللا يف قوله: 

بيان للسفهاء،  )) من الناس ((وقوله:  ؛رغب عن ملة ابراهيم وهي االنقياد هللا عزوجل بكمال التوحيد فإنه سفيه

هم عن قبلتهم التي كانوا الما و  ((مقول القول:  ؛يف موضع نصب من احلال يعين حال كوم من الناسوهي 

هم يف موضع نصب على أا مقول فاجلملة يف ما وال )) سيقول ((هذا مقول القول، والقول يف قوله:  )) عليها

  ؟ )) همما وال ((ما إعرابه يا رشيد؟ أيش إعراب  )) همما وال ((وقوله:  ؛قول

  اسم استفهام؟  الطالب:



هم عن قبلتهم والوما هم عن قبلهم أي ما صرفهم، هم، و والنعم ما اسم استفهام، أي أي شيء وال الشيخ:

فقبلة اإلنسان ما يستقبله واملراد ا بيت  ؛أي ما يستقبلون )) عن قبلتهم ((وقوله:  ؛أي صرفهم عن قبلتهم

ألن الرسول صلى اهللا عليه وسلم أول ما قدم املدينة صار متجها إىل بيت  ؛املقدس، املراد ا بيت املقدس

  .يعين إما سنة وأربعة أشهر أو سنة و مخسة أشهر ،املقدس ستة عشر شهرا أو سبعة شهرا

يساره  على ميينه وال عن ؟ الكعبة يا عبد اهللا؟ أين تكون بالنسبة له إذا كان مستقبال بيت املقدس فأين تكون 

  وال خلفه؟ 

  خلفه الطالب:

  تكون خلفه، تكون عن يساره؟ نعم  الشيخ:

  ه، خلفهخلف  الطالب:

رأيت النبي صلى اهللا عليه كون خلفه نعم؟ وهلذا يقول ابن عمر ( تكون خلفه تكن خلفه متاما، ت  الشيخ:

هذا كان يستقبل عليه الصالة  ىفعل ) حاجته مستدبر الكعبة مستقبل الشام مستدبر الكعبةيقضي  وسلم 

 إنه باجتهاد وأن :فبعضهم قال ؛؟ اختلف فيه أهل العلم يستقبله بأمر أو باجتهاد ؛يستقبل بيت املقدسوالسالم 

ىت دخل العرب يف اإلسالم ب موافقة أهل الكتاب فيما مل يؤمر خبالفهم حالنيب صلى اهللا عليه وسلم كان حي

أولئك الذين هدى اهللا إنه بأمر من اهللا لقوله تعاىل: ((  :وقال بعض أهل العلم ؛فكان خيالف أهل الكتاب

 ((يعين اقتد واهلاء للسكت، وهذه اآلية:  )) واقتده ((عام بكل ما يعملونه،  )) هداهم (())  فبهداهم اقتده

إن الرسول صلى اهللا عليه وسلم يف  :وقالوا ؛يف أي سورة؟ يف سورة األنعام وهي مكية )) اهللا ىأولئك الذين هد

فيصلي من ناحية ما بني الركن اليماين وحجر  ؛مكة كان يتجه إىل بيت املقدس أيضا لكنه جيعل الكعبة بينه وبينه

    األسود هكذا قالوا.

  قبلته الكعبةكانت  إبراهيمإن  الطالب:

  بينهاكان جيمع   الشيخ:

؟ ....واألنبياء من بين إسرائيل كلهم قبلتهم الكعبة  الكعبة  املدينة كانت إبراهيم  قبلتهوملا هاجر إىل  الطالب:

فيصلي بني الركن  ؛صار جيمع بني األمرين وأمر باالقتداء م  )) فبهداهم اقتده (( :يقولون إنه ملا قيل الشيخ:

ألنه ما  ؛اهللا أعلم ،فاهللا أعلم ذا ؛وحينئذ يكون متجها إىل الكعبة وإىل بيت املقدس ؛اليماين واحلجر األسود

دينة اجتهادا منه املإنه يف مكة يتجه إىل الكعبة ويف  :وقيل ؛ثبت من الناحية التارخيية هذا األمر وإال قد قيل به

فبقي  ؛أقره اهللا عليه أو كان بأمر من اهللا وعلى كل حال فإنه بأمر اهللا، سواء كان باجتهاد ؛اجته إىل بيت املقدس



الرسول عليه الصالة والسالم على هذا ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا وفرح اليهود بذلك حني وافقهم على 

 ؛ولكن ملا انصرف عن هذه القبلة صار اليهود يتكلمون واملشركون يتكلمون، وقيل واملنافقون يتكلمون ؛قبلتهم

 ؛قبلة معناه كل يوم له دين ؟ فهذا الرجل ليس على قدم راسخله لذي صار؟ كل يوم أليش ا ؟ويش السبب

فهذه اإلضافة  ؛عن القبلة اليت كانوا عليها :ومل يقل )) عن قبلتهم ((تأمل قوله: ف ؛يطعنون ـ والعياذ باهللاـ فصاروا 

 هاأضاف )) عن قبلتهم (( ؛ن القبلةما قال ع ؛تدل على أم هم الذين اختاروا هذه القبلة فكيف ينكروا اليوم

ماض وال مستقبل؟  )) التي كانوا عليها ((وقوله:  ؟إليهم كأم هم الذين اختاروها كيف يتولون عنها اليوم

التي   ((أما باعتبار اآلية الكرمية فليست ماضية لكن القرآن يتحدث عما سيقال  ؛ماضقوهلم  باعتبار، ماض

   )) كانوا عليها

    أعلم نبيه صلى اهللا عليه وسلم مبا سيحدث وأعلمه باجلواب عليه. اهللا سبحانه

فقال ملعاذ بن جبل وقد  ؛ومن هنا أخذ النيب عليه الصالة والسالم هذه القاعدة: أن يعلن مبا سيحدث لإلنسان 

قولون هذا سوف يالكفار فهنا أخرب اهللا أن هؤالء  ؛ليكون مستعدا ) إنك تأتي قوما أهل كتاب ( :بعثه إىل اليمن

  القول مث أعلمه ما يرد عليهم. 

لتأخري امؤخر، وتقدمي اخلرب وحقه  مبتدأ )) المشرق ((خرب مقدم، و )) هللا (())  قل هللا المشرق والمغرب ((

فهو الذي يوجه إن شاء إىل املشرق وإن شاء إىل املغرب وإن شاء  ؛يفيد احلصر، يعين هللا وحده املشرق واملغرب

ودائما  نعم؟ ألن منهما تطلع والشمس وتغرب ؛نعم؟ وخص املشرق واملغرب ،إىل الشمال وإن شاء إىل اجلنوب

هللا المشرق  ((وقوله:  ؛األصل، مها األصل األم ؛جتدون أن النص باجلهات يكون على الشرق والغرب

  ق، مكان الشروق، شروق أيش؟ الشمس والقمر بس؟ و املشرق مكان الشر  )) والمغرب

  والنجوم الطالب:

اإلفراد مثل هذه  ؛ذكرت املشرق واملغرب يف القرآن على ثالثة أوجه: باإلفراد، والتثنية، واجلمع ؛والنجوم الشيخ:

   اآلية، والتثنية غامن؟ 

  )) رب المشرقين ورب المغربين ((: الطالب

  نعم؟واجلمع يا حسني؟  ،نعم الشيخ: 

  ؟)) رب المشرقين اجلمع؟ (( الطالب:

  أيه يف القرآن مجعت املشرق واملغرب؟  ال هذه مثىن، الشيخ: 

   )) ؟ رب المشرقين ورب المغربين((: الطالب



  مجعت؟ ويش اقرأ اآلية؟  الشيخ:

  )) رب المشارق والمغارب إنا لقادرون (( الطالب:

  اآلية؟  ل اقرأ أو اقرأ اآلية؟  الشيخ: 

  )) رب المشارق والمغارب (( الطالب:

  ال ؛هذهال؛   الشيخ:

   )) والمغارب فال أقسم برب المشارق (( : الطالب

اجلمع بينهما أن املشرق باعتبار اجلهة اإلفراد باعتبار اجلهة،  )) فال أقسم برب المشارق والمغارب (( الشيخ:

واجلمع باعتبار مشارق  ؛فإن بينهما بعدا كبريا ؛والتثنية باعتبار مشرقي الشتاء والصيف ؛اجلهة باملشرق واملغرب

ألن كل يوم للشمس مشرق ومغرب، وللقمر مشرق  ؛أو باعتبار مشرق كل يوم ومغربه ،النجوم والقمر والشمس

 ؛عباد كيف شاءفهو املالك سبحانه وتعاىل للجهات يصرف إليها ال )) قل هللا المشرق والمغرب ((ومغرب 

 :قال ؛اجتهوا إىل كذا مسعا وطاعة :قال ؛اجتهوا إىل كذا مسعا وطاعة :وحنن ليس علينا إال السمع والطاعة، قال لنا

املهم أنك تكون مطيعا هللا هذا املهم  ؛)) فسجد المالئكة(( اسجدوا آلدم  :اسجدوا هللا قلنا مسعا وطاعة، قال

م يا مجاعة؟ السجود لغري اهللا شرك وكان بالنسبة آلدم حني أمر اهللا باملالئكة ال أن تتجه إىل كذا أو إىل كذا فهمت

 أمر ابراهيم بقتل وقتل النفس بغري حق وال سيما قتل الولد من أكرب الكبائر وحني كان طاعة هللا يف ؛طاعة وعبادة

  . نعم؟ فاالعتبار بطاعة اهللا سبحانه وتعاىل ولده كان قربة

من  ((وقوله:  ؛يدل ويوفق )) يهدي (( )) والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيمقل هللا المشرق  ((

 ((   وهي عامة ولكن سبق لنا أن كل شيء قيد مبشيئة اهللا فهو مقرون باحلكمة،  )) يهدي ((مفعول  )) يشاء

 هي إرادة كونية؛ ،املشيئة هي اإلرادة الكونية )) إلى صراط مستقيم( (أهل للهداية هو ممن  )) يهدي من يشاء

أما املشيئة فهي  ؛أما اإلرادة فقد سبق لنا أا تنقسم إىل إرادة كونية وإرادة الشرعية ؛وال تنقسم كما تنقسم اإلرادة

صراط على وزن فعال، وهي مبعىن مفعول أي  )) لى صراطإ ((وقوله:  ؛قسم واحد فقط وهي كونية نعم

 ؛بسرعةبلعت نعم؟ ويش معناه؟  اللحمرت ومنه قول الناس ظرت كذا ظ ؛مصروط،  والصرط هو املرور بسرعة

  حروف ةراط  بثالثسراط، وصراط، و وهلذا يقال ظ

  ؟ سبعية الطالب:

أما القراءة فهي الصراط والسراط بالسني والصاد. طيب الصراط إذا مبعىن مصروط  ؛لغة العربيةالال ال ب  الشيخ:

إذا مجع ثالثة أوصاف: السعة،  ذابسرعة إال إبالصراط وال يكون املرور  :قال أهل العلم ؛أي ممرور به بسرعة



فإذا كان واسعا مستقيما مستويا فهو الصراط وإال فهو ، السعة واالستقامة واالستواء؛ واالستقامة، واالستواء

 ؛هذا الصراط مثال إذا صار ضيق ما يكون صراط بأنه ما ميكن أن املرور عليه بسرعة ؛شويرع نعم وما أشبه ذلك

مجع ثالثة أوصاف، الطريق الذي ما فالصراط  ؛إذا كان مرتفع ونازل فكذالك ؛إذا كان ملتويا ميينا ويسارا كذلك

  و ،واالستقامة ،جيمع ثالثة أوصاف يسمى صراطا: السعة

  االعتدال و  الطالب:

ور هذا توكيد يعين صراط مستقيم يف املر  )) إلى صراط مستقيم ((طيب   ؛ال واالستواء نعم االعتدالو  الشيخ:

  وإمنا هو بني واضح. .... عليه والعبور عليه فهو ال

  ...؟)) اهدنا الصراط صراط الذين أنعت عليهمقوله ((  الطالب:

إىل  تههدايمن  و )) إلى صراط مستقيميهدي من يشاء  ((طيب ... قيد ....مبا قيده به النص الشيخ: 

أن هدى هذه األمة إىل هذه القبلة اليت يرضاها الرسول عليه  ،ستقيم أن هدى هذه األمة إىل القبلةاملصراط ال

   الصالة والسالم .

وارور  ار اجلوإىل معرفة متعلق  ،عندنا كاف وعندنا ذا اسم إشارة فنحتاج إىل معرفة املشار إليه )) وكذلك (( 

كذا يا بسام؟ وكذالك الكاف هنا اسم مبعىن مثل، وهي يف حمل نصب على املفعولية املطلقة أي مثل ذلك 

فما هو ذلك؟ املشار إليه ما سبق وهو جعل القبلة إىل الكعبة، أي مثل هذا  ، مثل ذلك جعلناكم؛جعلناكم

احلمد هللا هدينا إىل و إذا فنحن  )) وسطاجعلناكم أمة  ((اجلعل الذي جعلنا لكم وهو اجتاهكم إىل القبلة 

اليهود  يهوهلذا روى اإلمام أمحد يف مسنده أن مما حيسدنا عل ؛الصراط املستقيم ذه القبلة وجعلنا أمة وسطا

 ،على هذه اخلصلة، وكذلك على التأمني خلف اإلمام حيسدوننافهم  ؛الكعبة قبلةلنا جعلت  ،استقبال الكعبة

؟ ألن الكعبة أول بيت وضع  ملاذا ؛هذه استقبال القبلة مما حسدونا عليه املهم  ؛لصفوفقامة ااستوكذلك على 

يوجد بيت قصده ركن  ما  ؛وال يوجد بيت قصده من أركان اإلسالم إال الكعبة ؛للناس وأعظم بيت يف األرض

وهلذا أثار  ؛اجتهنا إليهسد إذا حنفإذا  ؛فهو أفضل بيت وضع للناس وأول بيت ؛من أركان اإلسالم حج إال الكعبة

مع املنافقني مع من يناصرهم من  ـ والعياذ باهللاـ تويل عن القبلة إىل الكعبة وصاروا الاليهود ضجة عظيمة على 

عن اإلسالم مبا مسع من زخرف القول من ـ والعياذ باهللا ـ  عظيما حىت إن بعض املسلمني ارتداملشركني أحدثوا أمرا 

عتقاد وال معىن التصيري؟ االها هذه معىن في )) جعلناكم (( )) وكذلك جعلناكم أمة (( ؛هؤالء اليهود وغريهم

األمة هنا مبعىن اجلماعة، وقد  )) أمة جعلناكم  ((الكاف مفعول أول وأمة مفعول ثاين،  ؛تصيري يعين صريناكم

؟  قلها يا حجاج ا تطلق يف القرآن على أربعة معانمر علينا أ  



  اجلماعةمبعىن  الطالب:

  نعم الشيخ: 

  مبعىن اإلميان  الطالب:

  نعم الشيخ: 

  الزمن الطالب: 

  والرابع؟ نعم  الشيخ:

  الدين الطالب:

  ؟ مثاهلا مبعىن الدين يال يا وليد ؛مثاهلا مبعىن اجلماعة هذه اآلية ؛امللة صح وهالدين   الشيخ:

  مثاهلا مبعىن الدين؟  الطالب:

  أمة مبعىن ملة  ؛أي نعم الشيخ: 

  )) إن هذه أمتكم أمة واحدة ((قوله تعاىل:  الطالب: 

  ؟ مامةاإلطيب ومبعىن  )) إن هذه أمتكم أمة واحدة (( الشيخ: 

   )) كان أمة   إبراهيمإن  ((قوله تعاىل:  الطالب: 

  ؟  الظاهر كن أنك ما حضرتمم؟  مبعىن الزمن جحينعم. حممد الرا الشيخ:

   )) أمةوادكر بعد  ((قوله تعاىل:  الطالب:

 ؛أي عدال )) وسطا (( )) كذلك جعلناكم أمة وسطا (( )) وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة (( الشيخ:

فالوسط مبعىن العدل اخليار بدليل  ؛الفضلى األ ؛الوسط مبعىن العدل اخليار ومنه الصالة والوسطى لفضلهاف

  مىت تكون بالسكون؟  ؛واعلم أنه يقال وَسط ويقال وسط )) لتكونوا شهداء على الناس ((قوله: 

يعين إذا كان  شيء واحدبني إذا كان بالفتح وتكون بني أشياء متعددة  تكون بالسكون إذا كان وسط الطالب:

  وسط شيء واحد

وهلذا يقولون  ؛نعم إذا كان وسط شيء واحد فهو بفتح السني، وإذا كان بني مجاعة فهو بسكون السني : الشيخ

أمة  (( ؛ط املرأةويقال يسن أن يقوم عند رأس الرجل يف اجلنازة ووسَ  ؛يكون إمامهم أي إمام العورات وسطهم

   أي عدال خيارا. )) وسطا

للتعليل، الم للتعليل وليست للعاقبة، وقد مر  )) لتكونوا ((الالم يف قوله:  )) لتكونوا شهداء على الناس ((   

الم العاقبة تدخل على أمر غري مقصود، على أمر غري مقصود أن  ؛علينا الفرق بني الم العاقبة وبني الم التعليل



 ((       والم التعليل تدخل على أمر؟ مقصود جعلنا اهللا أمة وسطا هلذه احلكمة  ؛لكن النتيجة آلت إليه

لكن و  ؛عامة يف الدنيا ويف اآلخرة )) الناسعلى و  ((مجع الشهيد،  )) شهداء (( )) ء على الناسلتكونوا شهدا

فنحن اآلن شهداء على الناس بأن الناس السابقني لنا أتتهم الرسل،  ؛يف اآلخرة أشد وأعظم وأبني وأظهر

ومن الناس من تبعه  ؛وأن من الناس من كذب نبيه ومل يصدقه أحد ؛وانقسموا إىل قسمني: مصدق ومكذب

ومنهم من تبعه الرهط، ومنهم من تبعه كثري نعم؟ وأكثر من علمنا أتباعه من الرسل بعد النيب  ؛الرجل والرجالن

   ؟ةدامباذا علمنا هذا الشه ،حنن شهداء اآلن ؛عليه الصالة والسالم موسى عليه الصالة والسالم

  الوحي من طريق الطالب:

ويكون  ((وهلذا قال اهللا:  ؛الناس وأوثقهم وهو الرسول صلى اهللا عليه وسلم أزكى نعم من طريق : الشيخ 

هل  :مة إذا حشر الناس، وسئل الرسلاكذلك نكون شهداء على الناس يوم القي  ))؛ الرسول عليكم شهيدا

فيقال  ؛ما جاءنا من أحد ،؟ فيقولون ما جاءنا من بشري وال نذير بلغتم؟ فيقولون نعم، مث تسأل األمم هل بلغتم

فيكون من الشهداء على الناس  ؛مة ويشهدونافيستشهدون يوم القي ؛من يشهد لك للرسل؟ فيقول حممد وأمته

هلا أثر إال  يظهر نعم؟ طيب إذا شهداء على الناس يف أيش؟ يف الدنيا واآلخرة، نشهد لكن شهادتنا يف الدنيا ما

ويكون الرسول عليكم  (( ؛اآلخرة فهي اليت هلا األثر عظيميف أما  ؛ناهممنهم و أدرك دإقامة احلجة على من عان

وقد ثبت عنه صلى اهللا عليه وسلم  ؛النيب عليه الصالة والسالم يشهد على أمته بأنه بلغ البالغ املبني )) شهيدا

اللهم اشهد، ؟ قالوا نعم، قال:  أال هل بلغت (أنه قال يوم عرفة يف أعظم جممع حصل له مع الصحابة قال: 

فأشهده النيب  ) أال هل بلغت؟ قالوا نعم، قال: اللهم اشهد، أال هل بلغت؟ قالوا نعم، قال: اللهم اشهد

فرتك  ؛لقد بلغ بالغ املبني عليه الصالة والسالممبعىن صلى اهللا عليه وسلم ربه على إقرار أمته بالبالغ قالوا نعم 

ل اهللا به الدين، وما بقي شيء حيتاج الناس إليه يف دينهم أصال أمته على احملجة البيضاء، وما مات حىت أكم

يف تعاىل فالرسول شهيد على هذه األمة، قال اهللا  ؛وفرعا إال بينه عليه الصالة والسالم بيانا واضحا واحلمد هللا

)) جئنا بك على  شهيدا     فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤالء  سورة النساء: ((

وهلذا ملا قرأ ابن مسعود على النيب عليه الصالة  ؛هؤالء شهيدا يعين كيف تكون احلال يف ذلك اليوم العظيم

قال فالتفت فإذا عيناه تذرفان  ....حسبك (:والسالم ووصل إىل هذه اآلية قال له النيب عليه الصالة والسالم

، والنيب عليه الصالة والسالم شهيد علينا، فنحن شهداء على الناس ؛ألن هذا أمر عظيم ) عليه الصالة والسالم

وهلذا ال عذر ألحد بعد أن  ؛أي وجه من الوجوهبيشهد علينا بأننا بلغنا، وأقيمت علينا احلجة، وما بقي لنا عذر 



من بعد منا  ومن يشاقق الرسول ((         أو  )) ...ومن يشاق اهللا  ((يتبني له اهلدى أن يشاق اهللا ورسوله 

   نعم؟ )) تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا

   يقرأ عليك القرآن تقول له حسبك  ؟ إذا أحدهل يسن  الطالب:

  نعم تقول له حسبك الشيخ :

   ....قول الرسول حسبكه يسنمنيؤخذ  الطالب:

ميل وأنت جيب إىل أن  ؛للقارئ أوقف، هذا الذي يؤخذ، ما نقول خله يقرآإلنسان امنه جواز قول  يؤخذالشيخ :

  عليك االستماع

   ؟ال أقول حسبك يعين الطالب:

  قف حسب اللغة اليت هو يفهم. أو أو ال ال حسبك كلمة املراد ا اإليقاف، حسبك الشيخ :

  ما يقول صدق اهللا العظيم؟ الطالب:

إذا شاف شيء تشهد له اآلية الكرمية يقول صدق اهللا  ؛ثاينوضوع م ؛له نقول املوضوع ال، ما هو ذاالشيخ :

؟ أي نعمأما إذا كان وقف عند القرآن ال، صدق اهللا العظيم هذه جاء ا القراء املتأخرون من أكياسهم  ؛العظيم

   طيب. نعم؟

  ...؟بني الغلو و طريق الوسطالهذه األمة هديت إىل أن هذا املعىن  يدخلما  )) وسطا (( الطالب:

   إال إال يدخل يف هذا أا وسط يف دينها وسيأيت إن شاء اهللا يف ذكر الفوائد. الشيخ :

)) شف  وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إال لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه ((قوله: و 

إال لنعلم من يتبع  (( ال بيت املقدسوهي استقب )) ما جعلنا القبلة التي كنت عليها ((االختبار، و احلكمة 

لنعلم، هل معىن اآلية جتدد العلم هللا وأن اهللا ما يعلم إال إذا وقع الشيء؟ ال  )) ممن ينقلب على عقبيه الرسول

يرتتب  ا، علمإن املراد علمه هو أو علما يرتتب عليه اجلزاء :ولكننا قلنا يف اجلواب على ذلك ؛وال أحد يقول ذا

علم بأن الأي   هأو علم ؛ألن علم اهللا الكائن يف األزل ما يرتتب عليه اجلزاء حىت ميتحن العبد وينظر عليه اجلزاء؛

شيء أنه الوفرق بني العلم ب ؛وأما العلم األول فهو علم بأنه؟ سيحصل ؛الشيء حصل، فيعلمه أنه حاصل

اضي يعين إال لعلمنا وما جعلنا امل: إن نعلم هنا مبعىن وقال بعض أهل املعاين ؛سيحصل وبني العلم بأنه قد حصل

هذا وإن كان له وجه من حيث  لكن ؛القبلة اليت كنت عليها إال لعلمنا من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه

من يبقى ومن ال هذه القبلة إال ألنه يعلم ما جعل اهللا من  ....ألنه ما  ؛ما له وجه اللفظ لكن من حيث املعىن

من يتبع  ((     لكن ما جعلناها إال لالمتحان حىت يعلم من يسلم ومن ال يسلم  ؛يبقى، حيث ال وجه له



ال ال؟ أشد االتباع، جاءهم إفالصحابة رضي اهللا عنهم اتبع الرسول يف هذا و  )) الرسول ممن ينقلب على عقبيه

وهم يف ستقبلوا القبلة يأن أمر قرآن عليه الصالة والسالم أنزل عليه  الفجر وقال: إن النيبيف رجل من املسلمني 

 وكذلك يف بين سلمة يف ؛الركوع فاستداروا وهم ركوع قبل أن يقوموا متجهني إىل الكعبة نعم؟ هذا االتباع العظيم

    قبلتني كذلك أخربوا فاستداروا.ال مسجد

       

 



إذا  ؛ةحكام الشرعية مبقتضى الربوبية إلسكات الناس حىت ال حيصل منازعاألاألحكام مبقتضى الربوبية،  ليلتع 

ملاذا توجه  ؛ألنه رب :تقول ؟، ملاذا أحل كذا وحرم كذا؛ألن هذا اهللا رب يفعل ما يشاء :قيل أليش كذا؟ تقول

ألن ذلك مبقتضى ربوبية اهللا،  ؟من البيت املقدس إىل الكعبة إىل املغرب من املغرب إىل املشرق الناس من املشرق

  )) . هللا المشرق والمغرب ((

مبا يثري نعرته على العدو : أن العدو حيتج على عدوه مبا يثري نعرته، العدو عدو حيتج من فوائد اآلية  ومنها 

 ؛ولون ذلك فمن الذي صرفكم عنهعن القبلة كأم يقولون كنتم تت :ما قال )) عن قبلتهم ((لقوله:  زمه؛ويل

فاخلصم  ؟ري شعور اإلنسان حىت يبقى على ما هو عليه وقال باألمس ختتارها واليوم تنكرها وتنبذهاثوهذا قد ي

  .))  اعن قبلتهم التي كانوا عليه ((خصمه ميا يثري نعرته ليقيم احلجة عليه  دائما يهيج

  .))  هللا المشرق والمغرب ((لقوله:  ؛ومن فوائد اآلية: عموم ملك اهللا عزوجل

وقد مر علينا كثريا بأن كل آية فيها إثبات املشيئة فهي  )) يهدي من يشاء (( ؛ومن فوائدها: إثبات مشيئة اهللا 

  ألن مشيئة اهللا ليست جمرد مشيئة بل هو سبحانه وتعاىل ما يفعل شيئا وال يشرعه إال حلكمة . ؛مقرونة باحلكمة

  .))  يهدي من يشاء (( ؛اهلداية بيد اهللا ومنها: إثبات أن

 )) يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ((طيب اآلية أمامنا  ؛صحة احتجاج اجلربية على القول باجلربومنها:  

  مبخصوص تطبق هذه اآليةال  الطالب:

 ،ألن االحتجاج ببعض القرآن دون بعض كفر به ؛نقول اجلربية وإن احتجوا مبثل هذه اآلية فال حجة هلم  الشيخ:

)) القرآن من متكلم واحد، أليس كذلك؟ فمطلقه  أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض قال اهللا تعاىل: ((

وجمملة يبني يف موضع آخر، بل إن الرسول صلى اهللا عليه وسلم يقيد القرآن  ،يف موضع يقيد يف موضع آخر

من نظر بعني أعور، األعور ينظر من جانب العني الصحيحة لكن  ذا ال دليل فيه إالويبينه وخيصصه، واضح؟ فإ

ومن فوائد اآلية: عينني ثاقبتني ما هو بعني واحدة والواجب أن ينظر اإلنسان ب ،من جانب العني العوراء ما يرى

  ؟ ربية هذا باطل متامباطلة ؟ باطلة، االحتجاج باآلية على صحة مذهب اجلإذا بطالن هذه الفائدة  ؛بيان أن

يهدي من  ((ألن أول من يدخل يف قوله:  ؛ومن فوائد اآلية: الثناء على هذه األمة بأا اليت على صراط مستقيم

  . هؤالء األمة الذين تولوا عن بيت املقدس إىل  الكعبة )) يشاء إلى صراط مستقيم

  ؟  . . . شيخ. السبيل الصراط هو املستقيم الطالب:

  نعم هذه تذكر يف التفسري.   الشيخ:

  . طيب إذا من فوائدها: فضيلة هذه األمة بأا مهدية إىل صراط مستقيم



ألن الشرع هو الصراط املستقيم فهو  ؛الشرع ضالل، كما أنه سفه فهو أيضا ضالل ةمعارضومن فوائد اآلية: أن  

   نعم انتهى الكالم على هذه اآلية. ؛جاجو عااهلداية وما سواها ضالل و 

وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا  قال: (( 

  ) إىل آخره. ) القبلة

ئد هذه اآلية: أن ما اختار اهللا هلذه األمة من استقبال بيته فهو من أجل كوا وسطا، من أجل كوا امن فو 

مثل ذلك االختيار لكم اخرتناكم و أي  )) وكذلك ((لقوله:  ؛حلرامأن تتوىل أيش؟ املسجد ا هلا وسطا اختار اهللا

  فجعلناكم أمة وسطا. 

  لقوله:  ؛ومنها: فضل هذه األمة على مجيع األمم

  )) لتكونوا شهداء (( الطالب:

  ال  الشيخ: 

  وسطا الطالب:

  . خياروسطا أي عدال   الشيخ:

واملراد باألمة هنا أمة  ؛والشهيد قوله مقبول )) على الناسلتكونوا شهداء  ((قوله: ل ؛ومنها: عدالة هذه األمة

ألن هذه األمة أمة  ؛حيث قالوا إن العدل من استقام على دين اهللا فقهق أهل الذومن هنا نعرف ح ؛اإلجابة

وتقبل شهادا إذا استقامت على هذا  ةفتكون شهيد ؛وسط إذا كانت على دين الرسول صلى اهللا عليه وسلم

  .نعم؟ أن العدل من استقام على دين اهللافعليه يؤخذ من هذا حد العدل  ؛الدين وكانت أمة حقيقة

   تكون شهداء على  ((لقوله:  ؛مةاطيب ومن فوائد هذه اآلية: أن هذه األمة تشهد على األمم يوم القي 

  ؟  مل ترفإذا قال قائل كيف تشهد وهي  )) . الناس

  ت،نقول لكنها مسع: الطالب

  طيب صلوات اهللا وسالمه عليه.  ياولد  ،، مسعت عمن خربه أصدق من املعاينةتعلكنها مس  الشيخ: 

 ؛مة، شهيدا علينا بالعدالةاصلى اهللا عليه وسلم يكون شهيدا علينا يوم القي ناومن فوائد اآلية أيضا: أن نبي    

   األمة .فضائل هذه  بلغ نعم؟ شهيدا علينا بأنه بلغ، وأيا كان فإنه من أنهوقيل كما مر شهيدا علينا ب

  .))  ويكون الرسول شهيدا عليكم ((قوله: ل ؛ومنها: إثبات رسالة النيب صلى اهللا عليه وسلم 

فالرسول املعهود فيها  ؛من أين تؤخذ؟ ألن أل هنا للعهد وهو خياطب هذه األمة ؛ومنها: أنه ال رسول بعده 

  ويلزم من ذلك أن ال يكون بعده رسوال.  ؛واحد من هو؟ حممد صلى اهللا عليه وسلم



وما  (( من أين نأخذ؟ ؛ومن فوائد اآلية: أن اهللا قد ميتحن العباد باألحكام الشرعية، إجيابا أو حترميا أو نسخا

انتبه، انتبه هلذا إن اهللا قد  )) ن ينقلب علي عقبيهجعلنا القبلة التي كنت عليها إال لنعلم من يتبع الرسول مم

ابتلي باملال  نواجبه وال ال وهذه حمنة، ألن غالب مبيبتليك، قد يبتليك باملال يعطيك املال ليبلوك، هل تقوم 

 ؛هففضل يف متوله والتصرف فيه وتصري ؛طغى من وجه وشح من وجه آخر، مث اعتدى يف متول املال ،طغى وشح

ريبة وهي أول شيء تقوى اهللا ضوالعلم عليه  ،احذر من أن اهللا قد ينعم عيك بالعلمطيب  ؛مجاعة؟ نعممفهوم يا 

عليك، امتحان من اهللا بعلمك فاعلم أنه حجة  )) فإذا مل ختش إنما يخشى اهللا من عباده العلماء وخشيته ((

نسأل اهللا السالمة وأن يعيننا على ـ كذلك امتحان آخر ألهل العلم أن ال يكتموه   ؛األمر هني اهللا عزوجل ما هو

أن ال يكتموه يف أي مكان حيث دعت احلاجة إىل بيانه من السائل بلسان احلال أو بلسان  ـ بذله وتعليمه

 حاجة إىل بيان السائل بلسان املقال جييء عندك واحد يسألك، والسائل بلسان احلال أن يكون الناس يف ؛املقال

 ي أن يبنيعيعلمين لكن حال الناس تستديقول حكم اهللا يف هذه املسألة، فهو وإن مل يقل بلسان املقال جييء و 

وإذ  ريبة أيضا جيب عليك أن تنتبه هلا ، خشية اهللا بعلمك ثانيا بيان، ((ضيف هذا األمر مفهوم؟ هذه  هلم احلق

يسجل مث يتلى هذا إىل ما ...أنا ما أمسي واحد بامسه ألن عندنا يا ...))  أخذ اهللا ميثاق الذين أوتوا الكتاب

  احلذرأيضا أقول  اسم الرجل؛ شاء اهللا

  )) وإذ أخذ اهللا (( الطالب: 

)) نعم؟  إذا أنعم اهللا عليك  وإذ أخذ اهللا ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس وال تكتمونه ((   الشيخ:

بالقضاء الشرعي  ،فاملهم أن اهللا يبتلي اإلنسان باألحكام الشرعية وبالقضاء الكوين ؛بعافية هذا أيضا ابتالء

تسهيل أسباب املعصية، ميتحن اإلنسان بتسهيل أسباب املعصية بومر علينا أمثلة من االمتحان  ؛وبالقضاء الكوين

السبت حيث وا عن السمك يوم يف بين إسرائيل يف قضية  ؛وذكرنا مثال يف هذه األمة ومثال يف بين إسرائيل ؛له

ويف هذه األمة ابتالهم اهللا تعاىل وهم حمرمون بالصيد،   ؛ال تأتيهم يسبتونالسبت فصارت تأتيهم شرعا ويوم ال 

ولكن  ؛هخذويأ عليه  يضربهكثري جدا وتناله أيديهم ورماحهم ما حيتاج إىل سهام ميسك الواحد ويصيد بيده 

 ؛خافوه بالغيب ما جاءوه ألنه حرام ـ رضي اهللا عنهم ـ خافوه بالغيب وال ال؟ نعمليعلم اهللا من خيافه بالغيب، ف

براهيم اخلليل بالتكليف بالعبادة، وأعظم امتحان فيما أعلمه ما جرى إل سبحانه وتعاىل قد ميتحن اإلنسان فاهللا

علق من توبلغ معه السعي على أكمل ما يكون  ،ما له غريه ،عليه الصالة والسالم يف ذبح ابنه وحيده ومثرة فؤاده

القلب به، ليس صغريا فيهجر وال كبريا فيستغىن عنه، بلغ معه السعي مبصاحبة املعية باملصاحبة يسعى معه 

ال يرى ئويذهب معه وأمر بأن يذحبه، وافق؟ وافق، االبن واألب، وأسلما هللا رب العاملني، وتله جلبينه على وجهه ل



 ؛، أمر الرسول إن صح احلديث أن توارى الشفار عن البهائم يف حدهازعرى الولد السكني فيفوجهه، أو ال ي

أمور كونية أو باملهم يا إخواين إن اهللا سبحانه تعاىل قد يبتلي اإلنسان  ؛ع ذلك قام اموهذه حمنة عظيمة و 

 ؛رف جودته إال بعرضه على الناروالذهب ال يع؛عند االمتحان يكرم املرء أو يهان، :قيل ألنه كماشرعية ليعلم 

وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إال لنعلم  ((فالبد من شيء وهلذا قال:  ؛والعود ال يتبني رائحته إال مبس النار

   والعياذ باهللا.ـ ممن ينقلب على عقبيه فريجع  ال ميني وال يسار؛حيث وجه توجه  )) من يتبع الرسول

  هي حمنةوزوجته نه يا شيخ؟. تركه الب  الطالب:

  . .؟ .أي هي حمنة    الشيخ:

  .........؟يف  الطالب:

  ال هذا أخف، أخف بكثري.  الشيخ:

  ؟   . . .هل جيوز  ؟ شيخ الطالب:

هي أقوى من هذا ألا صرب على طاعة اهللا قضية ابراهيم صرب على الطاعة وهذا صرب عن ..ال ال  الشيخ:

  .معصية

  ...؟أكرب من  الطالب:

حبس  ألن ؛من حيث النوع ومن حيث الواقع ...... أيضا حىت أكرب من موسىال وهي أكرب من  الشيخ:

  . ولده بيده عن شهواته أهون من كونه يذبحالنفس اإلنسان 

  :.........؟الطالب

   يعين صعب جدا نسأل اهللا العافية واحلمد هللا على كل حال. الشيخ:

فاهللا  )) لنعلم من يتبع الرسول ((لقوله:  ؛الرسول صلى اهللا عليه وسلمطيب من فوائد اآلية: أن وجوب إتباع 

  حمنة الناس عليه.ا احتيج إىل ملالرسول واجب وإال  فإتباعإذا  ؛الرسول ونامتحن العباد ليعلم هل يتبع

لتعلموا  ((حميط ؟ علم اهللا حميط بأيش؟ بكل شيء آدم وعلم اهللا  )) لنعلم ((لقوله:  ؛ومنها: إثبات علم اهللا 

)) وقد سبق لنا إشكال يف هذه اآلية واجلواب  أن اهللا على كل شيء قدير وأن اهللا قد أحاط بكل شيء علما

  .عليه نعم؟ 

  فإا انقالب إىل الوراء. )) ممن ينقلب على عقبيه ((لقوله:  ؛ومنها: أن الردة عن اإلسالم انقالب

 ؛أليس كذلك؟ أي نعم ،احلقيقة هم املخالفون لإلسالم ]رجعينيال[ومنها: أن التقدم حقيقة يف اإلسالم، وأما  

فأي  )) ممن ينقلب على عقبيه ((نقوله من كالم اهللا  ،حنن ما نقول هذا من عند أنفسنا أو انتصارا ألنفسنا



ألن اهللا مسى خمالفة  ؛رجعيالكتاب اهللا وسنة رسوله هؤالء رجعيون نقول بل أنت بملتمسكني واحد يقول للناس ا

الرسول صلى اهللا عليه وسلم انقالبا على العقب وال أبلغ من هذا الرجوع إن اإلنسان يرجع على عقبيه هذا 

   ش الذي وراءه نعم؟.أيما يدري  ـ والعياذ باهللاـ رجوع أعمى 

انت لكبيرة إال على وإن ك ((ومن فوائد اآلية: أن تغيري القبلة شاق، شاق إال على طائفة معينة من الناس  

وهذا كما مر علينا يف التفسري يقع كثريا لإلنسان تشق عليه بعض األوامر الشرعية، واجتناب  )) الذين هدى اهللا

والعلماء اختلفوا أيهما  ؛لكن بتمام اإلميان تزول هذه املشقة وتكون سهلة ؛بعض النواهي الشرعية تشق عليه

املعصية مبشقة، وآخر يفعل العبادة بسهولة ويرتك املعصية بسهولة أيهما أفضل، رجل يفعل العبادة مبشقة ويرتك 

ألن  ؛بل الثاين أفضل :وقال اآلخرون ؛اهد نفسه يتعبجياهد جمألنه  ؛األول أفضل :أفضل؟ قال بعض العلماء

  العبادة كأا امتزجت بدمه وحلمه حىت صارت سجية له ال ينبسط إال ا نعم؟ فما ترون أنتم؟

  أفضل .....؟ األولفعصية تركها مع املشقة أفضل متكون  قد... :الطالب

الصحيح أن يقال أما الذي يفعلها بسهولة ويسر وانقياد فهذا أكمل حاال بال شك، حاله أكمل من   الشيخ: 

والثاين حاله أدىن ولكنه يؤجر على جماهدة نفسه على الطاعة وعلى  ؛ألنه مطمئن ويفرح أليس كذلك؟ ،األول

 ؛ألنه يعمل بنور، بنور وإميان ويقني ثبات ؛لكن األول فرق أفضل حاله األول أكمل بكثري ؛ترك املعصية، يؤجر

حىت تكون  شقة رمبا مين اهللا عليه وهو أكرم األكرمنياملقلنا إنه مفضول وله أجر حنن الثاين الذي هذا على أن 

وهذا هو معىن قول بعض أهل العلم: طلبنا العلم لغري اهللا فأىب أن يكون  ؛العبادة يف نفسه سهلة يفعلها بارتياح

يفعل العبادة يف األول مبشقة ويكون عنده نوع من التعب يف تنفيذها قد فاإلنسان  ؛إال هللا، فأىب أن يكون إال هللا

  .، صدق القصد والطلب يسر اهللا له الطاعة حىت كانت سجية لهلكن إذا علم اهللا يف نيته الصدق القصد

ل حال نعم قال ومن فوائد اآلية: إظهار املنة، إظهار منة اهللا عزوجل على من مأك نعم هذا يدل على أن هذا 

أتى بالذين أيضا اسم  ))لكبيرة إال على الذين هدى اهللا  ((من أين نأخذ؟ نسب اهلداية إليه،  ؛هداه اهللا

اهلداية، اإلنسان يرى بنعم وله املنة علينا واحلمد هللا نسأل اهللا الثبات  ؛ن، الذين هدى اهللاملوصول الصريح دون مَ 

أعظم منة من اهللا ا عليه أن هداه لإلسالم، الشك أنه أعظم نعم اهللا من األكل والشرب والنكاح واملسكن وكل 

فأعظم منة من اهللا ا على اإلنسان  ل؛و ز الدنيا هي حياة الدنيا فقط ت ومالذ ؛ واآلخرةألا حياة الدنيا  ؛شيء

ر ا ال مين بدينه على ربه بل يعتقد أن املنة هللا عليه أن هداه حىت عاإلنسان يش منوهذه جيب  ؛أن هداه اهللا

ه هو الذي هداه إليها، وكم من أناس يزداد حمبة هللا عزوجل كلما فعل عبادة أحب اهللا عزوجل لتقربه ا إليه وألن

)) أكثر من يف األرض كلهم  وإن تطع أكثر من في األرض يضلوك عن سبيل اهللا ضلوا أليس كذلك؟ ((



أن هداك لإلميان إن هذه  املفإذا جيب على اإلنسان أن يشعر ذا الشعور يا إخواين، تشعر بأن اهللا  ؛ظاملني

)) وهلذا قال اهللا للرسول صلى اهللا عليه  لكبيرة إال على الذين هدى اهللاوإن كانت  أعظم منة من ا عليك ((

قل ال تمنوا علي إسالمكم بل اهللا يمن  اجلواب؟ (( )) يمنون عليك أن أسلموا ((وسلم يف شأن األعراب: 

يمن بل اهللا  (() يف دعواكم أنكم مؤمنون فاعرفوا احلقيقة ) إن كنتم صادقينعليكم أن هداكم لإليمان 

شف الفضل والكرم هو الذي من علينا باهلداية مث يقول يف  )) عليكم أن هداكم لإليمان إن كنتم صادقين

هذه نعم  ؛)) فكأننا حنن الذين أحسنا فأحسن إلينا باجلزاء هل جزاء اإلحسان إال اإلحسان سورة الرمحن: ((

لكن هذه من منته و  ؛وأحسن علينا آخرا عظيم، مع أن له اإلحسان أوال و آخرا، هو الذي أحسن علينا أوال

)) سبحان اهللا أنت  هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكوراسبحانه وتعاىل ومن شكره لسعي عبده (( إن 

 ((إذا  ؛احلمد هللاقيقة يف احلهذه منة عظيمة  )) وكان سعيكم مشكورا (( :علينا وتوفقنا له مث تقول به الذي متن

   .))  الذين هدى اهللا إال على وإن كانت لكبيرة

كان وما  ((لقوله:  ؛عمل عامل إذا كان مبنيا على اإلميانأجر ال يضيع  اآلية: أن اهللا سبحانه وتعاىل ومن فوائد

 ده مسجال قوال كان أو فعال أو همكل عمل تعلمه صادرا عن إميان فإنه لن يضيع ستج  )) اهللا ليضيع إيمانكم

  .))  وما كان اهللا ليضيع إيمانكم (( ) يعملها كتبت حسنة كاملةمن هم بحسنة ولم  ( ؛بالقلب

 ؛وما تضمناه من الصفة وهي: الرأفة والرمحة ؛ومن فوائد اآلية: إثبات امسني من أمساء اهللا ومها: الرءوف والرحيم 

  والصفة.  أمساء اهللا تضمنتهما هذه اآلية فهذان امسان من

مر علينا أن األمساء احلسىن إذا كانت متعدية تتضمن ثالثة  ؛ فإنهاألثرو و األثر؟ نعم، وفيه أيضا هل نقول 

 ؛متعدية تضمنت أمرين فقط مها: االسم، والصفة وإذا كانت غري ؛أمور: االسم، والصفة ،واألثر الذي هو الفعل

، له رمحة اله رمحة يرحم  ؛والرحيم يتضمن االسم والصفة واألثر الذي هو الفعل ؛فاحلي يتضمن االسم والصفة

  ويرسلها إىل من شاء . يرحم ا

لكن  ؛. وهذه عامة))  إن اهللا بالناس لرءوف رحيم ((لقوله:  ؛ومن فوائد اآلية: إثبات عموم الرمحة لكل الناس

فإن الكفار تشملهم رمحة اهللا تعاىل  إن كان الناس مؤمنني كانت رمحته متصلة خاصة متصلة بالدنيا واآلخرة وإال

وعدله يف اآلخرة، يف اآلخرة جيازون بالعدل والقسط، ويف الدنيا بالفضل واإلحسان ورمبا يعاقبهم اهللا  يف الدنيا

  .إىل هذا؟ طيب )) إن اهللا بالناس لرءوف رحيم (( ؛سبحانه وتعاىل بالعدل

  نعم؟  )) قد نرى تقلب وجهك في السماء ((قال اهللا تعاىل:  

  من الفوائد أن العمل من اإلميان  الطالب:



        ئد اآلية أن العمل من  اإلميان لقوله:امن فو  أن العمل من  اإلميان ؛أي نعم من فوائد اآلية صح الشيخ:

فإا فسرت بالصالة إىل بيت املقدس وهو هذا مذهب أهل السنة واجلماعة أن العمل داخل يف  )) إليمانكم ((

اإليمان بضع وسبعون شعبة أعالها  موجود يف األدلة الشرعية أن العمل من اإلميان، ( هوووجه ذلك،  ؛اإلميان

صلى اهللا  اهللا لو ) هذا كالم رس قول ال إله إال اهللا وأدناها إماطة األذى عن الطريق والحياء شعبة من اإليمان

صادر عن اإلميان، اإلميان هو لكن وجه ذلك أنه صادر عن إميان، ؛ الشك أنه من اإلميان لعمالف ؛عليه وسلم

وهلذا ال يعد عمل املنافق من اإلميان، السبب؟ عمل املنافق صالته وذكره هللا ونفقاته ما تعد من  ؛الذي أوجبه

أهل السنة واجلماعة يثبتون أن  ؛اإلميان ؟ ألنه منزوع من اإلميان ما هو صادر عن إميان، ليس صادرا عن اإلميان

ذلك املرجئة  يفوخيالفهم  ؛قهم على ذلك املعتزلة واخلوارج، يقولون العمل من اإلميانالعمل من اإلميان، يواف

فهمتم؟ طيب لكن أهل السنة واجلماعة يفارقون املعتزلة واخلوارج يف أن املعتزلة  ،يقولون العمل ليس من اإلميان

لكن  ؛رية عندهم خارج من  اإلميانففاعل الكب ؛واخلوارج يقولون إن العمل من اإلميان لكنه إذا فقد فقد اإلميان

وأهل السنة واجلماعة يقولون ال نسلم لكم  ؛واخلوارج يقولون إنه كافر ؛املعتزلة يقولون إنه يف منزلة بني املنزلتني

مؤمن ناقص اإلميان، أو نقول هو مؤمن ناقص نقول فنقول املؤمن العاصي مؤمن بإميانه فاسق بكبريته ، أو  ؛هذا

   نعم. ؛اإلميان

  ؟ ))  شهداء (( : يستفاد من  اآلية قبول شهادة األعمى من قوله ؟ شيخ الطالب: 

  سقل واألصم، و األخر  الشيخ:

  ؟ ال أعمى بس الطالب:

فيما ميكنه إدراكه، فيما ميكنه  سال الزم كلهم فاقد احلواس، نقول نعم شهادة األعمى، واألصم، واألخر   الشيخ:

  أعمى يقول شهدت أين رأيت اهلالل نقبله؟كن لو جييء ل ؛إدراكه مقبولة

  ال الطالب:

يب؟ ما نارة فالن وفالن وهم  جسجييء األصم الذي ما يسمع املدفعة عند أذنه يقول مسعت م ؛ما تقبل  الشيخ:

فاملهم إن الشهادة مبنية على  ؛لكن لو جييء األصم  يقول رأيت فالنا يعمل كذا وعيناه سليمتان يقبل ؛تقبل

ما شهد به نعم؟ وهذا راجع إىل األصلني يف   هالعدالة وعلى إمكان ما شهد به كاإلدراك البد من إمكان إدراك

 ((      ))  إن خير من استأجرت القوي األمين ((كل شيء، ترى القوة واألمانة اليت أشار اهللا إليهما يف قوله: 

)) القوة واألمانة لو تأملتموها لوجدمتوها يف كل األعمال، أما  أمين قويلعليه إني و وقال عفريت من الجن 



فاألخرية األمانة ترجع إىل الدين، والقوة ترجع  ؛فالقوة إمكان القيام بالعمل، واألمانة الثقة ؛ركنان يف كل األعمال

  . يام بالعمل الذي هو يدعي ممارستهاإىل إمكان الق

  تهد وله أجر يف هذا جممبا علم من شريعة اهللا فهو و شريعة اهللا  من مبا مسععمال من عمل  الطالب:

  من وين ؟ الشيخ:

  . . .   ؟  )) ليضيع إيمانكملقوله ((  الطالب:

   .باحلق ما نسخ يف وقت عمله هم عملواألم ال   الشيخ:

؟ قوله: القبلة قبلةليسوا على  أمما يدل عليه اللفظ أو ما يدل عليه السياق  )) كانوا عليها ((قوله:  الطالب:

  هم ليسوا على قبلة )) هم عن قبلتهم التي كانوا عليهاما وال ((اليت كانوا عليها، 

ال العمل بالشيء يعترب استعالء عليه، نعم؟ العمل بالشيء يعترب استعالء عليه ؟ ألن فيها استعالء  الشيخ:

   كما تقول: أنت على احلال اليت أنا أخربك نعم؟.استعالء معنويا  

ضالل مع أن ريعة من السفه وأن معارضة الشرع االعرتاض على الشإن . الشيخ سؤاللنسبة الب  الطالب:   

  ؟      سفهداخل يف ال الضالل

عن سفه، هناك  ال السفه أخص من الضالل ألن الضال قد يكون عن جهل به، عن جهل ما هو الشيخ:  

 فة الرشد، وهو يعارض مع علمه، وأماالسفيه يعارض يعين ألن السفاهة هي عبارة عن خمالف ؛ضالل وهناك سفه

   عن جهل .فهو الضالل 

  ؟)) وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إال لنعلم ((من الالم  يف قوله:  اثبات احلكمةتؤخذ  الطالب:

إثبات احلكمة هللا ، إثبات احلكمة تؤخذ  )) وما جعلنا القبلة (( قوله: أيضا يفنعم نعم يف هذه اآلية  الشيخ: 

ألن الالم هنا للتعليل وهذا هو الصحيح وقد مر علينا أن بعض النحويني يقولون إن  )) إال لنعلم ((من قوله: 

   الالم هنا ليست للتعليل لكنها للعاقبة معىن إال أننا قد علمنا .

                                      ؟  القيامةتقبل هلم شهادة يوم  هلسقني يف هذه األمة الذين فاال ؟ شيخ الطالب:

  أو غفر اهللا هلم نعم؟  ؛ظاهر ما تقبل شهادم إال إذا ماتوا على العدالة قبلتالما هو بالظاهر  الشيخ:

  ؟ ) القيامة يوم شفعاء وال شهداء يكونون ال اللعانين إن هناك حديث ورد ( الطالب:

  نعم يا غامن  إال . القيامةيوم شهداء وال شفعاء  وننعم ال يكون  الشيخ:

  ....؟الطالب: 



قلنا األول شهيدا عليكم بتوثيقكم فتكون لكم،   ؛ يف التفسري واآلن ذكرنا بالرأينيذكرنا فيها رأيني  الشيخ:

  الثاين لكم؟ ؛وذكرنا شهيدا عليكم بإبالغكم أنه أبلغكم فيكون شاهدا لنفسه على غريه

  .........؟ الطالب:

   )) قد نرى تقلب وجهك في السماء ((ال ال األوىل مبعىن لكم، املعىن األول مبعىن لكم  الشيخ: 

  ))  فلنولينك (( الطالب:

   نعم. الشيخ:

فاجلملة  ؛ة للقسموطئم )) فلنولينك ((والالم يف قوله:  ؛لتفريعل)) الفاء ذكرنا أا  افلنولينك قبلة ترضاه (( 

وأتى ا بصيغة العظيم  )) فلنولينك ((والنون،  ،والالم ،إذا مؤكدة بثالث، بثالثة مؤكدات وهي: القسم املقدر

املعىن: فلنجعلنك تتوىل ))  فلنولينك ((وقوله:  ؛ألنه سبحانه وتعاىل عظيم، فالنون هنا للعظمة )) لنولينكف ((

 فلنولينك ((وقيل إن املعىن  ؛وعلى هذا فتكون الكاف مفعوال أوال وقبلة مفعوال ثانيا ؛، فلنجعلنك تتوىل قبلةقبلة

نزع اخلافض أي فلنحولنك إىل  قبلة، إىل قبلة منصوبا ب )) قبلة ((وعلى هذا املعىن يكون قوله:  ؛فلنحولنك ))

 )) قبلة ((وقوله:  ؛معىن القبلة الشيء الذي يستقبل ويوليه اإلنسان وجهه )) قبلة ((مفهوم؟ وقوله:  اترضاه

أي تطمئن إليها وحتبها وتقبلها نعم؟ والرسول عليه الصالة والسالم  )) ترضاها ((نكرت للتعظيم، قبلة، وقوله: 

  . هذا لكنه حيب أن يصرف إىل الكعبة قبل هذا و 

قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول  ((هذه املقدمة  قال اهللا تعاىل بعد أن قدم

 ؛وله استقبله، استقبل بوجهك )) شطر المسجد الحرام فول وجهك (( )) وجهك شطر المسجد الحرام

واملراد بالشطر هنا اجلهة، يعين جهة  ؛وشطر مفعول ثاين ،، وجه مفعول أول)) فول وجهك شطر ((وقوله: 

ألن البدن يئته  ؛املراد به أيضا مجيع البدن )) فول وجهك شطر المسجد الحرام ((وقوله:  ؛املسجد احلرام

املسجد يف األصل  )) شطر المسجد ((وقوله:  ؛وطبيعته إذا استقبل الوجه جهة صار مجيع البدن مستقبال هلا

 ؛د للسجودعواملسجد املكان امل ؛د بالفتحد مكان السجود، مسجَ إن املسجد، إن املسجِ  :وقيل ؛سجودمكان ال

املكان املبين املعد للسجود يسمى مسجد بالكسر، وأما املكان الذي أن فيكون بينهما فرق، بينهما فرق هو 

احلرام صفة مشبهة من احلرم وهو املنع،  )) المسجد الحرام ((وقوله:  ؛سجدت فيه بالفعل فيسمى مسجد

واملراد به أيش؟ املراد باملسجد احلرام هنا  ؛ومسي حراما ألنه مينع فيه من أشياء ال متنع يف غريه وألنه حمرتم معظم

   ؛من البناء املعروفة االكعبة وما حوهل



قوله عن اخلطاب للنيب عدل عن  )) شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره ((وقوله:  

ألنه ألن خطاب  )) وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره ((عليه الصالة والسالم إىل اخلطاب ألمته فقال: 

ونظري  ؛النيب صلى اهللا عليه وسلم خطاب له ولألمة إذ أنه إمام، واخلطاب إذا وجه لإلمام فهو خطاب له وألمته

فهكذا اخلطاب املوجه للرسول  ؛كذا املعىن اجته ومن يتبعك من اجلنود  ذلك أن الوزير مثال يقول للقائد اجته إىل

))  يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن ونظري هذا قوله تعاىل: (( ؛صلى اهللا عليه وسلم يكون له ولألمة

على أنه إن كانت هذه  ؛ألن احلكم له وألمته )) ذا طلقتمإ ((فخاطب النيب صلى اهللا عليه وسلم أوال، مث قال: 

ألمة ألنه ال ميكن أن يقع ا)) فإمنا وجه اخلطاب إىل  من بعدال يحل لك النساء  اآلية بعد نزول قوله تعاىل: ((

هذه حيثما ظرف مكان لكنها شرطية  )) وحيثما كنتم ((قال:  ؛من الرسول عليه الصالة والسالم طالق، نعم

ولكنها يف القرآن ال تغري.  ؛وجيوز يف غري القرآن أن تقول: حيث كنت ؛زيدت عليها ما لفظا ال معىن للتوكيد

 الشرط، أين جواب الشرط يا حسني؟  هذا فعل  )) كنتم ((وقوله: 



ويشمل من كان يف جوف الكعبة وال ال؟  ؛أي حنوه) ) شطره ((وهلذا جاء التعبري بقوله:  ؛ومن كان بعيدا عنه 

إذا إذا كان يف جوف الكعبة يستقبل أمام وجهه من أي  )) حيث ما كنتم ((ألنه لعموم قوله:  ؛نعم يشمله

يقول ال يستقبل الباب إذا كان مفتوحا ما ؟ من أين اجلهات إال أن بعض أهل العلم  اجلهات كان أليس كذلك

  ألنه البد من شاخص يكون بني يديه، حىت يصح أن يقال إنه وىل وجهه شطره. ؛مل يكن له عتبة

ندور عليه ألننا لو استقمنا يف صف مستقيم ما  ال ال؟إطيب إذا كنا خارج البيت لكن يف املسجد ندور عليه و  

ألنه حمصور اآلن، وإذا ابتعدنا  ؛ن خرج عن مسامتته وىل وجهه جهة غريهري مصولينا وجوهنا حنوه أي شطره، ي

لكن هذا  ؛بعض العلماء يقول: إن كنت يف مكة فاستقبل املسجد وإن كنت خارج مكة فاستقبل مكة ؛فإننا

 إمنا الصواب يف هذه املسألة أن من أمكنه مشاهدة عني الكعبة وجب عليه استقبال العني ال خيرج عن ؛تقرييب

ال يكلف اهللا  لقوله تعاىل: (( ؛مشاهدا لبعد أو حيلولة شيء دوا استكفى باجلهة هومن ال ميكن ؛مسامتتها

  )) نعم. نفسا إال وسعها

  وإن حال عمود بينه؟  الطالب:

  إن حال عمود ميكن أن يتجه يعين يف مسجد؟: الشيخ

  ؟ . . .عمود الطالب:

  .حالأي هذا ميكن يصيب عينها ولو : الشيخ 

  ؟ اجلهة املقصود بإصابة هو أنه ما  الطالب:

  .ايا هلأي نعم املقصود أنك تكون أنت حماذ : الشيخ

  ؟ الكعبة  وز أن يصلي فوق سطحجيعلى هذا القول ما  الطالب: 

نعم على هذا القول بأنه البد من شاخص ال يصلي فوق سطحها لكن سطحها فيه  ؟على هذا القول: الشيخ

  جدار، السطح فيه جدار، فيه جدار يصل إىل فوق الركبة أي نعم

  وعتبة الباب ؟ الطالب:

  عتبة الباب جتزئ عند الذين يقولون البد من شاخص يقولون عتبة الباب جتزئلك إذا قلت : الشيخ

  صلى وال ؟عتبة نجتاه ال الطالب:

  ال يقولون املهم أن يكون شاخص بني يديه يعين يكون شيء مرتفع يكون بني يديه .: الشيخ 

يشمل من كان يف الطائرة؟ ، نعم أو يف الباخرة، أو يف  )) حيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره ((وقوله:  

   ولكن عند ذكر الفوائد سنذكر إن شاء اهللا ما يستثىن من ذلك. ؛القطار، أو يف السيارة فالبد أن يستقبل القبلة



واملراد  )) إن الذين أوتوا الكتاب (())  وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وقوله: ((

 الالم هنا )) ليعلمون ((وقوله:  ؛النصارىاليهود و والذين أوتوا هم  ؛بالكتاب اجلنس، وهو التوراة واإلجنيل

 ؛أنه أي استقبالك املسجد احلرام احلق من رم )) أنه الحق من ربهم (( ؛للتوكيد، فاجلملة مؤكدة إذا بإن والالم

من أين علموا  ؛يشوهون وإال فهم يعلمون أن الرسول عليه الصالة والسالم سيستقبل الكعبة ـ والعياذ باهللاـ لكنهم 

 عليه وسلم فإم يعلمون أن هذا النيب األمي سوف يتجه ذلك؟ مما جاء يف كتبهم من وصف الرسول صلى اهللا

ويش بعده؟ إدراكا جازما مطابقا جازما العلم هو إدراك؟ إدراك الشيء إدراكا  )) ليعلمون ((وقوله:  ؛إىل الكعبة

  للواقع. 

فإن أضيف إىل اخلرب فهو الصدق وإن  ؛ذكرنا أن احلق معناه الشيء الثابت )) أنه الحق من ربهم ((وقوله: 

أنه الحق من  (()) وقوله:  وتمت كلمة ربك صدقا وعدال أضيف إىل احلكم فهو العدل، قال اهللا تعاىل: ((

إليهم من رم هنا وإمنا أضاف الربوبية  ؛الرب تقدمنا مرارا وتكرارا أنه اخلالق املالك الكامل السلطات )) ربهم

ألن الرب له  ؛ث يعرتفون بربوبيته ومن اعرتف بربوبيته لزم أن يعرتف بأحكامه وتصرفهإلقامة احلجة عليهم حي

    .لكن هذا فائدة إضافته إليه ؛امللك املطلق يتصرف كيف يشاء، وإال فهو رب اجلميع

  ال متيمية ؟ إ)) ما هنا حجازية و  وما اهللا بغافل عما يعملون (( 

  حجازية الطالب:

  دليل؟الويش  الشيخ:

  ....ألا عملت الطالب: 

  وتدخل حىت التميمية نعم؟  الشيخ:

   لغات قريشب فإن القرآن  الطالب:

ومل يقل  )) ما هذا بشرا ((هذه صح ألن القرآن بلغة قريش والدليل على هذا قوله يف سورة يوسف: الشيخ:

 )) بغافل ((وقوله:  ؛فالقرآن بلغة قريش، وقريش حجازيون ليسوا متيميني )) إن هذا إال ملك كريم (( ؛بشر

ن إذا الباء حرف جر م )) وما اهللا بغافل ((وقوله:  ؛ما فائدا؟ توكيد، التوكيد ؛الباء زائدة إعرابا مفيدة معىن

رها اشتغال و هظوعالمة نصبه فتحة مقدرة على آخره منع من  ا، منصوب حيث اإلعراب زائد، وغافل خرب ما

ما  )) عما يعملون ((وقوله:  ؛عن الشيء الغفلة: اللهو والسهو )) بغافل ((وقوله:  ؛ركة حرف اجلر الزائدحباحملل 

اسم موصول تفيد العموم يعين عن أي عمل يعملونه سواء كان عمال قلبيا أم جارحيا يعين أن يتعلق باجلوارح أو 

ديد يفيد الته )) وما اهللا بغافل عما يعملون ((وقوله:  ؛فيشمل االعتقاد ويشمل القول والفعل ؛يتعلق بالقلوب



وهذه  ؛ديدهم على خمالفتهم حيث أنكروا ما يعلمون أنه احلق من رمألن الغرض من هذه اجلملة  ؛هلؤالء

وقد ذكرنا فيما  ؛سلبية؟ السلبية املنفيةمن صفات اهللا اإلجيابية ثبوتية أو  )) وما اهللا بغافل عما يعملون ((الصفة 

مع ا مصطفى؟ يقصد يا ا جمرد السلب والنفي، وإمنا يقصد ا مع ذلك سبق أن الصفات السلبية ال يقصد 

مال العلم تستلزم ك )) وما اهللا بغافل عما يعملون ((فمثال  ؛؟ إثبات كمال الضد، إثبات كمال الضد ذلك

وقد ذكرنا فيما سبق أن  النفي ارد ال يستلزم كماال ألنه قد يستلزم  ؛ال يعرتيها أي غفلة واملراقبة ألعماهلم اليت

  نقصا وقد ال يدل على مدح وال نقص، أو نسيتم؟ طيب مثال النفي الذي يستلزم النقص عبد اهللا؟

   نفي الغفلة الطالب:

تستلزم النقص ألنه  مايعين نفي الغفلة  ،هذاأبدا تستلزم الكمال، ما ميكن نفي هللا يستلزم النقص  ههذ : الالشيخ

  من يعرف؟ هو نفي، نفي شيء مذموم هو ما يستلزم الكمال بل هو نقص؟ ؛لكماله ليس بغافل

  .... ال قوله الضعيف الطالب:

  ممكن: الشيخ 

  من القرآن أو من غريه؟  الطالب:

  ال من غري القرآن: الشيخ 

  " ون الناس حبة خردلظلمدرون بذمة وال يقبيلة ال يغ"  الطالب:

عند ما أمسع هذا الكالم أقول إن  ؛" قبيلة ال يقدرون بذمة وال يخدمون الناس حبة خردل "صح : الشيخ 

والواقع أنه وصفهم  ؛درون بذمة غري معتدين ال يظلمون الناسال يغ ياءهؤالء القوم أوفياء وغري معتدين أو ف

  بالنقص، وصفهم بالنقص فهمتم؟ وكذلك قول الشاعر: 

                             ليسوا من الشر في شيء وإن هانوا        سبحلكن قومي وإن كانوا ذوي " 

                                         ". إحسانا  السوء  أهل إساءة   ومن     أهل الظلم مغفرة  يجزون من ظلم

  هذا يذمهم وال ميدحهم ؟ 

  الظاهر ميدحهم الطالب:

 أما الذي ال يستلزم نقصا وال مدحا فمثل ؛ظاهر الكالم أم ميدحهم والواقع أنه يريد؟ الذم، أي نعم : الشيخ

ليس مدحا لكن عنه ألنه غري قابل للظلم، فنفي الظلم  ؛لو قلت جدارنا ال يظلم أحدا، اجلدار ال يظلم أحد

  بالنسبة هللا عزوجل األمر بالعكس كل صفة منفية عنه فإا تستلزم كمال ضدها من املدح. 



أمران متنازعان:  )) لئن (()) يف  ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك قال اهللا تعاىل: ((  

 الثاين املنازع ؛ألن الالم واقعة يف جواب القسم املقدر، أي واهللا لئن ؛قسم مدلول عليه بالالم ؛قسم وشرط

ولئن أتيت الذين  ((طيب أين اجلواب يف قوله:  ؛وكل من القسم والشرط حيتاج إىل جواب ؛للقسم: إن الشرطية

  هذا اجلواب هل هو جواب للشرط أو جواب للقسم؟  )) ما تبعوا قبلتك ((قوله:  ؟))  لكتابا اأوتو 

  جواب للشرط؟  لطالب:ا

  ال هذا جواب للقسم، يقول ابن مالك:: الشيخ

  " لدى اجتماع شرط وقسم   جواب ما أخرت فهو ملتزم ذفواح" 

ألن  ؛جوابا للقسم ال حمل له من اإلعراب )) ما تبعوا ((يكون قوله: فوعلى هذا  ؛. واملؤخر اآلن هو الشرط  

))  ولئن أتيت ((وقوله:  ؛وجواب الشرط احملذوف دل عليه جواب القسم ؛مجلة القسم ليس هلا حمل من اإلعراب

 ((يعين اليهود والنصارى  )) ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب (( ويش إن؟ شرطية، وأتيت مبعىن جئت إن ويش؟

كل لئن أيتهم ب ؛آية أي عالمة على صدق ما أتيت إليهم ؛الباء للمصاحبة يعين مصطحبا لكل آية )) بكل آية

أي شيء قبلته؟ الكعبة، يعين ال يتبعون هذه القبلة  )) ما تبعوا قبلتك ((آية. تدل على صدق ما أتيت به نعم؟ 

ألن الذي يعلم احلق وال يتبعه  ؛وذلك ألم ال يريدون احلق وإمنا هم معاندون ؛وال يتولوا، لو تأتيهم بكل آية

قد نقول إم كما ال  )) بكل آية ما تبعوا قبلتك ((وقوله:  ؛معاند ما يف فائدة تأيت بكل آية ما يفهم ما يقبل

ما  ((وقوله:  ؛ألنه من الزم إتباع الدين أن يتبعوا القبلة ؛يتبعون قبلته ال يتبعون دينه أيضا نعم ال يتبعون دينه

ما تبعوا  ((فقال:  إن هذه القبلة من خصائص هذه األمة ألنه أضافها إليهم :قد يقول قائل )) تبعوا قبلتك

إن أول بيت وضع للناس  (( :تعاىل ولكن الظاهر واهللا أعلم أن املسجد احلرام قبلة لكل األنبياء لقوله )) قبلتك

األنبياء لكن أتباعهم من اليهود لكل  املسجد احلرام قبل)) وهكذا قال شيخ اإلسالم إن  للذي ببكة مباركا

          والنصارى هم الذين بدلوا هذه القبلة.

  الواو هنا واو العطف وال واو االستئناف ؟  )) وما أنت بتابع قبلتهم ((قال:  

  واو العطف الطالب:

  الواو هذه عاطفة أو استئنافية ؟  : الشيخ

  استئنافية الطالب:

لصار املعىن: وما أنت بتابع  )) بعوا قبلتكما ت ((ألننا لو جعلناها عاطفة على قوله:  ؛هذه استئنافية : الشيخ

ومعلوم أن الرسول عليه الصالة والسالم ال  ؛قبلتهم يف حال إتيانك باآليات اليت تدل على صدق ما جئت به



وهم  )) وما أنت بتابع ((له: وهذا هو السر يف التعبري واهللا أعلم للجملة االمسية يف قو  ؛ميكن أن يتبعهم مطلقا

فهم ال يتبعون قبلة الرسول والنيب عليه الصالة والسالم  )) كما تبعوا قبلت ((أتى باجلملة الفعلية يف قوله: 

ألن قبلتهم هذه منكرة مل يأت ا الشرع، مث لو فرض أن األديان اليت هم  ؛مستحيل أن يكون تابعا لقبلتهم

ويش الذي ناصب  )) ما أنت بتابع قبلتهم ((وقوله:  ؛فإا نسخت بقبلة اإلسالمعليها قد جاءت ذه القبلة 

  ؟ نعم؟  )) بتابع قبلتهم ((؟ رشيد ويش الذي ناصب ))  قبلتهم ((

  فاعلباسم ال الطالب:

طيب لو يف غري القرآن لو أضيف بتابع قبلتهم صح وكانت اإلضافة  ؛اسم الفاعلب ةأي نعم منصوب: الشيخ

  لفظية. 

بتابع قبلة  (( ؛)) ما بعضهم، أي الذين أوتوا الكتاب وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ((

ألن النصارى يقولون إن اليهود كفار،  ؛فاليهود ما تتبع قبلة النصارى، والنصارى ما تتبع قبلة اليهود )) بعض

ـ ون عيسى صلى  اهللا عليه وسلم ويقولون إنه وهلذا يكذب ؛واليهود يقولون إن النصارى كفار ليسوا على حق

وفعال حاولوا قتله وشبه هلم فقتلوا الشبيه وصاروا يقولون إننا قتلنا املسيح عيسى بن مرمي  ؛ولد زنا ـ والعياذ اهللا

لكنهم مع ذلك بالنسبة للمسلمني بعضهم لبعض  ؛هؤالء بعضهم لبعض عدو ـ قاتلهم اهللاـ يفتخرون بذلك نعم؟ 

منكم فإنه  ميا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض ومن يتوله ويل، ((

هؤالء  ؛)) فبعضهم يتوىل بعضا على املسلمني لكن بالنسبة إلقرار بعضهم على دين بعض نعم؟ ال يقرون منهم

ليست النصارى على شيء وقالت  واقالق لنا أن اليهود سبوهلذا  ؛ال يقرون اليهود وهؤالء ال يقرون النصارى

    .النصارى ليست اليهود على شيء

 )) هم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمينءوما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهوا (( 

.  

  والنصارى هلم قبلة ؟ اليهودهل لكل من  )) وما بعضهم بتابع قبلة بعض (( الطالب: 

   تنبيهإىل تاج حتأي نعم هذه  : الشيخ

قبلة  وقبلة النصارى إىل املشرق، ؛إىل بيت املقدس، إىل الصخرة)) قبلة اليهود  وما بعضهم بتابع قبلة بعض (( 

فاليهود يقولون للنصارى أنتم ضالون والنصارى يقولون لليهود أنتم  ؛يتجهون حنو الشمس النصارى إىل املشرق

ولئن اتبعت أهوائهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن  (( ؛ا يف القبلةضالون، وال يتبع بعضهم بعض

   )) ولئن اتبعت ((قوله:  )) الظالمين



؟ للقسم، للقسم  واجلواب للقسم وال للشرط ؛ففيها قسم وشرط )) ولئن أتيت ((نقول فيها مثل ما قلنا يف؟ 

 (( ؛بالفاء ألا مجلة امسية رتانهقاوهلذا مل تقرتن بالفاء ولو كانت جوابا للشرط لوجبت  )) إنك إذا ((وهو قوله: 

وإن الشرطية ال تقتضي أو ال تستلزم وجود شرطها، ال  ؛اخلطاب ملن؟ للنيب صلى اهللا عليه وسلم )) ولئن اتبعت

هل من املمكن أن  :ال يقول قائللئوإمنا قلنا ذلك  ؛تستلزم وجود الشرط، إن الشرطية ال تستلزم وجود الشرط،

 لئن اتبعت :((كيف يقول  ؛ال ما ميكن ؟ هم من بعد ما جاءه من العلمءالرسول صلى اهللا عليه وسلم يتبع أهوا

لئن أشركت  (( أمل يقل اهللا تعاىل: ؛نقول هذه ال تستلزم جواب شرطها، جواب وقوع الشرط ما تستلزم ))

 إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين قل ((أمل يقل اهللا:  ؛هذا؟ ال، الوهل ميكن  بلى؛ ؟))  ليحبطن عملك

والحظوا الفرق حنن لسنا نقول ال  ؛إذا فالشرط املعلق بإن ال يستلزم  الوقوع ؛ميكن وال ال؟ ما ميكن ؟ وهذا ))

ما أدري  ؛ميكن وقوعه، نقول ال يستلزم الوقوع مبعىن أنه قد يقع يف بعض األشياء وقد ال يقع يف بعض األشياء

إذا قلنا ال يقتضي الوقوع هذا ليس  ؛أقول الفرق بني ال يستلزم الوقوع وبني ال يقتضي الوقوع؛ اللغة املفهومة؟ نعم

بالزم الوقوع، ليس بالزم، قد يعلق بإن وهو غري  وإذا قلنا ال يستلزم فاملعىن ليس ؛ق بإن قد يقعبصحيح فإن املعل

اهلوى مبعىن امليت ومنه يقال للنجم  ؛مجع هوى، واألصل يف اهلوى )) همءولئن اتبعت أهوا ((وقوله:  ؛ممكن

ى، دى بعد اهلو اتبع اهل :يقالف ؛هلدىا ويطلق اهلوى يف الغالب على امليل عن احلق ويقابله ؛إذا مال وسقطهوى 

ال يؤمن  نعم؟ إن صح احلديث وهو قول الرسول صلى اهللا عليه وسلم: ( ؟وهل يطلق اهلوى على اهلدىفهمتم ؟

 ؛) فهو دليل على أن اهلوى يكون يف اخلري كما يكون يف الشر أحدكم حتى يكون هواه تباعا لما جئت به

  ؟نعم تتبعمتعلق با))  جاءك من العلم من بعد مام (( ؛يكون يف الشرأن اهلوى فالغالب ولكن مع ذلك 

  ال يصح  احلديث هذا الطالب:

  اهلدى عىنمبأقول إن صح إذا ما صح ما أحد يكون فيه شاهد على أن اهلوى تكون : الشيخ 

  ؟ . . ض النظرغاللغة بمن باب احلديث من باب اللغة يعين؟  الطالب:

ألن كل ما يف القرآن السنة من  ؛موداحمللشيء يف ااهلوى يكون نقول إن ن أال لو ما صح فإنه ال يصح  : الشيخ

  . ةذكر اهلوى فإا يف األشياء املذموم

  القرآن فال وربك ال يؤمن حىت حيكموك فيما شجر بينهم؟ من شاهدله  لكن . . .احلديث بعضه  الطالب:

   الشك صحيح لكن اللفظ.أيه هو معناه صحيح، املعىن : الشيخ

يعين إذا وقع هذا االتباع بعد العلم فإنه يكون  تهذا متعلق باتبع )) من بعد ما جاءك من العلم ((طيب قوله:  

بعد ما جاءك  ((والثاين:  ؛وردت يف القرآن على ثالثة أوجه : هذا أحدها )) من بعد ما جاءك ((وقوله:  ؛الظلم



بعد  ((      و )) بعد ما جاءك من العلم ((كذا؟ أما   )) الذي جاءك من العلمبعد  ((والثالث:  )) العلم

بعد  ((     أبلغ من قوله: )) فهي  من بعد ما جاءك ((وأما  ؛فال فرق بينهما إال أنه عرب مبا عن الذي )) الذي

نظري ذلك أن  ؛علمألن من تدل على أنه جاءه العلم ومتهل وحصل هذا األمر نعم؟ بعد جميء ال )) الذي جاءك

 )) وبيننا وبينك حجاب ((أشد من قوله:  )) ومن بيننا وبينك حجاب ((دخول من يكون أبلغ قوله تعاىل: 

وقوله:  ؛ي ما تدل على هذاهبيننا وبينك حجاب فو ألن من تدل على املسافة قبل احلجاب مث حجاب خبالف 

الوحي، علم الشريعة، الوحي الذي جاء به  علم الشريعة املراد بالعلم أيش؟ )) من بعد ما جاءك من العلم ((

    الرسول عليه الصالة والسالم .

  هذه جواب القسم  )) إنك (( 

شك لكن حنن ما فيه ظرف  هي ؟ا)) إذا يف إذ اليت مرت علينا باإلضافة؟ وال غريه ا لمن الظالمينإنك إذً  ((

 إذ للماضي، وإذا للمستقبل، وإذاً  األدوات الثالث تنازعت األزمنة:وإذا وأن هذه وإذا نعم؟  اً إذ ،قلنا إا إذ

اهللا أكرب!   ؛هم من بعد ما جاءك من العلم يف هذه احلال ملن الظاملنيءيف حال إتباعك أهوا يعين إنك إذاً  ؛للحال

اء الضالني وصدق اهللا عزوجل الذي يتبع أهو  )) لمن الظالمين ((والالم يف قوله:  ،والالم أكده بإن وإذاً 

اخلطاب يف  فوتأمل اللط ؛واملغضوب عليهم بعد ما جاءه العلم الصحيح الشرعي فهو الشك من الظاملني

وهذا الشك أنه أيش؟  )) الظالمين     لمن  ((قال:  ،إنك إذا ظامل :للرسول صلى اهللا عليه وسلم مل يقل

؟ أنت من الظاملني :أشد وقعا أو أن أقولرجل ظامل أيهما  أنت :ألين لو أقول اآلن لك ؛تلطف يف األسلوب

من باب  )) إنك إذا لمن الظالمين ((  وهلذا نقول إن قوله تعاىل: ؛األول، األول أشد وقعا أشد وقع يف النفس

عبس وتولى أن جاء األعمى وما  (( نظريه شف، نظريه قوله تعاىل: ؛التلطف للرسول صلى اهللا عليه وسلم

تقرأ عبس وتوىل تظن أن العابس واملتويل من؟ غري الرسول صلى اهللا عليه وسلم، غري  )) عندما يدريك لعله يزكى

فعليه  ؛الرسول عليه الصالة والسالم، النيب صلى اهللا عليه وسلمولكن املراد به  ؛تظن أنه رجل آخر ،الرسول

املني فهيا ضمري مسترت ألن الظ )) من الظالمينل ((نسبة لقول اهللا : اليكون اهللا عزوجل تلطف يف األسلوب ب

إنك إذا  (( ؛إنك ظامل صار الضمري يعود عليه نفسه :لكن لو قال ؛يعود على من؟ على غري الرسول على الظامل

   )) لمن الظالمين

  خاص للرسول وال؟  الطالب:

  ويش خاص؟ : الشيخ

  ؟ )) إنك لمن الظالمين (( الطالب:



   )). همءآتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناالذين  وقوله: (( ؛ال الرسول غريه: الشيخ

   ؟ . . .الرسول شيخ؟   الطالب:

ال املراد الظاملني الذين مل يعدلوا يف تصرفهم ألن الظلم هو يف األصل النقص وهو عدم العدل فقد يكون : الشيخ

مل يكن خارجا عن خيرج عن امللة  المر أإن اتبعهم يف  فيه هميصل إىل درجة الكفر وقد ال يصل، حسب ما اتبع

   . خيرج صار خارجا تبعهم يف أمرإن اامللة و 

 )) هيعرفون ((فأين اخلرب؟ مجلة  مبتدأ )) الذين (()) الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبنائهم(( 

  أعطيناهم، واإليتاء هنا شرعي وال كوين؟  )) آتيناهم((وقوله: 

  شرعي، كوين وشرعي  الطالب:

ألن الكتاب شرعي شرع واإلعطاء هنا كوين قدر اهللا تعاىل أن ينزل  ؛نعم جامع بينهما كونيا وشرعيا: الشيخ

 ؛أوهلما: اهلاء والثاين: الكتاب ؛الفعل هنا ناصب مفعولني )) آتيناهم الكتاب ((وقوله:  ؛عليهم الكتاب فنزل

  واخلرب وال ال؟ أصلهما مبتدأ

  ، ال ال  الطالب:

والثاني  "أخوات كسا، الذي قال فيها ابن مالك: من واخلرب؟ ال، أي نعم إذا  مبتدأ : أصلهما ليس الشيخ

    الضمري يف قوله:  )) همءالذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبنا ((نعم  " منهما كثاني اثني كسا

الكاف للتشبيه، وما مصدرية أي  )) همكما يعرفون أبناء  (( ؛يعود إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم )) يعرفونه ((

  يا عبد الرمحن؟ 

  أي يعلمون يعلمون، الطالب:

  ال قصدي كما يعرفون الكاف؟ : الشيخ

  للتشبيه، الطالب:

  للتشبيه وال حرف جر؟  : الشيخ

  مها مصدرية الطالب:

   أي؟ : الشيخ

  يعلمون الطالب:

العلم أن ألن الغالب  ؛وهنا عرب بيعرفونه دون يعلمونه ؛؟ أي كمعرفة أبنائهم يةهذا مصدر  كال ال أقول : الشيخ

واملعرفة تطلق أو يعرب ا عن األمور احملسوسة املدركة  ؛األمور املعقولة اليت تدرك باحلس الباطنعن يعرب به 



لكين  ؛تقول علمت ما فالن،فأنا أقول لك أعرفت فالنا؟ أو أقول لك أعلمت فالنا ويش تقول؟ عرفت  ؛باحلس

فهنا يعرفونه ليست مبعىن  ؛فهنا جعلنا العلم يف الفعل واملعرفة يف اجلسم ؛أقول أعرفت فالنا فعلمت ما فعل

 ((فإنه يطلق فيها املعرفة. وقوله: ن املعلومات تكون يف املعقوالت أو يف الصفات، أما يف األشخاص أل ؛يعلمونه

ألن تعلق اإلنسان بالذكر أقوى من تعلقه  ؛هم مجع ابن وخصه دون البنتءأبنا )) همءيعرفونه كما يعرفون أبنا

  ؟أليس كذلك ، فهو به أعرفباألنثى فهو به أعرف

  االبن ما تعم البنت؟ الطالب:

  األوالد ال االبن ما تعم البنت، األوالد هي اليت تعم البنت والولد : الشيخ

  يقال تغليبا؟ الطالب:

أكثر من له هم ألن تعلق اإلنسان باالبن أكثر من تعلقه بالبنت فيكون معرفته ءال ال ما هو تغليبا، أبنا : الشيخ

 .                                             معرفته للبنت، واضح؟ هذا هو السبب يف أنه عرب باألبناء دون البنات

  وال؟والد يف األبنون داخل الوالبنون يا شيخ : الطالب

 قليل أنا معطيكم ....واحد قلت لكم إذا وقفت خنليكم عرب باألبناء اآلن أنا قبل ؛ال البنون ذكور فقط : الشيخ

نقول عرب باألبناء دون األوالد أو دون البنات ألن تعلق اإلنسان  )) همءيعرفونه كما يعرفون أبنا (( ؛تسألون

إذا بشر  ((وقد ذكر اهللا عن اإلنسان أنه  ؛أعرف ف، يكون بهباالبن الذكر أكثر من تعلقه بالبنت فيكون به أعر 

 وإذا بشر بما ضرب للرحمن مثال ظل وجهه مسودا وهو كظيم (( )) باألنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم

األنثى الصغرية اليت ما تأكل الطعام أو الذكر  بول وهلذا جيزئ يف غسل بول الذكر جيزئ فيه النضح دون ))

يلطف به  االبنوذلك ألن  ؛ا يأكل الطعام، الذكر جيزئ فيه النضح واألنثى البد فيه من الغسلالصغري الذي م

ثالثة قرأناها يف الفقه، العلة الثانية هي أن بول الذكر ينتشر نت يف الغالب، وهناك علة أخرى وعلة أكثر من الب

وقالوا أيضا إن الذكر أقوى طبيعة من  ؛منه زشق التحر يألنه خيرج بارزا بقوة فيلوث من الثياب ما هو أكثر ف

لكن  ؛وقيل ألن األنثى خلقت من دم والذكر من طني ؛األنثى، وأنه يلطف الفضالت أكثر من تلطيف األنثى

احلكمة، وعلى   وقال بعضهم إنه تعبدي ما نعرف ؛صحيح نعم؟ إمنا على اعتبارات األوىل هي أقرببهذا ما هو 

                                                          . بناء هلذا السبباألبا إمنا نقول عرب كل حال هذه مسألة ليست من حبثن

وإن فريقا منهم  ((اهللا اكرب العدل يف التعبري القرآين،  )) وهم يعلمون وإن فريقا منهم ليكتمون الحق ((

فإن  قع؛ى ال تكتم احلق وهذا هو الواوعلم من ذلك أن طائفة أخر  ؛يعين طائفة منهم تكتم احلق )) ليكتمون

لكن فريقا منهم  ؛من النصارى كالنجاشي من آمن، ومن اليهود كعبد اهللا بن سالم من آمن ومل يكتم احلق



نعم؟ وهلذا ذكر اهللا يف سورة آل عمران أن بعضهم  ـ والعياذ باهللاـ يكتمون احلق أي خيفونه فال يبينونه، ما يبينونه 

فهم  ؟اهلدى من حممد وأصحابه، إذا بينتموه حياجونكم به عند اهللا أفال تعقلونتتبعون يقول لبعض كيف إنكم 

 ((اجلملة يف موضع نصب على احلال من فاعل  )) وهم يعلمون ((وقوله:  ـ والعياذ باهللاـ يتواصون بالكتمان 

وهذا أبلغ يف  ؛؟ الواو، الواو يعين ليكتمون واحلال أم يعلمون أنه احلق))  يكتمون ((ين فاعل أ )) يكتمون

يكتمون الحق  ((، ظاملونون ملعاكتموه عن علم فهم قد  فيكونون  ؛الذم أن يكونوا كامتني احلق وهم يعلمون به

   )). فال تكونن من الممترينالحق من ربك  أي وهو يعلمون به، قال اهللا تعاىل: (( )) وهم يعلمون

فلنولينك قبلة ترضاها فول  )) أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم. (( قد نرى تقلب وجهك في السماء (( 

  ))  وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره

قد نرى  ((من قوله:  ؛عزوجل ية الكرمية: إثبات رؤية اهللاهذه اآلفيستفاد من  ؛من هنا ابتدأ احلكم بتغيري القبلة

  .))  تقلب وجهك

وأنه ليس سوء أدب مع اهللا إال يف حال  )) تقلب وجهك في السماء (( ؛ومن فوائدها: جواز النظر إىل السماء 

  ، يف حالة الصالة ال جيوز أن يرفع اإلنسان بصره إىل السماء. الصالة

  ألن الوحي يأتيه من السماء. ؛لم يقلب وجهه يف السماءفإن الرسول صلى اهللا عليه وس ؛ومنها: إثبات علو اهللا

   ومنها:



  ولكن هل فعل؟ مل يفعل إال بعد أن أمره اهللا به. 

  فإن ضمري اجلمع هنا للتعظيم. )) فلنولينك ((لقوله:  ؛ومنها: إثبات عظمة اهللا سبحانه وتعاىل 

 ((     ال،  )) قدر نرى تقلب ((قوله: ل ؛ومنها: أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان حيب أن يتوجه إىل الكعبة 

  . ))  قد نرى تقلب وجهك ((مع قوله:  )) ترضاها ((لقوله:  )) اترضاه

  .         )) فول وجهك شطر المسجد الحرام ((لقوله:  ؛ومن الفوائد: وجوب االجتاه حنو املسجد احلرام

  . )) ماوجهك شطر المسجد الحر  (( ؛األعضاء، حيث عرب به عن سائر اجلسم ومنها: أن الوجه أشرف

وجهك شطر المسجد  ((لقوله:  ؛املالكية على أنه ينبغي للمصلي أن ينظر تلقاء وجهه ومنها: ما استدل به

املسألة اختلف فيها  هوهذ ؛طيبنعم؛ ؟  إذا وىل اإلنسان وجهه فإنه ينظر تلقاء وجهه كذا حسنيو  )) الحرام

موضع سجوده  وعند اإلمام أمحد أنه ينظر إىل ؛واملشهور عند املالكية أن املصلي ينظر تلقاء وجهه ،أهل العلم

عن محمد بن سيرين أن النبي صلى اهللا عليه  (حنيفة واستدلوا لذلك بأثر مرسل  وهو مذهب الشافعي وأيب

وقال بعض العلماء إن اإلمام واملنفرد ينظر إىل موضع  ) وسلم كان يطأطئ رأسه وينظر إلى موضع سجوده

أن الرسول  (واستدلوا لذلك بأحاديث يف البخاري وهي:  ؛ىل إمامه، ينظر إىل إمامهالسجود وأما املأموم فينظر إ

عليه الصالة والسالم حينما صلى صالة الكسوف وأخبر أصحابه بأنه عرضت عليه الجنة وعرضت عليه 

  .يرونه موهذا دليل على أ ) النار فقال لهم وذلك حين رأيتموني تقدمت وتأخرت

فعلت هذا نعم؟  ( وقال ه املنرب قام يصلي عليه فكان يقوم ويركع ويرفع فإذا أراد السجود نزل منها أنه ملا صنع ل 

  .وهذا دليل على أم يرونه ) تعلموا صالتيللتأتموا بي و 

ل لهم بما تعرفون كان يقرأ في صالة السر قيوالسالم ( ومنها أيضا أم ملا أخربوا أن الرسول عليه الصالة  

وألنه أبلغ  ؛فهذا دليل على أن املأموم ينظر إىل إمامه ؛وهذه كلها يف الصحيح ) باضطراب لحيتهذلك؟ قالوا 

فإذا كان املأموم ينظر إىل اإلمام كان ذلك أبلغ يف  ؛ألن اإلمام قد يقوم وقد جيلس، ساهيا مثال ؛يف اإلمتام به

وال سيما إذا كان املأموم وهذا القول ال بأس به  ؛أما اإلمام واملنفرد فإما ينظران إىل موضع السجود ؛االقتداء به

  .حمتاجا إىل ذلك، حمتاجا كما لو كان ال يسمع مثال ال يسمع فرييد أن ينظر إىل اإلمام ليقتدي به أو حنو ذلك

  إذا كان بعيدا يلحظ إليه؟: الطالب 

يلحظ إليه إن احتاج االلتفات وال بدون التفات؟ ولقد استثىن بعض العلماء الذين يقولون إنه  أي نعمالشيخ: 

ينظر إىل موضع السجود استثىن من ذلك إذا كان يف التشهد فإنه ينظر إىل إشارته لقول ابن الزبري أو الزبري نسيت 

  .تنظر إىل األصبع فعند التشهد عند اإلشارة ) كان ال يتجاوز أو ال يجاوز بصره إشارته( 



ومنها مما يستثىن من ذلك عند بعضهم إذا كنت يف املسجد احلرام إن كنت مشاهدا الكعبة فإنك تنظر إىل 

  الكعبة.

ستثىن نقول أما تفهذه املسائل الثالث اليت  ؛ومنها: إذا كنت يف خوف حولك عدو فإنك تنظر إىل جهة العدو 

وأما إذا كانت الكعبة  ؛قد ورد به احلديث فهو مستثىنالتشهد فهذا  عند وضوع استثناء التشهد أو رفع األصبعم

وجه له، ال وجه لكونك تشاهد الكعبة، ال سيما أن اإلنسان إذا شاهد الكعبة والناس يطوفون حوهلا  أمامك فال

وقد ورد  )) حذركم      وخذوا  ((تعاىل:  داخل يف قوله وأما إذا كان يف اخلوف فإن هذا ؛قد حيصل انشغال

فهذا دليل على  ؛طليعة أم الالهل جاءت  عبطليعة فكان ينظر حنو الشبعث عن النيب عليه الصالة والسالم أنه 

  أنه ينظر يف حال اخلوف إىل ما يتقي به هذا اخلوف وال حرج عليه.

  ؟. . يف ناسصالة اخلوف  الطالب: 

  @ ؟ هذه واضحة.دليله ويش عندهمالشيخ: 

    )) فول وجهك شطر المسجد الحرام وقوله تعاىل: ((

وهلذا كان من يدخله آمنا، وكان من يدخله  ؛احلرمة هذا املسجد لوصفه باحلرام أي ذو من فوائد اآلية: عظمة 

وهلذا كل شيء فيه آمن، كل ما فيه حياة  ؛يشرع له أن يأيت بنسك إما وجوبا وإما استحبابا نعم؟ خبالف غريه

  حىت اجلماد الشجر، الشجر آمن ما جيوز قطعه يف احلرم ،اليا ولد  ؛فهو آمن حىت اجلماد

  : هو مجاد ؟الطالب

  فإنه جاز كسره وال حرمة له.   مل جيد الشجر ماءأيه حي هو حي وهلذا لو  الشيخ:

وحيث ما كنتم  ((لقوله:  ؛منها: وجوب االجتاه إىل القبلة يف أي مكان كان اإلنسان من بر أو حبر أو جوو 

  يسقط االستقبال يف مواضع؟ منها كما مر علينا نعم؟ ويسقط االستقبال يف مواضع  )) وجوهكم شطره فولوا

   إذا كان على الراحلة يف التنفل الطالب:

  والثاين؟ ة؛نعم هذه واحد ؛ نعم يسقط  حيث كان وجهه الشيخ:

  عند اخلوف الشديد الطالب:

  استقبال القبلة والثالث؟إذا كان ال ميكن عند اخلوف الشديد  الشيخ: 

  إذا كان ما يدري القبلة الطالب:

  ال الشيخ:

  إذا كان على راحلة نافلة الطالب:



  ذكرها األخ  الشيخ:

   إذا كان مريضاالطالب: 

طيب  ؛عن القبلة أو حنو ذلك صلب لو صلبيعين عند العجز، عند العجز عن استقبال القبلة ملرض أو  الشيخ:

ألنه مأمور أن  ؛واملوضع الرابع؟ هل ميكن جنعل من هذه املواضع إذا اشتبهت عليه القبلة وال ما ميكن؟ ما ميكن

جيتهد، مأمور أن جيتهد لكن لو أخطأ فهو معذور وإال فإنه البد أن يكون حني الصالة يرى أن ما اجته إليه هو 

ألن حقيقة األمر أنه ما جيوز يصلى إال وهو يعتقد أنه يف  ؛إذا فاالشتباه ما يستثىن ؛....الصواب بل هو على

العاجز يعرف أن القبلة خلفه يعين يصلي غري القبلة وهو يعرف، وكذلك يف  ؛القبلة خبالف الذي ذكرناه قبل قليل

  شدة اخلوف، وكذلك املتنفل يف السفر

  ؟قتال يا شيخ ال الطالب : 

  شدة اخلوف هو الشيخ: 

  ا يدخل يف العجز ؟م شدة اخلوف الطالب:

يستطيع أن يتجه على قبلته لكن خياف على  كن خائفلال ما يدخل يف العجز ألنه قادر يستطيع   الشيخ:

  طيب إذا ثالثة أشياء مستثىن. ؛أن يتجهيتحرك ما يقدر نفسه، العاجز ما يقدر 

يالحظ احتادهم يف اجتاههم ومن فوائد اآليات: أنه أن الشرع يالحظ احتاد املسلمني يف اجتاههم البدين كما 

الدنيا كلها   اآلن املسلمون يف أقطار )) شطرهحيث ما كنتم فولوا وجوهكم  ((ألنه يقول:  ؛القليب الفكري

م يتجهون هذا االجتاه ويتحدون هذا أالسيما و كلهم متجهون إىل قبلة واحدة، هذا توحيد وال ال؟ توحيد 

فيدل هذا على أن الشرع يراعي مراعاة  ؛ريضة عملية وهي؟ الصالةاالحتاد يف أعظم مشعر عملي أو يف أعظم ف

وأنا عدلت عن   ؛تامة توحيد املسلمني يف دينهم، توحيدهم يف االجتاه البدين وكذلك يف االجتاه القليب الفكري

ري كلمة الروحي ألين ما أعتربه نعم؟ ألنه ال ينبغي أن نقول روحي جسمي، الروح واجلسم شيء واحد نعم؟ وتطه

وهلذا ما جتدها إىل يف عبارات  ؛ما يظهر من  النصارىفيالروح هو تطهري اجلسم، وهذه كلمة الروح جاءت 

املتأخرين الذين تأثروا بالثقافة الغربية، جتدها غالبا يف كالم العلماء السابقني دائما يقولون اجلسم والقلب كما قال 

    قا بالقلبفجعل الشيء معل )) في قلوبهم مرض ((اهللا تعاىل: 

  ))؟ يسألونك عن الروح لكن (( الطالب:

ون يقول ما هذا الذي يعنون هم يعنون بالروح ما يتعلق بالعبادات، ما يتعلق بالعبادات هو الروح أيه  الشيخ:

  @ مجيعا، والروح من البدن والبدن منه. والروح  للبدنحلقيقة أن العبادات مصلحتها وا الروح؛



وإن الذين أوتوا الكتاب  ((لقوله:  ؛عناد اليهود والنصارى، بيان عناد اليهود والنصارىومن فوائد اآلية: 

على النيب عليه الصالة والسالم تشنيعا شنعوا  ـ والعياذ باهللاـ ولكن مع ذلك  )) ليعلمون أنه الحق من ربهم

  .عظيما

من  ((مضافا إىل من؟ إىل اهللا بقوله:  )) أنه الحق ((لقوله:  ؛أن ما كان من عند اهللا فهو حق ومن فوائد اآلية:

  . )) ربهم

ومنها: أن هؤالء املعاندين من أهل الكتاب يعاندون مع علمهم التام ومع إقرارهم بربوبية اهللا، وكان عليهم حني  

عندهم  يقولون قد أقروا بربوبية اهللا هلم وعلموا احلق كان عليهم أن ينقادوا له وأن يكونوا أوىل الناس بإتباعه ألن

  علم بذلك.

فاء الغفلة ما يكفي أن نقول انت ؛م تهومنها: انتفاء غفلة اهللا عزوجل عن أعماهلم املتضمن لكمال علمه وإحاط

  .))  وما اهللا بغافل عما يعملون ((لقول اهللا تعاىل:  ؛كمال العلم واإلحاطةفقط بل نقول املتضمن ل

فالصفات املنفية بأي أداة من أداة  ؛ألن الذي معنا هنا سلبية ؛ومنها: صحة تقسيم الصفات إىل ثبوتية وسلبية

وقد مر علينا أن اهللا ال ينفي عن  ؛صفات السلبيةالالنفي سواء ما أو ليس أو ال أو غري أو ما أشبه ذلك فإا من 

 ؛ألنه لكمال ضده انتفى عنه هذا الشيء ؛نفسه إال ما هو نقص، وأن كل نفي فهو متضمن؟ لكمال ضده

  علمه وإحاطته انتفى عنه الغفلة. مماتفل

هذا  )) وما اهللا بغافل عم يعملون ((ألن قوله:  ؛ومنها: ديد هؤالء املعاندين الذين أوتوا الكتاب وعلموا احلق

  فيه ديد واضح.

ا ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وم ((مث قال اهللا تعاىل:  

  )).  بعضهم بتابع قبلة بعض

  أمر من اهللا؟ كانشيخ يف اآلية السابقة التوجه حنو بيت املقدس هل   الطالب:

  هذه،علينا أي نعم مرت  الشيخ:

  .........؟ الطالب:

  )) أوتوا الكتاب ((نعم من قوله:   الشيخ:

  ؟   .... ما يستفاد أن القرآن من ربه   الطالب:

  @ الرسالة. قبلالكتب السابقة اليت كانت إثبات ال ما يصح لكن يستفاد  الشيخ:

  )) ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك ((قال: 



         ألن قوله:  ؛من فوائد هذه اآلية الكرمية: أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم كان حريصا على هداية اخللق 

لكن ال و دليل على أنه كان عليه الصالة والسالم يعرض اآليات، ويبني احلقائق  )) لئن أتيتهم بكل آية ((

  ينتفعون.

  هلا ولن يتبعوها  .ينصاعوا ومنها: قوة عناد هؤالء الذين أوتوا الكتاب، وأنه مهما أوتوا من اآليات فإم مل 

فدل هذا على  ؛الذم قت مساقألن هذه اآلية سي ؛ومن فوائد اآلية: وجوب االنقياد للحق إذا ظهرت آياته

  وجوب إتباع احلق إذا تبني اآليات.

ن من املتعصبني مبذاهبهم من إذا أتوا بكل آية ما ألنعم؟ كيف ذلك؟ ذم بعض املتعصبني يف تقليدهم  ومنها:

الفتوى "شيخ اإلسالم يف  كان  وهلذا ؛تبعوه، وإذا أتيت كالما من كالم مشاخيهم قالوا على السمع والطاعة

ا  كن ملول ؛ن العلماء من األشاعرة وغريهم وقال إنه ليس كل من نقلنا قوله فإننا نقول بهعأكثر النقول  "احلموية

 إىل إمام أو مذهب صاروا لو أويت بكل آية ما تبعها حىت يؤتى بشيء من كالمهم الكان بعض الطوائف منتح

إذا أتى بشيء من كالم مقلده  ؛رضتهاكنه نفيه، ومعوهذا من الدعاء باحلكمة إن اإلنسان يقنع املعارض مبا ال مي

اإلمام  ،اإلمام مالك ،مام الشافعيهؤالء املتعصبون للمذاهب إذا قلنا هلم هذا اإل ؛نعم؟ هو ما ميكن أن حييد عنه

 والنا عرض احلائطاضربوا بأق :مع خمالفة الكتاب والسنة، ويقولونتقليدهم اإلمام أيب حنيفة كلهم ينكرون  ،امحد

يف هذا املعىن كثرية، إذا كانوا هم يقولون هكذا فهل الذين يتعصبون هلم مع خمالفة الدليل هل  نعم؟ وهلم عبارات

أخذوا به أخذوهم إذا تبني هلم الدليل لكانوا لو قلدوهم حقيقة  ؛حقيقة؟ كال ما قلدوهم حقيقةهلم هم مقلدون 

عند  أما إذا مل يقم الدليل ؛ون عليه مادام قام الدليللكنهم ما قلدوهم حقيقة بل تعصبوا تعصبا ال حيمد ؛به

من يرى  دلة فهذا على كل حال يعذر إذا قلديستطيع أن يعرف احلكم باأل واإلنسان سواء كان ممن يطلب الدليل

وهلذا يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا:  ؛أما مع وضوح الدليل وبيانه فإن التقليد حرام ؛أنه أقرب إىل احلق

فال تأكل امليتة، مع وجود  ىكذ أما مع وجود حلم امل ؛مىت حيل؟ للضرورة، حيل للضرورة ،إن التقليد مبنزلة أكل امليتة

ند وهلذا ما أمر اهللا بسؤال أهل العلم إال ع ؛الدليل من الكتاب والسنة وتبينه لإلنسان فإنه ال حيل له أن يقلد

أما إذا كنا نعلم بالبينات والزبر  )) فاسألوا أهل الذكر إن كنتم ال تعلمون بالبينات والزبر ((عدم العلم، فقال: 

  نقول بالبينات والزبر فال نسأهلم.

ووجه  )) وما أنت بتابع قبلتهم (( ؛اليهود والنصارىاحدا من استحالة أن يتبع مسلم من فوائد اآلية:  ،ومنها

فاملؤمن حقيقة ال ميكن أن يتابع أعداء اهللا وأن  ؛ن اجلملة هنا جاءت باالمسية ، وما أنت بتابع قبلتهماالستحالة أ

من  (  وقد محى النيب عليه الصالة والسالم ذلك غاية احلماية حيث قال:  ؛يأخذ بآرائهم وأفكارهم واجتاهام



والتقليد هلم سواء يف أمور العبادة أو يف أمور ) حىت حنذر ونبعد عن التشبه بأعداء اهللا  تشبه بقوم فهو منهم

وما أنت بتابع  ((فاملهم أن قوله:  ـ  والعياذ باهللاـ أن التشبه م حرام وقد يؤدي إىل الكفر والشرك ف ؛العادة

  يستفاد منه أن املؤمن ال ميكن أن يتابع هؤالء يف دينهم نعم؟ أي نعم.  )) قبلتهم

فاليهود يرون النصارى غري  ؛النصارى ال يتبع بعضهم بعضا بل يضلل بعضهم بعضاومن فوائد اآلية: أن اليهود و 

 لكنهم على اإلسالم يد واحدة، (( ؛كل منهم يضلل اآلخر  ؛مسلمني، والنصارى يرون اليهود غري املسلمني أيضا

 ؛م يد واحدة)) هم على اإلسال يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض

يرى أن اآلخر ليس على منهم إلسالم، وهم فيما بينهم أيضا يضلل بعضهم بعضا، كل واحد األم كلهم أعداء 

  @ ملة صحيحة.

      )). همءولئن اتبعت أهوا (( ؛ومن فوائد اآلية: أن إتباع اليهود والنصارى إتباع للهوى ال للهدى

  والنصارى حيث جعل اهللا تعاىل ما هم عليه هوى وليس دى.ومنها أيضا: أم ليسوا على هدى اليهود 

من بعد ما جاءك من  ((لقوله:  ؛ومن فوائد اآلية: أن اإلنسان ال يؤاخذ باألمر املخالفة إال بعد قيام احلجة عليه

م إال ما يتحقق الظل ؛خذ به وإن كان يسمى ضاال لكنه ليس بظاملافال يؤ  غريه جهاليتابع اإلنسان قد  )) العلم

أما من جهل احلق ومل يوفق له فيقال إنه ضال لكن ال يقال إنه ظامل ألنه مل يتعمد  ؛ملن عرف احلق وخالفه

  .املخالفة 

 ة. أتى بأل املفيد)) من بعد ما جاءك من العلم (( ؛ومن فوائد اآلية:  بيان أن العلم حقيقة هو علم الشريعة 

 ؛والثناء هو العلم بأي شيء؟ بالشريعةاحلمد وال شك أن العلم الكامل الذي هو حمل ))  من العلم ((للكمال 

وليس عصرنا هو عصر العلم عصرنا حقيقة هو عصر  اجلهل،  علمولذلك حنن نقول إن عصر النبوة هو عصر ال

ذا؟ يزول بزوال يبقى العلم ههل أما أنه هو علم بالدنيا ما هو علم ألن هذا علم  ؛عصر اجلهل باهللا وبشريعته

فهو  ؛متهاألنه هو الطريق والوسيلة للوصول إىل اهللا عزوجل وإىل دار كر  لكن العلم بالشريعة يبقى ؛الدنيا، ما يبقى

كثري ما نسمع من يذهب يقول هذا عصر   )) من بعد ما جاءك من العلم ((وهلذا قال:  ؛العلم احلقيقي الباقي

بالغ نعم؟ هذا خطأ، نعم نقول عصر العلم جيب أن يقيد، يور أيضا العلم عصر التقدم وبعضهم يقول عصر الن

نقول العلم الذي هو أن الناس اآلن عندهم من العلوم املادة ما ليس عند من قبلهم لكن  ؛جيب أن يقيد ال بأس

  .)) من بعد ما جاءك من العلم ((حمل الثناء، العلم عند اإلطالق هو العلم الشرعي 

ليس بني اهللا مقرون باألعمال ال باألشخاص مبعىن وغري ذلك عدل الد اآلية: أن الظلم و ومنها أيضا من وفوائ

هذا قريب من الرسول  ما نقول مثال ؛كل من خالفه فهو ظامل  ؛يه بهعيه ويرابشيء حيا تعاىل بني أحد من اخللق



نقول هذا إنسان من قريش من أن أو  ؛رسول صلى اهللا عليه وسلمالمن  هصلى اهللا عليه وسلم تكفر سيئاته لقرب

لئن  ((إذا كان الرسول صلى اهللا عليه وسلم يقول اهللا له:  ؛ساللة األشراف من بين هاشم تكفر عنه سيئاته

أليس كذلك؟ يعين فما بال فيمن دون الرسول صلى اهللا عليه وسلم  )) هم إنك إذا لمن الظالميناتبعت أهواء

ن أكرمكم عند اهللا إ (( ال من قبل نسبه أو حسبه أو جاهه بني الناسمن قبل اهللا عزوجل  ما هنا أحد حياىب

  .)) أتقاكم

 )) هم من بعد ما جاءك من العلمءولئن اتبعت أهوا (( ؛ومن فوائد اآلية: جواز التعليق على شرط ال يتحقق

النيب صلى  )) الهوىوما ينطق عن  ((: تعاىل  ا ميكن يقع، ال ميكن أن يقع لقولهمهذا أمر معلق لكنه متعلق 

فالذي ال ينطق عن اهلوى ال ميكن أن يسأل عن  )) وما ينطق عن الهوى ((اهللا عليه وسلم يقول اهللا فيه: 

فالرسول صلى اهللا عليه وسلم ال ميكن أن يتبع  ؛اهلوى، إذا كان النطق ال ينطق به عن اهلوى فالعمل كذلك

  هم .ءأهوا

ل صلى للرسو يكون إذا كان هذا الوصف  وجه ذلك؟ ؛باع أهواء غري املؤمننيومن فوائد اآلية: حتذير األمة من إت

أهواء  ذرة غاية احلذر من إتباعأن حنفهذا فيه التحذير  ؛هم فالذي دونه من باب أوىلءاهللا عليه وسلم لو اتبع أهوا

هذا هو الظلم، والظلم إن هلم األمة مما وقعت فيه اآلن من إتباع أهواء أعداء اهللا، نبني  أعداء اهللا وليس أننا نوقظ

ألي شيء؟ للهدى الذي جاء به حممد  مإتباعه سيه وخيم، حىت يكون الناغتبع متمة، والظلم مر اظلمات يوم القي

  @ مث قال اهللا تعاىل. ؛)) ولقد جاءهم من ربهم الهدى صلى اهللا عليه وسلم كما قال اهللا تعاىل: ((

فعلهم شرك وال يؤاخذون إال إذا أقيمت عليهم لعباد القبور بالنسبة للمؤاخذة بعد قيام احلجة نقول  الطالب:

  احلجة ؟

لكننا نعاملهم معاملة املشرك بالنسبة لعدم الصالة عليهم إال إذا أقيمت احلجة نعم إال إذا أقيمت احلجة؛  الشيخ:

ال  الشرك لكن عند اهللا هم فعل ن ظاهرهم اآلن ظاهر أل ؛يف قبور املسلمني وما أشبه ذلك هممثال أو عدم دفن

مث إن هذا حقيقة بالنسبة للبالد اإلسالمية القريبة هذا شيء  ؛ما قامت عليه احلجة بأنه يف النار قد تكون جنزم 

قول هذا شرك ما من يألن عنده من يقول إن هذا شرك يسمعون  ؛يف ظين أنه فرض مستحيل إا مسألة فرضية

فيها اآلن قبور تعبد من دون اهللا، يعين اليت مثال نفرض يف هذه البالد العربية  ؛األرض من عامل يبني احلقختلوا 

شرك وكفر حرام و وأن هذا  طهلم هذا غل ونأتظنون أنه ليس فيهم عامل يهديهم إىل احلق؟ فيه فيهم علماء يبين

  @ نعم؟.لكنهم يصرون ألن هلم أناس يقلدوم يرون هم الذين على احلق 

  ........؟: الطالب



ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك  اخلطاب صريح (( ،ال ما ميكن الشيخ:

لتفسري إن التعليق ما وقلنا يف أثناء ا ؛صريح )) أوحي إليك وإلى الذين من قبلك (())  ولتكونن من الخاسرين

  @ ...)) فأنا أول العابدينقل إن كان للرحمن ولد  ، (( يلزم  وقوعه

  ........؟بالنسبة لألفضلية :الطالب

  أي بس بالنسبة هللا عند اهللا ما ينفعهم هذا  الشيخ:

  ؟ أيش مقتضاه ما هو مقتضاه الطالب:

أم أشرف الناس جنسا، يعين جنس بين آدم الناس معادن فاجلنس جنس بين هاشم مث جنس  مقتضاه الشيخ:

  قريش مث جنس العرب أفضل من غريهم باعتبار اجلنس

  .........؟:الطالب

وهلذا لو  ؛قد يكون التوابع قد يكون التوابع أكثر وقد يكون حسب ما يف قلب اإلنسان من اإلميان  الشيخ:

ما بلغ مد أحدهم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ( هاشم بعد الصحابة نقول جييء ناس من بين 

   ولو كان من بين هاشم.)  وال نصيفه

  إذا ما يستفيدون  ؟  الطالب:

يستفيدون إذا كانوا يف التقوى  ) خياركم في اإلسالم خياركم في الجاهلية ( :يستفيدون قال الرسول الشيخ:

يكون هلم يف أنه أما عند اهللا درجام عند اهللا فالظاهر واهللا أعلم  ؛مع غريهم سواء فهم مقدمون يف األحكام

  @  من الرسول صلى اهللا صلى اهللا عليه وسلم. قربه  لكن غري مؤمن ما يستفيد من ؛ذلك شرف

  ..........؟: الطالب  

  يقلد شيء العلميفهم من هذا صحيح الذي ما يستطيع  الشيخ:

  :.عليه أن يسأل ..........؟الطالب

، حىت اآلن اإلنسان الذي ميكنه معرفة احلق بدليله هم الذي يقلد يسأل  يقلديسأل الذي أيه هو هذا  الشيخ: 

ما يستطيعون فما هو فرضه، جتيء مسائل  ليدلطلبة العلم أحيانا تأتيهم مسائل ما يستطيعون أن يصلوا إىل ال

 وعند اإلنسان ما عندك أدلة اآلن والبحث عن هذه األدلة تطلب العجلة وعدم التأين يعين تتطلب احلكم الفوريت

  احلكم فيها فماذا نصنع حينئذ؟  عبا حبيث تفوت املسألة قبل البسط يف قد يكون ص

  : نقلد الطالب

  @ نشوف أقرب الناس إىل الصواب يف ظننا ونقلده.ما لنا إال التقليد  الشيخ:



  .........؟ :الطالب 

 ((     وهلذا أكد يف احلقيقة ما هو بس بإن والالم أكد بالقسم ؛هذا أكد ألجل التحذير ملبالغة التحذير الشيخ:

  @فأصل اجلملة كلها مؤكدة بالقسم مث جواب القسم مؤكد بإن والالم .  )) ولئن اتبعت

  لروح هي القلب ؟ا الطالب:

وهلذا قال اهللا تعاىل  ؛فكل ما به احلياة فهو روح ؛الروح يراد ا النفس اليت ا حياة اجلسمالقلب ، ال   الشيخ:

)) روحا من أمرنا، فسمى اهللا القرآن روحا ألن به احلياة نعم؟  وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا يف القرآن: ((

.  

  القلب؟يف حياة فيه شيخ قد يكون  الطالب: 

  احلياة ترقبة اإلنسان ما بقي طعتأي نعم القلب يكون به احلياة، والرقبة تكون فيها حياة أيضا لو ق الشيخ: 

  .........؟ الطالب:

في الجسد مضغة  ما أعرف أنه مسي روحا، إمنا كما قال الرسول عليه الصالة والسالم: (ما أدري .... الشيخ: 

  @ ). وإذا فسدت فسد الجسد كله أال وهي القلب إذا صلحت صلح الجسد كله

  ؟  ... )األرواح جنود مجندة ما تعارف منها ائتلف (شيخ؟ نعم. يف احلديث  الطالب:

فه ألأيه هذا صحيح ألن النفس اليت يف جسمك تعرف نفس الرجل اآلخر من الناس مبجرد ما تقابله ت  الشيخ:

 ؛نكرم نكرت وإذا رأوا أهل اخلري  ألفته نفوسهم أهل الفسق إذا رأوا الفاسق ؛رهفنعم؟ ومبجرد ما تشاهده تن

  @ ) جند مجندة: ( وكذلك أهل اخلري مع أهل الفسق هذا معىن قوله

  ))  هم وإن فريقا منهم يكتمون الحق وهم يعرفونءالذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبنا (( 

حال اليهود والنصارى هل عنادهم عن جهل بالرسول صلى اهللا عليه وسلم؟ هذا عود على حال أو على بيان 

  يستفاد به قوة اإلنكار عليهم ألم كانوا يعاندون عن علم . ؛ال

يعرفونه كما يعرفون  ((لقوله:  ؛ومن فوائد اآلية: أن نبوة الرسول صلى اهللا عليه وسلم ثابتة يف الرساالت السابقة

  .))  همءأبنا

فهو  )) همءكما يعرفون أبنا ((لقوله:  ؛اآلية: بيان أن تعلق اإلنسان باالبن أقوى من تعلقه بالبنتومن فوائد 

  @ . يعرف من ابنه أكثر مما يعرف من بنته

ومل  )) إنك إذا لمن الظالمين ((تلطف اهللا يف اخلطاب للرسول صلى اهللا عليه وسلم حني قال؟ بينا يف التفسري 

وذكرا شاهدا بينا  ؛أرق من قوله: إنك ظامل )) إذا من الظالمينإنك  ((ألن هذه العبارة إنك  ؛إنك ظامل :يقل



     هاغري  )) اهللا عنك عفا (( إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو؟ ىلذلك يف تلطف اخلطاب من اهللا جل وعل

  ذين مبتدأال ؛عبست وتوليت، أي نعم :ومل يقل )) عبس وتولى أن جاءه األعمى وما يدريك ((

  أخذنا أربع فوائدأخذناها  الطالب:

  @ منها؟ نبدأ الذي بعده. أخذناها  الشيخ:

 ((   )) ما معىن قوله:  همءالذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبنا ((قوله تعاىل: قال تعاىل نناقش ....

  ))؟ يناهمآت ما معىن ((حجاج؟  )) آتيناهم

  معناه  أعطيناهم  الطالب : 

  مفعول؟ تنصب من كم   .أعطيناهم  الشيخ:

  : اثننيالطالب

  أين املفعول األول؟  الشيخ: 

  ثاين الكتاب.اهلاء والاألول  الطالب:

  فأين خربه؟  ألن الذين مبتدأ )) الذين آتيناهم ((يا غامن؟  أين خرب املبتدأ  الشيخ:

  يعرفونه الطالب:

  يا عبد الرمحن يعود إىل من؟ )) يعرفونه ((يعرفونه أحسنت. الضمري يف قوله:  الشيخ: 

   ))الكتاب  على الذين أوتوا ((يعود   الطالب:

  يعود على من ؟ الضمري هذا  )) رفونهعالذين آتيناهم الكتاب ي (( ه اهلاء يعرفونيف الضمري  الشيخ:

  ؟ نيب صلى اهللا عليه وسلمعلى ال الطالب:

ر ؟ ويش اإلشكال الذي ما سبق طيب فيه إشكال مل يسبق له ذكعلى النيب صلى اهللا عليه وسلم نعم؟ الشيخ: 

  ؟الرسول صلى اهللا عليه وسلم ...ذكر له 

  ..السياق أثناء يف  ركو ذ م  الطالب:

   ؛رجع إليهالضمري يسياق القرآن ما سبق الذكر للرسول صلى اهللا عليه وسلم حىت نقول  الشيخ:

  ......... الطالب:

وما  ((نعم؟  )) ويكون الرسول عليكم شهيدا ((أن السياق وقد نقول إنه سبق هذا معلوم أين نعم الشيخ:

   بتابع  وما أنت (( )) جعلنا قبلة التي كنت عليها إال لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه

  نعم. )) قبلتهم



  ؟  املذكور الكتابمذكور أقرب إذا قلنا الضمري يعود على  الطالب:

  يعرفون أن كتام حق هم،معرفتهم الكتاب  يعرفون  الكتاب ويش الفائدة من الشيخ:

  كتاب يعين القرآن؟ ال  الطالب:

  يعين اليهود والنصارى بين إسرائيل يعرفون حممدا كما يعرفون أبنائهم. )) الذين آتيناهم الكتاب (( الشيخ:

  ؟)) همءكما يعرفون أبنا((طيب ملاذا خص األبناء يا خليفة ؟ نعم؟ ملاذا خص األبناء دون البنات  

  ما ذكرنا  الطالب:

م، هذا قول ويش  شد من معرفة البنات لشدة عنايتهذكرناها يف التفسري ، يعين كونه يعرف  االبن أ الشيخ:

  ويش تقول يا ابراهيم ؟القول الثاين؟ 

  يري؟التغ الطالب:

خص األبناء بالذكر  ؛ما فيها إال هذا لكن لعله يريد أن يكون  لكل مسألة قوالن، ما فيها إال هذهال؛  الشيخ:

  فيكون معرفة اإلنسان هلم أكثر من معرفة البنات نعم. ؛لتعلق النفس م أكثر من تعلقها بالبنات

  ما موضع اجلملة يا راشد من اإلعراب؟ موضع اجلملة من اإلعراب؟ )) وهم يعلمون ((قوله:  

  حال الطالب:

  من أين؟ الشيخ:

  ...حال من الكتاب  )) يعرفونه الذين آتيناهم الكتاب ((  الطالب:

   ؟صاحب احلال ونص عليه ؟ أعطينالكتاب، وين  ال ما هو الشيخ:

  .)) يكتمون ((حال من فاعل  الطالب:

يكتمون  قال: ((طيب ملاذا قيد كتمام بالعلم ؟ أليش قيدها بالعلم )). يكتمون فاعل ((حال من  الشيخ: 

 ؟ @ )) الحق وهم يعلمون



)) هذا قرأناها بعد؟  الحق من ربك فال تكونن من الممترين طيب قوله تعاىل: ((. ...من العرب لكنه تنصر 

  طيب. بتدأم

ما  ....لخربه نعم؟ وهنا اجلملة  )) من ربك (( و مبتدأ )) الحق (( )) الحق من ربك ((قال اهللا تعاىل:  

 ؛حمذوف، التقدير: هذا احلق من ربكاملبتدأ إن احلق خرب  :وقيل ؛احلق ثابت وحاصل من ربك أن سبق يعين

ألن اإلنسان بشر ؛ فيكون يف هذا تقوية للرسول صلى اهللا عليه وسلم وأم ملا كتموا احلق ال تكن يف مرية منه 

اإلنسان شيء  توا الكتاب أنكروا احلق، قد يعرتيفقد يكون الرسول صلى اهللا عليه وسلم ملا أنكر هؤالء الذين أو 

ال إوهنا الربوبية خاصة و  )) الحق من ربك ((من الشبهة وإن كان بعيدا فبني أن ما جاء به هو احلق، قال: 

عامة؟ خاصة ألن اهللا سبحانه وتعاىل رب العاملني لكن أضافها إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم ألن املقام يقتضيه 

 ((ما قال اهللا تعاىل: ك ثبت الرسول صلى اهللا عليه وسلم لكان  فلو ال أن اهللا ؛حيث هو مقام التثبيت والنصرة

ألن  ؛إذا فالربوبية هنا خاصة وجاءت على وجه اخلصوص))  ولو ال أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليال

 ،لهوهو مالك اخللق ك ،وهو الذي خلق اخللق كله ،ومن هو الرب؟ هو اخلالق املالك املدبر ؛املقام يقتضي ذلك

  وهو املدبر للخلق كله سبحانه وتعاىل. 

هنا ال ناهية والفعل بعدها مبين على الضم يف حمل جزم قصدي مبين على الفتح يف حمل  )) فال تكونن ((وقوله: 

تصاله بنون التوكيد ألن الفعل املضارع إذا اتصل بنون التوكيد صار الوإمنا بين على الفتح  )) فال تكونن ((جزم 

اخلطاب ملن؟ اخلطاب للرسول صلى اهللا عليه وسلم، وهذا النهي  )) فال تكونن ((وقوله:  ؛الفتح دائما مبنيا على

فإن كنت في شك مما أنزلنا  فقوله: (( ؛كما أن الشر ال يقتضي أن يقع منه  ؛ال يقتضي أن يقع منه امرتاء

يدل على وقوع الشك من الرسول )) ما نقول إن هذا التعليق  ون الكتاب من قبلكأإليك فاسأل الذين يقر 

قل  ((أرأيتم قول اهللا تعاىل:  ؛يعلق مبا ال ميكن وقوعهقد فإن الشرط  ؛جوازه لىع عليه الصالة والسالم بل وال

هنا ى النيب عليه الصالة  ؛هل ميكن هذا؟ ال ميكن مستحيل )) إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين

مر األعلى انتفاء االمرتاء عنه، كما أن  ذلك أنه ميكن أن يقع منه بل اه ليستمرمرتاء وليس يعىن االوالسالم عن 

يا أيها الذين آمنوا آمنوا  قال اهللا تعاىل: (( ؛اإلميان للمؤمن ليس معناه جتديد اإلميان بل معناه االستمرار عليهب

من املعلوم أن اإلميان ما يتم إال )) و  باهللا ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل

هنا النهي فال تكونن من املمرتين املراد  ؛ذا وقد مت من قبل لكن املراد أيش؟ الثبوت عليه واالستمرار عليه

 من الممترين ((ال أن هذا األمر وقع منه نعم؟ وقوله:  ، االستمرار على عدم امرتائهاالستمرار على عدم امرتائه



فمادام أن احلق من اهللا فإنه جيب أن يؤمن اإلنسان به وأن  ؛ما معىن من االمرتاء؟ الشك، معناه الشك باألمر ))

   ال يلحقه بذلك شك وال مرية.

لكن اخلرب مقدم  ؛وخرب مبتدأ )) لكل وجهة (()) اجلملة  ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات ((وقوله: 

فيها  )) هو موليها ((وقوله:  )) وجهة (( بتدأوامل ؛هذا اخلرب، لكل )) ولكل ((أين اخلرب؟ ال،  بتدأعلى امل

فتح، موالها بالفتح، أما على القراءة األوىل هو  )) هو موالها ((والقراءة الثانية:  )) هو موليها ((قراءتان: 

وأما على قراءة الفتح هو  )) فول وجهك شطر المسجد الحرام ((موليها فاملعىن هو مستقبلها كما يف قوله: 

 )) وجهة لكل  ((وقوله:  ؛موالها أي هو مأمور بأن يستقبلها، موالها شرعا أي قد أمر بأن يتوالها ويستقبله

 ؟أو اجلهة املعنوية ؟وهل املراد اجلهة احلسية ؛الوجهة والوجه واجلهة معناها واحد أي لكل من الناس جهة يتوالها

ما ميكن يتفق الناس على وجهة واحدة، كل له وجهة، اليهود هلم وجهة،  ؛مرينأو يشمل األمرين ؟ يشمل األ

  ،الشيوعيون هلم وجهة، واملسلمون هلم وجهةو والنصارى هلم وجهة، والبوذيون هلم وجهة ، واملشركون هلم وجهة، 

ا املشركون واليهود يتجهفالوجهة اليت  ؛كل واحد له وجهة موالها من قبل اهللا شرعا أو قدرا وشرعا أو قدرا فقط

أما الشرعية ما جعل اهللا هلم ألن اهللا ما شرع الكفر أبدا وال شرع  ؛والنصارى وما أشبه ذلك هذه وجهة قدرية

أو  ))ا هو مواله (()) وقوله:  امحئبة وال وصيلة وال ايرة وال سحجعل اهللا من بما  شيئا من خصال الكفر ((

ذه اجلملة تقرير ما عليه أهل املعىن أو ليس املراد وليس هذا  ؛اجلملة يف حمل رفع صفة لوجهة )) هو موليها ((

ألن  ؛ولكن بيان أنه ال ينبغي لكم أيها املسلمون أن تقولوا ملاذا انفردنا عن غرينا ذه القبلة ؛الكفر من الكفر

  ياه.إلكل أحد وجهة واله اهللا 

لكن السباق يدل على االفتعال  ؛من السبق، أمر من السبق )) استبقوا (( )) فاستبقوا الخيرات ((وقوله:  

كان مقتضى العامل سبق   )) الخيرات ((وقوله:  ؛يعين على صدور السباق من اثنني أي ليسبق بعضكم بعضا

لكن هنا  )) سابقوا إلى مغفرة ((وكما يف قوله:  )) وسارعوا إلى مغفرة ((أن جتر بإىل كما يف وقوله تعاىل: 

يتضمن الفعل سبق فعال متعديا بنفسه، املعىن: فاسألوا اخلريات متسابقني أن يت بنفسها سبقوا اخلريات ألجل دع

يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم  ((إليه، فاسألوا اخلريات متسابقني إليها، كما قال تعاىل: 

كان مقتضى االستباق أن يتعدى بإىل،   )) استبقوا الخيرات ((نقطة هذه؟ ال امهني)) ف وافعلوا الخيرات

لكن هنا تعدى الفعل بنفسه إىل  )) سابقوا إلى مغفرة من ربكم ((الدليل أن هذا مقتضاه قوله:  ؛فاستبقوا إىل

وهذا هو فائدة  ؛ألنه ضمن معىن فعل يتعدى بنفسه واملعىن: افعلوا اخلريات متسابقني إليها :اجلواب ؟اخلريات



على معىن فعل املضمن ومعىن الفعل املضمن  الفعل فعال آخر ألجل أن يدل التضمني، فائدة تضمني تضمني ال

  .ما مها؟ الفعل، والسبق إليه ؛فيه عرفتم؟ استبقوا اآلن تضمنت معنيني

على  )) يشرب ((مضمنة معىن يروى، فعلى هذا تدل  )) يشرب ((قلنا إن  ))عينا يشرب بها عباد اهللا ((

فاستبقوا  ((ري نعم. وقوله: المنه فإا قد ال تدل على  واعنيني: الشرب مع الري، خبالف ما لو قال ليشربم

  . )) الخيرات إلى اهللا مرجعكم جميعا

 )) أينما (( )) أين ما تكونوا يأت بكم اهللا (( )) أين ما تكونوا يأت بكم اهللا (( )) أين ما تكونوا ((     

فعل الشرط جمزوما بأيش جمزوم؟ حبذف النون والواو فاعل ألن   )) تكونوا (( ؛هذه أين شرطية، وما زائدة للتوكيد

ملاذا مل يقل يا غامن يأيت بالياء؟  ؛يأت ،ناقصة، يعين أين ما توجدوا يأت بكم اهللا وليستيا ولد تامة  كان هنا

فهي جمزومة حبذف الياء  ؛جواب الشرط يكون جمزومايأيت؟ ألنه جواب الشرط،  قلحرك اللسان ملاذا مل ي

مىت يأيت م؟ يوم  ؛يف بر أو حبر أو جو فإن اهللا يأت بكم مجيعا )) أين ما تكونوا (( ؛والكسرة قبلها دليل عليه

ل إن األولين واآلخرين ق(( تعاىل: تبارك و مة، حيشر اهللا األولني واآلخرين يف مقام واحد قال اهللا االقي

)) األولني منذ خلق اهللا الكون إىل أن ينتهي، جيمعهم اهللا تبارك و تعاىل يف  لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم

حىت لو كانوا يف  )) أين ما تكونوا يأت بكم اهللا ((قوله:  ؛هذا اليوم إىل ميقات يوم معلوم وحياسبهم اهللا تعاىل

.                        ، هذا مات يف األرضيف الرب يف األرض نعم، يف الفضاء؟ هذا يف اجلو؟ هذايتصور هذا اجلو؟ 

                       ؟ ...كان معلقا يف اجلو ال ينزل األرض وال  يقولون شيخ بأن اإلنسان إذا خرج عن اجلاذبية الطالب:

  أيه لكن هل ميوت يف هذا املكان؟ الشيخ:

  هواءما يف   الطالب:

  ميوت؟نقول هل فيها  هأي الشيخ:

  ميوت الطالب:

هنا  ؟ تقدمي املعمول)) فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون ((لكن قوله تعاىل:  ،...فلو بقي حيا  الشيخ:

، وأنه ما ميكن ميوت أحد معلقا يف يف األرض عروف أنه يدل على احلصر فظاهره يدل أنه ال ميوت اإلنسان إالامل

  .  اهلواء وال بد أن يقرب

  ؟الرجل الذي قال ألوالده احرقوينحريق  الطالب:

  ه يف البحر، البحر من األرضمو روين يف اليم ر ذهذا قال  الشيخ:

  اجلو ما هو من األرض؟ الطالب:



ألرض؟ أيه لفوق ؟ يرجع نزل، بس مشكلتنا اآلن لو ماتوا أن يكون يف األرض نفسها ي أي لكن البد  الشيخ:

  )) بكم اهللا أين ما تكونوا يأت (( ؛هذا هو الظاهر

  الذي ميوت على القمر؟الطالب:

  أظن هذا ما يصري هذا ما يصري  الشيخ:

  األرض ؟مثل ولكن القمر كرة  الطالب:

  . ال ال القمر قمر واألرض أرض  الشيخ:

  .....؟:أين شرطيةالطالب

   ....مجيعا  أين شرطية وما زائدةالشيخ:

قدم على  )) على كل شيء ((وقوله:  )) إن اهللا ((مجلة مؤكدة بإن  )) إن اهللا على كل شيء قدير ((وقوله: 

عامله وهو قدير،إلفادة العموم هنا يعين أن القدرة على كل شيء، على كل شيء ما يعجزه شيء سبحانه 

ان وما ك القدير ما معناه؟ هو الفاعل بدون عجز الفاعل بدون عجز لقوله تعاىل: (( )) قدير ((وقوله:  ؛وتعاىل

كان اهللا ليعجزه  )) شف العلة وما وال في األرض إنه كان عليما قديرااهللا ليعجزه من شيء في السموات 

 إن اهللا على كل شيء قدير ((طيب إذا  ؛من عدم قدرته فاعل أوالجهل من والعجز إما  ؛ملاذا؟ ألنه عليم قدير

كن ا الفاعل من الفعل بدون عجز، هذا فالقدرة إذا صفة يتم ؛ما معىن القدير؟ هو الفاعل بدون عجز ))

الفعل بدون من الفرق بينها وبني القوة؟ الفرق بينها وبني القوة أو هي مبعىن القوة؟  القدرة هي أن يتمكن  ؛القدرة

فأراد أن  ،مثال ذلك يتضح املقام: رجل قلنا له امحل هذا احلجر ؛لفعل بدون ضعفمن اوالقوة أن يتمكن  ،عجز

؟ اندفع عنهالرجل الثاين قلنا امحله فحمله لكن بضعف  ؛؟ القدرة زين اآلن سقط عنها الذي م ؛حيمله عجز

ألن كل قوي فهو  ص؛؟ فإذا كل قوي فهو قادر فالقوة أخ محله كأنه ريشة هذا قوة مع القدرة نعم :ثلالثا ؛القوة

فإنه يقال للحديد قوي وال يقال له  ؛لكنها تفرتق عنها بأن القدرة ختتص بذي الشعور، والقوة ال ختتص به ؛قادر

لكن القدرة ختتص بذي الشعور واإلرادة  ؛إذا فالقوة أكمل من القدرة فيمن يتصف بالقدرة ؟أليس كذلك ،قادر

هل اهللا يوصف بالقدرة فقط  نعم؛ والقوة ال ختتص. بدليل أنك تقول احلديد قوي وال تقول احلديد قادر، واضح؟

ويف عدة آيات من القرآن الكرمي وصف اهللا نفسه بالقوة، فهو سبحانه وتعاىل  ؛درة والقوةأو بالقدرة والقوة ؟ بالق

اهللا الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم أما اآلدمي فإنه عاجز ضعيف ((  ؛قوي قدير

تعاىل (( ضعف وكذلك العجز كما قال اهللا الضعف ومنتهاه الفأصل اإلنسان  )) ضعفا وشيباقوة جعل من بعد 

  ))  واهللا على كل شيء قدير قال: (())  ال يقدرون على شيء مما كسبوا



 :أوال ؛قلنا إن هذا ال ينبغيو  ؛فيقول إن اهللا على ما يشاء قدير ؛تقدم أننا نبهنا على كلمة يقوهلا بعض الناس  

ألنه قد يفهم منه ختصيص القدرة فيما يشاء اهللا دون ما مل يشأ،  :وثانيا ؛النص مطلق ،ألنه خالف إطالق النص

قدرية الذين المذهب املعتزلة  وثالثا: أنه يفهم ؛يشأ، قادر على هذا وهذا الواهللا قادر على ما يشاء وعلى ما 

وهلذا  ؛عليها هو غري قادر عليها، ال يشاء أفعال العبد فهو غري قادرفقالوا إن اهللا عزوجل ال يشاء أفعال العبد 

أما إذا جاءت القدرة مضافة إىل فعل معني  )) واهللا على كل شيء قدير ((ينبغي أن نطلق ما أطلق اهللا لنفسه، 

))  وهو على جمعهم إذا يشاء قدير كما يف قوله تعاىل: ((  ال بأس أن تقيد باملشيئة فال بأس أن تقيد باملشيئة،

فهو قدير شاء أم مل يشأ نعم؟ قدير على الشيء شاءه أم مل  ؛على القدرة يعلى اجلمع ما ه ةفإن إذا يشاء عائد

إني ( ومنه يف احلديث قصة الرجل الذي أكرمه اهللا سبحانه وتعاىل فقال  ؛شيئةبامللكن مجعهم ما يقع إال  ه؛يشأ

فاعل الدال على قدير، أتى باسم ال :ومل يقل ،قادر :وهلذا قال ؛ألنه يتكلم عن فعل معني ) على ما أشاء قادر

  ا القدرة نعم. ن الصفة املشبهة الدال على االتصاف وقوع الفعل دو 

)) اهللا اكرب ما أعظم هذا  ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحراممث قال اهللا تعاىل: ((         

وم من حيث قريب، من حرف جر وحيث مضم )) ومن حيث خرجت ((وهلذا أكده اهللا عدة مرات  ؛احلدث

  )) من الليل (())  ومن الليل فتهجد به نافلة لك ر جتر قال اهللا تعاىل: ((اجلحرف  يفأيش لون هذا؟ والعادة 

ما يتغري قال ابن مالك يف األلفية:  ا مبنية على الضم، واملبين مب حيكمأل؟ ))  من حيث ((كيف هنا قال 

  ينون حيث وإن و 

    " كأين أمس حيث والساكن كمال ال "  ؟ ال ال النص على بناء حيثالشيخ:

  كمالطالب:

إذا من حرف جر وحيث اسم  ؛على الضم ةفحيث مبني "  كأين أمس حيث والساكن كم"  كم  نعم الشيخ: 

يف حمل جر؟ اسم مبين على الضم، ما نقول جمرور ألنه ما جر، اسم مبين على  على الضم جمرور مبن أو اسم مبين

أن يكون للرسول صلى اهللا عليه وسلم وإما اخلطاب هنا إما  )) ومن حيث خرجت ((طيب  ؛الضم يف حمل جر

يعين قبله، اجعله  )) فول وجهك ((من حيث خرجت أيها اإلنسان  ،يكون لكل من يتأتى خطابه أن 

مىت؟ عند الصالة طبعا عند الصالة، ما هو معىن كل ما خرجت  )) وجهك شطر المسجد الحرام (( ؛مستقبال

من حيث خرجت فول وجهك شطر  (( )) فول وجهك (( ؛ويل الوجه جهة القبلة ما هو هذا معقولالزم ت

ما معىن شطر املسجد؟ أي جهته، جهة  ))شطر المسجد((وقوله:  ؛أي عند الصالة )) المسجد الحرام

ال تشد الرحال إال  (واملسجد احلرام هو املسجد الذي فيه الكعبة لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم:  ؛املسجد



 صدوكم عن المسجد الحرام و هم الذين كفروا  ) بل لقوله تعاىل: (( إلى ثالثة مساجد المسجد الحرام

  .))والهدي معكوفا أن يبلغ محله

  ؟ املراد )) فول وجهك شطر المسجد الحرام ((وقوله:    

  جهة الطالب:

ولذلك كان  ؛ووصف باحلرام الحرتامه وتعظيمه ؛احلراماملسجد كيف جهة؟ شطر معىن جهة نعم، جهة    الشيخ:

هذا املسجد حمرتما معظما حىت ما حوله صار حمرتما معظما، البلد آمن حىت األشجار اليت ال إحساس هلا آمنة يف 

كل ) أو يقطع شجره اد شوكهضأو يع اخاله ىتلخيأن ( وهلذا حرم النيب عليه الصالة والسالم  ؛هذا املكان

   املكان .ذلك الحرتام هذا 

                                                      ؟  ورد للوجهة حيث )) من حيث خرجت (( :قوله الطالب: 

  أي مكان خترج حىت يف الرب يف البحر إذا خرجت يف أي مكانيعين حيث خرجت  الشيخ:

  ملاذا مل يقل فول وجهك الكعبة؟ الطالب:

وهو يف احلقيقة إذا  ؛عني الكعبةليصلي أي ألن املسجد احلرام فيه الكعبة واإلنسان البعيد ما ميكن أن   الشيخ:

هي الكعبة، أين  ألن الكعبة يف املسجد فمن توىل املسجد متاما، فطبعا املسجد مركزه :قال قائل هذا اإليراد نقول

  إىل الكعبة .  تنصبما كنت فإنك 

  ؟اإليرادما معىن  الطالب:

  قال شطر املسجد احلرام؟ نقول ألن الكعبة فيه.بل يقول ملاذا مل يقل فول وجهك الكعبة  اإليراد  الشيخ: 

  .......؟. الطالب:

املسجد فقلب املسجد هي  بوقلنا إنك إذا اجتهت إىل قل اتسعت دائرتهأي نعم لكن إذا قلنا إن   الشيخ:

فهل إذا كان  ؛أوسع من الكعبةمعناها لو فرضنا، اآلن ما هو لو فرضنا، الواقع اآلن املسجد  الكعبة ما هو

تجه إىل جزء منه م؟ صحيح أنه  عن يسارهالكعبة  خلى الشمال إىل إذا اجته  اإلنسان من الشمال أو من اجلنوب

   لكنه مل يتجه إىل قلب املسجد ألن قلب املسجد هي الكعبة.

  سجد معناه قلب املسجد؟شطر امل الطالب:

  .احلرام  ، وبعضهم يقول حنو املسجد، تعبري اجلاللني يقول حنو املسجدأي نعم ألن شطره املراد جهته  الشيخ:

  .)) وإنه للحق من ربك ((وقوله: 

  ما املراد بالوجه؟ الطالب:



  املراد بالوجه مجيع البدن لكنه نص على الوجه ألنه أشرف األعضاء.   الشيخ:

 ؛الالم هنا للتوكيد )) وإنه للحق (()) إنه أي توليك شطر املسجد احلرام للحق  وإنه للحق من ربك (( 

قدم لنا أنه مبعىن الشيء الثابت تاحلق  )) للحق ((وقوله:  ؛ؤكدين: إحدامها إن، والثاين: الالمفاجلملة إذا مؤكدة مب

 ؛حقت مبعىن ثبتت ووجبت )) ال يؤمنون إن الذين حقت عليهم كلمة ربك ((ومنه  ؛تثبأي م قو قألنه حم

وإن كان يف مقام األخبار فاملراد به الصدق، كما  ؛األحكام فاملراد به العدل إن كان يف مقام )) الحق ((فقوله: 

  )) ال مبدل لكلماته وتمت كلمة ربك صدقا وعدال ((قال تعاىل: 

 ((ويف قراءة:  )) وما اهللا بغافل عما تعملون (( ؛تقدم الكالم عليه وهذه ربوبية خاصة )) من ربك ((وقوله:  

رب، يف اخلالباء  هادليل أا حجازية ألا دخلت هما هل هي حجازية وال متيمية؟ حجازية، ما في )) عما يعملون

عرب بلغة قريش، الالقرآن الكرمي نزل بلغة  :ولكننا نقول ؛والباء باخلرب متنع أن تكون معلومة حجازية أو متيمية

لو كانت  )) ما هذا بشرا ((لدليل على ذلك أا إذا جاءت مبكان آخر نصبت اخلرب كما يف قوله تعاىل: وا

حجازية.   يف القرآن إذا متت شروطها فإا تعمل عمل ليس "ما"فعلم من ذلك أن  ؛متيمية لقال ما هذا بشر

وقلت لكم فيما سبق أن األوىل أن نقول الباء  ؛كيف نعرب بغافل؟ نعربه فنقول الباء حرف جر زائد للتوكيد

ما  وغافل خرب ؛فنقول الباء للتوكيد ؛يفهم السامع إن يف القرآن ما ليس له معىن ئالللتوكيد فقط ما نقول زائد ل

وقوله:  ؛منع من ظهورها اشتغال احملل حبركة حرف اجلر، وال أحد يقول إنه زائد منصوب بفتحة مقدرة على آخره

واهللا سبحانه وتعاىل نفى الغفلة عن  ؛وعدم الفراغ له هول عن الشيءذغفلة؟ الغفلة الالما معىن  )) بغافل ((

كمال إثبات  فالصفة إذا من الصفات السلبية اليت يراد ا نفيها مع  ؛بذلك كمال علمه ومراقبته يثبتلنفسه 

التاء خطاب ب )) عما تعلمون (( وقوله: ؛ضدها أي لكمال علمه وكمال مراقبته ال يغفل عن مراقبة الناس

فإن  ؛لنيب صلى اهللا عليه وسلما على ااء خطاب ملن؟ هلؤالء الذين اعرتضو بالي )) عما يعملون ((للمسلمني، و

  بل سوف جيازيهم مبا يستحقون. هم؛اهللا تعاىل ليس بغافل عن

  : دائما يا شيخ عما يعلمون عما تعملون الطالب

   . . .وأحيانا بالياء  )) عما يعلمون ((أحيانا  ليس دائما  ال  ال الشيخ: 

  )) الحق من ربك فال تكونن من الممترين ((   

  . )) الحق من ربك ((قوله: ل ؛يستفاد من هذه اآلية الكرمية أوال: أن ما جاء من عند اهللا فهو حق 

  .)) الضاللفماذا بعد الحق إال  ((قوله: ل ؛ومنها: أن ما خالف عما جاء من اهللا فهو باطل



 من ربك ((قوله: ل ؛ومن فوائد اآلية: عناية اهللا سبحانه وتعاىل بالنيب صلى اهللا عليه وسلم بذكره بالربوبية اخلاصة

قالوا  ((     وأما اجتمعا يف قوله تعاىل:  ،وقد سبق لنا غري مرة أن ربوبية اهللا سبحانه وتعاىل عامة وخاصة ))

  )). وهارونآمنا برب العالمين رب موسى 

  .))  فال تكونن من الممترين ((لقوله:  ؛ومن فوائد اآلية: أن الشك ينايف اإلميان

. فإن النيب )) فال تكونن من الممترين (( لقوله: ؛ومن فوائدها: أنه قد ينهى عن الشيء مع استحالة وقوعه 

  من هؤالء الصنف. ،عليه والصالة والسالم لن يكون من ذلك

 ربك الحق من  ((ألن قوله:  ؛عناية اهللا سبحانه وتعاىل بالرسول صلى اهللا عليه وسلم بالتثبيتومن فوئد اآلية: 

يقتضي استمراره على هذا الثبات وال شك أن يف  )) فال تكونن من الممترين ((وقوله:  ؛يقتضي ثباته عليه ))

   هذا من تأييد الرسول صلى اهللا عليه وسلم وتثبيته ما هو ظاهر .

ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم اهللا جميعا إن اهللا على  مث قال اهللا تعاىل: (( 

  ))  كل شيء قدير

لكن ختتلف  ؛من فوائد هذه اآلية: أن األمم قد ختتلف مناهجها، وإن اتفقت على أصل واحد وهو اإلسالم

  )) ومنهاجا لكل جعلنا منكم شرعة لقوله تعاىل: (( ؛املناهج

الناس على كذا فكيف أشذ  : واهللاال يقول ،ومن فوائدها: أن اإلنسان جيب عليه إتباع  احلق وال ينظر إىل غريه

يشتمل الوجهة الشرعية والوجهة  )) ولكل وجهة ((ألن قوله:  ؛بل جيب عليه أن يتبع احلق أين ما كان ؛عنهم

فالوجهة القدرية معروفة من الناس من يهديه اهللا  ؛ا وجههم  إليه قدراوم ،القدرية يعين ما وجه اهللا إىل العباد شرعا

فال يغرنك اجتاه  ؛ذل فيضل فيكون اجتاهه إىل الباطلومن الناس من خي ؛سبحانه وتعاىل فيكون اجتاهه إىل احلق

ما قلت قبل قليل يشمل الوجهة  نعم؟ ويشمل )) لكل وجهة هو موليها (( غريك إىل الباطل إذا كنت على احلق

الشرعية وهي اختالف الشرائع بينها فال تظن أن اختالف الشريعة اإلسالمية عن غريها معناه أا ليست حقا، 

  فإا حق من اهللا.

  .))  فاستبقوا الخيرات ((قوله: ل ؛ومن فوائد اآلية: وجوب املسابقة إىل اخلري

فهذه اآلية مما يستدل به  ؛ستباق إىل اخلري ال يكون إال باملبادرة إىل فعلهالاألن  ؛ومنها: األمر يقتضي الفورية 

  لفورية.لعلى أن األمر 

وإن كان بعض الناس يقولون  ؛، دون استبقوا إىل اخلريات)) فاستبقوا الخيرات ((البالغة التامة يف قوله:  :ومنها

ألن استبقوا اخلريات يشمل االستباق إليها واالستباق  ؛وليس بصحيح اآلية ما فيها نزع ؛إا نزع منها حرف جر



 ا؛لخري كن مسابقل فعلك، حىت بنفس لخريل بنفس فعلكحىت ال عىن إذا وصلت إىل اخلري فتقف، املما هو  ؛فيها

ألن املطلوب أن يصل  ؛مل يقل إهدنا إىل الصراط )) إهدنا الصراط المستقيم ((وهذا يشبهه قوله تعاىل: 

ذه مثلها وإن كان بعض املفسرين ه )) إهدنا الصراط المستقيم ((وهلذا قال:  ؛الصراط ويستمر فيه اإلنسان إىل

   ى إىل أا منصوبة بنزع اخلافض، والتقدير: استبقوا إىل اخلريات، لكنها الصواب أا ليست كذلك .حن

  . )) يأت بكم اهللا جميعا أين ما تكونوا ((قوله: ؛ لمن فوائد اآلية: إحاطة اهللا باخللق أين ما كانوا

يوم مجموع له ذلك  ((قوله تعاىل: ل ؛مةاألن اإلتيان باجلمع مىت يكون؟ يوم القي ؛ومنها: اإلشارة إىل البعث

  .))  دو هالناس وذلك يوم مش

وأا شاملة لكل شيء، وقد قال  )) إن اهللا على كل شيء قدير (( ؛ومن فوائد اآلية: إثبات قدرة اهللا عزوجل

   .))  في األرض إنه كان عليما قديرا وما كان اهللا ليعجزه شيء في السموات وال ((اهللا تعاىل: 

  نعم؟  )) ومن حيث خرجت ((مث قال: 

  هل يستفاد من ...؟ الطالب:

قد حيتجون  )) موالها ((ففيها قراءة هو  )) موالها ((وهو  )) موليها (( :أي نعم قد يستفاد على قراءة الشيخ:

 :وعلى قراءة ؛واضح أن الفاعل هو اإلنسان املتجه ))موليهاهو  ((به لكن ال مانع أن نبحث هذا، على قراءة 

أنه ب ممعناه أن اهللا هو الذي واله، وليس فيه دليل على مذهب اجلربية، يعين ليس فيه دليل هل )) هو موالها ((

فتشمل  الوجهة الشرعية  )) موليها ((أما على  ؛موالها الوجهة الشرعية، املراد ا الوجهة الشرعيةألن املراد  ؛حق

وقد تكون  ؛فإا إمنا يراد ا الوجهة الشرعية ،يعين موال إياها موجها إليها )) موالها ((أما  ؛والوجهة القدرية

زاغ اهللا أحينما زاغ، إذا زاغ عن احلق ف اإياه هيوليفيكون اهللا سبحانه وتعاىل  ؛أيضا للوجهة القدرية وال مانع

  قلوم.

  ؟ )) فاستبقوا الخيرات (( الطالب:

   أي نعم حىت ما فيها دليل ما فيها دليل أصال. الشيخ: 

  ما يستفاد...قرأنا هذا نعم  )) ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام ((قال: 

         من حيث (( لقوله:  ؛وجوب التوجه إىل املسجد احلرام أين ما كان اإلنسان يستفاد من هذه اآلية: 

  .))  خرجت

فاألمور اهلامة وهذا أمر هام   ؛ودفع املعارضة فيه ،ومن وفوائدها أيضا: أن األمر اهلام يكرر لتثبيته، والتثبيت عليه  

نسأل ـ وهلذا ارتد من ارتد من الناس  ؛كون املسلمني ينقلون من وجهة إىل وجهة للقبلة أمر هام له شأن عظيم



أحد يعارض  الدفع املعارضة حىت  ،فيكرر ألمور ثالثة وهي: تثبيته، والتثبيت عليه ،ودفع املعارضة ـ؛ اهللا العافية

  .)) فول وجهك شطر المسجد الحرام ؛  ((م جيب الثبوت عليهكناه أنه أمر ثابت حمإذا كلما كرر معألنه 

  )) . المسجد الحرام ((قوله: ل ؛ومن فوائد اآلية: إثبات حرمة املسجد احلرام 

 )) وإنه للحق من ربك ((لقوله:  ؛عن اهلوى وأنه ليس صادرا ،ومن فوائدها: أن التوجه إىل  القبلة هو احلق 

  األحقية مؤكدا بإن والالم. فيهفأثبت 

  .))  من ربك ((اصة اخللربوبية باومن فوائد اآلية: عناية اهللا سبحانه وتعاىل بالنيب عليه الصالة والسالم 

 تعملون بغافل عما  هللا ماو  ((: همن قول اهنأخذ ؛ته خللقهقبتعاىل ومراو  هكمال علم اهللا سبحان  :ومن فوائدها 

  تانقراء )) عما يعملون ((أو  ))



لكنه يكون شيئا إذا تضمن  ؛فإن العدم ليس بشيء ؛ألن العدم احملض ليس بشيء فضال عن أن يكون مدحا

 ؛؟ شيئني: نفي هذه الصفة املعينة املنفية كل ما نفى اهللا عن نفسه فإنه صفة نقص وعيب، ويتضمن كم  ؛إثباته

 لة ليس فيها عيب بوجه من والوجوهوذا نعلم أن صفات اهللا سبحانه وتعاىل كام ؛إثبات كمال ضدها :والثاين

عما  ((أو  )) عما تعملون ((:  قولهل ؛فيكون فيه رد على من؟ اجلربية ؛ومنها: إضافة العمل إىل اإلنسان

ب إن كان يف استكا وال شك أن اإلنسان يضاف إليه عمله، وعمله كسب له إن كان يف اخلري، و  )) يعملون

وعلى كل حال الناس يف هذه املسألة كما مر علينا يف العقيدة  )) لها ما كسبت وعليه ما اكتسبت ((الشر 

، وما فعله أبدا باختيارهمما يفعل شيئا  العمل قسم يرون أن اإلنسان جمرب على ينقسمون إىل ثالثة أقسام:

الدرج درجة درجة هو يف احلقيقة كمن سقط بدون كمن نزل من السطح من   ياالختياري إال كفعله االضطرار 

ومنهم من قال: إن اإلنسان  .ولبال؟ غري مق هذا مقبول لدي املعقول وال ؟ عرفتم ،علمه من أعلى السطح

وال تعلق ملشيئة  مستقل بعلمه وأن اهللا سبحانه و تعاىل ال يصرف العبد إطالقا، فالعبد له احلرية الكاملة يف عمله

ألنه  ؛وهذا يف احلقيقة قول باطل أيضا ؛اهللا به وال تعلق لتقدير اهللا وخلقه بعمل اإلنسان، اإلنسان حر تام احلرية

ألنه مادام اإلنسان حر يف تصرفه معناه بلى؛ أليس كذلك؟  ،يستلزم أن يكون يف خلق اهللا ما ال يقدر عليه اهللا

 ؛وهذا أيضا قول باطل ؛ن يف خلق اهللا ما ال يقدر عليه اهللا بل ما ال يشاءه اهللافيكو  ؛يقدر يعاكس ما يريد اهللا

إن اإلنسان  :؟ احلق أن نقول إذا تبني لنا بطالن هذا وهذا فإنه البد أن يكون احلق يف سوامها، فما هو احلق إذا

الذي ما النائم حركة و رتعش بذلك الفعل االختياري يقع منه باختياره دون رعش وم ونعين ،يفعل الفعل باختياره

ووجه  ؛لكننا نريد ما يفعل اإلنسان باختياره، يقع ذلك باختياره ولكنه حتت مشيئة اهللا وهو خبلق اهللا أيضا ؛يدري

؟ من خلق  توافقون على هذا ؛ة صادقة وقدرةزميكونه خبلق اهللا أن اإلنسان خملوق هللا وفعله كائن بأمرين: بع

وجل هو الذي خلق العظيمة الصادقة والقدرة، فاإلنسان بصفاته وأجزائه ومجيع  اهللا عز؟ اهللا،  العظمية الصادقة

بل هو مبشيئته ، هذا القول  ؛ما فيه كله خملوق هللا عزوجل وال ميكن أن يقع يف ملك اهللا ما ال يريده وال يشاءه



ن اإلنسان جمرب أخذوا بدليل واحد وأطلقوا من أيديهم إ :ألن الذين قالوا ؛ت بيديه باألدلة مجيعاذالوسط أخ

ولكن أهل السنة واجلماعة  ؛والذين قالوا إنه مستقل أخذوا بدليل واحد وأطلقوا الدليل الثاين ؛خراآلدليل ال

 ؛ولكن تصرفه حتت مشيئة اهللا عزوجل كله  اإلنسان يفعل باختياره :واحلمد اهللا أخذوا بأيديهم بالدليلني وقالوا

واملكره على  ؛فالنائم ال حكم لفعله وال لقوله ؛ذا إذا جاء األمر بغري اختياره رفع عنه حكمه، رفع عنه حكمهوهل

مع أنه قد قصد الفعل لكنه جلهله يعفى  بل أبلغ من ذلك اجلاهل بالشيء ال حكم لفعله ؛الشيء ال حكم لفعله

مث قال سبحانه   )) وما اهللا بغافل عما يعملون ((كل هذا يدل على أن اهللا سبحانه وتعاىل رحيم بعباده   ؛عنه

 )) ما كنتم فولوا وجوهكم شطره م وحيثا(( ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحر وتعاىل: 

 ا؛لتوكيد وتوطئة ملا بعدها، يعين الفائدة هنا التوكيد والتوطئة ملا بعدهلوكررت  ،هذه اجلملة تقدم الكالم عليها

وقلنا قبل قليل إن التكرار يف مثل هذه  )) لئال يكون للناس عليكم (( )) يكون للناسلئال  ((وهو قوله: 

ولئال يكون للناس  (( :وهلذا قال هنا  نعم ،واملدافعة ،والتثبيت ،األمور اهلامة يراد منه ثالثة أمور: اإلثبات

ولذلك  ؛عامة منهاألا عامة كل واحد  ظاهرال ما هو بالشيخ : ؟ ما قال شيخنا  السائل:.  )) عليكم حجة

الالم هنا للتعليل، اقرتنت ا  )) لئال يكون للناس ((وقوله:  . لكان احلكم واحددون اآلخرين  لو جاءك واحد

فعل مضارع منصوب بأن املصدرية، وال يضر احليلولة بني الناصب  )) يكون ((وال النافية و ،أن املصدرية

ويش إعرابه؟ اسم يكون إن   )) حجة (( )) لئال يكون للناس عليكم حجة ((وقوله:  ؛واملنصوب بال النافية

للناس من املراد بالناس؟ اآلية جمملة  )) يكون للناس ئالل ((وقوله:  ؛كانت ناقصة، أو فاعل إن كانت تامة

وقد احتج على املسلمني يف هذه  ؛فتشمل كل من احتج على املسلمني بتحوهلم من بيت املقدس إىل  الكعبة

ترك امللة إىل ملة آبائه فهو رجل يتعبد واه وليس على أما اليهود فقالوا إن الرجل  ؛املسألة اليهود واملشركون

باألمس كان األدىن كان يتجه إىل بيت املقدس واآلن أخذته العصبية  ـ؛ والعياذ باهللاـ هذه حجة اليهود  ؛هدى

ظلم من اليهود وإال هم يعرفون يف كتبهم كما ذكر بعض أهل العلم أن  وهذا الشك أنه ظلم، ؛فاجته إىل الكعبة



 ،قال بعض العلماء إن احلجة أيضا لليهودوهلذا  ؛حممدا صلى اهللا عليه وسلم سيتجه إىل الكعبة فيكون من صفاته

، يعين لئال يكون للناس عليكم حجة هذا التعليل تعليل للبقاء ال لالنتقال )) إن يكون لئال ((حجة لليهود يعين 

وعلى هذا فتكون  ؛؟ احلجة أن يقول اليهود إن حممدا يتجه إىل الكعبة فما احلجة إذا ؛لو بقيتم على بيت املقدس

يعين أنكم إن بقيتم احتج عليكم اليهود بأنكم بأن هذا  ؛من الوجهني السليب واإلجيايب ؛ حجة اليهود من وجهني

حجة أخرى أم يقولون لو   ؛ألن حممدا أخربت به التوراة يتجه إىل الكعبة ؛ ت به التوراةليس حممدا الذي أخرب 

رسول ما صار باألمس يتجه إىل بيت املقدس واآلن يتجه إىل الكعبة ولكنه رجل يتبع هواه  نكان حممدا م

فصار حجة اليهود من ؛ ففي األول داهننا مث بعد ذلك أخذت العصبية فاجته إىل قبلة آبائه وأجداده ؛ويداهن

 ن حتول حجتهم أنه يتعبد واهإو  املنتظر؛وجهني سواء إن بقي فحجتهم أنه ملا مل يتجهوا القبلة ما صار الرسول 

ذكر بعض العلماء أن  ؛ إذا يكون التعليل هنا تعليل للتحول وللبقاء ـ؛ والعياذ باهللاـ ما هو على هدى من اهللا 

هذا  ونحيتجون على الرسول عليه الصالة والسالم يقول ؛ ضا، يدخل فيها املشركونأي الناس يدخل فيها املشركون

هاجر إىل مدينة مث رجع إىل قبلتنا فسريجع إىل ديننا حني وخالفنا يف قبلتنا فينا  نايف عقيدت االرجل خالفن

يقلبون ))  ف القول غرورازخر ((  ـ والعياذ باهللاـ أنتم تعرفون أهل الباطل مقلبون، يعين يقلبون  ؛فيحتجون ذا

ألم يريدون غرضا واهللا سبحانه وتعاىل يبتلي العباد مبثل هؤالء الذين يقلبون احلقائق وجيعلون من  ؛احلق باطال

بل إن حتوله مع ختوفه العظيم عليه  ؛احلق باطال ، وإال فكيف ميكن أن يكون حجة هلؤالء وهؤالء ما يف حجة

ما ندرك حقيقتها، يعين الصالة والسالم مما وقع من االعرتاضات واملضايقات، وتعرفون املسألة حنن ما نتصور 

سيقول السفهاء  ((كونه يتحول مع توقعه ذه املعارضات ألن اهللا قال له سبحانه وتعاىل:   ؛حقيقة اليت حصل

 حتوله مع هذه التوقعات ويش يدل عليه؛ املسألة سيكون فيها األخذ والرد ومضايقات إذا )) من الناس ما ولهم

وأنه يتعبد لوحد  هبل هو أكرب دليل على صدق؛ ؟ يدل على صدقه، ويف احلقيقة ليس دليال على ما يزعم هؤالء

بل يتبع ما جاءه من  ؛هواهقيل له اجته إىل هذا فاجته وقيل اجته إىل هذا فاجته ما يريه أن يتبع  ؛من اهللا عزوجل



على الضمري يعود على من؟ املسلمني،  )) عليكم (( )) لئال يكون للناس عليكم حجة ((والوحي.وقوله: 

على الرسول للتلبيس وإبطال  ألن كل حجة حيتج ا ؛عموما الرسول عليه الصالة والسالم وألتباعه املؤمنون

فإذا جاء من يلبس صار  ؛ألن أتباعه إمنا تبعوه ألنه على احلق ؛الدعوة فهي يف احلقيقة حجة على مجيع أتباعه

حجة  )) لئال يكون للناس عليكم حجة ((وقوله:  ؛فهو حجة عل اجلميع ؛ذلك تلبيسا لطريقهم ومنهاجهم

والذين  وال يلزم من االحتجاج قبوله، قال اهللا تعاىل: (( ؛؟ حجة باطلة هل هذه حجة حقيقية أو حجة باطلة

، فاالحتجاجات ليست كلها  )) باطلة في اهللا من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهميحاجون 

ولو صيغت صيغة الدليل والربهان، أو إن كانت حبق فهي مقبولة وحجة، وإال فهي باطلة ولو أقيمت ؛ مقبولة

اج الفالسفة على طريقتهم، جحتأرأيتم  اال ؛الدليل والربهان فإا تعترب باطلةصيغة حىت لو صاغت من حيتج ا 

هذه احلجج هم يأتون  ؛احتجاج املعتزلة، احتجاج اجلهمية على طريقتهم، احتجاج القدرية على طريقتهم وهكذا

  حبجج عظيمة لكنها كما قيل: 

    .  حقا وكل كاسر مكسور   حجج تهافت كالزجاج تخالها                              

شبهة باطلة نعم؟ هؤالء الذين يريدون أن حيتجوا على املسلمني تعترب نعم ما تقوم هلم حجة، حججهم كلها 

جة صحيحة؟ كال، بل هي من أبطل احلبتحوهلم من بيت املقدس إىل مكة أو إىل مسجد احلرام هل هذه 

لئال يكون للناس  ((اهللا:  وهلذا قال ؛ولكن مع ذلك ال مانع أن اإلنسان يتسلح ولو للحجج الباطلة ؛احلجج

واملراد بالذين ظلموا املعاندون املكابرون الذين ال  )) إال الذين ظلموا (( )) مهعليكم حجة إال الذين ظلموا من

؟  أيش تقولون يف إال هنا هل هي متصلة أو منقطعة )) إال الذين ظلموا ((وقوله:  ؛يرعون للحق مهما تبني

فالذين قالوا إنه  ؛ ومنهم من قال إنه منقطع ؛منقطع ؟ فمنهم من قال إنه متصلمبعىن هل االستثناء متصل أو 

منقطع قالوا إال مبعىن لكن يعين: لئال يكون للناس عليكم حجة لكن الذين ظلموا منكم لن تنجوا من حماجتهم 

 ؛ىن من الناسومن قال إنه متصل قال لئال يكون للناس عليكم حجة إال الذين ظلموا فيكون مستث ؛وخماصمتهم



 لئال ((ألن قوله:  ؛واألقرب عندي واهللا أعلم أن االستثناء منقطع ؛ألن الناس منهم ظامل ومنهم من ليس بظامل

هلذه  ينه لن يرعو إلكن من ظلم منهم من اليهود أو املشركني ف ؛هذا عام شامل )) يكون للناس عليكم حجة

ولكن الذي يقرب من هذا السياق أنه منقطع . لئال تنتفع حجة هؤالء الظاملني. اهللا عزوجل ااحلكمة اليت أبا 

إن اهللا تعاىل بني للرسول عليه الصالة والسالم  )) لئال يكون للناس عليكم حجة إال الذين ظلموا ((يقول: 

الذي يظهر جدا، ف، ضعيف عىناملولكن يف احلقيقة هذا ضعيف  ؛حيتج عليهم إال الظاملنيأحد وأصحابه إنه ما 

يعين مهما قالوا من الكالم ومهما قالوا  ؛اهللا أكرب )) فال تخشوهم واخشوني ((قال:   يل أن االستثناء منقطع

فاخلشية واخلوف متقاربان إال أن أهل  ؛من زخارف القول ومهما ضايقوا من املضايقات فال ختشوهم، ال ختشوهم

 )) إنما يخشى اهللا من عباده العلماء ((لقوله:  ؛إال مع العلم العلم يقولون إن الفرق أن اخلشية ال تكون

والفرق الثاين  ؛اخلشية ال يكون إال مع العلم ماخبالف اخلوف فقد خياف اإلنسان من املخوفة وال يعلم عن حاله أ

يقولون: إن اخلشية تكون لعظم املخشي واخلوف لضعف اخلائف وإن كان املخوف ليس بعظيم نعم؟ فتقول 

فهو ظاهر  قح هذا الفر صوعلى كل حال إن  ؛نعم؟ أليش؟ لضعفه، هكذا فرض ةف من املراهقامثال: الصيب خي

أليس يف فرق أن اخلشية أشد من اخلوف :  ئلالسا . وهي إمنا اخلشية تكون مع العلم لكن الفرق األول واضح

ا بعضهم قالوا  وإال ال ما هو ظاهر:  الشيخ ؟ عن علم األأشد إذ أن هذه املادة اخلاء والشني تدل على إ

ختشوا من؟ الذين ظلموا، مهما كان  )) فال تخشوهم ((طيب وقال:  .ومنه الشيخ الكبري لكن فيها نظر القوة

ألنه كما  ؛أتى بعد النهي باألمر )) واخشوني ((؟  ظلمهم ال ختشاهم مادمت على حق ال ختاف من أحد نعم

فأوال فرغ قلبك من كل خشية بغري اهللا مث مكن خشية اهللا من  ؛املوانع أوال مث أسلم زليقال التخلية قبل احللية، أ

يكون الوارد عليه واردا على شيء  حينئذ فإذا كان احملل قابال ؛حىت يكون احملل قابال ئبزل الشواأقلبك، فأنت 

واألمر هنا كما سيأتينا إن شاء اهللا يف الفوائد األمر واخشوين ألي  )) تخشوهم واخشوني فال ((ال ممانعة فيه 

إمتام  )) م نعمتي عليكموألت ((  على املرء أن خيشى اهللا وحدهالواجب شك  لوجوب بالاشيء؟ للوجوب، 



 (( ؛نعم؟ لئال يكون للناس وألمت))  لئال يكون ((معطوف على قوله:  )) وألتم ((وقوله:  ؛الشيء بلوغ غايته

النعمة ما  )) نعمتي ((وقوله:  ؛واإلمتام بلوغ الشيء غايته، والغالب أنه يكون يف الكمال )) أتم نعمتي عليكم

 ؛، لكن الغالب يف النعمة أن تكون يف اخلريبالفتح  ويقال نعمةبالكسر ويقال نعمة  ؛هي؟ ما ينعم به اإلنسان

هذه  )) وألتم نعمتي ((وقوله: ,  )) ونعمة كانوا فيها فاكهين ((والنعمة التنعم من غري شكر كما قال تعاىل: 

يف أول اهلجرة عند حتويل يعين ، جرةبعد يوم اهلالطالب :؟ ))  وألتم نعمتي عليكم ((نزلت مىت؟ مىت نزلت 

 )) اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ((القبلة يعين يف السنة الثانية وال يعارضها قوله تعاىل: 

اليوم أكملت لكم دينكم  ((نعم ال تعارضها ألن املراد يف آية املائدة  وقد نزلت يف يوم عرفة يف حجة الوداع

يف هذه الشريعة  )) تم نعمتي عليكمألو  ((هنا ما وأ ؛لعام يف كل الشريعةاإلمتام ا )) وأتممت عليكم نعمتي

ألنه سبق أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم كان يقلب وجهه  ؛ ن بيت املقدسعاخلاصة وهي استقبال الكعبة بدال 

فهذه الشك أا من نعمة اهللا عزوجل أن أنعم على املسلمني  ؛ يف السماء ينتظر مىت يؤمر بالتوجه إىل الكعبة

والذي كما قال بعض أهل العلم هو قبلة مجيع  ؛الذي هو أول بيت وضع للناسبأن يتجهوا إىل هذا البيت 

رى األنبياء كما ذكره شيخ اإلسالم رمحه اهللا أن الكعبة قبلة مجيع األنبياء وأن اجتاه اليهود إىل بيت املقدس والنصا

أضاف اهللا تعاىل النعمة إليه ألنه  )) وألتم نعمتي عليكم ((وقوله:  ؛دينهم من شرق هذا مما غريوا يفاملإىل 

وانظر إىل  ؛هو الذي يصديها ويوليها على عباده ولو ال هذه النعمة العظيمة ما بقي الناس طرفة عني اصاحبه

)) يف النعمة قال:  أنعمت عليهم غير المغضوب عليهمهدنا الصراط المستقيم صراط الذين ا (( :قوله تعاىل

نعم  )) المغضوب عليهم (( :صراط الذين غضبت عليهم بل قال :ويف الغضب ما قال )) أنعمت عليهم ((

)) مث إن املغضوب عليهم  وأنى ال ندري أشر أريد بمن في األرض أم أراد بهم ربهم رشدا وهي نظري قوله: ((

وألتم  .((من اهللا فقط بل من اهللا سبحانه وتعاىل ومن أولياءه من الرسل وأتباعهمليس  على هؤالء الغضب

نعم للتعليل يعين وألجل  الشيخ :للتعليل ،  الطالب :لعل هنا أيش معناه؟  )) نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون



 ؛ويقال هداية اإلرشاد وهداية التوفيق ؛ة وهداية عملي ،واهلداية كما مر علينا نوعان: هداية علمية ؛أن تدوا

والعملية أن يوفق  ؛فاهلداية العلمية معناها أن اهللا يفتح على اإلنسان من العلم ما حيتاج إليه يف أمور دينه ودنياه

بل إن العلم بدون عمل يكون ؛ وهلذا ال خري يف علم بدون عمل ؛ثانية غايةوالاألوىل الوسيلة  ؛لعمل ذا العلمل

 ((العلة األوىل ما هي؟  ؛هذه هي العلة الثالثة من هذه العلل )) ولعلكم تهتدون ((وقوله:  ؛على من رزقه وباال

 ((، والثالثة: )) وألتم نعمتي عليكم ((والعلة الثانية:  )) لئال يكون للناس عليكم حجة إال الذين ظلموا منهم

ووجه كوا شاملة أم ما  ؛وهنا اهلداية شاملة للهداية العلمية والعملية يعين علما وعمال )) ولعلكم تهتدون

 ؛مث إن اهللا وفقهم لالهتداء إليها ؛علموا أن مرضات اهللا سبحانه وتعاىل يف التوجه إىل الكعبة إال مبا علمهم اهللا

لفجر وكان اإلمام إىل الشمال واملأمومون إىل ا صالة أتاهم اخلرب وهم يصلون ؟ أبدا، بل إن أهل قباء هل مانعوا

فصار اإلمام حنو  ؛؟ توجهوا يف صالم إىل الكعبة اجلنوب فأخربهم بأن القبلة حولت إىل الكعبة فماذا صنعوا

ألن انتقال اإلنسان إىل ما  ؛هذه هداية عملية عظيمة ؛اجلنوب واملأمومون حنو الشمال وكلهم وجوههم إىل الكعبة

؟ يدل على قوة إميام، وثقته بربه  به ذه السهولة مع توقع املعارضات واملضايقات ويش يدل عليهأمر اهللا 

هكذا جيب على كل مؤمن إذا جاء أمر اهللا أن ميتثل األمر واهللا سبحانه وتعاىل سيجعل له من  ؛سبحانه وتعاىل

أخشى أن الناس يعريونين،  ،شى من املضايقاتال يقول واهللا هذا أخ ،ألن تقوى اهللا فيها تيسري األمور ؛أمره يسرا

 ))  ولعلكم تهتدون (( ؟ طيب فإن اهللا يدافع عن الذين آمنوا نعم ؛هذا ال يضر ؛أخشى أن الناس يستهزئون يب

 كما أرسلنا فيكم رسوال منكم(()) هذه أيضا منة ثالثة، رابعة وجهت إىل املؤمنني  كما أرسلنا فيكم رسوال ((

كما أنكم أيضا كما أنكم قد   )) تهتدون ولعلكم (( )) وألتم (( )) لئال يكون ((يعين هذا داخل يف قوله:  ))

يعين معناه أن نعمة اهللا علينا التوجه إىل الكعبة  ؛أرسل فيكم هذا الرسول النيب عليه الصالة والسالم إىل آخره

كما أرسلنا ((  ؛لرسول صلى اهللا عليه وسلم عظيمةبابدال عن بيت املقدس أا عظيمة كما أن نعمته علينا 

واإلرسال مبعىن البعث، والبعث مبعىن اإلرسال أيضا، يعين أنه مرسل  )) رسوال منكم (( )) فيكم رسوال منكم



وكيف  ؛مبا شرع، نعم مبا شرعالطالب : ؟  من اهللا وذلك ألن اهللا سبحانه وتعاىل خلق اخللق للعابدة وكيف يعبد

، لو أن اإلنسان ذا مما يرضاه اهللا تعاىل أن نتعبده به وهذا مما يرضاه؟ ال ميكن ذلك إال بواسطة الرسليعرف أن ه

ولو وكل إليه بالعبادة ما اجتمع الناس على عبادة  ؛؟ نعم وكل إىل عقله بالعبادة ما أرجع بيت اهللا أليس كذلك

مة واحدة كل إىل عقله بالعبادة ما كانت أمتنا أولو أن اإلنسان و  ؛لكان كل واحد هذا هو الصواب وميشي ؛اهللا

ومثل بسيط لو قيل لك تطهر للصالة ومل  ؛فعلى كل حال ال ميكن لنا مبجرد عقولنا أن ندرك كيف نعبد اهللا نعم

 ،نعم يبني لك هذا الطهور كيف تتطهر؟ جييء واحد ميكن يقول لك تطهر الزم أين أطهر من اهلام إىل اهلام،

 شكل نديجييء آخر ويقول ع ؛وأطراف قدمني ما أطهر إال الكف واجلبهة واألنف والركبتنيوجييء واحد يقول 

من نعمة اهللا بإرسال هذا الرسول حممد صلى اهللا  ههذو  ؛فلو ال أبان لنا كيف نعبده ما عرفنا كيف نعبده ؛ثاين

في رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وما طائر لقد تو  (ذر:  وهلذا قال أبو ؛عليه وسلم الذي بني لنا كل شيء

الرسول صلى اهللا عليه  هاحىت الطيور يف السماء علمنا عن ) يقلب بجناحيه في السماء إال ذكر لنا منه علما

 ((وهلذا قال:  ؛كل ما حنتاج إليه يف أمور ديننا ودنيانا فقد علمنا إياه هذا الرسول  ؛وسلم وهذا عام يف كل شيء

؟ وقد سبق لنا أنه إذا  ما سبق هل املراد منكم نسبا أو منكم جنسا )) منكم ((ويف قوله:  ))؛ يتلوا عليكم

هو الذي  ((قال اهللا تعاىل:  ؛فاملراد اجلنس، وإذا قال: منكم أو منهم فاملراد النسب )) من أنفسكم (( :قال

المؤمنين إذ بعث فيهم رسوال من ن اهللا على ملقد  ((وقد قال اهللا: ))  بعث في األميين رسوال منهم

 ؛، يقرأ عليكم آياتنا؟ يقرأ ما معىن يتلوا )) يتلوا عليكم آياتنا (( ؛واملؤمنون فيهم العرب وغري العرب )) أنفسهم

ثالث  إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم علينا بيانه )) ((فيأيت ا كما مسع، قال اهللا تعاىل: 

؟ لفظا  بيانه ومعىن وال لفظا ))فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه(( ؛بواسطة جربيلقرآن و حل: مجع امر 

 وهلذا القرآن واحلمد هللا مبني لفظه ومعناه، ليس فيه شيء يشتبه على الناس إال اشتباها نسبيا حبيث يشتبه ؛ومعىن

 ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون ((ؤال حول سالسائل  له؛ أنه تقديره   على دون آخر أو يف حال دون أخرى



طيب إذ كان زائدا على ما سبق  ؛ زائد على العامالشيخ  ؟ هل هو تقدير ما سبق أو هو زائد على ما سبق ))

أنه ب؟ أيه لكن رجحنا أا عامة، فالظاهر يل أن القول  يه الصالة والسالم خارجا عن الفأين ما علم الرسول عل

يعلمنا ما مل نكن نعلم   :قائل؟ ألنه لو قال  سبق فيعلمكم مل تكونوا تعلمون، أنه أوسع نعممن باب تقدير ما 

مهما قدرت من التقديرات وجدته داخال يف  خيرج عنها؛ ؟ قلنا هو داخل يف الكتاب والسنة ما اآلخرةأمور من 

إذا األصل يف بين آدم اجلهل أو  ؛ملكنه ذكر بالتقدير وبيان املهنة ألنه يعلمنا ما مل نكن نعل ؛الكتاب والسنة

قيقة وارد على اجلهل، هو مما يدل على يف احلألن العلم وارد ، كل ما علمنا من العلم فإنه  ؛العلم؟ أصل اجلهل

 ))يعلمكم ما لم تكونوا تعلمون((حيث كان األصل فيه اجلهل ولكنه يتعلم بتعليم اهللا . وقوله: نقص اإلنسان 

علم  ,فعلم الساعة مثال علم  ؛ليس على عمومه فإنه خيص منه ما ال ميكن االطالع عليه من عليم الغيب هذا

 ((تعلم، حىت أقرب األمور إلينا ما نعلمه وهي؟ الروح  مامع أننا ال نعلمه ألن هناك أشياء من أمور الغيب 

يكون ما مل تكونوا  فعلى هذا )) قلياليسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إال و 

أما ما ال ميكن العلم به فإن هذا ما علمنا به وال  ؛أي ما مل تكونوا تعلمون مما حتتاجون إيل العلم به ؛تعلمون

 ؛إال اهللا كعلم الساعة ونزول املطر وعلم املستقبل إال ما أعطاه اهللا رسوله هأعلم منه مثل علم الغيب ال يعلم

مما يتعلق بصفات اهللا فإنه ال ميكن   به، صفاته فإن هذا ال ميكن اإلحاطةو بكيفية أمساء اهللا  وكذلك العلم

، مع رؤيتها هللا لكنها ال تها لهمع رؤي )) ال تدركه األبصار ((وهلذا قال اهللا سبحانه وتعاىل:  ؛اإلحاطة بكيفيته

أخربنا اهللا عن أفعال كثرية من أفعاله   )) وهو يدرك األبصار وهو اللطيف الخبير ((تدركه وهذا يف اآلخرة 

أخربنا اهللا  ؛وغري ذلك من أفعاله وهل حنن نعلم الكيفية؟ ما نعلمها ىل مساء الدنيا إعلى األرض ونزوله ستوى كا

بل عجبت  ((قراءة بضم التاء وهي قراءة سبعية ب )) بل عجبت ويسخرون (( عن نفسه أنه يعجب لقوله:

وكذلك أيضا أخرب النيب عليه الصالة والسالم أنه يضحك فهل ميكن لنا أن نتصور أو أن نبني  )) ويسخرون

ول لنا وال ميكن لنا ألن هذا جمهول، هذا جمه ؛هذه الكيفية ؟ ال، ال ميكن أن نتصورها وال أن نبني هذه الكيفية



 أذكروني ((أوال إعراب اآلية  )) كفرونفاذكروني أذكركم واشكروا لي وال ت ((اهللا تعاىل:  مث قال  اإلحاطة عنه

أربع كلمات: فعل أمر، واو الفاعل، نون الوقاية، ؟  من كلمات صارتكم   ؛ فعل أمر، يأتيها نون الوقاية فيك ))

فقوله  ؛ )) أذكروني ((ملاذا ؟ ألنه كان جوابا لألمر وهو قوله:  )) أذكركم ((هذا فعل أمر جوابه ياء مفعول؛ 

يعين عمل موجزة، العمل ذكر اهللا عزوجل واجلزاء؟ ذكر اهللا لعبده، أيهما أعظم؟  )) أذكروني أذكركم ((تعاىل: 

 قل إن كنتم تحبون اهللا فاتبعوني (( :وهلذا قال اهللا ؛الثاين، يعين كون اهللا يذكرك أعظم من كونك يذكره

وهلذا مل يأيت اجلواب  ؛هو الغاية، الغاية أن حتصل حب اهللا هذا ألنه )) يحببكم اهللا ((اجلواب  )) يحببكم اهللا

ألن الشأن كل  ؛إن كنتم حتبون اهللا فاتبعوين حيب اهللا لكن اجلواب حيببكم اهللا :املتوقعالوجه املتوقع،  جهعلى الو 

 )) أذكروني ((وقوله:  ؛ )) فاذكروني أذكركم ((الشأن، أذكركم،  صفةهنا أذكروين هذا  ؛الشأن أن حيبه اهللا

ال وإن في الجسد أ (األصل ذكر القلب  ؛فعل أمر، ومباذا يكون بالذكر؟ يكون بالقلب وباللسان وباجلوارح

وذكر اهللا باللسان أو باجلوار ح بدون  مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله )

القلب؟ أذكره بالقلب أن ، وكيف أذكره بحقيقة أن الذكر ذكر اهللا تعاىل بالقلب ؛ما هو ذكر   القلب هو 

حبه وعظمته وغري ذلك، وهذا أمر الزم  رحضليه ويرجوه وخيافه ويستعينيب إىل اهللا يتوسل  هقلبباإلنسان 

 ، كذلكبعظمتها وانتظامها وطلوعها وغروا، قد أن الكون كلها من آيات اهللاتكذلك أيضا اإلنسان يع  ؛لإلنسان

ذه   الدليلإىل غري ذلك  )) وتلك األيام نداولها بين الناس ((القمر والنجوم وكذلك الليل والنهار واألحوال 

وكل شيء منها له داللة خاصة منها ما يدل على عظمته ومنها ما  على من ؟ على من دبر هذه األشياءاألشياء 

حكمة لكن بعضها أخص من بعض يف يدل على عظمة السلطان ومنها ما يدل على احلكمة وهي كلها 

ذكر اهللا باللسان يشمل  ؛كر إىل غري ذلكفهذا ذكر القلب باحملبة والتعظيم واإلنابة واخلوف والرجاء والت ؛الداللة

ال إله إال اهللا وحده ال شريك له له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير. وسبحان اهللا  مثلالذكر املعروف 

ويشمل القراءة للقرآن، ويشمل الدعاء، ويشمل كل قول يقرب إىل اهللا  ؛وما أشبه ذلك ،كربواحلمد هللا واهللا أ



ألن كل قول يقرب إىل اهللا فهو من الطاعة والطاعة مأمور ا وفاعل الطاعة يستشعر أنه يفعلها ألي  ؛عزوجل

ا جعلنا الذكر ذا املعىن العام إذا فيكون هذا ذكر، يكون هذا ذكر اهللا عزوجل، وإذ ؛؟ طاعة هللا وتقربا إليه شيء

 الذاكرين دةعاوهلذا ممكن أن تكون طاعة الذاكرين أن تكون  ؛أمكن لإلنسان أن جيعل مجيع أقواله ذكرا هللا

كيف   ؛يكون الذكر باجلوارح ، الذكر باجلوارح ؛ من أجل النية ن تكون عبادة الغافلني عادة كل هذاأو  عبادم؛

ألنك عندما تفعلها تكون طائعا  ؛ بالصالة والركوع والسجود واجلهاد والزكاة كلها ذكر هللا؟ القيام  الذكر باجلوارح

وأقم الصالة إن الصالة تنهى عن الفحشاء  ((وهلذا قال اهللا :  ؛تكون ذاكرا هللا يف هذا الفعل ؛ وحينئذ هللا

  وهذا أحد القولني يف هذه اآلية. ذكر اهللا أكرب، ا تضمنته منقال بعض العلماء ومل )) والمنكر ولذكر اهللا أكبر

مثال عندنا الفقري  ؛، وعند اإلطالقمبا تقتضي أن نعرف ألن املعاين إذا قرنت مع غريها فسرت هذه املسألة جيب 

الرب والتقوى إذا قرنا مجيعا فسرت كل واحد مبا به، وإذا أفرد  ؛واملسكني إذا قرنا فسرت كل واحد مبا تقتضي

ذكر اهللا، قراءة القرآن خاصة والذكر و ثال هذا الرجل قرأ القرآن مذكر عند اإلفراد، أما ال ؛أحدمها مشل اآلخر

وهل  ؟ وهل هي ذاتية ؟ هل هي من صفات اهللا )) أذكركم (( )) فاذكروني أذكركم ((وقوله تعاىل:  . خاص

هل هي  وعن الثاين ؛؟ من صفات اهللا ؟ اجلواب عن األول من صفات اهللا وال ال جيابية أو السلبيةهي من اإل

هنا  ))أذكروني أذكركم  ((؟ . وقوله:  كذا، ؟ إجيابية وعن الثالث إجيابية أو سلبية ؛؟ فعلية ذاتية أو فعلية

 إن ذكرني في مأل(وهلذا جاء يف احلديث الصحيح:  ؛مطلق، وتبني من الصيغة أن األمر اجلزاء من جنس العمل

 ؛فاذكروين بفتح الياء )) فاذكروني أذكركم ((فيها قراءة  )) فاذكروني أذكركم (( . ذكرته في مأل خير منه )

اللغة  حيث إن من ؛لكنها يف القرآن تتوقف على السماع ؛وفتحها وحذفها ختفيفا يعين ياء املتكلم جيوز إسكاا

لكن بالنسبة للقرآن تتوقف على السماع، وهنا فيها قراءة  ؛احلذفو العربية جيوز فيها الفتح واإلسكان ويش بعد؟ 

          . وقوله:  )) فاذكروني أذكركم ((



؟ القيام يف الصالة والركوع والسجود واجلهاد والزكاة كلها ذكر هللا؛ ألنك  ، كيف الذكر باجلوارح الذكر باجلوارح

وأقم الصالة إن الصالة  ((عندما تفعلها تكون طائعا هللا؛ وحينئذ تكون ذاكرا هللا ذا الفعل؛ وهلذا قال اهللا: 

قال بعض العلماء: وملا تضمنته من ذكر اهللا أسبق، وهذا أحد  )) تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر اهللا أكبر

. هذه املسألة جيب أن نعرف؛ أن املعاين إذا قرنت مع غريها فسرت مبا خيتص به، وعند  القولني يف هذه اآلية

فسر كل اإلفراد تشمل مثال عندنا الفقري واملسكني، إذا قرنا فسر كل واحد مبا ختتص به؛ الرب والتقوى قرنا مجيعا 

واحد مبا خيتص به، و إذا أفرد أحدمها مشل اآلخر؛ فالذكر عند اإلطالق، أما إذا أفرد هذا الرجل قرأ القرآن وذكر 

هل هي من صفات  )) فاذكروني أذكركم، أذكركم ((. وقوله تعاىل:  اهللا؛ فهنا قراءة القرآن خاصة والذكر خاص

؟ من  ؟ اجلواب عن األول من صفات اهللا وال ال و السلبيةاهللا وهل هي من الذاتية  هل هي من اإلجيابية أ

؟ نعم؛  ؟ إجيابية؛ كذا ؟ فعلية؛ وعن الثالث: إجيابية أو سلبية صفات اهللا؛ وعن الثاين: هل هي ذاتية أو فعلية

هنا مطلق ولكن يتبني من صيغة األمر والبيان أن اجلزاء من جنس العمل وهلذا  )) أذكروني أذكركم ((وقوله: 

فاذكروني  (( . ) من ذكرني في مأل ذكرته في مأل ذكرته في مأل خير منه (جاء يف احلديث الصحيح: 

فتح الياء، يعين ياء املتكلم جيوز إسكاا وفتحها  )) فاذكروني )) (( فاذكروني أذكركم ((فيها قراءة  )) أذكركم

وحذفها ختفيفا؛ لكنها يف القرآن تتوقف على السماع؛ إن من حيث اللغة العربية جيوز فيها الفتح واإلسكان ويش 

 ((. وقوله:  )) فاذكروني أذكركم ((بعد؟ واحلذف؛ لكن بالنسبة للقرآن تتوقف على السماع؛ وهنا فيها قراءة 

اشكروا  ((فعل أمر من شكر؛ وقد اختلف أهل العلم بالعربية هل  )) اشكروا )) (( وا لي وال تكفرونواشكر 

هي اشكروين أو غريها؛ فقال بعضهم إا هي هي، وأن شطر تتعدى بنفسها وتتعدى بالالم؛ فيقال  )) لي

 ((ما، وأن املفعول هنا يف شكره، ويقال شكر له؛ وقال بعضهم إا ليست مبعناها وأن شكر تتعدى بنفسها دائ

حمذوف؛ يعين اشكروا يل ما أنعمت عليكم، ما أنعمت عليكم، أو نعميت ، أو ما أشبه ذلك؛  )) اشكروا لي

 واخلالف يف هذا ال يرتتب عليه كبري فائدة؛ ألن اجلميع متفقون على أن املراد ذا األمر القيام بشكر اهللا عز



 يه؛ والشكر يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون باجلوارح، وال يكون إال وجل؛ وذلك بامتثال أمره واجتناب

؛ احلمد يكون وا يف مقابلة نعمة؛ فسببه أخص من سبب احلمد، ومتعلقه أعم من متعلقة احلمد، أرجوا أن تنتبه

حلمد؛ أما الشكر باللسان لكن سببه كمال احملمود وإنعام احملمود؛ فإذا كان سببه إنعام احملمود كان الشكر أعين ا

فثالثة: يكون بالقلب، وباللسان،  نعمة، النعمة، نعمة املشكور؛ أما متعلقهالطالب : الفإن سببه واحد ما هو؟ 

وباجلوارح؛ خل بالكم الفرق بني احلمد والشكر أكثر الناس ما يعرفون الفرق بينهما؛ فيختلفان إذا من حيث 

؟ كمال احملمود وإحسان احملمود؛ فاهللا جل وعال  السبب، وخيتلفان من حيث املتعلق؛ سبب احلمد أيش قلنا

بب الشكر؟ النعمة، نعمة املشكور؛ أما املتعلق فاحلمد يكون باللسان فقط، حيمد على كماله وعلى إنعامه؛ وس

  ؟ باللسان والقلب واجلوارح؛ وعليه قول الشاعر: والشكر يكون

  .أفادتكم  النعماء  مني  ثالثة      يدي ولساني والضمير المحجبا                          

طيب ما هو الشكر بالقلب؟   القول؛ والضمري احملجبا القلب.فيدي هذا الشكر للجوارح؛ لساين باللسان يعين 

وجل؛ فيحب اهللا سبحانه وتعاىل هلذه اإلنعام؛  الشكر بالقلب أن يقر اإلنسان بقلبه أن هذه النعمة من اهللا عز

اهللا ، فإن اإلنسان إذا شعر بأن هذه النعمة من  ) هأحبوا اهللا لما يغذوكم به من نعم (وهلذا ورد يف احلديث: 

أحب اهللا؛ ألن النفوس جمبولة على حمبة من حيسن إليها؛ هذا تعلق الشكر بالقلب؛ تعلقه باللسان التحدث 

وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه  )) وأما بنعمة ربك فحدث ((بنعمة اهللا ال افتخارا بل شكرا قال اهللا تعاىل: 

أما الشكر باجلوارح فأن يقوم اإلنسان بطاعة اهللا، ويصرف )؛  أنا سيد ولد آدم يوم القيمة وال فخر (وسلم: 

هذه الطاعة مبا جعلت له قصدي هذه النعمة ، ويصرف هذه النعمة ملا جعلت له؛ فإن هذا من شكر النعمة؛ 

على القول بأن الشكر تتعدي بنفسها والالم ال إشكال يف املوضوع؛ ألن املعىن:  )) اشكروا لي ((وقوله تعاىل: 

يل، واشكروين واحد؛ أما على القول الثاين: أن شكر تتعدى بنفسها فالالم هنا لإلخالص يعين اشكروا  اشكروا

))  وال تكفرون ((وجل؛ ألنه هو أهل الشكر. وقوله:  يل ال لغريي؛ فيكون هنا بيان املشكور له وهو اهللا عز



من أفعال اخلمسة ؟ فاجلواب: أن النون  أصله لو قال قائل كيف وال تكفرون ال ناهية وهنا جاءت النون مع أا

فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فال  ((هنا للوقاية وليست نون اإلعراب؛ ومثله قوله تعاىل: 

 فال يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون ((وإال يستعجلون؟  يستعجلون،  )) يستعجلون

أي ال جتحدون أو ال جتحدوا نعميت؛ بل قوموا بشكرها وإعالا  )) وال تكفرون ((فالنون هنا للوقاية؛ وقوله:  ))

وإظهارها؛ وهلذا إذا أنعم اهللا على عبده النعمة فإنه حيب منه أن يرى أثر نعمته عليه؛ إذا أنعم اهللا عليه بعلم فإن 

نه حبيث يكون معروفا بعلمه يقوم اهللا حيب من هذا العامل أن يظهر أثر نعمته عليه، أوال على سلوكه هو بنفسه فإ

ويعمل مبا علم؛ الثاين من ظهور العلم التعليم، يعلم الناس ما استطاع وليس بالزم أن يعلمه يف حلقات، قد يعلم 

الثالث من آثار نعمة  , شخصا يصلي يف جنبه فيخل بأمر من األمور يف الصالة فيعلمه هذا من طرق التعليم نعم

ان إىل اهللا على بصرية، أن يدعوا إىل اهللا على بصرية حبيث أنه يف كل جمال ميكنه أن يتكلم العلم: أن يدعوا اإلنس

، حىت يف االس اخلاصة فيما إذا دعي إىل عزمية مثال ورأى من املصلحة  بالدعوة إىل اهللا يتكلم بقدر ما يستطيع

عض الناس من أهل العلم يكون معه  أن يتكلم فليتكلم؛ وكان بعض أهل العلم يف ما مسألة فهو فيما حضر، ب

كتاب إما معه بنفسه أو مع أحد من تالميذه؛ فيقرأ الكتاب على احلاضرين ويستفيد ويفيد وهذا طيب إذا علم 

من الناس قبول هذا الشيء بأن يكون قد عودهم على هذا وصاروا يتلقبونه منه؛ أما إذا مل يعودهم فإنه قد يثقل 

حىت ينفتح اال للناس ويسألون وينتفعون؛ سؤال مثال  ن أن يفتح اال بإيراد يوردهعليهم ذا؛ ولكن من املمك

ألن بعض طلبة العلم تذهب جمالسهم كمجالس العامة ال ينتفع الناس ا؛ وهذا الشك أنه نقص وإن كانوا قد 

جل أن يفتح الباب ال يأمتون لكنه نقص؛ فالذي ينبغي لطالب العلم حىت وإن مل يسأل أن يورد هو سؤاال أل

؛ وقد جاء جربيل إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يسأله عن اإلسالم واإلميان واإلحسان  للحاضرين فيسألون

مع أنه ما علم جربيل، )  هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم (والساعة وأماراا وقال النيب عليه الصالة والسالم: 

الطالب ؟  ؟ ملاذا جعله معلما وهو يسأل والسالم لكن ملاذا جعله معلما ؟ الرسول عليه الصالة الذي جييب من



نعم ألنه تسبب هلذا العلم؛ املهم أننا نقول وال تكفرون إنه من كفر النعمة الشيخ ألنه سبب السؤال صار العلم؛ 

األصل هذه املادة:   أن ال يظهر أثرها على من أنعم اهللا عليهم، فإنه ينبغي لإلنسان أن ال يسرتها ألن الكفر يف

؟ السرت ومنه الكفرة الذي يسميها العوام الكافور حق النخل ألنه يسرت  كاف، فاء، راء؛ ويش أصلها يف اللغة

واشكروا لي وال  ((التمرة؛ فاإلنسان الذي ال يرى عليه أثر النعمة فهو يف احلقيقة ما أظهرها بل جحدها؛ 

تقدم لنا وال بأس من إعادته أن الكالم إذا  استعينوا بالصبر والصالة ))يا أيها الذين آمنوا  ((  )) تكفرون

؟ طيب،  صدر بالنداء فهو دليل على االهتمام به؛ ألن النداء يوجب التفات املخاطب إىل مناديه؛ واضح وال ال

يق به إن كان وسبق لنا أن اهللا تعاىل إذا صدر احلكم أو اخلرب يف بوصف اإلميان كان ذلك دليال على أن التصد

خربا من مقتضيات اإلميان؛ وعلى أن التزامه إن كان حكما من مقتضيات اإلميان؛ إن كان خربا مثل هذه مثل 

يا أيها الذين آمنوا استعينوا  ((هذا خرب؛ واحلكم:  )) يا أيها الذين آمنوا ال يبلونكم اهللا بشيءآية اليت (( 

م بوصف اإلميان دل ذلك على أن التزامه إن كان حكما من فاملهم أنه إذا صدر الكال بالصبر والصالة ))

مقتضيات اإلميان، وتصديقه إن كان خربا من مقتضيات اإلميان، وأن خمالفته أو تكذيبه نقص يف اإلميان؛ كذلك 

أيضا تصدير الشيء باإلميان بوصف اإلميان هو يف احلقيقة من باب اإلغراء، من باب إغراء املخاطب بالتزام 

، أو ال  أو تصديق اخلرب؛ كأنه يقال له: يا أيها الذين آمنوا بإميانكم، ولكونكم مؤمنني افعلوا كذا وكذا احلكم

يعين أن مقتضى  تقول لإلنسان: يا رجل، ما يا رجل، أو سيكون كذا وكذا فصدقوه؛ مثل ما  تفعلوا كذا وكذا

ه ذلك؛ يا مؤمن، هذا إغراء يعين بإميانك رجولتك أن تتجنب هذا الشيء، أو أن تقوم ذا الشيء، أو ما أشب

استعينوا ا أي اجعلوها عونا لكم،  يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصالة )) ((افعل كذا أو اترك كذا. 

الصرب يف اللغة احلبس ومنه قوهلم: قتل فالن صربا أي حبسا؛  )) والصالة ((بالصرب أي اجعلوا الصرب عونا لكم؛ 

طالح هو حبس النفس، حبس النفس على ما ينبغي أن تكون عليه أو عن ما ينبغي أن ال تكون عليه؛ ويف االص

فهو ثالثة أقسام: صرب على طاعة اهللا، وصرب عن معصية اهللا، وصرب على أقدار اهللا املؤملة؛ الصرب على طاعة اهللا 



عب النفسي والتعب البدين؛ الصرب على حيتاج إىل مكابدة من وجهني: من وجه التعب النفسي، والتعب البدين، ت

؟ تعب النفس والبدين؛ النفسي إنك جتد جياهد النفس على فعل  الطاعة يكابده اإلنسان من وجهني أيش

الطاعة، والبدين يتعب يتوضأ يف أيام الصربات وخيرج إىل املساجد يف الظلمات ويركب املشقات للوصول إىل بيت 

ويش يتضمن ؟ التعب النفسي فقط؛ ألنه كف ما عليك تعبا، اترك هذا الشيء  ؛ الصرب عن املعصية اهللا وهكذا

فقط؛ ففيه تعب النفسي، البدن ما حترك وال شيء بس طلب منه أن يكف؛ إذا فهو تعب نفسي؛ والحظوا أنه 

به أي قد يكابد اإلنسان من التعب النفسي على ترك احملرم أكثر مما يكابده على تعب النفس يف الشيء املأمور 

يف الطاعة؛ يعين قد يكون هناك داعي قوي لفعل هذه املعصية يكون مكابدة اإلنسان تعب النفسي يف تركه أمرا 

مث القسم الثالث: الصرب على ,  شديدا وشاقا؛ ويكون فعل للطاعة ولو كانت أفضل أهون عليه من ناحية نفسية

األقدار املؤملة؛ األقدار املؤملة فيها الشيخ نفسي وبدين طالب : ال؟  أقدار اهللا املؤملة؛ فيه معاناة، نفسية وإال بدنية

، أي ما أخالف لكن هذا ما هو من فعله، يعين كونه يتأمل من الكسر وما أشبه ذلك ما هو من فعله؛ لكن غالبا 

ه وإال نفسه إنه يلطم خده وإال يشق ثوبعن ن اإلنسان قد يرى أن من التفريج فيه معاناة نفسية، تعب نفسي؛ أل

ينتف شعره وما أشبه ذلك؛ قد خيفف عنه وإن كان هذا من الشيطان؛ لكنه يصرب نفسه عن هذا األمر فهذا 

أو عن معصية أو على أقدار اهللا املؤملة ؟   تعب النفسي.   أي األنواع الثالثة أفضل الطاعة الصرب على الطاعة

هلذا جتدون من الطاعات ما هو من فرائض اإلسالم، األول، الصرب على الطاعة أفضل وأقرب إىل اهللا؛ و الطالب 

فرض أركان اإلسالم كلها طاعات؛ لكن منهيات غري الشرك ما تصل إىل هذا الشيء؛ فلهذا نقول الصرب على 

؛ الصرب على أقدار املؤملة تفعل  الطاعة أفضلها، مث الصرب عن املعصية ألنه اختياري وفعلي، أنت تقدر تفعل وال

ذلك ألن اإلنسان كما قال بعض السلف إما أن يصرب صرب الكرام  أو أن يسلوا سلو البهائم؛ يعين هو أدناها؛ و 

هو لو مثال تزجر وعجز عن الصرب اآلن حني املصيبة آخر ما له ؟ يصرب، عليه أن يصرب،  يصرب وال كأا 

ة وصرب عن املعصية وصرب صارت؛ يوسف عليه السالم كان له عدة أنواع من الصرب نشوفه عنده صرب على الطاع



عن األقدار املؤملة؛ صربه على األقدار املؤملة ظاهر، على ما فعل به إخوته وما كادوا له؛ وصربه عن املعصية ؟ 

قال رب السجن  ((ظاهر أيضا حني دعته امرأة العزيز إىل نفسها ولكن اهللا سبحانه وتعاىل أنقذه حني فزع إليه 

 ملا جلأ إىل اهللا عز )) وإال تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلينأحب إلى مما يدعونني إليه 

 )) فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ((؟  وجل بصدق ماذا كانت النتيجة واجلواب

 مث وجل وأحيانا يكون مع اإلنسان غفلة عن اهللا سبحان اهللا العظيم؛ خلك اإلنسان دائما تلجأ إىل اهللا عز

يصاب مبصيبة ليلجأ إىل اهللا حىت يذكر؛ ألن اإلنسان مع كثرة النعم وعدم املصائب ينسى ويستمر يف هذه 

وجل ويصرب؛ يوسف  األشياء يف هذه النعم ميشي معها ويغفل؛ لكن إذا أصيب بنكبات حينئذ يرجع إىل اهللا عز

طيب هل له  . )) ب له ربه فصرف عنه كيدهنفاستجا ((وجل فأجاب اهللا دعوته  عليه السالم جلأ إىل اهللا عز

؟ ويش ؟ صرب على الدعوة إىل اهللا يف السجن، وطلب تزكية عرضه عليه الصالة والسالم؛ يعين  صرب على الطاعة

  )) واستعينوا بالصبر ((عدة مسائل وكذلك أيضا قيامه بامللك وتنظيمه نعم كل هذه مما صرب على الطاعة طيب 

منتظرا للفرج؛ صابرا على مشاق األمور ومكابداا؛ وما أحسن أن يكون اإلنسان  )) بالصبر واستعينوا ((وأيضا 

واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر  (ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول: 

إن األمور ستزول وأن دوام احلال من احملال؛ فإذا   لألنه يؤمألنه إذا كان منتظرا للفرج حان عليه الصرب؛  ) يسرا

الفرج يف الدنيا هان عليه الصرب كثريا؛ وهذا الشك من اخلصال احلميدة اليت  لاألجر يف اآلخرة ويؤم لكان يؤم

؟ الصرب، مهما بلغت بك األمور اصرب  سالم، وهو أيضا دليل على أن األمور تسهل أيش هوجاء ا عليه اإل

وكذلك بالصالة، الصالة أي الصالة  )) استعينوا بالصبر ((ذا جعل اهللا تعاىل الصرب عونا فقال: فتهون؛ وهل

ويش الصالة ؟ الدعاء؟ ال، الصالة الشرعية، وهلذا كان نبينا صلوات اهللا وسالمه عليه إذ حزبه أمر فزع إىل 

يدي حبيبه سبحانه وتعاىل، بني يدي  ؟ ألن املصلي يقف بني الصالة؛ الصالة من أكرب العون على األمور؛ ملاذا

اهللا؛ فينسى كل ما سواه ترى هذه صالة األوابني ما هي صالة اللعابني نعم صالة األوابني ال صالة اللعابني؛ 



نسأل اهللا أن يتوب علينا ـ؛ إذا وقف بني يدي ربه نسي كل شيء، فأقبل عليه واطمئن به وصار له يف قلبه نور  

هذا الفرح والسرور واالنشراح يهون عليك األمور وال ال؟  ) الصالة نور (صالة والسالم: كما قال النيب عليه ال

 (نعم طبعا، قطعا يهون عليك قطعا ما هو طبعا قطعا يهون عليك األمور؛ وهلذا قال النيب عليه الصالة والسالم: 

نفس الصالة أيضا أمكنة  يهون عليك األمور فتصرب عليك الصالة، مث إن يف  ) جعلت قرة عيني في الصالة

للدعاء تدعوا اهللا تعاىل أن يعينك على هذه األمور؛ فتكون الصالة نفسها عونا وما تتضمنه من الدعاء أيضا 

عونا؛ فيستعني اإلنسان ا على كل مهماته وملماته؛ فالصالة أمرها عظيم ملن أتى ا على وجه املشروع؛ لكن 

هللا أن يتوب علينا، ندخل فيها وخنرج منها وحنن على ما دخلنا بل إا مع األسف إننا أضعنا الصالة نسأل ا

اهللا به؛ أفرض مثال أنك   بعض الناس ال تزيده من اهللا إال بعدا نسأل اهللا السالمة؛ إذا االستعانة بالصالة أمر أمر

جتهت إىل اهللا كنت يف ضائقة من أهلك ضاقت عليك الدنيا املرأة تيب والولد ييب وما أشبه ذلك فتوضأت وا

وكنت ختاطبه بكالمه وتدعوه حباجاتك تنسى فتخرج وكأن الدنيا كلها أمامك واسعة ونور يتألأل فتسهل عليك 

هو عامل بذلك سبحانه وتعاىل، عامل به  )) استعينوا بالصبر والصالة ((األمور وون عليك؛ والذي أمرنا بذلك 

((استعينوا بالصبر والصالة وإنها لكبيرة إال على ا أمرنا اهللا به، وهو رحيم بنا؛ لو ال هذا الدواء ناجح وناجع م

احلديث فيه ضعف السائل : نعم؛  )) واستعينوا بالصبر والصالة إن اهللا مع الصابرين ((نعم  الخاشعين))

تسألونه اآلن الشيخ : النيب صلى اهللا عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إىل الصالة السائل : ؟  أيالشيخ : ؟  شيخ

هذه بشرى  )) ((إن اهللا مع الصابرينيستدلون به   قيم وابن كثري كلهم أشوف يستدلون به شيخ اإلسالم وابن

ومل يقل مع املصلني، ملاذا ؟ ألن الصالة طاعة وقلنا إن من أقسام  )) إن اهللا مع الصابرين ((عظيمة ملن صرب، 

ن الصرب مر يا أل رب أشق باالستعانة به من الصالة؛: أن الصالصرب، الصرب على طاعة اهللا هذا وجه؛ الوجه الثاين

  مجاعة، الصرب مر،

   لكن عواقبه أحلى من العسل     الصبر  مثل  اسمه  مر  مذاقته                  



ويتغري دمه ووجهه ويصابر و يكابد، حىت إنه يكاد  نفعاالتفهو مر يكابده اإلنسان ويعاين وحيصل له ا , نعم

وجواب ثالث: أنه إذا   , نعم )) إن اهللا مع الصابرين ((من يراه يقول هذا مريض؛ فلهذا جاءت املعية للصابرين 

كان مع الصابرين فهو مع املصلني من باب أوىل، بدليل أنه ثبت عن النيب عليه الصالة والسالم أن اإلنسان 

فعلى هذا يكون اجلواب من ثالثة  , على عرشه سبحانه وتعاىل نعماملصلي يناجي ربه، وأن اهللا قبل وجهه وهو 

الطالب ؟  ؟ فاجلواب أدىن وجهه يا حسني ية إن اهللا مع الصابرين واملصلنيأوجه؛ إذا قال قائل ملاذا مل يقل يف اآل

الصرب، الطالب : نعم من الصرب فتكون داخلة فيه؛ والوجه الثاين مصطفى؟ الشيخ :إن الصالة من الصرب، : 

بدة أي نعم، أن مكاالشيخ إن الصرب أشد من الصالة؛ الطالب :هذا الذي قال حسني، سبحان اهللا؛ الشيخ : 

إن اهللا إذا كان الطالب : ؟  الصرب أشق؛ فلهذا جاءت املعية للصابرين لينشطوا على هذا األمر؛ الوجه الثالث نعم

فهو مع املصلني من باب أوىل كما جاءت به السنة؛ الشيخ : مع الصابرين فهو من باب أوىل مع املصلني، 

ن أنا أدورها بعد أيام ما ألقيها، يكن أنا أدورها ما ألقيها، انتبهوا يا مجاعة أنا يف ظين إن هذه األوجه الثالثة ميك

ويتطلبها يف يوم من األيام وهلا  , نعم ألن أحيانا إنسان مع الشرح ميكن جييء باألشياء ما كان ختطر على باله

مة؟ هذه املعية خاصة وال عا )) إن اهللا مع الصابرين ((طيب عندنا:  ح فأنتم احرصوا على هذه املسائل رائ

هذه خاصة؛ ألن كل معية تضاف إىل سبب يقتضيها فهي معية خاصة، كل معية الشيخ : خاصة، الطالب :

مع  ((أضيفت إىل التقوى وهو السبب؛  )) إن اهللا مع المتقين ((تضاف إىل سبب يقتضيها فهي معية خاصة، 

وما أشبه ذلك؛ أما املعية املطلقة اليت يقصد ا إحاطة  )) مع المتقين ))، (( ))، ((مع المحسنين الصابرين

اهللا عزوجل خبلقه علما وقدرة ومسعا وبصرا هذه تسمى معية عامة؛ ألا ما قيدت بأحد بل هي عامة؛ وهلا أمثلة  

وله كثرية يف القرآن منها ما هو عام جلميع اخللق، ومنها ما خصص بقوم ديدا هلم؛ مثال العامة جلميع اخللق: ق

ألم تر أن اهللا يعلم ما في السموات وما في األرض ما يكون من نجوى ثالثة إال هو رابعهم وال  ((تعاىل: 

خمسة إال هو سادسهم وال أدنى من ذلك وال أكثر إال هو معهم ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيمة إن اهللا 



وال خاص؟ خاص، خاص؟ ال، عام، عام  عام )) ما يكون من نجوى ثالثة ((فقوله تعاىل:  )) بكل شيء عليم

 )) وال أدنى من ذلك وال أكثر إال هو معهم أينما كانوا ((أي ثالثة يتناجون مؤمنني كافرين فجار أبرار أيهم؛ 

هو الذي خلق السموات األرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في  ((وكذلك قوله تعاىل: 

ل من السماء وما يعرج فيها وهو معهم أين ما كنتم واهللا بما تعملون بصير األرض وما يخرج منها وما ينز 

هذه عامة وقد تكون خاصة لكنها ال تقتضي النصر والتأييد وإمنا تقتضي التهديد؛ فهي من قسم العام املقيد   ))

 ى من القوليستخفون من الناس وال يسخفون من اهللا وهو معهم إذ يبيتون ما ال يرض ((كما يف قوله تعاىل: 

هنا الشك إا ليس املراد معهم بالنصر والتأييد؛ ملاذا ؟ ألم ال يستحقونه؛ لكن املراد ديدهم ذه  ))

اإلحاطة؛ مث إن الذي اخلاصة فعندنا عامة مطلقة، وعامة مقيدة بقوم للتهديد؛ اخلاصة أيضا تنقسم إىل قسمني: 

إىل آخره؛ واملقيدة  )) مع المتقين )) (( مع الصابرين ((مقيدة بوصف ومقيدة بشخص؛ املقيدة بوصف مثل؟ 

وقوله لنبيه عليه الصالة والسالم حاكيا  )) ال تخافا إنني معكما أسمع وأرى ((بشخص كقوله ملوسى وهارون: 

 مث هذه املعية بأقسامها ال تقتضي أن يكون اهللا تعاىل حاال )) ال تحزن إن اهللا معنا عنه أنه قال أليب بكر : ((

وجل، ومل يفهم هذا الفهم  يف األرض؛ فهي ليست معية حلول واختالط؛ ألن ذلك أمر مستحيل على اهللا عز

إال من اجتالته الشياطني فأخرجته عن فطرته وإال من كان جاهال باللغة العربية أيضا؛ فال أحد يتصور هذا 

وجل ومل  معنا يف املكان إال من جهل اهللا عزالتصور أو يقول هذا القول إا معية حلول وأن اهللا سبحانه وتعاىل 

يقدره حق قدره؛ وكذلك أيضا جهل املعىن يف اللغة العربية؛ أرجوا أن تنتبهوا هلذا األمر ألنه أمر مهم؛ فالذين 

فهموا هذا الفهم هم اجلهمية واملراد قدمائهم؛ ألن متأخري اجلهمية تركوا هذا املسلك وسلكوا مسلك التعطيل 

لوا إن اهللا تعاىل ليس داخل العامل وال خارج العامل وال متصل وال منفصل إىل آخره ما تقدم لنا يف احملض، وقا

مجة أن هؤالء القوم الغرائب أو من العجائب والعجائب العقيدة؛ لكن متقدميهم كانوا يقولون باحللول ومن 

السماء، ينكرون أن يكون يف السماء؛ فانقلبوا يقولون إن اهللا معنا يف األرض ـ والعياذ باهللا ـ وينكرون أن يكون يف 



بعقوهلم رأسا على عقل؛ مث جاء قوم تكيسوا فتكايسوا فقالوا إننا نقول إن اهللا معنا يف األرض وهو على عرشه يف 

السماء يريدون بزعمهم اجلمع بني النصوص؛ ولكنهم يف احلقيقة تكايسوا ونكسوا على رؤوسهم؛ ألن هذا ليس 

وجل فوق عرشه بذاته ويف األرض  وص بل هذا يف احلقيقة إبطال للنصوص؛ فكيف يكون اهللا عزمجعا بني النص

             ؟ غري ممكن أبدا، إال أن يقول ـ والعياذ باهللا ـ بتعدد اخلالق ؟ هذا ممكن بذاته

 

 



 ؛ظاهر أن اهللا يف السماءنص أو القرآن والسنة مملوءان مبا هو  ؛وهذا قول تبطله األدلة السمعية والعقلية والفطرية 

أن العلو  :يف السماء، يدل على ذلك كما قدمنا من وجهني: الوجه األولتعاىل  والعقل أيضا يدل على أن اهللا

ألن اهللا تعاىل موصوف  ؛فإذا كان صفة كمال لزم أن يكون ثابتا هللا ؛صفة كمال وال صفة نقص؟ صفة كمال

الوجه  )) وهللا المثل األعلى في السموات واألرض وهو العزيز الحكيم ((بالكمال املطلق، كما قال هللا تعاىل: 

صفة نقص واهللا الثاين من األدلة العقلية على علو اهللا أن يقال: العلو ما الذي يقابله ؟ السفل، والسفل بال ريب 

رم وقل هلا عنها اذهب إىل عجوز قريبة من احل أما الفطرة فال تسأل؛ تعاىل منزه عن النقص، فوجب ثبوت العلو له

اسأل أي  , ؟ يقول يف السماء نعم إيت للصبيان يف مدارسهم قل هلم أين اهللا ؛؟ يف السماء ماذا تقول ؟ أين اهللا

سبحان  (إىل السماء اسأل املسلمني مجيعا وهم يقولون يف سجودهم:  ؟ إنسان خائف أو داعي أين يرتفع قلبه

إذا فالفطرة دالة على ثبوت علو اهللا  ؛؟ إىل العلو، ما فيها إشكال أين جيدون قلوم ترتفع ) ربي األعلى

يكون من زعم على هذا  ؛إمجاع املسلمني ما عدا أهل التعطيل على أن اهللا يف السماء هذا أمر واضح ؛عزوجل

كل دليل يدل على علو فإنه يدل على   ؛معية حلول واختالط فإن قوله يبطل ذه األدلةأن معية اهللا خللقه 

؟ فعلى هذا تكون معية اهللا تعاىل خللقه معية تليق جبالله وهو  بطالن القول مبعية احللول واالختالط واضح

وهو الذي خلق السموات واألرض في  ((آية واحدة  سبحانه وتعاىل فوق عرشه، ألن اهللا تعاىل مجعهما يف

ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في األرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها 

إن الذي يقول مبعية احللول  :قلنا ؛وكل شيئني مجع اهللا بينهما فإما ال ميكن أن يتناقضا )) وهو معكم

ألن اللغة العربية هل  ؛كذلك أيضا هو ال يعرف اللغة العربية  ؛دلة الشرعية املثبتة لعلو اهللاواالختالط خمالف لأل

 ،ال ؟ أو حاال معه يف مكان ومسع معه يف مكانه ؟ تقتضي حقيقة املعية فيها أن يكون الشيء خمالطا للشيء

كذلك ؟ وهذا حقيقة هذه  اإلنسان مثال يقول زوجيت معي وهي يف البيت وهو يف املسجد أليس ؛ليس كذلك

كذلك أيضا القائد أو الضابط يقول للجنود اذهبوا إىل املعركة فأنا   ؛يف مكان ية حقيقية مع أا يف مكان وهومع



تطلق هذه الكلمة حقيقة مع تباين املكانني وال ال؟ الصبيان اآلن يتداركون  ؛؟ هو حقيقة معكم، حقيقة وال ال

؟ حقيقة مع أن   ؟ أنت معي وال معه صح وال ال يقول تعال أنت معي وال معه ويتزاعلون جييء واحد ولد جريان

ال  ،فاملعية يف اللغة العربية ال تقتضي حقيقتها قصدي ال تستلزم وهو ال تقتضي ؛كل واحد يذهب إىل بيته

قتضي ذلك، كما وأقول ال تستلزم وال أقول ال تقتضي بأا قد ت ؛ختالط بني الشيئنيا ل واللو تستلزم حقيقتها احل

وهذا نعم قد  ؛وكما يقال الروح مع البدن أي خمتلطة به ؛لو قيل مثال املاء قدم يل لبنا مع ماء أي خملوطا به

 :وليس معنى قولهوهلذا قال شيخ اإلسالم رمحه اهللا يف العقيدة الواسطية:  ؛لكنها ال توجبه اللغة العربية ؛تقتضيه

بل القمر آية  ؛قال ال توجبه ،أنه مختلط بالخلق فإن هذا فإن هذا ال توجبه اللغة العربية ))وهو معكم((

 ؛من آيات اهللا من أصغر مخلوقاته وهو موضوع في السماء وهو مع المسافر وغير المسافر أين ما كان

ه ينايف أن يكون اهللا يف فاملهم يا مجاعة ال تظنوا أن القرآن يناقض بعضه بعضا، وأنه إذا ثبت أن اهللا معنا فإن

 ولكن من الناس من ؛بل نقول إن القرآن يصدق بعضه بعضا ويثبت بعضه بعضا ؛فإن هذا غري ممكن ؛ السماء

اء من يف قلوم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ألجل فتنة الناس ابتغاء الفتنة وابتغ ـ م السالمةكنسأل اهللا لنا ول الناس

كيف؟   الشيخ : التعليق  ؟ ما يفشيخ من قال منهم أن املعية ختصيص : السائل   تأويله وتعطيله عما أراد اهللا

إذا خصصنا نقول معية عامة معية حقيقية وقلنا معية خاصة هناك معية خاصة هل نناقض ختصيص ؟  السائل :

إن اهللا مع  ((ناقض، يعين معية اخلاصة جيب أن تؤمن أا جمتمعة مع املعية العامة، مبعىن إذا قيل يال ما الشيخ :

فليس معناها أا معية خاصة جمردة عن املعية  )) إن اهللا مع الذين اتقوا والذين هم محسون (( )) الصابرين

 شيخ ومن قال منهم تأول السائل : .  العامفإنه سبحانه وتعاىل مع هؤالء أيضا بالعلم واإلحاطة واملعىنالعاملة 

أو قد خيلو عالمة  سجانه وتعاىل مع أنه على عرشه وقالوا إذا ينزل إىل السماء الدنيا وهو على عرشه أن اهللا معنا

 ؟ توقيفية ما يقال خيلوا منه العرض وال خيلوا إذا كان ينزل إىل السماء الدنيا فال ميانع أن اهللا ليس كمثله شيء

ال ال هذا ما ميكن ، هذا ما ميكن حىت النزول إىل السماء الدنيا ما جيوز أن نقول إن السماء الثاين  الشيخ :



ال ال ما يكفي  الشيخ : )) ليس كمثله شيء ((نقول على  قوله:  السائل :تكون فوقه ما جيوز نقول هكذا. 

املشاة واملماثلة ألن املعاين اليت هي يف ألنه كما قال شيخ اإلسالم أن نعتمد يف إثبات الصفات على نفي 

فهذه املسألة ينبغي التنبه هلا  ؛نفسها مناقضة لكمال اهللا ما تثبت ولو قلنا على وجه ال يشبه صفات املخلوقني

 يعين ليس كل شيء نثبت هللا ونقول ليس على ما يشبه صفات املخلوقني إذا كان نقصا فهو منفي عن اهللا عز

أنا أثبت أن اهللا سبحانه وتعاىل يتعب ال كتعب املخلوقني مثال أيش نقول؟  :ال قائل مثاللو ق . وجل مطلقا

هي اليت  ات الكمال اليت أثبت اهللا لنفسهصف، مث فكل صفات نقص ما جيوز إثباا هللا مطلقا ؛نقول هذا خطأ

اهللا أن نثبت له النقص مث ألنه ما يكفي يف نفي النقائص عن ؛ ت املخلوقنيانقول فيها على وجه ال مياثل صف

مسألة خلو العرش منه إذا نزل إىل مساء الدنيا أو عدم خلوه يقول شيخ اإلسالم إن و  ؛ممنوع هذا نقول ال تشبه

وقال بعض العلماء إن الذي ينبغي لنا أن  ؛ألن العلو ثابت من الصفات الذاتيةالعرش منه؛ األرجح عدم اخللو 

كيفية ما وعلى أي  ثة أقوال: قول أنه خيلو العرش منه و ينزل إىل السماء الدنيا املسألة فيها ثال فيه؛ يعين نسكت

لقول الثاين: إنه ينزل وال خيلوا او  ؛ندري ما ندري كيف ينزل املهم أنه سبحانه وتعاىل يقرب من عباده ذا النزول

لتوقف عن هذا نعرض عن هذا  والقول الثالث: التوقف، ا ؛منه العرش واهللا على كل شيء قدير وال ندري كيفيته

؟ ألن الصحابة رضي اهللا عنهم  كله بألسنتنا وقلوبنا، ونقول إن اهللا ينزل وهو سبحانه وتعاىل يفعل ما يشاء نعم

فمادام ما أوردوه فإنه ينبغي  ؛هل خيلوا منه العرش أو ال خيلوا ما أوردوا على النيب صلى اهللا عليه وسلم هذا السؤال

ولكن شيخ اإلسالم  ، هذا قول فيه السالمة؛ن أنفسنا وال عن غرينا، وهذا قول فيه السالمةأن ال نورده حنن ع

اصبروا إن  (( قال: . ألن اهللا تعاىل ليس كمثله شيء نعم ؛رى أن يقول إن األكثر على أنه ال خيلوا منه العرشي

(( وال تقولوا لمن يقتل في سبيل   )) واستعينوا بالصبر والصالة إن اهللا مع الصابرين (( )) اهللا مع الصابرين

أي  )) لمن يقتل (( ؛ النون والفاءعطف وجزم  ؛ال ناهية وتقول فعل مضارع جمزوم بلن ناهية )) اهللا أموات

 فيكم أرسلناا كم(( لكن املعىن فيمن يقتل يف سبيل اهللا. ؛ألن املقتول ما يقال له شيء قد قتل ؛فيمن يقتل



 .يستفاد من هذه اآلية الكرمية بيان نعمة اهللا سبحانه وتعاىل علينا بإرسال الرسل ))يتلوا عليكم  منكم رسوال

وقبل أن نتكلم على هذا أحب من إخواننا الذين حيضرون إذا كانوا يريدون االنتظام إم يتابعوننا ويأتون بالكتب 

طالب يأيت بالدروس معه واحد كمستمع الشك أنه يستفيد لكن ليس كو املقررة يعين ما هو جييء واحد كمستمع 

وهلذا ما يشعر بأنه جاء يتلقى  ؛؟ أنا أعترب الذي يأيت بس حيضر أعتربه مستمعا وليس طالبا ويناقش ويعلق نعم

 ؛ال نستعريهإتلقيا كامال كان حيبنا اإلنسان حيرص ملا كنا يف الطلب اإلنسان منا ما يأيت إال بكتاب إما نشرتي و 

ديه فقط وحنن لسنا مبستوى الذي عليه األولون حيضر واحد ويلقي قصيدة مائة بيت واحد مثال بيأيت املهم ما ي

ما حنن على مستوى هذا حىت نقول نكتفي بأن الواحد يأيت بيديه فقط، فأنا  ؛وينصرف والناس كلهم حفظوه

نرجع   ا نعمأرجوا من اإلنسان الذين ينتظم إن شاء اهللا إنه حيرص دور الكتب اليت حنن نقرأها دورها وحيضره

أقول يستفاد من هذه اآلية الكرمية: بيان نعمة  )) أرسلنا فيكمكما  ((فوائد قال اهللا تعاىل: اآلن إىل استنباط ال

وألتم  ((ألن هذه اآلية متعلقة بقوله:  )) كما أرسلنا فيكم (( ؛اهللا علينا بإرسال الرسول صلى اهللا عليه وسلم

ألنه أقرب إىل التصديق  ؛: أن كون الرسول منا فيه زيادة فائدة . ومنها فإن هذا من متام النعمة )) نعمتي عليكم

وهلذا ما بعث اهللا نبيا إال يف قومه إال رجال واحدا فقط بعث اهللا يف قومه ويف غري قومه، وهو؟  ؛مما لو كان أجنبيا

شعيب،  ؛ال حممد إىل مجيع الناس الشيخ : حممد الطالب : ؟شعيب ؛حممد على عموم الناس، كل الناس قومه

 ؟ أصحاب األيكة ما هم قوم واحد ما هم واحد يا شيخ السائل : ؛شعيب أرسل إىل قومه وإىل أصحاب األيكة

، وأنه بلغ مجيع ما  من فوائد اآلية: أن النيب صلى اهللا عليه وسلم مل يقصر يف البالغة . قبيلتني ،ال ال الشيخ : ؟ 

 . فإن هذا يدل على أن مجيع اآليات اليت أوحاها اهللا إليه قد تالها )) يتلوا عليكم آياتنا  ((لقوله ؛أوحي إليه

يتلوا ((ألن هذه اآليات كلها علم لقوله:  ؛ومنها: أن من فوائد الرسالة النيب عليه الصالة والسالم حصول العلم

النيب عليه الصالة والسالم كلها تزكية لألمة وتنمية : أن الشريعة اليت جاء ا  ومن فوائدها . ))عليكم آياته

 ؛وهلذا كان من املقرر يف الشريعة أا تأيت باملصاحل اخلالصة أو الراجحة ؛ودعوة لألخالق الفاضلةا هألخالق



 الشريعة تأيت باملصاحل اخلالصة اليت ما فيها مفاسد إطالقا، ؛ ؟ أو الراجحة وتنهى عن املفاسد اخلالصة ويش بعد

وتنهى عن املفاسد اخلالصة ويش  ؛أو الراجحة فيما إذا اشتمل الفعل على مصلحة ومفسدة لكن مصلحته أرجح

احلجر على السفيه  ؛فلهذا حرم ،اخلمر فيه مصاحل ومفاسد لكن مفاسده راجحة فلذلك حرم ؛أو الراجحة ؟ بعد

أو مصاحل خالصة ما فيها مفاسد   ؛فلذلك قدم قدمت املصاحل ؛فيه مصاحل وفيه مفاسد لكن مصاحله راجحة

ومن فوائد اآلية: أن كل ما فيه تزكية النفوس  . )) ويزكيكم ((وهلذا قال:  ؛كعبادة اهللا مثال، هذه قاعدة الشريعة

ومن فوائدها: أن من وظيفة الرسول عليه الصالة والسالم  . )) ويزكيكم ((لقوله:  ؛فإن الشريعة قد جاءت به

ما  :وقيل ؛إا السنة :أنه يعلمنا الكتاب واحلكمة، الكتاب هو القرآن، واحلكمة قيلومهمته اليت جاء ا 

ومن فوائد اآلية: الرد على أهل التأويل وأهل التجهيل، ويش أهل  تتضمنه هذه الشريعة من األسرار واحلكم .

ألننا نقول هلم لو   ؛لصفاتلون آيات او ئغامن يدري عنه من متامه؟ أي نعم الذين ييا  الظاهر ؟التأويل والتجهيل

فلما مل يعلمنا إياه علمنا أنه ليس من العلم  ؛كان هذا التأويل من العلم لعلمنا إياه النيب عليه الصالة والسالم

هم أهل التجهيل؟  من ؛وعلى أهل التجهيل، الرد على أهل التجهيل ؛الذي جاء به الرسول عليه الصالة والسالم

ال تعلم معاين آيات الصفات   عليه وسلم وأصحابه واألمة كلهاإن الرسول صلى اهللاأهل التجهيل طائفة يقولون 

هؤالء  ىسمي، ا، حىت النيب عليه الصالة والسالم يتكلم باحلديث من صفات اهللا وال يدري أيش معناه وأحاديثه

 الرحمن على العرش استوى ((يقولون مثال النيب عليه الصالة والسالم ما يدري ويش معىن قوله:  ؛أهل التجهيل

ينزل ربنا  ( :والرسول صلى اهللا عليه وسلم قال ؛لو تسأل النيب صلى اهللا عليه وسلم ويش معناه قال ما أدري)) 

هؤالء يسمون أهل  ؛ولو سألته ما معناه قال ال أدري ) إلى السماء الدنيا حين يبقى من الليل ثلث اآلخر

. طيب  أن تقول عما ال تعلم ال أعلمإي هذا العلم  الشيخ : ؟  و العلمهذا ه زعمونهم ي السائل : . التجهيل

ومن فوائد اآلية: أن الرسول عليه الصالة  . )) يعلمهم الكتاب ((ألنه قال:  ؛هذه اآلية ترد على طائفتني مجيعا

ويش  ))وأنزلنا إليك الذكر ((  ؟ يف القرآن )) وأنزلنا إليك الذكر (( ؛والسالم علم األمة لفظ القرآن ومعناه



الرسول صلى اهللا عليه وسلم كما بني لكم القرآن  )) لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتذكرون ((بعد اآلية؟ 

ولكن  ؛علمهم هل الصحابة شيئا من املعىن سألو وهلذا إذا استشك ؛بني معناهقد ومل يكتم منه حرفا واحدا ف

طيب  ؛ لغتهم ويف عصرهم يعرفون معناه ومغزاه وأسبابه فال يشكل عليهمبل الغالب إم ما يستشكلون ألنه نز 

ومن فوائد اآلية:  . أنه علمهم لفظ القرآن ومعىن القرآن :إذا النيب عليه الصالة والسالم يستفاد من هذه اآلية

الطالب : ؟  أي كلمتنيالطالب: من الكلمتني الشيخ : ؟ ممن أين تؤخذ يا حسا ؛اشتمال الشريعة على احلكمة

فما من شيء من مأموراا ومنهياا إال  ؛فالشريعة متضمن للحكمة تضمنا كامال ؛ احلكمةالشيخ : احلكمة، 

كثر وقد األ و؟ قد تكون معلومة وه لكن يرد علينا سؤال هل احلكمة معلومة لنا ؛وهو مشتمل على احلكمة

فإن هذه حكمة هذه أعظم احلكم وهي  ؛ لكن هنا حكمة الزم لكل حكم وهو طاعة اهللا ورسوله ؛تكون جمهولة

ما بال الحائض تقضي ( :قالت عمرة لعائشة رضي اهللا عنهاملا وهلذا  ؛ ثابتة فيما نعقل حكمته وفيما ال نعقلها

فبينت  )اء الصالة بقضاء الصوم وال نؤمر بقضذلك فنؤمر  كان يصيبناالصوم وال تقضي الصالة قالت  

واضح يا  ؛وهذه حكمة الزمة يف كل حكم سواء عقل معناه أم مل يعقل ؛احلكمة من ذلك هو طاعة اهللا ورسوله

 ((لقوله:  ؛ومن فوائد اآلية: أن األصل يف اإلنسان اجلهل . )) ويعلمكم الكتاب والحكمة (( مدين؟ طيب

وحملها اإلنسان إنه كان  ((قال اهللا تعاىل:  فاألصل يف اإلنسان اجلهل، )) ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون

 ال تعلمون شيئا (())  (( واهللا أخرجكم من بطون أمهاتكم ال تعلمون شيئاوقال اهللا تعاىل:  )) ظلوما جهوال

و ا الوعي  )) واألفئدة (( ؛فبني طرق العلم السمع واألبصار وما اإلدراك ))وجعل لكم السمع((مث قال: )) 

الصالة، الطالب : ؟  ويش تقولون إذا قال قائل اضربوا لنا مثال )) يعلمكم ما لم تعلمون ((واحلفظ . وقوله: 

إال بتعليم الرسول صلى اهللا الشيخ : ال، الطالب :، هل حنن نعرف كيف نصلي؟نعم كل الشريعة مثالالشيخ : 

ما يعرف ما الواجب من أمواهلم الزكاة، وال يعرف من تصرف إليهم  ؛ما يعرف اإلنسان كيف يتوضأ ؛عليه وسلم

اهللا عليه وسلم صلى رسول إياها الوفيه أحكام قدرية ما نعرفها أيضا علمنا  ؛الزكاة، هذه أحكام شرعية ما نعرفها



هل  ؛لسالم؟ ما علمنا إال بعلم الرسول عليه الصالة وا هل نعلم أن اهللا خلق السموات واألرض يف ستة أيام ؛

هل نعلم أن الواحد  ؛؟ ما نعلم إال مبا علمنا الرسول صلى اهللا عليه وسلم نعلم أننا خلقنا من آدم وآدم من تراب

؟ إال بتعليم الرسول صلى اهللا  منا جيمع خلقه يف بطن أمه أربعني يوما نطفة مث يكون علقة مثل ذلك إىل آخره

هل نعلم أن أسباب  ؛من الرسول صلى اهللا عليه وسلم ؟اة تلقمن أين إذا فأمورنا الكونية الشرعية م ؛عليه وسلم

أن اهللا يرسل الرياح فتسير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا ويأمره فينزل  ((نزول املطر 

ومن هنا نعرف أن العلم الذي جاء به النيب صلى اهللا عليه  ؛إال بتعليم الرسول عليه الصالة والسالم )) المطر

فالعلوم النافعة الكونية والشرعية  ؛وسلم من علوم الكون النافعة سابق على علم أولئك الذين يفتخرون بعلومهم

ألنكم تعلمون أنه قد  ؛ا صحيح أن بعض تفصيالا ما جاء  ؛أصوهلا جاء ا النيب عليه الصالة والسالم

ذريعة فإذا جاء مبا ال تدركه عقوهلم من أمور الكون فقد جيعلون من ذلك  ؛يردون دعوتهدى له قوم يف عهده تص

ويعلمكم ما  ((واحلاصل يا إخواننا أن قوله:  نعم ،إىل التشهري به وتكذيبه كما فعلوا يف قصة ؟ اإلسراء واملعراج

ومن نعمة اهللا عزوجل أن أمور  . عام علمنا ما مل نكن نعلم من أمور الكون وأمور الشرع )) لم تكونوا تعلمون

جله؟ ألجل أن ألالكون جعلها اهللا سبحانه وتعاىل ذكر أصوهلا لكن جعل تفاصيلها موكولة إىل التجارب، ويش 

ن مضادات حيوية وغري حيوية ما ظنكم لو أن القرآن الكرمي فصل مجيع ما يف العقاقري م ؛يدركها اإلنسان بالعقل

 ؛وما أشبه ذلك كم يصري القرآن من جملد؟ جملدات عظيمة ال يستطاع حفظه، ومتل تالوته، ويشق الناس التزامه

وما  ((لكن جعل هلذه األمور هلا أصوال مث جعل فروعها، األمور الكونية خاصة األمور الشرعية إىل اهللا ورسوله، 

لكن األمور الكونية وكلت لإلنسان ذكرت األصول والتوجيهات العامة مث  )) اختلفتم من شيء فحكمه إلى اهللا

 (())  (( هو الذي جعل لكم ما في األرض ذلوال فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقهقيل لإلنسان اعمل، 

 واحلاصل أن ؛لنا األبواب وعلينا أن نعمل تفتح )) وسخر لكم ما في السموات وما في األرض جميعا منه

اآلن على نا دليطيب ويش  :وأنا لو أورد على اإلنسان وقال ؛عام )) ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون ((قوله: 



األصول موجودة لكن التفاصيل موكولة إىل  ة،؟ نعم نقول األصول موجود علم الكيمياء هو موجود يف القرآن

.  )) فاذكروني أذكركم واشكروا لي وال تكفرون ((مث قال اهللا تعاىل:  جتارب الناس ألن هذا احلكمة تقتضيه. 

وجوب ذكر اهللا و نعم  الشيخ : ؛من األمر الطالب :؟  من أين نأخذها ؛يستفاد من هذه اآلية: وجوب ذكر اهللا

بل كل جملس جيلس اإلنسان وال يذكر اهللا يكون عليه  ؛مطلق الذكر واجب، جيب على كل إنسان أن يذكر ربه

وإىل  ؛فأنت مأمور بذكر اهللا لكن ذكر اهللا ينقسم إىل فريضة من فرائض اإلسالم ؛خسارة و حسرة يوم القيمة ةتر 

 إمنا مطلق الذكر ويش حكمه ؛وإىل سنة من سننه حبسب ما تقتضيه الشريعة التفصيلية ؛واجب ومن واجباته

من  ؛رمية: أن من ذكر اهللا ذكره اهللاويستفاد من آية الك . )) فاذكروني ((واجب  الشيخ :: واجب لطالب ا؟

 ؟ فهمتم ؛)) أذكركم ((جواب األمر، جواب األمر وهلذا جزمت،  )) أذكركم ((ألن  )) أذكركم ((؟  أين تؤخذ

في  إذا ذكر اإلنسان ربه في نفسه ذكره اهللا ( أنه ويستفاد من اآلية: أن ذكر اهللا للعبد كذكر العبد هللا، أي

من أين نأخذها؟ ال ما هو من احلديث نأخذها من اآلية   ) مأل ذكره في مأل خير منهمنفسه، وإذا ذكره في 

الطالب : ويش وجهه؟ ويش وجهه أنه إن ذكره يف مأل ذكره يف مأل أحسنه وإن ذكره يف نفسه ذكره يف نفسه؟ 

 ؛أعظم من ذكره هللا ألن ذكر اهللا للعبد الطالب :من اآلية؟  نبغى ديثمن احل بغىال ال ما ن الشيخ : ؟احلديث

جواب  )) أذكركم ((صح ألن  الشيخ : ؛جزاء، اجلزاء موافق العمل )) أذكركم (( )) أذكركم (( :ألنه قال ؛ال

عمل يكون من جنسه، فإذا جعل اهللا عزوجل العقوبة بقدر ال لىزاء مرتب عاجلوجزاء، و  )) أذكروني ((لقوله: 

جوابا على  )) أذكركم ((: فوجه الداللة أنه جعل جواب الذكر، أنه جعل قوله ؛الذنب فاملثوبة أيضا بقدر العمل

طيب ومن  واجلواب واجلزاء يقتضي أن يكونا متساويني، مبعىن إن هذا على وصف هذا. )) أذكروني ((قوله: 

ألن به حيصل ذكر اهللا للعبد، وذكر اهللا للعبد  ؛هذه فائدة ثالثة أظن ؟ فضيلة الذكر ؛فوائد اآلية: فضيلة الذكر

ال ال؟ نضرب مثل: هذا إنسان قدم عليه رجل من السفر وملا سلم عليه إيعين له شأن كبري،شأن عظيم و هذا أمر 

 ويش يصري يفرح ؟ ما شاء اهللا ؟ قيل له امللك يسأل عنكويش يصري هذا الذي  ،واهللا امللك يسأل عنك :قال



وهلذا  ؛أعظم وأعظم ما خيطر بالبال ؟ املنزلةيكون ملك؟ طيب ملك امللوك إذا ذكرك ويش  يفرح أنا يذكرين

اللهم اذكرنا فيمن ـ  ؛مرارا أنه ليس الشأن بأن تذكر اهللا أو أن حتب اهللا ولكن الشأن أن يذكرك اهللا هتكلمنا قبل

قل إن كنتم تحبون اهللا فاتبعوني يحببكم  ((وهلذا قال اهللا تعاىل:  ؛الشأن أن يذكرك اهللا وأن حيبك اهللا ـ  عندك

يعين تناله  )) يحببكم اهللا ((فجعل اجلواب ما قال اتبعوين فاصدقوا يف دعواكم قال:  )) يحببكم اهللا (())  اهللا

وباملقابل حترمي الكفر، كفر النعمة  )) واشكروا لي ((لقوله:  ؛ومن فوائد اآلية: وجوب الشكر . أن اهللا حيبكم

وهلذا  ؛تهن وتذل وال تستعمل فيما خلقت لهيستعان ا على معصية اهللا، أو متف ؛بأن تصرف يف غري وجهها

التفت  ااملهم أ ؛راكبها أو غري راكبها هو أخرب النيب عليه الصالة والسالم عن رجل كان يسوق بقرة، نسيت هل

خلق ؛ فالنعمة إذا صرفت يف غري ما خلقت له فهو نوع من الكفر ؛إليه وقالت إنا مل خنلق هلذا، إنا مل خنلق هلذا

فالنعمة  ـ؛ نسأل اهللا العافية ـ كأننا قلنا ما نريد فضل اهللا، يف غىن عنهاهللا لنا الطعام لنأكله فإذا ألقيناه يف املزابل  

 .  ملنعم وفيما أنعم به ويف اجلهة اليت أنعم اهللا ا علينا من أجلها، أي نعمإذا شكرها أن تصرف يف طاعة ا

وعندي إشكال من الناحية .  )) وال تكفرون ((لقوله:  ؛يستفاد منه حترمي كفر النعمة )) وال تكفرون (( وقوله:

النون األفعال اخلمسة إعرابية ألننا ما تكلمنا وقت التفسري وهي أنه كيف كسرت نون مع أفعال اخلمسة مع أن 

ال الشيخ :  ،حمذوفةالطالب : ؟  )) وال تكفرون ((وهنا قال:  )) كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون ((ة، حو تمف

 ؛وقاية وليست نون الرفع ننو  الطالب : )) تكفرون ((طيب هذه  الشيخ :أصلها أيش؟  ،موجودة يا أخي

أنت فتحت الباب وما دخلت،  ؛ أيه هذه نون الوقاية الشيخ :هذه نون الوقاية،  الطالب :؟  ما ترون الشيخ :

النون هذه للوقاية وليست نون الرفع، وأصلها لو مل تكن جمزومة جيوز ،  ؛ دخل عبد الرمحن، لكن الطالب

ون ، ملا جزمت حذفت الن وال ال؟ نعم نعمحذفت النون للجزم، لو مل جتزم لكانت يا حصني؟ تكفرونين، 

،  حذفت ال للرتخيم بل للتخفيف الشيخ :حذفت للرتخيم،  الطالب :طيب وين الياء؟  ؛فصارت تكفروين

املوجودة  ؛ والنونالنونحذف طيب إذا الفعل هنا جمزوم وعالمة جزمه  ؛يف النداء فقط خيمحذفت للتخفيف، الرت 



من أين تؤخذ؟ من  ؛وجوب مالحظة اإلخالصومن فوائد اآلية:  . يف الوقاية، والياء ياء املتكلم حمذوفة للتخفيف

خالص اإلألن الشكر طاعة، والطاعة البد فيها من  ؛يعين خملصني هللا عزوجل )) لي )) (( واشكروا لي ((قوله: 

اآلية  ؟ شيخ الطالب : . )) فمن كان يرجوا لقاء ربه فليعمل عمال صالحا وال يشكر بعبادة ربه أحدا ((

 أي نعم، فيها أن القرآن كالم اهللا ألنه أضافه إىل نفسه أي نعم الشيخ :تقدمت تدل على أن القرآن كالم اهللا  ؟ 

يا أيها الذين آمنوا استعينوا  ((,  )) (( يا أيها الناس استعينوا بالصبر والصالة إن اهللا مع الصابرينقال:  .

   يف هذا دليل على قضية اإلميان وأنه من أشرف أوصاف اإلنسان . )) بالصبر والصالة



؛ والنهي هنا عن القول يشمل  أي فيمن (( وال تقولوا لمن يقتل في سبيل اهللا )) (( لمن ))؛  حذف النون

القول باللسان والقول بالقلب، يشمل القول بالقلب والقول باللسان؛ أما القول باللسان أن يقول إم ماتوا، 

ملن يقتل يف سبيل اهللا؛ واملقتول يف سبيل اهللا  يقتل) )(( لمن والقول بالقلب أن يعتقد أم ماتوا فهمتم ؟ وقوله: 

هو الذي قتل من أجل أنه يقاتل لتكون كلمة اهللا هي العليا؛ والناس خيتلفون يف القتال أي يف الباعث هلم عليه؛ 

منهم من يكون الباعث عليه احلمية على قومه كقتال العرب؛ ألن العرب يقاتلون احلمية يصرحون بذلك يقولون 

( من قاتل ننا نقاتل للعروبة؛ وذا يفتلون ما حيصل هلم من الشهادة ألن الرسول صلى اهللا عليه وسلم قال: إ

لو أم قالوا بدال من أن نقاتل من أجل العروبة نقاتل من أجل  لتكون كلمة اهللا هي العليا فهو في سبيل اهللا )

اهللا . طيب يقاتل اإلنسان شجاعة؛ أيش معىن شجاعة؟ اإلسالم وحلماية بالد اإلسالم لكانوا يقاتلون يف سبيل 

يعين هو إنسان شجاع حيب القتال فيقاتل من أجل ذلك؛ فهل هو يف سبيل اهللا ؟ ال؛ يقاتل لريى مكانه ويعرف 

أنه بارز شجاع هذا أيضا ليس يف سبيل اهللا، ليس يف سبيل اهللا إال من قاتل لتكون كلمة اهللا هي العليا؛ فالذي 

(( سبيل اهللا أي يف طريقه وهو دينه؛ أي من أجل هذا الدين وإعالئه؛ هذا ال تقولوا أموات؛ وقوله:  يقتل يف

خرب مبتداء حمذوف تقديره؟ هم أموات . والنهي هنا قد يقول اإلنسان إنه مشكل كيف ال نقول  أموات ))

ملوت الذي هو مفارقة الروح اجلسم أموات وهم ماتوا ؟ فنقول إن املراد هنا ال تقولوا أموات موتا مطلقا دون ا

فهذا موجود، ولو ال أن أرواحهم فارقت أجسادهم ملا دفناهم ولكانوا باقني يأكلون ويشربون؛ لكن املوت املطلق 

(( يعين بل هم أحياء؛ فأحياء خرب؟ من مبتداء حمذوف  (( بل أحياء ))ال، بدليل اإلضراب اإلبطايل يف قوله : 

أرواحهم يف أجواف   فضل عند اهللا؛ ألن ( عند ربهم )) (( بل أحياء عند ربهم ))(مجع حي؛  بل أحياء ))

ولكن أنتم أيها األحياء يف الدنيا ال تشعرون هذه احلياة يف  (( ولكن ال تشعرون ))الطري اخلضر؛ أيه بل أحياء؛ 

امل الغيب، وعامل الغيب ال حييط اآلخرة؛ نعم حنن ال نشعر ولو ال أن اهللا أخربنا ا ما كنا نعلم ا؛ ألا من ع

به شعور احلي؛ وهلذا جيب التوقف يف عامل الغيب على ما جاء به الوحي، ما نتقدم وما نتأخر؛ ال يف هذا الباب 



وال يف غريه، حىت يف أمساء اهللا وصفاته، وحىت فيما أخرب اهللا به عن اجلنة وعن النار وما أشبه ذلك جيب علينا أن 

وال نقصر. فلو قال قائل: كيف يعذبون يف النار أبد اآلبدين ويبقون وحنن نرى أن النار حترق؟         نتوقف ال نتجاوز 

 (( كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ))ويش اجلواب؟ نقول نعم حيرقون ولكن تبدل أجسادهم، 

مل اآلخرة ليست كعامل الدنيا؛ لكن عا (( وسقوا ماء حميما فقطع أمعائهم ))وتتقطع أمعائهم، تتقطع أمعائهم 

الشيخ : غري عاملة،  الطالب لكن هنا هل هي عاملة أو ال؟ بل أحياء ولكن )) ((( ولكن ال تشعرون )) (

مل تعمل؛ هل على ذلك شاهد  (( لكن )):ألا خمففة؛ وإذا خففت الشيخ : ألا خمففة؛  الطالب:غري عاملة؟ 

: وخففت كأن أيضا  الطالبأيه، هذه لكن؛ الشيخ : خففت إن ؟ : أيه إن  الطالبمن كالم ابن مالك؟ 

الشيخ :  شيخ؟ نعم، يف فرق بني املهاجم واملدافع ؟  السائلنعم؛ الزم يقرأها، كيف؟ اهللا يهديكم ما ؛ الشيخ : 

؟ ويش :كيف يزور العدوالشيخ :  الذي يف سبيل اهللا الذي يزور العدو؟  السائل:ال فرق بني املهاجم واملدافع؛ 

هذه  (( ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من األموال واألنفس والثمرات ))نوع يزور العدو؟ 

واجلملة هنا مؤكدة بثالثة مؤكدات وهي؟ القسم، والالم  (( و لنبلونكم ))عدة أشياء، مصائب أربعة؛ أوال قال: 

الشيخ :  نعم مبين على الفتح؛  الطالب والنون نون التوكيد؛ والفعل هنا مع نون التوكيد مبين على الفتح وال ال؟

ونكم (( و لنبل: الواو أصلها نبلوا؛ فما اتصلت ا نون التوكيد فتحت؛ الشيخ : الواو  الطالب:وين آخر الفعل؟ 

اخلوف  (( نبلونكم بشيء من الخوف ))مبعىن خنترب؛ وقوله:  (( ونبلوا ))هذا قسم من اهللا عز وجل مؤكد؛  ))

هو الضعف وهو شامل للخوف العام واخلوف اخلاص، اخلوف العام كأن تكون البالد مهددة بعدو؛ واخلوف 

(( من ل وهذا حاصل أيضا. وقوله: اخلاص كأن يكون اإلنسان يبتلى بنفسه ملن خييفه ويروعه؛ وهذا حاص

اجلوع ضد الشبع، واجلوع له سببان: السبب األول: قلة الطعام، السبب الثاين: قلة املال  الخوف والجوع ))

الذي حيصل به الطعام، فهمتم؟ هناك سبب ثالث أيضا وهو املرض الذي يتعذر معه الشبع، يكون املال كثريا 

هذا أيضا من البالء، هذا من البالء؛ واجلوع ال يدرك أثره إال من جربه؛ بل   والطعام كثريا لكن يأكل وال يشبع



كل املصائب ما تدرك إال ملن جربه؛ أما من مل جيرب فإنه ال يدري؛ وهو له شأن عظيم وكبري؛ وإذا أردت أن 

وا أنك تفطر يعين تعرفه فأنت يف الصيام يف األيام الطويلة جتد نفسك إذا جعت متأملا متكلفا خاويا مع أنك ترج

(( ونقص من األموال ترجوا أو تعلم علم اليقني أن هذا اجلوع سيزول كيف هذا اجلوع الذي يكون إتباعا؟ 

هل يشمل  (( واألنفس ))أموال اليت للتجارة كاملكاسب؛  (( واألموال ))نقص من واألنفس والثمرات )) 

:داخلة يف الشيخ  : داخلة يف املال الطالبيف األموال؟  املواشي وشبهها؟ أو نقول إن املواشي أنفس لكنها داخلة

نعم الثمرات هي مثرات النخيل واألعناب  (( والثمرات ))املال ؛ فيكون األنفس هنا أنفس اآلدميني، البشر؛ 

وغريهم، وهذا يقع أيضا، تأيت الكوارث نسأل اهللا العافية جترتف األناسي واملواشي والثمار واألموال وتأيت 

ف كذلك؛ لكنها عند الكثري من الناس ظواهر طبيعية ال حترك هلم ضمريا وال تفزع هلم شعورا ـ والعياذ باهللا عواص

ـ، ما يروا شيئا يقولون هذه كوارث طبيعية وهذه املسألة يعين جار ا العادة وهذا خطأ عظيم، هذا خطأ؛ جيب 

اد؛ هذا االبتالء بالنسبة ملن وقع عليه ظاهر جدا؛ أن جنعل هذه األشياء من ابتالء الذي يبتلي اهللا به العب

وبالنسبة ملن مل يقع عليه ومسع به ظاهر أيضا؛ ألنه خيترب من مل يصبه هل يتعظ ويعترب أو ال؛ أليس كذلك؟ ألن 

 املصاب ذا الشيء ما فيه شك أنه مبتال؛ لكن السامل منه مبتال أيضا؛ ألنه جيعله عظة وعربة لقد قال اهللا تعاىل

وقد قال اهللا تعاىل ملا  (( فجعلناها نكاال لما بين يديها وما خلفها ))يف القرية اليت كانت قردة خاسئني قال: 

(( لقد كان في يف قصة يوسف أظن:  (( لقد كان في قصصهم ))ذكر قصص املكذبني للرسل سورة هود: 

علم جل ذكره أن الناس  برين ))(( وبشر الصامث قال سبحانه وتعاىل: قصصهم عبرة ألولي األلباب )) .

ينقسمون يف هذه املسائل اليت تنال ا إىل قسمني: صابر، وساخط؛ الساخط هل سخطه يرد القضاء؟ ما يرده 

(( الذين قالوا إلخوانهم وقعدوا لكن يكون ذلك عليه حسرة، كما قال اهللا سبحانه وتعاىل يف سورة آل عمران: 

ال  لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل اهللا ذلك حسرة في قلوبهم )) ((قبله؟  لو أطاعونا ما قتلوا ))

لريفع األمر الواقع؛ لكن يكون هذا حسرة يف القلب، إذا مل يصرب وسخط صار هذا حسرة يف قلبه ال جيدي له 



كان الدنيا شيئا؛ وهلذا قال بعض السلف: إما أن تصرب صرب الكرام أو تسلو سلو البهائم؛ ألن اإلنسان مهما  

تتعاقب ويونسي بعضها بعضا فيسلو نعم ويقدر اآلن يف نفسه هل حنن ما أصبنا مبصائب؟ أصبنا مبصائب، 

مبصائب بأبداننا، مبصائب بأهلينا ، ومبصائب بأموالنا نعم لكن مع مرور الزمن تنسى؛ إّذا ال نكتسب أجرا إذا مل 

من هم الصابرون ؟ هم الذين  (( وبشر الصابرين ))وف يقع نصرب؛ لكن إذا صربنا اكتسبنا أجرا وما قدره اهللا س

حبسوا أنفسهم عن التسخط من قضاء اهللا؛ هؤالء املصابرون يف هذا الباب الذين حبسوا أنفسهم عن التسخط 

:  الطالبمن قضاء اهللا؛ وقد مر علينا أن مقامات اإلنسان عند املصيبة أربعة؛ أربع مقامات يبينها لنا شيبة ؟ 

:نعم أربع مقامات: التسخط، مث الصرب، مث الرضا ، مث الشكر؛ الشيخ ط مث الصرب مث الرضا مث الشكر التسخ

( ليس منا من ضرب الخدود وشق التسخط حمرم؛ وهلذا تربأ النيب صلى اهللا عليه وسلم ممن تسخط، قال: 

ثرية؛ واألصل يف األمر ما هو؟ الصرب واجب؛ ألن اهللا تعاىل أمر به يف آيات ك الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية )

الوجوب؛ وألنه ال معىن لعدم التسخط إال الصرب؛ أما الرضا فإن يف وجوبه ألهل العلم قوالن، قولني؛ والصواب 

أنه سنة وليس بواجب؛ وأما الشكر فإنه مستحب باالتفاق ، وهو أعلى من الرضا؛ حنتاج اآلن إىل الفرق بني 

:الذي ما حيبه مصيبة الذي حيبه ما هو الشيخ  الرضا الذي حيبه:  الطالبوليد؟  الرضا والصرب؛ الفرق بينهما يا

:أيه مع األمل الشيخ : الصرب أن جياهد مع نفسه وجياهدها مع األمل،  الطالبمصيبة؛ سالمة ذكرناها اليوم؛ 

يعين معناه أنه يكون ال  : ضد الكراهةالشيخ : والرضا أن يرضى ملا قدر اهللا،  الطالبوالكراهة ملا وقع؛ والرضا ؟ 

فرق بينما وقع وما مل يقع كل واحد؛ فيكون كامليت بني يدي الغاسل ؛ يعين أنه ما يهمه ماشي مع قدر اهللا 

وقدره إن أصابه خري شكر وإن أصابه ضراء صرب وال يكون يف نفسه أقل كراهة؛ وهذه حالة عظيمة ما تتحصل، 

الوجوب وقالوا باالستحباب قالوا إا شاقة على النفوس واهللا تعاىل  مىت حتصل لإلنسان؛ وهلذا قال الذين بعدم

)) طيب أما الشكر؛ فكيف يشكر من أصيب ؟ اآلن لو أمسك واحد  (( ال يكلف اهللا نفسا إال وسعهايقول: 

: يصيح ويكره ورمبا الشيخ : يصيح،  الطالبمنكم وأضربه إن كان يقدر يضرب يضربه جمازاة، وإن ما يقدر؟ 



ول هذا مطوع ما نقدر نصرب عليه؛ لكن كيف ييب يشكر نعم نقول ميكن إن اإلنسان يصاب باملصائب من يق

اهللا عزوجل ويشكر اهللا عليها من وجهني؛ يشكر اهللا أوال إنه يعلم أن اهللا ما فعل ذلك إال حلكمة، حلكمة قد 

(( كال إن اإلنسان ليطغى أن نه بشر يكون املصلحة اإلنسان لو استمر يف النعم ميكن يطغى ويزداد ويستعلي أل

إذا رأى نفسه أنه مستغين وأنه ما حيتاج إىل أحد وال شيء ففي احلال رمبا يطغى ويزيد ـ والعياذ  رآه استغنى ))

باهللا ـ نعم فهو يشكر اهللا أنه على هذه النعمة؛ ألا قد تكون تربية له، عرفتم ؟ مثل ما يضرب األب ابنه ليؤدبه؛ 

كر اهللا على أن هذه املصائب مفيدة على كل حال غري إفادة تربية اإلنسان ومعرفة نفسه، والرجوع إىل ثانيا: يش

هللا؛ مفيدة ألنك إن صربت أثبت ثواب الصابرين؛ وإال إذا مل ترض أو مل تشكر فإنك يكفر ا عنك كما أخرب 

 على هذا األمر؟ نعم يشكر اهللا على هذا ا النيب عليه الصالة والسالم إن يكفر ا عن اإلنسان؛ إذا يشكر اهللا

(( الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا هللا وإنا إليه راجعون األمر، هذا وجه كون اإلنسان يشكر من املصائب  

: الشيخ : للملك،  الطالبالالم ويش هي؟  (( قالوا إنا هللا ))  و أراديهم إذا أصابتهم املصيبة وحتققوا ))

للملك يعين إنا ملك هللا؛ واململوك يفعل فيه املالك ما شاء؛ فإذا كنا ملكا هللا فهو سبحانه وتعاىل ربنا يفعل بنا ما 

شاء، أوجدنا وأمدنا وأعدنا وإذا شاء منعنا؛ فله األمر كله حنن إىل اهللا، حنن هللا؛ مث مع ذلك بإقرارهم بامللك بأم 

فنرجو الذي أصابنا ذه املصيبة عند رجوعنا إليه  (( وإنا إليه راجعون ))ون: مملوك هللا يرجون ثوابه؛ وهلذا يقول

وبني اإلقرار واإلميان باجلزاء،  (( إنا هللا ))أن جيزينا بأفضل منها؛ فهم مجعوا هنا بني اإلقرار بالربوبية يف قوهلم: 

فنحن نرجو ثوابه مع أنه فعل  راجعون )) (( إنا هللا وإنا إليهباجلزاء الذين يستلزم العمل الصاحل؛ ألم يقولون: 

بنا ما هو ملكه وبيده؛ وهذا مجع بني العمل القلب والنطق باللسان؛ عمل القلب الصرب؛ والنطق باللسان 

(اللهم أجرني وجاءت السنة بزيادة على هذا أيضا بأن يقول اإلنسان:  (( إنا هللا وإنا إليه راجعون ))يقولون: 

من  أخلف لي خيرا منها ):الشيخ : أخلف،  الطالبأخلف؟ واخلف وال وأخلف؟ واخلف وال و  في مصيبتي

( واخلفه في الرباعي؛ ألنه من الثالثي معناه أن الشيء خلف غريه نعم؟ مثل قول الرسول عليه الصالة والسالم: 



خلفا منها  أي كن خليفة له؛ لكن أخلف أي اجعل له خلفا منه؛ وهنا نقول أخلف يل، يعين اجعل ليل  عقبه )

(( وما أنفقتم من :ال تلحنون ، الشيخ : خلفه؟  الطالب )) ؟ (( وما أنفقتم من شيء فهوكما قال اهللا تعاىل: 

اهللا يهديكم ما عندكم شجاعة، ما عندكم شجاعة إطالقا  (( وهو خير الرازقين ))نعم؟  شيء فهو يخلفه ))

أي جيعل له خلفا، ما هو ن شيء فهو يخلفه )) (( وما أنفقتم مكيف تنهزمون أمامي وأنتم على صواب ؟ 

نفسه خيلفه ويصري بدله؛ خيلفه جيعل له خلفا نعم فإذا كانت من الرباعي فمعىن أخلف عليه أي جعل له خلفا 

؟  ( اللهم أجرني في مصيبتي )عنه؛ أما إذا كان من الثالثي خلفه هو نفسه صار اخللف، عرفتم؟ طيب هنا 

ين اجعل يل خلفا خريا منها، فإذا نقول ما أرشد اهللا إليه إنا هللا وإنا إليه راجعون، اهللا وأخلف يل خريا منها يع

أجرنا يف مصيبتنا وأخلف لنا خريا منها ؟ إذا قاهلا اإلنسان مؤمنا حمتسبا آجره اهللا عزوجل يف مصيبته وأخلف له 

عمها أباسلمة حمبة شديدة وملا مات خريا منها؛ والشاهد يف هذا قصة أم سلمة رضي اهللا عنها كانت حتب ابن 

وكان النيب صلى اهللا عليه وسلم قد حدثها ذا احلديث، قالت اللهم أجرين يف مصيبيت وأخلف يل خريا منها، 

فكانت تفكر يف نفسها تقول من الذي يكون خلفا عن أيب سلمة ؟ هي مؤمنة أنه سيوجد خلف خري منه لكن 

فكرها أن الرسول صلى عليه وسلم سيكون، وسبحان اهللا من كان خلفا ؟ من هو الذي يصري؟ ما كان جيول يف 

النيب عليه الصالة والسالم، أخلف اهللا هلا خريا منها؛ ودعاء النيب عليه الصالة والسالم عند موته رضي اهللا عنه 

 في عقبه ) ( اللهم اغفر ألبي سلمة وارفع درجته في المهديين وافسح له في قبره ونور له فيه وأخلفهقال: 

: ال واخلفه يف عقبه، أي يعين الشيخ :  شيخ وأخلفه؟  السائلال غلط، واخلفه يف عقبه، واخلفه يف عقبه؛ 

يكون خلفا؛ طيب ما الذي حصل؟ خلفه يف عقبه أفضل خليفة؛ من ؟ النيب عليه الصالة والسالم، وبقية 

: شيخ؟ اآلية هذه ((الذين إذا أصابتهم مصيبة ))  السائلاألدعية نرجو أا أجيبت ألن اهللا عزوجل كرمي جواد . 

وين خرب إنا؟  : (( إنا هللا )):ال، هذا مستقل واجب  طيب قولهالشيخ هل يكون صرب الواجب أو الرضا ؟ 

:  الطالب:نعم حمذوف، ويش التقدير؟ إنا سائرون هللا؟ وإنا إليه راجعون الذي بعده؟ الشيخ : حمذوف،  الطالب



:اجلار وارور هو اخلرب، الشيخ : هذه اجلملة هي،  الطالبوين؟ اخلرب راجعون؟ أيه اخلرب وين؟ :الشيخ راجعون؛ 

هو اخلرب؛ لكن هل إنا هللا هو اخلرب نفسه وال متعلق مبحذوف تقديره كائنا ؟ فيها اخلالف على  (( إنا هللا ))

يه متعلقة براجعون؛ وقدمت على راجعون وإل (( راجعون ))فخرب إن قوله:  (( وإنا إليه راجعون ))قولني؛ وأما 

الشيخ :  ما حيتاج إىل التقدير ؟  السائلإلفادة احلصر هذا من ناحية املعنوية، وملناسبة اآلية من الناحية اللفظية؛ 

اإلشارة هنا إشارة  (( أولئك عليهم صلوات من ربهم )) (( أولئك ))،:أين يف األخرية ؟ ال ما حاجة  وقوله: 

(( أولئك عليهم أي املتصفون ذه الصفات  (( أولئك ))للبعيد لعلو مرتبتهم رضي اهللا عنهم وجعلنا منهم ـ؛ 

: ال عليهم خرب مقدم ،  الطالب مبتدأ مؤخر صح؟ (( صلوات ))عليهم خرب مقدم و صلوات من ربهم ))

، صلوات مبتداء، طيب وعليهم؟ عليهم مبتداء مقدم، :إذن عليهم خرب مقدم، وصلوات مبتداء مؤخر؛ الالشيخ 

مقدم أيه، إذا عليهم  خرب مقدم وصلوات مبتداء مؤخر لكنه مبتداء للثاين؛ واجلملة من املبتداء الثاين وخربه يف 

الصلوات اختلف العلماء يف معناها؛ ولكن  (( عليهم صلوات من ربهم ورحمة ))حمل رفع خرب مبتداء لألول؛ 

قوال فيها أن املراد ا الثناء عليهم يف املأل األعلى؛  فاملعىن أن اهللا يثين على هؤالء يف املأل األعلى رفعا أصح األ

رمحة عطفها على الصلوات يدل على أا مغايرة؛ ويدل على  (( ورحمة ))لذكرهم وإعالء لشأم . وقوله: 

يعين يزول حيصل هلم ا املطلوب؛ ألن الرمحة  مة ))(( ورحضعف من قال إن الصالة من اهللا مبعىن رمحة؛ وقوله: 

(( إما حصول املطلوب وإما زوال املكروه؛ فهنا الرمحة تشمل األمرين: زوال املكروه وحصول احملبوب. وقوله: 

: اإلشارة،  الطالب هذه مجلة امسية مسوقة على سبيل احلصر؛ ما طريق احلصر هنا ؟ وأولئك هم المهتدون ))

(( هم المهتدون :ضمري الفصل الشيخ  : ضمري الفصل الطالباإلشارة ما هي من طريق احلصر؛  : الالشيخ 

وأولئك هي الصابرون الذين يقولون ما ذكر هم املهتدون الذين اهتدوا إىل طريق احلق ووضعوه يف نصام؛  ))

على املصائب ال بقلوم وال  فإن هذا الكالم الذين يقولون مع الصرب هو اهلداية؛ عكس هؤالء الذين ال يصربون

بألسنتهم وال جبوارحهم مهتدون وإال ضالون؟ ضالون؛ وهلذا جعل النيب عليه الصالة والسالم جعل ذلك من 



والنياحة ثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت )  أعمال الكفر؛ فقال: (

اية هي الصرب، وتسليم األمر إىل اهللا عزوجل، وانتظار ثوابه عنوان على عدم الصرب؛ فدل ذلك على أن اهلد

 (( وأولئك هم المهتدون )).واحتسابه؛ وقوله: 

:الفوائد ما عندنا إال آية يا الشيخ : نأخذ الفوائد،  الطالب : (( إن الصفا والمروة من شعائر اهللا ))مث قال 

ن يقتل في سبيل اهللا أموات بل أحياء ولكن ال تشعرون (( وال تقولوا لممجاعة ؟  من فوائد اآلية قوله تعاىل: 

وعلم من  (( وال تقولوا لمن يقتل في سبيل اهللا أموات ))أوال: حترمي إطالق املوت على الشهداء؛ لقوله:  ))

قولنا إطالق أنه إذا أريد بذلك املوت الذي هو مفارقة الروح للجسد فهو صحيح؛ وهلذا يقولون دائما مات 

:أما الشيخ : هل جيوز أن يقال مات شهيدا  السائلشهيدا فيقيدون هذا املوت، ما يطلقونه؛  شهيدا، مات

بالنسبة ال بالنسبة للصحابة فنقول مات شهيدا ال يف هذا الصحابة ما جنزم به املعني، املعني ما جنزم به له؛ ولكن 

 السائلهلم من باب الشهادة العامة.  نقول من قتل ظاملا من قتل يف دفاعه عن احلق فهو شهيد؛ فيكون الشهادة

:أيه أوال بالنسبة لألحكام الدنيا نعامل معاملة الشهداء بالنسبة ألحكام الشيخ : هل جيوز أن نقول شهيد كذا ؟ 

:يف اجلهاد، قتل الشيخ :  قتل داخل األرض؟  السائلالدنيا، ما نغسله وال نكفنه ونصلي عليه وندفنوه يف ثيابه . 

:ال ال ما هو هذا فيه الشيخ :أعداؤه قتلوه برصاص ؟  السائلرك اهللا فيكم الذي قتل يف سبيل اهللا ؛ يف اجلهاد با

خالف بني العلماء، إمنا هو الذي قتل يف سبيل اهللا؛ لكن بالنسبة للشهادة له الشهادة يف اآلخرة هذا ما جنزم به؛ 

ادة عامة مثل ما نقول: كل مؤمن يف اجلنة ولكن نقول من مات على هذا املوت من املوت فهو شهيد؛ فهذه شه

لكن هل تشهد لفالن املعني بأنه يف اجلنة ؟ ما تشهد؛ وهلذا ما ينبغي أن نقول فالن شهيد إال من ثبتت شهادته 

:  على الثناء عليه  السائل:على أيش؟ الشيخ : إذا أمجعوا عليه ؟  السائلبالنص مثل شهداء أحد وحنوهم. 

: إذا أمجعوا على الثناء عليه فقد اختلف يف هذا أهل العلم؛ شيخ اإلسالم يرى أنه جيوز يخ الشوشهادته مثال ؟ 

الشهادة له باجلنة، والشهادة له بالشهادة أيضا؛ وبعض العلماء يقول ال نقف على ما جاء به النص؛ واحلمد هللا 



دة له ال مينع ذلك عند اهللا، واضح ؟ إذا كان عند اهللا تعاىل من أهل اجلنة ومن الشهداء فإن امتناعنا عن الشها

:  الذين قتلوا يف سبيل اهللا من  السائلوإن كان من غري الشهداء أو غري املؤمنني فإننا حنن عرضنا أنفسنا للخطر. 

:الذين قتلوا يف سبيل اهللا أي نعم؛ ألن شهداء أحد ثبت هذا اللفظ يف عهد النيب عليه الصالة الشيخ الصحابة  

:ال قالوا يف اجلنة، الشيخ : هل قالوا فالن شهيد وأقرهم النيب صلى اهللا عليه وسلم بذلك .  السائلوالسالم 

شهيد وال يف اجلنة؟ أيه هذا قالوا شهيد وال يف اجلنة؟ على كل حال هذا يكون خرج من النص أما ما نص عليه 

(( بل فيه إثبات حياة الشهداء؛ لقوله:  )(( بل أحياء )الرسول ما نتكلم فيه سواء إثباتا أو نفيا. طيب قوله: 

  ويرد على هذا القول أو هذه الفائدة سؤال هل هذه احلياة كحياة الدنيا ؟            أحياء ))

            ؟ ا�د���



ألم بال شك أفضل من الشهداء، ، م أفضل من الشهداءألما الدليل على أن األنبياء أفضل؟  :فإن قال قائل

؛ وهذا هو للشهداء هذه احلياة دل هذا على أم شهداء، على أم أحياء تعاىل وإذا كانوا أفضل وجعل اهللا

فهو الذي تسبب املوت يف سبيل  ؛وإمنا جعل الشهيد حيا ألنه أمات نفسه يف سبيل اهللا املعروف عند أهل العلم؛

تعاىل على سبحانه و ويستفاد من هذا: أن فضل اهللا  . اهللا فجزاه اهللا تعاىل على هذا املوت بأن جعله حيا عنده

ثالث سنتني أو بقاء شهيد أمات نفسه فحرمها الوذلك ألن العامل الذي هو  ؛العاملعمل العامل أكمل من 

ذه الشهادة هلا منتهى ؟ أبدا، إىل البعد، مث بعده لكن حياته ؟  سنني أو عشر سنني أو مائة سنة أليس كذلك

وهذا أمر معروف لك  ؛وهذا دليل على أن كرم اهللا بالعطاء والثواب أكثر من عمل العامل ؛تأيت احلياة األبدية

 ؛ومنها: فضيلة اجلهاد يف سبيل اهللا . ) أضعاف كثيرةى سبع مئة ضعف إلى الحسنة بعشر أمثالها إل (مجيعا 

يقصد إن هذا جهاد فيخرج، ألنه قد ألن كثريا من الناس  ؛وهذه مسألة مهمة )) في سبيل اهللا ((ألنه نص 

نظريها اآلن  ؛أبلغ إىل اهللا الطريق املوصل أي يف يف سبيل اهللا ذاه أنبلكن كونه يشعر  ؛جهاد وقتال ألعداء اهللا

 ؛كذا وال ال؟ هذا واقع  ،حنن مجيعا إذا أذن املؤذن توضأ وجئنا إىل املسجد وصلينا وحرصنا أن تكون الصالة كاملة

يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصالة فاغسلوا  ((بقوله: أمر اهللا لكن هل حنن نشعر عندما نتوضأ أننا منتثل 

نعم نتوضأ ألمر اهللا الطالب :  ؟تكل ما توضأ  ؛نشعرلشيخ :ا؟  عور؟ نعموال ما نشعر ذا الش ؟ )) وجوهكم

لكن هل  ؛أيه ما يف شك لكن هل تشعر أنك ملا تشعر أنك تفعل ما أمر اهللا بك على سبيل العموملشيخ :ا

 ؛أتوضأ للصالة وبسالطالب : أو تشعر بأنك تتوضأ للصالة وبس؟  ؟تشعر بأنك اآلن متثل أمر اهللا عند الوضوء

ويقول مسعا لك يا رب وطاعة اآلن غسلت وجهي هذا هو األغلب، يعين ينظر أن اإلنسان يتذكر لشيخ :ا

ال نية املأمور له، هذا غالب  عرفتم؟ فالغالب علينا نية العمل ،وغسلت يدي ومسحت رأسي وغسلت رجلي

تصلي الصالة بكماهلا وخشوعها يعين ينظر أنك تستشعر أنك ممتثل لقول كذلك عندما تأيت لتقيم الصالة   ؛علينا

أكثر الناس يقول ألجل أنا أصلي  ؛هذا ما أقول ما يوجد، يوجد لكنه قليل )) وأقيموا الصالة ((اهللا تعاىل: 



؛ ر قليللكن شعورنا إن هذا امتثال ألمر ربنا هذا أم ؛أكمل صاليت ألا أفضل، ألا أفضل من صالة الناقصة

 ((لقوله:  ؛ومن فوائد اآلية: إثبات احلياة الربزخية مهمة جيب أن تالحظ. )) في سبيل اهللا ((املهم هذه كلمة 

اهللا إليه روحه  دوقد ثبت عن النيب عليه الصالة والسالم إنه إذا دفن اإلنسان جاءه ملكان، ور  )) بل أحياء

.ومنها:  )) بل أحياء عند ربهم ((، لقوله: ؛ثبات نعيم القربومنها: إ فجاءه ملكان يسأل عن ربه ودينه ونبيه.

 )) من شعائر اهللا(( إن الصفا والمروة   علو اهللا ومنها: إثبات . )) يرزقون ((لقوله:  ؛أم يتنعمون يف اجلنة

وقد كانت أم  ؛ومها شرقي الكعبة قعيقعان؛ وللثاين ؛ ، يقال للصفاء جبل أيب قبيسالصفا واملروة جبالن معروفان

التمر واملاء وجاء  وذلك بعد أن نفد منها امساعيل رضي اهللا عنها تصعد عليهما لتتحسس هل حوهلا أحد

من هذه للتبعيض، يعين بعض  )) إن الصفا والمروة من شعائر اهللا ((وقوله تعاىل:  ابنها. عوتقلص لبنها فجا 

 )) من شعائر اهللا (( ؛يعين من معامل الدين ؛والشعائر مجع الشعرية، وهي اليت تكون علما يف الدين ؛شعائر اهللا

وهي  ؛ألن العبادات منها خفية بينها وبني ربه، ومنها أشياء تكون علما، علما ظاهرا بينا ؛أي من معامل دينه

بل املراد الطواف ما من  ؛بل من الشعائرليس املراد أن نفس اجل )) من شعائر اهللا ((وقوله تعاىل:  ؛الشعائر

إن الصفا  ((وقوله:  )) فمن حج البيت أو اعتمر فال جناح عليه أن يطوف بهما ((وهلذا قال:  ؛الشعائر

فمن  ((ألنه هو شرعها، وأثبتها وجعلها طريقا موصال إليه  )) شعائر اهللا ((أضيفت  )) والمروة من شعائر اهللا

أل للعهد  )) البيت ((و ؛حج يف اللغة مبعىن قصدحج البيت أو اعتمر فال جناح عليه أن يطوف بهما )) 

بل وقصد البيت، حج البيت قصده ألداء املناسك وليس قصدا مطلقا  ؛واملراد به بيت اهللا وهو الكعبة ؛الذهين

أو اعتمر العمرة  ؛العمرة يف اللغة الزيارة )) أو اعتمر ((وقوله:  )). فمن حج البيت ((القصد ألداء املناسك 

 ؛هنا للتنويع )) أو (( )) من حج البيت أو اعتمر ((وقوله:  ؛الزيارة واملراد ا زيارة البيت ألداء مناسك العمرة

إعراب  )) فال جناح عليه أن يطوف بهما ((وقوله:  ألن قاصد البيت إما أن يكون حاجا وإما أن يكون معتمرا.

 ،أي ال جناح عليه يف الطواف ما ؛ال نافية للجنس، وجناح امسها، وخربها أن وما دخلت عليه )) جناح ال ((



 ؛اجلناح هو اإلمث، يعين فال إمث عليه يف أن يتطوف ما )) فال جناح ((وقوله:  ؛طوفيف التأو يف التطوف ما 

 بهما ((وقوله:  ؛لة تصريفية فصار أن يطوفولكنه غلبت التاء طاء لع ؛يتطوف ))أن يطوف أصلها  ((وقوله: 

وليس املراد أن يطوف ما يدور عليهما كما يطوف  ؛املراد بينهما كما تفسره سنة النيب صلى اهللا عليه وسلم ))

فال جناح عليه أن  ((وقوله:  ؛فإن هذا قطعا ال يراد ألنه شيء غري ممكن والسنة تفسر القرآن ؛بالبيت العتيق

فال جناح  ((مث قال:  )) من شعائر اهللا (( :فإنه قال ؛قد يبدوا يف اآلية شيء من التعارض . )) يطوف بهما

أنه إذا كان الصفا واملروة من شعائر اهللا فإنه ال يقتصر على أن اجلناح يف ومعلوم  )) عليه أن يطوف بهما

ومن يعظم شعائر اهللا فإنها  ((: تعاىل لقوله ؛بل إمنا يؤمر بالطواف ما مادام ذلك من شعائر اهللا ؛الطواف ما

وهلذا أشكل على بعض التابعني هذه املسألة وسأل عنها أم املؤمنني عائشة رضي اهللا عنها   )) من تقوى القلوب

فسأل السائل قال: أرى أن الرجل لو حج أو اعتمر فلم  ؟ )) فال جناح أن يطوف بهما ((كيف قال اهللا: 

ولكن عائشة رضي اهللا عنها ردت عليه وقالت: لو كان هو املراد لكان يقول اهللا  يطف ما فليس عليه من بأس،

ألا إذا   ؛وصدقت رضي اهللا عنها ؛فال جناح  عليه أن ال يطوف ،عزوجل: فال جناح عليه أن ال يطوف ما

ولو كان ترك الطواف ما جائزا لقال: فال  ؛عظمتكانت من شعائر اهللا فمقتضى كوا من شعائر أن نطاف ا و 

 )) فال جناح عليه أن يطوف ((مث بينت رضي اهللا عنها السبب ألن اهللا قال:  ؛جناح عليه أن ال يطوف ما

 ـ؛ مكان قرب مكةـ اليت ذكرها يف القرآن، وهي يف املشلل  ة، الطاغية، منا ةوهو أن أناسا من األنصار يهلون ملنا

فال جناح عليه أن  ((فأنزل اهللا هذه اآلية:  ة؛رجون بالطواف للصفا واملروة وقد أهلوا ملناحكانوا يتفيهلون هلا ف

أفهمتم  ،لدفع ما وقع يف نفوسهم من التحرج، وليس لبيان أصل احلكم وعلى هذا فيكون النفي )) يطوف بهما

ألن املراد بالنفي هنا أيش؟  ؛التعارضفال يكون يف اآلية أوهلا وآخرها شيء من التضارب أو  اآلن؟ وعلى هذا

فال جناح  ((وقوله:  ؛من شعائر اهللا افبني اهللا تعاىل أنه ليس هناك حترج أل ؛نفي ما وقع يف نفوسهم من التحرج

ومنه قول رسول  ؛ألن الطواف يف األصل مبعىن الرتدد ؛قلنا معىن يطوف ما أي بينهما )) عليه أن يطوف بهما



 )). ومن تطوع خيرا فإن اهللا شاكر عليم ((وقوله:  ). إنها من الطوافين عليكم ( :يف اهلرة اهللا عليه وسلم

 م  مطيب فيه أيضا سبب آخر لتحرج الناس من الطواف م كانوا يفعلون ذلك يف اجلاهلية، يطوفونوهو أ

فقالوا لو كان ذلك  ؛فذكر اهللا، ويطوفون بالبيت أيضا فذكر اهللا الطواف بالبيت ومل يذكر الطواف بالصفا واملروة

هذا من أعمال إن فامهني هذا السبب؟ يقولون  ؛جائزا لذكره اهللا عزوجل ولكنه من أعمال اجلاهلية فال نطوفه

فذكر اهللا بالبيت ومل يذكر الطواف بالصفا واملروة فهذا دليل  ؛جلاهلية، والطواف بالبيت أيضا معروف من قبلا

وفيه أيضا سبب ثالث وهو أنه  .فأنزل اهللا هذه اآلية ؛على أنه ليس مبشروع ألنه من أعمال اجلاهلية فال نطوف

  ـ والعياذ باهللاـ رجال وامرأة زنيا يف جوف الكعبة  إما كانا :وقيل لة؛إساف ونائيقال إنه كان فيهما صنمان 

حجارة إذا البد هناك سر وسبب، أخرجومها  او سخفمسخهما اهللا احلجارة فكان من جهل العرب قالوا هؤالء م

  عن الكعبة وخلومها على اجلبلني ونبدأ نطوفهم ومنسحهم، منسحهما نعم؟ وعلى هذا يقول أبو طالب:

  . لى السيول من إساف ونائفضمب    ركابهم   األشعرون   خيني  وحيث                 

فاحلاصل أنه هذا ثالثة أسباب يف  ؛ى السيول جمرى الوادي املعروفة الذي يكون بني صفا واملروةضيريد هذا، ومف 

  ال األول ثابت يف صحيح البخاريلشيخ :اما صحيح األوسط؟  السائل : . نزول اآلية وأصحها السبب األول

على أن  )) ومن يطوع خيرا ((فيه قراءة:  ؛من تطوع خريا )) ومن تطوع خيرا فإن اهللا شاكر عليم ((وقوله: 

 ؛يطوع أصلها يتطوع، فأدغمت أيش؟ فقلبت التاء طاء وأدغمت يف الطاء الثانية ؛تكون التطوع فعال مضارعا

وختصيص  ؛نعم يشمل الواجب واملستحب؟  ويشمل الواجب واملستحب ؛معناها فعل الطاعة )) تطوع ((وقوله: 

ومن تطوع  ((وقوله:  . أما يف الشرع فإنه يشمل الواجب واملستحب ؛التطوع باملستحب هذا اصطالح فقهي

هذه جيوز يف إعراا وجهان: الوجه األول أن تكون منصوبة بنزع اخلافض والتقدير: ومن  )) خيرا )) (( خيرا

أي ألجل  )) تطوع خيرا ((الوجه الثاين أن تكون مفعوال ألجله أي طلبا للخري و  ؛تطوع خبري فإن اهللا شاكر عليم

فعل الشرط  )) تطوع ((هذه من شرطية، و )) من تطوع ((وقوله:  ؛)) فإن اهللا شاكر عليم ((اخلري وطلبه 



ويتطوع فعل ماضي ما تسلط على  ؛ويطوع أيضا فعل الشرط لكن التطوع تسلط العامل على اللفظ فجزمه

ومن  ((: وقوله ؛)) فإن اهللا شاكر عليم ((اجلملة  )) فإن اهللا شاكر عليم ((وأين جواب الشرط؟ مجلة:  ؛لفظه

تطوع خبري أي زائدا عن الواجب أو هو الواجب واملستحب كما لغة القرآن  أو يعين لقصد اخلري، )) تطوع خيرا

 ؛اهللا يشكر سبحانه وتعاىل؟ نعم، اهللا تعاىل شاكر وشكور )) شاكر (( )) فإن اهللا شاكر عليم ((واحلديث. 

هذا شكر، جيزي احلسنة بعشر أمثاهلا إىل سبع نعم ال ال؟ إألنه يعطي على العمل أكثر من العمل وهذا شكر و 

لو أن أحدا أحسن إليك وأعطيته أكثر مما أعطاك تعد شاكرا  ؛وهذا غاية الشكر ؛مائة ضعف إىل أضعاف كثرية

بل إن الناس اآلن لو قال احملسن إليه شكرا يعتربونه شاكرا وال ال؟ يعتربونه شاكرا حىت  ه؛م تعد شاكرا ل؟ نع هل

الحسنة بعشر أمثالها إلى سبع مائة ضعف إلى  (فكيف جبزاء اهللا عزوجل الذي ال منتهى له،  ؛ باللفظ

فإنه معلوم  ؛قرن العلم بالشكر الطمئنان العبد إىل أن عمله لن يضيع )) شاكر عليم ((وقوله:  ) أضعاف كثيرة

فإذا علم أن اهللا تعاىل شاكر وأنه عليم فإن العامل  ؛عند اهللا، معلوم عند اهللا ال ميكن أن يضيع منه شيء

فإن اهللا  ومن تطوع خيرا ((وقوله:  ؛سيطمئن غاية الطمأنينة إىل أن اهللا تعاىل سيجزيه على عمله مبا وعده به

من تطوع خيرا فإن و  ((ما مناسبة جواب الشرط للشرط ؟  :يعين لو قال قائل لفوائد.كها لرت ن ال )) شاكر عليم

أي نعم الطالب : وإذا كان اهللا شاكرا عليما فما عالقة شكر اهللا وعلمه بتطوعنا باخلري؟  )) اهللا شاكر عليم

ألننا حنن نطيع اهللا، تطوع يعين فعل الطاعة، حنن نطيع اهللا عزوجل واهللا تعاىل يشكر  نقول اجلزاء؛لشيخ :ا جلزاء،ا

إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى  ((مث قال اهللا تعاىل:  ؛لنا هذه الطاعة ويعطينا أكثر من عملنا

هل  السائل :  ـ  نعم ؟ عوذ باهللاأـ  )) الكتاب أولئك يلعنهم اهللا ويلعنهم الالعنونبمن بعد ما بيناه للناس 

مث  )) فإن اهللا ((ال من شرطية، شرطية ألن فيها اجلواب لشيخ :ا من اسم موصول من تطوع خيرا )) ((يصلح 

إن الذين يكتمون ما أنزلنا من  ((  صح ما يزن ا .وصول ما ياملاسم  ؛القراءة الثانية ومن يطوع واضح جمزومة

أولئك يلعنهم اهللا ويلعنهم  ((أين خربها؟  ؛يكتمون )) إن الذين ((هذه إن امسها  )) البينات والهدى



فالكتم مبعىن  ؛أي جيحدون ما أنزلنا من البينات واهلدى )) إن الذين يكتمون (( ـ؛ والعياذ باهللاـ  )) الالعنون

إما بلسان احلال وإما  ؛البيانحيث دعت احلاجة إىل ولكنه ال يكون كتما إال  ؛اإلخفاء واجلحد وعدم البيان

ويش صار؟ صار   ،فمىت دعت احلاجة إىل البيان بلسان احلال أو املقال وأخفى اإلنسان احلق صار ؛بلسان املقال

هذا لسان حاله يدعوا أن تبني له  ؛طيب باللسان احلال أن يرى اإلنسان عمال ليس على الوجه املرضي؛ كامتا له

جيب عليك أن قال أن يسألك سائل عن علم وأنت تعلمه فيجب عليك أن تبلغه، لسان امل نعم؛ احلق أفهمتم؟

لكن الكتم إذا كتم ما أنزل اهللا  ؛أو ال أعلم ن تقول ال أدريأأما إذا كنت ال تعلم جيب  ؛ مادمت تعلمتبلغه 

عم فيهم اجلهل يف كذلك لو رأيت الناس .نعم انه بلسان احلال أو بلسان املقالوإخفائه حني تدعوا احلاجة إىل بي

لشيخ امن خياف هل يعد كامتا  السائل : إىل البيان جيب أن تبني نعم؟داعية فهنا احلاجة  ؛مسألة من أمور الدين

ولكنه اخلوف إذا كان عدم بيانك للحق يؤدي إىل ضياع  ؛كامتا لكن قد نقول إن هذا جائز لك قد يكون جائز:

ل ما فعل أمحد بن حنبل رمحه اهللا فإنه كان الشك خائفا على نفسه ال جيوز تكتم، مث ؛احلق فال جيوز أن تكتم

 ((  لكنه إنسان يطلب منه شخصيا أن يبني وال يرتتب على ذلك آراء الناس فله احلق أن يتأول . ؛ومع ذلك بني

عموما املؤمن والكافر، فإن اهللا بني  )) للناس ((و ؛يعين أظهرناه )) بيناه (())  من بعد ما بيناه للناس بالكتاب

فكل الناس قد بني  )) وأما ثمود فهدينهم فاستحبوا العمى على الهدى ((احلق لعموم الناس كما قال تعاىل: 

املرد به مجيع  )) الكتابب ((وقوله تعاىل:  ؛لكن منهم من اهتدى ومنهم من بقي على ضالهلم ؛اهللا هلم احلق

رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم  لقد أرسلنا ((إال ومعه كتاب  ق لنا أنه ما من نيبفهو للجنس وقد سب ؛الكتب

مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب  النبيين كان الناس أمة واحدة فبعث اهللا (( )) الكتاب والميزان

البيان ينقسم إىل قسمني:  )) من بعد ما بيناه في الكتاب ((قوله: و  .)) ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه

واملفصل هو أن يتكلم أو أن يذكر اهللا قضية معينة  ؛فيها القواعد العامة يف الشريعة ؛بيان مفصل، وبيان جممل

مفصلة مبينة ال جيدها إال  لشيخ :امفصلة، الطالب : ال ال؟ إفمثل آيات الفرائض يف األحكام مفصلة و  ؛مفصلة



أوفوا بعقد البيع  :ما قال )) يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود (( :وهناك آيات جمملة عامة مثل ؛مسائل قليلة

احملرمات يف النكاح مفصل وال مقعد قواعد عامة  ؛فهو بيان عام ،عامة ؛واإلجارة وما أشبه ذلك والنكاح والرحم

طيب كذلك بعض القصص يذكر اهللا تعاىل  ؛مفصل، احملرمات يف النكاح مفصلةلشيخ :ا ؛قواعدالطالب: ؟ 

 ((، ومجلة أمبتد )) أولئك(((( أولئك يلعنهم اهللا)) قال اهللا تعاىل:   مفصلة، وأحيانا جمملة وكل هذا يعترب بيانا.

أي يطردهم ويبعدهم عن  )) يلعنهم اهللا ((وقوله:  )) إن الذين يكتمون ((خربه، واجلملة خرب  )) ميلعنه

أي يسألون هلم اللعنة وهم أيضا  )) يلعنهم الالعنونو  ((وقوله:  ألن اللعن يف اللغة الطرد واإلبعاد. ؛رمحته

ألنه كقول  ؛قد يقول القائل هذا حتصيل حاصل )) يلعنهم الالعنون ((وقوله:  ؛بأنفسهم يبغضوم ويعادوم

ألنه ليس كل من  ؛فيقال ال ؛حتصيل احلاصلفهذا  ؛القائل: قام القائمون، أو يقوم القائمون، و يدخل الداخلون

 ؛قد تقول قام القائمون مبعىن أم أتوا بالقيام على وجهه ؛نسب إليه الوصف يكون قائما به على الوجه األكمل

وليس معىن  ؛فمعىن يلعنهم الالعنون أي الذين يعرفون من يستحق اللعنة ويوجهوا إىل أهلها هذا معىن الالعنون

لكن معىن الالعنون  ؛ألن هذا حتصيل حاصل ؛رادامليعين من قال لعنهم اهللا فهو  )) يلعنهم الالعنون ((قوله: 

وذووا حكمة يف توجيه  ،ستحقباملفهم ذووا عليم  ؛أي ذوي اللعن الذين يعرفون مستحق اللعنة ويوجهون إليه

ع ظهوره وبيانه يستحقون هذا اجلزاء ـ والعياذ ات واهلدى منيبإذا هؤالء الذين يكتمون ما أنزل اهللا من ال ؛العنة إليه

عكس ذلك الذين يبينون احلق، الذين يبينون احلق ماذا يكون هلم؟ يكون هلم  ؛باهللا ـ الوخيم من اهللا ومن عباد اهللا

أن العالم يستغفر له أهل  (وقد ورد يف حديث أيب الدرداء الطويل:  ؛املودة واحملبة من اهللا ومن أولياء اهللا

نعم؟ ألن الذين يبني شريعة اهللا يلقي اهللا تعاىل يف قلوب عباده  ) واألرض حتى الحيطان في الماء واتمالس

وحنن نعلم ذلك وإن مل يرد  ؛هذا يكون عكس هؤالء الذين يكتمونلف ؛حمبته و مودته والقبول له حىت يف السماء

يعاقب الكامتني ذه العقوبة الواقعة منه  تعاىل وجه ذلك: إذا كان اهللا ؛به نص خاص عن طريق القياس اجللي

، أفليس من يبينون اهلدى والبينات، أفليس من يستحقون أن هو الذي سبقت رمحته غضبهو ومن عباده أفليس 



ألننا نعلم أن رمحت  ى؛بل :يكون اهللا تعاىل يثين عليهم بدل اللعنة، ويقرم بدل البعد وكذلك أولياءه؟ اجلواب

فإذا كان غضبه يستحق هذا الكامت ما ذكره فإن رمحته تستحق خالف ذلك فيمن بني  ؛اهللا سبقت غضبه

ألنه  ؛متصل لشيخ :امتصل،  الطالب : االستثناء هنا متصل وال منقطع؟ )) إال الذين تابوا ((قال:   ووضح.

ما الفرق بني استثناء  السائل : )) إال الذين تابوا ((متصل فاالستثناء  ؛يعين إال إذا تابوا ؛استثناء من الكامتني

املستثىن منه فإنه متصل وإن كان من غريه فهو  متصل ومنقطع إن كان من جنس لشيخ :ا املتصل واملنقطع ؟

ويف الشرع  ؛والتوبة الرجوع يف اللغة )) إال الذين تابوا ((قال:  وكذلك أيضا منقطع يقدر بدل إال لكن. ؛منقطع

شروطها مخسة نعم، التوبة  ؛مخسةلشيخ :امخسة، الطالب : وشروطها كم؟  ؛الرجوع من معصية اهللا إىل طاعته

ال ما هو لشيخ :ا ؛الزم أن ال يرجع إىلالطالب :طيب الشرط األول؟  ؛يف حق اهللا و حق الناسطها مخسة و شر 

لشيخ ااإلخالص هللا، الطالب : نعم؟ أيه  ؛اليخ :لشاالوقف عن املعصية، الطالب :  ؟ شرط ، ابدأ من األول

وإال كل  بالرتتيب يوالشرط الثاين يا عبد الرمحن؟ أنا ود . هذا واحد أن ال يكون رجاء للمخلوق أو علو للمرتبة:

إذا قال قائل كيف الندم  ؟ويش معىن الندم .الندم على ما جرى منه من الذنب لشيخ :الندم االطالب:  واحد؟

ويش لون؟ إنسان حيط بنفسه ندم يقول نعم، يتحسف ويتحسر أن وقع منه هذا العمل، هذا ندم على ما وقع 

وهذا يدخل فيه أداء حقوق  ؛اإلقالع عن الذنب لشيخ :ا اإلقالع عن الذنب الطالب : الشرط الثالث ؟.منه

لكنه شرط داخل يف اإلقالع إذ أن من و  ؛ألن من مل يؤد حق العباد ما أقلع فهو ليس شرطا مستقال ؛العباد إليه

أن ال الطالب : فالبد إذا من اإلقالع عن الذنب.الشرط الرابع غامن؟  ؛احلق إىل أهله مل يقلع عن الذنب يمل يؤد

 يعود فإن مل يعزم فال توبة . الشرط اخلامس الشرط الرابع أن يعزم أن ال يعود، أن يعزم على أن ال لشيخ :ا ؛يعود

أن تقع التوبة يف الوقت الذي تقبل الطالب : ، التوبة اتركها، الوقت الذي تقع فيه ، قلناهاقلناها لشيخ :ا يا آدم؟

 ؛وهو عام وخاص ؛فإن كانت يف غري وقتها فإا ال تقبل ؛عين أن تكون يف وقت قبول التوبة لشيخ :ا فيه ي

 وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر الموت قال إني تبت اآلن ((اخلاص الغرارة عند املوت 



طيب هذه توبة وقد سبق لنا  إذا فشروط التوبة مخسة. ؛توبة بعده قبليوالعام طلوع الشمس من مغرا فال  ))

والثاين:  ؛ماء ثالثة أقوال: األول أا تصحهل تصح التوبة من ذنب مع اإلصرار على غريه؟ وذكرنا يف هذا للعل

نعم؟ والصحيح أا تصح، التوبة من ذنب مع اإلقالع  ،والثالث: ال تصح ؛تصح إن كان الذنب من غري اجلنس

وصف التائب  ستحقفال ي ؛لكنه ال يستحق اسم التائبني على سبيل اإلطالق ؛على غريه، مع اإلصرار على غريه

مثال ذلك: تاب رجل من الزنا لكنه  ؛هذا العمل املعنيمن ملاذا؟ ألن توبته مقيدة  ؛بنيوال يدخل يف مدح التائ

نظر احملرم تصح توبته من الزنا؟ تصح على القول الراجح لكن ما يستحق وصف التائب على باليتتبع النساء 

ا مع اإلصرار على طيب تاب من الزن ؛غري اجلنس ما تصحمن وعلى القول بأنه تصح إذا كانت  ؛سبيل اإلطالق

ال تصح إال مع اإلقالع عن مجيع  ألن الربا ليس من جنس إال على القول الثالث الذين يقولون ؛الربا ؟ تصح

 ةشف عظم الكتمان ذكر اهللا لنجام من هذه اللعنة ثالث )) إال الذين تابوا وأصلحوا وبينوا ((قال:   الذنوب.

فتوبتهم  ؛ألن كتمهم ملا أنزل اهللا يتضمن إفسادا يف األرض وإضالال للخلق ، اإلصالح؛واإلصالح ،شروط: التوبة

مثال ذلك قوم كتموا صفة النيب عليه الصالة والسالم وقالوا ما  ؛كتمام ما تكفي حىت يصلحوا ما فسد بسبب

ن يتوبوا ما يكفي أ ؛كم سيضل من الناس بناء على قوهلم؟ يضل من قوهلم عامل  الذي سيبعث؛ الرسولهذا هو 

ويندموا ويقلعوا ويسلموا حىت يصلحوا ما فسد اآلثار اليت ترتبت على كتمام احلق البد أن يصلحوها وإال ما تتم 

ن الكتمان بل البد أن يكون عوال يكفي أن ميتنعوا  ؛ويش معىن بينوا؟ أي أظهروا احلق )) وبينوا ((وقال:  ؛التوبة

ويف هذا دليل على  ؛ثار اليت ترتبت على هذا الكتماناآلحىت تزول  مقابل الكتمان أيش؟ بيان، بيان وإظهار

عظيم على من حتمله، وأن اإلنسان على خطر منه إذا مل يقم بواجبه من  عبءعظم العلم، وأنه محل ثقيل و 

 السائل :  وتقدم لنا أن البيان حني حيتاج الناس إليه ويسألون عنه إما بلسان احلال وإما بلسان املقال . ؛البيان

، يذهبون إليهم وينصحوم ويبني الذين ضلوا بسببهم ون هؤالءلاو حي مأ اإلصالح؟ كيف شيخ ترك اإلصالح  

إصالح النفس من  لشيخ :اوال يقال إصالح النفس والبيان؟  السائل : هلم احلق، والبيان على سبيل العموم .



مطلقة  ااآلية كما ترو لشيخ :ا يكون بالواحد أو عاماإلصالح  السائل : هذا النوع والظاهر منها إصالح غريه.

أما  ؛يف إصالح ما فسد بكتمام هذا دخول أولية والذنب الذي حصل مقيد وهو الكتمان فالشك أنه يدخل

 ((املشار إليهم من؟  )) فأولئك (())  فأولئك أتوب عليه وأنا التواب الرحيم ((وقوله:   غريه فهو حمل شك .

ألن توبة اهللا على العبد هلا معنيان:  ؛أي أقبل منهم التوبة )) أتوب عليهم (( )) وأصلحوا وبينوا الذين تابوا

ثم تاب اهللا عليهم  والثاين: قبول هذه التوبة نعم؟ كما قال اهللا: (( ؛توفيقه للتوبة، توفيق العبد للتوبة :أحدمها

التواب صيغة مبالغة أو صيغة نسبة أيهما ؟  )) ابأنا التو و  ((وقوله:  )) ليتوبوا إن اهللا هو التواب الرحيم

فإن  ؛ألن فعال تأيت للمبالغة وتأيت للنسبة ؛صيغة مبالغة ونسبة يف احلقيقة لشيخ :ا ،صيغة مبالغةالطالب : 

فهي للنسبة، أو نقول هي للمبالغة والنسبة يف كل حال يعين تصح هلذا  عمول فهي للمبالغة وإن أطلقتمبقيدت 

هذه صيغة مبالغة يعين كثري الضرب  ) أما أبو جهم فضراب للنساء ( :قال النيب عليه الصالة والسالم ؛وهلذا

هذه؟  )) وما ربك بظالم للعبيد ((وقال تعاىل:  ) ال يضع العصا عن عاتقه( :وهلذا يف لفظ آخر ؛للنساء

ألنك لو قلت وما ربك بظالم إا للمبالغة لكان املنفي املبالغة يف  ؛مبالغة، ال هذه نسبة، يتعني أن تكون للنسبة

 )) وما ربك بظالم للعبيد ((؟ فإذا  وهذا ال يليق باهللا عزوجل نعم ؛وأما األصل يف الظلم فليس مبنفي ؛الظلم

وليست غلط صيغة؟ نسبة  لشيخ :ا نسبةالطالب :  ؛هنا ظالم صيغة مبالغة فقط ما تصح نسبة، هنا التواب

فهو سبحانه وتعاىل موصوف بالتواب، وهو ذوا توبة على  ؛طيب التواب تصلح لألمرين مجيعا ؛صيغة مبالغة نعم

كم يفعل اإلنسان   م؛كثرة توبته سبحانه وتعاىل وكثرة من يتوب عليهلوكذلك موصوف بكثرة التوبة،  ؛مجيع العباد

وهلذا جاءت  ؛س أذنبوا فتابوا فتاب اهللا عليهم؟ كثريوكم من أنا ؛من ذنب فيتوب ويتوب اهللا عليه نعم؟ كثري

فجمع اهللا بينهما  ؛ألن بالرمحة إحسان وبالتوبة زوال العقوبة ؛مجع بني التوبة والرمحة )) الرحيم ((التواب . وقوله: 

فحصل هذا اخلري  ؛له اليسرى وسهل له أمور اخلري رسيفهو يتوب وإذا تاب سبحانه وتعاىل رحم التائب، و 

اخلطاب للمتكلم، الطالب : من أين؟  ؛فيها االلتفات )) وأنا التواب الرحيم ((ويف هذه اآلية التفات  ؛لعظيما



؛ توب عليهم للمتكلم أ )) أولئك يتوب عليهم ((ال وين الغيبة ؟ وين يتوب اهللا عليه ؟  لشيخ :اوين اخلطاب؟ 

ما يعود على اهللا حىت  يعود على اهللاما  لشيخ :ا ؛غيبةهذه لل )) إال الذين تابوا((الطالب :  ؛وأنا للمتكلم أيضا

 نوسع لكم شيء؛ يفطيب  لشيخ :ا ؛خطأ وال  ؛سياق يقول إنه يتوب اهللا عليهمالطالب :  ؛نقول هذه التفات

 ((يقول  اوهذ )) ويلعنهم اهللا ((ألن اهللا يقول الطالب : أي نعم, كيف؟  ؟ هذه اآلية مع اليت قبلها التفات

فيها االلتفات مع اآلية اليت  ؛ال بأس هذه أنتم فتحتموها عليه وال ما هي من عندي لشيخ :ا )) وأتوب عليهم

ما  :ما قال )) ما أنزلنا ((هذه بصيغة التعظيم،  )) إن الذين يكتمون ما أنزلنا (( ؛قبلها مرتني، التفات مرتني

           ؛ فأولئكأنزلت

 



طيب إذا ما هي  ؛السياق صيغة فكما يكون التنبيه يف الصوت يكون أيضا يف ؛هذا من باب التنبيه

هذا من باب التعظيم،  )) فأولئك يلعنهم اهللا ((الفائدة يف االلتفات يف هذه اآليات اآليتني؟ نقول: 

وأمر امللك بكذا وكذا وهو يعين  ،االلتفات هنا للتعظيم مثل قول امللك: إن امللك يأمركم بكذا وكذا

أضافه اهللا تعاىل اللعنة إليه بصيغة الغائب تعظيما، تعظيما لنفسه سبحانه  )) اهللا مفيلعنه (( ؛نفسه

فأولئك أتوب  ((وأما قوله:  . وهلذا جاء يف العقوبة )) أنزلنا ((وهو أبلغ من تعظيم الضمري  ؛وتعاىل

جاءت بصيغة  ـ واهللا أعلم ـ وهلذا ؛قام مقام الرمحة وعطف ولنيفإن امل )) عليهم وأنا التواب الرحيم

ألنه من رمحته تبارك وتعاىل م صار خيرب بثوام بغري  )) أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم ((اإلفراد 

 الرحيم ((وقوله:  هذا ما ظهر لنا والعلم عند اهللا سبحانه وتعاىل. ؛صيغة العظمة الدالة على القوة والبطش

وليس املراد ا  ؛حقيقة حقيقة وال جمازا؟ ؛تقدم لنا مرارا أن رمحة اهللا سبحانه وتعاىل صفة من صفاته ))

فإن اإلحسان وإرادة اإلحسان من آثار الرمحة، كذا الرمحة صفة حقيقة  ؛اإلحسان وال إرادة اإلحسان

واللني واهللا عزوجل منزه عن  وقول من أنكر صفة الرمحة حقيقة إن الرمحة معناه الرقة ؛وليست كرمحتنا

فإن من  ؛للرقة واللني هامث إننا قد مننع بأن الرمحة يف كل مواضع ؛نقول هذه رمحة من؟ رمحة املخلوق ؛ذلك

على كل حال نقول إن الرمحة  ؛لوك اجلبابرة من يرمحه ومع ذلك ما يقال إم صاروا أوضع من املرحومامل

فات النقص اليت تستلزمها بالنسبة للمخلوق منتفية عن اهللا صفة حقيقة ثابتة هللا عزوجل، ومجيع ص

فالعامة جلميع اخللق، واخلاصة  ؛وسبق لنا أيضا مررا إن رمحة اهللا تنقسم إىل قسمني: عامة وخاصة ؛عزوجل

إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة اهللا والمالئكة  ((مث قال اهللا تعاىل:   باملؤمنني .

 ؛وهذه يف الكفار الذين استكربوا عن احلق ؛اآليتان قبلها يف العلماء الذين كتموا احلق أجمعين )) والناس

واملراد به يعين الكفر يف  ع؛لطالسرت ومنه كافور النخلة لسرته ال عىنيف اللغة مبالكفر  )) إن الذين كفروا ((

إما تكذيب وإما  :وهو نوعان ؛نقيادمن الطاعة واال القرآن والسنة املراد به جحد ما جيب هللا تعاىل



ألا  ؛معطوفة على كفروا فال حمل هلا من اإلعراب )) وماتوا (( )) وماتوا وهم كفار ((وقوله:  استكبار.

 ماتوا ((اجلملة حال من الفاعل يف  )) وهم كفار ((وقوله:  ؛معطوفة على صلة املوصول اليت ال حمل هلا

أين  ؛فلم ينزعوا عن الكفر ومل يتوبوا ومل يرجعوا ؛استمروا على كفرهم إىل املوتـ والعياذ باهللا ـ يعين أم  ))

 أوالء؟ ؛، وعليهم جار وجمرورأأوالء مبتد )) أولئك (( )) ؛ أولئك عليهم لعنة اهللا ((جواب إن؟ مجلة 

الثاين وخربه خرب  ملة من املبتداءواجل ؛أولعنة مبتد ؛وعليهم جار وجمرور خرب مقدم للعنة أإذا أوالء مبتد

أي طرده  )) أولئك عليهم لعنة اهللا (( ؛املبتداء األول أوالء، واجلملة من املبتداء األول وخربه خرب إن

أي ولعنة املالئكة، واملالئكة تقدم أم عامل غييب حمجوبون عن  )) والمالئكة (( ؛وإبعاده عن رمحته

ال يستكبرون عن عبادته وال  ((وجل  عباد هللا عزوأم خلقوا من نور، وأم  م؛األعني ورمبا نراه

 أمب ؛وأم خلقوا من نور وال يأكلون وال يشربون نعم )) يستحسرون يسبحون الليل والنهار ال يفترون

وسبق لنا أن املالئكة عليهم الصالة والسالم هلم وظائف وأعمال خصهم  ؛ال يأكلون وال يشربون  صمد

وهلذا كان النيب عليه الصالة والسالم   ؛وأن وإسرافيل وميكائيل وجربائيل مؤكلون مبا فيه احلياة ؛اهللا تعاىل ا

ألن هؤالء الثالثة مؤكلون  ) رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل مالله (كان يستفتح صالة الليل بقوله: 

أول عمل يعمله اإلنسان  يففلهذا ناسب أن يكون هذا االستفتاح  ؛والبعث من النوم حياة ؛مبا فيه احلياة

مكلف مبا فيه حياة القلوب وهو؟  هموهؤالء الثالثة أحدهم فيه أو أحد ؛فاه اهللا تعاىل بالنوم نعمبعد أن تو 

وأفضلهم؟  ؛والثالث مبا فيه حياة النبات وهو ميكائيل ؛والثاين مبا فيه حياة األبدان وهو إسرافيل ؛جربيل

وبقوله:  )) إنه لقول رسول كريم ذي قوة ذوا العرش مكين ((وجل بقوله:  وهلذا امتدح اهللا عز ؛جربائيل

 ((قال:  .فجربيل أفضل املالئكة على اإلطالق )) فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا ((

وال  موتقومي ـ والعياذ باهللاـ  الناس أي عليهم لعنة الناس أمجعني، يلعنهم )) والمالئكة والناس أجمعين

السائل   فإن هؤالء يكونون مبغضني عند مجيع اخللق وهم أعداء اهللا سبحانه وتعاىل. ؛ما يف يوم القيمةسي



الشيخ إسرافيل وميكائيل كيف هذا مؤكل حبياة األبدان هذا ؟  كيف ؟   إسرافيل وميكائيل يعين تقسيم  :

 ينفخ يف الصور يوم القيمة فتتطائر األرواح منه ،الصور يف نفخالإسرافيل مؤكل حبياة األبدان ألنه مؤكل ب :

السائل  ؛وميكائيل مؤكل بالقطر والنبات، قطر املطر والنبات نبات األرض وهذا حياة إىل أجسادهم.

هكذا جاء يف ال ال؛ الشيخ :؟  الئكةامل أليس حياة هي حيوان املاء ليس حياة  ملاذا خصص حبياة:

اهللا أعلم الشيخ :؟ اآلن  نفخ فيها الصورتاألرواح ال  ؟ شيخالسائل : احلديث مؤكل بالقطر والنبات .

فيما بعد كما يدل على ذلك حديث أن أرواح املؤمنني يف اجلنة أن  نفخهذه أظن الصور من اآلن أو أنه ت

  ؟ شيخالسائل : أرواح الشهداء يف قناديل معلقة حتت العرش فهذا يدل على أا جتتمع فيه عند النفخ.

يشمل األمرين الدعاء عليهم باللعنة وكوم  الشيخ :؟  ملعونني اللعن يدعون عليه باللعنة وال همكيف 

 ((قال:  . وكذالك الناسالشيخ :كذلك الناس؟ السائل : ؛فإن هذا من اللعن ؛أيضا يبغضوم وينكروم

فإم خالدين يف النار اليت  ؛عليهواملراد فيما يرتتب ـ والعياذ باهللا ـ أي يف هذه اللعنة  )) خالدين فيها

ال  (( :قال )) ال يخفف عنهم العذاب وال هم ينظرون ((ومن نتائجها. وقال:  تكون من مثرات اللعنة

ألن  ؛لكنه جل وعال مل يضفه إىل نفسه ؛والعذاب تثقيال وختفيفا من أين؟ من اهللا عزوجل )) يخفف

 )) ندري أشر أريد بمن في األرض أم أراد بهم ربهم رشداوأنا ال  ((وهلذا قالت اجلن:  ؛الشر ليس إليه

وهذا من باب  )) أريد بمن في األرض (( :وملا جاء الشر قال ؛ملا جاء اخلري أضاف األمر إىل اهللا

فهنا وإن كان العقاب  ؛التعظيم هللا عزوجل أن ال ينسب الشر إليه وإن كان بتقديره لكن ال ينسب إليه

وال هم  ((وقوله:  .ومل يقل ال خنفف )) ال يخفف ((وهلذا قال:  ؛هلؤالء بتقديره لكنه ال ينسب إليه

ال  ((وحيتمل أن املراد  ؛أيش معىن ينظرون؟ أي ميهلون، يعين ما ميهلون بل يؤخذون بالعقاب )) ينظرون

قال  ((هذا قد يؤيد بقوله تعاىل:  م؛رمحة وعناية أي بالعني فال ينظرون نظر الرمحة، نظر  )) ينظرون

ائهم أم يوفقون ذا القول اخسئوا فيها وال در ز افإن هذا من احتقارهم و  )) اخسئوا فيها وال تكلمون



ومن حني ما ميوتون وهم يف  ـ والعياذ باهللاـ وهم أيضا ال ينظرون فال ميهلون يؤخذون بالعذاب  ؛تكلمون

 ؟  هل يدخل الناس فيها عمومايوم القيمة  )) للناس أجمعين ((كيف ؟ السائل : مث قال: ؛العذاب

شيخ؟ السائل : بعض .برمبا يدخل فيه عموما ألنه يوم القيمة يلعن بعضهم بعضا ويكفر بعضهم الشيخ :

أي نعم ينسب إليه لكن ختفيف العذاب غري مست  الشيخ :؟ اهللا تعاىل  ينسب إىلأحيانا العذاب 

وإلهكم إله  ((  إىل اهللا. بسنلكنه ما ي؛  العذاب على سبيل العذاب وكذلك عدم التخفيف ؛العذاب

 ؛وهو مبتداء وإله خربه ؛اخلطاب ملن؟ جلميع الناس )) إلهكم (())  واحد ال إله إال هو الرحمن الرحيم

وإال  ؛لكن هنا املراد به املعبود حبق ؛ واملراد باإلله املعبود ؛يعين أن إله اخللق إله واحد ؛وواحد صفة إلله

أما  ؛لكن هنا املراد به إهلكم احلق إله واحد ؛فاألصل أن اإلله يطلق على كل ما عبد حبق أو بباطل

معبوداتكم فإا وإن مسيتموها آهلة فإا ال تستحق أن تكون آهلة نعم؟ كما هو معلوم ألا ال متلك 

إله  ((وقوله:  حياة وال نشورا وال تسمع وال تبصر وال تنفع وال تدفع.وال لنفسها نفعا وال ضرا وال موتا 

فهو إله واحد ورب واحد سبحانه وتعاىل واملدبر  ؛وحدانيته باأللوهية تستلزم وحدانيته بالربوبية )) واحد

ملة جلاهذه اجلملة تأكيد لليت قبلها، هذه  )) ال إله إال هو ((وقوله:  ؛كلهللكون  للكون كله املالك له 

ال إله  ((وقوله:  .فإنه ملا أثبت أنه إله واحد نفى أن يكون معه إله وهي يف املعىن توكيد ملا قبلها ؛تأكيد

وعلى  ؛والتقدير: حق، ال إله حق إال هو ؛؟ حمذوف أين خربها ؛ال نافية للجنس وإله امسها )) إال هو

ويدل  ؛هي بدل من خرب ال :؟ اجلواب الال بدل من خرب إتكون إال أداة استثناء، وهو خرب ال و فهذا 

وزعم بعض املعربني إىل أن  ؛فرفعها لتكون بدال من خرب ال النافية للجنس )) ال إله إال اهللا ((لذلك قوله: 

وهذا مبين على قول من ال يشرتط   ؛هي خرب ال )) ال إله إال هو (( وكذا يكون ؛هي خرب ال )) اهللا ((

املشهور عند النحويني أنه يشرتط يف ال النافية للجنس أن يكون معموهلا و  ؛أن يكون معموهلا نكرتني

اخلرب االسم و ؟ ال يف نكرة يشمل عبد العزيز وين  ؟خرب إن؟ أين أنتمقال ابن مالك يف هذا:  ؛نكرتني



يقتضي أن ال يكون هناك  )) ال إله إال هو ((وعلى رأي هؤالء يشكل املعىن إذا قلنا إن هو خرب ال، 

 ؛وهذا حق ال إله إال اهللا ؛لكن هذا جييب عنه أو ميكن جياب عنه بأن املراد باإلله هنا اإلله احلق ؛آهلة

 ؛فاحلصر باعتبار اإلله احلق حقيقي وال إضايف؟ حقيقي احلصر باعتبار اإلله احلق حقيقي ال إضايف

الرحمن  ((طيب وقوله:  ألن اإلله الذي نفي البد أن يكون مقيدا باحلق. ؛وباعتبار مطلق اإلله إضايف

إما الشيخ :خرب ثاين،  الطالب :ال خرب إهلكم؟ إو  ؟حمذوف أخرب ؟ خرب مبتد )) الرحمن (( )) الرحيم

وهذان االمسان  ؛وإما أن يكون خرب مبتداء حمذوف تقدير: هو الرمحن الرحيمخرب آخر؛ أنه خرب إلهلكم 

فإن الرمحن باعتبار الوصف والرحيم باعتبار الفعل، هذا أحسن ما  ؛لكنهما خيتلفان ؛مشتقان من الرمحة

وجاءت  ؛واسعةالوهلذا كان املراد به الرمحة عامة  ؛الرمحن صفة هللا تعاىل أو اسم هللا باعتبار وصفه ؛قيل

باعتبار الفعل الذي هو  يأما الرحيم فه ؛رمحن على وزن فعالن، وكلمة فعالن تدل على االمتالء والسعة

فباجتماع االمسني الكرميني تبني لنا أن رمحة اهللا تعاىل رمحة واسعة عظيمة، وأا  ؛ال الرمحة إىل املرحومإيص

اثنان، الشيخ :اثنان الطالب : ؟أو اثنان  وهذان االمسان هل مها اسم واحد ؛واصلة إىل من شاء من خلقه

 ؛ما نقول إما اسم واحد ،ور اسموذا عرفوا أن الغفار اسم والغف ؛وصف واحدمن وإن كانا مشتقني 

 الرحمن الرحيم ((وهلذا أمجع املسلمون العلماء على أن  ؛ألن اختالف الصيغة يدل على اختالف املعىن

(( إن الصفا والمروة من شعائر اهللا فمن حج البيت أو اعتمر فال جناح عليه أن يطوف   امسني . ))

 ؛من فوائد هذه اآلية: مشروعية الطواف بني الصفا واملروة بهما ومن تطوع خيرا فإن اهللا شاكر عليم ))

ومن فوائدها : دفع ما تومهه بعض الصحابة من اإلمث يف  . )) من شعائر اهللا ((: ويؤخذ ذلك من قوله

ومن فوائد اآلية: أن الطواف ما من  . )) فال جناح عليه أن يطوف بهما ((لقوله:  ؛الطواف ما

 ((لقوله:  ؛ومن فوائدها: أن الطاعة خري .)) ومن تطوع خيرا فإن اهللا شاكر عليم ((لقوله:  ؛طاعة اهللا

ومن فوائد اآلية:  وال ريب أن طاعة اهللا سبحانه وتعاىل خري لإلنسان يف مآله وحاله . )) ومن تطوع خيرا



شاكر  (( ؛اسم هللاومن فوائدها أيضا: إثبات العليم  . )) فإن اهللا شاكر ((لقوله:  ؛إثبات اسم الشاكر هللا

 )) عليم ((و )) شاكر ((من أين تؤخذ؟ من  ؛ومن فوائدها : إثبات صفة الشكر والعلم هللا . )) عليم

وقد مر علنا أن كل اسم من أمساء اهللا تعاىل يدل على الصفة وعلى  ؛ألما امسان داالن على الصفة

وهذا مفهوم  ؛ى احلكم إن كان متعدياكل اسم هو يدل على الصفة ويدل أيضا عل  ؛احلكم إن كان متعديا

ويش يدل عليه؟ على  )) عليم )) (( شاكر عليم ((ال ال؟ مفهوم لكم ؟ وأنتم؟ طيب إلإلخوان اجلدد و 

اسم يدل على  )) غفور (( هذا احلكم؛ ويدل على احلكم بأنه أيش؟ يعلم كل شيء ؛العلم هذه صفة

إال الذين تابوا  ((وهلذا استدل العلماء بقوله تعاىل:  ؛م وهو أنه يغفركيدل على احل ؛الصفة وهي املغفرة

استدلوا ذين االمسني على من تاب قبل  )) قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن اهللا غفور رحيممن 

طيب  ومقتضى ذلك إنه يغفر ويرحم. )) إنه غفور رحيم (( :ألن اهللا قال ؛القدرة عليه سقط عنه العقوبة

 ؛وإثبات ما دال عليه من الصفتني وهو الشكر والعلم ؛امسني الكرميني: شاكر و؟ وعليمإذا يستفاد إثبات 

الحسنة بعشر أمثالها إلى سبع مائة  (،وقد سبق أن معىن شكر اهللا لإلنسان أنه يثيبه أكثر من نعمه

لكن  ؛تقدم لنا قبل قليل أن الطواف بالصفا واملروة من الشعائر املشروعة,  )ضعف إلى أضعاف كثيرة 

إنه ركن  :فقال بعضهم :اختلف يف ذلك أهل العلم على أقوال ثالثة ؟أو سنة ؟أو واجب ؟هل هو ركن

إنه واجب من واجبات احلج جيرب بدم ويصح احلج  :وقال بعضهم .ال يتم احلج إال به ،من أركان احلج

 من شعائر اهللا ((ه: ألن قول ؛والقول بأنه سنة ضعيف جدا ؛إنه سنة وليس بواجب :وقال آخرون .بدونه

ألن الشعرية ليست هي سنة فقط، شعرية هي طاعة عظيمة هلا شأن كبري يف  ؛يدل على أنه أمر مهم ))

ألن النيب عليه الصالة  ؛واألظهر أنه ركن ؛بني الركنية والوجوبمرتدية بقي القول، بقيت الصحة  الدين.

وأقسمت عائشة  ؛وسعى هو عليه الصالة والسالم ) إن اهللا كتب عليكم السعي فاسعوا (والسالم قال: 

يعين بالصفا واملروة فاألقرب أنه ركن  ) وال عمرته حتى يطوف بهما ئواهللا ما أتم اهللا حج امر  (وقالت: 



أنه واجب جيرب وإن كان املوفق رمحه اهللا وهو من مشايخ الكبار من مذهب اإلمام أمحد  ؛وليس بواجب

(( إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في مث قال اهللا تعاىل:   بدم .

 ؛يستفاد من هذه اآلية: أن كتم العلم من كبائر الذنوب الكتاب أولئك يلعنهم اهللا ويلعنهم الالعنون ))

ومن  نه من كبائر الذنوب.من أين يؤخذ؟ من ترتيب اللعنة على فاعله، والذي يرتب عليه اللعنة الشك أ

بني ليس فيه غموض  ،وهدى ال ضالل فيه ،وحي فهو بني ال غموض فيهالاهللا من  هوفوائدها: أن ما أنزل

من فوائد ، ويستفاد منها .))  من البينات والهدى ((من أين يؤخذ؟ من قوله:  ؛وهدى ليس فيه ضالل

ألن الزم طريقهم أن ال يكون القرآن  ؛ل التأويلأهب أنفسهم اآلية: الرد على أهل التحريف الذين يسمون

ألن اهللا أثبت لنفسه يف القرآن  ؟ كيف ذلكالزم طريقهم أن ال يكون القرآن بيانا للناس؛  ، بيانا للناس

؟ صار القرآن  أو صار القرآن غري بيان ؟ فإذا صرفت عن ظاهرها صار القرآن بيانا ؛صفات ذاتية وفعلية

فيستفاد من هذه الرد  ؛وهذا تعمية على اخللق تعمية ال بيان ؛اهللا تعاىل ذكر شيئا ال يريده كوني ؛غري بيان

ألن  ؛واحلقيقة أم كما قال شيخ اإلسالم أهل التحريف ال أهل التأويل ؛على من؟ على أهل التأويل

وهلذا كان شيخ  ؛طريقهم باطل ال حق فيها ،حق الكن طريقهم باطل ما فيه ؛التأويل منه حق ومنه باطل

ومن فوائد اآلية: بيان فضل اهللا عزوجل على عباده ملا أنزله من  اإلسالم رمحه اهللا يسميه التحريف نعم .

ولو ال بيان اهللا تعاىل و هدايته ما عرف الناس كيف  ؛ألن الناس حمتاجون إىل هذا ؛البينات واهلدى

ولكن من فضل اهللا إن اهللا تعاىل بني  ؛يتوضئون وال كيف يصلون وال كيف يصومون وال كيف حيجون

والنزول إمنا يكون من  )) ما أنزلنا ((من أين تؤخذ؟ من قوله:  ؛ومن فوائد اآلية: إثبات علو اهللا ذلك.

وقد مر علينا كثريا بيان  ؛وعلو اهللا عزوجل بذاته ثابت بالكتاب والسنة واإلمجاع والعقل والفطرة ؛أعلى

ألنه كتمان بعد بيان ليس  ؛هذه اآلية: قبح هذا الكتمان الذي سلكه هؤالء ومن فوائد ذه الطرق. هثبوت

اإلنسان الذي ال يتكلم بالعلم الشتباه  ؛واهللا حنن ما تكلمنا ألن األمر مشتبه علينا ايقولو أن  هلم حجة 



ففيه  ـ باهللا والعياذـ لكن الذي ال يتكلم مع أن اهللا بينه للناس يكون هذا أعظم قبحا  ؛األمر عليه قد يعذر

ومن فوائد  بيان قبح ما سلكه هؤالء من كتمان من أنزل اهللا من البينات واهلدى من بعد ما بيناه للناس .

املراد به  )) في الكتاب ((ألن قوله:  ؛كتب السماوية كلها بيان، كلها بيان للناسالاآلية الكرمية: أن 

له، ما ترك احلق غامضا بل بينه ألجل أن تقوم احلجة فاهللا تعاىل بني احلق يف كل كتاب أنز  ؛اجلنس للعهد

ومن فوائد اآلية   ما تبني األمر. يف أن يقولوا ؛و كان األمر غامضا لكان للناس حجةلألنه  ؛على اخللق

 أولئك يلعنهم اهللا ((لقوله:  ؛لعنهم اهللا ويلعنهم الالعنون ، ملعونونالكرمية: أن هؤالء الكامتني ملعونون

؟ كل فعل يتعلق  ويش األفعال االختيارية ؛وجل فوائد اآلية: إثبات األفعال االختيارية هللا عزومن  . ))

مبشيئته فهو من أفعال االختيارية مثل؟ أيه النزول إىل السماء الدنيا، ايء للفصل بني العباد، االستواء 

ئة اهللا عزوجل فإنه من كل فعل يتعلق مبشي  ؛الكالم، التعجب وما إىل ذلك نعم على العرش، الضحك،

ويدلك على أنه منها أن له سببا وما كان له سبب فإنه  ؛اللعن منها ؟ منها، اللعن منها ؛أفعال االختيارية

ومن فوائد اآلية: جواز الدعاء على   هو أي اللعن من األفعال االختيارية.فإذا  ؛يوجد بالسبب ويعدم لعدمه

 يلعنهم الالعنون ((من أين نأخذها؟ من قوله:  ؛نة على كامت العلمكامت العلم باللعنة، جواز الدعاء باللع

طيب وهل يلعن  . قول اللهم العنهم نعمتالدعاء عليهم باللعنة  )) يلعنهم الالعنون ((ألن من معىن  ))

ألن الصحيح أن لعن املعني ال جيوز ولو كان  ؛الشخص املعني أو على سبيل التعميم؟ على سبيل التعميم

نه ال يدرى ماذا ميوت عليه قد يهديه اهللا كما قال اهللا لنبيه حممد صلى اهللا عليه أل ؛من املستحقني للعنة

بعض الناس يصري عنده غرية ومحق على بعض  )) ليس لك من األمر شيء أو يتوب عليه (( :وسلم

نقول هذا ال جيوز ألن لعن املعني احلي حمرم  م؛دين فتجده يلعنهم، يلعنهامللحدين املتمردين الطغاة املعت

وأما لعنه بعد موته، لعنه بعد  )) ليس لك من األمر شيء أو يتوب عليهم ((لعن اهللا عنه نبيه وقال: 

على كان إذا مات  السائل :أليش؟ ما تقولون؟ الشيخ : ؛ال جيوز الطالب : موته فهل جيوز أو ال جيوز؟



ما نستطيع الطالب :، جيوز لعنه؟ هالكفر جيوز لعنالطالب : ؛أي مات على الكفرالشيخ :يا شيخ؟  الكفر

الفائدة باللعن عليه؟ قد نقول بأنه  ؛ال ال إذا مات على الكفر ما هوالشيخ :احلكم عليه، ما نستطيع ؟ 

وهذا عام مث  ) وا إلى ما قدموابوا األموات فإنهم أفضسال ت (ال جيوز لقول النيب عليه الصالة والسالم 

مث إننا نقول  ؛فيكون يف ذلك مفسدة ؛من أين؟ من أقاربه وأصحابه وأصدقائه إنه قد يصري بغاء وأحقاد

وأي خري  من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فليقل خيرا أو ليصمت ) (قال النيب عليه الصالة والسالم: 

قدح يف طريقته وأن نر من طريقته وأن نفيف كونك تلعن واحد كافر ما أدري، نعم الشك إنه جيب أن ن

أما هو شخصيا فإنه ال يظهر لنا جواز لعنه وإن كان املعروف عند أهل العلم  ؛نذم طريقته هذا البد منه

إن الذين كفروا وماتوا ((قال فيها:  فاآلية اليتالطالب :  .مجهورهم أنه جيوز لعنه إذا مات على الكفر 

لكن الدعاء عليه غري  ؛اهللا لعنهم نعم خترب إن اهللا لعنهمالشيخ : ))وهم كفار أولئك عليه لعنة اهللا

ال تسبوا األموات  (حنن نقول أيش الفائدة الشيخ :مادام إن اهللا لعنه ما ي أن نلعنه؟ الطالب : خبار.اإل

السائل   ال هذا عام .الشيخ :ما يكون هذا خاص مع املسلمني؟ السائل :. ) فإنهم أفضوا إلى ما قدموا

إن  ( :مع قوله عليه الصالة والسالم لعنهمكيف ن )) ويلعنهم الالعنون ((قوله تعاىل:  ؟شيخيا :

أيه اللعانني كثري اللعن الذين دائما يف ألسنتهم هذا الشيء الشيخ :؟ ) الشفعاء اللعانين ال يكونون من

؟  )قاتل اهللا سمرة ( :قول عمر بن اخلطابالسائل :  من لعن من يستحق اللعنة فهذا ما يعد العام .وأما 

ال هذا ما هو بالظاهر، قاتل ما هو معىن لعن، الصحيح أن الشيخ : قاتل اهللا مسرة هل يعد لعن معني؟

 ،الالشيخ : على الظلمةقول عبد اهللا بن عمر لعنة اهللا  السائل : قاتل مبعىن أهلك وليس معىن اللعن.

ما  ؛لكن اللعن ما أدري عن صحته، يف رواية لعنة اهللا مثله قط؛ السب صحيح سب ما شيء ما سبهم

فعل السائل : ؛أدري واهللا عن صحته أقول ينظر يف ثبوا فإذا ثبت فهذا فعل صحايب قد خيطئ ويصيب

ومن فوائد اآلية   ة وال يعتربه حجة .أقول هذا فعل الصحايب عليه الغري الشيخ :عمر رضي اهللا عنه ؟ 



، واعلم أن كتم العلم يكون عند دعاء احلاجة إىل بيانه ؛م حيث كان من الكبائرلالكرمية: عظم كتم الع

أما بلسان املقال فيأيت إليك إنسان  ؛إما بلسان احلال أو بلسان املقال عند دعاء احلاجة إىل بيانه

فهذا  ) من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيمة بلجام من نار فإن (، فهذا البد أن ختربه ؛فيسألك

هؤالء حمتاجون إىل بيان  ؛أو بلسان احلال مثل أن ترى قوما يعملون عمال خمالفا للشرع البد أن ختربه.

؟ إذا دعت احلاجة إىل بيانه إما بلسان املقال  فصار كتم العلم مىت يتحقق ؛العلم فيجب عليك أن تبينه

ل أن السائل يريد العنت واملشقة ويطلب ئو سإذا علم امل :إال أن أهل العلم يقولون ؛احلالأو بلسان 

فإن  ((ألن اهللا قال للرسول عليه الصالة والسالم:  ؛الرخص وال يريد احلق فإنه خمري بني أن جييب وأن مينع

ء اليهود يأتون إىل هؤال ؛أو أعرض عنهم ألم ال يريدون احلق )) جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم

 قالوا فإذا علم أو ظهر من قرائن األحوال أن هذا السائل ال ؛الرسول صلى اهللا عليه وسلم ما يريدون احلق

أو يريد تتبع  ؛واملشقة على املسئول وإظهار عجزه أمام الناس وما أشبه ذلكريد احلق إمنا يريد العنت ي

لكن ليشوف ويش الذي عندك  ؛لى أنه شريعة اهللابه ع لالرخص، ما سألك ألجل أن يأخذ قولك ويعم

أفيت مبا يوفقه هواه قال هذا هو  إذايروح للثاين ويشوف الذي عنده والثالث ويشوف الذي عنده و مث 

وهذا يوجد كثريا، كثريا ما تشوف بعض الناس يسألك وإذا أجبتك يقول أنا  ؛خذ بهأالقول الصواب مث 

فإذا علمت ؛ وافق هواهي اويش معىن هذا ؟ معىن هذا إنه يدور شيء أهون ؛سألت فالن قال كذا وكذا

ألننا نعلم أن هذا  ؛لك أن جتيب بالقرائن أو بالبينات الظاهرة أن هذا الرجل ال يريد احلق فلك أن متنع و

دفع الفتوى اختلف فيها الشيخ : دفع الفتوى يا شيخ ؟السائل :  ما قصد طلب العلم قصد شيئا آخر.

 ؛إال عند االشتباه فيجب الصحيح أنه ال جيوز  والصحيح أنه ال جيوز، ؛ل العلم هل جيوز أو ال جيوزأه

وألن  ؛ولغريهاأي نعم هلذه اآلية الشيخ :هلذه اآلية؟ السائل :؛ وأما إذا كان األمر واضحا فال جيوز

ون مربزا بالعلم وظاهرا اإلنسان قد يدفعها أوال ما ينبغي أن يدفعها على شخص معني اللهم إال أن يك



وإال فاألوىل أن يقول اسأل  ؛ين على ذلكو ى وأيت ابن مسعود فسيوافقسفهذا ال بأس، مثل ما قال أبو مو 

وكان اإلمام أمحد رمحه اهللا يستعمل هذه الطريقة إذا جاءه أحد وسأله وليس عنده يف املسألة  ؛أهل العلم

ألنك إذا أحلتهم على شخص فقد خيطئ  ؛أشبه ذلكعلم قال اسأل غريي أو اسأل أهل العلم أو ما 

ما جيوز دفع  إنه وأنا أقول ؛على عامة الناس على عامة العلماء مفأنت حوهل ؛هذا الشخص قد خيطئ

ألنه يضيع الناس يف احلقيقة السيما إذا كان اإلنسان يرى إذا دفعها استفيت أناس جهال يضلون  ؛الفتوى

 السائل :  فإنه هنا تتعني عليه الفتوى هذا ويستعني اهللا عزوجل ويسأل اهللا الصواب والتوفيق. ؛الناس

؟ يعين معناه أن صار عندك أرجح؟ أي نعم،     شيخ؟ نعم، طيب إذا جاءين إنسان وال خرب بعامل يفيت

تون فأن غريه ما ي إذا علمت ؛أي نعم الظاهر إنه ال بأس به الشيخ : ؟أرجح من غريه وأقرب إىل الصواب

وافق السائل يفتيه مادام فيه القول لبعض يبعض الناس يفيت مبا يصلح للسائل الذي  ؛ ألنبالصواب

   حاله هذه مشكلة نعم؟. رالعلماء نعم؟ يقول مادام فيه قول وهذا أرفق حال من يأتيه به خل ننش

                                                                                                                

أي نعم فيه رد على اجلربية حيث أضاف اهللا  الشيخ :؟  من أين؟ أضاف الكتمان إليه فهو فعل السائل :

 ((مث قال اهللا تعاىل:   والكامت مريد للكتم وال ال؟ نعم. ))يكتمون((قوله: لالكتمان إليهم وهو فعل نعم؟ 

يف هذه اآلية أو من فوائد  )) تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيمإال الذين 

 ؛ومبخصص املنفصل ،هذه اآلية: التخصيص باملخصص املتصل، التخصيص يكون باملخصص املتصل

إال  ((؟ كل من كتم، مث قال:  عامة )) إن الذين يكتمون (( شف اآلية هنا خمصص متصل وال ال؟

ومن فوائد اآلية  )) إال الذين تابوا ((وهذا طريق من طرق التخصيص املتصلة  ه؛خصص )) ن تابواالذي

  وجل   : سعة رمحة اهللا عز الكرمية



فيؤخذ منه أن من تاب عن بدعة وضاللة فإنه جيب أن يبني هذه البدعة  يف مقابل؟ يف مقابل ما كتم .  

والضاللة، وأنه رجع عنها وتاب إىل اهللا منها؛ وكانت هذه طريقة أهل العلم؛ ومما حيضرين اآلن ما ذكر عن 

أيب احلسن األشعري، أبو احلسن األشعري كان على مذهب املعتزلة أربعني سنة وهو على مذهب املعتزلة 

د هذا املذهب ويناظر دونه ويرجحه، مث إنه اتصل بعبد اهللا بن سعيد بن كالب، اتصل به فأخذ من يؤي

مذهبه وترك طريق املعتزلة وصار مبني معايبهم ويفضح رهم ويبني أن مذهبهم باطل على رؤوس األشهاد؛ 

أخريا فرجع إىل مذهب ملا رجع عن االعتزال بني بطالنه ما تركوه سكت، بني بطالنه؛ مث إن اهللا من عليه 

اإلمام أمحد بن حنبل يف كتابه (اإلبانة عن أصول الديانة) وهو كتاب مشهور معروف، خرج عن مذهب 

الكالبية وصار مذهبه مذهب اإلمام أمحد رمحه اهللا .كذلك أيضا ابن القيم رمحه اهللا كان باألول من 

داه بواسطة شيخ اإلسالم ابن تيمية؛ وهو قد الصوفيني، كان صوفيا؛ ولكن اهللا سبحانه وتعاىل من عليه وه

قال ذلك يف كتابه النونية قال: فاهللا أنقذين به وهداين ؛ فهداه اهللا عز وجل على يد ابن تيمية وبني ضالل 

إال، بني، بني   الشيخ :أبواحلسن األشعري ما رد على مذهب الكالبية ؟  السائل : الصوفية وخطأهم . 

كيف أخذ األشاعرة السائل :باطلة وأنه على مذهب إمام أمحد بن حنبل .  كل املذاهب قال إنه مذهب

صار له أصحابا كبار من أهل العلم قبل أن ينتقل، قبل أن ينتقل إليه أخريا  الشيخ :وانتشر وهو تاب ؟ 

ال الشيخ : هل تدرس عقائد الصوفية السائل : فحرروا هذا املذهب الذي كان عليه ونصروه حىت قوي .

تدرس، كان تدرس ليبني بطالا ميكن؛ ال ال دجالني، لو رأيت ما كتب عن الصوفية لرأيت العجب  ال ما

العجاب ـ والعياذ باهللا ـ حىت انتهى م األمر إىل أن يقولوا بوحدة الوجود؛ ابن عريب يقول عن جبته يقول 

، نصارى إمنا قالوا إن اهللا حل يف ما يف اجلبة إال اهللا يعين نفسه ـ والعياذ باهللا ـ فهم أخبث من النصارى

عيسى وحل يف شخص رسول من الرسل، وهؤالء قالوا إن اهللا حل يف كل شيء حىت يف الكالب واحلمري 

واخلنازير وغريها ـ والعياذ باهللا ـ املهم أنك إذا أردت تعرف مذاهب الصوفية فاقرأ ما كتب عنهم مثل كتاب 



والعياذ باهللا ـ خمازيهم ومعايبهم، لو مل يكن منهم إال هذه األفكار  هذه الصوفية لعبد الرمحن الوكيل بني ـ

حضرات اليوم األربع وجيبوا يلبسوا اجلبة البيضا السائل :. (( ما أنزل اهللا بها من سلطان ))اليت ابتدعوها 

هم حاربو  الشيخ :هل حيارم اإلنسان السائل :على كل حال هم ضالون؛ الشيخ : ويذكرون اهللا ألف مرة

: قد كنت معهم لكن اهللا تاب علينا ومرة مسكوين بعد صالة السائل إن شاء اهللا إذا وصلتم هناك . 

كنت صوفيا صرت خرافيا  من فوائد اآلية: ذكرنا أن توبة أهل البدع مثال ال تكون إال الشيخ : املغرب

ط :رجوع عما حصل من ثالث شرو  (( إال الذين تابوا وأصلحوا وبينوا ))بالبيان واإلصالح؛ لقوله: 

الكتمان، إصالح ملا فسد بكتمام، يعين ما فسد بكتمام حيث أخفوا احلق حيصل الفساد فالبد من 

اإلصالح، الثالث أيش؟ بيان احلق، يبينون غاية البيان؛ وذا تذهب سيئام حبسنام . ومن فوائد اآلية 

ذا تاب اإلنسان منها فإن اهللا تعاىل يتوب عليه؛ الكرمية: أن كل ذنب وإن عظم حىت الدعوة إىل البدع إ

وقد ذكر ابن كثري رمحه اهللا أن هذا من خصائص هذه األمة وهو أن الداعي إىل البدع والكفر ما تقبل 

توبته يف األمم السابقة؛ ولكن هذا إن صح عن الرسول صلى اهللا عليه وسلم فعلى العني والرأس؛ فيكون 

فإن ظاهر اآلية أن هذا احلكم عام يف هذه األمة ويف غريها وأن من تاب مما  خمصصا لآلية؛ وإذا مل يصح 

كتم وأصلح وبني تاب اهللا عليه .  ومن فوائد اآلية الكرمية: إثبات امسني من أمساء اهللا؛ ومها: التواب 

ر، والرحيم، التواب على من أذنب، الرحيم على من أخلص وعمل؛ فالرمحة جتلب اخلري والتوبة تدفع الش

توبة تدفع الشر والرمحة جتلب اخلري. ويستفاد من اآلية الكرمية: إثبات صفتني من صفات اهللا، ومها؟ 

ال ما هي التواب، التوبة والرمحة، توبة والرمحة. ويستفاد منها أيضا: الشيخ :التواب والرحيم،  الطالب :

.  فأولئك أتوب عليهم )) ((إثبات حكمني من هذين االمسني، أن اهللا يتوب ويرحم؛ وهلذا قال: 

ويستفاد من هذه اآلية الكرمية: قرن العلة باحلكم؛ ألنه قال: ((فأولئك أتوب عليهم)) مث علل ذلك بقوله: 

. ومن فوائد اآلية الكرمية أيضا: كثرة توبة اهللا عز وجل، كثرة التوبة من اهللا؛ ألن  (( وأنا التواب الرحيم ))



ة تدل على الكثرة؛ وهو كثرة توبة اهللا وكثرة من يتوب اهللا عليهم.  مث قال صيغة مبالغ (( التواب ))قوله: 

 إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة اهللا والمالئكة والناس أجمعين ))اهللا تعاىل: (( 

مستحق أعوذ باهللا ـ إن الذين كفروا مبن ؟ بكل ما جيب اإلميان به .  يستفاد من هذه اآلية: أن الكافر 

للعنة اهللا واملالئكة والناس أمجعني يلعن عليهم اللعنة. ويستفاد من هذه اآلية الكرمية: أنه يشرتط لثبوت 

فلو الذين كفروا مث رجعوا عن  (( إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار ))هذا أن ميوت على الكفر؛ لقوله : 

(( ه اآلية الكرمية: إثبات املالئكة؛ لقوله: الكفر إىل اإلسالم ارتفع عنهم هذا احلكم . ويستفاد من هذ

واملالئكة هم عامل غييب، من عامل الغيب؛ لكنهم قد يظهرون أحيانا وهم عباد وليسوا أربابا،  والمالئكة ))

عباد ليسوا أرباب، وليسوا أوالد هللا عز وجل؛ بل هم خملوقون من مجلة اخللق؛ خلقهم اهللا للعبادة فقط؛ 

 (( ال يستكبرون عن عبادته وال يستحسرون يسبحون الليل والنهار ال يفترون ))، وهلذا ال يعصون اهللا

وهلم إرادة وهلم عقل خالفا ملن قال إنه ال عقل هلم؛ والقائل بأم ال عقول هلم نقول أنت الذي ال عقل 

لك؛ أما املالئكة فإن هلم إرادة وعقل وفهم يفهمون عن اهللا أمره ويسبحون حبمده؛ كيف ما يكون هلم 

اهللا وبني رسله ؟ جربيل؛ فإذا  عقول؟ نقول هذا القول لو أخذنا بالزمه لبطلت الشرائع؛ ألن السفري بني

قلنا إنه ال عقل له صار حامل الرسالة جمنونا، ومن يثق برسالة حاملها جمنون ؟ إذا تبطل الشرائع كلها، كل 

الشرائع؛ وهلذا هذا القول يف احلقيقة لو قيل له بالكفر لكان له وجه، لو قيل بأن هذا القول كفر لكان له 

(( رواح ؟ أجسام بال شك وفيهم أرواح؛ ألم كما قال اهللا عز وجل: وجه. هل املالئكة أجسام أم أ

وقد رأى النيب عليه الصالة والسالم جربيل على صورته اليت خلق  جاعل المالئكة رسال أولي أجنحة ))

عليها وله ستمائة جناح قد سد األفق. ومن فوائد اآلية: أن الكافر يلعنه الكافر، الكافر يلعنه الكافر؛ من 

 (( والناس أجمعين )) (( أولئك عليهم لعنة اهللا والمالئكة والناس أجمعين ))ين نأخذها؟ من قوله: أ

(( إذ تبرأ الذين اتبعوا من وأخرب  (( كلما دخلت أمة لعنت أختها ))وقد أخرب اهللا عن أهل النار أنه 



((  ممن شاركوهم يف الكفر.  إىل آخره؛ فالكافر والعياذ باهللا ملعون حىت الذين اتبعوا ورأوا العذاب ))

يستفاد من هذه اآلية: أن الذين ميوتون وهم   خالدين فيها ال يخفف عنهم العذاب وال هم ينظرون ))

كفار خملدون يف اللعنة ـ والعياذ باهللا ـ ، خملدون يف لعنة اهللا وطرده وإبعاده عن رمحته . ويستفاد منها: أن 

(( وقال الذين في ؟ وال يوما واحدا؛ وهلذا يقول اهللا عز وجل: العذاب ال خيفف عنهم وال يوما واحدا

ما سألوا أن يرفع العذاب، وال سألوا أن  النار لخزنة جهنم أدعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب ))

خيفف دائما؛ خيفف ولو يوما واحدا، ولو يوما واحدا من أبد اآلبدين ـ والعياذ باهللا نسأل اهللا أن يعيذنا 

م من النار ـ  يتمنون هذا يتوسلون إىل املالئكة أو باملالئكة إىل اهللا عز وجل أن خيفف عنهم يوما وإياك

 (( قالوا أو لم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى ))واحدا من العذاب ولكن يوخبوا إذا سألوا هذا 

تك تأتيكم رسلكم بالبينات  (( أو لمماذا تتصورون من احلسرة العظيمة حني ما يقولون هذا الكالم هلم 

ويش الذي حصل حني يقولون م؟ ما يستطيع أحد أن يتصورها؛ كيف ليتنا فعلنا ليتنا اتبعنا الرسل  ))

(( قالوا ما يستطيعون أن ينكروا أبدا،  (( بلى ))ليتنا صدقنا ليتنا اتبعنا الرسول يتمنون؛ وهلذا قال: 

يف ضياع ـ والعياذ باهللا ـ  دعاء الكافرين إال في ضالل )) (( وماأنتم ولكن دعاء ال يقبل  فادعوا ))

الشاهد أنه ال خيفف عنهم العذاب . ومن فوائدها: أم ال ينظرون؛ إما أنه من النظر أو من اإلنظار؛ 

ما قال جييئوا تفتح، أهل اجلنة  (( حتى إذا جاءوها فتحت ))فهم ال ميهلون وال ساعة واحدة؛ وهلذا 

ألم ما يدخلوا إال بالشفاعة وبعد أن يقتص من بعضهم لبعض؛ فإذا  ا وفتحت ))(( إذا جاءوه

وهلذا  (( وفتحت أبوابها ))جاءوها كذبوا ونفوا؛ مث شفع النيب صلى اهللا عليه وسلم بدخول اجلنة وحينئذ 

نسأل اهللا العافية.  جاءت الواو ألهل اجلنة دون أهل النار ـ والعياذ باهللا ـ فإن أهل النار يفاجئون بالعذاب 

 ما يؤخذ منها أنه يلعن الكافر نعم؟ اآليتني هذه ما يؤخذ منها أن الكافر إذا مات على كفره؟ السائل :

حنن نقول قد يكون هذا جائز لكن احلديث يقول على أنه ال جيوز، ال تسبوا األموات، ويش  الشيخ :



لهم العن الكفار وكان عمر رضي اهللا عنه و أبو الفائدة من اللعنة؟ طيب على سبيل العموم جائز تقول ال

هذا ال بأس به؛ واآليات هذه  ( اللهم العن الكفرة )هريرة رضي اهللا عنهما يلعنون الكفار يف القنوت، 

(( إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة اهللا والمالئكة قد تكون على سبيل العموم، 

العموم اللهم العن كل كافر ، اللهم العن من كتم العلم، وما أشبه ذلك. على سبيل والناس أجمعين )) 

أيها الناس وأيها البشر أي معبودكم احلق،  (( وإلهكم ))اخلطاب للبشر كله  (( وإلهكم إله واحد ))

وه معبودكم احلق الذي تكون عبادته حقا واحد، إله واحد؛ إله مبعىن مألوه؛ فهي مبعىن اسم املفعول؛ و املأل

مبعىن املعبود حبا وتعظيما؛ هذا الذي يعبد حبا وتعظيما وهو مستحق للعبادة إله واحد فقط ال أكثر؛ 

(( إله واحد طرفها األول معرفة، والثاين نكرة موصوفة؛ ومؤكد بالوحدانية،  (( وإلهكم إله ))وهذه اجلملة 

هذه اجلملة  (( ال إله إال هو ))ر فقال: يعين ال إله معه؛ مث أكد هذه اجلملة االمسية جبملة تفيد احلص ))

(( وال تنقضوا األيمان بعد حملها مما قبلها يف املعىن أيش؟ توكيد، توكيد أفصح من تأكيد بقوله تعاىل: 

وأن الصواب يف إعراا أن ال نافية  (( ال إله إال هو ))تقدم لنا إعراب  (( ال إله إال هو )). توكيدها ))

ها مبين على الفتح يف حمل نصب، وخربها حمذوف تقديره: ال إله حق؛ أما من قال امس (( إله ))للجنس و

إن التقدير: ال إله موجود فيه نظر؛ ألنه يوجد آهلة سوى اهللا لكنها باطلة؛ اللهم إال أن يريد بأن اإلله 

ين الذي موصوف بوصف حمذوف تقديره: ال إله حقا موجود، إن كان أراد هذا فإنه يعود إىل القول الثا

قدرناه وهو أن اخلرب حمذوف وتقديره: حق؛ وأما من قال يف تفسريها ال موجود إال اهللا كما قاله مصطفى 

حممود هذا الذي مأل اآلفاق كالما بوسائل اإلعالم وأعجب به كثري من الناس، هذا يفسر ال إله إال اهللا ال 

الذين يقولون إن اخلالق واملخلوق شيء واحد؛  موجود إال اهللا وهذا ينطبق متاما بتفسري أهل وحدة الوجود

يعين لو قال ال موجود إال اهللا معناه اخللق هو عني اخلالق، هو عني اخلالق؛ يعين ال موجود إال اهللا؛ وذا 

نرى أنه جيب التحرز من هذا الرجل ال سيما عند كالمه يف اإلهليات، عند كالمه يف اإلهليات خطر عظيم 



يف مسائل أمور الكون فهذا قد خيطئ وقد يصيب؛ لكن يف مسائل اإلهليات جيب احلذر األخذ بقوله؛ أما 

؛ نعم هو  منه؛ ألن رجال يفسر كلمة التوحيد بكلمة احللول واالحتاد هذا من أبعد الناس عن التوحيد

العنوان؛ إذا بكتب أنا قرأته، قرته يف كتابه حماولة تفسري القرآن باملفهوم العصري هذا عنوانه أو هذا معىن 

قلنا إن خرب ال حمذوف، والتقدير: حق؛ وإمنا قدرنا هذا ألن هناك آهلة تعبد من دون  (( ال إله إال هو ))

اهللا مساها اهللا آهلة؛ لكن ليس هلا ويش ليس هلا؟ ليس هلا أحقية يف األلوهية؛ وهلذا مساها اهللا يف آية أخرى: 

ال حقيقة ملسماها؛  قلنا إن بعض النحويني وبعض العلماء  يعين أمساء (( إن هي إال أسماء سميتموها ))

أيضا قدرها، قدر اخلرب بكلمة موجود؛ وهذا التقدير ال يطابق الواقع إال إذا كان يريد أن اسم ال موصوف 

بوصف حمذوف تقديره حقا؛ فهذا صحيح، ال إله موجود حقا هذا حق؛ اهللا إال أداة حصر؛ وهو، وإال، 

فهو مرفوع وعالمة  (( إال اهللا ))دل من اخلرب احملذوف مبين على الفتح يف حمل رفع؛ أما ال إله إال هو، ب

فتحه ؟ ضمة ظاهرة يف آخره؛ ملا ال  نقول هنا مبين على الفتح وهناك نقول مرفوع بضمة ؟ ألنه هذا 

هذا خرب جيب علينا  (( ال إله إال هو ))وقوله:  . ضمري وهو مبين وذالك اسم مبين فهو معرب نعم

اعتقاده، إذ لو مل نعتقده لكنا مكذبني هلذا اخلرب وتكذيب خرب اهللا ورسوله كفر، كفر صريح؛ إذا جيب 

علينا أن تعتقد بأنه ال إله حق إال اهللا عز وجل، وأن مجيع ما يعبد من دون اهللا فهو باطل؛ ألنه ال ينفع 

من ال يستجيب له إلى يوم القيمة وهم عن (( ومن أضل ممن يدع من دون اهللا وال يضر نعم؟ 

(( إن تدعوهم ال هذه األصنام لو تدعوها إىل يوم القيمة نعم؟ ما استجابوا لك،  دعائهم غافلون ))

 يسمعوا دعائكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيمة يكفرون بشرككم وال ينبئك مثل خبير ))

ون يف هذه اآلهلة فيدعوا مث يأتيهم ما دعوا به؟  فما هو اجلواب فإن قال قائل: إن هؤالء املشركني قد يفتن

 (( من ال يستجيب له ))عن هذه اآلية؟ اجلواب عن هذه اآلية: أم ليسوا هم الذين أوجدوه واهللا قال: 

فهل هذه األصنام هي اليت جاءت ذا الشيء؟ أو الذي جاء به اهللا؟ الذي جاء به اهللا؛ لكن قد ميتحن 



ان بتيسري أسباب املعصية ابتالء من اهللا عز وجل نعم فيكون هذا الشيء حصل عنده ال به، حل اإلنس

 الطالب :ويش إعراا ؟  (( الرحمن ))قوله:  (( ال إله إال هو الرحمن الرحيم ))عنده ال به.  طيب 

 (( هو الرحمن ))، خرب ملثل احملذوف والتقدير؟ هو الرمحن الرحيم؛ اجلملة استئنافية الشيخ :خرب ملثل 

يعين هذا اإلله هو الرمحن الرحيم وما سواه مما يعبد من دونه فليس فيه الرمحة خال من الرمحة إطالقا. 

قال ابن حجر اتفق العلماء على أما امسان من أمساء اهللا، اتفقوا، مع أن  (( الرحمن الرحيم ))وقوله: 

ور اسم والغفار اسم وإن كان من املغفرة لكن ملا اختلفا مادما واحدة وهي الرمحة؛ وعلى هذا فيكون الغف

الفرق بينهما أحسن ما رأيت فيه  (( الرحمن الرحيم ))يف الصيغة صار كل منهما امسا مستقال؛ وقوله: 

ما قاله ابن قيم رمحه اهللا يف كتابه: بدائع الفوائد" وكتاب بدائع الفوائد على امسه بدائع؛ لكنه ليس مرتبا، 

خيطر بباله يكتب رمحه اهللا؛ أشبه ما له كتاب ابن اجلوزي املسمى " صيد اخلاطر" صيد اخلاطر حسب ما 

مىت ما خطر على باله شيء كتبه، وإن كان بينهما فرق، وابن اجلوزي رمحه اهللا يف باب الصفات متذبذب، 

املثبتني حىت أنه يف  له كتاب امسه تأويل آيات الصفات كلها على مذهب املعتزلة؛ ينكر إنكارا شديدا على

بعض السياقات يلعنهم ـ والعياذ باهللا ـ يلعنهم يقول كيف أنكم جتعلون هللا عني ويد وما أشبه ذلك معناه 

أنكم جعلوه إنسان، ويصرح باإلنكار العظيم يف هذا؛ ورأيت لشيخنا رمحه اهللا كتاب تعليق على هذا 

كالم ابن اجلوزي مما خالف فيه مذهب اإلمام   الكتاب على صفحة اليت فيها اسم الكتاب يقول إن هذا

أمحد ابن حنبل أي نعم؛ احلاصل حنن ذكرناه ألن ابن اجلوزي له كالم يدل على أنه مستقيم يف هذا الباب 

أقول أحسن ما  (( الرحمن ))لكن هذا الكتاب ألفه هلذا الغرض ورد على املثبتني ردا شنيعا؟ طيب إذا 

رمحن باعتبار الوصف والرحيم باعتبار الفعل؛ وهلذا جاءت رمحن على صيغة رأيت يف الفرق بينهما أن ال

فعالن الذي يدل على السعة واالمتالء نعم؟ وجاءت الرحيم على صفة فعيل على صيغة فعيل الدال على 

الفعل؛ فالرمحن باعتبار وصفه والرحيم باعتبار فعله أي إيصال الرمحة إىل من شاء سبحانه وتعاىل؛ وقد 



لنا مرارا أن أمساء اهللا سبحانه وتعاىل هلا ثالث دالالت: تدل داللة التضمن، ويش بعد؟ وااللتزام، سبق 

والثالث؟ مطابقة، مطابقة؛  فداللته المسه على الذات والصفة داللة ؟ مطابقة؛ وداللته على الذات 

خرى داللة التزام؛ داللة وحدها أو الصفة وحدها؟ داللة التضمن؛ وداللته على ما يستلزمه من الصفات األ

 الشيخ :ما الذي مينع أن يكون من صفتان ؟  (( الرحمن الرحيم )) السائل :التزام؛  نعم من يسأل؟ 

نعم من ناحية  السائل :أقول يعين صفة من ناحية إعرابية ؟  السائل :أيهما؟ نعم مها داالن على الرمحة؛ 

يقولون إن الضمري ال ينعت وال ينعت به؛  الشيخ :؟ صفة للضمري السائل :صفة أليش؟  الشيخ :إعرابية 

الشيخ مادام أا صفة من ناحية معنوية فال صفة؟  السائل :هذا كالمك،  الشيخ :أيش املانع؟  السائل :

طيب لو قلت ال إله إال الرمحن الرحيم ما يستقيم الكالم؛ ال إله إال هو مث استأنف وقال هو الرمحن  :

أهل  (( الرحمن الرحيم ))أبلغ وإن كان جائزا فهو على وجه ضعيف. طيب بقينا الرحيم أبلغ، هذا 

السنة واجلماعة يثبتون الرمحة هللا عز وجل صفة حقيقية؛ وأهل التأويل يقولون إن اهللا ليس ذوا رمحة هي 

هب صفته؛ ويفسرون الرمحة إما بالفعل أو باإلرادة؛ يعين إما باإلحسان أو بإرادة اإلحسان؛ وهذا مذ

األشعرية واملاتريدية؛ فيقولون إن معىن رمحن ومعىن رحيم أي مريد لإلحسان أو معناه حمسن بالفعل؛ وما 

حجتهم؟ يقولون إن الرمحة رقة ولني وهذا الوصف ال يليق باهللا عز وجل؛ فنقول هلم يف الرد على هذا أوال 

فرض أا مستلزمة لذلك فأين الدليل على أنه اقتضاء الرمحة بالرقة واللني هذا باعتبار رمحة املخلوق؛ مث لو 

ميتنع أن يكون اهللا عز وجل لينا ورءوفا ورحيما؟ ما هناك دليل على املنع لكننا نقول مع ذلك إذا كان هذا 

ال يليق بالرب جل وعال فإن الرمحة اليت تشريون إليها هي رمحة املخلوق؛ أما رمحة اخلالق فإا تليق به؛ وال 

كما تستلزمه رمحة املخلوق؛ على أننا قلنا فيما سبق إن قولكم إن الرمحة تستلزم اللني والرقة   تستلزمه نقصا

والضعف هذا ليس بصحيح؛ فهؤالء امللوك قد يكون ملك جبار وقوي وشديد ومع ذلك يرحم وال يقال 

ئا إال ملا له فيه ذلل وال يقال ضعف على من رمحه؛ مث نقول هلم إذا قلتم ذلك فاإلرادة ما يريد املريد شي



من جلب منفعة أو دفع مضرة، هذا املريد العاقل يعين، ما يريد شيئا إال حلاجة؛ وهل هذا املعىن يليق باهللا 

؟ ما يليق باهللا عز وجل؛ هم يقولون هذه أرادة املخلوق اليت ال يريد إال ما فيه جلب منفعة ودفع مضرة له 

فنقول إذا هذه رمحة املخلوق ورمحة اخلالق تليق به؛ مث من العجب  هذا املخلوق؛ أما إرادة اخلالق فتليق به؛

أن تكون نصوص الرمحة يف القرآن أكثر من نصوص اإلرادة، وجاءت بالوصف وجاءت باالسم وجاءت 

هذا صفة  (( وربك الغفور ذوا الرحمة ))بالفعل؛ واإلرادة ما جاءت إال بالفعل؛ فيقول اهللا عز وجل: 

هذا الفعل؛  (( يعذب من يشاء ويرحم من يشاء ))هذا اسم؛ ويقول:  الرحيم ))(( الرحمن ويقول: 

ومع ذلك هذه تؤول واإلرادة ال تؤول؛ لكن احلمد هللا أهل السنة واجلماعة هداهم اهللا إىل صراط املستقيم 

 وجعلوا مجيع باب الصفات بابا واحدا؛ كيف بابا واحدا؟ يوصف اهللا مبا وصف به نفسه ومبا وصفه به

رسوله عليه الصالة والسالم من غري حتريف وال تكييف وال تأويل وال متثيل ويقال إن وصف اخلالق يليق به 

ووصف املخلوق يليق به؛ وإن اتفق يف أصل املعىن لكن حقيقة املعىن ختتلف؛ واضح ؟ وهذا احلمد هللا 

بأما امسان رجعنا إىل  الرحيم )) (( الرحمنشيخ؟  فسر  السائل :مقرر لدينا يف العقائد مر علينا كثريا.  

الشيخ معتقد الصحيح ال أنه يريد امسان رفيقان أحدمها أرفق من اآلخر؟ يقولون إن اهللا رفيق يريد الرفق ؟  

ال ال ال يقولون؛ هم ما يريدون هذا هم يقولون يريد الرقيقان يعين كل واحد منهم أرق من الثاين.   :

ائل ما الفرق بني مذهب أهل السنة واجلماعة ومذهب املفوضة إذا كان شيخ؟ نعم. إذا قال ق السائل :

أهل السنة يثبتون الرمحن صفة الرمحة هللا تعاىل مبعىن غري املعىن املوجود الذي موجود يف القاموس ألن هذا 

بينهما املعىن من الرقة يرق باملخلوق كذلك لو هم يقولون الرمحن معىن الرمحن هو معىن اهللا معنا ما الفرق 

الفرق بينهما أن أهل التفويض يقولون ما نعرف هلذا معىن، ما نثبت معىن إطالقا ما هو بالرمحة  الشيخ :؟ 

فقط بل الرمحة واالستواء والنزول واملغفرة واحملبة وغريها ما يثبتون املعىن إطالقا يقولون هذه معانيها جمهولة 

نعم؟ معناه ال معىن للقرآن وأنا أريد  الشيخ :ال معىن للقرآن؟  السائل :نعم؟ والشك أن هذا ضرر عظيم؛ 



ما قال شيخ اإلسالم قال هذا جييء املتأول وجييئون الفالسفة ويقولون روحوا أنتم جهال ما تعرفون؛ حنن 

الذين عندنا علم فيأيت املتأول ويقول عندنا علم، ويأيت الفلسفي ويقول عندنا علم أنا الذي يفهم القرآن 

ما أنتم أقررمت أنفسكم باجلهل؛ اجلاهل هل ميكن أن يدفع شيئا؟ ال، ما ميكن يدفع وهلذا يقول إن هذا أ

القول رمحه اهللا يقول يف كتابه "العقل والنقل" يقول هذا القول من شر أقوال أهل البدع واإلحلاد، أي قول؟ 

يف تفسري  السائل :ة صفات اهللا .  تفويض املعىن، أما تفويض الكيفية فهذا حق؛ مهما كنا ما نعرف كيفي

املعروف يقول إما رقيقان أحدمها أرق من  الشيخ :ماذا نقول إما رقيقان وال ؟  (( الرحمن الرحيم ))

اآلخر، أرق ما تشتبه بأرقات؛ إذا قال رفيقان ومل يرق، هو قالوا أحدمها بأرق تشتبه بأرق بأرق؟ ما تشتبه، 

أيه زين  الشيخ :اسم الرمحن ما الفائدة من الرمحن؟  السائل :وال يستقيم . اإلنسان يقول أرق يعين أرف 

تكون الرحيم دالة عليه حبسب الصيغة والرمحن حبسب اجلزاء حبسب الالزم؛ أو يقال إنه يف مثل هذا إذا 

عل؛ قلنا أحدمها باآلخر يكون أحدمها داال على االسم والصفة فقط والثاين داال على االسم والصفة والف

(( إن في وال مانع إن الكلمة عند االنفراد هلا معىن وعند االجتماع هلا معىن آخر.  مث قال اهللا عزوجل: 

(( آليات لقوم يعقلون انتبهوا اآلية هذه إن كنا من ذوي العقول ألن اآلية آخرها:  خلق السموات... ))

(( خلق للتوكيد ، وفيه:  إن هذه (( إن في خلق السموات واألرض ))يقول اهللا جل ذكره:  ))

(( إن في خلق السموات امسها مؤخرا.  (( آليات ))هذه خربها مقدم، و السموات واألرض ))

مجع  (( والسموات ))ابتدائها، كيفيتها، قوا، ما أودعا اهللا فيها إىل آخره؛ هذه واحدة؛  واألرض ))

(( في خلق يشمل؟ يشمل السبع؛ مفرد يراد به اجلنس ف (( واألرض ))السماء وتقدم أا سبع، 

هذا واحد إجيادمها، وبقائهما وكيفيتهما، وكل ما يتعلق ما من الشيء الذي ال  السموات واألرض ))

نعلمه يعلمه غرينا مثال من علماء الفلك واجلليوجيا يعلمون أكثر مما نعلم يف هذا وهم مع ذلك ما أوتوا 

السماء يف خلقها ذا االرتفاع وهذه السعة  الليل والنهار ))(( واختالف من العلم إال قليال .  ثانيا 



؟ اجلواب؟ السماء،  (( أأنتم أشد خلقا أم السماء ))أي بقوة؛  (( والسماء بنيناها بأيد ))وهذه القوة 

هذه السماء العظيمة؛  (( بناها رفع سمكها فسواها )) (( وبنينا فوقكم سبعا شدادا ))مث فصل فقال: 

ض وما أودع اهللا فيها من املنافع، حيث جعلها متضمنة مشتملة على مجيع ما حيتاج خلقه إليه وكذلك األر 

ما ظنكم لو جعل  (( ألم نجعل األرض كفاتا أحياءا وأمواتا ))يف حيام وبعد ممام حىت بعد املمات 

 تكون كفاتا هلم؛ اهللا هذه األرض شفافة كالزجاج ؟ فدفن فيها األموات ينظر األحياء إىل األموات؛ فال

وما ظنكم لو جعل اهللا هذه األرض صلبة كاحلديد أو أشد؛ هل يسهل علينا أن تكون كفاتا ألمواتنا ؟ 

ال؛ وال لنا يف حياتنا؛ مث هذه األرض أودع اهللا فيها من املصاحل واملعادن شيئا ما نستطيع اإلحاطة به، 

السموات واألرض ما أودع اهللا فيها من املنافع  ويتبني لنا شيئا فشيئا كلما تقدمت الصناعة نعم؟ هذه

اختالف الليل والنهار يف الطول والقصر، يف اإلضاءة  (( واختالف الليل والنهار ))ثانيا:  واملصاحل. 

(( وتلك األيام نداولها والظلمة، يف احلر والربد، يف النصر واخلذالن، يف كل شيء يتعلق بالليل والنهار 

لليايل واأليام اليت تدور على العامل كم فين فيها من أناس، كم عز فيها من أناس، كم هذه ا بين الناس ))

ذل فيها من أناس، كم حصل فيها من حوادث ما يعلم اهللا إال اهللا؛ هذا االختالف كله آيات تدل على 

(( والقصر اهللا عز وجل وعلى تفرده بالوحدانية سبحانه وتعاىل.  اختالف الليل والنهار أيضا يف الطول 

على وجه خفي ال يشعر الناس به؛  يزداد شيئا فشيئا  يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل ))

وينقص شيئا فشيئا؛ ليست الشمس تطلع فجأة من مدار السرطان ويف اليوم الثاين مباشرة من مدار 

وازن وعدم الكوارث؛ لو انتقلت فجأة اجلدي أبدا؛ ولكنها تنتقل بينهما شيئا فشيئا حىت حيصل االلتئام والت

من مدار السرطان إىل مدار اجلدي ماذا حيصل؟ هللك الناس من حر شديد إىل برد شديد والعكس 

بالعكس؛ لكن اهللا جل وعلى حبكمته ورمحته جعلها تنتقل حىت خيتلف الليل والنهار على حسب ما 

اهللا اكرب، هذه أيضا من  ما ينفع الناس ))(( والفلك التي تجري في البحر بتقتضيه حكمته ورمحته.  



آيات اهللا، فلك حممل لآلدميني، واألمتعة ن واألرزاق جيري على سطح املاء هذا من آيات اهللا؛ وهذا جاء 

ما هو أعظم منه اآلن وهو الفلك الذي جيري يف اهلواء، الفلك الذي جيري يف اهلواء نعم؟ فإذا أشار اهللا 

يف األمر فما هو أوىل منه يكون أعظم منه داللة على ذلك؛ اهللا جل وعلى تعاىل إىل شيء من آياته 

(( أو لم يروا إلى الطير فوقهم أخربنا بأن الطري اليت يف جو السماء إن فيها آيات، وال ال؟ أي نعم 

نعم؟ هذه الطيور ما حتمل إال نفسها فجعلها اهللا آية؛  صافات ويقبضن ما يمسكهن إال الرحمن ))

 الفلك التي تجري في ذه الطائرات تكون أعظم وأعظم من آيات اهللا عز وجل. وقوله: فكيف ))

يف للظرفية؛ فهل املعىن يف نفس البحر وإال على البحر؟  (( في البحر ))جتري مبعىن؟ تسري، و البحر ))

جيري تشمل هذا وهذا نعم؛ ألن فيه فلك جيري على سطح املاء؛ وفيه فلك  الشيخ :تشمل،  الطالب :

الغواصات جتري يف البحر مبا ينفع الناس؛ ألا  الشيخ :الغواصات،  الطالب :من داخل املاء وإال ال؟ 

  يقاتل ا األعداء وحيمى ا البالد فهذا مما ينفع الناس 

 



يراد به  )) الفلك ((مرت باجلمع هنا  )) الفلك ((إذا ))  حتى إذا كنتم في الفلك وجرين به ((

وأظن أين قد ذكرت لكم ما قاله ابن عقيل  هذا مفرد نعم )) إذ أبق إلى الفلك المشحون ((اجلمع 

قال: كفلك  ؛رمحه اهللا وهو من الفقهاء قال: إن األحدب الذي يكون حدبته كالرافع  ينوي الركوع بقلبه

أبوه أحدب على قدر  يهذا اإلنسان األحدب إذا بغ ؛ينوى مجعه وإفراده واللفظ واحد العربية، نعميف 

 ((اجلمع وال مفرد؟  اشامل للمفرد واجلمع، وهنا يراد  )) الفلك (( ؛الركوع ويش نوعه؟ بالنية نعم

إخواين قلنا إن الوصف يعني املعىن املقصود ((والفلك اليت جتري  يا؟  )) والفلك التي تجري في البحر

  :والفلك الاليت جيرين يف البحر؟ صار مجع؛ ابن مالك يف األلفية يقول :يف البحر)) مفرد؟ لو قال

   جمعا  قد  التي  يئوالال  يتبالال  مطلقا    الذين  األولى  الذي   جمع                 

 ((قوله: و  ؛يت هي املفرد فعلى هذا تكون الفلك مفرد؛ لكن هي املفرد واملراد به اجلنس فيكون عامةال

؟ من  الباء للمصاحبة؛ يعين مصحوبة مبا ينفع الناس؛ من أين )) تجري في البحر بما ينفع الناس

أي الشيخ : ؟وصيد السمك : الطالب نعم ؟والصيد  ؛وغريهم والذخائراألرزاق، والبضائع ، واألنفس، 

، الدالة ألن ما اسم موصول يفيد العموم؛ كلما ينفع الناس؛ فهي من آيات اهللا عزوجل ؛وغريها، مبا ينفع

وسخر لكم الفلك لتجري  ((خرى: أعلى كمال قدرته وكمال رمحته وتسخريه؛ كما قال تعاىل يف آية 

ومن حكمة اهللا عزوجل أنه قدر يف األرض أقواا؛ قدره يعين  )) في البحر بأمره وسخر لكم األنهار

 ،عندهم البقول، واخلضوريكثر ألجل أن ينتفع الناس؛ يف ناس ما  ؛جعل قدرا هنا، وقدرا هنا، وقدرا هنا

ويف ناس يكثر عندهم نوع من احلشائش ما يوجد  ؛يأتيهم من أرض أخرى ؛وما أشبه ذلك ،واخلضروات

وينتفع الناس ويتحركون كل فيما قدر  ؛يف املكان اآلخر ينقل إىل املكان اآلخر؛ فيتبادل الناس األرزاق

أي نعم الشيخ :يا شيخ؟  يف الظلمة ن حتت املاءغواصات متشي مسافة طويلة يا شيخ م السائل : له.

اآلن يقولون يف صواريخ جيلس  ؛ما ختزي راداراتفيها الشيخ :فكيف يدلون؟ السائل :من حتت الظلمة؛ 



؛ اآلن بدءوا ـ نسأل اهللا أن يكفينا شرهم ـ ريدله هو مكانه يف غرفة القيادة وتضرب اهلدف الذي هو ي

الغواصات بيف تسليح اجلو؛ انتهوا من تسليح األرض وتلغيمها  يف نزاعبدءوا يسلحون اجلو ولذلك هم 

، أمام قدرة اهللا ما يف أي واهللا أمام قدرة اهللالشيخ : ؛ قللني و ضعيفني حال على كل: الطالب ؛وغريها

شيء؛ ألن اهللا جل وعلى لو شاء خلسف م، خيسف م األرض وال يبقى هلم ذكر أمام قدرة اهللا ما 

فإذا وجد هذا  )) إن تنصروا اهللا ينصركم ((فيها شيء؛ ولكن اهللا جل وعلى جعل قدرته مشروطة 

قبلنا ينصرنا جل وعال؛ الذي مثل ما نصر  ؛الشرط، ونصرنا اهللا حقا بقلوبنا وألسنتنا وجوارحنا نصرنا اهللا

؟  أيشالشيخ :يف مسألة لو نرسل عليهم قنابل ذرية؛ السائل : . سألة أقوالنا كثرية وأفعالنا قليلةلكن امل

الشيخ ؟ حد ذاا مث صارت اثىن عشر يوم والنار تلتهب وال تنفك وما راحوا يف قنابل ذرية السائل :

إنسان قبل  ثقة األحاديث عنهم كثرية؛ لكن ما نود نضيع الوقت؛ وإال حدثينوعلى كل حال يعين :

يومني جاءين يشاور يف موضوع اجلهاد معهم؛ يقول: إن فيه جبال يتعبون الغزاة يف إيصال املاء إليهم، 

فرون اخلنادق ألجل إذا جاءت إىل هذه اجلبال؛ حيمل الواحد اجلالون مع التعب ويصعد هذا اجلبل، وحي

ليهم قنابل إذا ضربت القنبلة علطيارات ضربوها، أقرب الذي يكون للطائرة، يقولون فيه طائرات ترسل ا

؛ وهذا اهللا على شيء قدير،  ال يدرونيف األرض انفجرت األرض عيونا، صارت حتفر هلم اآلبار وهم 

هل تكفي  لسائل :ا وثبتهم على احلق ـ  هذا من آيات اهللا عزوجل، و نصره؛ ـ ونسأل اهللا أن ينصرهم

هذا  السائل :ال يصري هذا خالف السنة يف الركوع  الشيخ :ي نعم تكف الشيخ : النية عن الركوع ؟

هذا من تقوى اهللا هيئته  الشيخ :واهللا يقول (( اتقوا اهللا ما استطعتم ))  السائل :إيه  الشيخ :عاجز 

مثل اإلنسان ما يستطيع يتحرك  تكفي النية مثل اجللوس الشيخ :تقريب الصفة  السائل :شك راكع بال 

ما ندري، ما نستطيع أن جنزم ذا؛ ألن  الشيخ :هل يقال إن مساء الدنيا من حناس  السائل :. ينوي 

(  جاءت األرضني يف السنة ؛اس، ما نستطيعالسموات ما نستطيع أن نقول إن السماء الدنيا من حن



ما نقدر نقول؛ إن اهللا نوه على ذكر  الشيخ :بالنسبة للقرآن  السائل :  ) طوق لهم بسبع أرضين

ما رأيك شيخ إذا  السائل : ، ومن األرض مثلهن يثبت العدد.أعظم من األرض االسموات يف العدد أل

هو صحيح إذا قيل السموات فهي  الشيخ :؟  قلنا السموات قلنا إا إجرام وإذا قيل السماء فهي

بما ينفع الناس والسحاب المسخر  ((قال:  شك؛ إذا قيل السماء فهي حتتمل هذا وهذا.جرام بال األ

(( وما أنزل اهللا من نعم  )) وما أنزل اهللا من السماء ((نبدأ من  نعم  )) بين السماء واألرض

املراد بالسماء هنا  )) أنزل من السماء ((يعين وفيما أنزل اهللا من السماء من ماء  )) السماء من ماء

إن  :العلو؛ هذا هو الصحيح؛ وإن كان بعضهم ذكر أنه حيتمل أن املراد به اجلرم، السماء احملفوظ؛ وقال

لى األرض؛ لكن هذا خالف الواقع ، عاملاء ينزل من السماء على السحاب، مث ينزل من السحاب 

 وما أنزل اهللا من السماء ((العلو هنا  )) السماء ((وخالف ما دل عليه القرآن؛ فالصواب أن املراد بـ

 )) من ماء ((وقوله:  .نعم )) وما أنزل اهللا ((هذه بيان ملاء، ملاء يف قوله:  )) من ماء ((وقوله:  ))

؟ املطر؛ هذا الذي أنزل اهللا من السماء فيه آيات عظيمة منها: كونه ينزل من السماء؛ فمن  املراد به

ا؛ هذا من آيات اهللا الدالة على رمحته؛ لو كان ذاذكذلك ينزل ر  ؛وجل عز ؟ اهللا الذي محله إىل السماء

وكونه ينزل من السماء ال جيري من األرض هذا أيضا من  ؛ينزل صبا ألهلك العامل؛ لكنه ينزل ردادا

آيات اهللا؛ ألجل أن ينتفع به سهل األرض، وجباهلا، سهوهلا وجباهلا؛ ولو كان ميشي لغرق األسفل قبل 

ل إىل األعلى. كذلك من آيات اهللا كونه ينزل ال حارا وال باردا؟ جيعلنا الربد، الربد ذكره اهللا تعاىل أن يص

وننزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من  ((يف سياق يدل على أنه نوع من االنتقام 

وتعاىل قد جعله وإن كان اهللا سبحانه  )) نا برقه يذهب باألبصارسيشاء ويصرفه عمن يشاء يكاد 

تقدم أن إن هي اسم اخلرب، أين  )) إن في خلق السموات واألرض ((  .الغالب أنه انتقام رمحة؛ لكن

وما  : الطالبأي نعم،  الشيخ :مقدم،  : الطالب))  في خلق السموات واألرض ((خربها؟ خربها: 



 خلق السموات واألرض(( في . قوله تعاىل:  نعم الشيخ : )) آليات لقوم يعقلون ((عطف عليه 

لكل فرد من أفراد األنواع اليت عددها اهللا عزوجل؛ كل واحد  هل هي ؟هل اآليات هنا مجع )) ياتآل

 : الطالبميع آيات، يف اجلفيكون  ؛أو إن اآليات موزعة على كل نوع؟ فلكل نوع آية ؟فيه آيات

آيات  الشيخ :آية واحدة فقط؟  ؛كل شيء أنه يف : الطالبوإن أطلق؟  الشيخ : ؛يشمل هذا وهذا

في خلق  (( ؟يا رشيد أرنا ثالث آيات من هذا )) في خلق السموات واألرض ((. قوله:  متعددة نعم

أوال: قوة  : الطالب؟  )) في خلق السموات واألرض ((بني لنا ثالث آيات  )) السموات واألرض

طيب الدليل على أن  الشيخ : ؛السماء واألرضثانيا سعة  : الطالبنعم القوة،  الشيخ :وجل،  اهللا عز

 ؟ال ال السماء الشيخ : )) (( واألرض دحاها : الطالب؟  السعة من آيات اهللا؟ وأا من قوة اهللا

 )) الموسعون ((قوة، و )) بأيد ((نعم  الشيخ : )) والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون (( : الطالب

وكذلك ما أودع اهللا فيها من النجوم والكواكب واألفالك وعريها، ويف األرض أيضا يف إجياد  ؛سعة أرجائه

شجار، واجلبال، والسهول وغري ذلك كلها من من األار واأل األرض؛ يف تسخريها، وتذليلها، وما فيها

هي بأيد اليت ال ال هذه بقوة، ما هي  الشيخ :هل هي صفات؟  )) أيدب (( السائل : . نعم آيات اهللا

واختالف الليل  (( . نعم ألا ما أضيفت إىل اهللا؛ فهي مصدر آد يئيد أيدا كباع يبيع بيعا  جم

اختالفه  : الطالباختالفه من أين آياته؟  ؟ والنهار فيه آيات حممد امساعيل اختالف الليل )) والنهار

طيب أال يدخل يف  الشيخ : ؛ ذا؟ نعمإيالج هذا  الشيخ :؛ قصره، نعم ، برودا وحرا معناه: طوله و

 ذلك اختالف احلوادث؟ اختالف احلوادث كون اهللا يعز أقواما ويذل آخرين، ويكون اخلسر والرخاء أو

إن يمسسك قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك  (( ؛)) وتلك األيام نداولها بين الناس ((العكس 

((  . ال ما ختتلف الشيخ : برده يف الليل والنهار ختتلف؟صالة  السائل : , األيام نداولها بين الناس ))

،  آيات ةخذكم حيث قلتم يف كل واحدنؤاأنتم فيها   )) والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس



 )) الفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس ((كل واحدة ثالث آيات على األقل يال يا حممد 

ما  الشيخ :ا على سطح البحر ويف هذا الزمان أصال ، اجري : الطالبأخرج لنا منها ثالث آيات ؟ 

ثاين الشيء:  : الطالب .أن يكون  ؛بعد وصلنا للزمان هذا جرياا على سطح ماء البحر وهي ثقيلة

ثالث: الذي تغوص  ؛نقل البضائع؛ من مكان إىل مكان ال توجد هذه األشياء، الفلك هي اليت حتملها

ذه الفلك إىل التوصل  لهذا يف البحر؛ لكن نعم الشيخ :طرقات عظيمة؟ من ما يف البحر  ؛حتت املاء

الشيخ  ؛تستخدم يف احلروب : الطالب نعم يف السفن العادية الشراعية ؛ما يف البحر؛ ألم يصيبون فيها

ن قد يكون له غرض أن ينتقل بني قارة إىل أيه استخدامها يف احلروب، ونقل اإلنسان أيضا؛ اإلنسا :

(( والفلك أي نعم وجدنا إذا احلمد هللا فيها  الشيخ : قارة ، ومن مكان إىل مكان فهذا من آلياته .

 (( صر.احلأيضا كوا مبا ينفع الناس هذا منافع الناس ما هلا  )) التي تجري في البحر بما ينفع الناس

إنزال اهللا املاء من هذا أيضا فيه آيات:  )) ماء فأحيا به األرض بعد موتهاوما أنزل اهللا من السماء من 

 : الطالبوليس يصب صبا طيب هذه واحدة،  الشيخ :ينزل املاء بقطرات،  : الطالب,  السماء، نعم

إنزال  ؛طيب إحياء األرض به؛ لكن إحياء األرض نفس إحياء األرض فيه آيات الشيخ :إحياء األرض 

هذا من آيات اهللا، وال حظوا ما نريد من آيات اهللا اآليات الدالة على القدرة والعظمة  ذاذااملطر كونه ر 

خزنه يف  : الطالب ؛احلكمة هي من آيات اهللا وال ال؟ أي نعمالدالة على فقط، حىت الدالة على الرمحة و 

 )) فسلكه ينابيع في األرض (( خزنه يف بطن األرض حىت إذا احتاج الناس إليه الشيخ :األرض 

 ((أيه هي ما تدخل يف قوله:  الشيخ : ؛وهذا رفع القحط عن الناس : الطالباستخرجوه وانتفعوا به، 

هو إحياء األرض وهذا إحياء ما عليها، هذا إحياء ما على  : الطالب؟  )) فأحيا به األرض بعد موتها

نعم كونه ينزل من أعلى وليس من  الشيخ : ؛أعلىكونه ينزل من  : الطالبحممد ؟  الشيخ :األرض، 

هذا أيضا من آيات اهللا؛ ألنه لو نزل الذي ميشي مشي األرض أغرق األسفل قبل أن يأيت إىل  ؛أسفل



نعم كونه ذه احلالوة، وكونه ليس باردا وال حارا، ليس باردا  الشيخ :فيه حالوة  : الطالب ؛األعلى

كونه؟ كونه األرض من الشمس مث ينزل،   يكونه ينته : الطالب نعم؟ حارابرودة تؤثر على النبات وال 

أيه يعين كونه يصعد من البحر؟  الشيخ : ؛يذهب الشمس عن األرض مث ينزل هذه من آيات عظيمة

أي من آيات اهللا لكن  : الطالب ؟ هو من آيات اهللا يا شيخ السائل : ؛هذا قد يسلم به وقد ال يسلم

إذا أيش هو غري ذلك هل  السائل : ؛من هذا، أحيانا يكون كذلك وأحيانا ال يكونما هو كلها ظاهر 

اهللا أعلم، بقوله كن؛ وهلذا أحيانا حنن نشاهد هنا يف القصيم، قصيم ما  الشيخ :تكون من السحاب؟ 

كون  : الطالب ؛هو حبوله حبار، نشاهد السماء صحوا ونشاهد بأعيننا تنشق قطعة صغرية مث تنتشر

يا أي نعم املهم فيه اآلن أخذنا منه ثالث آيات يكفيها  الشيخ : بقدر املعني بل ينزل بقطرة، نزوله

أحيا به  ((هذا  )) أحيا به األرض بعد موتها ((قوله: فأحيا به األرض بعد موتها ))  ((وقوله:   .شيبة

الذي ، الذي حييا هو النبات هل األرض أو النبات اليت فيها؟ الذي حييا هو النباتا الذي حيي )) األرض

بأن يف  :قد يقول القائلون,  )) (( فتصبح األرض مخضرةيف آية أخرى:  تعاىل فيها؛ وهلذا قال اهللا

حياة األرض على حياة نباا؟ وحنن نرد عليهم بأن نقول:  القرآن جمازا، إن هذا من ااز؛ حيث أطلق

؟ ما  به أبدا حياة الرمل والرتاب واألحجار؛ وإمنا يعىن بهإن مثل هذا األسلوب يف اللغة العربية ال يعىن 

ومادام هذا معىن هذا الرتكيب يف أسلوب العريب بقي هذا حقيقة ال جمازا؛ ألننا  ؛فيها من الثمار والزرع

وكم   ؛قد قررنا فيما قبل قاعدة فقلنا: إن الكلمات ال يتبني معناها إال بالسياق، وضم بعضها إىل بعض

نأيت ملثل القرية، كلمة القرية اليت يدندن حوهلا أن  ؛هلا معىن يف سياق ومعىن آخر يف سياقكلمة كان 

نعم؟ بلفظ  ميقولون بااز نعم؟ نقول: القرية استعملت مرادا ا أهلها، واستعملت مردا ا مساكنه

 مهلكو أهل هذه القريةإنا  ((ة نعم؟ قوله تعاىل: نواستعملت مرادا ا أهلها بالقري ؛وضعنياملصريح يف 

املراد ا املساكن واضح، أهل هذه القرية  )) أهل هذه القرية ((ويش املراد بالقرية ؟ ال يا إخوان  ))



 ؟ ويش املراد )) (( وكم من قرية أهلكناها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلى المصير ؛املراد ا املساكن

لم ال يوصف به املساكن، املساكن ما هي تظلم؛ ألن الظ ؛أهل الشك يف هذا الشيخ :أهل،  : الطالب

وال ميكن ألي واحد أن يقول إن املتبادل من هذا  )) وهي ظالمة ((ة قوله: نفإذا املراد بالقرية أهلها بقري

؛ وحينئذ ما استعملت القرية اآلن يف جمازها، استعلمت يف املساكن ما أحد يقول أبدا :اللفظ، من القرية

اختالف بحقيقتها؛ ألن حقيقة الكالم: ما يتبادر إىل الذهن من املعىن، هذه حقيقته؛ وهو خيتلف 

 ((هذا الذي يضربون على وطرها من يقولون إن يف القرآن جمازا  )) واسأل القرية ((السياق طيب 

راح يقول للجدران يا ولد هو سرق أخو  )) اسأل القرية ((ا هو املراد هذا معلوم م )) اسأل القرية

؛ ولو أن أحدا قال إن املعىن يوسف نعم؟ هل أحد يعقل هذا إن هذا هو املعىن؟ أبدا، ما أحد يعقل هذا

اهللا ما أراد هذا إطالقا، وال يفهم هذا املعىن ف ؛هذا ظاهر كالم اهللا لكان باحلقيقة ساخرا بكالم اهللا

فاملعىن املتبادل من السياق  ؛وذا تبني أن الكلمة يكون هلا معىن حبسب السياق ؛طالقا من هذا اللفظإ

املراد  )) ء فأحيا به األرضأنزل من السماء ما ((ألي تركيب كان؛ وحينئذ يقول:  ؛هو حقيقة الكالم

أحجار و بال شك املراد أحيا به النبات؛ ألنه الذي يوصف باحلياة والنور؛ أما األرض نفسها فإا رمل 

فيه آيات كثرية: آيات  )) أحيا به األرض بعد موتها فيه آيات ((طيب و . تراب ما حييا وال ميوتو 

آيات دالة على الرمحة مبا فيها هذا  . آيات دالة على احلكمة، وآيات دالة على القدرةو دالة على الرمحة، 

متاعا لكم  ((ملن؟  )) أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها ((اإلحياء من املنافع العظيمة 

وال ال؟ لنا وألنعامنا قوتا،  ،فكم من نعمة كثرية يف هذه الزروع اليت أحياها اهللا باملطر )) وألنعامكم

. فيه آيات دالة على احلكمة وهو: أن آيات هذه  على الرمحةواضح؟ طيب هذا دال  ،ودواء وغري ذلك

الزروع جاءت بسبب؛ وهو؟ املاء الذي نزل؛ فمنه نأخذ أن اهللا عزوجل خيلق حبكمة وقدر حبكمة، اهللا 

زرع بدون ماء؛ لكن كل شيء مقرون بسبب؛ فكونه جل وعال القادر ـ جل وعال ـ أن يقول للزرع أنبيت 



وأن كل شيء له نظام خاص ال يتعداه  ؛اء ويش يدل عليه؟ على احلكمةاملربط  إحياء األرض بنزول 

. فيه آيات دالة على القدرة وهي أنك ترى األرض  منذ خلق إىل أن يعلم اهللا تعاىل خبراب العامل

أنزل اهللا عليها مطر بعد حنو شهر تأيت إليها جتدها ا فيها شيء؛ فإذا شهباء م ،سوداء ،، هامدةخاشعة

إذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحي الموتى  ((تز أزهارا، وأوراقا، وأشجارا 

واهللا لو أن البشر من أوله إىل آخره اجتمعوا على أن  ؛هذه قدرة عظيمة )) إنه على كل شيء قدير

وحبة تنبت سبع سنابل يف كل  ؛ما يستطيعون ورقة من حبة، واحدة من حبة يستطيعون وال ال؟خيرجوا 

؟ نعم القدرة العظيمة اليت ال منتهى هلا؛ إذا فيه:  أليس هذا دليل على قدرته العظيمة ؛سنبلة مائة حبة

 ((نعم  )) الرياحفأحيا األرض بعد موتها وتصريف  (( ؟ واحلكمة، والرمحة  درة، ويش بعدآية الق

(( وما أنزل اهللا من السماء ويش معطوفة عليه ؟  )) بث ((طيب نشوف  وبث فيها من كل دابة ))

؟ إذا بث معناها بث  )) أحيا ((على  )) من ماء فأحيا به األرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة

 ؛ين وفيما بث فيها من كل دابةيع )) أنزل ((الظاهر أا معطوفة عل قوله:  ؟الدواب بعد نزول املطر

(( من  أي يف األرض  )) وما بث فيها ((وفيما بث يف األرض من كل دابة، أو يف األرض والسماء؟ 

كل، أتى ا للداللة على األنواع واألجناس يف األرض من الدواب ما يعلم ا إال الذي   )) كل دابة

يعلم هذه  ؛ما يعلم بأنواعها وأجناسها فضال عن أفرادها إال الذي خلقها سبحانه وتعاىل ؛خلقها

عزوجل؛ ففيها من آيات اهللا الدالة  اهللا األجناس، وأنواعها، وأفرادها، وأحواهلا، وكلما يصلحها يعلمها

د هذه الدواب على كمال قدرته، ورمحته، وعلمه، وحكمته ما يبهر العقول؛ شف سبحان اهللا العظيم جت

 أعطى كل شيء خلقه ثم هدى ((املختلفة املتنوعة، واحلشرات الصغرية كيف اهللا هداها ملا خلقت له 

رج من هذا اجلحر حاملة أوالدها، ذر حتمل ختحىت إنك لرتى املاء يدخل يف جحر الذر فرتى الذر  ))

يف قلب هذه الذرة رمحة لتحمل  ؟ لكن رمحة أرحم الرامحني جعل أوالدها، ماذا ترجوا من هذه األوالد



 نعم؟ الشيخ :هل هلا قلب؟  السائل : ؛ أوالدها عن الغرق؛ أنا شاهدته بعيين، وأنتم إذا شئتم جرب

نعم هلا القلب، وهلا عقل يليق ا؛ فاحلاصل إن هذا من آيات اهللا  الشيخ :؟  جعل هلا القلب السائل :

اليت تأكل مادون أوالدها من احليوان؛ جتد أوالدها الذي عزوجل؛ كذلك أيضا البهائم، السباع الضارية 

حتنوا عليه وتربيه حىت إذا استقل بنفسه صار عدوا هلا، أو صارت  ؟ أكرب من الذي تأكل ماذا تصنع به

؛ هذا من آيات اهللا اهل ةهي عدوة هلا؛ اهلرة تريب أوالدها؛ فإذا استغنوا عنها تردم ، صارت عدو 

اب اليت بث اهللا يف األرض من آيات اهللا إنك ترى بعض الدواب تدب على عزوجل؛ يف هذه الدو 

األرض تدب؛ لكن ما تكاد تدرك جسمها فضال عن أعضائها، فضال عما يف جوفها؛ ومع ذلك 

عايشة وال ال؟ عايشة ما هي عائشة، خولة؟ عايشة على ما هي عليه، عايشة وتعرف مصاحلها، تعرف 

يات اهللا؛ وعلى كل حال حنن ما نعرف حقيقة، ما درسنا يف علم األحياء جحرها، وتأوي إليه هذه من آ

ومن درس يف علم األحياء وجد من هذا ما يبهر العقول؛ فما بث اهللا يف األرض من الدواب من 

أجناسه وأنواعه هذا فيه من آيات اهللا ما ال حيصى نعم؟؛ ألن يف كل شيء منه آية؛ وهو ال حيصى 

فيه آيات؛ يعين هذه  )) وما بث فيها من كل دابة ((وقوله:  ال عن أفراده.أنواعا أو أجناسا فض

معلومة ألنه خلقها، موضوع فيها الرمحة ألننا نشاهد الرتاحم  ؟كثرية معلومة عند اهللالالدواب العظيمة 

فهم لها أولم يروا أنا خلقنا لهم مما علمت أيدينا أنعاما  ((؟ نعم  فيها مصاحل للعباد وال ال ؛بينها

وهنا آية أيضا غريبة وهي: متام قدرة اهللا عزوجل  )) مالكون وذللنها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون

وفيه حيوان ينتفع به بنو آدم؛ واخلالق واحد، واملادة  ؛يؤذي بين آدم نيوان؛ يف حيوااحلخبلق الضدين يف 

؟ البعري أكرب من  ال الإمنافع كثرية و واحدة، واجلنس واحد؛ مع ذلك هذا منه غاية الضرر، وهذا منه 

وجل جييء  للها اهللا عزذتضر ورمبا تقتل؛ والبعري؟ تنفع، ؟ معلوم، العقرب تلدغ فتؤذي أو  العقرب معلوم

يرعاها يأخذ خبطامها ويقودها إىل ما شاء؛ أو يستدبرها ويسوقها إىل ما شاء؛ وهذا  الذي الصيب الصغري



خلق هذه املخلوقات العظيمة وجعل بعضها نافعا وبعضها ضارا هذا من الشك إنه من آيات اهللا الذي 

املمثلة الذين مثلوا اهللا خبلقه إذ فيها تباين األشياء مع  علىشيخ فيها آيات ردا  السائل : . آيات اهللا

عندي فيها  )) وبث فيها من كل دابة ((  أيه مع اتفاق االسم ، أي نعم الشيخ : ؟    اتفاق االسم

أما على قراءة اإلفراد فاملراد اجلنس؛ وأما على قراءة اجلمع فاملراد  )) وتصريف الريح ((ثانية وهي:  قراءة

فيه آيات تصريف الرياح؟ أي نعم فيه آيات كثرية، والتصريف يشمل  )) تصريف الرياح (( ؛أنواعها

من  ؛تصريفها من حيث املنافع وعدمها ؛وتصريفها من حيث الشدة وعدمها ؛تصريفها من حيث االجتاه

حيث االجتاه جعل اهللا سبحانه وتعاىل متجها ميينا، جنوبا، ومشاال، وغربا، وشرقا؛ هذه هي األصول يف 

ستقامة يف الشرق، أو االاجلهات؛ وهناك جهات أخرى تكون بينها وتسمى النكبة؛ ألا ليست على 

ن اجتاه األصلي؛ هذه الرياح يف تصريفها آيات؛ لو بقيت الغرب، أو الشمال، أو اجلنوب؛ فهي ناكبة ع

الريح من جهة واحدة ألضرت يف العامل؛ لكنها تتقابل؛ فيكسر بعضها حدة بعض، ويذهب بعضها مبا 

يف  أيضا بعض اآلخر من األذى واجلراثيم وغريها؛ فتتقابل ويكسر بعضها بعضا؛ كذلكالجاء به 

؛ فبعضها جيمع السحاب وبعضها يفرقه وبعضها يلقحه وبعضها تصريفها أيضا آيات بالنسبة للسحاب

ألم تر أن اهللا يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من  ((نعم؟ ه ر جي

وتلقح أيضا بعض  يف السحاب حإا تلق :قال أهل العلم )) حوأرسلنا الرياح لواق ((خالله )) 

بعض النبات الذي حيمل اللقاح إليه هو الرياح؛ يف تصريف الرياح أيضا آيات للسفن الشراعي  النبات،

وال ال؟ نعم؛ فيه أيضا آيات يف إهالك أناس وإجناء آخرين وال ال؟ أهلك اهللا به عادا، وطرد به األحزاب 

لريح من شر األحزاب؛ عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؛ وأجنى اهللا رسوله صلى اهللا عليه وسلم ذه ا

ففيه آيات؛ ومن تدبر هذا عرف ما فيها من قدرة اهللا، ورمحته، وعزته، وحكمته؛ لو أن مجيع مكائن 

معت وصارت على أقوى ما يكون من نفث هواء هل ميكن أن حترك تجاالدنيا كلها، كل مكائن الدنيا 



وب؟ أو بالعكس؟ ما تصل؛ واهللا ؟ إال فيما حوهلا فقط؛ لكن تصل من أقصى الشمال إىل اجلن ساكنا

جتد الرياح شديدة مشالية يف حلظة تنعكس وتكون جنوبية شديدة؛ هذا  )) كن فيكون ((جل وعلى 

 يذكر اهللا عزوجل بأمر ما يستطيعه البشر؛ وهلذا صار تصريف الرياح آيات من يتمتام قدرة اهللا العظيمة ال

ا على ري مصاحل للسفن اجلوية؛ ألن هلا تأثتصريفها أيضا  يفإن آيات اهللا العظيمة الدالة على قدرته؛ مث 

إذا  ؛الطائرات، هلا تأثري على الطائرات كما يقولون؛ وكذلك بالنسبة للسيارات ما هلا تأثري؟ هلا تأثري

هذه آية  )) (( والسحاب المسخر  الرياح حقيقة تصريفها فيه آيات من آيات اهللا العظيمة الكثرية.ف

السحاب هو هذا الغمام واملزن؛ ومسي  )) السحاب المسخر بين السماء واألرض ((من آيات اهللا 

اآلن يقبض قبضا  الغيم سحابا؛ ألنه ينسحب انسحابا يف اجلو؛ ما هو يقبض قبضا؛ أنتم تشاهدون

جل  ولكن؛ ال؛ ولكنه ينسحب انسحابا بإذن اهللا؛ هذا السحاب املسخر املذلل الذي ذللـه خالقه

هذا السحاب املسخر املذلل بني   أحيانا رمحة وأحيانا نقمة نعمصاحل عباده؛ يرسل اهللاوعال؛ ذللـه مل

؟ على القدرة، والرمحة، واحلكمة كلها موجودة يف  السماء واألرض فيه آيات؛ آيات دالة على أي شيء

من  وجل؛ ما أحد يستطيع؛ مث ؟ اهللا عز هذه اآليات؛ على القدرة من يستطيع أن يأيت بالسحاب؟ من

مث من يستطيع أن جيعل  )) (( وينزل الغيثيستطيع أن يدير منه هذا املاء؟ اهللا عزوجل؛ وهلذا قال: 

بال السود يوحش من يراه؛ وأحيانا يكون خفيفا؛ اجلهذا السحاب أحيانا مرتاكما حىت يكون مثل 

ا جنده مستقر ما ميشي، ؛ حنن شاهدناه كثري ه ال يتحركاوأحيانا يكون سريعا؛ وأحيانا بطيئا؛ وأحيانا تر 

مستقر ما ميشي؛ ألنه ميشي بأمر اهللا؛ فهو مسخر مذلل بأمر اهللا عزوجل؛ مث هذا السحاب أيضا 

 يأيت فوق الرؤوس ويرعد ويربق نعممسخر بأمر اهللا يسقي هذه األرض وال يسقي هذه األرض؛ جتده 

ورمبا يستقر بعض االستقرار وال ميطر؛ مث ينصرف إىل قوم آخرين فيمطر عليهم بدون هذا الرعود والربق؛ 

يف السحاب يقول اسق  االرجل الذي مسع صوت ال خيفى عليكم أو على أكثركم قصةأظن ألنه يؤمر؛ و 



فأفرغت  قتوسلم؛ يقول هذا الرجل: فانطل عليه حديقة فالن؛ وهذه ثابت عن الرسول صلى اهللا

يف حرة؛ مث جرى الوادي يف شطر احلرة؛ فأسقى تلك احلديقة؛ فجاء إىل صاحبها فقال:  ئهاالسحاب ما

سم الذي مسعه يف السحاب يقول: اسق اال؟ أخربه بامسه؛ فإذا هو  قال: ماذا تريد من أنت يا فالن ؟

: ثلث للفالحة، وثلث ؟ قال: إين أقسمها، وأجزئها ثالثا قال: ماذا تصنع فيهاو حديقة فالن؛ 

ألوالدي، وثلث الثالث أتصدق به؛ الشاهد إن هذا السحاب ينزل ماءه بأمر اهللا، وميتنع بأمر اهللا 

عزوجل؛ وكذلك ال خيفى عليكم ما ثبت يف الصحيحني من حديث أنس يف قصة رجل الذي جاء 

وسلم سأل اهللا أن يغيثه؛  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يطلب منه أن يستسقي؛ النيب صلى اهللا عليه

والسماء صحو ما فيها وال قزعة ؛ فأنشأ اهللا السحاب وانتشر، ورعد، وبرق، وأمطر فما نزل الرسول 

ـ لو اجتمع اخللق كلهم سبحان اهللا العظيم  ـ صلى اله عليه وسلم من املنرب إال واملطر يتحاذر من حليته

ة من آياته، وآية لصدق  خلقه وسخره وأمره فنزل؛ آيالفعل ما استطاعوا؛ لكن اهللا على أن يفعلوا هذا

اللهم ( يف اجلمعة الثانية طلبوا من الرسول صلى اهللا عليه وسلم أن يستسقي هلم فقال:  رسوله نعم

حوالينا وال علينا؛ اهللا على اآلكام والضراب وبطون األودية ومنابت الشجر؛ وجعل يشير بيده 

؟  ؛ انفرجت ألمر الرسول وال ألمر اهللا ) ناحية من السحاب إال انفرجت إلىحوالينا كذا؛ فما يشير 

ألمر اهللا؛ لكن الرسول عليه الصالة والسالم يوجه، مثل ما هو قاسم واهللا معطي؛ الرسول موجه؛ لكن 

السحاب لو أمره الرسول صلى اهللا عليه وسلم ألف مرة ومل يأمره الرب جل وعلى ما حترك؛ لكن هذا 

؛ فهذا من تسخري اهللا سبحانه وتعاىل هلذا السحاب املسخر؛ وإذا رأيناها أيضا هلذه السحاب بأمر اهللا

السحاب بعضه حتتك مثل بعد األرض، وبعضه فوقك هذا املسخر؛ وأظن بعضكم ركب الطائرة؛ جتد 

مثل بعد السحاب عن األرض؛ طبقات عظيمة؛ كنا نظن إن السحاب قبل نصعد إىل اجلو إن السحاب  

متباينة؛ وشاهدناه أيضا يف األرض ويف اجلو، و يف طبقة واحدة؛ فإذا هو طبقات عظيمة متباعدة  كله



يلتئم؛ وقد ذكروا لنا أهل الدراية يف هذه األمور إنه إذا أرعد جانب و شاهدناه جيتمع بعضه إىل بعض 

فيها  بإذن اهللا ، شاهلوا كأن تتجمع على هذه لرتعب، تتجمع نعم من السحاب بدأت املزن

بين  ((وقوله:  وجل. ناطيسا جيذب هذا املتفرق من السحاب إليه؛ هذا أيضا من آيات اهللا عزغم

؟ السماء السقف احملفوظ، سقف املرفوع، واألرض أرضنا هذه؛  ما املراد بالسماء ) السماء واألرض

الرد على  التقرير؛ أنا قصدت ذا ؟ ال؛ فهي بينها بدون مالصقة وهذه البينية هل تقتضي املالصقة

 عين من أصابع الرحمنإن قلوب بني آدم بين أصب (الذين أنكروا قول الرسول عليه الصالة والسالم: 

  وقالوا لو كان هذا حقيقة )



 ((وقوله:  ؛واضحة، بينهما سافة ؟ بينهما مسافة وكذلك تقول: بدر بني مكة واملدينة؛ هذا يف املكان؛ وبينهما

أي نعم هذا أيضا من آيات  الشيخ :أقول محل البحار بني السماء واألرض؟  السائل : ؛)) بين السماء واألرض

وكونه أيضا كما قال اهللا عزوجل، جبال فيها من برد ويش هي  ؛اهللا محلها البحار العظيمة بني السماء واألرض

ألم تر أن اهللا يجزي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خالله وينزل من  ((؟  اآلية

هذا يف اجلو جبال من الربد وال  السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء ))

ربد؛ حممول بقدرة اهللا عزوجل وبأمره؛ وإن كان له سبب الذلك، ال تستغرب أن يكون فيها جبال من  تستغرب

خلقه اهللا حلمله؛ لكن املهم أنه حممول بأمر اهللا وقدرته؛ حنن يف العام املاضي ذهبنا يف الصيف من هنا إىل الدمام 

وعشرين حتت الصفر؛ وحنن يف األرض حنرتق؛ حنن وقال لنا الطيار نتكلم يف الطائرة؛ قال إن درجة احلرارة مخس 

احلر يف وسط النهار؛ مخس وعشرين حتت الصفر ويش تقتضي؟ اجلماد، جيمد، مجاد  نايف الصيف؛ لكن  جيي

وغالبا ما يكون الربد يف أيام  ؟ حنن نقول كيف بإذن اهللا إذا جاء وقت الصيف هو حر أيش لون ينزل الربد

طبقات عظيمة، طبقات عظيمة؛ هذا اجلزء من طبقات اجلو الذي وصلت درجة  اجلوالصيف؛ ولكن وجدنا أن 

مع ذلك ينزله اهللا و فيه سيجمد، يكون جبال؛ املاء الذي احلرارة إىل مخس وعشرين حتت الصفر يقني إن الذي 

ه فإنه ينزل  إذا مل تقتضي احلكمة أن يضر أحد ب ؛عزوجل كما تشاهدون ينزله حباة ، حباة إذا مل يوجد له ضرر

الالم هذه للتوكيد؛ وآيات  )) آليات ((وقوله:  .كما تشاهدون؛ حباة دقيقة ال تضر حيوانا وال تفسد شجرا نعم

فتحة ظاهرة؛ عالمة نصبه كسرة ظاهرة يف آخره؛  ؛وعالمة نصبه كسرة ظاهرة يف آخره ا؛ اسم إن منصوبخرب 

حة؛ ألنك لو تقول كسرة ظاهرة يف آخره ظن من مسعك أن تبني؛ الكسرة نيابة عن الفتيصحيح هذا؛ ال، الزم 

عرفتم فيما سبق أن كل واحد من هذه األنواع  )) آليات ((من عالمات النصب الكسرة وليس كذلك؛ وقوله: 

فيه آيات، كل واحد فيه آيات؛ ما هو معناها اآليات موزعة لكل واحد آية؛ كل واحد يشتمل على آيات؛ وقوله 

عقل إدراك،  أي هلم عقول؛ وقد سبق لنا أن العقل ينقسم إىل قسمني: )) يعقلون (())  يعقلون لقوم ((تعاىل: 



وعقل الرشد؛ عقل اإلدراك هو مناط التكليف؛ وعقل الرشد مناط الثناء واملدح؛ األول بفقده يفقد التكليف؛ 

يعين عقل الذي هو مناط التكليف؛  ثاين؛ ؟ )) لقوم يعقلون ((والثاين بفقده يفقد املدح والثناء؛ أيهما املراد هنا 

وهو عقل اإلدراك؛ أو عقل املدح والثناء؛ وهو عقل الرشد؟ األخري، عقل الرشد؛ فاإلنسان العاقل الذي يستعمل 

عقله فيما ينفعه؛ فيعقله عما ال ينبغي؛ ألن العقل مسي بذلك ألنه يعقل صاحبه عما ال ينبغي؛ فاإلنسان العاقل 

أما اإلنسان  خالقها جل وعال، وعلى موجدها نعمذه األشياء وجد أن فيها آيات تدل على حقا إذا تأمل ه

املعرض فهو وإن كان عقله كبريا وذكائه قويا فإنه ال ينتفع به؛ وهلذا وصف اهللا تعاىل الكفار بأم ال يعقلون؛ مع 

ه ما ينفعهم و يضرهم؛ لكن ال يعقلون ؟ يف العقل اإلدراكي الذي يدركون ب أم يف العقل اإلدراك عقالء وال ال

؟ موجود؛ لكن نفاه اهللا عنهم لعدم انتفاعهم به، وعدم عقلهم الرشيد أو الرشد  موجود فيهم هذا العقل وال ال

يف الدرس  ويف هذا الفوائد إن شاء اهللا تأيت )) آليات لقوم يعقلون ((الذي يرشدهم إىل ما فيه مصلحتهم 

إنزال املاء؛ على نعم ألنك إذا قلت هذا صار البث مرتبا الشيخ :لبث معطوفا على املاء ا السائل : .القادم نعم 

 )) أنزل ((فإذا يكون املعطوف عليها مرتبا على  )) أنزل ((مرتبة على  )) به افأحي ((الفاء هنا، الفاء يف قوله: 

 )) وإلهكم إله واحد ((ففي اآلية الكرمية: أن إله اخللق إله واحد وهو اهللا؛ لقوله تعاىل:   األمر كذلكوليس 

هللا الواحد  ((وقد جاء يف قوله تعاىل:  )) وإلهكم إله واحد ((.ومن فوائدها: إثبات اسم اإلله والواحد هللا؛ 

هللا عزوجل مبعىن أو أصح يف الوهية ومن فوائدها: احنصار األ فأثبت اسم الواحد هللا سبحانه وتعاىل. )) القهار

ويف التفسري أشرنا إىل وجه اإلشكال بني هذه اآلية وبني ما  )) ال إله إال هو ((اختصاص األلوهية باهللا؛ لقوله: 

 أثبت اهللا تعاىل من ألوهية أصنام؛ وقلنا إن اجلمع بينهما احلق والباطل؛ فألوهية اهللا حق، وألوهية أولئك باطل.

ومن فوائد اآلية: إثبات امسني من أمساء اهللا؛ ومها: الرمحن، الرحيم؛ اإلله، والواحد، والرمحن، والرحيم .ومن 

الصفة عض العلماء يقول: الصفة واألثر؛ مسان من الصفة واحلكم؛ وباالفوائدها: ثبوت أو إثبات ما تضمنه هذان 

شيخ ما هي  السائل :. )) الرحمن الرحيم ((محة نعم ؟ ما هي؟ الرمحة، صفة الرمحة؛ واحلكم أنه يرحم ذه الر 



ومن فوائد اآلية: أنه قد يكون لالسم من أمساء اهللا معىن  الوحدانية نعم.الشيخ :الصفة املشتقة من اسم الواحد ؟ 

 وإذا مجع مع الرحيم جعل ؛ومعىن إذا انضم إىل غريه؛ ألن الرمحن لو انفرد لدل على الصفة واحلكم ،إذا انفرد

 (( إن في خلق السموات واألرض واختالف الليل والنهارمث قال اهللا تعاىل:   الرمحن للوصف والرحيم للفعل.

(( لقوله: الطالب : ؟  ن فوائد اآلية الكرمية: عظم خلق السموات واألرض؛ ما وجهه يا عبد اهللاومآخره.  إىل ))

د منه ؛ فيستفااتفلو ال أنه عظيم ما كان آي )) آليات (( الشيخ :))  إن في خلق السموات واألرض آليات

 إن في خلق السموات ((؟ من اجلمع  ومنها: أن السموات ومتعددة؛ تؤخذعظم خلق السموات واألرض. 

الرد على  :فيتفرع على هذا الفائدة .فليست أزلية ؛ومنها: أن السموات خملوقة؛ فهي إذا معدومة من قبل)).

يعين أا قدمية غري خملوقة؛ وأا أزلية أبدية؛ وهلذا ، يقولون بقدم األفالك ألفالكالفالسفة الذين يقولون بقدم ا

اقتربت الساعة  ((وفسروا قوله تعاىل:  ؛أنكروا انشقاق القمر؛ وقالوا إن األفالك العلوية ما ميكن يلحقها التغيري

بأن املراد ظهور العلم، والنور برسالة النيب صلى اهللا عليه وسلم؛ والشك أن هذا حتريف باطل،  وانشق القمر))

؟ أن  خمالف لألحاديث املتواترة الصحيحة عن النيب عليه الصالة والسالم. طيب إذا نستفيد من هذه اآلية أيش

قدمها .ومن فوائد اآلية الكرمية: أنه فهي إذا حادثة، ليست قدمية خالفا للفالسفة القائلني ب ؛السموات خملوقة

إذا  )) فيها آيات ((ينبغي لإلنسان أن يتأمل يف هذه السموات واألرض ليصل إىل اآليات اليت فيها؛ ألنه قال: 

ومنها: أن اآليات يف خلق السموات واألرض متنوعة حبسب ما تدل عليه من  تأمل لتصل إىل هذه اآليات .

ومنها: ما يف , االنتظام، وفيها رمحة للخلق نعم وحكمة هذا  ما إىل ذلك؛ ففيها قدرةواحلكمة، والرمحة و  القدرة

اهللا؛  ومنها: أن اختالفهما من رمحة)). اختالف الليل والنهار ((اختالف الليل والنهار من اآليات؛ لقوله: 

؛ والقصر؛ والظلمة، والنور ألما يتضمنان للرمحة والقدرة؛ وسبق أن اختالف الليل يتضمن ؟ اختالفهما بالطول،

ومن آياته  ((؛ نعم وكذلك أيضا راحة الناس  واحلر، والربد؛ النصر، واخلذالن؛ واجلدب ،واخلصم  وغري ذلك

ومن فوائدها أيضا: ما يف الفلك اليت جتري يف  .)) جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله



ومنها أيضا، من فوائد .  الدالة على آياته؛ وسبق أن فيها آيات متنوعة نعمالبحر مبا ينفع الناس من نعم اهللا 

؟ أي نعم فيه آيات عظيمة؛ كون هذه البحار العظيمة متشي  اآلية: ما تضمنه إنزال املطر من السماء؛ فيه آيات

ا، متشي بأمر ال صبا؛ وتنزل أيضا حبسب أمر اهللا عزوجل، ما هي متشي هكذ رذاذا بني السماء واألرض؛ وتنزل

من اآليات؛ وأظن  )) فأحيا به األرض بعد موتها ((ومنها: ما تضمنه قوله:  وجل كما تقدم تفسريه. اهللا عز

ومن  ؛ وعلى إحياء اهللا تعاىل املوتى. والرمحة، والعظمة ،سبق الكالم عليها؛ فهي آيات عظيمة دالة على القدرة

؟ ما نقدر  نشر وفرط من كل دابة كم عددها )) ها من كل دابةوبث في ((فوائد اآلية أيضا: ما تضمنه قوله: 

ونفعا  ،نعدها، عد أجناسها فضال عن أنواعها، فضال عن أفرادها؛ هذه الدواب العظيمة املختلفة كربا وصغرا

تؤذيك؛ والناقة وهي أكرب و وضررا إىل آخره كلها من آيات اهللا عزوجل؛ جتد العقرب تلسعك وهي كرب األصغر، 

فهذا من آيات اهللا عزوجل؛ وكذلك أيضا سبق لنا يف التفسري إن  ؛سة رجال تنفعك ومسخرة ومذللة لكمن مخ

؛ وأن هذه الدواب اليت ال تكاد تراها صغرا مهدية  فيها من آيات اهللا ما أعطاه اهللا تعاىل من اهلداية ملا خلقت له

؛ )) تصريف الريح ((من فوائد اآلية أيضا: ما يف تصريف الرياح من اآليات؛ وفيها قراءة: و  ملا خلقت له.

وبني ذلك؛ بس؟ وشدة، وقوة؛ وعكس ذلك؛ وكذلك أيضا  ،تصريف الرياح إىل جنوب، ومشال، وشرق، وغرب

م على أن يأتوا ؛ ألا ختتلف منافعها؛ ففي كل هذا آيات من آيات اهللا عزوجل؛ لو اجتمعت اخللق كله منافع

ما يستطيعون،  أبدا ؟  مبثل هذه العاصف اليت أصابتنا ليلة اجلمعة حىت قلبت اجلو من احلر إىل الربد يستطيعون

ومن فوائد اآلية: ما يف .  حر وأصبحنا يف برد ـ اهللا أكربـيف  وحنن أمسينا كل آالم ما يستطيعون؛ وهذا

مذلل أليش؟ مسخر و ؟ السحاب املسخر،  ت العظيمة؛ ففيهالسحاب املسخر بني السماء واألرض من اآليا

إذن اهللا، وميطر بإذن اهللا، ويقلع بإذن اهللا نعم؟ وهو سحاب، مجاد؛ لكنه يفهم ما يؤمر به، بملصاحل اخللق؛ ميشي 

 ؟ اماذا قالت )) ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها ولألرض ائتيا طوعا أو كرها ((وميتثل ما يؤمر به 

وهو إنسان   وهم مجاد؛ وقيل البن آدم اسجد وصل فقال ما أنا بساجد وال مصل نعم )) قالتا أتينا طائعين ((



بني السماء واألرض فيه آيات من اهللا عزوجل ما يبهر العقول؛  املسخر سحابالله إرادة؛ شف الفرق هذا 

ومن فوائد اآلية: مدح العقل؛ وأن به يستظهر اإلنسان  والعاملون ذه األمور أكثر منا اطالعا على هذا األمر.

؟ قلنا على كل ما تضمنته من  . طيب آيات على أيش لقوم يعقلون )) ((اآليات اليت تزيده إميانا ويقينا؛ لقوله: 

القدرة، والعظمة، واحلكمة، والرمحة وغري ذلك؛ فإنه يستدل باألثر  أين؟ من الدالالت على ما هللا عزوجل من

 لو أنك وجدت قصرا حمكما يف بنائه، ويف شكله، ويف كل أحواله استدلت )) وهللا المثل األعلى ((املؤثر؛  على

؛ فكذلك هذه السماء واألرض، وما ذكر اهللا يف  كةنن بانيه له علم، ومعرفة، اطالع ح؟ على أ على أيش ا

أي نعم عقل الرشد الذي يهتدي الشيخ :عقل الرشد، الطالب : أن املراد ؟ تقدم هذه اآليات؛ واملراد بالعقل هنا 

هو عقل اإلدراك الذي يناط به التكليف فهذا قد ال يفهم و اجلنون  الذي هو ضد به اإلنسان؛ أما العقل

ومن الناس من يتخذ من دون  ((مث قال اهللا تعاىل:   . اإلنسان ما فيها من اآليات؛ ولو كان عاقال ذا املعىن

 )) وإلهكم إله واحد ((وأتى ا بعد أن ذكر  )) ومن الناس ((من مبعىن بعض؛ فهي للتبعيض  )) اهللا أندادا

؟ بني بعد ذلك أن من الناس  واستدل على ألوهيته مبا يف خلق السموات واألرض وما ذكر من  اآليات، فهمتم

 )) من يتخذ ((؟  وال ال أومن اسم موصول مبتد )) من يتخذ من دون اهللا أندادا ((مع هذه اآليات الواضحة 

؛ فريى أن من  وعند بعض النحويني أن من التبعيضية هي اسمالشيخ :مؤخر؛  أمن اسم موصول مبتدالطالب : 

(( من يتخذ من دون  .خربه؛ لكن املشهور ما قلناه أوال )) من يتخذ ((؛ ويقول بعض الناس وعلى هذا أمبتد

مجع الند؛ وهو الشبيه  )) أندادا ((من دون أي من سواه، وغريه؛ يعين من املخلوقات؛ وقوله:  )) اهللا أندادا

يحبونهم   ((أي هذه األنداد  )) يحبونهم ((قال:  . والنظري؛ ألنه من ناده يناده إذا كان نظريا له مكافئا له

ا من غري العاقل؛ وغري العاقل ماذا حيبوم، ومل يقل حيبون؛ مع أن الغالب يف هذه األنداد أ )) كحب اهللا

ضمري العاقل باعتبار عقيدة عابديها؛ بال مذكر؟ مؤنث، ضمريه مؤنث؛ لكنه أتى هلا إ؟ مؤنث و  يكون ضمريه

يعين الشيخ :شيخ أيش لون يعين العاقل يكون ضمريه غري ؟  السائل : ؟ ألم يعتقدون أا تنفع وتضر فهمتم



يؤتى له بضمري العاقل؛ جلماعة العقالء؛ فإذا أردت أن جتمع أو أن تتحدث عن  مثال الشيء لغري العاقل ما

ال تأيت ا الدالة على التأنيث، ما تأيت بامليم اليت تدل على مجع إضمري اجلماعة غري العقالء تأيت بالنون، و 

 ((مجلة  ا يحبونهم ))(( أنداد :وقوله.؟ من باب خماطبام مبا يعتقدون العقالء؛ لكنه هنا قاله من باب أيش

لكن ؟ ال؛ حمتملة  أي كحبهم هللا، أو كحب املؤمنني هللا )) يحبونهم كحب اهللا ((صفة ألنداد  )) يحبونهم

ول أظهر؛ وهلذا جعلهم أندادا أي هؤالء جعلوا هذه األصنام مساوية هللا؛ فيحبوم كحب اهللا؛ وحب اهللا األ

ذه األصنام حب عبادة، ورغبة، ورهبة؛ يعتقدون أا تنفع عزوجل حب عبادة، ورغبة، ورهبة؛ فهم حيبون ه

وتضر؛ وال فرق يف ذلك بني من يتخذ حمبوبا إىل اهللا، أو غري حمبوب إليه؛ فمن اختذ النيب صلى اهللا عليه وسلم 

ا احملبة والتعظيم؛ كمن اختذ صنما من شجر أو حجر؛ ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم وهذا الصنم كالمهبندا هللا 

(( إنكم وما تعبدون من دون اهللا حصب جهنم أنتم لها ال يستحق أن يكون ندا هللا عزوجل؛ وهلذا ملا نزلت: 

إن الذين سبقت  ((وكان ظاهر اآلية يشمل األنبياء الذين عبدوا من دون اهللا؛ استثناهم اهللا يف قوله:  )) واردون

يحبونهم كحب اهللا والذين  ((وقوله:  . ولو عبدوا من دون اهللا نعم )) لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون

متيز وال  الشيخ : متيز،الطالب : ؟  )) حبا ((خربه؛ و) ) أشد ((؛ وأمبتد )) الذين (())  آمنوا أشد حبا هللا

أي الشيخ :ياءين؟ الطالب :  ؟ متييز، فهي ياءين، أسأل حممدا ألنه هو أظنها جاء بياء واحدةالطالب : متييز؟ 

أشد  ((؟  مثال للذي قال للملك كأن وجهك دينار؟ طيب  يزيز ما تعرف التميمتييز ألا بعد أفعل، متي ؛نعم

 أشد حبا هللا )) (( أنا أكثر منك ماال وأعز نفرا ((متييز؛ ألنه جاء بعد أيش؟ بعد أفعل التفضيل؛ مثل:  حبا))

أو حب  )) (( الذين آمنواعليه، املفضل:  ل يقتضي مفضال ومفضال؟ ألن أشد اسم تفضي أين املفضل عليه ))

والذين  ((قيل ألصنامهم وقيل هللا  ؟ الذين آمنوا؛ املفضل عليه ؟ أشد حبا هللا من هؤالء؛ طيب من هؤالء ملن

من هؤالء هللا؛ كال  )) والذين آمنوا أشد حبا هللا ((من هؤالء ألصنامهم؛ وقيل املعىن:  )) آمنوا أشد حبا هللا

من هؤالء ألصنامهم؛ ألن حب املؤمنني هللا حب  )) والذين آمنوا أشد حبا هللا ((القولني صحيح؛ أما األول: 



؟ حب هؤالء ألصنامهم يف السراء فقط، وعند الضراء يلجئون إىل  أليس كذلك ،رمحة، ورهبة يف الضراء والسراء

ما  ((ء كحب املؤمنني هللا عزوجل؛ مث نقول إن بعضهم يصرح يقول: من ؟ إىل اهللا عزوجل؛ فإذا ليس حبهم هلؤال

 ؛من هؤالء هللا )) والذين آمنوا أشد حبا هللا ((أما الوجه الثاين يف اآلية  ؛ )) نعبدهم إال ليقربونا إلى اهللا زلفى

وجيعلون معه حيبون اهللا  ؛ه شيء؛ وحب هؤالء مشرتكركفوجه التفضيل ظاهر؛ ألن حب املؤمنني هللا خالص ال يش

والذين آمنوا  ((مث قال:  يف هذا ويف هذا . الذين آمنوا أشد حبا هللا )) ((األصنام ندا؛ وكال املعنيني حق؛ فـ

هل ميكن أن نرجئ الكالم على احملبة إىل كتاب التوحيد إن  إىل آخره؛  )) أشد حبا هللا ولو يرى الذين ظلموا

ومن الناس من يتخذ من دون اهللا أندادا  ((عنون بقوله: باب قول اهللا تعاىل:  رمحه اهللا شاء اهللا؛ ألن املؤلف

مث قال   . وهناك إن شاء اهللا تذكر أقسام احملبة؛ وما كان منها نافعا وما كان منها ضارا )) يحبونهم كحب اهللا

 ((ية فيها قراءات؛ أوال: هذه اآل, .))  . ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة هللا جميعا. ((تعاىل: 

فيها قراءة :  )) (( ولو يرى الذين ظلمواوالقراءة اليت قرأناها قبل:  )) ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب

 ((منها قراءتان:  د؛ قراءة: على التاء يتول فالقراءات إذا ثالث )) رى الذين ظلموا إذ يُرون العذابتلو و  ((

ولو ترى الذين ظلموا إذ يُرون  ((يُرون ويَرون؛ هذه على قراءة: ترى؛  ،)) يَرون ((ويش بعد؟ و )) يُرون

أما على قراءة الياء: ((ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون  )) ولو ترى الذين ظلموا إذ يَرون العذاب )) (( العذاب

جميعا وأن اهللا شديد ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة هللا  ((العذاب)) بالفتح نعم. قال: 

؟ الشك أا للشرط؛ وعلى هذا فتحتاج إىل شرط وجواب؛ أنتم  كلمة لو هل هي للتمين أو للشرط  )) العذاب

 )) الذين ظلموا ((على القراءتني؛ طيب  )) ترى ((أو  )) ولو يرى (( )) يرى ((؟  معنا؟ نعم، أين شرطها

(( وقوله:  .زين ؛ نعم)) ترى ((؛ ومفعول به على قراءة: )) يرى ((؟ فاعل على قراء:  ويش حملها من اإلعراب

؟ أما  )) يرون ((أو  )) يرون ((ما حمل الواو يف  )) يرون العذاب ((و))  يرون العذاب )) (( إذ يرون العذاب

نائب فمحلها رفع على أا ))  يرون ((رفع على أا فاعل؛ وأما على قراءة الفمحلها  )) يرون ((على قراءة 



 العذاب ((الواو فاعل و )) يرون ((مفعول ثاين؛ وعلى قراءة  )) العذاب ((فاعل وهي يف حمل املفعول األول و

أين  ))؛ ترى ((أو  )) يرى ((فعل الشرط  ؛شرطية قلنا )) لو ترى (( ؛ طيب هذا اإلعراب؛ مفعول به ))

ولو ترى الذين  ((؟ جواب الشرط حمذوف، وتقديره على حسب القراءتني؛ أما على قراءة:  جواب الشرط

وأما على  لرأيت أمرا عظيما؛ ؟ تقدير: لرأيت أمرا فضيعا أو أمرا عظيما؛ فهمتمفال )) ظلموا إذ يرون العذاب

تلف: لرأوا أم على فهو حمذوف أيضا؛ لكن التقدير خي )) ولو يرى الذي ظلموا إذ يرون العذاب ((قراءة: 

؟ املهم على كال التقديرين اجلواب  عرفتم نعم ، لرأوا أم على ضالل يف اختاذ األنداد؛ضالل يف اختاذ األنداد

أليس الذكر  ؟ فإذا قال قائل: ما هي احلكمة من حذف اجلواب أو حذف املفعول أو ما أشبه ذلك .حمذوف

أبني وأظهر؟ قلنا بلى الذكر  أبني وأظهر؛ لكن احلذف أعظم يف التفخيم وأشد يف التهوين؛ واملقام مقام ؟ مقام 

والتهوين لألمر وتشديد له؛ فمن أجل املقام صار حذفه أبلغ ملوافقته ملقتضى احلال؛ وهذا هو البالغة  التفخيم

يفخم يف مقام التفخيم، ويهون يف مقام التهوين، ويؤكد يف مقام  ،ال؟ أن يكون الكالم موافقا ملقتضى احل عرفتم

تقدم لنا عدة مرات أن الظلم  )) الذين ظلموا ((قوله:  التوكيد، وجيرد من التوكيد يف مقام ال حيتاج إىل التوكيد.

مل تنقص؛ لكنه  أي )) كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا ((النقص؛ ومنه قوله تعاىل:  هو يف األصل

هنا أي نقصوا اهللا حقه؛ حيث جعلوا له أندادا؛ وهم أيضا ظلموا  )) ظلموا ((خيتلف حبسب السياق؛ فقوله: 

؛ وهلذا قال اهللا يف سورة  أنفسهم؛ أي نقصوها حقها؛ ألن النفس أمانة عندك جيب أن ترعاها حق رعايتها

فالنفس أمانة عندك؛ فإذا عصيت ربك  )) اقد أفلح من زكاها وقد خاب من دساه ((والشمس وضحها: 

إذ ظرف مبعىن حني؛ يعين حني يرون العذاب؛ قال بعض  )) إذ يرون العذاب ((وقوله:  فإنك ظامل لنفسك.

؟ أي نعم؛ ألا إذا تعلقت باملضارع ما تكون للماضي؛ إذ أن  إذ مبعىن إذا تأيتاملعربني: وإذ هنا مبعىن إذا؛ 

ولو يرى الذي ظلموا إذ يرون  ((يف اآلية: معنا املاضي؟ املاضي للماضي، واملضارع للمستقبل؛ هنا الذي 

مستقبل؟ نعم للمستقبل، فتكون مبعىن إذا ولو الشيخ :مستقبل، الطالب : ال مستقبل؟ إاملاضي و  )) العذاب



إذ ))  فسوف يعلمون إذ األغالل في أعناقهم (( :نظريها قوله تعاىل ؛ين ظلموا إذا يرون العذابيرى الذ

 .؛ فاملهم إن إذ إذا كان العامل فيها فعال مضارعا فهي للمستقبل مبعىن إذايف أعناقهم األغالل أي إذا األغالل

لتحقق وقوعه، صار كأن املستقبل  :قلنا  أا جاءت هي للماضي يف حمل املستقبل؟يف فإذا قال قائل: ما احلكمة 

أتى هذه مبعين املستقبل؛ أصال مبعىن ماضي؛ لكن يف  (( أتى أمر اهللا ))أمر ماض؛ ونظريه يف الفعل قوله تعاىل: 

 فال تستعجلوه ((لو كان قد جاء ما صح أنه قال:  )) فال تستعجلوه ((هذه اآلية مبعىن املستقبل؛ ألنه قال: 

؟ إذا كانت  )) يرون ((مىت تكون  )) يرون ((قلنا إن فيها قراءة  )) (( إذ يرون العذابطيب وقوله:  . ))

الرؤية هنا بصرية؛ وهلذا مل  )) إذ يرون ((كما هي اليت معنا   )) إذ يرون ((فعلى قراءة  )) ((ولو ترىاألوىل 

ية؛ لكنها تعدت إىل مفعولني باهلمزة؛ ألن هي بصر  )) إذ يرون ((تنصب إال مفعوال واحدا؛ وكذلك على قراءة: 

لو قال إنسان ما تقول يف  )) يرى ((يرى رباعي؟ اآلن الشيخ :رباعي؛ الطالب : ال رباعي؟ إثالثي و  )) يرى ((

لو قال لك قائل: ما تقول و طيب الشيخ :، نرجع إىل األصل؛ ثالثيالطالب : هل ثالثي وال رباعي؟  )) يرى ((

 يرى ((فهي ثالثية صح؛ وأما  )) يرى ((ثالثي؟ أما من جهة  همكلالشيخ :ثالثي، الطالب : ؟  )) يرى ((يف 

ست من رآه؛ وإذا كانت من أراه فهي رباعية؛ ألا من أراه يريه؛ فريون أي جيعلون يرون؛ فهي من أراه ولي ))

 يرون ((؟ رباعي، وأصل أراه كما تعرفون أرآه هذا أصله؛ لكن فيها حذف اهلمزة ختفيفا؛ احلاصل أن  كم   ىأر 

العذاب   )) إذ يرون العذاب ((وقوله:  .وجل أيش؟ يريهم العذاب هي أيضا بصرية؛ أي يريهم اهللا عز ))

هذه  )) العذاب أن القوة هللا جميعاإذ يرون  ((معناها العقوبة ـ والعياذ باهللا ـ الذي حتصل هلم على أفعاهلم؛ 

ولو يرى الذين   )) يرى ((تكون مفعول  )) يرى ((نعم؟  على قراءة  )) يرى ((؟ على قراءة  ويش إعراا

ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون  )) (( ترى ((وأما على قراءة  ؛ن القوة هللا مجيعاكو ظلموا إذ يرون العذاب  

فتكون بدال من  ؛ تقدير لرأيت أمرا عظيما أن القوة هللال؟ قلنا لرأيت  ماذا تكون )) العذاب أن القوة هللا جميعا

 مفعول رأيت احملذوفة أي لرأيت أمرا عظيما، لرأيت أن القوة هللا مجيعا؛ فتكون بدال من مفعول جواب حمذوف



ي خيتص بالقوة  الكاملة من الالم هنا مبعىن أيش؟ الالم مبعىن االختصاص؛ يعين أن الذ )) أن القوة هللا ((وقوله: 

على اهللا عزوجل؛ وأن أصله: علم علم الهو  )) اهللا ((تقدم أن  )) أن القوة هللا جميعا ((مجيع الوجوه هو اهللا 

حال من القوة؛ يعين  )) جميعا (())  أن القوة هللا جميعا ((فحذفت اهلمزة لكثرة االستعمال ختفيفا؛ و  ؛اإلله

إذا قال قائل: كيف يصح أن القوة هللا  .ها شيء؛ فكل القوة هللا سبحانه وتعاىلحال كوا مجيعا ال يشذ من

 فاإلنسان فيه قوة )) اهللا الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ((مع أن يف غريه قوة؟  ؟مجيعا

القوة هللا  ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب إن ((؟ ليست قوة اإلنسان كقوة اهللا عزوجل نعم؛  فاجلواب ؟

تقدير اجلواب ينبغي يكون بعد  )) (( يرى الذي ظلمواقراءة: يكون تقدير اجلواب إذا كانت على  )) جميعا

ن القوة إذ يرون أيعين لو يروا  )) وأن اهللا شديد العقاب ((أو بعد قوله أيضا:  )) أن القوة هللا جميعا ((قوله: 

شيخ؟ نعم ما  السائل : ذاب لعلموا أم يف ضالل جبعل أنداد هللا.العذاب أن القوة هللا مجيعا وأن اهللا شديد الع

ميشون  أم ال فيه قوة الناسالشيخ :؟  يوم القيمة ألنه ما فيها قوة ألحد أبدا )) القوة هللا جميعا ((يكون 

هللا مجيعا ما  أيه حىت يف الدنيا من قوة اهللا؛ فالقوة اليت يقال هلا القوةالشيخ :من قوة اهللا  السائل :ويسعون؛ 

؟  فيه وأنه السائل :ال أن القوة ما هو بأن؛ أيه أن القوة.  الشيخ :بأن القوة هللا  السائل :.للمخلوق منها شيء

كما تكون الشيخ : )) ترى ((على قراءة  السائل :؟  )) يرى ((؛ ال على قراءة: )) يرى ((مفعول  الشيخ :

 . أمرا عظيما أن القوة هللا مجيعا تكون بدال من مفعول اجلواب احملذوفقبل؛ قبل ((أن القوة هللا مجيعا)) لرأيت 

 ((قال:   . يف قراءة: ((يرى)) يف قراءة: ((يرى)) نعمالشيخ :إذا تقدير اجلواب يف قراءة: ((يرى)) ؟  السائل :

 )) هللا شديد العذابأن ا ((أو لرأيت على القراءة الثانية  ؛يعين ولرأوا أيضا أن اهللا )) وأن اهللا شديد العذاب

ولدها ؟ يقال من الوالدة بطيب فإذا قيل: كيف يكون اهللا شديد العذاب وشديد العقاب مع أنه أرحم  .أي قويه

أن هذا من كمال عزه وسلطانه وعدله، وأنه سبحانه وتعاىل يفعل ما يشاء؛ لو رحم  :اجلواب على ذلك بسيط

 ((وهذا ينايف العدل؛ واهللا جل وعال هو أحكم احلاكمني  ؛هؤالء الكافرين به لكان ال فرق بينهم وبني املؤمنني به



تهم؛ فهؤالء استحقوا فمن حكمه احلسن أنه نزل هؤالء مبنزلتهم وهؤالء مبنزل )) ومن أحسن من اهللا حكما

العذاب باختيارهم هم أليس كذلك؟ هم أنذروا، وجاءم الرسل بالبينات وأوضحوا هلم، وأخربوهم بأم 

وعلى  بينة من األمر؛ فاختاروا ألنفسهم أسوأ  من األمر، ؛ فهم على بصريةأخربوهم سيستحقون هذا العذاب

؛ وشدة عذاب اهللا ، فيه كمال العدل بل فيه كمال العدل؛  احلالني؛ فهل يف ذلك من ظلم ؟ أبدا ما فيه ظلم

 معلوم، يف القرآن ويف السنة هلؤالء أمر 

 



؛ فما  يشوي الوجوه )) يغاث بماء كالمهل يشوي الوجوه ((؛  ومعلوم أن االستغاثة تكون عند الضرورة

ومع ذلك  )) (( وسقوا ماء حميما فقطع أمعائهم:  ه؟ وهلذا قال جل وعال بالك إذا وصل إىل األمام

 )) كلما ((شف  )) نضجتكلما  (( والعياذ باهللا ـ و ـ؛ كما أا تنضج جلودهم  تتقطع وتلتئم بسرعة

إن  ((وقال تعاىل:  )) ليذوقوا العذاب ((؟  احلكمة )) كلما نضجت جلودهم بدلناهم غيرها ((تكرار لل

ـ نسأل اهللا العافية ـ شجرة هذه  )) شجرة الزقوم طعام األثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم

 ((املاء الذي يفوح  )) يغلي في البطون كغلي الحميم ((، ترى الزيت الذي يكون فوقه  خبيثة مثل املهل

ما هي من أعظم من هذا  )) خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم

أيضا يذكر،  )) ذق ((يقال له:  قال له أيضا تبكيتا، وتوبيخا، وتندميا، وتلوميايالعذاب ـ  والعياذ باهللا ـ و 

، حىت يتذكر هذه احلالة  ؟ يف الدنيا نا وينما هو  )) إنك أنت العزيز الكريم ((يذكر حبالة يتقطع أسفا 

)) فاهللا  ذق إنك أنت العزيز الكريم (( ويزداد ندما ـ والعياذ باهللا ـ كيف أبدلت تلك احلال ذه احلال

؛ ألم   ؛ فهؤالء استحقوا ما عذبوا به نه حكم عدلأل )) وأن اهللا شديد العذاب ((تعاىل أشد العذاب 

هم اختاروا ألنفسهم هذا فكان ما  كانوا على بينة من األمر، ما عمي عليهم األمر، وال لبس عليم؛ ولكن

؛ أخذنا  أعداء اهللا؛ فهو رمحة مبعذاب ؛ فإنه الشك أن املؤمنني يصرون  ؟ للمؤمنني الرمحة ملن  . كان

 (( من فوائد اآلية الكرمية قوله تعاىل: . ؟ نعم ؛ بس هي اآلية فقط اليت ما أخذنا فوائدها ؟ ال فوائد اآلية

، حيبه   : أن بعض الناس جيعل هللا ندا يف احملبةاآلية من فوائد))  ومن الناس من يتخذ من دون اهللا أندادا

أكرب العبادات أومن العبادات ومن فوائدها: أن احملبة من  . )) يحبونهم كحب اهللا ((لقوله:  كحب اهللا؛

نعم هي عبادة بل هي مبىن العباد و ؛  غريه به فيها جعله مشركا متخذا هللا ندا ىبدليل: أن اهللا جعل من سو 

ولو يرى  ((؛ لقوله:  و ظاملهمن فوائدها: أن من فعل ذلك ف . ت؛ ألن مبىن العبادة على احلب والتعظيم

:  ومنها . )) إذ يرون العذاب ((:  : إثبات اجلزاء؛ لقوله فوائدها ومن . )) الذين ظلموا إذ يرون العذاب



،  فإذا قال قائل: إثبات القوة هللا يقتضي املشاة . )) أن القوة هللا جميعا ((:  ؛ من قوله إثبات القوة هللا

اهللا الذي خلقكم من ضعف ثم جعلكم من بعد  ((؛ ألن اإلنسان له قوة؛  وأن يكون شبيها للخلق

اجلواب عن هذا  الطالب :فما اجلواب يا عبد الرمحن ؟  )) قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبةضعف 

أن قوة اهللا سبحانه وتعاىل ختتلف عن قوة املخلوق بدليل هذه اآلية ؛ أن بعد قوة املخلوق ضعف وقبلها 

ن القوة للمخلوق ؟ أن يقال إ صح الشيخ :؛  ضعف؛ وأن قوة اهللا فإا ال بعدها ضعف وال قبلها ضعف

 بأن ؛ وهكذا نقول يف بقية الصفات؛ والذين أنكروا الصفات تقدم لنا أم حيتجون وجل غري قوة هللا عز

؛ فهنا معىن مشرتك   ؛ ألا ختتص باخلالق ؛ وحنن نقول هذا ال يستلزم التشبيه يستلزم التشبيه ا؟ إثبا أيش

؛ مبعىن أن القوة هي ضد  كلي الشك أا قوة واحدة؛ املعىن املشرتك   ؛ وهناك شيء خاص كلي، عام

؛ ولو ال أننا نفهم أن هناك معىن   ؛ لكن القوة اليت خيتص ا اخلالق هذه ال يشاركه فيها املخلوق الضعف

،  ، وفاكهة مثال ، ورمان مثل ما يف اجلنة خنل ؛ كليا مشرتكا ما فهمنا معىن القوة وال غريها من صفات اهللا

؛ لكنها تشرك يف املعىن  ؟ ال ، وحلم الطري مثل ما يف الدنيا ورمان ، والنخل ، فاكهةالهل هذه  ؛ وحلم طري

 . ، وال الطري كالطري ، وال الفاكهة كالفاكهة ، ورمان كرمان ؛ لكنها خنل ليس كنخل العام، الكلي العام

والذين آمنوا أشد حبا  ((؛ لقوله:  ومن فوئد اآلية: أن املؤمن حمب هللا عزوجل أكثر من حمبة هؤالء األصنام

؟  حمبة اهللا، كلما ازداد إميان العبد ازدادت حمبته هللا؛ وجه ذلك تومنها: أنه كلما ازداد اإلميان ازداد )). هللا

 اإلميان ه أن اهللا تعاىل رتب احملبة على؟ أي كلما ازداد اإلميان ازدادت احملبةأنه  أي ما وجه  )) الذين آمنوا ((

ذكرنا من قبل قاعدة مهمة وهي: أن احلكم إذا علق على وصف فإنه يقوى بقوة ذلك الوصف ؛ وقد 

: إثبات وصف الشدة  ومن فوائد اآلية . وجل ازداد حبه وينقص بنقصه؛ فكلما ازداد اإلنسان إميانا باهللا عز

من  )) الشديد ((وهل   )) وأن اهللا شديد العذاب ((، الشدة هللا يف فعله؛ لقوله:  يف فعله وجل هللا عز

 ليس من أمساء اهللا، ليس من أمساء اهللا شديد وإن كان يوصف به بعض فعله الشيخ :ال، الطالب :؟  أمسائه



؛  ال يلزم أن يشتق منهبه ؛ بل وال ما اتصف  ؛ لكن ليس ما يوصف به بعض فعله أن يشتق له منه اسم

، أو وال جيوز على  وال يلزم))  يخادعون اهللا وهو خادعهم )) (( ويمكرون ويمكر اهللا ((ألن اهللا يقول: 

 صفةله ، ما جيوز أن يشتق منها أمساء هللا؛ لكن كل اسم نشتق منه  األصح أن يشتق هذه الصفات أمساء هللا

إذ تبرأ الذين اتبعوا  ((ال اهللا تعاىل: ق  .طيب نبدأ درس جديد. صفة منه نعم كل اسم من أمسائه فله؟ 

أو  ؟ ؛ وهل املراد بالذكر هنا التذكر ، تقدير: أذكر إذ تربأ إذ ظرف عامله حمذوف )) تبعوامن الذين ا

؟  أو تذكر أيها اإلنسان هذا األمر ؟ ؟ هل املعىن أذكر للناس هذا األمر ؟ أو األمران اإلخبار بالشيء

 تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعواإذ  ((؛ إن اهللا تعاىل يذكرنا ويأمرنا أن نذكر لغرينا  الظاهر إنه هذا وهذا

؛  السادة يتربؤون من الذين اتبعواو وهم الرؤساء،  )) الذين اتبعوا (( تخلي والبعد نعمال، تربأ  تربأ ختلى ))

من ذلك مثال رؤساء الكفر يدعون الناس إىل الكفر مثل فرعون دعى  ؛ وهم االتباع والضعفاء وما أشبههم

؛ وكذلك غريه من رؤساء الكفر والضالل هؤالء أيضا متبعون ومن تبعهم  متبعون إىل الكفر فهو متبع وقومه

وقد ذكر اهللا سبحانه وتعاىل مناقشة بعضهم لبعض وحماجة بعضهم  ؛ فهو متبع هؤالء يتربأ بعضهم من بعض

؟  ىوهل يشمل هذا من اتبع أئمة اهلد )) (( إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوابعضا يف عدة آيات 

؛ املتبعون للرسول  ؟ ما يشملهم الشك ؟ ما يشمل نعم يشمل من اتبع أئمة اهلدى الشيخ :؛  الالطالب :

اإلخالء يومئذ بعضهم  ((واملتبعون ألئمة اهلدى ما تتربأ منهم؛ الدليل قوله تعاىل:  ؛ ال تتربأ منهم الرسل

ورأوا  (( . بعضهم بعضا إال املتقني نعمفاألخلة واألحبة يوم القيمة يتربأ  )) إال المتقين ولبعض عد

حنن أمامنا اآلن فعل ماضي يف تربأ  )) إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا ا لعذاب )) (( العذاب

؛ لكن لتحقق وقوعه عرب عنه باملاضي وهذا كثري يف القرآن  وفعل ماضي يف رأوا مع أن هذا األمر مستقبل

 )) (( فال تستعجلوه ((أي أنه سيأيت بدليل قوله:  )) أمر اهللا فال تستعجلوه (( أتىومنه قوله تعاىل: 

ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا  ((:  رأوه بأعينهم كما قال تعاىل )) ورأوا العذاب



ـ أعوذ )) وتقطعت بهم األسباب ((؛  والعذاب هو العقوبة اليت يعاقبها اهللا من يستحقها )) عنها مصرفا

الباء هنا إما أن تكون مبعىن أن أو تقطعت م صلة مبعىن أم يعين هم كأم  )) تقطعت بهم ((باهللا ـ 

 )) األسباب ((؛ وقوله:  مبن متسك به للنجاة من الغرقتقطع م كما ينقطع احلبل تمتشبثون ا اآلن مث 

 ؟  نعم يعلقون به االنتفاع من هؤالء املتبوعنياملراد ا كل سبب  ؟ ؛ فما هي هذه األسباب مجع السبب

ما أريكم إال ما أرى وما أهديكم إال  ((وقول فرعون:  )) اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم ((:  مثل قوهلم

هذه األسباب اليت سلكها املتبعون ظنا منهم أا تنقذهم من العذاب إذا كان يوم القيمة ))  سبيل الرشاد

 ((؛ وفسرها ابن عباس ـ رضي اهللا عنهما ـ باملودة،  جيدون سبيال إىل الوصول إىل غايامتقطع م وال 

ومن  (( أي املودة؛ وهذا له نظر وجه قوي من النظر؛ ألن اآلية يف سياق قوله: )) تقطعت بهم األسباب

وا إىل مرادهم ون ذا احلب أن يصلرجفهم ي )) الناس من يتخذ من دون اهللا أندادا يحبونهم كحب اهللا

وهكذا كل من متسك بسبب مل جيعل اهللا سببا للنجاة  )) األسبابوتقطعت بهم   ((ولكنه ال ينفعهم 

، ومن باب  ، ودعاء الرسل ، ودعاء األنبياء ؛ فاملتمسكون بدعاء األولياء أحوج ما يكون إليه ونونخفي

 مثال ؛ فدعائهم للرسول ما يكونون إليه األوىل دعاء األشجار، واألحجار وما أشبه ذلك ختوم هذه أحوج

وقال الذين اتبعوا لو أن  ((.  بأن ينقذهم من النار ما ينفعهم؛ وكذلك دعائهم ملن دون الرسل ال ينفعهم

لو هنا ليس ))  لو أن لنا كرة ((األتباع  )) الذين اتبعوا (()) يقولون  لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرءوا منها

فنتبرأ  ((: أن الفعل نصب بعدها  ، والدليل على أا للتمين للتمين يعين: ليت لنا كرة فنتربأللشرطية ولكنها 

؛ وقد مر علينا أن لو تأيت يف اللغة العربية على كم من  وهو منصوب بأن مضمرة بعد فاء السببية )) منهم

وودوا لو  ((فقوله تعاىل: ؟ على ثالثة أوجه: أن تكون شرطية، وأن تكون للتمين وأن تكون مصدرية؛  وجه

لو أن لنا   ((هذه شرطية؛ وقوله هنا:  )) ولو شاء اهللا ما اقتتلوا ((قوله تعاىل: و هذه مصدرية؛ ))  تكفرون

لو أن  ((ويف آية:  )) لو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين ((هذه للتمين؛ مثلها أيضا  كرة فنتبرأ منهم ))



؛ واملراد هنا الرجوع  الكرة الرجوع إىل الشيء )) لو أن لنا كرة ((قوله:  )) لي كرة فأكون من المحسنين

فتربأ منهم هناك يف الدنيا لو رجعنا كما تربءوا منا هنا  )) فنتبرأ منهم كما تبرءوا منا ((؟ إىل الدنيا  إىل أيش

، ينفعهم هذا التمين  املفاليس: التمين رأس مال  ؛ لكن كما يقول العوم ؛ فنجازيهم مبا جازونا به يف اآلخرة

كذلك يريهم اهللا أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من  ((:  قال اهللا تعاىلوهلذا   ؛ ؟ ال ال الإو 

ذا اسم  الطالب :؟ نعم حممد ؟  من يقوم به منكم )) كذلك ((إعراب  )) كذلك ((أعوذ باهللا   )) النار

 ، نعم الشيخ :؟  جار وجمرورالطالب :؟  ويش حمله من اإلعرابطيب واجلار وارور  الشيخ :؛  إشارة

 ؟ طيب ويش عندك ويش ختالفه فيه ؟ ما توافقون توافقونه على هذا ، ما أدري الشيخ : مفعول بهالطالب :

وكذلك  )) (( وكذلك يفعلون ((وهذه كثريا ما تقع يف القرآن مثل:  )) يريهم اهللا أعمالهم ((؟ نعم 

كثرية جدا يف القرآن؛ وهم يقولون الكاف هنا اسم مبعىن مثل وهي مفعول مطلق   )) وسطاجعلناكم أمة 

هذه أيضا نريد منكم أن  )) يريهم اهللا أعمالهم حسرات عليهم  كذلك ((وقوله:  ؛ عاملها الفعل بعدها

الشيخ  فعل مضارع ، )) يريهم (( الطالب :؟  حممد )) يريهم اهللا أعمالهم حسرات عليهم ((  ؟ تعربوها

 ؛ نعم الشيخ :،  مفعول )) يريهم ((، واهلاء يف  يري فعل مضارع ينصب مفعولني ال الطالب :؟ ل مجي :

،  نعم الشيخ :،  مفعول ثاين )) أعمالهم (( و الطالب : ؛ نعم الشيخ :،  ولفظ اجلاللة فاعل الطالب :

ال ينصب ثالثة، الطالب : ؛ قلت تنصب مفعولنيأنت  الشيخ : ؛ مفعول ثالث )) حسرات (( والطالب :

 الطالب :؟  ليثالث مفاع خالها ينصب ويش الذي الشيخ :أي نعم، الطالب :؟  ينصب ثالثة الشيخ :

طيب هل  ؛ ثالثة مفاعيل نصبتمزة الذي جعلته اهلدة ؟ يعين إذا زيا من أرى يري الشيخ : ؛ ألا من أرى

يريهم اهللا  ((؛  ؟ إن جيعلهم يرون أعماهلم حسرات عليهم أيه أعطناه ؟ كالم ابن مالك هلذا شاهد من

والعياذ باهللا ـ هؤالء  ؛  ، واحلزن مجع حسرة وهي الندم مع االنكماش )) حسرات (())  أعمالهم حسرات

على هذا الوجه يتحسرون؛ شف اآلن هؤالء األتباع ماذا يكون شعورهم يف ذلك يوم القيمة يرون أعماهلم 



؛ فاألعمال اليت عملوها هلؤالء األتباع صارت ـ والعياذ  شعورهم بالندم واخليبة واخلسران ال يتصور ؟الوقت

، ضاعت ا  فاألعمال اليت عملوها هلؤالء املتبوعني صارت خسارة عليهم وندما ؛ باهللا ـ خسارة عليهم

 ، ، أعظم ما يكون من احلسرة هو مثل هذا وهذا أعظم ما يكون من احلسرة ؛دنياهم وآخرم ـ والعياذ باهللا ـ

؛ وسيأيت إن شاء اهللا يف  أن يفوت اإلنسان دنياه وآخرته من أجل إتباع هؤالء السادة واألشراف الوجهاء

هذه نافية  )) ما )) (( (وما هم بخارجين من النار (قال:  . ذكر الفوائد ما يتفرع على هذا األمر العظيم

(( وما هم بخارجين من خربها مؤكدا بالباء  )) خارجينب (( امسها و )) هم ((لكنها تعمل عمل ليس؛ و

؛ يف كم موضع من  ؛ وقد ذكر اهللا تعاىل أن اخللود يف النار مؤبد ؟ خالدون فيها إذا فهم أيش )) النار

اهللا يف هذه ؛ التأبيد ذكر  ، ويف سورة اجلن ، ويف سورة األحزاب : يف سورة النساء ؟ يف ثالثة مواضع القرآن

؛  ، هي ومن فيها املواضع الثالثة؛ و به نعرف ضعف قول من قال من السلف واخللف بأن النار تفىن وتزول

؛ وإال ملا صح أن  ؟ تأبيد احملل الذي خيلد فيه إن تأبيد خلود اخلالد ويش يستلزم : ووجه الضعف أن نقول

اخلالد فيها ألنه ينقطع؛ فالصواب الذي عليه مجهور ؛ لو كانت النار تفىن ما صح هنا التأبيد ب يكون مؤبدا

؛ وأما النار ففيها خالف عن بعض  ؛ أما اجلنة فباالتفاق أهل السنة واجلماعة: أن النار واجلنة ال تفنيان

القاتل ما فيه تأبيد .  الشيخ :هل يأبد القاتل يف النار ؟  : سائلال  السلف واخللف؛ والصواب أا ال تفىن .

يا أيها الناس كلوا مما في األرض حالال طيبا وال تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم  ((مث قال اهللا تعاىل: 

هذه اآلية جاءت يف سورة البقرة؛ وسورة البقرة مدنية؛ وقد سبق أنه جاء ))  يا أيها الناس )) (( عدو مبين

ذكر كثري من املؤلفني يف أصول التفسري وقد  )) يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم ((أيضا مثلها: 

ألن الرسول عليه الصالة  )) يا أيها الذين آمنوا (( ية أن يكون اخلطاب فيها بـدنسور املالأن الغالب يف 

؛ فصار  ، وهي أول بلد إسالمي يف هذه الرسالة والسالم ملا هاجر إىل املدينة صارت املدينة بالد إسالم

؛  بل إا ضابط هش ؛ لكن هذه القاعدة ليست قاعدة )) (( يا أيها الذين آمنوا خلطاب بـباالتوجيه إليه 



ال مكية؟ مدنية؛ إ؛ سورة النساء مدنية و  )) يا أيها الناس ((ألن كثريا من اآليات، من السور املدنية فيها 

تقدم أن الناس أصلها: األناس؛ ))  يا أيها الناس ((ل: و قي؛ هنا  )) يا أيها الناس ((وفيها عدة آيات فيها 

هذه  )) كلوا (())  كلوا مما في األرضيا أيها الناس   ((حذفت اهلمزة منها ختفيفا؛ واملراد بالناس بنو آدم 

حيتمل أن تكون من لبيان اجلنس، وحيتمل أن تكون للتبعيض؛ لكن  ))  مما في األرض ((فعل أمر؛ وقوله: 

كل ما يف ))  وهو الذي خلق لكم ما في األرض جميعا ((ه تعاىل: كوا لبيان اجلنس أوىل ويرجحه قول

لبيان اجلنس أي كلوا ))  من( (األرض، ما هو األرض؛ فعلى هذا يكون الراجح من االحتمالني أن تكون 

،  ، وزروع يشمل كل ما يف األرض من أشجار )) كلوا مما في األرض ((من هذا ما شئتم؛ وقوله: 

حالال  ((وقوله:  ؛ ؛ ألنه يف األرض من حيوانو ،  ، ومن حيوان أيضا ما يف األرض، كل  وغريها ،وبقول

؟ ظاهر أا  )) كلوا ((ـ أو مفعول ل )) ما ((هنا منصوبة على أا حال من  )) حالال ((هل  )) طيبا

هذا أيضا  )) طيبا ((؛ وقوله:  ؛ فهي مبعىن اسم مفعول حملال ؛ أي حملال ؛ يعين كلوا حال كونه حالال حال

؛ الطيب يف ذاته ما  طيب يف ذاته والطيب يف كسبهال؛ والطيب يشمل  ؛ يعين حال كونه طيبا حال أخرى

قل ال أجد  ((ودليل آخر:  )) ويحرم عليهم الخبائث ((؛ ألن كل حمرم فهو خبيث والدليل:  ليس مبحرم

 سفوحا أو لحم خنزير فإنه رجسفيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إال أن يكون ميتة أو دما م

؛ طيب الطيب يف عينه قلنا ما ليس  وعلى هذا فنقول إن الطيب يشمل الطيب يف عينه والطيب يف كسبه ))

ال غري إطيب و  فعلى هذا ما اكتسب بالربا . والطيب يف كسبه ما اكتسب على وجه مشروع ؛ خببيث

؟ ليس بطيب  مهر البغي يعين أجرة الزانية؛  ، خبيث ؟ ليس بطيب ؛ حلوان الكاهن طيب؟ ليس بطيب

؟ يف  الطيب نقول ما طاب أيش ؛ إذا ؟ نعم ؟ خبيث ؛ مثن الدخان ؟ ليس بطيب ؛ مثن الكلب خبيث

واإلتباع معناه: أن يأخذ   ناهية؛))  )) (( ال ال تتبعوا (( )) وال تتبعوا خطوات الشيطان ((  وكسبه. عينه

خطوات  ((؛ وقوله:  ألثر الذي يتبع أثر البعري وأثر الدابة وما أشبههااإلنسان مبا علمه غريه كمتبع ا



؛ اخلطوة املرة من اخلطى؛ واخلطوة هي فعل  مجع خطوة؛ واخلطوة بالضم غري اخلطوة بالفتح )) الشيطان

أي أعماله  )) خطوات الشيطان ((؛ وقوله:  ينقل قدمه من مكان إىل آخر ليمشي اإلنسان يعين كونه

وجل  ؛ وهو شامل للشرك فما دونه؛ وقد علمنا أن الشيطان كما علمنا اهللا عز الذي يعملها وخيطوا إليها

 )) إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على اهللا ما ال تعلمون (( ؟ يأمر بالفحشاء يأمر بأي شيء

، أو استهزاء أو غري  تكبار، أو تكذيباسعن فكل شيء حرمه اهللا فهو من خطوات الشيطان، سواء كان 

؛  وينادي به ويدعوا إليه فهو من خطواتهذلك، كل شيء حرمه اهللا فهو من خطوات الشيطان ألنه يأمر به 

؛ فمن أكل بشماله أو شرب بشماله  ومنه األكل بالشمال؛ ألن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله

أن  اإلنسان الراجح يف هذه املسألة أن ذلك حمرم؛ وأنه ما جيوزفقد اتبع خطوات الشيطان؛ وهلذا القول 

؟ تشرب  لكن إذا قال قائل: إذا كنت تأكل وأردت أن تشرب ويش تفعل . يأكل بشماله أو يشرب بشماله

؛ ألن الكأس ال  ؟ فنقول هذا ليس بصحيح ؟ يقولون اشرب باليسرى لئال تلوث الكأس نعم باليسرى

، إن قدر أن يتلوث  ىن من املمكن أن متسكه بأسفله بني إامك والسبابة وتشربيتلوث ولو شربت باليم

؛ لكن  فهو يتلوث شيئا يسريا يف عقبه وليس يف أعاله الذي يشرب منه الناس حىت نقول إنك قذرته عليهم

من أن  من أجل أن الناس صاروا يتهاونون ذه املسألة أو أم يعتقدون ما ذهب إليه كثري من أهل العلم

؛ وإال من علم أنه حمرم فاحملرم كما هو معروف للجميع ما  الشرب بالشمال مكروه صار األمر عندهم هينا

نعم إذا جعله هكذا هو بني اجلواز والتحرمي ؛   الشيخ : الشرب بكال اليدين ؟السائل :  حيله إال الضرورة .

فكما أنك اآلن ما متحضدت اليمىن وال  )) قد جعل اهللا لكل شيء قدرا ((كما أنه بني اليمىن واليسرى 

اليسرى فأنت ما وقعت يف النهي وال وافقت األمر؛ ما وافقت األمر وما وافقت النهي؛ ما نقول إنك فعلت 

إذا كان ثقيل السائل : . باليمىن خالصاأن يكون حمرما؛ ألنه ما متحضدت اليسرى ولكنه الشك أن األكمل 

؛ لكن ما أظن علة . هذه حاجة  ما يقدر باليمىن فهذا ال بأس فقيدنفس الشيء إذا صار  الشيخ :؟ 



ال خبز  ؛ ، أي عظم وال بطيخة أكل بثنتني؟ نعم، يكون هذا شرح الشيخ :؟  أكل بثنتني شيخالسائل :

على كل حال على ؛  يأكل باليمىن ويقطع باليمىن ما فيه إشكال وكذلك العظم حىت العظم يؤكل بثنتني

نقول  الشيخ :؟ مسك املصاص باليسار السائل : . ألننا قلنا إن هذا ما متحضدت باليسار احلاجة ال بأس

حىت لو إن  ، أصله ؟ لكن حىت أصله كيف الشيخ :؟  ما هو شرب باليسارالسائل :هذا شرب باليسار؛ 

من  ؛ يعين بدال من أن يشرب ةل؛ الكأس وسي ة الكأسلالكأس معه ما شرب من نفس اليد هو شارب بوسي

أي نعم ميسك الكأس  الشيخ :هل ميسك الكأس باليمني ؟ السائل :حافة الكأس شرب من هذه املأسورة ؛ 

إذا كان اإلنسان ساهي تلك  الشيخ :شرب باليسار سهوا ؟ السائل : . متس ومس باليمني أو هذا الذي

الساعة وغافل فهو من جنس الذي فعل حمرما غافال ما عليه ذنب؛ لكنه جيب على اإلنسان أن ينتبه إىل 

الشيطان هل  )) خطوات الشيطان ((طيب  .  نعم حيرم الشيخ :هل حيرم شيخ؟ السائل :هذه األشياء . 

؟ نقول أنه من شطن؛ ألنه مصروف يف القرآن  زائدة؛ فالنون  أو من شاط، ؛ فالنون أصلية  هو من شطن

واأللف زائدة فيكون ممنوعا من ت نون زائدة ولو كان من شاط لكان )) وما هو بقول  شيطان رجيم ((

مؤنثه إذا كان ؛ ألنه مؤنثه شيطانه والذي مينع من الصرف  ؛ إال أنه قد يقال ال مينع من الصرف الصرف

(( إنه لكم بعد عن رمحة اهللا، لبعده عن رمحة اهللا سبحانه وتعاىل؛ وقال: إذا  فعالن سكران وسكرات .

؛ وقد حده الفقهاء رمحهم اهللا بقوهلم: من سره مساءة شخص أو  العدو هو ضد الصديق )) عدو مبين

مبعىن بني  )) مبين ((زنك هذا هو العدو؛ قال: حلفرحك ويسر لغمه فرحه فهو عدو؛ فالعدو من حيزن 

، إىل أن  ظاهر العداوة؛ وقد كان عدوا ألبينا آدم عليه السالم فما زالت عداوته إىل قيام الساعةالعداوة، 

(( لعنه اهللا وقال ألتخذن من عبادك نصيبا مفروضا وألضلنهم و يأيت اهللا بأمره؛ قال اهللا تعاىل عنه: 

ومن يتخذ  ((قال اهللا تعاىل:  )) ألمنينهم وآلمرنهم فليبتكن آذان األنعام وآلمرنهم فليغيرن خلق اهللا

 ((خسر خسرانا مبينا نسأل اهللا السالمة والعافية   ))خسر خسرانا مبينا الشيطان وليا من دون اهللا فقد 



ولو شاء  )) (( ما اقتتلوا ولو شاء اهللا (( أي نعم مثل: الشيخ :مثال لو الشرطية ؟  السائل :  . ؟ نعم ))

 هذا املوجود الشيخ :هذا املوجود  السائل :؟  وضم امليم واملوجود اآلن  . )) ربك لجعل الناس أمة واحدة

؛ فيه قراءة  )) بهم األسباب ((ما ذكرناها نعم اآلن أذكركم إياها ))  بهم األسباب ((؛ فيه قراءة بكسرمها 

 ال ما هو موجود السائل : ؟ )) بهم األسباب (( ؟ موجود هذا )) بهم األسباب ((ثالثة: بضمهما 

، والثالثة: كسر اهلاء وضم امليم ؛ قراءة حفص  ؟ وكسرمها القراءة اآلن ثالثة: ضمهما، والثاينال  الشيخ :؛

فيها أيضا ثالث قراءات  )) كذلك يريهم اهللا (( ؛؟ أنا ما أعرف أا حفص وال ؛ إا قراءة سبعية هذه

 يريهم اهللا ((، وكسر اهلاء وضم امليم  )) اهللايريهم (( ، وضمهما )) يريهم اهللا ((مثلها: كسر اهلاء وامليم 

 ؛ ما أخذناها الفوائد ؛ نعم ما أخذناها الشيخ :؟  أخذناها الطالب :؟  طيب نأخذ الفوائد وال ال . ))

يا أيها الناس كلوا  ((مناقشة ))  ومن الناس من يتخذ من دون اهللا ((،  ، بقي آية أخذنا شيخ  الطالب :

أن  عليه يف بيان االمتنان ال يف بيان التكليف ؛ وكون اإلنسانطيب نأخذ ,   . املناقشةنعم  الشيخ : ))

  ؛ وإال جيب على اإلنسان أن يأكل ما يصد رمقه.  يأكل ما يصد رمقه يفهم من دليل آخر

لبيان االمتنان، امتنان اهللا سبحانه وتعاىل علينا حيث أباح لنا    الشيخ : ؟ كيف شيخ قصد البيان السائل :

؛ ما سيق لبيان االمتنان فليس به  أي نعم  الشيخ : ؟ هل هذه قاعدة السائل : .كل ما يف األرض

ال ال، ليس الوجوب؛ ال ال، يعين تريد أن يكون كلوا مصب  الشيخ :أليس الوجوب ؟  السائل : . التكليف

هي  ؟ من هنا حسني )) مما في األرض ((طيب قوله:  .  طيبا سيأيت إن شاء اهللا يف الفوائد؟ ال على طيبا

 ؟ خليفة ؟ يال يا أخ عبد اهللا  ويش الدليل؟ الشيخ :لبيان اجلنس؛  الطالب :؟  ال لبيان اجلنسإللتبعيض و 

أيه لكن  الشيخ :؛  لجنسلألن األرض بيان  )) مما في األرض ((قوله تعاىل:  الطالب :؟  ؟ شيبة الدليل

 ما هو الدليل الشيخ :؛  ال لبينان اجلنس ما هي للتبعيض  الطالب : من هل املراد كلوا بعض ما يف األرض؟

 الطالب :؛  ؟ بينهما فرق )) لهما جميعا ((؛  ؛ أنا أريد دليل على هذا القول قوله تعاىل هذه الطالب :؟ 



أيه زين هذا دليل  الشيخ : )) الذي خلق لكم ما في األرض جميعاهو  ((:  دليل على اجلنس قوله تعاىل

حالال  ((قوله:  . ؛ طيب فما هذه عامة )) هو الذي خلق لكم ما في األرض جميعا ((لجنس ل أنه على

؟  كيف توكيد حلالل الشيخ :؛  طيبا توكيد حلالل الطالب : األخ ؟ ؟ ما الفرق بني حالال وطيبا )) طيبا

الدليل  الطالب :الدليل ؟  الشيخ :؛  ألن احلالل ما يكون طيبا الطالب :؟  أا توكيد للحاللويش الوجه 

 ))كلوا   يا أيها الذين آمنوا ((قول الرسول صلى اهللا عليه وسلم كما أمر النيب كما قوله سبحانه وتعاىل 

؟ قول اهللا  ؟ من يعرف طيب؛ الدليل على أن كل حالل فهو  غىغريها نب غىإن اهللا أمر؛ ال نب الشيخ :

وال تتبعوا خطوات  ((قوله :  . )) ويحل لهم الطيبات ((تعاىل يف وصف النيب صلى اهللا عليه وسلم : 

ومنها؟  الشيخ : . خطواا الطرقات والسبل الطالب :؟  ما هي خطوات يا عبد الرمحن )) الشيطان

ال زائدة عبد إكلمة الشيطان النون فيها أصلية و   طيب الشيخ : . الفحشاء واملنكراألمر بومنها  الطالب :

؛  أصلية ألا شطن الطالب : ؛ ؟ أيه هل النون أصلية أو زائدة ؟ أصله شطن ؛ نعم  ؟ ؟ شيطان اهللا

؛ مبعىن البعد نعم ؟ طيب ألنه بعيد عن  مبعىن البعد الشيخ :؟  من شطن مبعىن الطالب :مبعىن  الشيخ :

أصلية من القرآن ؟  النون على أنيدل هل لك أن تأيت لنا بشاهد  الشيخ : . رمحة اهللا سبحانه وتعاىل

لكان مينع من  صليةفدل على أنه لو كانت غري األ )) شيطان رجيم وما هو بقول ((قوله تعاىل:  الطالب :

ما ))  إنه لكم عدو مبين ((قوله:  الشيخ : . نعممينع من الصرف إذا قصد ا العلمية  الشيخ :؛  الصرف

قلنا قول ثاين يف الشيطان   الطالب :؟  السؤال عبد اهللاما أخذ ؟ من الذي  حمل اجلملة مما قبلها يف املعىن

))  (( إنه لكم عدو مبين : أقول الشيخ :إيه من شاط النون زائدة ومن شيطان مؤنثها شيطانة  ,  الشيخ :

 ؟  ؟  طيب آدم ماذا يقول مؤكدة الشيخ :،  مؤكدة الطالب :؟  ما معىن حمل اجلملة مما قبلها يف املعىن

يعين أن  الشيخ : )) إن الشيطان ((مؤكدة مما قبلها  الطالب :؛  يقول أي نعم الشيخ :نعم  الطالب :



؟ يعين مؤكدة حقيقة   حال للشيطان الشيخ :؛  هي حال للشيطان الطالب :؛  ؟ أي نعم توافق عبد اهللا

 .  كأا مؤكدة



الفعل  الطالب :؛  ؟ نعم ؟ الفعل منها ؟ نعم بني من الفعل منها أيش ؛ أنت من الذي ما أخذ السؤال الشيخ :

؛  من بان الطالب :إذا مبني مظهر؟  الشيخ :؛  مبعىن أظهر  الطالب : ؟ ؛ وأبان مبعىن أبان الشيخ :،  منها أبان

من أبان  الطالب :ال  الشيخ : بني ومبني  الطالب : ؛ ؛ لكن هذه مبني بان يبني فهو بني , من بان الشيخ :

؛ فيقال أبان الشيء أي أظهره،  صح من أبان الالزم ؛ ألننا قلنا لكم أبان تأيت الزمة ومتعدية الشيخ :؛  الزم

 ومن الناس من يتخذ ((. من قوله تعاىل:  ؟ نعم ؛ طيب نأخذ الفوائد ويقال أبان الصبح أي مبعىن ظهر وبان

أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم، اللهم صل  ؛  نعم الشيخ :  )) إذ تبرأ الذين اتبعوا (( ال شيخ لطالب :ا؟  ))

؛ يستفاد من  إىل آخره )) إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب : ((على حممد وآله؛ قوله تعاىل

ولو كانوا ينفعوم ما تربءوا  )) إذ تبرأ الذين اتبعوا ((هذه اآلية: أن املتبوعني بالباطل ال ينفعون أتباعهم؛ لقوله: 

 ((؛  ، والتباعد عنهم ومن فوائدها أيضا: أن األمر ال يقتصر على عدم النفع بل يقتصر على الرباءة منهم.  منهم

.  ومن فوائد اآلية: ثبوت  ذا أشد حسرة  على األتباع مما لو كان موقفهم سلبياوه))  إذ تبرأ الذين اتبعوا

. ومنها: أن اهللا سبحانه وتعاىل جيمع بني  )) ورأوا العذاب ((؛ ويتفرع عليه ثبوت البعث؛ لقوله:  العقاب

ه الذي كان يعظمه يف ؛ ألنه ال شك إن هذا أعظم احلسرة إذا صار متبوع األتباع واملتبوعني توبيخا وتندميا هلم

ومن فوائد اآلية: أن مجيع أسباب الباطلة تقطع  . ؛ فيجمع اهللا بينهم ويتربأ بعضهم من بعض الدنيا يتربأ منه أشد

؛ ذكرنا أن هذه  ؛ كل األسباب الباطلة اليت ال ترضي اهللا ورسوله ال تنفع صاحبها يوم القيمة ، وتزول يوم القيمة

، واستدللنا  ؛ فالرسل ال يتربءون من أتباعهم ؟ بالباطل خبالف املتبوعني باحلق اآلية يراد ا املتبوعون بأيش

 ((ومن فوائد اآلية اليت بعدها:   . )) األخالء يومئذ بعضهم لبعض عدو إال المتقين ((لذلك بقوله تعاىل: 

من فوائد هذه اآلية: أن هؤالء األتباع يتمنون أن  )) أ منهم كما تبرءوا مناوقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبر 

؛ وما  ؟ غري ممكن ؛ وهو ممكن وال غري ممكن يرجعوا إىل الدنيا ليتربءوا منهم كما تربأ هؤالء منهم يف اآلخرة

ومن  . رات عليهم ))وكذلك يريهم اهللا أعمالهم حس ((يزيدهم هذا إال حسرة؛ وهلذا قال اهللا سبحانه وتعاىل: 



؛ فإم يتحسرون يف اآلخرة حتسرا  : حتسر هؤالء وأمثاهلم الذين فام يف هذه الدنيا العمل الصاحل فوائدها أيضا

؛ يف الدنيا قد حتسر  ؛ ألنه ندم ال ميكن االستعتاب منه ال نظري له وال يدور يف خياهلم اليوم وال يف خيال غريهم

 ((ومنها: إثبات نكال اهللا م؛ لقوله:  جرب هذا الشيء لكن هناك ما فيها.على ما فاتك لكن تسعى يف 

وما هم بخارجين من  : ((: خلودهم يف النار؛ لقوله ومنها . )) كذلك يريهم اهللا أعمالهم حسرات عليهم

؟  وهو كذلك وهي موجودة اآلن وال ال )) من النار ((: إثبات النار، وأا حق؛ لقوله:  ومنها . )) النار

(( يا أيها الناس كلوا مما في األرض حالال طيبا وال تتبعوا مث قال اهللا تعاىل:  موجودة، نعم هي موجودة اآلن .

 الشيخ :؟   األرض فيها أن النار يف قعربعض النصوص  السائل :.  )) خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين

؛ األرض ما حفرنا ا ميكن  نقول واهللا أعلم الشيخ :كيف اجلمع بني إثبات هذا ونفي هذا   السائل :،  أي نعم

ومن فوائد هذه اآلية: إظهار  . ، يعين يف جهة سفلى لكنها ما هي يف األرض نفسها اهللا أعلم مبكان غري معلوم

 . )) مما في األرض حالال طيبا يا أيها الناس كلوا ((منة اهللا على عباده حيث أباح هلم مجيع ما يف األرض؛ 

؛ وهل يؤخذ من هذه اآلية  ومن فوائد اآلية أيضا: أن األصل فيما يف األرض احلل والطيب حىت يتبني أنه حرام

 (( يا أيها الناس ))؟ من قوله:  ؟ يؤخذ ما وجه ذلك ، بفروع الشريعة أو ال يؤخذ أن الكفار خماطبون بالفروع

، الصحيح أن الكفار  ، فيكونون خماطبني بفروع الشريعة وهذا هو الصحيح وهم داخلون يف هذا اخلطاب

؛ ألننا ندعوهم أوال  ، ال ؛ ولكن ليس معىن خطام بذلك أم يلزمون ا حال الكفر خماطبون بفروع الشريعة

؛ الدليل  بقضائها؛ وليس معىن كوم خماطبني ا أم يؤمرون  ؟ إىل اإلسالم مث نلزمهم بأحكامه إىل أي شيء

 فكيف نلزمهم بأمر ال ينفعهم )) (( وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إال كفروا باهللا: قوله تعاىل:  على األول

قل للذين   ((؛ وأما الثاين إن معىن كوم خماطبني أننا ال نلزمهم بالقضاء الدليل قوله تعاىل:  ، هذا عبث وظلم

وهلذا ما أمر النيب صلى اهللا عليه وسلم ممن أسلم أحدا ممن أن يؤدي  )) سلف كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد

: الفائدة  ؟ قال أهل العلم ؛ إذا ما الفائدة ، أو أن يقضي الصلوات ، أو أن يصوم شهر رمضان زكاته املاضية



إال أصحاب اليمين في  ((: زيادة عقوبتهم يف اآلخرة؛ وهذا يدل عليه قوله تعاىل:  من قول ما إم خماطبون ا

جنات النعيم يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا نلم نك من المصلين، ولم نك نطعم 

إذا هذه اآلية رمبا  )) المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين، حتى أتانا اليقين

  : من فوائد هذه اآلية . اطبون باألصول باإلمجاع؟ على أن الكفار خماطبون بالفروع كما أم خم يستدل ا صاحل

؛ منهم من  فيه خالف بني أهل العلم الشيخ :؟   بقضائهابالنسبة مسلم الذي يتهاون يف الزكاة يؤمر  السائل :

؛ وهذا هو الصحيح أنه يؤمر خبالف احملدد  ؛ ابتداء الوقت حمدد وانتهاءه غري حمدد قال يؤمر؛ ألنه ما له وقت

 ((: حترمي إتباع خطوات الشيطان؛ لقوله:  ومن فوائد اآلية  . ابتداء وانتهاء فال يؤمر به على القول الراجحوقته 

وهل من ذلك حترمي األكل بالشمال والشرب بالشمال؟  . ؟ أي نعم كذا يا غامن  )) وال تتبعوا خطوات الشيطان

شماله وال يشرب بشماله فإن الشيطان يأكل ال يأكل أحدكم ب (، لقول الرسول عليه الصالة والسالم:  نعم

؛ فإن معصية اهللا واستكبار عن أمره من  وجل ومن ذلك أيضا: معصية اهللا عز . ) بشماله ويشرب بشماله

؟ يقولون أول من قاس قياس  خطوات الشيطان . ومنها من إتباع خطوات الشيطان: القياس الفاسد ويش وجهه

أنا خير منه  ((؛ قال:  ملا أمره أن يسجد آلدم عارض هذا األمر بقياس فاسد؛ ألن اهللا  الفاسد إنه إبليس

،  فهذا قياس يف مقابلة النص  يعين فكان األوىل أنه هو الذي يسجدين نعم )) خلقتني من نار وخلقته من طين

لشيطان ، فإن احلسد من خطوات الشيطان؛ ألن ا ؛ ومن إتباع خطوات الشيطان أيضا: احلسد فاسد االعتبار

ود كثير من  ((،  ، وهو أيضا من دأب اليهود ؛ فاحلسد من إتباع خطوات الشيطان إمنا قال ذلك حسدا آلدم

وكل خلق ذميم أو عمل سوء فإنه من خطوات  )) أهل الكتاب يردونكم كفارا حسدا من عند أنفسهم

 ((اجلملة مؤكدة بإن  )) إنه ((؟  ذها؛ من أين نأخ ومن فوائد اآلية: تأكيد عداوة الشيطان لبين آدم الشيطان .

؛ فإن قرن احلكم لعلته له  ؛ وذلك بقرن احلكم بعلته : ظهور بالغة القرآن ومن فوائدها . )) إنه لكم عدو مبين

، ذكرنا فيما سبق  ، والرتغيب أو الرتهيب املهم هلا فوائد ذكرناها فيما سبق ، واحلث فوائد؛ منها: الطمأنينة



 الطالب :؟  ؟ من يبينها ؛ قرن احلكم بعلته له ثالث فوائد  يبينها حجاج ولعلكم تستحضرواثالث فوائد 

؛ ثانيا: كمال الشريعة  فهو اطمئنان املخاطب الطالب :؛  التأكيد؟ ال لعل وهم األخ الشيخ :التأكيد، 

عموم احلكم بعموم  الشيخ : ، ، عموم احلكم اإلسالمية، وهو كمال الشريعة اإلسالمية؛ ثالثا: القياس على هذه

قل ال أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إال أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم  ((العلة 

؟ طمأنينة املخاطب إىل  ؛ أوال ؛ يستفاد منها الفوائد الثالثة تعليل )) فإنه رجس ((كلمة   )) خنزير فإنه رجس

، وأا ما تثبت  ، وحكمها وأسرارها ؛ وثانيا: ظهور مسو الشريعة وخبثه، وأنه حرم لنجاسته  حترمي هذا الشيء

؛ فكل من كان جنسا وإن مل يكن من هذه  ؛ وثالثا ؟ عموم احلكم بعموم العلة، يعين القياس حكما إال لعلة

لكم عدو  (( إنه؛ بقوله:  ومن فوائد اآلية: احلذر أو التحذير الشديد من خطوات الشيطان . الثالثة فهو حمرم

؛ كل عاقل يؤمن بالعداوة من أي نفس ال ميكن أن يتبع  وما أظن أحدا يؤمن بعداوة أحد ويتبعه أبدا )) مبين

؟ نقول كل املعاصي  ؛ فإذا قيل ما هي خطوات الشيطان ؛ ففيه التحذير من إتباع خطوات الشيطان ذلك

؛ هذا مبتدأ  مبينا إنما يأمركم )) ((هللا تعاىل: مث قال ا  . خطوات الشيطان، كل املعاصي فإا خطوات الشيطان

؛ واحلصر إثبات احلكم يف املذكور  إمنا أداة حصر )) (( إنما يأمركم بالسوء والفحشاء ؛  الدرس الليلة ؟ نعم

؛ أثبت القيام لزيد ونفيته  ؛ فإذا قلت: إمنا القائم زيد ونفيه عما سواه هذا احلصر وقد مر علينا أظن يف البالغة

أي الشيطان؛ واخلطاب  )) (( إنما يأمركموقوله:  . ؛ يعين ما يأمركم إال بذلك، إال بالسوء إىل آخره عمن سواه

السوء كل ما يسوء من املعاصي  )) بالسوء والفحشاء ((؛  ؛ ألن اآليات كل سياقها للناس ؟ للناس مجيعا ملن

؛ وكذلك نكاح اإلنسان ما  ؛ فالزنا من الفحشاء الكبرية؛ فإا سيئات هذا السوء؛ الفحشاء املعاصي  الصغرية

الشيطان يعدكم  ((؛ وكذلك البخل بالزكاة الفحشاء  ، من الفحشاء ؟ نعم نكح أبوه من النساء من الفحشاء

 املهم أن السوء املعاصي الصغار؛ والفحشاء املعاصي الكبار؛ فهو يأمر ذا وذا؛  )) الفقر ويأمركم بالفحشاء

؛ لكنه يأمر ا ألنه إذا فعله اإلنسان مرة بعد أخرى فإنه  أن املعاصي الصغار تقع مكفرة باألعمال الصاحلة ؛ مع



؛ بعض الصلوات عسى أن تربئ الذمة  ؛ مث ال ندري أيضا هذه الصالة ما كل صالة تكفر يفسق ويقسوا قلبه

وأن تقولوا  ((وقوله:   . ان بقدر استطاعته؛ والصالة املكفرة هي اليت أكملها اإلنس فضال عن أن تكون مكفرة

يعين وبقولكم ؛ وأن وما  ؛ )) السوء ((معطوفة على ))  أن تقول )) (( أن تقولوا )) (( على اهللا ما ال تعلمون

 )) وأن تقولوا على اهللا ((يعين بقولكم؛  )) بالسوء ((جمرور عطفا على قوله:   دخلت عليه يف مصدر نعم

 ما ال تعلمون ((وقوله:  ؛ )) تقولون ((مفعول  )) ما )) (( ما ال تعلمون ((؛  تقولوا عليه أي تنسبوا إليه القول

، وأمساء؛ كل ما قيل على اهللا من هذه األربعة  ، وأحكام ، وأفعال يشمل كل ما قيل على اهللا؛ من أوصاف ))

؛ ومن أثبت هللا  أنه اسم له فقد قال على اهللا ما ال يعلم ؛ فمن أثبت هللا امسا ال يعلم فهو داخل يف هذه اآلية

فقد قال على اهللا ما ال يعلم؛ ومن نسب إىل اهللا فعال مل يفعل فقد    يعلم أن اهللا وصف نفسه ا نعمصفة مل

 ذا، فقال هذا حالل وهذا حرام واهللا مل يشرعه  ؛ ومن نسب إىل اهللا حكما مل يشرعه قال على اهللا ما ال يعلم

؛ كل من قال  ، واألفعال، واألحكام ، والصفات ؛ إذا فهو شامل أليش؟ لألمساء ؛ فقد قال على اهللا ما ال يعلم

 )) وأن تقولوا على اهللا ما ال تعلمون ((على اهللا ما ال يعلم فإنه داخل يف هذه اآلية، وفعله من أوامر الشيطان 

 من باب عطف اخلاص على العام )) السوء والفحشاء ((على  )) أن تقولوا على اهللا ما ال تعلمون ((وعطف 

(( أن تقولوا على اهللا ما ال ؛ وقوله:  ، وهو أيضا إىل الفحشاء أقرب ؛ فإنه داخل إما يف السوء أو الفحشاء

ن : القسم األول: أ ؛ والقول على اهللا ينقسم إىل ثالثة أقسام قلنا اآليات يشمل هذه األنواع األربعة )) تعلمون

؛ املهم أنه جائز ويصل إىل حد  ؟ هذا واجب أو جائز ؛ فهذا ما حكمه يقول على اهللا ما يعلم أن اهللا قاله

 ، أشد األنواع ؛ فهذا حرام ؛ الثاين: أن يقول على اهللا ما يعلم أن اهللا قال خبالفه الوجوب إذا دعت احلاجة إليه

؛ ما  ؛ فصار القول على اهللا حراما حبالني ؛ هذا حرام أيضا قاله؛ الثالث: أن يقول على اهللا ما ال يعلم أن اهللا 

؛   ، وأحكامه ، وأفعاله ، وصفاته وأمساءه  . ؛ أو أن يقول ما يعلم أن اهللا قال خبالفه ؟ أن يقول ما ال يعلم مها

أمسع أن الشيطان  إذا قال قائل: أنا ال . ان أولياءه بذلككل هذه داخلة فيه القول على اهللا بال علم يأمر الشيط



هو يوسوس وكذلك هم ما يعملون إال السوء  الطالب :؟  ؟ نعم صاحل يأمرين فكيف أستدل أو أعرض أنه أمر

معناه أن اإلنسان إذا فعل معصية  الشيخ :؛  ؛ فكل أمر فيه معصية اهللا ورسوله فهو من أمر الشيطان والفحشاء

،  ؛ ما أحد يسمع أن الشيطان يقول افعل كذا افعل كذا ره بذلكأو قال على اهللا ما ال يعلم علم أن الشيطان أم

وجل  علم أن الشيطان أمره به. طيب قوله  ؛ لكن هو إذا فعل أو قال هذه األشياء اليت ذكر اهللا عز قل كذا

وأن تقولوا على   ((قوله:  ؛  أظن أننا قلنا نتكلم عليها ؟ نعم )) وأن تقولوا على اهللا ما ال تعلمون ((تعاىل: 

؛ فالقائلني بأنه سبحانه وتعاىل ليس  يشمل القول على اهللا بذاته ، القول على اهللا بذاته))  اهللا ما ال تعلمون

؛ بل مبا  ؛ هؤالء قالوا على اهللا بال علم ، وال فوق العامل وال حتته ؛ وال متصل وال منفصل داخل العامل وال خارجه

؛ مثل من يقول إن أمساء اهللا سبحانه وتعاىل  يشمل القول على اهللا بأمسائه وصفاته ؛ كذلك يعلم أن األمر خالفه

 ، وبصري بال بصر، وعليم بال علم، فهو عليم بذاته ال بعلمه هو وصفه ؛ فهو مسيع بال مسع ال تدل على صفات

شمل أيضا من أثبت بعض ؛ وي ؛ ما يثبتون صفة يثبتون أمساء ما تدل على معانيها ؛ وهؤالء املعتزلة واجلهمية

، أراد به كذا  ؛ مثل األشاعرة ، قالوا أراد بكذا مبعىن ؛ أراد به كذا ومل يرد كذا األمساء بعض الصفات دون بعض

؛ والثاين: أم  ؛ الوجه األول: أم نفوا ما أراد اهللا بال علم ؛ فقالوا على اهللا بال علم من وجهني ومل يرد به كذا

؛ قالوا  ؛ فقالوا مثال: استوى مبعىن استوىل، استوى على العرش يعين استوىل عليه وا أن اهللا أرادهأثبتوا ما مل يعلم

؛ والثاين: إثبام أن معناها  ؛ الوجه األول: نفيهم حقيقة االستواء بال علم على اهللا بال علم من وجهني

؛ مثل أن يثبتوا  القائلون على اهللا بال علم بأفعاله، فقالوا على اهللا بال علم من وجهني؛ كذلك  االستيالء بال علم

؛ هؤالء قالوا  ، يثبتوا أسبابا ما جعلها اهللا أسبابا كمثل املنجمني واخلراسني وشبههم هللا أسبابا مل جيعل اهللا أسبابا

ال كونا وال  ؛ فيقولون سبب وجود هذا كذا وكذا وهو ال يعلم أنه سبب له ، وخملوقاته على اهللا بال علم يف أفعاله

 ؛ هؤالء قالوا على اهللا بال علم ؛ مثل الدبلة يقولون إا سبب حملبة الزوج لزوجته شرعا فيقولون على اهللا بال علم

، وهم   ؛ كذلك القائلني على اهللا بال علم بأحكامه ؛ ألننا ال نعلم أن ذلك سبب ال شرعا وال حسا وال قدرا



، أو يتصورون أنفسهم علماء وليس  ياء العلم الذي يقولون حنن علماء، ومنهم أدع كثريون جدا؛ منهم العامة

: أن رجال  ؛ ومن األشياء اليت مرت علي قريبا وهي غريبة ؛ هؤالء أيضا يقولون على اهللا بال علم عندهم علم

 ؛ ألن اهللا ؛ فقال له طلق امرأتك مرتني أنا ما أكتب طلقة واحدة ذهب إىل إمام مسجد ليكتب له الطالق

، فحسبت أن األمر كما يقول فقلت نعم  ، إمام مسجد يقول أنا ما أدري هو إمام )) الطالق مرتان ((يقول: 

، تالعب بكتاب  ، ما جيوز لإلنسان أن يطلق طلقتني ؟ هذا حرام اكتب إين طلقت امرأيت طلقتني مع أن هذا

؛ ألنه قال بعد ذلك فإن طلقها  ة مرتانوجل، ومعىن اآلية واضح يعين الطالق الذي ميلك فيه الرجع اهللا عز

قال حمار الحكيم يوما لو أنصف الدهر  ؛ لكن هذا من اجلهل العظيم، هذا جهل مركب؛   الثالثة فال حتل له

؟ على كل حال إن هذا ـ  صادق احلمار هذا   كنت أركب   ألنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب

، أو  ، أو أفعاله ؛ فالقول على اهللا بال علم يف ذاته، أو أمساءه وصفاته والعياذ باهللا ـ القول على اهللا بال علم

؛ وإال لو كان  ؛ والغالب أنه ال حيمل ذلك إال حمبة الشرف والسيادة واجلاه أحكامه كل ذلك من أوامر الشيطان

ال يقول على اهللا ؛ وصار  وجل ومل يتقدم بني يديه ويدي ورسوله عند اإلنسان تقوى ال التزم األدب مع اهللا عز

؛ فاحلاصل إن هذا من القول  إال ما يعلم أن اهللا قاله إما يف كتابه أو يف سنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم بأمره

 ، أشد من ذلك  الطالب : ما رأيكم فيمن قال على اهللا ما يعلم أن قول اهللا خالفه؟  . على اهللا ما ال يعلم

، املراتب  اهللا ما يعلم أن اهللا قاله خبالفه، هذا أشد؛ فاملراتب إذا ثالثة ؛ يقول على هذا أشد أي نعم  الشيخ :

، وأن يقول ما يعلم أن اهللا مل يقله هاتان مرتبتان والثالثة:  : أن يقول ما يعلم أن اهللا قاله يف القول على اهللا ثالثة

؛ ثالثة يعلم أن اهللا  ؟ أي نعم بينهما فرق ؟ بينهم فرق يف الثاين والثالثة أن يقول ما مل يعلم أن اهللا قاله فهمتم

فإذا قال قائل ألستم تبيحون ؛  قال خبالفه الثانية؛ والثالثة: ال يعلم أن اهللا قاله فقال على اهللا ما مل يعلم وهو حمرم

، اجلواب  بلى اجلواب بلى، ال نعم الشيخ :بلى،  الطالب :؟  ؟ فما هو اجلواب الفتوى بالظن أو بغلبة الظن

؟ اجلواب على اآلية أننا يف احلقيقة إذا أفتينا  )) أن تقولوا على اهللا ما ال تعلمون ((ى؛ فما اجلواب عن اآلية: بل



فاتقوا اهللا  ((؛ ألن اهللا سبحانه وتعاىل أباح لنا أن نفيت بذلك يف قوله تعاىل:  بالظن فقد قلنا على اهللا ما نعلم

؛  ومعلوم أن غلبة الظن خري من التوقف )) ف اهللا نفسا إال وسعهاال يكل ((ويف قوله: ))  تعالى ما استطعتم

وكثري من مسائل الفقه اليت يتكلم ا العلماء وحيكمون ا كثري منها ما أقول كلها أو أكثرها ال كثري منها يكون 

ه ال يف الداللة وال مبنيا على غلبة الظن والرجحان وليس أمرا قطعيا ال يف الداللة وال يف املدلول الذي استدلوا ب

هل أي فتوى هي قول على  السائل :نعم؛  الشيخ :شيخ؟   السائل :  . ، ال يف الداللة وال يف الدليل يف الدليل

؛ لكن  يعين مثل الذي قال واحد هذا حالل وهذا حرام واضح هذا قول على اهللا السائل :نعم؛  الشيخ :اهللا ؟ 

خالف واألمر بسيط يقول له افعل كذا بس يعين يقول له افعل قال هذا  لو يسأل مثال واحد يف أمر مشتبه وفيه

أي نعم ألنه سأله عن دين يدين اهللا به واهللا ال يدان به إال مبا  الشيخ :؟   حالل وال حرام هل هذا قول على اهللا

شهورة بارك اهللا فيك ال ال امل الشيخ :يعين هذه أقرب معناها املشهورة يعين نقول له افعل كذا؟  السائل :شرع ؛ 

يف غري مسائل الدينية؛ الذي مشهورة حمضة مبنية على الرأي هذه غري مسائل الدينية أما مسائل الدينية فهي فأنا 

( وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل مث قال اهللا: (  ما أمرته إال بناء على الشرع هو هكذا فهذا هو القول على اهللا.

 قيل هذه مبنية للمجهول وأصلها؟ قول، ال أصلها )) إذا قيل لهم )) (( ا عليه آبائنااهللا قالوا بل نتبع ما ألفين

؟ قول مثل ضرب،  ، خولة ، قول ، أصلها قال ؟ قول أصلها قال ، قول نعم، قول الشيخ :،  قول  الطالب : ؟

مثل ضرب هذا أصلها؛ لكن صار فيها إعالل وهي أن الواو مقصورة فقلبت ياء مث كسر ما قبلها للمناسبة فقيل: 

(( إذا قيل لهم اتبعوا ما ال للكفار  الشيخ :الذين قالوا على اهللا،  الطالب :أي ملن؟  )) (( وإذا قيل لهمقيل 

ما اسم موصول يفيد  )) (( ما أنزل اهللا؛ وقوله:  للمأمور وتركا للمحظور اتبعوا يعين خذوا به فعال )) أنزل اهللا

؛ وقد قال كثري من أهل العلم إن  ؛ واهللا أنزل على رسوله حممد صلى اهللا عليه وسلم الكتاب واحلكمة العموم

فيما أنزل اهللا قلنا إا اسم موصول واسم املوصول حيتاج إىل صلة ))  ما أنزل اهللا ((؛  املراد باحلكمة السنة

العائد حمذوف تقديره:    الشيخ : ؛ حمذوف الطالب :؟  نعم أين العائد )) أنزل اهللا ((وعائد؛ الصلة هي قوله: 



بل هذه لإلضراب  )) قالوا بل نتبع ((؛  ما أنزله اهللا؛ إذا قيل هلم هذا القول ال يلينون وال يقبلون بل يكابرون

ما أي الذي فهو اسم  )) بل نتبع ما ألفينا عليه آبائنا ((:  اإلبطايل يعين قالوا مبطلني هلذا القول الذي قيل هلم

والقرآن يفسر ))  قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آبائنا ((؛ ألفينا وجدنا كما قال تعاىل يف آية أخرى:  موصول

؟ إىل القرآن مث السنة مث  يف قواعد التفسري: أننا نرجع يف تفسري القرآن إىل؛ وقد ذكرنا فيما سبق  بعضه بعضا

على خالف يف هذا يف أقوال الصحابة مث بعد ذلك قول كبار التابعني املعتنني بالتفسري كمجاهد وقتادة وحنومها 

؟  من اهلدى وال من الضاللأي ما وجدناهم عليه  )) ما ألفينا عليه آبائنا ((؛ وقوله:  ة التابعنيألالثاين يف مس

آبائنا املراد م آباء الصلب واألجداد أيضا حىت  )) (( ما ألفينا عليه آبائنا؛ وقوله:  من العام حقا كان أو باطال

؛  ؛ هذا هو اجلواب وهو جواب غري صديد بل هو جواب باطل خطأ ما توارثوهم عن أجدادهم داخل يف ذلك

أو لو كان نشوف  )) (( أو لو كان آبائهم ال يعقلون شيئا وال يهتدونه: وجل يف قول وهلذا أبطله اهللا عز

الطالب أو كلها لالستفهام؟ أي نعم، نعم، ولو؟  الشيخ : االستفهام  الطالب : مصطفى يعرب لنا أو لو كان ؟

 الطالب :؟  اهلمزة؟ نعم، أي نعم، لوجود، نعم؛ ما تقولون يف اإلعراب  أداة امتناع الشيخ :لو أداة امتناع،  :

و الواو للعطف وقدم االستفهام على  الطالب :أو أو؟ ال اهلمزة فقط، فقط؟ نعم،  الشيخ :اهلمزة لالستفهام، 

يعين إما أن  الطالب :ما فيه التجوز،  الشيخ :، ففيه مذهبني لعلماء النحو إما أن جيعل التجوز يف،  العطف

، إما على املذهب األول إما أن تكون االستفهام قدر على أصلها و  نقدر فعال مثال إما أن نقدر فعال فنقول

، هذا رأي؛ والرأي الثاين: أن نقدر فعل مناسب بعد اهلمزة،  ، هذا رأي فقدم االستفهام على العطف هذا

الطالب ؟  كيف نقدر هنا على هذا الرأي الشيخ :وتكون احلرف عطفا على هذا الفعل، على ذلك فعل مقدر، 

طيب  الشيخ :؛  أيتبعون ولو كان، آبائهم، ال يعلقون، ولو كان آبائهم الطالب :أيتبعون؟   الشيخ : عون،فيتب :

فعل  الطالب :؟ أين فعل الشرط؟  شرطية زين أين فعل الشرط؟ نعم الشيخ :ولو هنا شرطية،  الطالب :ولو؟ 

، نعم، فعل  التقدير، فاتبعوين كما هداهم الطالب :ويش التقدير؟  الشيخ :؟ فعل الشرط حمذوف،  الشرط



فعل الشرط كامل صح ، فعل الشرط كامل، جواب الشرط حمذوف، وجواب الشرط  الشيخ :،  الشرط كامل

ولو كان  أيتبعون آبائهم )) ((وجل:  يقول اهللا عزالثاين نعم. حمذوف على املشهور أو ال حيتاج على القول 

ال يعقلونه املراد بالعقل هنا عقل التصرف  )) ال يعقلون شيئا ((حقون أن يتبعوا آبائهم يف هذه احلال اليت ال يست

؛ فعقل اإلدراك هو مناط  ؛ ألننا ذكرنا فيما سبق أن العقل عقالن: عقل تصرف وعقل إدراك ال عقل اإلدراك

ل التصرف فهو ؛ أما عق التكليف الذي يتكلم عليه الفقهاء ويقولون من شرط وجوب كذا وكذا أن يكون عاقال

؛  ؟ عقل التصرف حمل املدح والثناء مبعىن أن يكون لدى اإلنسان عقل مينعه عما يضره؛ فهنا أي العقلني يراد

ال يعقلون  ((؛ فقوله:  ؛ لكن ليس عندهم حسن التصرف ، وآبائهم يدركون ما ينفعهم ويضرهم فآبائهم أذكياء

 أي ال يتصرفون تصرف العاقل حبيث يدركون ما ينفعهم ويضرهم فيدفعون ما ينفعهم ويدعون ما يضرهم شيئا ))

شيئا نكرة يف سياق النفي والنكرة يف سياق النفي ؟ بالعموم ؛ فإذا قال قائل: إذا كانت  )) شيئا ((؛ وقوله: 

يف أمور الدنيا حيسنون التصرف أليس  العموم فمعىن ذلك أم ال يعقلون شيئا حىت من أمور الدنيا مع أم 

؛ فيقال هذا ليس بشيء بالنسبة ما يتعلق يف  ؟ فهم يبيعون ويشرتون ويتحرون األفضل واألحسن هلم كذلك

؛ أو يقال إن املراد ذا العموم اخلصوص ألن املقام  ، ليس بشيء بالنسبة ملا يتعلق يف أمور اآلخرة أمور اآلخرة

فيكون  )) اتبعوا ما انزل اهللا قالوا بل نتبعهم ((وعمل ليس مقام الدنيا وبيع وشراء  ، منهاج هنا مقام منهاج

؛ وكال األمرين يرجعان إىل معىن  ؟ شيئا من أمور اآلخرة املراد هنا املراد بكلمة شيئا الذي هي هامة ويش املراد

قول إن شيئا أريد ا العموم أصال ، أو كال االحتمالني يرجعان إىل معىن واحد؛ لكن هل نقول الفرق هل ن واحد

، أو نقول إن أمور الدنيا مل يرد ا أصال، مل ترد ا أصال؛  لكن خرجت منها أمور الدنيا ألا تافهة ليس بشيء

ال يعقلون وال يهتدون إذا قيل إذا فسرمت العقل  )) وال يهتدون ((ألن املقام هنا مقام عمل ومقام آخرة ؛ وقوله: 

رشد فهو االهتداء فيكون فكيف جيمع بينهما ؟ قلنا اجلمع بينهما أن العقل بالنسبة للتصور وحسن بأنه عقل ال

اإلرادة واالهتداء بالنسبة للعمل والسلوك يعين هم ال يهتدون فيعملون يكون هداية وليسوا أيضا يعقلون فيدركون 



يعقلون وال يهتدون هل يستحقون أن يتبعوا؟ ؛ هؤالء الذين ذا الوصف ال  إدراكا يتصرفون فيه تصرفا نافعا هلم

وسنتكلم إن شاء  )) أو لو كان آبائهم ال يعقلون شيئا وال يهتدون ((ال؛ وهلذا جاءت مهزة اإلنكار يف قوله: 

   اهللا على فوائد هذه اآلية مبا يدل على أن كثريا من أهل الضالل الذين يتعصبون ألئمتهم داخلون يف هذه اآلية.

  



حىت ولو كان آبائهم يف هذا الوصف الذي ال يعقلون فيه وال  )) بل نتبع ما ألفينا عليه آبائنا ((يقولون: 

؟ أقرب شبه  يهتدون فهم يتبعوم وال يقولون هو نافع وال ضار يتبعونه يف كل حال فما هو أقرب شبه هلؤالء

 )) كمثل الذي ينعق بما ال يسمع إال دعاء ونداءمثل الذين كفروا   (( ، اآلية اليت بعدها:  اآلية اليت بعدها

؛ ما هو الذي ال يسمع إال دعاء  ، الراعي الذي ينعق ينادي مبا ال يسمع إال دعاء ونداء يعين كمثل الراعي

(( دعاء  ؛ ؛ فهؤالء مثلهم كمثل إنسان يدعوا ائم ما تفهم إال الصوت ، املاشية ؟ البهائم ونداء وال يفهم

؛ ألن البهائم اآلن يف ائم يسميها  ؛ والنداء العام تكون للعام دعاء إذا كان يعدوا شيئا معينا بامسهال))  ونداء

، إذا ناداها ذا االسم أقبلت  ؟ نعم اإلنسان بامسها حبيث إذا ناداها ذا االسم أقبلت إليه توافقون على هذا

تص به واحد مؤخر وأظن ما حيتاج إىل التمثيل به ألنه ؟ هذا ما خي إليه؛ وفيها النداء العام جلميع البهائم نعم

 نداء ألنه عام الشيخ :،  نداء الطالب :؟  يدوهي هلا والدوهات نداء وال دعاء؛ فراعي اإلبل مثال  معلوم لديكم

،  تأيت؛ لكن إذا كان مثال إذا كانت له ناقة تسميها باسم خاص وقال هلا يا فالنة  ؛ وهلذا تقبل إليه اإلبل مجيعا

؛ لكن هل تأيت على أساس أا تعقل وتفهم وتدي رمبا يناديها  تأيت إليه من بني سائر اإلبل وهذا شيء معروف

هؤالء مثلهم،  الشيخ :،  بلى  الطالب : ؟ أليس كذلك ألجل أن يذحبها تشوف السكني معه ويناديها وتأيت

كمثل  ((؛  ذا املعىن الذي هذه احلال اليت عليها آبائهمالكفار مثلهم يف كوم يتبعون آبائهم بدون أن يفهموا ه

وما أكثر املشاني للكافرين يف ذلك ما أكثر الذي يتبعون الداعي  )) الذي ينعق بما ال يسمع إال دعاء ونداء

واملنادي وهم كالبهائم ال يعقلون وال يفكرون نعم فالدعوة إىل العصبية والقومية وما أشبه ذلك من هذا النوع وال 

لمتهم وكوم جيعلون ، ال يفكر الدعاة هلا ماذا يرتتب عليها من تفريق املسلمني ومتزيق ك ؟ نعم، من هذا النوع ال

ومل  )) (( إنما المؤمنون إخوة؟ لكن الرابطة الدينية اليت قال اهللا فيها:  ؟ اللغة أو القومية نعم الرابطة هي أيش

هذه تدخل لك مجيع املؤمنني ولو كانوا غري عرب وخترج  )) إنما المؤمنون إخوة ((؛ قال:  يقل: إمنا العرب إخوة

(( إنني براء مما :  ا ولو كان عربيا هذا ابراهيم عليه الصالة والسالم قال ألبيه وقومهلك غري مؤمن ولو كان عربي



لقد كان لكم في ابراهيم أسوة حسنة ؛ قد كانت لكم  ((وكذلك  )) تعبدون إال الذي فطرني فإنه سيهدين

منكم ومما تعبدون  (( إنا برآء، قومهم  شف لقومهم))  في ابراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم أسوة حسنة

؛ فكون الناس يعين اجنرفوا يف هذا الدعاء إىل هذه إىل آخر اآلية شف هذا هو احلقيقة الرابطة  )) من دون اهللا

؛ أي نعم البهائم اليت ال  القومية هو داخل يف مثل هذه اآلية أم كمثل الذي ينعق مبا ال يسمع إال دعاء ونداء

،  صم مجع أصم صم بكم عمي فهم ال يعقلون )) ((  . ء وال تفهم وال تعقلتسمع إال بس جمرد الدعاء والندا

؛ بكم مجع أبكم وهو الذي ال  ، واألعمى هو الذي ال يبصر واألصم هو الذي ال يسمع؛ عمي مجع أعمى

؛ فيه أيضا  ؟ هم  صم حمذوف تقديره أ؟ خرب مبتد : صم أيش ؛ وهنا من حيث اللغة العربية حمل قوله ينطق

إشكال عمي حنن قلنا إن الضمة ال تظهر على الياء فإذا قلت جاء القاضي تقول القاضي فاعل مرفوع بضمة 

؛ وهنا عمي ضمتني ما هي بضمة واحدة فما هو اجلواب على هذا  ؟ الثقل مقدرة على الياء منع من ظهورها

؛ أما الياء  اليت يضم ما قبلها ، والو نقول إن الياء اليت هي حرف علة هي اليت يكسر ما قبلها ؟ اإلشكال

، الياء اليت  ؟ نعم الساكن ما قبلها والواو الساكن ما قبلها فإا تظهر عليها الضمة وتظهر عليها الكسرة فامهني

، والواو اليت ما تظهر عليها الضمة والكسرة هي اليت  ما تظهر عليها الضمة وال الكسرة هي اليت كسر ما قبلها

، وهذا دلو،  ؛ تقول: اشرتيت دلوا ا ما كان الذي قبله ساكنا فهو تظهر عليه الضمة والكسرة؛ أم ضم ما قبلها

، وكذلك  ؟ نعم ؛ ونظرت إىل دلو ظهر عليها الكسرة ، ألن الذي قبلها ساكن ظهرت الضمة على الواو ؟ نعم

 ((؛ إذا زال اإلشكال؛ وقوله:  ؛ وكذلك ظيب ونظرت إىل ظيب ؛ طيب وهنا عمي ونظرت إىل عمي ، وغزو غزو

؛ لكن مساع غريه ال فائدة منه فهو   ؟ عن مساع احلق وإن كانوا يسمعون غريه صم عن أيش صم بكم عمي ))

، ورمبا يكونون فصحاء  ؟ ال ينطقون يعين ال ينطقون صحيح ما ينطقون )) بكم ((؛  كالعدم وهلذا قال: صم

ال  )) عمي ((؛ كذلك  ، لعدم نفعههعلعدم لعدم نفاونطقهم بغري احلق ك لكن ال ينطقون باحلق ـ والعياذ باهللا ـ

يبصرون ولكن حقيقة األمر قد تكون أعينهم من أحسن األعني لكنهم ال يبصرون احلق ـ والعياذ باهللا ـ ال 



الفاء  )) فهم ال يعقلون ((؛ وقوله:  ، ما ينتفعون م يبصرون اآليات وال يبصرون من يقول باآليات أيضا

، يعين فلكوم عميا وبكما وصما هم ال يعقلون أي ال  ، يعين أن هذه اجلملة مفرعة على ما قبلها للتفريع

؛ فلعدم انتفاعهم بعقوهلم  ، عقل رشد وإن كان عندهم عقل إدراك لكن ما عندهم عقل رشد يعقلون عقل رشد

؛ هذا  قل عقال ؟ ألنه يعقل صاحبه عما يضره؛ وهلذا مسي الع نفى اهللا عنهم العقل الذين هو حقيقة العقل

أي ذي عقل ألنه أيضا حيجر ))  (( هل في ذلك قسم لذي حجر يسمى عقال و يسمى حجرا قال اهللا تعاىل:

؟  )) ما ال يسمع إال دعاء (( ويش إعراب دعاء يف صم بكم عمي فهم ال يعقلون )) ((؛   صاحبه عما يضره

مفعول به  الشيخ :،  صحيح الطالب :؟  ما قولكممستثىن بإال  الشيخ :؟  المستثىن بإ الطالب :؟  عبد اهللا

؟ تؤيد من  صحيح مستثىن إذا تؤيد عبد اهللا، نعم الشيخ :،  مستثىن الطالب :؟  ؟ هذان قوالن ما قوله منصوب

مضارع ما  ؛ ألن ال نافية ويسمع فعل ، أيه صحيح ألن االستثناء هنا مفرع نعم الشيخ :؟  مشسان الطالب :

؛ املفعول به إذا دعاء؛ تعرف املفرع احذف النفي واحذف إال فقل يسمع دعاء  ، مفعول به ما جاء جاء املفعول

إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على  ((وجل:  قال اهللا عز  . ؛ ما قام إال زيد يكون قام زيد ونداء

 ومن فوائدها )) إنما يأمركم ((؛ لقوله:  : أن للشيطان إرادة وأمرا يستفاد من اآلية الكرمية )) اهللا ما ال تعلمون

؟  ، أن الشيطان ال يأمر باخلري؛ من أين أخذنا أن ال يأمر باخلري : أن الشيطان ال يأمر إال بالشر، ال يأمر باخلري

صدق وهو كذوب ف الشيخ :؟  حديث أيب هريرة قال فيه خريا السائل : )) إنما يأمركم بالسوء ((من احلصر 

؛  : أن اإلنسان إذا هم بالسيئة أو الفاحشة فليعلم أا من أوامر الشيطان فليحذرها ومن فوائدها . هذا نادر

ألنه ما عندنا عالمة بينة الشيطان ما هو يقف أمامنا يقول افعلوا لكن عندما يكون األمر الذي م به من السوء 

:  ؛ لقوله : أن القول على اهللا بال علم من أوامر الشيطان ومن فوائدها والفحشاء نعرف أنه من أوامر الشيطان .

وأن تقولوا  ((؟  ؛ من أين نأخذ : حترمي الفتوى بال علم ومن فوائدها . )) وأن تقولوا على اهللا ما ال تعلمون ((

التأويل يف أمساء اهللا أهل ل ضال:  ومنها . فإن املفيت يقول على اهللا ويعرب عن شرع اهللا )) على اهللا ما ال تعلمون



؛  ؛ وقد سبق أم قالوا على اهللا بال علم من وجهني ؟ ألم قالوا على اهللا بال علم ؛ من أين نأخذها وصفاته

؛ وقالوا إنه أراد كذا فأثبتوا ما خيالف ظاهر  : أم قالوا إن اهللا مل يرد كذا فنفوا ما هو ظاهر الكالم أحدمها

ال هم يسمون اآلن معروفني بأهل التأويل وال هو حقيقة أن ما مسوه تأويال  اهللا بال علم .الكالم فهذا قول على 

؛ ال اآلن املعروف عند أهل العلم أهل التأويل إذا قيل أهل التأويل يريدون م هؤالء الذين حيرفون  فهو حتريف

عليهم أهل  أهل التفسري يطلق ل :السائ؛  ؛ أهل التأويل وأهل األخذ بالظاهر الكلم عن مواضعه مشهور عندهم

؛  يطلق عليهم لكن التأويل عند املتأخرين ما هو معروف عندهم إال صرف اللفظ عن ظاهره الشيخ : ؟ التأويل

، أما  وإذا قيل أهل التأويل ال تفكر إم يريدون أهل التفسري أبدا إال يف اصطالح املتقدمني مثل ابن جرير وحنوه

ها وهو يف احلقيقة ، آيات الصفات وأحاديث هل التأويل فهم الذين يأولون آيات الصفاتاملتأخرين إذا مسعت أ

؛ ألن التأويل الذي ال دليل عليه  حتريف حنن ال نوافقهم على أن هذا من باب التأويل نقول هو حتريف يف الواقع

التأويل هم الذي يصرفون ظواهر  حتريف وتغيري للمعىن عما أراد اهللا إمنا هذا هو املعروف عند أهل العلم أن أهل

؛ وأنه لو صاغ  وجل ومن فوائدها: وجوب تعظيم اهللا عز . ؟ باألمساء والصفات نعم الكتاب والسنة فيما يتعلق

وأن  ((؟  ؟ أنه خصص بعد التعميم وين التخصيص بعد التعميم القول على غريه مل يصغ القول عليه ووجه ذلك

فإن القول على اهللا بال علم الشك أا من السوء  )) بالسوء والفحشاء (( هذا ختصيص بعد قوله: )) تقولوا

وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل اهللا قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آبائنا أو لو كان آبائهم ال  ((  . والفحشاء

نتبع ما ألفينا عليه قالوا بل  ((؛ بقوله:  : ذم التعصب بغري هدى من فوائد اآلية )) يعقلون شيئا وال يهتدون

:  ومنها . أولو كان آبائهم )) ((وجل:  مع أن آبائهم ليس عندهم عقول وال هدى كما قال اهللا عز )) آبائنا

؛ هم يقولون نتبع ما ألفينا عليه آبائنا واملتعصب  أن من تعصب ملذهب مع خمالفة الدليل ففيه شبه من هؤالء

؛ والواجب أن اإلنسان إذا قيل له اتبع ما أنزل اهللا  أن يقول  شبه منهم ملذهبه ما وجدنا عليه مشائخنا فهذا فيه

أما االنقياد لقول  )) اتبعوا ما أنزل اهللا ((االنصياع إال إىل ما أنزل اهللا : أنه ال جيب  ومن فوائدها . مسعنا وأطعنا



مة و قد سبق أن أهل العلم قد عامل أو ما أشبه ذلك فال ال انقياد إال ما أنزل اهللا عزوجل وهو الكتاب واحلك

اختلفوا فيما قاله الصحايب وأن مذهب اإلمام أمحد أنه حجة ما مل خيالف الدليل أو يعارضه قول صحايب آخر؛ 

فإن خالف الدليل طرح واتبع الدليل وإن عارضه قول صحايب آخر وجب الرتجيح وينظر أيهما أقرب إىل الكتاب 

هما أقرب إىل الكتاب والسنة فإننا ننظر أيهما أقرب إىل الصواب من حيث ؛ فإن مل نعلم أي والسنة فيؤخذ به

ما يقول  )) اتبعوا ما أنزل اهللا ((: بيان عناد هؤالء يقال:  ومن فوائد اآلية . ؛ والصحايب خيلفون يف هذا العلم

: أن كل من خالف  من فوائدها و اتبعوا ما حنن عليه ما أنزل اهللا فيعاندون ويقولون بل نتبع ما ألفينا عليه آبائنا .

مث قال اهللا   .))  ال يعقلون شيئا وال يهتدون : ((؛ من قوله احلق وما أنزل اهللا فليس بعاقل وليس عنده هدى

هل جيب اتباع تفسري من أخذ عن الصحابة كقتادة شيخ  السائل :))  ومثل الذين كفروا كمثل ((تعاىل: 

،  واهللا فيه خالف بني أهل العلم ومل يتبني يل أن الصواب وجوب إتباعه،  د أي نعمهوجما الشيخ : وجماهد

 )) ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما ال يسمع إال دعاء ونداء ((وله: قوجوب إتباع فيه نظر. طيب و 

 صوتا تستجيب للناعق وهي ما تسمع إال اليتيستفاد منها: أن هؤالء يف إتباع آبائهم مثل البهائم .  إىل آخره

:  ومن فوائدها أيضا على تفسري اآلخر . دعاء ونداء ما تفهم شيئا تعقله وتفهمه وتعرف فائدته ومضرة خمالفته

صم بكم عمي فهم ال  ((أن هؤالء والعياذ باهللا قد طبع على قلوم فال يسمعون ما يدعون إليه من احلق 

لكن هذا القول كما  ال ميكن أن تستجيب هلم نعمصنام ومنها على التفسري الثالث: أن هذه األ . )) يعقلون

؛ ألن األصنام ال تسمع فال ينطبق التشبيه عليه وهو يقول مبا ال  تعلمون وإن كان اختاره ابن جرير لكنه ضعيف

يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما  ((مث قال اهللا عزوجل مبتداء درس اليوم:   . يسمع إال دعاء ونداء

؛ ألن النداء يستلزم انتباه املنادى وكل من دعي إىل  أوال تصدير احلكم بالنداء يدل على االهتمام به )) رزقنكم

النداء بوصف  )) يا أيها الذين آمنوا ((؛ وأيضا  شيء بأداة تقتضي االنتباه فهو دليل على أمهية هذا املدعو إليه

؟ طيب  : أن خمالفته نقص يف اإلميان واضح ؛ ومنها ان؛ منها: أن املأمور به من مقتضيات اإلمي اإلميان له فوائد



، إغرائهم بأن ميتثلوا ألن اإلنسان إذا ذكر بوصف  ومن فوائده أيضا التصدير باإلميان يا أيها الذين آمنوا اإلغراء

يش هو يقتضي االمتثال فإنه يغريه مثل أن أقول يا أيها الكرمي قد نزلت بك ضيفا معناه أنا أغريه ذا اللفظ و 

كلوا فعل أمر وهل هو ))  يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقنكم ((؛  ؟ على أن يكرمين أي نعم عليه

يا أيها الناس كلوا مما في األرض  ((:  كما سبق يف قولهللوجوب أو لإلباحة أو للندب ؟ قلنا إنه صاحل هلا  

إذا صار اإلنسان إذا مل يأكل مات وال تضرر فهنا يكون  يكون للوجوب إذا توقفت عليه احلياة )) حالال طيبا

؛ ويكون للندب إذا ترتب عليه فائدة  ويكون لإلباحة كما هو األصل مر للوجوب جيب عليه أن يأكل نعماأل

؛ فإن هذا يكون  شرعية مثل السحور للصائم والفطور للصائم وأكل اإلنسان مع ضيفه تأنيسا وما أشبه ذلك

،  يعين معناه أنه إن هذا شيء مباح لكم )) كلوا ((:  ؛ فقوله ويكون اإلباحة فيما عدا ذلك؛  ؟ مستحبا أيش

: إذا جعلتم األمر هنا للوجوب ولالستحباب ولإلباحة معناه أنكم  ؛ فإذا قال قائل أن هذا شيء مباح لكم

؟ قلنا نعم حنن نرى  عانيهاستعملتم كلمة واحدة يف عدة معاين وهو ما يعرب عنه باستعمال املشرتك يف مجيع م

؟ إذا كان اللفظ صاحلا هلا  ذلك أن استعمال املشرتك يف مجيع معانيه إذا مل يكن بينها تضاد جائز وما املانع منه

((كلوا من ؛  ؟ كما أننا حنمل العام باالتفاق على مجيع أفراده وال تنافر بينها فما املانع أن حنمله على كل املعاين

حىت يأكل اإلنسان  ؟ الظاهر أا لبيان اجلنس نعم من هذه هي للتبعيض وال لبيان اجلنس )) طيبات ما رزقنكم

طيبات ما رزقنكم الطيب احلالل وقيل املستلذ مثل ما تقول هذا ))  من طيبات ما رزقنكم (( ؛ وقوله: مما شاء

لطيب املستلذ قيل إن املراد با؟ قيل إن املراد بالطيب احلالل  فهمتم طعام طيب وهذا طعام خبيث يعين ردي

؟ واحلرام وأن من عاش على  فعلى القول األول يتبني من اآلية أن الرزق يشمل احلالل ويش بعد واملستطاب نعم

؛ وهلذا قال  ؛ ولكن الرزق املأمور به هو احلالل وهذا هو األصح ، يقال إنه مرزوق حمرم فإنه يقال إنه مرزوق

وليس ؛ فكل وعلل ذلك بأنه رازق كل اخللق "  الرزق ما ينفع من حالل وضدهو " :  السفاريين يف عقيدته

خملوق بغري الرازق؛ ومعلوم أن من اخللق من رزقه حرام وال ال؟ فال ميكن أن تقول هذا اإلنسان الذي يعيش 



من احلالل أو أنه احلالل  ؟ املستلذ واملستطاب نعم ؛ إذا الطيبات يكون املراد ويأكل ويشرب إنه غري مرزوق

((ما ؛ وقوله:  يكون حالال ويكون حراما لكن املأمور به احلالل الذي رزقنكم؛ ويكون فيه دليل على أن الرزق

(( فإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى أي أعطينكم فالرزق العطاء ومنه قوله تعاىل:  )) رزقنكم

؛ ويف  : الثناء ما معىن الشكر؟ الشكر يف اللغة ؛ او اشكر  )) واشكروا هللا ((  . )) والمساكين فارزقوهم منه

؛ ومنها أي من طاعة املنعم استعمال النعمة فيما  : القيام بطاعة املنعم هذا الشكر القيام بطاعة املنعم الشرع

كلمة اشكروا هذا الفعل يتعدى بالالم ويتعدى   )) اشكروا هللا ((؛ وقوله:  ؛ فإن هذا من شكر اهللا خلقت له

ملا أمر  )) اشكروا هللا ((؛ وقوله:  بنفسه فيقال شكرته وشكرت له فإذا كانت الالم للتعدية فليس هلا معىن

، أكل من طيبات ما رزق لكن مل يشكر لقوله  باألكل أمر بالشكر وأكثر الناس امتثل األمر األول وترك الثاين

إن كنتم هذه إن شرطية ))  واشكروا هللا إن كنتم إياه تعبدون ((قال:  )) ل من عبادي الشكوروقلي ((تعاىل: 

؟ إن كنتم إياه  ، ليس خرب كان ، ال ليس خرب كان وكان فعل الشرط والتاء اسم كان وإيا خرب كان منصوب ا

 ؟ ال جيوز قطعا وال ما جيز ما هي إيا ضمري منفصل من ضمائر النصب والتاء اسم كان تبقى هذه خرب كان جيوز

؛ إذا إياه مفعول لتعبدون مقدم مثل إياك نبعد  ؛ إذا قلنا إن كنتم إياه معناها كأنكم أنتم اهللا وهذا فاسد املعىن

قيل إنه ال حيتاج يف مثل هذا الرتكيب إىل جواب  ؟ ؛ وأين جواب الشرط مفعول مقدم وتعبدون مجلتها خرب كان

إن   ((؛ وقوله:  : إن كنتم إياه تعبدون فاشكروا له وابه حمذوف يفسره ما قبله والتقدير؛ وقيل إن ج وهو الصحيح

؛ والعبادة هي التذلل، التذلل هللا عزوجل بالطاعة وذلك  يعين إن كنتم خملصني له يف العبادة )) كنتم إياه تعبدون

مذلل لسالكهم وهو إىل اآلن بفعل أوامره واجتناب نواهيه مأخوذة من قوهلم طريق معبد أيش معىن معبد؟ 

يعين كنتم تذللون له حقا فكلوا من  معروف عند الناس يقال هذا طريق معبد وال ال إىل اآلن موجود ذا املعىن

رزقه واشكروا له وال تكونوا كالذين ال يشكرون أو كالذين حيرمون بعض الرزق مثل يف اجلاهلية حيرمون األشياء 

بعض األطعمة أو بعض األشربة بدون دليل يكون بشاا ألهل اجلاهلية الذين  يقولون هذا حرام فالذي حيرم



حرموا أشياء بدون دليل مثل حبرية والسائبة والوصيلة واهلام وما يف بطون األنعام قالوا خالصا لذكورنا وحمرم على 

ما حكم إن شك  ئل :السا  .أزواجنا وإن ظهر ميت فهم فيه شركاء وإن يك ميتة فهم فيه شركاء هذا من اجلهل

وذه املناسبة نشر اليت نشرت وزعت عند الناس عن رابطة العامل  األصل حل شكك فاألصل الشيخ :؟  يا شيخ

كذلك الكريي أظن وبعض      إن هذا اجلنب البقرة الضاحكة هي ما هي تضحك نعم هذا كالم اإلسالمي

؛ ومبا أن شيخ عبد العزيز بن باز هو رئيس الرابطة  حرامقالوا إن هذا  الصابون الكامي املهم عد كاتبني هلم بيان

جاءهم هذا يف اجتماعاا اتصلت به وسألته قال واهللا ما أدري لكن الكاتبني للرابطة نسأهلا عن هذا من أين 

وال يستبعد إن هذا من بعض الشركات ألن بعض  التجارة وحنن بانتظار اجلواب نعموزارة اخلرب والكاتبني كذلك 

؛ جيوز مثال أن هناك  ركات ترتوج إذا شافت إن هذا الشيء ناجح جعلت فيه علة هذا الشأن كثر الناس فيهالش

بان هذه وقالت واهللا هلا شهرة عاملية وصار الناس يأخذون منها إذا حنطها يف جاأل شركات أخرى تزاحم شركة

أنتم كلوا حىت يتبني التحرمي واهللا ما عندنا علم و  جدا كثر عنه السؤال قال الكالمالبالء واهللا أعلم إن اآلن وال كثر 

الصحف هذا بأنه يكتب  ينوحنن اآلن بانتظار جواب الشيخ إن شاء اهللا تعاىل و نشوف هذا ميكن بعد نعم

أيه املشكلة اآلن ما هناك شبهة  الشيخ :؟  حىت تنب احلرمة ترك هذا العمل الشعيبيعين مثال  السائل : ؛ الشيء

كيات أيضا ذ يف مسألة الوارد من اخلارج من امل؛ كذلك االشتباه  صل ما هناك الشبهة على األصليعين على األ

،  صار فيه اشتباه وكالما كثر هذا نعم حيث من األصل بالذبائح التحرمي هذه قد نقول إن األحسن تركه

 ؛ ؟ احلل ش األصل فيهااألحسن تركه واحلمد هللا الشيء الذي ما فيه شبهة كثري سواه لكن أجبان الشبهة وي

قالوا فيه إن  السائل :؛  ألصل احلل حىت يتبني التحرمياوأا لو كان من نصراين أو يهودي أو جموسي أو غريه 

على كل حال  الشيخ :؟ فيه حلم اخلنزير أو شحم اخلنزير ط ختلأنه  تأعلن شركة ترامرو تعمل فيه سبع السنني

ألنه أمر  )) إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة ((؛  انتظار جوابهنشاف دحني حنن إن شاء اهللا يف 

؛ واعلم قبل أن نتعدى اآلية أن هذا الذي أمرنا به حنن املؤمنني واحلمد هللا أمر به الرسل كما  باألكل من الطيبات



(( يا أيها :  المرسلين فقال تعالىإن اهللا أمر المؤمنين بما أمر به  (قاله النيب عليه الصالة والسالم قال: 

 )) (( يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحاوقال تعاىل:  )) الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقنكم

؛ ألن الرسول عليه الصالة السالم قارن بني اآليتني ويف  وذا املعىن أو ذا احلديث يتبني لنا معىن الشكر متاما

الشكر الذي أمر به  فدل على أن )) (( يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا آية الرسل قال:

؛ واحلصر أيش؟ إثبات احلكم  إمنا أداة حصر )) إنما حرم عليكم الميتة ((  . هو العمل الصاحل املؤمنون نعم

يعين ما حرم  )) عليكم الميتة إنما حرم  ((؛ فالتحرمي حمصور يف هذه األشياء ومعىن  يف املذكور ونفيه عما سواه

 )) حرم عليكم ((؛ طيب  ؛ ما حرم عليكم إال امليتة ؛ خلوا بالكم يا إخوان ، ما حرم إال امليتة عليكم إال امليتة

؟  ويش معىن حرما علينا )) حرم عليكم الميتة ((؛ وقوله:  ومعىن حرم عليكم أي منعكمالتحرمي مبعىن املنع 

 ؟ الدليل اآلية اليت قبلها ؛ ما الدليل على أن املراد حترمي األكل إليها ؟ ال حرم علينا األكلحرمها علينا أن ننظر 

فكأنه قال كلوا مث  إنما حرم عليكم )) ((:  مث قال))  يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقنكم (( :

: ما مات حتف أنفه؛ يعين بغري  يتة يف اللغة؟ امل امليتة ويش امليتة )) (( إنما حرم عليكم الميتة:  استثىن فقال

ت من عال فماتت وما أشبه ط، سق ، مات حتف أنفه يعين بغري فعل منا أصيبت البهيمة املرض فماتت فعل منا

؛ وهذا مما كان فيه االصطالح أعم من اللغة وهو قليل   : فامليتة ما مات بغري ذكاة شرعية ؛ أما يف الشرع ذلك

؛ فهنا امليتة شرعا: ما مات  أن االصطالح أخص من اللغة لكن أحيانا يكون االصطالح أعمكما سبق األكثر 

؟  ، طيب ما ذكي ومل يظهر الدم يسمى ميتة ؟ نعم بغري ذكاة شرعية فيشمل ما مات حتف أنفه يسمى ميتة

؛ إذا  تة مع أنه مذكى؟ مي ، ما ذكاه غري يهودي ونصراين ومسلم ؟ ميتة ، ما ذكي ومل يسمى عليها اسم اهللا نعم

أل هنا للعموم يعين إذا صارت أل للعموم معناه  )) الميتة ((؛ وقوله:  : ما ذكي بغري ذكاة شرعية امليتة يف الشرع

؟ إمنا حرم عليكم كل  يصح؛ فهنا لو نزعت أل وجاءت كل  أنك لو نزعتها ووضعت بدهلا كل استقام الكالم

( ؛ ورد يف الشرع ما خيصصها كما يف حديث ابن عمر:  ؟ اجلواب ال ؛ طيب هل هذه اآلية على عمومها ميتة



؛ اجلراد  إذا يستثىن من ذلك أيش؟ اجلراد واحلوت ) أحلت لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان فالجراد والحوت

؛ ما هو الدليل على هذا  ؟ نعم معروف واحلوت كل مسك البحر صغار وكباره على حد سواء فميتته حالل كذا

قال  )) أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة ((االستثناء من هذا العموم ؟ الدليل قوله تعاىل: 

السنة قبل هذا من  القرآن ومن  ) صيد البحر ما أخذ حيا وطعامه ما أخذ ميتا (ابن عباس رضي اهللا عنهما: 

طيب هذا  ) حلت لكم ميتتان ودمان فأما الميتتان فالجراد والحوتأ : (قليل قرأناها عليكم حديث ابن عمر

؛ أما طبعا احلل ما يستثىن  ؟ يف مسألة النجاسة ؟ أو هذا يف املسألة النجاسة واحد يستثىن من هذا ميتة اآلدمي

مجيع وجوه االنتفاع حبيث ال ينتفع منها  )) حرمت عليكم الميتة ((؛ طيب هل يعلم قوله:  إال اجلراد واحلوت

 السياق يدل على أن املراد األكل الشيخ :؛  ظاهرها هكذا الطالب :بإهاب وال عصب وال شعر وال غري ذلك ؟ 

؛ وهلذا لو أنه انتفع ا يف غري األكل  إمنا حرم أكلها ) ( إنما حرم من  الميتة أكلها:  ؛ وهلذا جاء يف البخاري

، يكون طاهرا مثل جلد غري امليتة يعين لو أن  ن اجللد خاصة إذا دبغ صار طاهرا على القول الراجحفهو جائز لك

شاة ماتت وأخذنا جلدها ودبغناه جاز أن نستعمله يف املاء الذي نشرب ويف اللنب ويف الدهن ويف العسل ويف 

؛   يعين حباال ميكن جنعلها حباال؛ حلمها شحمها عصبها جيوز أن جنعله أوتارا  ؛ ألنه يكون طاهرا غري ذلك

: أمل يقل الرسول عليه الصالة والسالم ملا قيل له  ؛ فإذا قال قائل كذلك أيضا شحمها أن نوقد به جنعله وقودا

؛ قالوا يا رسول اهللا أرأيت شحوم الميتة  إن اهللا حرم الخمر والميتة والخنزير واألصنام( حني حدث فقال 

؟ اجلواب  فكيف اجلواب )؛ فقال ال هو حرام  بها الناس وتدهن بها الجلود بحصويستفإنها يتلى بها السفن 

إن اهللا حرم  (أن قوله عليه الصالة والسالم هو حرام يعين بيع هذه األشياء ألن الكالم ويش هو فيه؟ يف البيع 

 الميتة والدم ((طيب قوله:   ليس بأكل.وهذا  ) إنما حرم من الميتة أكلها (ويؤيد ذلك قوله:  ) بيع الخمر

، حىت دم  ، حىت دم اآلدمي ؛ والدم هنا يشمل كل دم حىت دم اآلدمي؟ أي نعم يعين وحرم عليكم الدم ))

؛ بقي أن يقال الدم هنا مطلق لكنه قيد يف بآية األنعام بكونه مسفوحا  البعري؟ أي نعم، حىت دم البعري؟ نعم



فاملراد الدم املسفوح الذي خيرج من امليتة الذي خيرج من البهيمة  )) فوحا(( إال أن يكون ميتة أو دما مسفقال: 

؛ فما كان يف املذكاة بعد  قبل خروج روحها فأما ما كان بعد خروج الروح فليس مبحرم إذا كانت مذكاة طبعا

 ؟ ولو جرى على األرض وعلى هذا فالدم الذي يكون يف القلب خروج روحها من الدماء فهو طاهر حالل

؛ وكذلك ما يبقى يف العروق  ؟ أليش ألنه غري مسفوح ؟ دم قطع الدم تأخذ بيدك حالل ، حالل حالل

               وعيةواأل



العلة ما  ،ال الشيخ :؟  نفس العلة هي ما يكون السائل :ميكن أيه؛  الشيخ : البهيمة  بعد خروج الروح السائل :

 حىت هذا الشيخ :هذا للضرورة  السائل : أيه حرام؛ السائل :،  هو اللحم الذي خيرج منه هذا الدم ما هو حبالل

  نعم كيف  الشيخ :حالل  عقره اإلنسانما   السائل : . أصله كل شيء خيرج بعد خروج روح املذبوح فهو طاهر

ال ما قال إال الكبد  الشيخ :  ) إال الكبد والطحال( شيخ ما هو االستثناء يا شيخ يف قوله:  السائل :

هذا شيء  الشيخ : ليش يقول إحدانا  السائل : . والطحال قال أحل لنا وال مينع أن يكون غريها أيضا حالل

اخلنزير  )) ولحم الخنزير (())  والدم ولحم الخنزير ((طيب   قتادة لكن هذا شيء خاص .خاص هذا أبو 

قل ال أجد فيما أوحي  ((وجل:  ؛ وإمنا حرم ألنه رجس هكذا قال اهللا عز ؟ مجيع أجزائه معروف واملراد بلحمه

الرجس أشد  )) جسإلى على محرما طاعم يطعمه إال أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه ر 

 أكل العذرة  جناساتبهلذا يقولون إن اخلنزير مشهور ؛ و  من النجس وهو شامل رجس للنجاسة احلسية واملعنوية

ومن تغذا بشيء تأثر به وهلذا  ؛ وأنه مشهور بعدم الغرية أيضا يرى الذكر ينزل على أنثاه ويدك هلا يدك هلا يعين 

شه  وال كأنه قبل طفل  الغرية جييء صاحبه وميشي وإياه ويأخذ برأس زوجته فيقبلها  بدون أي واألوربيون فاقد

اهللا تعاىل بني بل حصر   . )) فإنه رجس ((وجل:  وسواء كان هذه العلة أو لكن يكفينا قول اهللا عز صغري نعم

؟ نعم  ؛ وقد سبق أنه يستثىن من امليتة رشيدامليتة والدم وحلم اخلنزير وما أهل به لغري اهللا :التحرمي يف هذه األشياء

نعم هذا باعتبار أجناس امليتات وما الذي يستثىن من امليتة  الشيخ :؛  ميتان: اجلراد والسمك الطالب : ؟ امليتة

عبادة ؟ االنتفاع ا فيما ال يؤثر على  ، االنتفاع ا إمنا حرم امليتة أكلها الطالب :؟ نعم  ؟ امليتة ؟ وليد نفسها

؟ أنه لو ادهن بدهنها فإنه ال جيوز ألنه  ؛ ويش معىن قولنا ال يؤثر على العبادة ؟ أي نعم اإلنسان ال بأس به نعم

السفن  يلطالدهن أو الشحن يف دهن اجللود و  يستلزم أن يتنجس بدنه وثوبه وهذا خيل بعبادته لكن لو استعمل

احلديث عن  الطالب :؟  عبد اهللا يا ليل على استثناء امليتنيواالستصباح فهذا ال بأس به كما تقدم؛ ما هو الد

أحلت لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان فأما الميتتان فالجراد والحوت  (النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال: 



يف  إن اهللا ذكرها يف هذه اآلية حصر احملرمات الطالب :؟  ومن القرآن الشيخ :)  وأما الدمان فالطحال والكبد

(( أحل لكم صيد إن اهللا ذكر ميتة البحر يف قوله:  الطالب :؟  حصرها يف هذه اآلية الشيخ :،  هذه اآلية

؛  نعم، الشاهد؟ طعامه )) صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة (( الشيخ :))  البحر وطعامه متاعا لكم

ما  الشيخ :،  سفوحاملالدم املراد به  الطالب :؟  ؟ حممد ؛ طيب الدم ما املراد به قال ابن عباس: وما وجد ميتا

نعم تقييده بقوله  الشيخ : )) أو دما مسفوحا ((تقييده يف آية أخرى:  الطالب :؟ ا الدليل على أنه مسفوح

،  ما خرج بعد خروج الروح الطالب :هل االستثناء منه شيء يا مجعة من الدم ؟  )) أو دما مسفوحا ((تعاىل: 

يعين ما ليس مبسفوح وهو الذي خيرج بعد ما خترج  الشيخ :،  وما اختلط باألعصاب الطالب :،  نعم الشيخ :

، بعد  أخذه يشمل امليتة ذكى، بعد ما يذكى البد ألنه بعد ما خترج الروحيحه الذي يكون يف احليوان بعد ما رو 

ألنه ما ميكن خترج الروح إال خيرج أيه  الشيخ :؟  خروج النفس عن الدم بالنحر أو ال السائل : . ما يذكى نعم

أوله جنس  السائل :أيهم؟  الشيخ :وهو الدم؟  مرينكيف فرقنا بني األ السائل :؛  ، هذا ما يعترب مسفوحا الدم

هو ما ميكن خيرج إذا مات ما ؛ ألنه أوله وآخره كله جنس مادام مسفوحا و  ما فرقنا بينهما الشيخ :وآخره طاهر ؟ 

؛ وهلذا من عالمة احلياة املنخنقة واملوقوذة واملطردية  من العروق بعد املوت مثل الذي يبقى ى، هذا يتسر ى يتسر

 ((وقوله:   ، ساح منها الدم األمحر أما هذا فليس بدم املسفوح . من عالمة حياا أا إذا ذحبت ساح منها الدم

احتواه جسمه؛ طيب وإذا كان  كل ما الشيخ :كله،  الطالب :عيسى ما املراد بلحمه؟  )) ولحم خنزير

 أبدا،  الطالب : ؟ ؛ هل يستثىن منه شيء حسني ، طيب أي نعم الطالب :؟  مطبوخا؟ مطبوخا ما جيوز، عام

 ا  ؛الواو حرف عطف على م )) وما أهل لغير اهللا به ((مث قال تعاىل:   ، صح . ال يستثىن شيء نعم الشيخ :

؛ ألن العطف يكون على  ، على امليتة، على امليتة ، ال أيش؟ حرممعطوف على وما اسم موصول يف حمل نصب 

؟ ألن املعطوف فرع والفرع ال يتفرع عليه شيء  أو معمول للعامل؛ وملاذا ال يكون العامل على آخر ما عطف

، فخالد ما يكون معطوف على بكر وبكر على عمرو وعمرو  فإذا قلت مثال: أكرمت زيدا وعمروا وبكرا وخالد



؛ ألنه األصل الذي وقع عليه عمل العامل فيكون املعطوف على هذا  زيد صح كلها معطوفة على زيدعلى 

فرع فال يكون خالد معطوفا على  الشيخ :،  فرع الطالب :؛ عمرو وبكر فرع وال أصل؟  األصل ال على الفرع

( ؛ ومنه حديث:  رفع الصوت، إهالل  أهل اإلهالل رفع الصوت )) أهل لغير اهللا به )) (( وما أهل ((؛  بكر

وذلك بأن يذكر عليه اسم غري اهللا ولو ذبح هللا  )) أهل به لغير اهللا (()  إذا استهل المولود صارخا فقد ورث

، أو  ، أو باسم ميكائيل ، أو باسم جربائيل ، أو باسم حممد صلى اهللا عليه وسلم : بأن يقول باسم املسيح مثل

؛  كله يكون أهل به لغري اهللا   ، أو باسم ملك فالن نعم ، أو باسم الرئيس فالن ، أو باسم القومية باسم الوطن

 )) أهل به لغير اهللا ((،  ؟ ولو ذكر اسم اهللا نعم ؛ ولو ذكر اسم اهللا أو ذبح جلن أو للشيطان أو ما أشبه ذلك

راهللا ورسوله وما ليس عليه ؛ ألنه شرك وما كان شركا فهو حرام ليس عليه أم بأن قيل باسم فالن هذا يكون حراما

 ؟ ال جيوز ؛ إذا أهل به لغري اهللا وهللا بأن قال باسم اهللا وباسم نبيه أمر اهللا ورسوله فهو رد باطل فال يكون حالال

( أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل ؛ قال اهللا يف حديث قدسي:   اهللا، ما حيل أيضا ألنه أهل به لغري

ما أهل به هللا  ؛ طيب وعلى هذا فال حيل ما أهل به لغري اهللا وهللا ) تركته وشركهعمال أشرك فيه معي غيري 

فإنه ال حيل لك ما يؤخذ من  الشيخ :،  ال جيوز الطالب :؟  مرادا به غري اهللا بأن ذبح للصنم وقال باسم اهللا

بعيد أن يكون معنا  وحيتمل أن يكون وهو نعم )) وما ذبح على النصب ؛ يؤخذ من قوله تعاىل: (( هذه اآلية

؛ يف  ما ذبح على النصب ما أهل به لغري اهللا ولكنه بعيد؛ ألن اهللا مجعهما يف آية واحدة واجلمع يقتضي املغايرة

حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير اهللا به والمنخنقة والموقوذة  ((سورة املائدة 

وما  ((مع أنه قال يف أثناء اآلية:  )) ا ذكيتم وما ذبح على النصبوالمتردية والنطيحة وما أكل السبع إال م

؛ وهل منه أن أذبح هذه الذبيحة  إذا ما ذبح لغري اهللا ولو ذكر اسم اهللا عليه وحده فهو حرام )) أهل لغير اهللا به

لكن  الطالب :،  ، نعم أنا ذحبتها هلم ؟ ذحبت هذا لغري اهللا للضيف كيف الشيخ :ال،  الطالب :؟  للضيف

يعين قصد ا إكرام الضيف فال يدخل ما يف شك كما  الشيخ :،  القصد ا أن يكرم الضيف فال يدخل فيها



وتعظيمه تعظيم عبادة  ؟ ال، وإن ذكر بذلك التقرب إليه لو ذبح هذه الذبيحة ألوالدها ليأكلوها هل هي حرام

لناس والعياذ باهللا إذا قدم رئيسهم أو كبريهم يذحبون بني فإنه حرام كاملذبوح على النصب متاما؛ وقد كان بعض ا

يديه القرابني ذبائح تعظيما له ال ليأكلها لكن تذبح مث تطرح يف العامل هذا يكون قد ذبح على النصب ولو ذكر 

هللا تقدم لنا يف باب التوحيد إنه ال يذبح  الشيخ :؟ له الذي يعتقد دون فعل  السائل :اسم اهللا فهو حرام ؛ 

مبكان يذبح فيه لغري اهللا أما إذا ذبح مبكان الختصاصه بسبب معني كما لو كان أكثر فقراء أو كما ذحبوها لقرابة 

؟  احلجر ويش السائل :  . له فيه مبعىن ال خيتص بالبقعة وال خيتص بصنم أ ما أشبه ذلك فال بأس أي نعم

 الشيخ :صدقة للموتى  السائل : ال ما فيها بأس . الشيخ :؟ عنده احلجر عندنا موجود وبعض الناس يذحبون 

. ال  ال بدعة هذه ال تفعل الشيخ :،  وهو للموتى السائل :،  ، واهللا ما فيها بأس لكنها بدعة ، نعم صدقة يعين

هذه ما هي بدعة وإال صدقة الشك إا جتلب اخلري إمنا كوا يذبح ذبائح ويكون هلا شهرة ودعوة هذه من 

شيخ    السائل :.  ال بأس ا وهو من أسباب اخلري كون اإلنسان يتصدق بصدقة خفية مثال فهذا  البدعة لكن

ال إذا كان للموتى على سبيل التعبد  الشيخ :؟  ، كلمة األخرية مل يقل وال املوتى كلمة األخرية قلنا املوتى

  ؛ طيب حتبون نستمر وال . ما فيها شيءوالعظيم وهو ما جيوز يتقرب إليه أما إذا كان للميت لينتفع ا لثواا 

: فضيلة اإلميان حيث وجه اهللا اخلطاب إىل املؤمنني فهم أهل لتوجيه اخلطاب إليهم  من فوائد هذه اآلية الكرمية

ومن  )) كلوا ((: وجوب األكل من الطيبات ما رزق اهللا؛ لقوله:  ومن فوائدها )) يا أيها الذين آمنوا ((لقوله: 

واخلبائث  )) من طيبات ما رزقنكم ((؛ لقوله:  أيضا ويدل باملفهوم : على أن اخلبائث ال يؤكل منهافوائدها 

: أن ما حيصل عليه املرء من مأكول فإنه من  ومن فوائدها . )) ويحرم عليهم الخبائث ((؛ لقوله تعاىل:  حمرمة

ومن فوائدها: توجيه  . )) ما رزقنكم ((ه: ؟ من قول ؛ من أين يؤخذ رزق اهللا وليس لإلنسان فيه إال السبب فقط

،ال ؛ توجيه املرء إىل طلب الرزق من اهللا؛ لقوله:  كلوا ؟  ؛ من أين يؤخذ وجل املرء إىل طلب الرزق من اهللا عز

:  ومنها فإذا كان هذا الرزق من اهللا تعاىل فلنطلبه منه مع فعل األسباب اليت أمرنا بفعلها . )) ما رزقنكم ((



؟ من  ن أين تؤخذم؛  يف ذلك : وجوب اإلخالص له ، ومنها )) واشكروا هللا (( : لقوله ؛ ر هللاكالشوجوب 

:   ومنها . )) إن كنتم إياه تعبدون (( ؛ لقوله: : أن الشكر من حتقيق العبادة ومنها . )) هللا ((:  الالم يف قوله

: رمحة اهللا  ومنها . )) إياه تعبدون ((؛ من قوله:  ؛ ويؤخذ من تقدمي املعمول وجوب اإلخالص هللا بالعبادة

؛ وثانيا من  ؛ ألن يف األكل حفظا لصحتهم : من أمره إياهم باألكل ؛ أوال سبحانه وتعاىل بعباده من وجهني

؛  وجل ؛ فيستفاد من هذه اآلية إثبات رمحة اهللا عز فإن الرزق بال شك من رمحة اهللا )) ما رزقنكم ((قوله 

 )) مما رزقنكم ((:  ؛ وقوله الوجهني األمر باألكل ملا فيه من حفظ البدن  الشيخ : ؟ وجهني ما مها السائل :

 ((؛ ))  واشكروا(( ؛ ))  كلوا ((من قوله:  الشيخ :))  كلوا ((  الطالب : : الرد على اجلربية ؟ ومنها .

فعل العبد فدل هذا على أن للعبد فعال يوجه إليه اخلطب بإجياده ولو كان  كل هذه أضيفت إىل))  وتعبدون

(( إنما حرم مث قال اهللا تعاىل:  . ليس للعبد فعل لكان توجيه اخلطاب إىل العبد بإجياده من تكليف ما ال يطاق

ناقشنا فيها  )) لميتةا ((، وقوله:  ما كملنا اآلية )) عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير اهللا

،  ؟ نعم امسك خالد أظن ؟ ما حمل ما من اإلعراب )) وما أهل به لغير اهللا ((طيب قوله:   . ؟ نعم تقولون

ال اسم موصول  الطالب :؟  ، يف األمرين مجيعا ؟ نعم ؟ توافقونهأ مبتد الشيخ :، أ اسم موصول مبتد الطالب :

: ميتة والدم وحلم  قوله  الطالب : ؟ وهو الشيخ :،  معطوفة على ما سبق الطالب :؟  والثاين الشيخ :،  صحيح

؛ طيب  األول أي نعم معطوف على األول الشيخ :،  األول طبعا الطالب :؟  على كل الثالثة الشيخ :اخلنزير، 

 (( و ، ألنه رفع الصوت رفع الصوت  الطالب : ؟ )) أهل به لغير اهللا ((؛ ما معىن  ي يف حمل نصب إذاهف

أهل به  ((أيه ويش معىن  الشيخ :،  ذبح أوكل ما عمل بشيء بدون اهللا سبحانه وتعاىل )) أهل به لغير اهللا

نعم ذكر عليه اسم غري اهللا بأن قيل باسم الرسول  الشيخ :،  ذكر عليه اسم غري اهللا الطالب :؟  )) لغير اهللا

 فمن اضطر (( )) فمن اضطر ((مث قال اهللا تعاىل:   . ذلكباسم النيب باسم جربائيل باسم ميكائيل أو ما أشبه 

، أما قوله:  بضم النون )) من اضطر (( و )) فمن اضطر ((:  قراءتان))  فمن ((:  ، عندي يف قوله ))



؛ وأما الضم فمن أجل اإلتباع  على هذه القراءة فاألمر فيها واضح للتخلص من التقاء الساكنني ((فمن اضطر))

هنا شرطية  )) من ((؛ وقوله:  ففيها قراءتان )) فمن اضطر ((:  أسهل من قوله )) فمن اضطر ((لضمة الطاء 

اسم مفعول وال تستعمل إال اسم  )) اضطر ((:  ؛ وقوله والفعل بعدها فعل ماضي يف حمل جزم فعل الشرط

؛  ؛ ألن اضطر أوقع غريه يف ضرورة : اضطر مفعول يف مثل هذا األمر يف مثل هذا السياق ما يصح أن نقول

، احلاجة كمال والضرورة البد  ؛ والضرورة فوق احلاجة ؛ فمعىن اضطر يعين أجلأته الضرورة واضطر وقع يف الضرورة

إنما حرم  ((ه:  بعد قول . لألكل ألنه جاء أي أجلأته الضرورة ألي شيء )) فمن اضطر ((؛ وقوله:  منها

إذا جعلنا الضرورة شرطا  جلأته الضرورة إىل أكل هذا احملرم لكن بشرطني بل بثالثة شروطأيعين فما  )) عليكم

وحنن نريد أن نعرب  )) غير باغ وال عاد ((؛ وال عاديا  ؛ وأن ال يكون باغيا : أن يوجد ضرورة فبثالثة شروط

 باغ ((أن يعرب لنا  رشادونريد من ))  (( اضطر:  غري فنقول هي منصوبة على احلال من نائب الفاعل يف قوله

،  كسرة الطالب :؟  وعالمة جره الشيخ :جمرور باإلضافة  الطالب :؟  أيه كمل الشيخ :،  جمرور الطالب :؟  ))

فيها  الطالب :؛  ما يوافقه الشيخ :ال،  الطالب :؟  توافقونه على هذاكسرة ظاهرة على آخره ؛ هل  الشيخ :

ذا عالمة جره كسرة املقدرة على الياء احملذوفة التقاء الساكنني منع من ظهورها الثقل ؛  الشيخ : حمذوف، إ

اختلف املفسرون  )) غير باغ وال عاد ((؛ قوله:  )) عاد ((، ومثلها  والتنوين هنا يسمونه تنوين عوض عن حركة

، املعتدي الذي  ؛ والعادي العاصي بسفره فقيل الباغي هو اخلارج على اإلميان وهم البغاة )) (( باغ وعاديف: 

، الباغي هو اخلارج على اإلميان  ؟ نعم عصى بسفره فسافر سفرا حمرما؛ هذا الباغي والعادي فهمتم يا مجاعة

ا أكل امليتة ولو اضطر إىل ذلك؛ البد من الشرط من الشرطني: ؛ فهذان ال حيل هلم والعادي العاصي بسفره

؛ ألن اهللا تعاىل  ؛  فإن كان باغيا أو عاديا مل حيل له أن يأكل ولو مات انتفاء العدوان ؛ ؛ انتفاء البغي ضرورة

ر املعصية أيضا اشرتط غري باغ وال عاد؛ وألنه ليس أهال للرأفة والرمحة حىت يرحم فإن اخلروج على اإلمام حمرم وسف

، بالتوبة واإلقالع فينوي أنه تائب  ؟ بالتوبة حمرم وألنه ميكنه التخلص من هذا احملرم حىت يباح له األكل مباذا



:  ؛ وقال بعض أهل العلم أفهمتم؟ نعم  ، ، أكل امليتة ويقلع عن هذا ويكون ذلك مبيحا سببا يبيح له األكل

لعادي املتجاوز للحد املباح له يعين الذي يأكل زائدا على الضرورة فالعادي املراد بالباغي الطالب ألكل امليتة وا

وال عاد يف أكلها حبيث  أي غري طالب ألكل امليتة نعم )) غير باغ ((؛ يعين  من الزيادة والباغي من الطالب

ما يف ضرورة إال إذا  لعاملها ألنه يف احلقيقة  هذا الرأي تكون احلال هنا شبه مؤكدة يأكل أكثر من ضرورته وعلى

ب يأكل امليتة نقول هذا ؛ فإن اإلنسان إذا مل يضطر وذه كان ال يريد أكل امليتة وال يزيد على ما حيتاج إليه

؛ هذا القول يضعفه أن األصل يف احلال  ؛ إذا مل يضطر وأكل أكثر من ضرورته نقول هذا عاد باغي نعم

(( فمن اضطر في مخمصة غير :  وقد قال اهللا يف سورة املائدة؛ ويقويه أن القرآن يفسر بعضه بعضا  التأسيس

 ألن الذي ال يأكل إال يف نعم)) (( غير باغ:  تفسر قوله )) في مخمصة ((ألن قوله:  )) مثإلمتجانف 

غري متجانف السم والذي متجانف السم معلوم أنه وقع يف العدوان فال والذي  خممصة ما ابتغى أكل امليتة نعم

؛ غري باغ أي غري  ؟ ال حيل وهذا القول ذا التأييد يف اآلية األخرى يكون أصح أن املراد غري باغ أيشميكن أن 

؛ ميكن واحد متوت له شاة طيبة كثرية  ؟ نقول نعم ميكن تقولون هل أحد يبتغي أكل امليتةقد ؛  مبتغ ألكل امليتة

ا هلم ميكن هذا حنن احلمد هللا بطبيعتنا ويقدمه ويتحسف ا وجييء عنده ضيوف نعم اللحم ويأسف عليها

قالوا ما  ((قال اهللا:  يف اجلاهلية يأكلون امليتات نعم ؛ وبإمياننا واحلمد هللا نكره هذا لكن يف ناس يأكلون امليتة

وإن يكن ميتة  ((وإن كانوا ميتة فهم فيه شركاء  )) في بطون هذه األنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا

أكلون احلمري ومسعت أنه يوجد ناس اآلن منها الكفار الذي يف البالد يأكلون امليتة وي نعم )) شركاءفهم فيه 

؛ واهللا سبحانه وتعاىل أباح  ؛ فاملهم أنه رمبا يقع هذا الشيء ويأكلون القطط وحنوها غريها ويأكلون الكالب نعم

لحد لمبتغيا طالبا هلا؛ ثالثا: أن ال يكون متجاوزا  ؛ والثاين: أن ال يكون : الضرورة لنا امليتة إذا بثالثة شروط

؛ وقيل له أن  ال  الشيخ : ال،  الطالب : ؟ ؛ وبناء على هذا هل له أن يأكل حىت يشبع ي تندفع به الضرورةالذ

يأكل حىت يشبع إذا كان يغلب على ظنه أنه ال جيد سواها عن قرب وهذا هو الصحيح؛ ولو قيل بأنه يف هذه 



يأخذ معه شيئا منها يأكل اآلن ما يصد رمقه ويأخذ شيئا منها حيمله معه إن اضطر أكل وإال تركه لكان احلال 

؛ طيب بقي أن نقول هذه امليتة إذا أكل اإلنسان يف حال الضرورة فكيف تنقلب طيبة مع  هذا أيضا قوال جيدا

فكيف أا  )) و لحم خنزير فإنه رجس(( إال أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أأا رجس كما قال اهللا تعاىل: 

:  : أن نقول ؛ الوجه األول ، أو من أحد الوجهني ؟ فاجلواب من وجهني تكون طيبة مع أا رد الضرورة إليها

فالذي جعلها خبيثة باملوت بعد أن كان طيبة حال احلياة قادر على أن جيعلها  )) (( إن اهللا على كل شيء قدير

؛ ومثل ما كان عصري  ، خبيثة ال تؤكل طيبة مثل ما كانت احلمري طيبة تؤكل مث كانت خبيثةعند الضرورة إليها 

؛ فاهللا سبحانه وتعاىل هو خالق  العنب قبل أن يتخمر طيبا يؤكل ويشرب فإذا ختمر صار خبيثا وعينه هي هي

؛  جيعلها طيبة هذا وجه األشياء وخالق صفاا ومغريها كيف يشاء فهو قادر أن جيعلها إذا اضطر عبده إليها

: هي مازالت على كوا خبيثة لكنه عند الضرورة إليها يباح هذا اخلبيث للضرورة وتكون  الوجه الثاين نقول

وجهني وأظن ال ؛ واقعة له ؟ الضرورة واقعا من مضرته فمالبستها للضرورة مباح وضررها املتوقع تكون الضرورة

 ؛ ألنه على الوجه األول انقلبت من الرجس إىل الطهارة؛ وعلى الوجه الثاين فرق، بينهما  نعم ؟ بينها فرق وال ال

ق لكن الضرورة إليها أباحتها ؛ وهذا رمبا يكون أقرب إىل املعقول أن خبثها با ؟ باقية ولكن هناك ما بقي مضرا

مه ضطلبا للشيء كان ه؛ ويؤيد هذا املعىن احلسي فإن النفس كلما كانت أشد  ووقت من املضرة من ضررها نعم

 م الثاين واألول نعمهض؛ وانظر إىل نفسك إذا أكلت طعاما على طعام ما تت سريعا حبيث ال يتضرر به اجلسم

م بسرعة وتقبله النفس ولقوة الطلب ضيتأخر مع ما حيصل فيه من الضرر لكن إذا أكلت طعاما جائعا فإنه ينه

 دذا أيضا ما يروى عن صهيب الرومي أنه كان يف عينيه رم؛ ويشهد هل النفسي يكون هذا اخلبث زائال ضرره

فأكل منه النيب عليه الصالة والسالم فأراد صهيب أن  ؛فجيء إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم بتمر وهو حاضر

؛ ألن املعروف أن األرمد ما يأكل التمر  ) تأكله وأنت أرمد( فقال له النيب عليه الصالة والسالم  ، يأكل منه

مع  غيعين مثال إذا كانت اجلانب اليمىن أمض غه مع اجلانب الثاين نعمضعينه زيادة فقال يا رسول اهللا أم وجعت



أن الحكمة في أن الرسول " :  ؛ قال ابن القيم رمحه اهللا ومكنهاليسرى فضحك النيب عليه الصالة والسالم 

ل به الضرر ينهضم سريعا ويتفاعل مع يزو  نعم "ا الضرر ألن قوة طلب نفسه له يمكنه مع أنه مشتهر هذ

 ((؟  ؛ فاحلاصل اآلن فهمنا أن امليتة إذا اضطر اإلنسان إليها غري باغ وال عاد أين جواب من اجلسم ويروح ضرره

هذه جواب من وقرنت بالفاء ألن اجلملة امسية وإذا كان جواب  )) فال إثم عليه )) (( فإن اهللا غفور رحيم

 الطالب :؟  ، ويش ؟ بلى تذكر حنن ال تنصب االسمنحنن ما  ؛ال إمث أو الشرط مجلة امسية وجب قرنه بالفاء 

 (( نفي للجنس؟ تنصبه ويبىن معها على ما ينصب به إذا كان مفردا نعم، وخربه عليه هنا الشيخ :،  نفي اجلنس

؛  هذا تعليل للحكم )) إن اهللا غفور رحيم ((وقوله:   . عليه أو فال جناح أي فال عقوبة )) فال إثم عليه

؛ هو ورد أنه  حيتمل أن تكون صيغة مبالغة )) غفور (())  إن اهللا غفور رحيم ((؟  ؛ العلة احلكم انتفاء لإلمث

فعولة فعالة لفعل   :  قوله الطالب :؟  ابن مالك، أين الشاهد من كالم  ، أي نعمفعول  ؟ من صيغة املبالغة

هو قاهلا يف أبنية أبنية املصادر هذه  ؛ ال ما هذه أيه أنتم يف واد وهذا البيت يف واد الشيخ :؛  األمر زيد ائركس

؛  : أو فعول نعم ؛ الشاهد قوله في كثرة عن فاعل بديل   فعال أو فعال أو فعول؛  أمساء الفاعلني واملفعولني

؛ فالكثرة هنا الكثرة  إما أن نقول إا صيغة مبالغة  لكثرة مغفرته سبحانه وتعاىل وكثرة من يغفر له )) غفور ((

؛ كيف يف الفعل واحملل؟ الفعل هو فعل اهللا عزوجل، وكثرة توبته على عبده؛ ويف احملل   واقعة يف الفعل ويف احملل

مأخوذ من الغفر وهو السرت  )) الغفور ((كذلك و))  رحيم (( كثرة املغفور هلم؛ وقد تكون صفة مشبهة؛ وقوله:

مع الوقاية وليس السرتة فقط بل السرت مع الوقاية ومنه مسي املغفر الذي يغطى به الرأس عند احلر بأنه يتضمن 

ي قد سترتها عليك ف (؛ ويدل لذلك قوله سبحانه و تعاىل إذا خال بعبده املؤمن وحاسبه قال:  السرت والوقاية

والرمحة صفة من  ة مبالغة أو صفة مشبهة من الرمحةصيغ )) رحيم ((:  ؛ وقوله ) الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم

صفة  ، ذاتية فعلية فهي باعتبار أصل ثبوا هللا صفة ذاتية وباعتبار جتدد ما يرمحه اهللا صفات اهللا تعاىل الذاتية

 فهي صفة حقيقية ثابتة هللا عز )) يعذ من يشاء ويرحم من يشاء ((؛ وهلذا علقها اهللا باملشيئة يف قوله:  فعلية



؛ وأهل التأويل واألصح أن نسميهم أهل التحريف يقولون إن الرمحة غري حقيقية وأن املراد برمحة  اهللا  وجل

 ؛ وحجتهم أم يقولون إن إحسانه أو إرادة اإلحسان فيفسروا إما باإلرادة وإما بالفعل وهذا الشك أنه خطأ

؟  ؛ فنقول هلم إن هذه الرمحة رمحة من الرمحة رقة ولني والرقة واللني ال تناسب عظمة اخلالق سبحانه وتعاىل

السائل ،  نعم الشيخ :شيخ؟  السائل :  . املخلوق إا رمحة املخلوق أما رمحة اخلالق فإا تليق به سبحانه وتعاىل

ال  الشيخ :؟  املضطر و  املعنوية  السائل :؛  استها حسيةحسية جن الشيخ :؟ احلمار جناسته حسية أو معنوية :

 الضفادع ال تأكل الشيخ : إذا كنت ميتة السائل :  هذا احلمري جناستها حسية وإذا اضطر اإلنسان إليها أكلها .

تعطى حكم الرب الذي يعيش يف الرب والبحر تعطى  الشيخ :إذا كانت ميتة تعيش يف الرب والبحر ؟  السائل :

ليس هلا زوج ذكر أهل  السائل :من زوجها  الشيخ :يف عروسة البحر  السائل : ؛حكم الرب تغليبا جلانب احلظر

هو على شكل  السائل :؛  هذه إذا وجدا فاحتفظ ا وكلها الشيخ :العلم أا يف حبر قزوين إذا وجدا ؟ 

اآلدميات  على شكل اآلدمي، على شكلأي نعم حنن مسعنا هكذا مسعنا أنه يوجد مسك  الشيخ :اآلدمي؟ 

 على شكل آدمي ؟ السائل :  . أي تأكلها نعم الشيخ :؟  نأكلها السائل :؛  وبعضهن مجيالت جدا أي نعم

إذا اضطر إليها فاختلف أهل العلم وهذا تأيت يف  الشيخ :؟  إذا اضطر إليها السائل :؟  ويش فيه الشيخ :

؛ وقالت الشافعية إنه  جيوز أكلها  أا ما جيوز أن يأكلها أن يأكلها ولو اضطر؛ فاملشهور عند احلنابلة  الفوائد

ما هو بلحم  الشيخ :أقول حىت احملرم مثل الكالب واحلمري؟  السائل :؛  عند الضرورة وهو الصحيح أي نعم

ولحم  ((؟  بعده ويش )) إنما حرم عليكم الميتة والدم ((حيل؛  الشيخ :حلم اخلنزير حيل؟  السائل :اخلنزير؟ 

أظنها تعود لألول  السائل : ))  )) (( فمن اضطر غير باغ وال عاد فال إثم عليه إن اهللا غفور رحيم الخنزير

ال  الشيخ :؟  قصدي غري باغ وال عاد ما هو بامليتة خاص السائل :إيه حمرمات  الشيخ :معطوف على األول ؟ 

 ؛ املهم كل احملرمات إذا كانت تزول به الضرورة فيها حلم اخلنزير )) فمن اضطر ((ال حىت اليت يف سورة املائدة 

كما لو اضطر اإلنسان إىل أكل السم جيوز  ما تزول به الضرورة احرتازا مما ال تزول به الضرورة ؛ وقويلفيه مباح 



وعنده جرادة ؛ ولو اضطر اإلنسان لعطش إىل اخلمر عطشان  أسهل قتله موته  الشيخ : ؛ ال الطالب :؟  يأكل

؛ لكن لو  ، فال يشرا ، ال يشرا يقولون ألن اخلمر يزيد العطش ال يشرا الشيخ :يشرب،  الطالب :؟  مخر

ال عنده شيء يشربه إال لو غص بلقمة و  ونيقول شف العلماء رمحهم اهللاضطر إىل اخلمر لدفع لقمة غص ا ؛

ما  الشيخ : هل يف الزنا ضرورة ؟ السائل :  . يقف أي نعمفإنه يشرب لدفع اللقمة فقط إذا اندفعت جردة مخر 

جيوز  السائل :  . يف ضرورة أصال الزنا ما له ضرورة غاية ما يكون هنالك الشهوة ميكن ختفيفها بأسباب أخرى

 شيخ قيد اللحم السائل : . نعم عند الضرورة ، نعم عند الضرورة أي الشيخ :؟  ختفيف الشهوة بأسباب أخرى

؛ تقدمنا إذا أطلق اللحم فاملراد به كل ما يف هذا اجلسد من ؛ إذا أطلق يشمل  تقدمنا  الشيخ :؟  مفهومه إيش

امليتة ألن أصلها حالل  الشيخ :املتة  السائل :؛ ما فيه التقييد الشيخ :؟  ويش معىن التقييد السائل :؛  احليوانات

.    

       



ال ال ما  الشيخ :؟  يقولون ليس أحنف األحناف السائل :ألن الذي ينسب إىل أيب حنيفة يقال حنفي؛ واحلنفي 

))  يف قوله تعاىل (( غري السائل : ؛ أحناف مثل أنصاري وأنصار حنفي وأحناف ما فيها شيء . هو بصحيح

(( إن الذين يكتمون ما أنزل اهللا مث قال اهللا تعاىل: األرجح الثاين   الشيخ : التفسري أيها أرجح األول أو الثاين

مكونة  )) (( إن الذيناجلملة ))  من الكتاب ويشترون به ثمنا قليال أولئك ما يأكلون في بطونهم إال النار

مجلة اجلملة خربه واجلملة  )) ما يأكلون (( أأوالء مبتد )) أولئك ((من إن الدال على التوكيد والذين امسها؛ و

؛ واإلخفاء يكون عند  يكتمون مبعىن خيفون )) إن الذين يكتمون ما أنزل اهللا ((؛  من املبتداء وخربه خرب إن

وجب على من عنده علم أن يبينه؛  السؤال وعند عدم السؤال فمىت دعت احلاجة إىل بيان العلم بسؤال أو غريه

؛ فإن لنا  الكتاب املراد به إما أن تكون أل للعهد أو أل للجنس )) ن الكتابيكتمون ما أنزل اهللا م ((وقوله: 

للعهد فاملراد به التوراة ويكون املراد بالذين يكتمون اليهود ألم كتموا صفة النيب صلى اهللا عليه وسلم ؛ وإن قلنا 

ن يشمل اليهود والنصارى وغريهم بأن أل للعموم مشل مجيع الكتب التوراة واإلجنيل وغريمها ويكونون الذين يكتمو 

لقد أرسلنا  ((أنزله على رسله فإن اهللا تعاىل يقول:  )) ما أنزل اهللا من الكتاب ((؛ وقوله:  وهذا أرجح لعمومه

 ((؛ وقوله:  وجل يهدي به الناس فكل رسول فإن معه كتاب من اهللا عز )) بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب

؛ وجيوز أن يكون الضمري عائدا  أي مبا أنزل اهللا )) به ((؛  يشرتون يعين يأخذون )) ويشترون به ثمنا قليال

؟ احلقيقة أن   ؟ هل هو املال أو اجلاه هذا الثمن ما هو))  ثمنا قليال ((؛  على الكتم يعين يشرتون ذا الكتم

 لون في بطونهم إال النارأولئك ما يأك ((كل منهما يصح أن يكون مثنا ويصح أن يكون مرادا لو ال أن قوله: 

،  : اكتموا هذا العلم يعين يعطون ماال ويقال )) ويشترون به ثمنا قليال ((؛ وقوله:  ترجح أن املراد به املال ))

وهذا واقع من اليهود والنصارى ومن هذه األمة أيضا فإن من أهل العلم من يكتم  ، أسكتوا عن بيانه ال تبينونه

، فهو بالنسبة لآلخرة قليل  ؟ فهو قليل . طيب ولو اشرتى مثنا كثريا رتي به مثنا قليالالعلم من أجل الدنيا فيش

(( أولئك ما يأكلون في بطونهم عقوبة هؤالء:    )) وما متاع الحياة الدنيا في اآلخرة إال قليل قال تعاىل: ((



؛  مفعول ليأكلون ألن االستثناء هنا مفرغ يعين هؤالء ما يأكلون إال النار ما يأكلون إال النار النار )) إال النار

وتأمل العقوبة كيف جاءت باجلملة االمسية ويش األجل ثبوت هذه العقوبة واستقرارها فكأا كررت مرتني لو  

في بطونهم إال (( إن الذين يكتمون ما أنزل اهللا من الكتاب ويشترون به ثمنا قليال ما يأكلون :  كانت اآلية

 ((؛ وقوله:  مرة ثانية فكأن اجلملة مكررة أأعيد املبتد )) أولئك ما يأكلون ((استقام الكالم لكن  )) النار

؛ هل هي لعلو مرتبتهم أو لبعد  للبعيد الشيخ :،  للبعيد الطالب :؟  اإلشارة للقريب وال للبعيد )) أولئك

نعم للبعد منهم والتنفري منهم وليس لعلوهم وأن كما يف قوله:  الشيخ :للبعد،  الطالب :؟  مرتبتهم والنفور منها

؟ نقول نعم هذا املال  كيف إال النار  )) إال النار ((وقوله: .  فهذا لدنو املرتبة والبعد عنهم )) ذلك الكتاب ((

وهذا كثريا ما يعرب اهللا  لكنه يوم القيمة يكون نارا نه نارا والعياذ باهللا ـ اآلن ما هو نار اآلن أكل وشربئو يتجر 

الذي يشرب في آنية الفضة  (؛ الرسول صلى اهللا عليه وسلم قال:  سبحانه وتعاىل بالنار عن شيء من األفعال

يعمد أحدكم إلى جمرة فيلقيها في  (وقال يف الذي لبس ذهبا وهو رجل:  ) إنما يجرجر في بطنه نار جهنم

 ما أسفل من الكعبين ففي النار (؛ وقال:  حني فرطوا يف غسلها  ) ويل لألعقاب من النار (ل: نعم وقا ) يده

ما يأكلون في  ((طيب قوله:  . ألن هذا العمل خمالفة ألمر اهللا ورسوله ومعصية فاستحق العقوبة بالنار )

))  وال يكلمهم اهللا يؤم القيمة ((؛  نارايعين معىن هذا أم جيرئون هذه األشياء يوم القيمة ))  بطونهم إال النار

ال يكلمهم تكليم الرضا النفي هنا ليس نفي ملطلق الكالم ولكنه للكالم املطلق الذي هو كالم الرضا وال مينع أن 

 )) وال يكلمهم اهللا وال يزكيهم ))؛ (( اخسئوا فيها وال تكلمون ((يكلمهم كالم التوبيخ كما يف قوله تعاىل: 

سترتها عليك في  (وجل فيقول:  ون يوم القيمة ألن املؤمنني يزكون ويشهد هلم بالتزكية يزكيهم اهللا عزنعم ما يزك

؛ ألن أخذ الكتاب  ؛ كذلك أيضا يزكون بأم أخذوا كتام بأميام فيكون مغفورا له ) الدنيا وأغفر لك اليوم

يزكون يأخذون كتبهم بالشمال وينادى على رؤوس باليمني أو إعطاء الكتاب باليمني تزكية لكن غري املؤمنني ال 

فعيل هنا مبعىن  )) ولهم عذاب أليم ((قوله:   ؛ اخلالئق هؤالء الذين كذبوا على رم آال لعنة اهللا على الظاملني



إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما  ((  . مفعل مؤمل أي موجع  والعذاب هو النكال والعقوبة

مناسبة هذه اآلية مبا قبلها  . )) لغير اهللا فمن اضطر غير باغ وال عاد فال إثم عليه إن اهللا غفور رحيمأهل به 

فلما أمر باألكل من  )) يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقنكم واشكروا هللا ((؛ ألنه قال:  واضحة

: حترمي أكل امليتة والدم وحلم اخلنزير وما  الكرمية؛ فيستفاد من هذه اآلية  الطيبات بني ما حرم علينا من اخلبائث

إنما حرم  ((أن التحرمي إىل اهللا؛ لقوله:  : ومن فوائدها ؛ ، حترمي هذه األشياء األربعة أهل به لغري اهللا أربعة أشياء

هذه األشياء : حصر احملرمات يف  ويستفاد من هذه اآلية الكرمية . وجل وهو احمللل واحملرم هو اهللا عز))  عليكم

؛ لكن  ألا أداة حصر))  إنما ((؟  ؛ من أين يؤخذ ، وما أهل به لغري اهللا ، وحلم اخلنزير ، والدم األربعة: امليتة

حرم ما ذبح على النصب  يف آية أخرى غري هذه األشياء نعم؛ ألن اهللا حرم  هذا احلصر قد بني أنه غري مقصود

يب عليه الصالة والسالم كل ذي ناب من السباع وكل ذي خملب من ؛ وحرم الن وليس داخل يف هذه األشياء

، وحرم النيب عليه الصالة والسالم احلمر األهلية وليس داخال يف هذه األشياء  الطري وليسا داخال يف هذه األشياء

؛  يع امليتات: حترمي مج من فوائد هذه اآلية . ؟ والسنة إذا فيكون هذا احلصر قد بني انفكاكه يف القرآن ويش بعد

وأل هذه للعموم إال أنه يستثىن من ذلك السمك واجلراد يعين ميتة البحر واجلراد لألحاديث  )) الميتة ((لقوله: 

؛ ألنه غري  ؟ ولكنه الصحيح أنه ال يصح اجللد الشيخ :،  اجللد الطالب :، ويستثىن من امليتة ؟  الواردة يف ذلك

 ((مث قال:  )) كلوا من طيبات ((؛ ألنه قال:  ؟ األكل ؛ احملرم هنا أيش داخل يف ذلك، غري داخل يف التحرمي

) وعلى هذا فال يستثىن من  إنما حرم من الميتة أكلها (وقال النيب عليه الصالة والسالم:  )) إنما حرم عليكم

هو هنا مطلق لكنه و  )) والدم ((؛ لقوله تعاىل:  : حترمي الدم ويستفاد من هذه اآلية . هذا شيء نعم ما يستثىن

؛  وعلى هذا فيكون إطالق هذه اآلية مقيدا بسورة األنعام يعين الدم املسفوحقيد يف سورة األنعام بالدم املسفوح 

  . ؟ حالل ؟ حالل وال : أن الدم الذي يبقى بعد خروج الروح باحليوان املذكى وبناء على هذا القيد يستفاد منه



؛  وهو شامل لشحمه ومجيع أجزائه )) ولحم الخنزير ((: حترمي حلم اخلنزير؛ لقوله:  ويستفاد من اآلية الكرمية

وليس من باب العموم املعنوي بل هو من باب العموم اللفظي حلم اخلنزير ألن اللحم يطلق على كل ما يؤكل من 

لحم غري الشحم وإذا احليوان وإن كان بعضه عند القرن أو عند االقرتان خيرج منه فإذا قلت حلم وشحم صار ال

: حترمي ما ذكر اسم غري  ومن فوائد اآلية قلت حلم وكبد صار الكبد غري اللحم وعند اإلطالق يشمل اجلميع  .

: حترمي ما ذبح لغري اهللا ولو ذكر اسم اهللا  من فوائدها أيضا . )) ما أهل به لغير اهللا ((؟  ؛ من أين اهللا عليه

: أن  ومن فوائد اآلية . هللا أكرب اللهم هذا للصنم الفالن ؛ ألنه أهل به لغري اهللابسم اهللا وا : عليه مثل من يقول

، هو جناسة معنوية لكن يؤثر حىت يف األعيان هذا البهيمة اليت  ، حىت يف األعيان الشرك يؤثر حىت يف األعيان

؛ تأمل قدر  ، حالل يها ؟ طيبة؛ واليت ذكر اسم اهللا عل ، حمرمة خبيثةجنسة ؟  ذكر أهل لغري اهللا ا ويش تكون

(( إنما ؛ وهلذا قال اهللا عزوجل:  دى من املعاين إىل احملسوس وهو جدير بأن يكون كذلكعالشرك وأنه يت

أم ما هم بنجاسة بدم ما هو جنس  لة))  المشركون نجس فال يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا

: فضيلة  .ومن فوائد اآليةر مؤثرا حىت يف األمور احملسوسة لكن لقوة خبثهم املعنوي وفساد عقيدته وطويته صا

فمن اضطر  ((:  ؛ لقوله : أن الضرورة تبيح احملظور ومن فوائد اآلية؟  ؛ من أين نأخذ ؟ مصطفىاإلخالص هللا

: لكن هذه الضرورة الحظوا أا تبيح  ومنها . )) فال إثم عليه ((من قوله:  )) ثم عليهغير باغ وال عاد فال إ

: زوال الضرورة  ؛ والشرط الثاين : صدق الضرورة حبيث ال يندفع الضرر إال بتناوله ؛ الشرط األول احملرم بشرطني

صدق الضرورة حبيث ال يندفع الضرر :  ؛ الشرط األول ، اشرتط شرطان ؟ نعم به حبيث يندفع الضرر أنتم فامهني

، التداوي باحملرم بعض  : زوال للضرورة به إمنا قلنا ذلك لئال يورد علينا مورد مسألة التداوي باحملرم ؛ الثاين إال به

؛ نقول هذا  العلماء أو بعض العوام يظنون أنه من باب الضرورة وأن اإلنسان إذا اضطر إىل التداوي باحملرم حل له

؟ ألن صدق  ، كلها منتفيات يف باب التداوي كيف ذلك الصحيح بسببني ألن كال الشرطني منتفيما هو 

:  ؟ طيب ثانيا الضرورة غري موجود إذ ميكن أن يتداوى بشيء مباح وميكن أن يشفى بدون تدواي ما هو بظاهر



ميكن ميوت وليس هذا ن ميكن يشفى و  الشيخ :،  ميكن الطالب :؟  هل إذا تدواى ذا احملرم تندفع ضرورته

؛ ونعلم أنه ما  جنس األكل الذي ما عنده إال ميتة ما عنده إال غريها هذا نعلم أنه إذا أكل منها تندفع ضرورته

إن اهللا غفور  (( ؛ لقوله: وجل : إثبات رمحة اهللا عز ومن فوائد اآلية الكرمية . ؛ فبينهما فرق عنده غريها مضطر

: أن األعيان اخلبيثة تنقلب  ومنها . رمحة اهللا بالعبد أن أباح له احملرم لدفع ضرورتهنعم ألن هذا من ))  رحيم

؟ حنن ذكرنا أثناء الشرح وجهني ومها: هل هذه األعيان انقلبت  طيبة حني حيكم الشرع بإباحتها من أين نأخذها

حىت ال  ليها ضمها وتقبلها؛ لكنها أبيحت للضرورة وألن النفس لشدة حاجتها إ طيبة أو هي باقية على خبثها

حق فكما أن احلمري كانت بعد أن كانت  وقلنا إن كليهماأو وجهني تتضرر ا ذكرنا يف هذا قولني ألهل العلم 

،  ؟ خبيث حالال طيبة صارت بتحرميها رجسا صارت رجسا جنسا وهي أمس هذا احلمار حالل طيب واليوم

:  ؛ ومها : إثبات امسني من أمساء اهللا ومن فوائد اآلية الكرمية . )) واهللا على كل شيء قدير ((صار حراما خبيثا 

: إثبات ما ذكره أهل السنة واجلماعة األئمة من أن أمساء اهللا سبحانه وتعاىل متعدية  ومنها . الغفور والرمحة

لصفة واآلثار الذي ؛ ما قلنا األمساء املتعدية تتضمن االسم وا : ثبوت تلك األحكام املأخوذة منها يستفاد منها

؛ ألنه لكونه غفورا رحيما غفر ملن تناول  ؛ العلماء يأخذون من مثل هذه اآلية ثبوت األثر وهو احلكم هو احلكم

وجل تدل على الذات  فيكون يف هذا دليل واضح على أن أمساء اهللا عز امليتة لضرورته ورمحه حبلها نعم هذه

 ذلك أهل العلم رمحهم اهللا أخذم على االسم والصفة واحلكم كما ؛ على الذات الذي هو االس والصفة واحلكم

)) فعلم منه  فال إثم عليه ((؟  : أن من تناول احملرم فهو آمث بدون عذر من أين نأخذ ومن فوائد اآلية الكرمية .

؛ من أين  : أن العاصي بسفره ال يرتخص ومن فوائدها عند بعض أهل العلم أنه إذا كان غري مضطر فعليه اإلمث .

والعادي  مامقالوا إن الباغي خارج عن اإل فإم )) غير باغ وال عاد ((؟ من قوله:  تؤخذ على هذا الرأي

ال يرتخص بأي رخص من رخص السفر فال  مام، وقالوا إن العاصي بسفره أو الباغي عن اإل العاصي بسفره

وهذه  ما حتل له وال يفطر يف رمضان نعمالسفر وال يأكل امليتة مجيع رخص  يقصر الصالة وال ميسح ثالثة أيام



هل  السائل :نعم،  الشيخ :؟  شيخ السائل :  . املسألة فيها خالف بني أهل العلم وقد أشرنا إليه فيما سبق

ألن اآلية فيها إباحة  ؛ ما هو بواضح الشيخ : ؟ إن احملرم إذا انتهك فهو دليل على الوجوبيستفاد من اآلية 

وهذه القاعدة ذهب  ن احملرم ما ينتهك إال بواجب نعملكن قد يقال إنه يستفاد من إباحة احملرم وجوب تناوله أل

إليها بعض أهل العلم قال إن احملرم إذا انتهك فهو دليل على الوجوب لكنها هي املطردة يف احلقيقة مثل ما قالوا 

وجوبه من هذه القاعدة قالوا إن األصل أن قطع اإلنسان شيئا من بدنه  قرروايف وجوب اخلتان بعض العلماء 

، واخلطان قطع شيء من بدنه وال ينتهك احملرم إال بواجب فقرروا  حرام الشيخ :  حرام الطالب :؟  حالل وال ال

أن يفطر والفطر  ؛ وهلذا مثال جيوز للمسافر ؛ لكنها من املطردة متام االطراد وجوب اخلتان من هذه القاعدة

هل فيه دليل ملن يفرق بني العاصي  السائل :  بواجب فهي مطردة اطرادا بينا نعمانتهاك احملرم وأن الفطر ليس 

ذكرنا فيما سبق قلنا شيخ اإلسالم يرى أنه ال فرق بني العاصي بسفره وغري العاصي  الشيخ : ؟ بسفره وبني غريه

ما هو دليل أكل ذبائح  السائل :  . ألن هذه األحكام علقت بالسفر والعاصي يأمث وأحكام السفر باقية أي نعم

حهم كما قال ابن طعامهم ذبائ )) (( وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكملقوله تعاىل:  الشيخ :؟  الكفار

إذا أر الدم وذكر اسم اهللا عليه  ؟ ولو هم ذحبوا عن طريق غري طريق اإلسالم السائل :عباس رضي اهللا عنه؛ 

لو ضربوها  الشيخ :لو ضربوها  السائل :؛  ؟ البد من ذكر اسم اهللا نعم البد من ذكر اسم اهللا السائل :؛  حل

ويش لون ذحبوها   السائل :؛  بطريق املعروفة ما ذحبوها السائل :؛  ضربة معينة وملا غشي عليها ذحبوها حلت

 ( :؟ نعم، بالظفر ما حتل؛ ألن الرسول استثناها قال بالظفر الشيخ :،  بالظفر يذحبوا السائل :؟  كيف ذحبوها

  ؛ ما حتل الشيخ :؟  إذا كانت هذه طريقتهم السائل :)  ما أنهر الدم  وذكر اسم اهللا عليه إال السن والظفر

أليس  السائل :ه أي نعم حله يدل على طيب الشيخ : هل فيه دليل على املكان الطيب قبل التحليل ؟ السائل :

امليتة هل  السائل :؛ ال أحله الشرع يأكلونه  الشيخ :ة ما نقول حالل من قبل تمن أعمال اجلاهلة مثل اليوم املي

ال ال مو الشيخ :؛  طيبة فصارت خبيثةميتة كانت السائل :؛  امليتة كانت طيبة فخبثت مبواالشيخ :نقول 



احلمار كان حالال يأكلوا الشيخ :ما الفرق بينها وبني احلمار؟ السائل :؛  ما جاءت يف الشرع حلها حبالل 

:  للكن ميتة ما كانوا يأكلوا أصال وهلذا يرى ابن عباس رضي اهللا عنه حلة محار حىت بعد التحرمي ألن اهللا يقو 

؟ وبعض العلماء حيرمها إذا دعت  وأين احلمار )) قل ال أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه وال ((

 السائل :  . احلاجة إىل بقائها فمثل وقتنا على رأي بعض العلماء جيوز أكلها لكن الصحيح أا رجس ما حتل

؛  ما هو بنجس لذاته ما هي جناسة عينية اخلمر أيضا حرم لكن اخلمر الصحيحالشيخ :؟  خبيثةشرب اخلمر 

يؤثر يف  ينجس الثيابمعنوية هذا هو الصحيح وهلذا ال  ، فنجاسة اخلمر بث عملياخلالشيخ :اخلبث السائل :

 الشيطانيريد إنما  ((؛ وهلذا علل التحرمي  العقل يؤثر يف العقل غالبا مؤثر يف العقل أكثر ما حرم من أجل هذا

شيخ السائل :  )) أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر اهللا وعن الصالة

أيه ذكاته ذكاة أمه؛ حنن اشرتطنا أن ال خترج األصل عن املوضوع يا الشيخ :ولد الشاة يكون يف بطنها ما ذكى ؟ 

ما أشبه ذلك هلا أبواب معينة لكن الذي يف بطن األم مجاعة ؛ املهم إننا نقول يا إخواننا بالنسبة للذكاة والصيد و 

 ؟ ( سموا أنتم وكلوا )يف حديث عائشة قال النيب صلى اهللا عله وسلم  السائل :  . إذا ذحبت فذكاته ذكاة أمه

؛ هذا أكل الذبح لكن أصلها أن  ؛ لكن هذا أكل الذبح ما بينها تعارض حيتاج اجلمع الشيخ :ما بينها تناقض 

املسلم فقد سم هذا هو األصل فأنت ال تشكك على غريك لو قال لو كان القوم الذين سألوا الرسول  ما ذحبه

قال اهللا   . صلى اهللا عليه وسلم قالوا إن قوما يأتون باللحم ال يذكرون اسم اهللا عليه صار فيه شيء من املعارضة

ثمنا قليال أولئك ما يأكلون في بطونهم (( إن الذين يكتمون ما أنزل اهللا من الكتاب ويشترون به وجل:  عز

عجيب ما   )) ما أنزل اهللا ((أي خيفون؛ وقوله:  (( إن الذين يكتمون ))ذكر اهللا يف هذه اآلية:  )) إال النار

إن الذين  ((؛ لقوله تعاىل:  ؟ طيب يستفاد من هذه اآلية الكرمية وجوب نشر العلم ؛ الفوائد كملناها يا مجاعة

؛ كيف  ويتأكد وجوب نشره إذا دعت احلاجة إليه بالسؤال عنه إما بلسان احلال وإما بلسان املقال )) يكتمون

؟ يأيت إنسان ويسألك؛ ولسان احلال أن يقع الناس يف أمر حيتاجون إىل بيان أنه حمرم أو يهمل أمرا  لسان املقال



ما أنزل  الكتب منزلة من عند اهللا؛ لقوله: ((: أن  ويستفاد من هذه اآلية الكرمية . حيتاجون إىل بيان أنه واجب

إن الذين يكفرون ما أنزلنا من  ((؟  ؛ من أين تؤخذ يا غامن ويستفاد منها: أا كالم اهللا )) اهللا من الكتاب

(( قوله:  الطالب :يستفاد أا كالم اهللا ؛  )) وأنزلنا )) (( من الكتاب ويشترون به ثمنا قليال )) (( البينات

 ، علو اهللا عز ويستفاد منها: العلو . طيب فتكون كالمه )) ما أنزل اهللا من الكتاب (( الشيخ :))  زل اهللاما أن

:  .ويستفاد من هذه اآلية فإذا ذكر أن األشياء تنزل منه فهو عال سبحانه وتعاىل))  ما أنزل ((؛ لقوله:  وجل

؛ فأما من كتم بدون إشرتاء أو اشرتى  به مثنا قليال : يكتمون؛ ويشرتون أن هذا الوعيد على من مجع بني األمرين

إن الذين يكتمون ما أنزلنا من  ((بدون كتم فإن احلكم فيه خيتلف؛ إذا كتم بدون إشرتاء فقد قال اهللا تعاىل: 

؛ وأما الذين اشرتوا بدون   )) البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس أولئك يلعنهم اهللا ويلعنهم الالعنون

 )) من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها ال يبخسون ((ن فقال تعاىل: كتما

؛ قسم آخر يبني لكن ال هللا بل  : قسم يكتم ال للدنيا لكن خبال يف العلم أو ما أشبه ذلك فالناس ثالثة أقسام

أو قصدي ينشر العلم باألجرة وإال م الناس بأجرة يعل ، للدنيا فهذا أراد بعمله الدنيا مثل اإلنسان يعلم بأجرة

؛ وقسم  ، عليم باألجرة الصحيح أنه جائز لكن يتعلم للدنيا هذا الشك أن نيته باطلة التعليم الصحيح أنه جائز

ثالث يكتم ال لغرض من الدنيا ال قسم ثالث يكتم لغرض من الدنيا مثال يكتم ألجل رئاسته مثل ما فعل اليهود  

ة النيب عليه الصالة والسالم لتبقى رئاستهم أو إنسان مثال قال قوال مث تبني له أن احلق خبالفه مث كتم كتموا صف

احلق يظن بنظره القاصر أنه إذا رجع عن قوله األول احنطت مرتبته عند الناس فرييد أن يبقي على منزلته على 

؟ ليشرتي مثنا قليال وهو اجلاهل كل  أجلهزعمه وال يرجع عن قوله الذي تبني له خطأه وهذا أيضا كتم ويش 

شيء يراد للدنيا فهو مثن قليل سواء كان جاه أو رئاسة أو مال أو زوجة أو أي شيء كل ما يراد للدنيا فهو قليل 

؛  ثالثة أقسام كلهم مذمومون ؟ ؟ فصار الناس ينقسمون يف هذا الباب إىل كم فهو من الثمن القليل واضح اآلن

وجل  هللا وتعلم هللا فهذا هو خري األقسام وهو القسم الرابع الذي يبني بلسانه وقلمه ما أنزل اهللا عزأما من أظهر 



والذي يكتم خوفا إذا كان سيبني يف الشيخ :؟ يكتم خوفا  السائل : فهذا هو القسم الرابع وهو خري األقسام .

؟  ام غريه بالبيانيكتم لق السائل :؛  و قتلموضع آخر فال بأس أما إذا يكتم مطلقا فهذا ما جيوز جيب أن يبني ل

إن دعت احلاجة إىل بيانه وجب عليه أن يبني وال جيوز كتمه فإن مل تدعوا افرض أنه يف بلد يف ناس مثال الشيخ :

يبينون هلم العلم ويشرونه بني الناس وهو عنده علم لكنه يقول علمي ما احتيج إليه وال سألين سائل فهذا ما 

إن بني فهو أوىل الشك ألنه يزيد اآلخرين قوة إىل قوم وإن سكت فأظن أن يكون فيه حل مادام ؛  جيب عليه

))  ويشترون به ثمنا قليال ((لقوله:  : أن مجيع الدنيا قليل؛  .ومن فوائد اآلية الكرمية إن األمر قد قام به غريه

هذا وجه يف اآلية وحيتمل أم يشرتون مثنا قليال حىت يف أعني الناس لكن باحنطاط هدفهم ومرتبتهم كانوا خيفون 

عدة آيات من أجل احلصول على درهم واحد يكون هنا القليل حىت بالنسبة ألعني الناس وليس هذا ببعيد ألم 

ض الناس والعياذ باهللا قد يفعل عامل الدولة ال عامل يكتمون ألجل حظ قليل من الدنيا والدنيا كلها قليل ألن بع

امللة قد يفعل هذا قد ينظر ما ختتار دولته من رأي مث حياول أن يطوع النصوص هلذا الرأي أول ما ظهرت اشرتاكية 

يف العامل العريب بدأ بعض الناس الذين ينتسبون إىل العلم بدءوا يطوعون بعض النصوص إىل رأيهم إىل اشرتاكية 

واستدلوا مبثل قوله  سنة مملوءة أن االشرتاكية حق نعميسمي حنن بأنفسنا من الكتاب والسنة وقالوا الكتاب وال

 ضرب لكم مثال من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقنكم فأنتم فيه سواء ((تعاىل: 

ا فأنتم فيه سواء خالص أنتم فيه سواء شف كيف عني األعور ويش لون نظرت إىل زاوية وتركت زاوية؛ قالو  ))

هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما  ((؟  الناس سواء فيما رزقهم اهللا لكن تركوا أول اآلية وهو

ويش اجلواب ال وال ومعىن اآلية هذه فأنتم فيه سواء مبين على األول يعين هل لكم شركاء فيساوونكم  )) رزقنكم

؟ ال كيف العبيد هذه  ء شاك قال واهللا أنا عبدك أنا آخذ من مالك ويش اجلواب؟ ال أبدا هل عبد جيي نعم

؛ وقال النيب صلى اهللا عليه  عبيد هللا و تعبدون من دون اهللا هذا مثل ملشرك هؤالء فرحوا   فأنتم فيه سواء خذ

وهاتوا منها األدلة اليت مجعوها من  االشرتاكية نعمفأثبت )  الناس شركاء في ثالث الماء والكأل والنار (وسلم: 



اآليات واألحاديث املتشاة ملا يوهم على الناس مثل هؤالء العلماء يدخلون يف اآلية هذه اشرتوا بآيات اهللا مثنا 

 وجل قائما بأمر اهللا عز أن يكون العامل عامل ملة ال عامل دولة حىت يكون هللا عزقليال والعياذ باهللا والواجب 

اجلواب أنه خص ثالثة هذا  الشيخ : ؟ ثالثة شركاء يفأي ؟ الشيخ :؟  اجلواب على احلديث ل :السائوجل؛ 

؛ والناس ما  وجل املاء والكأل والنار ؛ لكن هذه الثالث حيث ما هلم ا قدرة من اهللا عز عليهم ما هو هلم

هللا عزوجل وكذلك الكأل الذي فاألار كل يأخذون منها كذلك نقع البئر ما هو لك الذي خيرجه اخيتصون ا 

ينبت بدون إنباتك يف األرض ما هي لك كذلك أيضا النار لو أن أحدا أراد يقتبس تقول ال تقتبس هذه ناري أنا 

نقول ال هذه شركاء من الذي أوقد النار لك؟ اهللا عزوجل؛ شيخ  ؟ أيه لكن   أنت أحق به ألنك حفرت لكن 

؛ إطالق املسبب على  فوائد اآلية الكرمية: إطالق السبب على املسببومن  . ما جيوز هذا؛ طيب زينمتنع 

هم ما هم يأكلون النار هم يأكلون ))  أولئك ما يأكلون في بطونهم إال النار ((؟  ؛ من أين نأخذها السبب

 املال لكنه مال سبب للنار فيكون هذا من باب إطالق املسبب على السب؛ وبعدين فيه أيضا إثبات العدل يف

؛ ما يأكل إال  فجعل املأكول على قدر املأكول )) (( أولئك ما يأكلون في بطونهم إال النار؛ لقوله:  اجلزاء

يقول الشاعر على هذه  . يأكل نارا فيكون يف هذا إثبات العدل يف اجلزاء ،النار وفاقا بوفاق على قدر ما يأكل

 طيبة النشر طبعيدة محو القر       أصبك بضرة  أكلت دما إن لم  : املسألة وإن كان حملها التفسري يقول

ت أكلت دما خياطب زوجته هذا رابطة زوج وامرأة ؛ ولكنه قيل له إنك لرحت الشام ففيها وباء يقتل النساء وراح

واعلمي دمشق خذيها واعلمي أن يوما تحملين عودي : دمشق  نسيت آخر البيت وقال  إىل الشام وقال

خذيها واعلمي أن ليلة حتملني نسيت الكلمة يف هذا حتملني عودي نشرها ليلة ، دمشق نعشها ليلة القدر

القدر؛ يعين يقول للشام خذي هذه املرأة واعلمي أن اليوم الذي حتمل فيه هذه املرأة على عواد النعش الليلة هي 

ك بضرة    بعيدة أكلت دما إن لم أصب،  عندي ليلة القدر، مثل ليلة القدر ، مث قال: أكلت دما هذا الشاهد

؟ يعين أن فنقها طويل؛ القرط الذي يكون يف األذن إذا  ويش معىن بعيدة مهو القرط  مهو القرط طيبة النشر



؛ قوله: أكلت  ؛ وطيبة النشر طيبة الرائحة صار بعيدا مهواه معناه أن الرقبة طويلة وطول الرقبة يف النساء حممود

ببها الدم وأم كانوا يف اجلاهلية يعريون اإلنسان إذا قتل له قتيل فأخذ : أكلت دية س دما قال بعضهم إن املعىن

؛ وهو يدعوا على نفسه ذا الذل إين ما آخذ بالثار آخذ الدية فقال أكلت دما نعم جاءوا به شاهدا على  الدية

ولكن ملاذا ال  )) هللاوال يكلمهم ا ((وجل؛ لقوله:  إثبات كالم اهللا عز:  ومن فوائد اآلية الكرمية . هذه اآلية

؟ نقول لو كن ال يتكلم ال معهم وال مع غريهم ما  تقولون اآلن الكالم منفي كيف تستدل به على إثبات الكالم

وال  ((؛ وهلذا قال:  ؟ فنفيه لكالمه هؤالء يدل على أن غريهم يكلمه صار يف نفي الكالم عنهم فائدة وال ال

هل هو املعىن القائم بنفسه املعرب عنه باحلروف؟ أو هو احلرف واملعىن؟ طيب كالم اهللا عزوجل  )) يكلمهم اهللا

؛ أين الذي ما يشبه كالم املخلوقني  ؛ اهللا تعاىل يتكلم بكالم حبروف وأصوات احلرف واملعىن، هو احلرف واملعىن

       هل هي حروف وال 

 



الشيخ :  ؟ أن الكالم من صفات اهللا الفعلية املتعلقة مبشيئة اهللا من أين تؤخذ ؟ ؟ حسني من أين تؤخذالشيخ : 

 ومن فوائد اآلية: أن كالم الغضب ليس بكالم فتخصيصه باليوم يدل على أنه يتعلق باملشيئة . )) يوم القيمة ((

لكنه يف احلقيقة ليس بكالم لو أن أحدا  )) تكلمونقال اخسئوا فيها وال  ((؛ ألن اهللا يكلمهم كالم غضب 

 السائل :.  من الناس كلمك يوخبك ما قيل هذا تكلم معك كالم بل كالم توبيخ قد يكون عدمه خري من وجوده

((   أي نعم وهي من يوم القيمة هذا يف النار كل داخل يف يوم القيمة .الشيخ : ؟  توبيخ هلم يوم القيمة

االستثناء هذا ما  )) يأكلون في بطونهم إال النار (( أو نريد خرب إن يف هذه اجلملة قليال ))ويشترون به ثمنا 

الطالب ؟  إذا النار ويش إعراا  مفرغالشيخ : ،  ستثناء مفرغا الطالب : ؟ ما نوع االستثناء ؟ نوعه يا صاحل

من فوائد   الفوائد باقي منها نعم باقي.  ؛ وقفنا على هذا أظن ليأكلون الطالب :أليش. الشيخ : مفعول به، :

: أن يوم القيمة  ومن فوائدها . )) وال يكلمهم اهللا يوم القيمة ((؛ لقوله تعاىل:  : إثبات يوم القيمة هذه اآلية

سترتها عليك في الدنيا  (؛ فإن اهللا يقول لعبده املؤمن يف ذنوبه :  يزكى فيه اإلنسان وذلك بالثناء بالقول والفعل

ى كتابه بيمينه ويشهد الناس كلهم على أنه من وأما الفعلي فإن حمل الثناء أنه يعط ) أنا أغفرها لك اليومو 

: أن  ومنها )) ولهم عذاب ((؛ لقوله:  : إثبات اجلزاء ومن فوائد اآلية الكرمية املؤمنني وهذه تزكية بال شك .

؛ لو مل يكن من األمل النفسي إال أن اهللا يقول  اجلميع؟  عذاب الكافرين عذاب مؤمل أملا نفسيا أو أملا جسمانيا

فإذا قال قائل:   هذا من أبلغ ما يكون والعياذ باهللا من األمل النفسي . )) اخسئوا فيها وال تكلمون ((:  هلم

 ؟ نشوف))  قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها ((كيف جتمعون بني هذه اآلية الكرمية وبني قوله تعاىل: 

، فبمعىن أنه   وجل، نعم ، اإلنسان يزكي نفسه هذا بتوفيق من اهللا عز وجل التزكية توفيق من اهللا عز الب :الط، 

معىن زكاها أي فعل ما يزكيها أما مزكي حقيقي  الطالب :وجل؛  توفيق من اهللا عزوجل فاملزكي حقيقة هو اهللا عز

قد أفلح من  ((؟  ؟ ما بينها تعارض بينها تعارض أي مثل ما ، طيب األخ ابراهيم يقول ماالشيخ : فهو اهللا؛ 

فيه احتمال أن املزكي  ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها )) ((ألنه قال:  )) زكاها



، قد أفلح من زكاه اهللا وتكون من مبعىن اليت لكن هذا بعيد ويدل  أي من زكاها )) قد أفلح من زكاها ((هو اهللا 

 : تزكية اإلنسان نفسه أن يعمل ما فيه زكاا فاجلمع بينهما أن يقال))  وقد خاب من دساها ((ذا قوله: على ه

أولئك  أولئك الذين اشتروا الضاللة بالهدى )) ((وجل:  مث قال اهللا عز  ؛ وتزكية اهللا لإلنسان خلقا وتقديرا.

؟ اختاروا الضاللة على  ؛ اشرتوا مبعىن املشار إليهم الذين يكتمون ما أنزل اهللا من الكتاب ويشرتون به مثنا قليال

؛ ولكنه عرب ذا ألن املشرتي طالب راغب فكأن هؤالء والعياذ باهللا طالبون راغبون بالضاللة  مبنزلة  اهلدى

الضاللة هنا   )) الضاللة بالهدى ((؛ وقوله:  طالب هلا راغب فيها املشرتي اإلنسان املشرتي السلعة معناه أنه

كتمان العلم فإنه ضالل وأما اهلدى فهو بيان العلم ونشره فاإلنسان الذي يكتم العلم الشك أنه ضال وذلك 

ظيم ألنه جاهل مبا جيب على العامل يف علمه من النشر والتبليغ وألنه جهل على نفسه حيث منعها هذا اخلري الع

؛ أرأيت  ؛ املال يفىن والعلم يبقى يف نشر العلم ألن من أفضل األعمال نشر العلم فإنه أعين العلم ليس كلمات

اآلن يف الصحابة رضي اهللا عنهم أناس أغنياء أكثر غىن من أيب هريرة رضي اهللا عنه وذكر أيب هريرة بني اخلاص 

؛ أرأيت  لنيب عليه الصالة والسالم األحاديث أكثر وأعظموالعام اآلن أكثر والثواب الذي يأتيه مما روى عن ا

أيضا من يف زمن اإلمام أمحد بن حنبل وحنوه من األئمة من اخللفاء والوزراء والرؤساء واألغنياء هل بقي ذكرهم  

؛ فالعلم يف احلقيقة كتمانه الشك أنه ضاللة من  ؟ ال وهكذا من قبلهم ومن بعدهم كما بقي ذكر هؤالء

؛ ويقول الفقهاء إن ما دخلت عليه الباء هو  الباء هنا للعوض )) بالهدى ((؛ وقوله تعاىل:  وجهالة اإلنسان

: اشرتيت منك دينارا بثوب  ؛ الذي دخلت عليه الباء هو الثمن فإذا قلت الثمن سواء كان نقدا أم عينا غري نقد

ن الصحيح خالف ذلك الصحيح أن ؛ وقال بعض الفقهاء الثمن هو النقد مطلقا ولك ؟ الثوب ويش الثمن

، فهم دفعوا اهلدى والعياذ باهللا ألخذ  ؛ إذا ما هو الثمن الذي دفعه هؤالء؟ اهلدى الثمن ما دخلت هذه الباء

اشرتوا العذاب باملغفرة  )) والعذاب بالمغفرة ((؛ من جهة اجلزاء:  ؛ واشرتوا أيضا هذا من جهة العمل الضاللة

 ((قال:   . فلو أم بينوا وأظهروا العلم جلوزوا باملغفرة ولكنهم كتموا فجوزوا بالعذاب نعم؛  هذا باعتبار اجلزاء



فعل التعجب،  , ؛ فعل التعجب ، وأصرب فعل ماضي ، اسم تعجب هذه ماء تعجبية )) فما أصبرهم على النار

ن منصوب على شبه واهلاء مفعول أصرب إال على رأي من يرى أن فعل التعجب ليس فعال ولكنه اسم فيكو 

، مسترت يعود على؟ يعود  ؟ مسترت ؛ أين الفاعل ؛ ولكن الصحيح أنه فعل وأن الضمري هنا مفعول به املفعول به

؛ ومعىن ما أصربهم وما أشبهها من بناء التعجب معناها شيء عظيم أصربهم يعين جعلهم يصربون؛  على ماء

؛ ولكن هذا التعجب  قلنا إن هذا تعجب يعين ما أعظم صربهم على النار )) فما أصبرهم على النار ((وقوله: 

؟ يعين مبعىن هل إنه يرشدنا إىل  : هل هذا التعجب من اهللا أو تعجيب منه ؛ السؤال األول يتوجه عليه السؤاالن

؛ شك نعم بال الشيخ : من اهللا  الطالب : أن نتعجب وليس هو موصوف بالعجب أو أنه من اهللا هذه واحدة

؛  يقتضي أم يصربون ويتحملون مع أم ال يتحملون وال يطيقون )) فما أصبرهم ((: أن قوله:  الشيء الثاين

خيفف ما هو معىن يدفع العذاب  )) أدعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب ((:  وهلذا يقولون خلزنة جهنم

عنا يوما من العذاب ومن قال هكذا فليس بصادق  والعياذ باهللا ولو يوما خيفف دائمائيا ولو ختفيف وال هم 

؛ الذي يتمىن اهلالك للخالص مما هو  ؟ ال ؛ صابرون ليهلكهم )) يا مالك ليقض علينا ربك ((والذين يقولون: 

؛ أما  ؟ يقول نعم هذان سؤاالن إذا كيف يقول ما أصربهم الشيخ :  ، بلى الطالب :؟  فيه ما صرب أليس كذلك

؛ فمنهم من رأى أنه  املفسرون؟ فقد اختلف فيه  السؤال األول وهو هل هو تعجب أو تعجيباجلواب عن 

؛ وال مانع من ذلك ال عقال وال  وجل ألن املتكلم به هو اهللا والكالم ينسب إىل من تكلم به تعجب من اهللا عز

 ((؛ فقال اهللا يف القرآن:  لسنةمسعا أي ال مانع مينع من أن اهللا تعاىل يتعجب وقد ثبت هللا العجب يف الكتاب وا

ثابتة عن  نعم وهذه قراءة سبعية )) بل عجبت ويسخرون ((بل عجبت قراءة سبعية  بل عجبت ويسخرون ))

؛ وأما  وجل على املتكلم ؟ على اهللا عز النيب عليه الصالة والسالم وهي يف القرآن والتاء هنا فاعل يعود على من

عجب ربنا من قنوت عباده وقرب  (السنة فإا يف احلديث الصحيح عن النيب عليه الصالة والسالم أنه قال: 

؛ فال مانع من أن اهللا  ؛ وعلى هذا العجب هللا ثابت يف الكتاب والسنة عجب ربنا من قنوت عباده ) غيره



على أن املتعجب مباغة مبا تعجب به أو منه ؛ فإذا قال قائل: العجب يدل  يتعجب من صربهم ال مانع من هذا

؛ فاجلواب أن هذا ليس هو السبب الوحيد يف  مبا تعجب منه وهذا يستلزم أن ال يكون عاملا باألمر من قبل

؛ قد يكون التعجب صحيحا قد يكون التعجب هلذا السبب الذي قيل إن اإلنسان أو املتعجب يباغت  التعجب

خروج هذا األمر عما ينبغي أن يكون عليه أو ؛ لكن قد يكون التعجب سببه  اليف األمر وهو ال يدري عنه أو 

؛ وليس املعىن أنه بغت وت هذا الذي تعجب بل أنه خارج عن نظائره أو عن ما  عن نظائره أو ما أشبه ذلك

قريب من معىن ،  ؛ وهو ذا املعىن قريب من معىن التوبيخ ينبغي أن يكون عليه ال ألنه من أجل خفاء السبب

ن م؛ أما القول الثاين فإم يقولون إن معىن ما أصربهم التعجيب يعين يقولوا ما أصربهم وتعجبهم  التوبيخ واللوم

صربهم على النار وهذا ذهب إليه من ينكر صفة التعجب هللا من أهل التأويل الذين يكرون مثل هذه الصفات 

، قول ضعيف جدا وال يلتفت إليه  ألنه خالف  ثريا قول ضعيف؛ ولكن هذا القول كما مر علينا ك وجل هللا عز

؛ وقد  وجل على ظاهرها الالئق باهللا ما كان عليه السلف الصاحل رمحهم اهللا من إجراء نصوص صفات اهللا عز

تقدم لنا هذا كثريا وبينا أن النصوص يف صفات اهللا ليست نصوصا مطلقة بل هي نصوص مضافة إىل إىل من؟ 

تكون الئقة به كغريها من الصفات كل صفة تضاف إىل موصوف فإنه الئقة به حىت ما أضيف إىل إىل اهللا ف

أو ال  املخلوقات ليست الصفة املضافة إىل هذا النوع من املخلوقات الصفة املضافة إىل هذا النوع من املخلوقات

مضافة إىل شخص آخر؛  ؛ طيب بل إنه أبلغ من ذلك ليست الصفة املضافة إىل شخص ما من بين آدم كصفة

؛  ؟ مخسني  تقول مثال هذا الرجل تصدق مبال كثري وهو فقري ميكن هذا املال الكثري كم من  بالنسبة له

اف إليه فالصفات اخلالق ؛ فاحلاصل إن الصفة حبسب ما تض لكن تقول ملن ميلك ماليني مخس مائة ألف مثال

؛ إذا القول الراجح على  متاثل صفة املخلوقني حىت حنتاج إىل تأويله تليق به وال ميكن أن نتصور أاجل وعال 

؛ أما السؤال الثاين هو هل هم صربوا  هذا أيش؟ أن التعجب على ظاهره وعلى بابه وأنه واقع من اهللا عزوجل

لعلم ؟ فكيف يتعجب من صربهم ؟ قال أهل العلم إم ملا صربوا على ما كان سببا هلا من كتمان ا على النار



مثل ما يقال للرجل الذي يفعل شيء ينتقد فيها يقال له ما أصربك على لوم الناس صار كأم صربوا عليها 

 ما أصبرهم على النار ((؛ يصري معىن  ؛ معناه رمبا أنه ما نلومه أصال لكن فعل لكن فعل ما تقتضي اللوم عليك

صاروا كأم يصربون عليها ألن اجلزاء من جنس العمل بل  أي أم ملا كانوا يفعلون هذه األفعال املوجبة للنار ))

  فيجعل اجلزاء والعمل ألنه سببه املرتتب عليه. )) إنهم يجزون ما كانوا يعملون ((اهللا عزوجل دائما يقول: 

 ما أصبرهم على (( إذا أثبتنا صفة العجب هللا ألزمنا اآلن كيف  عبارة السائل :!  نعمالشيخ : ؟  شيخ السائل :

ال ، أو ما ينبغي عليه يعين حال اليت ينبغي أن يكون عليها هؤالء العلماء الذين من اهللا عليهم الشيخ :  )) النار

ما هي؟ أين يبينوا للناس ويظهروا احلق فكل إنسان يتعجب هذا الذي من اهللا عليه بالعلم مع ذلك يكتم من 

ضاف إىل اهللا هو حكم خروج الشيء عن نظائره أو ما إذا العجب امل السائل :؛  أجل أن ينال غرضا من الدنيا

؟ التوبيخ  ، وقلنا إن هذا العجب قريب من معىن أيش أو ما ينبغي أن يكون عليه أي نعمالشيخ : ؟  ينبغي عليه

؟ ظاهر اآلية أنه واقع من اهللا تعاىل ما ما نقول إن اهللا يتعجب والعباد واقع منهم العجب  السائل :  . واللوم

هذا ما ميكن ما ميكن الشيخ :  إال خفاء السبب لو مل جند من التعجب السائل :حيتمل املعىن أم تعجبوا منه . 

يلغي السبب  السائل :؛  أن يكون يعين كل ما وجدت عجبا مضافا إىل اهللا فإنه جيب أن يلغي منه السبب هذا

ال ال، ال ما هو بصحيح ألننا إذا علمنا إن أحد األسباب العجب اخلفاء الشيخ : ؛  اللهمثل العجب يليق جب

ل السبب هو اخلفاء أنت مينع هذا السبب وأسباب أخرى ميكن عهذا ما يليق باهللا عزوجل جيب أن ننفيه؛ ال جت

وقد يكون معىن آخر  عليه لكن هذا حنن فهمناج عن نظائره أو غريه خرج عن ما تكون ميكن يكون غري أنه خر 

ما نعلمه إمنا الكالم على الشيء الفاسد ما جيوز ما ميكن أبدا وهلذا ال يصح أن نقول إنه جيوز أن نصف اهللا 

الشيخ ،  مثل  كما  هللاهل إذا ورد صفة سلبية كما ذكرنا  السائل : .  و صحيحا هبكل شيء بدون مماثلة هذا م

 بلى أنه ما جييء النعاس وال نوم ؛الشيخ : لكن مثال السنة ما يصح أن يوصف اهللا بيقظة؟  السائل :،  نعم: 

ما نقول يقظان ألننا إذا قلنا يقظان فاليقظان إمنا الشيخ : ؟  نقول اهللا سبحانه وتعاىل يقظان دائما السائل :



هذا وصف  السائل :؛  حي قيومتقال فيمن يأتيه النوم فيقال هو يقظان نقول هو حي ال تأخذه سنة وال نوم 

تقال فيمن يقبل النوم وهلذا يقال يقظة ونوم ويقظان ونائم فهذه من الصفات ة ظأصل اليقالشيخ : لكن ؛ 

تتقابل تقابل العدم وامللكة  كما هو معروف مبعىن أنه إذا انتفى واحد منها ثبت اآلخر فيما يكون قابال هلا أما 

الشيخ : ؛   التقدير صعب جدا السائل :؛  للنوم حىت نقول إنه يقظان بل نقولالباري جل وعال ما يكون قابال 

  . ال واضح يقظان الذي من شأنه أن ينام فيكون اآلن يقظان لكن نقول حي قيوم ال تأخذه سنة وال نوم نعم

املني لكن الظلم النار هي دار اليت أعدها اهللا سبحانه وتعاىل للكافرين والظ )) فما أصبرهم على النار ((قال: 

 ((  ؛ ؛ وإن كان ظلما دون كفر فإنه يعذب حبسب حاله حىت خيرج منها إن كان ظلم كفر فهم خملدون فيها

))  بأن (( ؛ املشار إليه ما ذكر من جزائهم يعين ذلك اجلزاء الذي جيازون بهذلك  )) ذلك بأن اهللا نزل بالحق

؛ قد تقول ما هو الرابط هنا بني السبب واملسبب ؟ ما هو الرابط  ألن اهللا نزل الكتاب باحلق الباء هنا للسببية

أم عذبوا ألن اهللا نزل الكتاب باحلق ؟ نقول الرابط واضح جدا ألنه مادام الكتاب نازال باحلق فهل من الالئق 

لعذاب ألن ؛ احلق جيب أن يبني فلما أخفاه هؤالء استحقوا ا ؟ ال يف هذا الكتاب املنزل باحلق أن يكتم وال ال

؛ إذا رأينا يف القرآن نزل باحلق فاملعىن أنه نزل مصاحبا للحق فليس  الكتاب حق نزل باحلق مصاحبا له حاكما به

خلوا بالكم ألا ؛  نزوله باطال وحاكما باحلق أيضا فليس حكمه جائرا وكذلك خمربا باحلق فليس خربه كاذبا

أي مصحوبا به حال نزوله فليس مكذوبا وال مغريا فيه وال  )) لحقأنزل اهللا الكتاب با ((دائما تأيت يف القرآن 

، املعىن الثاين؟ حاكما به  ؛ ثانيا نزل باحلق ويش بعد الثاين حمرفا ال من جربيل وال من حممد صلى اهللا عليه وسلم

ال يكون مكذوبا ؛ ألن الكتاب نزوله حيتاج إىل أن يوصف باحلق حىت  ؛ املعىن الثالث: خمربا باحلق حاكما باحلق

؟ باحلق حىت ال يكون فيها جور وظلم؛ ثالثا:  ؛ ثانيا: أحكامه حتتاج إىل الوصف بأيش وجل على اهللا عز

؛ سواء كانت هذه األخبار مما يتعلق باهللا سبحانه وتعاىل  أخبارها أيضا موصوفة باحلق حىت ال يكون فيها كذبا

 )) ذلك بأن اهللا نزل الكتاب بالحق ((أو باألخبار املستقبلة؛  وأمساءه وصفاته أو مما يتعلق باألخبار املاضية



هو الصدق بالنسبة  )) بالحق ((؛ وقوله:  الكتاب املراد به هنا اجلنس القرآن والتوراة واإلجنيل وغريها من الكتب

 الذين اختلفواوإن  ((  )). وتمت كلمة ربك صدقا وعدال ((لألخبار والعدل بالنسبة لألحكام قال اهللا تعاىل: 

(( وأن الذين؛ وأن يشكل على بعض الطلبة وإن مع أنه معطوف على بأن وكان مقتضى العطف أن يقال:  ))

،  ؛ ال ما هو هذا هي معطوفة طيبالشيخ : ؛  ؛ ألا يف موضع احلال استئنافية الطالب : الذين اختلفوا ))

لكن كل األشياء ما تتم إال بوجود األسباب وانتفاء  ، فيه وجود سبب اآلن هي معطوفة لكن فيه مانع مينع منه

صح خربا، اقرتان خربها بالالم هو الشيخ : ؛  اقرتاا جوابا بالالم الطالب :؛  املانع وهنا فيه مانع مينع من الفتح

الذي مينع من الفتح حىت إنك تقول: علمت إن ريدا لقائم، وتقول علمت أن زيدا قائم؛ شف علمت إن زيدا 

(( وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق ؛  ئم خولة جيب الكسر بوجود الالم املانع من الفتح خبربهالقا

؛  ؟ اختلفوا فيه بأن قال بعضهم إنه حق وقال بعضهم إنه باطل اختلفوا فيه ما نوع هذا االختالف )) بعيد

ال من املتنازعني يف شق هذا يف شق وهذا الشقاق النزاع ومسي النزاع شقاقا ألن ك )) لفي شقاق بعيد ((وقوله: 

قلت يف   )) (( إن الذين اختلفوا في الكتاب؛ فقوله سبحانه وتعاىل:  ؛ والبعيد معروف البعيد يف املكان يف شق

؛ فإن من  ؟ اجلواب نعم هل أحد من هؤالء الذين كتموا اختلفوا )) لفي شقاق بعيد ((كونه حقا أو باطال 

؛ فمثال  لكن الذين اختلفوا هم الذين يف شقاق بعيد أما من بني ووضح فهو على احلقهؤالء من بني ووضح 

؟ من  النصارى وبني ووضح وآمن لكن البقية  والنجاشي من أينعبد اهللا بن سالم بني ووضح وهو من اليهود 

إنه شقاق وبالء  واآلية هذه واضحة يف أن االختالف ليس رمحة بل )) فهم في شقاق بعيد ((خمتلفون متنازعون 

ال صحة له وال يصح  )اختالف أمتي رحمة ( وبه نعرف أن ما يروى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال 

م ليسوا خمتلفني نعم إف وال يزالون مختلفين إال من رحم ربك )) ((وليس االختالف برمحة بل قال اهللا تعاىل: 

؟ بالعفو عنه إذا أخطأ وجعل له أجرا  الجتهاد فإن اهللا رمحه باأليشبامحة مبعىن أن من خالف احلق ر االختالف 

  هذا صحيح وأما أن يقال إن اختالف أميت رمحة كاملعناه جيب علينا كلنا اآلن إننا نسعى إىل االختالف نعم



فني ؛ فالصواب أن اخلالف شر لكن رمحة اهللا تعاىل وسعت للمختل ألا هو سبب الرمحة على زعم هذا املروي

هل فيه خالف يف تفسري اآلية على من  السائل :  . مبعىن أن من خالف باجتهاد فإن رمحة اهللا تعاىل تسعه نعم

هل هو رمحة أو هو عائد على االختالف  )) ولذلك ((فيه خالف يف قوله: الشيخ : ؟  (( ولذلك ))يعود 

لكن  )) خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمنهو الذي  ((؛ لقوله تعاىل:  والصواب أنه عائد على االختالف

لكن اختالف العلماء من  السائل : . املرحومون الذين رمحوا متفقون على احلق، الذين رمحوا متفقون يف احلق

عهود الصحابة إىل عهدنا هذا كثرت حىت يف املذهب الواحد خمتلفون فيها هل هو رمحة بالنسبة للعوام لعامة 

أخطأ وأما العامي فإن تتبع  ظاهر إنه لعامة الناس بلبلة لكن بالنسبة للمجتهد إذاالالشيخ :  ؟ الناس أو ال

من املذاهب ومن األقوال  الرخص هو حرام عليه كما هو معروف إذا تتبع الرخص وقال واهللا أنا باحث باألسهل

يعين من عهد الصحابة إىل اآلن وال عصر يعين  بس مشكلة شيخ نقول السائل :؛  هذا ما جيوز ألنه اتبع هواه

نعم لكن هذا اخلالف الذي حصل بالنسبة للمختلفني ما اختلفوا يف الشيخ : ؟  خال من اخلالف نقول من شر

الواقع ألن اهلدف واحد وهو الوصول إىل احلق أنا مثال عند ما أخالفك يف مسألة وأنا أعرف إنك رجل خملص 

ألن اهلدف واحد اخلالف الذي الشيخ : ؛  صحيح الطالب :؛  عتقد إنك خالفتين اآلنوناصح وتريد احلق ما أ

هو ألهل العلم واضح يا شيخ لكن أنا سؤايل  السائل :؛  خالف األهواء الذي يريد اإلنسان أن يتعصب هلواه

؛ يسألون  ؛ أي نعم منعم عامة الناس بارك اهللا فيك عامة الناس يسألون أهل العلالشيخ : ؟  للعوام لعامة الناس

أهل العلم وكل يسأل من يثق به من عصر الصحابة إىل اليوم كل يسأل من يثق به وحينئذ يكون مطمئنا إىل قوله 

؛ حىت العلماء قالوا لو اختلف عليه شخصان  ، القول أمامه واحد ؛ ألن القول أمامه واحد فال يبقى شر عليهم

م مثال الوضوء من حلم اإلبل يعين واحد يسأل عاملا عن حك السائل :؛ يف الفتوى ومل يرتجح عنده أحدمها خيري

 ((وجل:  نعم لكن البد أن يكون مثل هذا مثل ما قال اهللا عزالشيخ : ؛  فيفيت يقول فرض عن حلم اإلبلوهو 

أما بالنسبة للمؤمنني فالشك لو أم اتفقوا لكان أحسن ولكن  هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن ))



ن من هذا هذا األحس السائل :؛  اهللا تعاىل يبلوهم ذا الشيء فهو باعتبار تقدير اهللا الشك أنه حكمة

نعم حكمة ونقول بالنسبة  حكمة الشك وهلذا مسائل اإلمجاع يطمئن الشيخ : ؟ الصحايب الذي اآلن ما 

؟  نعم عندك سؤال أظنالشيخ : ؟  شيخ السائل :  . أكثر ويرتاح هلا أكثر من مسائل اخلالف اإلنسان إليه

الظاهر أنه كل من خالف احلق عنادا الشيخ : ؟  غريهم نقول هذا خاص باليهود والنصارى وال فيه السائل :

من هذه األمة من خالف احلق واستكبارا وهلواه فهو داخل يف اآلية سواء اليهود أو النصارى أو غريهم فيه مثال 

  عنادا مثل كثري من رؤساء املبتدعة تبني هلم احلق وعرفوه ولكنهم عاندوا والعياذ باهللا وأصروا فهم يف شقاق بعيد.

الوجه أم ملا إن الشيخ : ؟  الوجه السائل :؛  نعم من السببالشيخ :  )) ذلك بأن اهللا (( السائل :؟  نعم

يعين  : السائل : ؟ ؟ نأخذ الفوائد وراء )) (( ليس البرمث قال اهللا تعاىل:   . البعيد عذام هذا بسبب شقاقهم

الشيخ : ؛  أي نعم السائل :؟  يعين تقول إظهار يف موضع اإلضمارالشيخ : تقول إظهار يف موضع اإلضمار 

من باب تعظيم هذا ظاهر من باب تعظيم االختالف يعين كأن هذا ملا ذكر كتاب األول ذكر ثانيا كأنه 

االختالف أنه إن هذا الكتاب ما ينبغي أن خيتلف فيه فاإلظهار هنا واهللا أعلم أنه من أجل تعظيم هذا 

االختالف يعين اختلفوا يف الكتاب الذي ما ينبغي أن خيتلف فيه ألنه من عند اهللا وهو احلق أي نعم؛ طيب 

 شقاق بعيد ((الشيخ : عيد عن احلق ال بعيد املكان ب (( لفي شقاق )) السائل :  ؛ ؟ نعم نشوف الفوائد اآلن

؟ ال بعيد املكان لكن أصل املسألة ما هي مشاقة يف املكان املشاقة يف النزاع واملخالفة لكن  بعيد عن احلق ))

(( وجل:  قال اهللا عز  ؟ ؛ طيب نأخذ الفوائد ؛ حنن قلنا أنه يكون هذا يف شك وهذا يف شك مشبهة باملكان

: أن سبب ضالل  من فوائد هذه اآلية الكرمية )) الذين اشتروا الضاللة بالهدى والعذاب بالمغفرةأولئك 

أولئك الذين  ((؛ لقوله:  هؤالء أم وكتمام احلق أم ما أرادوا اهلدى إمنا أرادوا الضالل والفساد والعياذ باهللا

ومن فوائدها: أن  . ؟ على اجلربية يه رد على منومن فوائدها: إضافة الفعل إىل الفاعل  فيكون ف . )) اشتروا

وجل ليس بظالم  عقوبة اهللا هلم ليس ظلما منه بل هم الذين تسببوا هلا حيث اشرتوا الضاللة باهلدى واهللا عز



ومن فوائدها: أن نشر  . )) والعذاب بالمغفرة ((.ومن فوائد اآلية: أن اجلزاء من جنس العمل؛ لقوله:  للعبيد

؛ وجعل العذاب باملغفرة فدل  ؟ الكتمان اره بيانه من أسباب املغفرة ألنه جعل هلم العذاب يف مقابلةالعلم وإظه

؛ كما أن الذنوب أيضا حتول بني اإلنسان وبني العلم  ذلك على أن نشر العلم من أسباب مغفرة الذنوب

وقد استدل بعض العلماء بأن الذنوب حتول بني اإلنسان وبني  فكذلك كتم العلم حيول بني اإلنسان وبني املغفرة 

إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك اهللا وال تكن للخائنين  ((معرفة العلم بقوله تعاىل: 

؛ فدل هذا على أن  : واستغفر ؛ مث قال : لتحكم فقال )) خصيما واستغفر اهللا إن اهللا كان غفورا رحيما

رين على فألن الذنوب رين على  ـ والعياذ باهللاـ ؛ وهو ظاهر ألن القلوب  الستغفار من أسباب فتح العلما

فإذا كان رائنا عليها فإن االستغفار ميحوا هذا الرين  )) ((كال بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبونالقلوب؛ 

فما أصبرهم  ((؛ لقوله:  وجل العجب هللا عز ومن فوائد هذه اآلية: إثبات . وتبقى القلوب نرية مدركة واعية

؟ الفعلية نعم ألنه يتعلق مبشيئته وكل صفة من صفات اهللا  وهو من الصفات الذاتية أو الفعلية))  على النار

؟  : ما هو دليلكم على أن العجب يتعلق مبشيئة اهللا ؛ فإذا قال لنا قائل تتعلق مبشيئته فهي من الصفات الفعلية

على ذلك أن له سببا وكل ما له سبب فإنه متعلق باملشيئة ألنه هو السبب مبشيئة اهللا فيكون ما تفرع  قلنا دليلنا

فما أصبرهم على  ((؛ لقوله:  : توبيخ هؤالء الذين يكتمون ما أنزل اهللا ومن فوائد اآلية عنه كذلك مبشيئة اهللا .

ومن فوائد اآلية: إثبات العلل ذكر الذي   وكان األجدر م أن يتخذوا وقاية من النار ال وسيلة إليها . )) النار

ذلك  ((؛ لقوله:  : إثبات العلل واألسباب من فوائد اآلية )) ذلك بأن اهللا نزل عليك الكتاب بالحق ((بعده 

كثر من مائة موضع كلها تفيد إثبات العلة خالفا والباء للسببية وقد ذكر بعض أهل العلم أن يف القرآن أ )) بأن

، رد املشيئة ؛ والغريب أن  ؟ خالفا للجربية الذين يقولون إن فعل اهللا عزوجل ليس للحكمة بل رد املشيئة ملن

بعض العلماء ذهب إىل هذا املذهب حىت أن يف خمتصر التحرير للفتوحي هو من كتب أصول الفقه للحنابلة قال: 

يف قول فمعناه أن القوالن متقابالن يف  عدتهيعين يف قول وهو قاوأمره تعاىل ال لعلة وحكمة يف قول  وفعله



ومن فوائد اآلية الكرمية: الثناء على   . الرتجيح وهذا الشك أنه غلظ فالصواب أن فعله وأمره كله مقرون باحلكمة

بأن  ((؛ لقوله:  : ثبوت العلو هللا ومن فوائدها  )) بأن اهللا نزل الكتاب بالحق ((؛ لقوله:  وجل كتب اهللا عز

: أن املختلفني يف كتب اهللا ال يزالون يف شقاق وأم بعيد بعضهم  ومن فوائد اآلية الكرمية )) اهللا نزل الكتاب

ليس  ((  )) لفي شقاق بعيد ((؛ لقوله:  من بعض ال تتقارب أقواهلم وإن تقاربت أبدام لكن أقوهلم ال تتقارب

ليس  ((:  يف هذه اآلية قراءتان )) بأن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باهللا البر

؛  فأما على قراءة الرفع فإن الرب تكون اسم ليس وأن تولوا خربها )) ليس البر أن تولوا (( و )) البر أن تولوا

: ليس  امسها مؤخرا يعين تقدير الكالم على األولوكذلك إذا كانت ليس الرب تكون الرب خربها مقدما وأن تولوا 

 ليس البر ((وجل:  ؛ طيب يقول اهللا عز : ليس الرب توليتكم بالرفع ؛ والتقدير على الثاين الرب توليكم وجوهكم

و إنا كنا ندعوه إنه ه ((والرب هو يف األصل اخلري الكثري ومنه مسي الرب بسعته واتساعه ومنه اسم من أمساء اهللا  ))

املعىن ليس اخلري وكثرة اخلري والربكة أن نويل اإلنسان وجهه قبل املشرق أي جهة املشرق أو جهة  )) البر الرحيم

؛ وهذا نزل عندما ساء بعض الناس حتويل النيب صلى اهللا عليه وسلم من بيت املقدس إىل الكعبة فأنزل  املغرب

الشأن إمنا هو اإلميان باهللا إىل  ، وهذا ليس هذا هو الشأناهللا عزوجل إنه ليس الرب أن يتوجه اإلنسان إىل هذا 

أما االجتاه فإنه ال يكون خريا إال إذا كان بأمر اهللا وال يكون شرا إال إذا يكون خمالفا ألمر اهللا فأي جهة آخره 

العمل ما هو ؟ طيب وعلى هذا ال نقول إن العربة بالعمل العربة بنوع  توجهتم بأمر اهللا فهي الرب واضح يا مجاعة

نوع العمل هل هو طاعة هللا أو ليس بطاعة إن كان طاعة فهو بر وخري وإال فليس برب وال خري وهلذا السجود لغري 

؛ السجود لغري اهللا صار عبادة  ؛ لغري اهللا اهللا كفر وشرك ويف وقت من األوقات صار السجود هللا عبادة وتركه كفرا

؛ قطيعة  أكرب الكبائر ويف وقت من األوقات صار من أفضل الطاعات؛ قتل النفس بغري احلق من  وتركه كفرا

؛ فإن قتل األب البنه من أكرب القطيعة ومع ذلك حني أمر  الرحم من الكبائر ويف وقت من األوقات صارت خريا

هل  ؛ فالشأن إذا يف طاعة اهللا عزوجل ليس بالعمل الذي تفعل وإمنا املقياس به ابراهيم صار من أفضل القربات



؛ إذا كوننا نتجه إىل املشرق أو إىل املغرب هذا ما هو ليس هو الرب إال إذا   هو من أمر اهللا أو ليس من أمر اهللا

؛  مثل ذبح االبنالشيخ : ؟  قطيعة الرحم ويش مثاله السائل : ؛ نعم ا طاعة هللا فحينئذ يكون براكان اجتاهن

براهيم إقتل الشيخ : قتل النفس؟   السائل :؛  سبيل العموم قبله ذكرنا علىالشيخ : ؟  ال غريه قبله السائل :

إذا قال قائل: أنتم ذكرمت هذا يف حتويل القبلة من بيت املقدس إىل الكعبة ))  للمشرق والمغرب ((قوله:  . البنه

؟ قلنا بلى لكن أظهر وأبني  وليس هذا قبال للمشرق وال للمغرب وإمنا هو للجنوب أو الشمال أليس كذلك

                            جلهات هي جهة املشرق وجهة املغرب ألن جهة املشرق وجهة املغرب ما ختفى على أي إنسان         ا



؛ ال ال يعين هذا باعتبار التعبد هللا؛  ؛ لكن  األول أصح وكل منهما يقول إنه هو فاعل الرب فأنزل اهللا هذه اآلية

بالراء وعلى  )) ولكن البر ((وهي:  ؛ فيها أيضا قراءتان ولكن البر )) ((قال:   يعين قبلة مستقبلة للناس يعين .

؛  فتكون عاملة )) البر من آمن باهللا لكنو  ((والقراءة اليت يف املصحف هذا تكون لكن العاطفة غري عاملة 

؛ ومن آمن عامل  ، الرب عمل ؛ كلنا يعرف أن الرب عمل الرب من آمن )) ولكن البر من آمن باهللا قوله: ((

املضاف : أن اآلية على تقدير  ؛ الوجه األول ؟ يف هذا وجهان فكيف يصح أن يكون العامل خربا عن العمل

: أن اآلية على سبيل املبالغة وال فيها تقدير مضاف   ؛ ثانيا : ولكن الرب بر من آمن باهللا واليوم اآلخر وتقديره

:  ؛ ومنهم من ووجه ثالث ؟ عادل نعم أنه عادل كأنه جعل املؤمن هو نفس الرب مثل ما يقال رجل عدل مبعىن

ا مبعىن اسم الفاعل يعين ولكن البار حقيقة القائم بالرب من آمن أن جنعل الرب مبعىن البار ولكن البار فيكون مصدر 

؟ حملها رفع على كل تقدير على قراءة التخفيف وعلى  ويش حملها من اإلعراب من من آمن )) ((؛ وقوله:  باهللا

ديق لكنه إذا آمن به تقدم أن اإلميان يف اللغة مبعىن التص )) من آمن باهللا واليوم اآلخر ((؛ قال:  قراءة التشديد

تصديق املطلق لكان ر فليس جمرد تصديق لو كانت معىن قرن بالباء صار تصديقا متضمنا للطمأنينة والثبات والقرا

؛ وإذا  ؟ ال هي مع الطمأنينة واالستقرار هلذا الشيء ؛ لكن آمن به مضمنة معىن أيش : آمنه أي صدقه يقال

 من آمن باهللا ((؛ قال:  ا ضمنت معىن االستسالم واالنقيادفمعناها إ )) فآمن له لوط ((عديت بالالم مثل 

؛ واإلميان بأمسائه وصفاته  ؛ واإلميان بألوهيته ؛ واإلميان بربوبيته اإلميان باهللا يتضمن أربعة أمور: اإلميان بوجوده ))

؛ أما اإلميان بوجوده فإنه   وصفاته؛ اإلميان بوجوده واإلميان بربوبيته واإلميان بألوهيته واإلميان بأمسائه  البد من هذا

، طيب داللة الشرع عليه واضحة إنزال الكتب وإرسال الرسل   ةفطر ل عليه الشرع واحلس والعقل والكما سبق د

نا ى وجوده احلس سبحانه وتعاىل ـ فإ؛ ودل عليه احلس دل عل وجل ؟ من اهللا عز كل هذه من أين جاءت

عى فيجيب وهذا دليل حسي على وجوده تبارك وتعاىل كما يف سورة نسمع ونلمس أن اهللا سبحانه وتعاىل يد

 ؛ وأيوب إذا نادى ربه أني مسني الضر فاستجبنا له ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له ((األنبياء وغريها 



إىل آخره كثري؛ وهذا أيضا شيء ميسه اإلنسان بنفسه أنه يدعوا اهللا عزوجل بلجب خري له أو دفع شر عنه  ))

 ؟ نعم ما من حادث وله حمدث كما قال اهللا عز وجل فما هو ؛ أما داللة العقل على وجود اهللا عز يحس بذلكف

هذا الكون العظيم مبا فيه من النظام التغريات واألحداث  )) أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون ((وجل: 

أم  ((:  ىل هذا الدليل أشار اهللا بقولهالبد أن يكون له موجب حمدث حيدث هذه األشياء فهو اهللا عزوجل وإ

 ودل على وجوده الفطرة فإن اإلنسان لو ترك وفطرته لكان مؤمنا بأيش )) أم هم الخالقونخلقوا من غير شيء 

تسبح له السموات السبع واألرض ومن فيهن وإن من شيء إال يسبح  ((. باهللا والدليل على هذا قوله تعاىل: 

: اإلميان بربوبيته وهذا فرع لوجوده  ؛ الثاين وجل حىت غري اإلنسان مفطور على أنه يعرف الرب عز )) بحمده

يعين ليس جمرد وجود اهللا عزوجل بل هو الرب سبحانه وتعاىل حيكم يف عباده مبا يشاء كونا وشرعا األحكام 

لتنظيم والسن يعين يسن لعباده سننا الكونية هي ما يتعلق باإلجياد واخللق واألحكام الشرعية هي ما يتعلق با

؛ ألن الرب  ويشرع هلم الشرائع هذه أحكام الشرعية فمسألة األحكام متعلقة بتوحيد الربوبية ال بتوحيد األلوهية

أال له الخلق  ((معناه هو الذي يتصرف بعباده كما يشاء خلقا وحكما فله احلكم واألمر كما قال اهللا تعاىل: 

ميان بألوهيته فهو أن تعتقد أنه ال إله يف الوجود يستحق أن يعبد سوى اهللا عزوجل كل اآلهلة أما اإل؛  )) واألمر

ذلك بأن اهللا  ((اليت تعبد من دونه من أنبياء ومالئكة وأولياء وأشجار وأحجار وجنوم ومشس وقمر كلها باطلة 

اهللا سبحانه وتعاىل هو اإلله احلق وال  ؛ ففيه أن يف قراءة آيتني نعم )) هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل

يكفي كما يفعله كثري من املؤلفني املعاصرين يف تقرير التوحيد وكذلك املتقدمون ال يكفي أن نقرر التوحيد بتوحيد 

؛ ولو كان هذا معىن ال إله إال اهللا لكان املشركون  الربوبية املتكلمون يقولون اإلله هو القادر على االخرتاع

األلوهية تتعلق بالعبادة  ؛ ولكن األلوهية غري )) ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون اهللا ((ن املشركني موحدين أل

؛ أما اإلميان بأمساء اهللا وصفاته فهو أيضا من متام اإلميان باهللا  وجل مبعىن أنه ال أحد يعبد حبق سوى اهللا عز

عزوجل تؤمن بكل اسم مسى اهللا به نفسه وتؤمن بكل صفة وصفها اهللا ا نفسه وال تستنكر أو تشمئز من صفة 



ئا من آيات ؛ كثري من الناس إذا مسع شي فإا حق له رسوله صلى اهللا عليه وسلم نعمأثبتها اهللا لنفسه أو أثبتها 

الصفات أو أحاديثها وقرأت له يستنكر ويشمئز ويظن على أا دالة على التشبيه والتمثيل فيأخذ بتأويلها 

وحتريفها إذا مل ميكنه إنكارها فإن أمكن إنكارها أنكرها وال يبايل فأهل البدع بالنسبة ملا يتعلق باألمساء والصفات 

هلم مذهبان الطريق عندهم كلهم على حد سواء  لقدر يف مسائل اإلميانوبغريها مما خيالفون فيه حىت يف مسائل ا

جاءت النصوص على خالف ما يذهبون إليه إن متكنوا من إبطاهلا قالوا هذه باطلة هذه ما تصح كما يقولون  إذا

ا جاء من أخبار اآلحاد ال تثبت ا العقائد هذه القاعدة اليت من أبطل القواعد يريدون أن يقضوا ا على كل م

وهو من أخبار  ا خيالف مذهبهم وطريقهم البدعية؟ اآلحاد فإذا وجدوا خرب  أمساء اهللا وصفاته من فيه أخبار

 ال ينظرون يف رواته وال يف تلقي األمة له بالقبول وال يفكرون يف هذا أبدا خالص اآلحاد على الطول ما حيتاج 

؛ إذا عجزوا  لعقيدة عندهم فيجب أن يكون باطال مكذوبايشتب عليها هذا خرب آحاد ملا يعلم بالضرورة من ا

عن طريق الثاين هلم إذا عجزوا عن رد اخلرب بأن كان يف القرآن أو يف متواتر السنة سلطوا عليه معاول ااز كل 

معول هذا معول اخلشب وهذا معول الفوالذ وهذا معول احلديد هذا يقول جماز املرسل وهذا يقول واحد منهم 

؛ هذه طريقتهم طريقة  حىت يقضوا عليه ذا التحريف ل إنه استعارة وما أشبه ذلك نعم العقلي وهذا يقو  جماز

الذي أخربنا عن نفسه من؟ اهللا  األمر لويأخل السنة واجلماعة يقولون ما نما ختلو من هذا؛ لكن  أهل البدعة

يبين اهللا لكم أن  ((التعمي عليهم ؟ البيان وهو أعلم بنفسه وأصدق حديثا من غريه وهو يريد البيان خللقه أو 

فكيف إذا كان اهللا عزوجل ال يريد إال البيان خللق وهو سبحانه وتعاىل أصدق القائلني وأعلم ما نطق ))  تضلوا

؟ الواجب علينا أن نؤمن ونأخذه على  مبا نطق به كيف نقول هذا جماز هذا ليس حبق هذا جيب أن يصرف

ما قررناه ونقرره كثريا احلذر من أمرين ومها: التمثيل والتكييف ما نقول هذا ظاهر مثل ما ظاهره لكن جيب علينا ك

؛ وهذه القاعدة يا إخواننا إذا  نعرفه من نفوسنا أو كيفية هذا الشيء كذا وكذا كل هذا أمر باطل ال جيوز اعتقاده

كل األحاديث أو اآليات الواردة يف   ؛ اسرتحنا طردا حبيث ما خيرج عنها شيء أخذنا ا اسرتحنا طردا وعكسا



؛ العكس ما أحد يعرتض علينا  متثيل وال تكييف هذا الطرد ؛ أمور هي ثابتة هللا لكن بدون على هذا صفات اهللا 

يقول أليش أولتم يف كذا وتركتم يف كذا ألن بعض الناس قد يستوحش من بعض الصفات يستوحش منها كثريا 

؛ كثري من الناس تأتيهم مثال صفات املعاين يقبلها ويسلم ا بكل سهولة  عدةوإن كان يثبت غريها بنفس القا

 لكن تأتيهم بعض الصفات اليت هي من جنس األبعاض لنا وال نقول إا بعض هللا ألنه حرام أن نقول هكذا

نقول ال ؟ أن نسلم له ف فتجده يتوقف ويقشعر ويقدم رجله ويؤخر أخرى بإثباا؛ والواجب علينا أيش الواجب

فرق بني هذا وبني هذا ونؤمن بأن هذا الذي أخرب اهللا به عن نفسه ال يشبه وال مياثل صفات املخلوقني وذا 

؛ ملا  نسرتيح واحلمد هللا أن الشيء الذي ال يليق باهللا يبينه اهللا ورسوله الشيء الذي ال يليق به يبني ما يرتك هكذا

هذا ويش  ) تطعمنى واستسقيتك ولم تسقني ومرضت فلم تعدنيإني استطعمتك ولم  (قال اهللا لعبده: 

وال يطعم أو أن يستسقي أحدا أو أن ميرض  ؟ ظاهره أنه ال يليق باهللا عزوجل أن يستطعم أحدا وهو يطعم ظاهره

عبده   ؛ وهلذا ملا كان هذا ظاهره بني اهللا تعاىل أنه ليس مبراد إذا قال له عبده إذا قال له ؟ بلى ما هو هذا ظاهره

؛ كيف أطعمك  فلو عدته لوجدتين عنده كيف أعودك وأنت رب العاملني قال أما علمت أن عبدي فالن مرض

؛ كيف أسقيك  وأنت رب العاملني قال أما علمت أن عبدي فالنا استطعمك فلو أطعمته لوجدت ذلك عندي

لو سقيته لوجدت ذلك عندي؛  فقال أما علمت أن عبدي فالنا استسقاك فلم تسقه أما أنك وأنت رب العاملني

؛ هذه القاعدة  شف اآلن بني الشيء الذي ما يليق باهللا بني والشيء الذي أثبته اهللا لنفسه يبقى على ما هو عليه

؛ فمنهم السلف وهم هم فقط أهل السنة اجلماعة  اليت هي احلكم الرابع من اإلميان باهللا اختلف فيها أهل امللة

هره على ما يليق باهللا عزوجل ونفوا عنه التمثيل والتكييف وبعض الناس أنكرها صار أثبتوها هللا تعاىل على ظا

وبعضهم ينكر األمساء يؤمن باألمساء دون الصفات وبعضهم يؤمن باألمساء وبعض الصفات دون البعض 

 هذه وهذا شيء معروف عند من يتكلمون يف عاىل ال باإلثبات وال بالنفي نعموالصفات وبعضهم ال يصف اهللا ت

؛  ؛ وأمساءه وصفاته ؛ وألوهيته ؛ وبربوبيته : اإلميان بوجوده األمور؛ املهم عندنا اإلميان باهللا يتضمن أربعة أمور



اليوم اآلخر هو يوم القيمة ومسي آخرا ألنه  )) يؤمن باهللا واليوم اآلخر )) (( واليوم اآلخر ((الثاين:   . نعم

ليس بعده يوم إذ هو يوم مستمر ما فيه ال ليل وال ار وال مشس وال قمر وال شيء يوم دائم مستمر فلذلك مسي 

اآلخر يتضمن اإلميان بكل ما أخرب النيب عليه الصالة والسالم مما يكون بعد املوت  باليوم  اإلميان ؛ يوم اآلخر نعم

؛ يتضمن بكل ما أخرب به النيب صلى اهللا عليه وسلم مما يكون بعد  اله شيخ اإلسالم يف العقيدة الواسطيةكما ق

، واحلساب وامليزان  املوت فيدخل يف ذلك فتنة القرب وعذاب القرب ونعيم القرب وحشر الناس حفاة عراة غرال

وم القيمة داخل يف هذا كل ما أخرب اهللا به مما والصراط واحلوض والشفاعة وغري ذلك مما أخرب اهللا به أنه يكون ي

يكون بعد املوت فإنه داخل يف اإلميان باليوم اآلخر؛ واإلميان باليوم اآلخر كما يتضمن ذلك فإن كل من آمن 

؟ فالذي يقول إنه مؤمن باليوم اآلخر لكن ما يستعد له هذه الدعوى منه مناقصة ناقصة  بالشيء استعد له وال ال

فبلل احلب  يل مثال إنه سينزل اليوم مطر نعم؛ كما أنه لو ق صها مبقدار ما خالف يف االستعداد لهومقدار نق

؟ ما  ظل يغطي احلب معلوم أن الذي ما هو مؤمن ذا الكالمإنسان عنده حب قمح قيل له سينزل اليوم مطر ف

يجيء عدو شدد يف احلراسة جبميع ؛ كذلك لو قيل سيأيت اليوم عدو فشدد يف احلراسة إذا آمن بأنه س هو مغطي

؛ والشك أن اإلنسان املخالف ملا أمر اهللا به ورسوله أن عنده نقصا يف اإلميان  ؛ إذا مل يؤمن ما يهمه ما ميكن

وهلذا كثريا ما يقرن اهللا سبحانه تعاىل اإلميان باليوم اآلخر باإلميان به يف القرآن يقرن بذلك كثريا أن  ؛ باليوم اآلخر

  باليوم اآلخر يستلزم اإلميان باهللا عزوجل. والشفاعة والصراط واجلنة والنار كل هذا داخل يف اليوم اآلخر. اإلميان

أصل ملك مألك ؛ املالئكة مجع ملك و  ، اإلميان باملالئكة نعم الدرس أأظن هذا مبتد))  والمالئكة ((قال: 

كذا يقولون اللغويون فصار فيها إعالل باحلذف ؟ ألوكة وهي الرسالة ه ألا مأخوذة من وأصل مألك مألك نعم

؛ واملالئكة هم عباد من عباد اهللا سبحانه وتعاىل خلقهم اهللا سبحانه وتعاىل  وبالقلب ومجعت على أيش؟ املالئكة

وهم أجسام ذووا عقول الدليل على  يسبحون الليل والنهار ال يفترون )) ((من نور وسخرهم لعبادته ليال وارا 

؛ جربيل عليه  ؟ أجسام واألجنحة أجسام وال ال ((جاعل المالئكة رسال أولي أجنحة ))وله تعاىل: ق ؟ ذلك



؛ وجاءه على صورة رجل  الصالة والسالم رآه النيب عليه الصالة والسالم على صورته وله ستمائة جناح سد األفق

ما يف  الشيخ :؛  نعم الطالب : ؟ ؛ وهلم عقول وجاءه على صورة دحية كليب وكل هذا يدل على أم أجسام

؛ وهلذا يسبحون الليل والنهار ال يفرتون ولو كان ما هلم عقول كما قاله بعض الزائغني لكان ذلك أكرب  شك نعم

قدح يف رسالة الرسل كلهم إذ أنه يكون الواسطة بينهم وبني اهللا جمنون ال عقل له وال أكرب من هذا القدح والعياذ 

وقدح يف   ؛ هو قدح يف اهللا، ؟ كيف يأمتن على وحيه من ليس له عقل ن أرسلهم أيضا وال الباهللا يف الرسل وفيم

، وقدح يف الرسل والعياذ باهللا ومن الغرائب إن هذه شاعت يف أوساط بعض الناس وقالوا إم ليسوا  املالئكة

يب أن هلم عقوال وأم أجساما وليس هلم عقول وهذا الشك أنه قول باطل من أبطل األقوال والصواب بال ر 

؛ اجلن هلم قوة ونفوذ والشيطان  ؛ لكن اهللا سبحنه وتعاىل أعطاهم قوة ونفوذا أشد من نفوذ اجلن ؟ أجسام أيش

قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك  ((؛  جيري من ابن آدم جمرى الدم واملالئكة أشد

فجاءت به املالئكة من سبا إىل  )) به قبل أن يرتد إليك طرفك وقال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك

؛ على ما  ؛ وهذا دليل على أن املالئكة أقوى وأشد نفوذا من اجلنعظيم  شالشام قبل أن يرتد إليه طرفه؛ عر 

؛ فاحلاصل أن املالئكة الشك  للجن من النفوذ ليشوف سرعتهم يصعدون إىل السماء ويقعدون مقاعد للسمع

وهللا يسجد ما في السموات وما  ((جسام وأن هلم عقوال وأم يأمترون بأمر اهللا عزوجل وأم يسجدون له أا أ

؛ واعلم أن املالئكة عليهم الصالة والسالم منهم من عني  )) في األرض من دابة والمالئكة وهم ال يستكبرون

إزرائيل؛  : الطالب؟  نؤمن بامسه مثل يا حسنيلنا وعرفناه بامسه ومنهم من مل يعني فمن عني لنا وجب علينا أن 

إن صح  الشيخ :ومالك خازن النار؛ ومنكر ونكري  الطالب :؟  إسرافيل، ويش بعد الطالب :ال إزرائيل عوام؛ 

أيه هو ميكال هو ميكائيل؛ ال ال مالك هو خازن  الشيخ :ميكائيل،  الطالب :احلديث ذا اللفظ ففيه نظر؛ 

هاروت   الطالب : وت لكن ما نعرف امسه، بعض الناس يقول إزرائيل ولكن ما صح نعم؛النار؛ هو ملك امل

؛ صح، صحيح نعم  )) وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت ((ال؛ ملكني نعم  الشيخ :وماروت؛ 



تأكد منه أيه  الشيخ :تقول مالك شيخ  ورد يف احلديث النيب صلى اهللا عليه وسلم سأل جربيل؛  السائل :

تأكد، مفهوم هذا طيب الذي علمناه بامسه جيب علينا أن نؤمن به بامسه مث كذلك أعماهلم منها من علمنا 

وجل؛  أعماله ومنهم من مل نعلم لكن علينا أن نؤمن على سبيل اإلطالق بأم عباد مكرمون ممتثلون ألمر اهللا عز

ن بإذن اهللا نعم املوكل بالقدر والنبات مؤكل بنفخ ؟  ال؛ لك ؟ ال، ال طيب هل هلم نصيب من تدبري اخللق

له  ((، ومالئكة موكلة حبفظ بين آدم  الصور وفيه مالئكة موكلة باألجنة، واملالئكة موكلة بكتابة أعمال بين آدم

لكن كل هذا بأمر اهللا عزوجل وبإذنه وليس هلم أي شيء  )) معقبات بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر اهللا

قل ادعوا الذين زعمتم من دون اهللا ال يملكون مثقال ذرة في  ((كون منازعة هللا عزوجل وال معاونة يف ال

وال تنفع الشفاعة عنده  (( نعم )) السموات وال في األرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير

 مشاركة ؛ وما هلم فيها من شرك انفرادارة ذ ميلكون مثقال الفنفى مجيع ما يتعلق به املشركون  )) إال لمن أذن له

حتى إذا  ((؛ مث قال:  ؛ وال تنفع الشفاعة عنده إال ملن أذن له شفاعة ووساطة ؛ وما له هلم من ظهري معاونة

من هم؟ املالئكة، وهم املالئكة إذا مسعوا الوحي صعقوا فليس هلم أي شيء يف التصرف يف فزع عن قلوبهم )) 

شيخ لو قال إنه البد أن نؤمن إن من املالئكة من ليسوا  السائل :  وجل. أمر اهللا عزالكون لكنهم ميتثلون 

الشيخ  ؟ ألن يقول امللك املوكل بأن يكتب عمل الشر واخلري يقول ما نراه السائل :ما جيوز؛  الشيخ :بأجسام؟ 

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت جربيل ما نراه وغريه وغري جربيل ما نراه جييء جربيل ويلقي الوحي على  :

ال نقول ممكن  الشيخ :؟  الذي ما ترى كل الذي ال ترى ال يكون جسما السائل :؛  ؛ أي نعم وهم ما يرونه

؟ ميكن بإذن اهللا يتحولون هذا  ؛ ما ميكن أن يتحول من صورة أن؛ ال ما نقول ممكن كل املالئكة كلهم أجسام

بإذن اهللا؛  الشيخ :يعين ممكن أن يتحولون يقولون ليسوا؛ بإذن اهللا،  سائل :ال؛  جربيل حتول إىل صورة اإلنسان

أي نعم ما هو  الشيخ :ألن املالئكة الذين يكونون معنا ؟  السائل :  ما أدري عن هذا لكن ما أظن ميكن؛

، ويبولون يف أذن الذي ما يقوم يصلي الفجر نعم؟  بالزم نشاهدهم اآلن اجلن أجسام يأكلون ويشربون ويبولون



أجسام حسية لكن ما نشوفهم اآلن فيما بني  الشيخ :؟  يقول أجسام حسية السائل :؟  ومع ذلك نشوفهم

الشيخ لكن هذا نرى بأعيننا ؛  السائل :؛  وأشياءأيدينا كما يقول األطباء يقول يف هذا ممتلئة اجلو ممتأل باجلراثيم 

ال ما  الشيخ :لو جعلت الشمس يدخل النور يف غرفة مظلمة ؛  السائل :؟  بس هل ترى بأعني جمردة أيه لكن :

؛ الرسول صلى اهللا عليه وسلم خرج من  ؛ املهم على كل حال إم هم حمجوبني عنا هم قالوا هذا جراثيم هذا

خلفهم سدا فأغشيناهم  وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن ((عند الذين من عند قريش وهم قريش يشوفون 

نعم نقول هو حمسوس  الشيخ :؟  لكن شيخ إذا كان جسم البد أن يكون حمسوسا السائل : )) فهم ال يبصرون

سبحان اهللا ميكن جسم  الشيخ :؛  إذا ما يكون جسم السائل :؛  لكن ما يلزم من كونه حمسوسا أن نشاهده

؛ وال أيضا  ما يف شك األدلة واضحة واضح جدا ما فيها إشكال )) اهللا على كل شيء قدير ((لكن ما نراها 

يعين رمبا يشكل علينا قول الرسول صلى اهللا عليه وسلم جيري من ابن آدم جمرى الدم أكثر من أنه مثال عندنا وال 

؛  نشاهده وكيف خيرج يف اإلنسان جيري منه جمرى الدم وهو ما حيسه ولكن جيب علينا أن نصدق نقول هذه

ن روحك جتري منك جمرى الدم كل األعضاء العصب والعظم واللحم وتنزع منك عند املوت ومع ذلك نشوفها اآل

؟  ترى إذا مات اإلنسان رآها أيه لكن قبل ما يراها وال حيس ا إذا دخلت عند االستيقاظ وال حيس ا  وال ال

املهم أم حمجوبني عنا لو جييء أقوى  ، ميكن  لكن حمجوبني عنا وهم أجسام ؛ ال ال إذا خرجت عند النوم

؛ وذا نعرف أن  طيب املالئكة إذا عرفنا أم خملوقون من النور   . جمهر ما رآهم أبداأكرب مكرب و وبالناس بصرا 

؛ قال اهللا تعاىل  الشيطان ليس منهم ألن الشيطان خلق من نار ال من نور بنص القرآن والسنة وإمجاع املسلمني

والجان  ((وجل:  وقال اهللا عز )) منه خلقتني من نار وخلقته من طين (( أنا خيرعن إبليس إنه قال لربه: 

وأخرب النيب عليه الصالة والسالم أن املالئكة خلقت من نور وأن اجلن  )) خلقناهم من قبل من نار السموم

وإذ قلنا للمالئكة  ((؛ يبقى اإلشكال يف قوله تعاىل:  خلق من نار وأن آدم خلق مما وصف لنا من الرتاب

أن هذا  وقد تقدم لنا يف التفسري نعم )) اسجدوا آلدم فسجدوا إال إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين



؟ منقطع وأن إبليس كان منهم يف اتمع، جمتمع م فوجه اخلطاب إىل املالئكة وهم ال حيصيهم عددا  االستثناء

العرب  هو منهم وإن مل يكن من جنسهم نعموالشيطان واحد منهم والواحد قد يوجه اخلطاب للجماعة و  إال اهللا

ليس منهم، ما هو من جنس القوم؛ فاملهم أنه يوجه الكالم  واحلمار جاء القوم إال محارا معىن احلمار:  يقولون

 )) والمالئكة والكتاب ((طيب قوله:  . وجل إىل اجلماعة وإن كان فيهم واحد من عدد ال حيصيه إال اهللا عز

 ((؛ الدليل؟  واعلم أنه ما من رسول إال معه كتاب  وجل الكتاب املراد به اجلنس فيشمل كل كتاب أنزله اهللا عز

 أنزلنا معهم مع هؤالء الرسل الذين أرسلوا بالبينات )) لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان

ل إال معه كتاب أما النيب فقد ال يكون معه كتاب بل الظاهر أنه ال كتاب معه ألنه حيكم بشريعة من فما من رسو 

بالتوراة النبيون الذين  )) (( إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا بها؛  قبله 

؛ التوراة؛  ؟ نعد أربعة الشيخ :؛  أربعة :الطالب ،  ؛ والكتب املعروفة لدينا هي مخسة أسلموا للذين هادوا

ماء هل هي التوراة ؛ صحف موسى اختلف العل ؛ صحف ابراهيم وصحف موسى ؛ والقرآن ؛ والزبور واإلجنيل

فمنهم من قال إا غريها ومنهم من قال إا هي؛ على كل حال مخسة ما فيها إشكال والسادس؟  وال غريها نعم

؟ إمجاال فتقول بقلبك وبلسانك آمنت بكل كتاب أنزله اهللا على كل  به فنؤمن به أيش عديناه ؛ وأما ما مل نعلم

 ابا يسمى إجنيل نعم؛ مث إن املراد أن تؤمن بأن اهللا أنزل على موسى كتابا يسمى التوراة وعلى عيسى كترسول 

؟ ألنه حمرف ومغري  ملاذا؛ أما أن تؤمن باود منها اآلن فليس بواجب عليك  وعلى داود كتابا يسمى زبور

نقول ال جيب اإلميان ا  السائل :؛  ؛ وثانيا ومبدل لكن تؤمن بأن له أصل بأن له أصال نزل على هؤالء األنبياء

نعم نؤمن باألصل لكن اآلن نعم اآلن ما جيب علينا أن نؤمن ا ولكننا  الشيخ :؟  وال ينبغي عدم اإلميان ا

؛ فيها حتريف وهلذا قلنا إننا نؤمن بأن اهللا نزل على موسى كتابا يسمى  ما فيها ال نؤمن بأن هلا أصال أما بكل

؛ طيب هذا اإلميان ذا  التوراة أما التوراة اليت يف أيدي اليهود اآلن فإا حمرفة ومغرية وإال أصلها الشك إنه حق

 الشيخ :،  ثاينال السائل :؟   )) (( لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا؟ أو  الكتب هل يلزمنا العمل مبا فيها



الثاين هو الذي جيب على املؤمن؛ فنحن نؤمن بأا حق وأن العمل ا واجب مفروض مادامت رسالة النيب الذي 

أرسل ا باقية فإذا نسخت بشريعة أخرى صار العمل للشريعة الثانية مث إذا نسخت الثانية صارت العمل بالثالثة 

اآلن بعضهم بعض وسطائهم يقولون أميا أول يعين حنن حصل لنا معهم حماضرة وأوردوا ؛ وهلذا النصارى  وهكذا

؛ يقولون إذا العمل على األول هذا وارد فالعمل  ؟ اإلجنيل ؟ ويش اجلواب سؤال أميا أول اإلجنيل أو القرآنهذا ال

 أيضا باإلجنيل فالعمل على األول نقول بكل بساطة نعم مثل ما قلت بكل بساطة إذا قررمت هذه القاعدة فال

؛ فاملهم على كل حال إن األمر بالعكس يف احلقيقة املتأخر  بالتوراة وكذلك نرتقي نعم إىل أن نصل إىل آدم

؛ اختلف أهل العلم رمحهم اهللا يف ما جاء يف هذه الكتب من الشرائع الصحيحة إذا مل  ناسخ لألول ال عكس

الفها فبإمجاع املسلمني أن العمل مبا جاء به شرعنا؛ لكن إذا وجد يف ورد شرعنا خب يرد شرعنا خبالفها أما إذا

وأنه شرع لنا أو ال جيب فقال بعض  فه فهل جيب علينا أن نعمل به نعمالتوراة أو اإلجنيل شيء مل يرد شرعنا خبال

قا لما بين يديه إنا أنزلنا عليك الكتاب بالحق مصد ((:  أهل العلم إنه ال جيب ألن اهللا تعاىل قال يف القرآن

وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل  ((:  وقال تعاىل )) من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل اهللا

فلسنا حباجة إىل شرعهم وال يلزمنا أن نعمل به مادام ليس يف القرآن ما نعمل به وإن كان ال خيالف  )) شيء

 ) كل شرط ليس في كتاب اهللا فهو باطل وإن كان مائة شرط (:  ؛ وقد قال النيب عليه الصالة والسالم القرآن

وقال بعض أهل العلم بل جيب علينا أن نعمل مبا يف التوراة واإلجنيل وغريها من الكتب السابقة إذا مل يرد شرعنا 

الة ليه الصفقال إن اهللا أمر الين ع )) أولئك الذين هدى اهللا فبهداهم اقتده ((خبالفها واستدلوا بقوله تعاىل: 

أفضل الصيام صيام  (وفعال الرسول أشار إىل هذا إىل شيء من ذلك فقال:  والسالم أن يقتدي داهم نعم

فالنيب عليه )  داود كان يصوم يوما ويفطر يوما وأفضل القيام قيام كان ينام نصف الليل وينام ثلثه وينام ثلثه

السحر ويقوم يف ثلث الليل فقالوا الرسول صلى اهللا عليه والسالم كان يفعل ذلك أكثر أحيانه ينام يف  الصالة

وسلم أرشد إىل هذا مث إذا مل يرد شرعنا خبالفه ما صار خمالفا لشرعنا وهو من عند اهللا فيجب أن نعمل به وهذا 



 ؛ كيف اإلشكال؟ ؛ لكنه يبقى اإلشكال فيما يوجد اآلن من الكتب السابقة القول أصح من حيث النظر

أي نعم الشك يف صحته الشك يف صحته هذا هو الذي يوجب اإلنسان أن  الشيخ :،  حمرف  الطالب :

؛ ومن هنا نعرف خطأ من يأيت أحيانا بشيء من التوراة أو من اإلجنيل أو من الزبور يريد أن يرغب به  يتوقف

ناس األمر؛ صار الناس يرغب الناس يف العمل فإن هذا خطأ والسيما يف هذا الوقت الذي التبس على بعض ال

بعض الناس جييء بنصوص اإلجنيل وإذا جاء ا حجة على النصارى ال بأس لكن أحيانا جييء ا ليقرر ما يف 

؛  القرآن كأن القرآن يف حاجة إىل أن يشهد له ما يف الكتب السابقة وليس حباجة السيما عند عامة الناس

املناظرات مناظرات النصارى لكن العامة ما ينبغي أبدا أن  العلماء قد ينتفعون من هذا يف احلقيقة وال سيما يف

؛ كوننا ندخل على  ؟ القرآن والسنة طبعا ألا من القرآن مبينة له ومفسرة جنعل يف قلوم إال شيئا واحدا وهو

سلمني ظنون أن هذا األمر أو أن هذا الدين ما زال قائما دين غري املالعامة أشياء من هذا يلبس عليهم األمر وي

األديان ما هي إال أفكار كفكر  اآلن فأصبح بعض الناس يقولون إن ؛ وقد ملسنا خطره وهذا خطره عظيم

أرستاطروس وغريهم من هؤالء القوم الفالسفة أفكار وكل له فكره وكل له رأيه وال ينبغي أن ننكر على أحد وهذا 

إلسالم دين من اهللا تعبدنا اهللا به وليس لنا فيه رأي ترى شيء علمنا به من هؤالء اجلهال الذين ما عرفوا أن دين ا

؛ شيء أنزله اهللا على عباده يتعبدون به عقيدة وقوال وعمال   ؟ ال هل هو فكر الشيخ :نعم،  الطالب :وال ال؟ 

النبيني عليه الصالة  )) والكتاب والنبيين ((طيب  . كل العباد وليس هناك جمال الجتهاد خيالف هذا الدين

إنا أوحينا إليك   ((يدخل فيهم الرسل بال شك  الشيخ :نعم،  الطالب :والسالم يدخل فيهم الرسل هنا وال ال؟ 

إىل آخره فعند اإلطالق إذا أطلق النبيون دخل فيهم الرسل أما الرسل  )) كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده

يشمل الرسل وقد ورد يف حديث صححه ابن حبان أن عدة الرسل  )) النبيين ((ال يدخل فيهم النبيون؛ قوله : 

فإن صح احلديث فهو خرب معصوم  ة وعشرون ألفا نعموأن عدة األنبياء مائة وأربع ؛ ثالمثائة وبضعة عشر رسوال

ولقد أرسلنا رسال من قبلك منهم من قصصنا عليك  ((جيب علينا اإلميان به وإن مل يصح فإن اهللا يقول: 



وحنن ال نكلف اإلميان إال مبا بلغنا فالذين علمناهم من الرسل جيب علينا أن  ومنهم من لم نقصص عليك ))

((كل آمن باهللا ومالئكته وكتبه ورسله ال نفرق بين أحد نؤمن م بأعيام والذين مل نعلمهم نؤمن م إمجاال 

أي ما قصصوا علينا لكن علم عددهم علم  الشيخ :؟  منهم من مل نقصص عليك السائل : ؛ من رسله ))

مخسة عشر،   الطالب : ؟ ؛ طيب اآلن نشوف القرآن كم فيهم كم يف القرآن رسول العدد ال يدل على القصة

عشرين و مخس وعشرين؟ أيه، مخس  الشيخ :مخس وعشرين،  الطالب :مثانية عشر أو مخس وعشرين؟  الشيخ :

ووهبنا له اسحاق ويعقوب كال هدينا ونوحا هدينا من  ((؛  مخس وعشرين رسول نيب،نعم؟ مخس وعشرين نيب 

قبل ووهبنا له ابراهيم اسحاق ويعقوب ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف 

الحين واسماعيل وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحي وعيسى وإلياس كل من الص

 آدم الطالب :؟  ؟ مثانية عشر طيب من بقي بس كم صار )) واليسع ويونس ولوطا وكال فضلنا على العالمين

، إدريس ؟  شعيب وصاحل وهود وحممد الشيخ :،  شعيب وصاحل الطالب :،  آدم نيب وليس برسول الشيخ :، 

 الشيخ :ما هو موجود يف اآلية،  الطالب : موجود؟إدريس ما هو  الشيخ :ما موجود، ال ال،  الطالب :موجود، 

حممد عليه  ؛ ؛ هم مخس وعشرين الكفل، وإلياس، وإلياس موجود ؟ طيب إدريس وذو ما هو موجود يف اآلية

  ؟ ال ما عديناه  ، حممد الصالة والسالم



 ال  الشيخ :على حقه  الطالب :؟ ؛ مفعول الثاين املال :مبعىن أعطى إذا هي تنصب مفعولني؛ مفعول األول

املال كل عني مباحة النفع  )) وآتى المال ((ذوي القرىب معطوف عليه؛ وقوله:  الشيخ :،  ذوي القرىب الطالب :

سواء كان هذا املال نقدا  كل عني مباحة النفع فهو مال نعم  ، أيضا ؛ أو إن شئت قل حباجة بال حاجة هذا مال

هذه جار وجمرور حال من فاعل آتى؛ يعين  )) على حبه ((وقوله:  . أو ثيابا أو طعاما أو عقارا أو أي شيء

؛ ألنك قد حتب املال  ، أو حلاجة ، حمبا له ال حلاجته فيه أو بتعلق نفسه به ولو بدون حاجة حال كونه حمبا له

ألنك حمتاج إليه كما لو عند اإلنسان بطانية يف زمن الشتاء حيبه ألنه حمتاج إليه أو سيارة موديل ثالث وسبعني 

وال متشي إال الدفع لكنه حمتاج هلا هذا ما هو برغبته ، موديل ثالث وسبعني كفراا  ؟ ال ال ثالث وسبعني نعم

ن عنده سيارة موديل مخس ومثانني من أفخم سيارات ، أو إنسا فيها الذي جعله يرغب حيبه ما هو ؟ احلاجة

ابن عمر رضي اهللا  ؟ لتعلق نفسه ا صح وال ال؟ طيب كان العامل وعنده غريها سيارات كثرية هذه حيبها أليش

 لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ((عنه وعن أبيه إذا أعجبه يف ماله شيء تصدق به وقال إن اهللا يقول: 

فهو  )) وآتى المال على حبه ((اآلية يتكلم اهللا فيها عن الرب  )) وآتى المال ((بق اآلية اليت معنا وهذا ط ))

حيبه حلاجته إليه أو لتعلق نفسه به فيعطيه هؤالء احملتاجني إليه وأبو طلحة ال خيفى على اجلميع ماذا فعل ملا مسع 

هذه اآلية تصدق ببستان الذي هو أغلى شيء عنده فيما أظن ال ألنه بستانه فقط لكن ألن الرسول صلى اهللا 

؛ أنا أعتقد  ريبا من مسجد الرسول صلى اهللا عليه وسلمعليه وسلم كان يأيت إليه ويشرب فيه من ماء طيب وق

أن إنسانا جييء الرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل بستانه ويشرب فيه من املاء الطيب ويش يصري البستان 

؛ يعين أن الرسول جييء إىل هذا البستان شيء  غايل جدا الشيخ :غايل،  الطالب :؟  ؟ رخيص وال غايل عنده

جييء إلينا هذا أحب إلينا من كل شيء من املال ومع ذلك ملا نزلت اآلية  ول صلى اهللا عليه وسلميوجب الرس

ذهب به إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقال يا رسول اهللا هو صدقة إىل اهللا ورسوله فضعه حيث أراك اهللا 

صدق الرسول عليه الصالة  )ح بخ بخ ذاك مال رابح ذاك مال راب ( فقال له النيب عليه الصالة والسالم



هذا أربح بكثري إىل سبعمائة  ؟ بعشرة ماليني ربح لكن أيها أربح يف هذامنه والسالم هذا ربح نعم؟ لو اشرتى 

ملاذا  )) آتى المال على حبه ((؛ املهم إن  ) أرى أن تجعله في األقربين( ضعف إىل أضعاف كثرية مث قال 

؛ مث  الذي يأيت على غري حبه كلنا  ما يهمه الواحد ألا يف مشقة كلنا يدخل؟ ألن  اشرتط أن يكون على حبه

ويف حال اإلشفاق على املال كما قال  أن يكون يف حال الصحة نعم  )) على حبه ((إنه يدخل أيضا يف قوله: 

أمل أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وت (النيب عليه الصالة والسالم يف خري الصدقة وأفضلها: 

، وال فيها الغىن لكن تأمل البقاء هذا هو حمل الشح احلقيقة  وتأمل البقاء البقاء هذا اللفظ صحيح ) البقاء

 ، ويأمل البقاء ؟ ال هذا خيشى الفقر من الفقر ويؤمن ن  لكن واحد عمره مائة سنة وعنده ماليني املاليني خياف

يصري املال عنده غايل؛  الذي خيشى الفقر ويأمل البقاء؛ لكن الشاب الذي ما عنده إال شوي هذا هو  ؟ ال

تعلق رغبته باملال؛ حاجته إليه؛ كونه خيشى  )) على حبه ((:  فاملهم احلب إذا هذا تبني لنا املعىن اجلديد بقوله

سبحان اهللا العظيم ـ ذوي القرىب بدأ به قبل كل  )) القربى ذوي ((؟  من )) على حبه ((  . الفقر ويأمل البقاء

؛ تلقى الواحد إذا وجد الفقري بعيدا عنه يظن أنه أوىل بالصدقة من  األصناف بينما األمر عندنا اآلن بالعكس

؛ وهلذا قال النيب عليه الصالة والسالم يف  ؛ لكن ال ذوي القرىب ولو كانوا أغنياء أعطهم قريبه الذي هو ابن عمه

 ) ما أنعم أنك لو أعطيتها أخوالها لكان أعظم ألجرك (ى نسائه أظن جويرية وقد أعتقت مملوكة هلا قال: إحد

القرىب من املراد م؟  )) ذوي القربى ((جعل الرسول عليه الصالة والسالم صلة الرحم أفضل من العتق؛ وقوله: 

؛ واعلم  قرابة املعطي نعم الشيخ :،  قرابة املعطي  الطالب : ؟ قرابة الرسول صلى اهللا عليه وسلم أو قرابة املعطي

؛  ؟ فهو أوىل فإذا كان معلقا بالقرابة فكل من أقربأن احلكم إذا علق بالوصف يزداد قوة بقوة ذلك الوصف 

اليتامى مجع اليتيم وهو من مات أبوه قبل  )) اليتامى ((ثاين:   . وأقرب الناس إليك وأحقهم بالرب أبوك وأمك

؛ ومسي اليتيم من اليتم وهو االنفراد  ؛ فأما من ماتت أمه فليس بيتيم ومن بلغ فليس بيتيم بلوغه من ذكر أو أنثى

؛  وهلذا إذا صارت القصيدة مجيلة أو قوية يقولون هذه يتيمة الدرة اليتيمة نعم يعين معناها ما هلا نظري منفردة



؛ طيب يعطون ولو   ؟ مجع يتيم وهو من مات أبوه ومل يبلغ سواء كان ذكرا أو أنثى ذا اليتامى ماذا نقولطيب إ

؟ نعم يعطون ولو كانوا أغنياء جربا لقلوم لكن الحظوا إن عطية اليتيم الغين ليست كعطية الفقري  كانوا أغنياء

 ؟  ا لكن يتيم الغين ما أعطيه مثل هذا ويش أعطيهالفقري قد أعطيه ثوبا أو قصعة خبز أو ما أشبه ذلك ينتفع

؛ممكن طيب مبا يناسب حاله  الشيخ :،  مبا يناسب حاله الطالب :؟  هذا اآلن لو نرتك عليكم ويش أعطيه

على كل حال يعطى ما ارة ييفرح به أما يتيم أعطيه سأعطيه قلم ميكن أعطيه ساعة مثال ميكن أعطيه شيء يعين 

املساكني مجع مسكني وهو الفقري وهو الذي أسكنه الفقر مسي مسكينا ألن الفقر  )) والمساكين ((  .يناسبه

؛ ألنه يرى نفسه أنه ما هو  أسكنه والفقر ـ أعاذنا اهللا وإياكم منه ـ ما جيعل اإلنسان يتكلم بطالقة هذا يف الغالب

رب  (قال النيب عليه الصالة والسالم: على املستوى الذي ميكنه من التكلم ويرى نفسه أنه ال كلمة له كما 

املهم إن املسكني هو الفقري ومسي بذلك ألن  نعم ) أشعث أغبر مدفوعا باألبواب لو أقسم على اهللا ألبره

الفقر أسكنه وأذله؛ واعلم أن الفقري مبعىن املسكني واملسكني مبعىن الفقري إال إذا اجتمعا فإذا اجتمعا صار لكل 

؟  أيهما أشد )) إنما الصدقات للفقراء والمساكين (( اآلخر كما يف آية الصدقة: واحد منهما معىن غري

؛ وقال  الصحيح أن األشد الفقري ألنه ألن اهللا بدأ به ويبدأ باألحق فاألحق واألحوج فاألحوج يف مقام اإلعطاء

فقري أشد ألنه موافق ؛ والصواب أن ال بعض أهل العلم إن املسكني أشد ألنه من أسكنه الفقر خبالف الفقري

وليس قرب    وقبر حرب بمكان قفر   ؟ القفر اخللو أرض القفر خلو؛  ، وقفر أيش معناه ، فقر وقفر للقفر

؛  السبيل مبعىن الطريق )) والمساكين وابن السبيل )) (( وابن السبيل ((  .هذا فيه تناقل  قبر حرب قبر

؛ املسافر يكون يف حاجة غالبا فيحتاج إىل من يربه ويعطيه املال املسافرواملراد بابن السبيل املالزم للطريق وهو 

؟ من الزكاة ؛ وابن السبيل هو املسافر وزاد العلماء أيضا قالوا املسافر املنقطع به يعين  وهلذا جعل اهللا له حظا من

لده فليس حباجة وهو واملقيم الذي انقطع به السفر فليس معه ما يوصله إىل بلده ألنه إذا كان معه ما يوصله إىل ب

السائلني مجع السائل وهو ))  والسائلين ((قال:   . على حد سواء فال تتحقق حاجته إال إذا انقطع به السفر



؟ هل فيه فرق بني املستفهم  كيف مستجدي الشيخ :؛  مستجدي الطالب :؟  املستفهم أو املستجدي

املال؟ واملستجدي الذي يقول أعطين ماال؛ فاملراد باآلية هنا ؛ املستفهم الذي يقول أين  ؟ أي نعم واملستجدي

؛ فالسائل له حق ال من أجله هو ألنه قد يسأل هو ليس مبحتاج  السائلني أي املستجدين الذين يقولون أعطنا

 ؛ إذا ؛ ألن اإلنسان إذا سئل وكان عنده كرم ما ميكن يقول ال ؟ باملعطي لكن من أجل صفة الكرم واحلياء مبن

؛ وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ال يسأل شيئا  سئل وكان عنده حياء واحلياء من اإلميان ما ميكن يقول ال

على اإلسالم إال أعطاه فسأله رجل ذات يوم فأعطاه غنما بني جبلني وأهدي إىل النيب عليه الصالة والسالم جبة 

؟ والنيب  ا رجل عنده فأعطاه إياها فقيل للرجل مل صنعتفسأهلا وكان عليه الصالة والسالم حمتاجا إليها فسأهل

فالنيب عليه الصالة والسالم لكرمه  ين أريد أن تكون كفنا فكانت كفنهة والسالم حمتاج إليها قال إالعليه الص

( وحياءه ال يسأل شيئا إال أعطاه؛ فالسائل له حق وقد روي عن النيب عليه الصالة والسالم لكنه ال يصح 

لكن هذا احلديث ال يصح مرفوعا إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم؛ واعلم أن  حق وإن جاء على فرس ) للسائل

السؤال سؤال املال األصل فيه املنع والتحرمي وهلذا حذر النيب عليه الصالة والسالم من سؤال املال وأخرب أن 

ـ والعياذ باهللا ـ يكون وجهه يوم القيمة  مة حلغالرجل ال يزال يسأل الناس حىت يأيت يوم القيمة وليس يف وجهه مض

مقشر ألنه مثل ما أذل وجهه لعباد اهللا عوقب بذلك ذه العقوبة العظيمة يف هذا املشهد العظيم وقد بايع النيب 

فكان الواحد منهم يسقط  أن ال يسألوا الناس شيئا ) (عليه الصالة والسالم أصحابه من مجلة ما بايعهم عليه: 

اقته فينزل ويأخذه وال يقول ألخيه أعطين سوطي وال شك أن التنزه عن السؤال فيه عفة النفس والعزة سوطه من ن

؛ وأما السؤال ففيه ذل للمخلوق واإلنسان السائل الشك أن املسئول مهما يف الكرم واحلياء ويف اجلود  والكرامة

السؤال إال يف احلاجة امللحة؛ حاجة امللحة  ؛ وهلذا ال جيوز ينزل عنده هذا السائل تنزل قيمته وينحط من عينه

 (من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما:  اليت ال بد منها يسأل اإلنسان وقد ثبت عن النيب عليه الصالة والسالم

؛  ؛ وسؤال بلسان احلال ؛ مث اعلم أن السؤال نوعان: سؤال بلسان املقال ر)كثيسأل جمرا فليستقل أو ليست



؛ وأما السؤال بلسان احلال فأن ترى  بلسان املقال فظاهر جييء إنسان إليك ويقول أعطين كذا وكذاأما السؤال 

أو يدور حولك فهذا ما سأل  جته أو جتده مثال خيطم أمامك نعمشخصا عفيفا ال يسأل لكنك تعرف حا

 من أهل البدع وأنتم حذرمت ؛ فإذا قال قائل: فإذا كان معطي املال للسائلني بلسان املقال لكنه سأل بلسان احلال

فاملمدوح املعطي واحملذر السائل  ألن اجلهة منفكة؟ فاجلواب ال معارضة  من سؤال الناس فكيف يتفق هذا وهذا

؛ فلو رأيت شخصا مبتال ذه املهنة وهي مهنة سؤال الناس فأعطه إذا  املعطى فإذا فكت اجلهة فال تعارض

وناصحا للسائل معطيا للمال من أجل السؤال وناصح للسائل ألن  مالسألك مث انصحه وحذر لتكون معطيا لل

بعض الناس ـ والعياذ باهللا ـ تعلم علم اليقني أو يغلب على ظنك ظن املؤكد بأنه غين وأنه إمنا يسأل الناس أمواهلم 

 وانصحه املال السائلني تكثرا فأنت إذا أعطيته ستغريه الشك يذهب ويسأل غريك لكن أعطه لتكون ممن أعطى

شف ما قال وآتى الرقاب قال ويف الرقاب ألن  )) والسائلين وفي الرقاب ((وقوله:  ؛  لتكون من الناصحني

؛  ؟ يعطى مالك الرقبة فلهذا أتى بفي الدالة على الظرفية ؛ من يعطى املال املبذول يف الرقاب ال يعطى الرقبة

؛ مكاتب اشرتى نفسه من سيده  : عبد مملوك تشرتي وتعتقه واعلم أن الرقاب ذكرها أهل العلم أا ثالثة أنواع

؛ وكذلك لو أسر عند غري الكفار مثل الذين خيتطفون اآلن ـ  ؛ أسري مسلم عند الكفار فافتديته فأعنته يف كتابته

، فك رقبة  والعياذ باهللا ـ إذا طلب املختطفون الفدية وقالوا ما نفك إال ذا فإنه يفك من الزكاة ألن فيها فك رقبة

إىل أن قال:  )) وفي الرقاب ((؛ قوله:  ال القاتل ال، القاتل ما يدخل فيه الشيخ :القاتل؟  السائل :؛  من القتل

إذا آتى املال على غري حبه فهل يكون  )) آتى المال على حبه ((ثانية إىل: رجع مرة   . )) وأقام الصالة ((

؟ أي نعم نعم  من أهل الرب وال ال ح منه مائة ألف أو مائة  نعميرو إنسان غين يتصدق باملال ما يهمه  ؟ بارا

 ليس البر أن تولوا قبل المشرق و ((لكنه ما مثل األول بر ناقص فالرب الكامل أن يؤيت اإلنسان املال على حبه 

إال ذا إذا آتى املال فظاهر اآلية أن الرب الكامل ما ينال  )) لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ((ال  ال ))

هذا القيد ال معىن له ألن املال كله حمبوب إىل اإلنسان ))  آتى المال على حبه ((؛ فإذا قال قائل:  على حبه



قلنا اجلواب على ذلك أن حب ))  وتحبون المال حبا جما )) (( (( وإنه لحب الخير لشديدلقوله تعاىل: 

؟ أتى  فهمتم لكن املراد هنا آتى املال املعني على حب ذلك املال املعنياملال على سبيل العموم هذا يف كل نفس 

ة ائئة امللكن أنا مثال عندي عشر ورق من ف إال املال كله حمبوب لإلنسان نعماملال على حب ذلك املال املعني و 

وب إيل حمب الشيخ :أ ي نعم،  الطالب :؟  لكن جمموعهم حمبوب إىل وال ال ؟ كلهم واحد أيهم أحب إيل

وسيارة من هذا  ؛ لكن عندي أعيان غري نقد عندي مثال مسجل من هذا النوع وساعة من هذا النوع الشك

خاص غري حب املال العام وهذا هو املراد باآلية الكرمية هذه  ؟ هذا حب النوع أحبه يكون هذا حبا خاصا وال ال

فلهذا كان ابن عمر رضي اهللا عنهما إذا أعجبه شيء  )) لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ((وبقوله تعاىل: 

ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل  ((اآلية قوله: مرة ثانية عودة إىل   . من ماله تصدق به

ظاهر اآلية اإلطالق وأن احلكم معلق بالوصف فالقريب ولو كان كافرا إذا أعطيته  )) والسائلين وفي الرقاب

د على ذلك وكذلك اليتيم واملسكني وابن السبيل والسائل ويف الرقاب فظاهر اآلية العموم ألا مل املال فأنت حممو 

؛  ؛ لكنها يف احلقيقة ليست على إطالقها ليست على عمومها بل هي خاصة باملسلم والكافر غري املقاتل تقيد

رجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا ال ينهاكم اهللا عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخ ((لقوله تعاىل: 

هذه اآلية اختلف أهل العلم هل هي منسوخة وال حمكمة والصحيح أنه  )) إليهم إن اهللا يحب المقسطين

؛ ولكن شرط أن ال يكونوا يقاتلوننا سواء يقاتلوننا بأنفسهم بأن يكن هذا الرجل  حمكمة وأن األصل عدم النسخ

م يقاتلوننا حكما مثل أن يكونوا من دولة يقاتل املسلمني ألن الذي من دولة املعني مقاتال أو يقاتلون حبكمه

إذا أمرته دولته بالقتال يليب وال  الشيخ :بلى؛   الطالب : ؟ تقاتل املسلمني مستعد للقتال حكما أليس كذلك

؛ ألن  وال إعطائه املالوعلى هذا فإذا كان الكافر من دولة حماربة للمسلمني فإنه ال جيوز بره  يليب؛ الشيخ : ال؟

مثل هذا مادام حربا للمسلمني فإن املسلم يريد إعدامه كما أنه هو يريد إعدام املسلم وقتله وهذا جزاء وفاقا وهذا 

؛ لكن  ؛ واملأسور ؛ واململوك ؛ حنن ذكرنا أا ثالثة أنواع: مكاتب : يف الرقاب ؛ طيب بقي علينا كلمة العدل



؛ ألن والية  املأسور باملسلم أما إذا كان غري مسلم فإنه ال يعين ال ميدح من فك أسره العلماء رمحهم اهللا خصوا

؛ وميكن أن نقول إن قول العلماء رمحهم اهللا ختصيص هذا يف املسلم هذا  املسلم أقوى من والية غري املسلم

منها أسري الذمي لو فرض أن بالنسبة للزكاة ألن الزكاة ما تعطى لغري املسلم خبالف التطوع فإنه جيوز أن يفك 

وأقام الصالة  ((مث قال اهللا تعاىل:   هناك أسري ذمي وأنه إن مل ينفع املسلمني ما ضرهم فال حرج من أن يفك .

؛ إذا وأقام معطوف على من  على من آمن؟ أي نعم الشيخ :؛  من آمن الطالب :؟  هذه معطوفة على أيش ))

الصالة املراد ا الفرض والنفل وإقامتها مبعىن اإلتيان ا مستقيما بأن أقام الشيء  )) وأقام الصالة ((؛  آمن

اإلتيان  إقامة املعروفة ؛ املراد به أيش؟؛ وليس املراد بأقام الصالة يعين اهللا اكرب اهللا اكرب ب جعله قائما مستقيما

؛ وقوله:  علته يقف حىت يكون مستقيما، أقمت فالنا ج بالصالة مستقيمة كما تقول أقمت اجلدار أقمت العصا

؛ واعلم أن  للعهد وال للعموم؟ للعموم ألنه تشمل الفرض والنفل ل هذه للعهد أو للعموم ؟أ))  الصالة ((

، قال اهللا  ؛ فمعناها يف اللغة: الدعاء الصالة من الكلمات اليت نقلها الشارع عن معناها اللغوي إىل معىن شرعي

؛ ولكنها يف الشرع  أي أدعوا هلم بالصالة فقل صلى اهللا عليكم هذا معىن صل عليهم )) وصل عليهم ((تعاىل: 

، جيب أن نقول عبادة  ، عبادة ذات أقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبري خمتتمة بالتسليم هي الصالة املعروفة

معلومة مفتحة بالتكبري وخمتتمة  أقوال وأفعال : ذات أقوال مع أن املعروف عند كثري من املعرفني هلا يقولون هي

؛ وهلذا لو جاء إنسان يعبث وقدر وقرأ وركع وسجد  بالتسليم وهذا الشك أنه قاصر بل جيب أن نقول عبادة

وآتى  (( ؟ ال يكون مصليا إمنا البد أن تكون عبادة مفتتحة بالتكبري خمتتمة بالتسليم . وسلم يصري مصلي شرعا

يعين أعطى والزكاة أيضا من الكلمات اليت نقلها الشرع عن معناها اللغوي إىل  آتى مبعىن أعطى آتى )) الزكاة

؛ والزكاة أيضا يف اللغة مبعىن الصالح ومنه  الزكاة يف اللغة من زكى يزكوا أي منا وزاد وصلح أيضا ؛ املعىن الشرعي

: التعبد ببذل مال واجب  أي أصلحها وقومها لكنها يف الشرع الزكاة هي )) : (( قد أفلح من زكاهاقوله تعاىل

؛ تنمي  يف مال خاص لطائفة خمصوصة هذه هي الزكاة ومسيت زكاة ألا تنمي اخللق وتنمي املال وتنمي الثواب



ق شرعا ؟ يكون اإلنسان ا كرميا من أهل البذل واجلود واإلحسان وهذا الشك أنه من أفضل األخال اخللق كيف

ة  أخفضت منها ريالني ونصف وبقي عندي سبع ائ، تنمي املال كيف ؟ أنا عندي م ؛ وتنمي املال وعادة

؛ وهلذا قال النيب عليه الصالة  ؟ نعم نقول تنمي بالربكة واحلماية واحلفظتنميفوتسعني ونصف نقص املال كيف 

لو مل خترج هذا القدر من املال رمبا يأتيه آفات ما ميكن تنقصه يعين  ) ( ما نقصت صدقة من مالوالسالم: 

فيفىن كل ما عندك؛ رمبا يأيت  وأهلك بأمراض حتتاج إىل عالج نعم؛ رمبا تصاب أنت  تبيع وتشرتي وختسر

؛ من بركة املال  وبركة ؛ رمبا تعطيه عند إنسان فيجحده أليس كذلك؟ لكن الزكاة محاية وحفظ السارق ويسرقه

فيه الربكة ويبقى سنتني ثوب رمبا إذا كنت ال تزكي يتمزق بسرعة وإذا كنت تزكي ينزل اهللا ت تشرتي بعشرة رياال

ما نقول شيء هذه  الشيخ :؛  عندي ثوب منذ أربع سنني يا شيخ الطالب :هذا على حسب احلال؛  ثالث نعم

إن الزكاة تزكي املال؛ طيب تزكي الثواب  :؛ فلهذا قلنا ؛ املهم إن من أنواع الربكة اليت تنزل يف املال كثرية من الربكة

مثل الذين ينفقون في سبيل اهللا كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة  ((؟ نعم  ؟ تزكي الثواب وال ال

وأخرب النيب عليه الصالة والسالم وصح  )) واهللا واسع عليم ((فوق ذلك  )) مائة حبة واهللا يضاعف لمن يشاء

ل تمرة من كسب طيب وال يقبل اهللا إال الطيب فإن اهللا يأخذها دل تمرة أو بعدأن من تصدق بع (عنه: 

وهي عدل مترة تكون مثل اجلبل أليس هذا  ) فلوه حتى تكون مثل الجبلبيمينه فيربيها كما يربي اإلنسان 

ي إنسانا بلى واهللا تزكية هذه التزكية حقيقية هذه الذي أزكى من أنك تعط الشيخ :،  بلى الطالب :تزكية ؟ 

؟ خلها يربح العشرة مائة أو خيسر لكن هذه تقع يف ميني  يطالب مبالك هذا الذي تعطيه يطالب مبالك كم يربح

؛ هذا الربح هذا  الرمحن عزوجل ونعم اليمني ميني الرب؛ فريبيها سبحانه وتعاىل وينميها لك حىت تكون مثل اجلبل

إذا  )) حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة واهللا يقبض ويبسطمن ذا الذي يقرض اهللا قرضا  ((؛  الربح العظيم

طيب عندنا آتى تنصب مفعولني  )) وأقام الصالة وآتى الزكاة ((مسي زكاة ألنه يزكي املال واخللق والثواب نعم 

حمذوف  الشيخ :حمذوف  الطالب :أين مفعول الثاين؟  الزكاة الشيخ : ؛ الزكاة الطالب :؟  أين مفعوهلا األول



ذوي  ((أتى املفعول الثاين  )) آتى المال ذوي القربى ((؛ شف  ؛ مستحقها ، متام ويش التقدير؟ مستحقها

مل يأت باملفعول الثاين لكنه حمذوف معلوم وأهل الزكاة تكفل اهللا عزوجل  )) آتي الزكاة ((هذه ))  القربى

والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب إنما الصدقات للفقراء والمساكين  ((بقسمها عليهم فقال: 

 والموفون بعهدهم إذا عاهدوا ((  . مثانية فقط ال حتل لغريهم نعم )) والغارمين وفي سبيل اهللا وابن السبيل

هنا ما قال: وأوىف بعهدهم بل أتى باجلملة االمسية ألن الوفاء جبلة وخلق تقع أفعال يفعلها اإلنسان لكن هذه  ))

ق أن اإلنسان يكون وفيا بالعهد لكن إذا عاهد، إذا عاهدوا إذا هنا جمردة من الشرطية فهي ظرفية حمضة جلة وخل

وقت موفون بعهدهم وقت العهد يعين يف احلال اليت يعاهدون فيها فإذا عاهدوا  والموفون بعهدهم )) ((يعين 

؛  ؟ ال اإلميان به د الذي مع اهللا ما هو؛ فالعه ؛ عهد مع اهللا عزوجل وعهد مع اخللق ؛ واعلم أن عهدان وفوا

(( وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست قال اهللا تبارك وتعاىل: 

يبني إسرائيل  ((وقال اهللا تعاىل:  )) بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيمة إنا كنا عن هذا غافلين

فالعهد الذي عهد اهللا به إلينا أن نؤمن به  )) يكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكماذكروا نعمتي التي أنعمت عل

؛ أما العهد الذي بينك  هذا هو العهد الذي بيننا وبني ربنا ربا فنرضى بشريعته بل بأحكامه الكونية والشرعية

ود يعين العقد الذي بينك وبني ه؛ منها: العقود، العقود من الع وبني الناس فكثري أنواعه غري حمصورة كثرية جدا

، أي عقد من عقود يعترب هذا عهدا ألين إذا عقدت معك ويش معىن عقدت  ، عقد رهن عقد إجارةواحد 

يا  ((؛ وهلذا قال اهللا تعاىل:  ، كل عقد فهو عهد ؛ إذا فكل عقد عهد ؟ التزمت مبا يقتضيه هذا العقد معك

ومعىن العهود بينك وبني  )) وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئوال (( وقال:))  أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود

: العهد املعروف وهو أن جتري عقدا بينك وبني الكفار مثال أن ال يعتدوا عليك وال تعتدي عليهم مثل ما  اخللق

( إال الذين (جرى من النيب صلى اهللا عليه وسلم مع املشركني يف صلح احلديبية هذا يسمى عهد قال اهللا تعاىل: 

إال الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن  )) (( عاهدتم من المشركين



؛  : إما أن يستقيموا لناهذا العهد الذي بيننا وبني أعداء اهللا وأعدائنا له ثالث حاالت  )) اهللا يحب المتقين

فإن  استقاموا لنا وجب علينا أن نستقيم هلم بأي ما ميكن خنون ؛  ؛ وإما أن خناف منهم اخليانة وإما أن خيونوا

 )) وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء ((؛  ؟ ننبذ إليهم على سواء ؛ وإن خفنا منهم اخليانة أبدا

وأما من خانوا  . ليكونوا على بصرية تقول ما بيننا عهد، ختربهم أنه ال عهد بيننا ؛ال الشيخ :؟  خننهم السائل :، 

؟ نقاتلهم ألم هم الذين نقضوا العهد مثل ما فعل قريش يف العهد الذي جرى بينهم وبني  فماذا نصنع معهم

الرسول صلى اهللا عليه وسلم يف احلديبية ألم نقضوا العهد حيث أعانوا حلفائهم على حلفاء النيب صلى اهللا 

على حلفاء النيب صلى اهللا عليه وسلم وهذا نقض للعهد  عليه وسلم يعين هم قريش غدروا أعانوا حلفائهم

بالشك ألن حلفاء الرسول معناه أم أن الرسول معهم على من ناوئهم فلما نقضوا العهد حارم النيب صلى اهللا 

 ؛ من العهد أيضا ما يقع بني اإلنسان وبني غريه يف االلتزامات غري عقود وغري العهود مثل الوعد فإن عليه وسلم

؟ والصحيح الذي اختاره شيخ  ؛ وهلذا اختلف أهل العلم هل جيب الوفاء بالوعد أو ال جيب الوعد من العهد

أنه جيب الوفاء بالوعد أن الوفاء بالوعد واجب ألنه داخل بالعهد إذ أنين إذا قلت سآتيك غدا  تيميةابن  اإلسالم

؛ إذا كان   إخالف الوعد من عالمات النفاقن ت بذلك فيجب الوفاء بالوعد وأليف الوقت الفالن معناه تعهد

؟ إذا قلنا نعم معناه صار الوفاء بالوعد واجبا صار  كذلك فهل نقول إنه جيوز ملؤمن أن يتحلى بأخالق املنافقني

؛ نعم نسأل اهللا العافية ليس على اإلطالق  الوفاء بالوعد واجبا؛ والسؤال املطروح اآلن هل حنن قائمون ذا؟ ال

لى اإلطالق يف كل وقت وال يف كل إنسان؛ إمنا من املؤسف أنه من املعروف عند الناس أن املسلمني أقل ليس ع

الناس وفاء بالوعد حىت إن بعض ـ والعياذ باهللا ـ املخدوعني إذا طرح وعد يقول شيخ طرح وعد انكليزي ـ أعوذ 

رح وعد مؤمن ما هو انكليزي االنكليز ما الصواب أن نقول ط إن وعد انكليز ما يكذب دقيقة نعمباهللا ـ يعين 

أخذ هذه األخالق إال من املؤمنني وإال فإنه كافر يعين ما نقول كل االنكليز يعين الكافر منهم لكن مع األسف 

إن عندنا حنن إخالف الوعد أمر هني وأما التقدم أو الغالب التأخر فهو أمر الزم إال ما شاء اهللا يواعدك ساعة 



لط حاول أن تأيت هذا غ خي تأخرت قال هي بس نصف ساعة نعمء ساعة اثناعشر ونصف يا أاثنا عشر وجيي

هذا فيه إشكال من حيث ))  والصابرين ((قوله تعاىل:  األشغال أو ما أشبه ذلك.باملوعد املؤقت حىت يكون 

يقول طيب التقدير؟   الشيخ : التقدير الطالب : ؟ فلماذا ذي قبله مرفوع وهو غري مرفوع نعم؛ ألن ال اإلعراب

؛ وحينئذ نقول ملاذا عدل به عن العطف   بعض العلماء إنه منصوب بفعل حمذوف تقديره: وأخص الصابرين

كأخواته السابقة ؟ نقول احلكمة أو البالغة من هذا أنه إذا تغري أسلوب الكالم كان ذلك أدعى لالنتباه فإن 

صار كأنه شيء يدرج به وال يلتفت فإذا تغري األسلوب فإنه اإلنسان إذا قرأ الكالم على نسق واحد غفل وهلى و 

؛ وهذا مثلما قلنا يف شيء مير علينا كثريا وهو؟ االلتفات فإنه يتغري األسلوب يتوجب على  يوجب االنتباه

؛ مث إن هنا الصابرين يف البأساء الصرب يف الواقع ليس بذل شيء ولكنه حتمل شيء  املخاطب أو القارئ أن ينتبه

؛  ؛ وآتى املال ؛ وأقام من آمن ا سبق كله بذل شيء فهو خمتلف من حيث النوع من حيث النوع خمتلف شفوم

؛  هذا ما هو فعل ما هو يبذل اإلنسان شيء لكنه يتحمل )) الصابرين ((كل هذه أفعال لكن وأوىف بالعهد  

وأما يف الشرع فإنه حبس  أي حبسا نعم وهلم: فالن قتل صرباالصرب يف اللغة احلبس ومنه ق )) الصابرين ((وقوله: 

أنواع: ثرب عل الطاعة ؛ وصرب عن  ؟ فإذا الصرب ثالثة عرفتم أقداره لىالنفس على طاعة اهللا أو عن معصيته أو ع

أيهما أفضل؟ أفضلها الصرب على  الشيخ :بلى؛  الطالب :؟  ؛ وصرب على األقدار املؤملة أليس كذلك املعصية

؛  نه جهاد وعمل فإن اإلنسان جياهد نفسه على الصرب على الطاعة ومصابراا وعملالطاعة هو أفضلها أل

، كف لنفس وليس فيه إجياد وإن كان يف بعض األحيان الصرب عن املعصية  ويليها الصرب عن املعصية ألنه كف

 أشق من الصرب على الطاعة 

 



، كائن غصب عليه رضيت أو ما رضيت لكن كف نفسك عن الفجور هذا باختيارك  ؟ ألنه قدر كائن السبب

؛ فأفضلها الصرب على الطاعة  ؛ صرب نفسك على الطاعة كذلك باختيارك إن شئت كففت وإن شئت مل تكف

امرأة العزيز إنه أقوى من ؛ وهلذا قال أهل العلم إن صرب يوسف عن الفحشاء  مث عن املعصية مث على األقدار

 ((؛ طيب  ؛ أصابه من إخوته أم ألقوه يف غيابت اجلب فحصل له ما حصل صربه على ما أصابه من إخوته

؛ والثاين: الضراء  البأساء شدة الفقر ومنه البئس يعين الفقر )) والضراء وحين البأسالصابرين  في البأساء 

؛ يف  ؛ فهم صابرون يف أمور هلم فيها طاقة وأمور ال طاقة هلم ا ؛ والثالث: حني البأس شدة القتال املرض

البأساء يعين يف حال الفقر ال حيملهم فقرهم على الطمع يف أموال الناس بل يصربون عن املعصية ال يسرقون وال 

أبدام ؛ وال حيملهم الضراء املرض وما يضر  ؟ عن املعصية خيونون وال يكذبون وال يغشون وهذا صرب عن أيش

رضينا باهللا ربا  (:  ال حيملهم ذلك على أن يتسخطوا من قضاء اهللا وقدره بل هو دائما يقولون بألسنتهم وقلوم

وال يولون األدبار وهذا صرب نعم كذلك حني البأس حني شدة القتال يصربون  ) وباإلسالم دينا وبمحمد رسوال

هذه اآلية الصرب بأنواعه الثالثة : معصية وعلى أقدار مؤملة ، صرب على الطاعة فتضمنت  على أيش؟ على الطاعة

تقدم لنا أن قلنا إن  )) والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس ((  . ؟ وعلى الطاعة ويش هو عليه

 ؛ من وقع ما يضره ويؤمله فله ؟ اثنني ؟ واحد بس املصاب يف األقدار املؤملة له أربع مراتب أيكم الذي يذكرها

 الطالب :زين   الشيخ :طب يرضى  الطالب :ال  الشيخ :أوال يفرح  الطالب : ؟ أربع مقامات أو أربعة مقامات

جيزع  الطالب : وثالثا يشكر ورابعا الشيخ :وثالثا شكر  الطالب :خل التفسري بعدين  الشيخ :ثانيا يصرب 

 ؛ والثاين أن يصرب يسخط وال يصرب يسخطأوال أن , املصاب له أربع حاالت  جيزع ويتسخط الشيخ :ويتسخط 

ال السخط حمرم  ؛ الصرب حمرم أربع مقاماتالصابر له أربع حاالت ؛  يشكر ؛ والرابع أن ؛ والثالث أن يرضى

الفرق بني الرضا ء والصرب  صحيح أنه مستحب والشكر مستحب نعموالصرب واجب والرضاء فيه خالف وال

؟ لكنه كاره؛  ويراه مرا لكنه يصرب ال يتسخط ال بقوله وال بفعله وال بقلبه عرفتمالصرب يكره هذا الشيء ويتأمل منه 



والرضاء أن ال يكره هذا الشيء ولكنه ال فرق بني أن يصاب ذا األذى أو ال يصاب هو متحمل وراض 

يضا ؛ أما الشكر فهو أعلى من ذلك أ ومطمئن وهذا الشك أنه أعلى من الصرب ألنه متضمن بالصرب وزيادة

؟ يقول نعم يشكر وقد أصيب ألنه إذا رأى مثرة هذه املصيبة على الرضا ا  ولكن يقال كيف يشكر وقد أصيب

يشكر اهللا على هذه النعمة مث إنه يشكر اهللا أيضا حيث يرى أنه قد يصاب بأعظم ليست مصيبة اليت أصبت ا 

املصيبة مبا هو أعظم منها يتبني لك سهولتها وهذا : قس  ؟ وهلذا يقول العامة أهون مصيبة على الدنيا وال ال

أولئك الذين  ((قال اهللا تعاىل: ))  الصابرين في البأساء والضراء وحين البأس ((طيب  . ؟ نعم صحيح

وجل شهادة وأعلى شهادة ألا شهادة من أعظم الشاهد سبحانه  ما شاء اهللا هذه شهادة من اهللا عز )) صدقوا

؟ صدقوا  يشأصدقوا ب )) الذين صدقوا ((؛  املشار إليهم كل من اتصف ذه الصفات )) أولئك ((؛  وتعاىل

؛ والصدق كما تعرفون هو  وجل اهللا وصدقوا عباده بوفائهم بالعهد وإيتاء الزكاة وغري ذلك فصدقوا صدقوا اهللا عز

صار صادقا والعامل الذي يعمل ؛ فالقائل عن املخرب بالشيء إذا كان خربه موافقا للواقع  موافقة الشيء للواقع

بالطاعة إذا كانت صادرة عن إخالص صار عمله صادقا ألنه ينبئ عما يف قلبه إنباء صادقا واملنافق كاذب املنافق 

املرائي بعمله كاذب ألن عمله ال ينبئ عما يف قلبه ألن ظاهر عمله اإلخالص وهو غري خملص خالف ذلك؛ 

وصدق  وفيما قاموا به جبوارحهم صدق نعميف قلوم وفيما نطقوا بألسنتهم  هؤالء هم الذين صدقوا فيما أضمروه

عن صدقهم؟  نعم ليجزي الصادقين بصدقهم )) ((؛ وقد قال اهللا تعاىل يف سورة األحزاب:  من أكمل الصدق

وكونوا  اهللايا أيها الذين آمنوا اتقوا  : ((واقل تعاىل))  ليجزي الصادقين بصدقهم (( )) ليسأل الصادقين ((

؛  أي القائمون بالتقوى )) : (( وأولئك هم المتقون؛ مث قال فيما أظهروهوهذا صدق  )) مع الصادقين

وجل بفعل أوامره واجتناب نواهيه وهذا أمجع ما قيل يف تعريف  والتقوى هي اختاذ الوقاية من عذاب اهللا عز

نواهيه؛ وتأمل كيف جاءت هذه اجلملة باجلملة  التقوى هي اختاذ وقاية من عذاب اهللا بفعل أوامره واجتناب

؟ الثبوت واالستمرار ألن اجلملة امسية تدل  اجلملة امسية يف داللتها على )) أولئك هم المتقون ((االمسية املؤكدة 



، على أا صفة مالزمة للمتصف ا وهي مؤكدة هذه  على أن املتصف ا ، على أا صفة مالزمة للمتصف ا

؛ وفائدتان  : فائدة لفظية تتعلق باإلعراب ؛ ألن ضمري الفصل له ثالث فوائد ؟ بضمري فصل هم مباذااجلملة 

 ؟ أنه يفصل بني اخلرب والنعت ويبني أن ما بعده خرب ال نعت ؛ الفائدة اللفظية اليت تتعلق باإلعراب هي معنويتان

يفيد احلصر هو إثبات احلكم يف املذكور ونفيه عمن  ؛ ثانيا: : أنه يفيد التوكيد هذه واحدة ؛ الفائدتان معنويتان

؟ ال؛ جلواز  ؛ كلمة الفاضل يف هذا السياق هل تتعني أن تكون خربا ؛ نضرب مثال: إذا قلت زيد الفاضل سواه

؟ بلى، فإذا ميكن أن تكون الفاضل هذه صفة ال خربا؛  أن تكون املعىن زيد الفاضل خري الناس مثال أليس كذلك

؟ تعني أن تكون خربا؛ طيب إذا قلت: زيد هو الفاضل فهو أوكد من  هو الفاضل، زيد هو الفاضل فإذا قلت:

؛ إذا قلت: زيد هو الفاضل أفاد أن غريه ال يشاركه يف هذا الوصف  قولك: زيد الفاضل أوكد يف إثبات الفضل

؟ فيه  له حمل من اإلعراب؛ وهل هذا الضمري  ؛ فهذه فوائد ضمري الفصل ألنك تقول هو ال غريه هو الفاضل

 ؛ بعضهم قال إنه حرف ال حمل له من اإلعراب ؛ بعضهم قال حمله ما قبله حمله من اإلعراب حمل ما قبله خالف

، حرف عماد يعين تعتمد عليه اجلملة وليس له حمل من اإلعراب  ؛ وهلذا يسميه الكوفيون يسمونه حرف عماد

هؤالء  )) أولئك هم المتقون ((؛ وقوله:  ال حمل له من اإلعراب ؛ فيقولون هو ضمري فصل وهذا هو املعروف

وإمنا قلنا إن الصدق برا  )) أولئك هم المتقون ((مجعوا بني الرب والتقوى الرب بالصدق والتقوى ذا الوصف 

 ) عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة( لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم: 

 السائل : . )) وتعاونوا على البر والتقوى ((فجمع بني الرب والتقوى بني الرب والتقوى وهذا ما أمر اهللا يف قوله: 

أي خيتلف وذلك ألن االنتقال من األسهل إىل األشد الفقر  الشيخ :الرتتيب يف اآلية ما هو ترتيب صار خيتلف 

 السائل :  . القتال فهو انتقال من األسهل إىل فوقه نعم ؛ واملرض أهون عليه من أسهل على اإلنسان من املرض

أيه طيب اإلشارة للبعيد هنا لعلو املرتبة اإلشارة بالبعيد ملا هو قريب ألجل علو مرتبته  الشيخ : ؟ اإلشارة للبعيد

كل مجلة   وكرر اإلشارة مرة ثانية كل هذا من باب التأكيد واملدح والثناء كأن )) أولئك الذين صدقوا ((وهلذا 



 ))؛ وأولئك هم المتقون ((منها من هاتني اجلملتني مستقلة ما قال أولئك الذين صدقوا واملتقون أو واتقوا بل 

مث قال اهللا   )) لم ذلك الكتابآ ((وقد قلنا إن اإلشارة للبعيد لعلو مرتبة يف أول سورة البقرة يف قوله تعاىل: 

قلنا إن  )) يا أيها الذين آمنوا ((هذا النداء  )) القصاص في القتلى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم ((تعاىل: 

؟ مث ندائهم ذا مث إن  افتتاح اخلطاب بالنداء يدل على االهتمام به ألن النداء يوجب انتباه املخاطب فهمتم

فإن وصفهم  ؛ أوال: اإلغراء واحلث؛ فائدته له ثالث فوائد )) يا أيها الذين آمنوا ((ندائهم ذا الوصف: 

؛ الفائدة الثانية: أن ما ذكر من  وجل هذه واحدة باإلميان يفيد إغرائهم وحثهم على التزام ما ذكر اهللا عز

؛ ثالث: أن خمالفته نقص يف  مقتضيات اإلميان يا أيها الذين آمنوا كذا وكذا معناه أن هذا من مقتضى اإلميان

؛  ذلك معناه أن إميانه ناقص ما يستحق أن يوجه إليه هذا اخلطاب؛ وهلذا خوطب به املؤمن فإذا مل يقم ب اإلميان

فعندنا اآلن حبثان يا مجاعة حبث األول تصدير احلكم أو تصدير توجيه األحكام بالنداء؛ ويش يفيد؟ االهتمام 

معناه أنه ذوا ؟ ألنك إذا ناديته معناه أنك دعوته إىل أن ينتبه والشيء الذي تريد أن ينتبه  ؟ ملاذا ؟ وجه ذلك نعم

 الشيخ :؛  ؟ اإلغراء واحلث ؛ األوىل ؛ وجعل اخلطاب معلقا بوصف اإلميان يفيد ثالث فوائد أمهية جيب التنبه له

؛ والثالث: إن  أن هذا من مقتضيات اإلميان الشيخ :،  ال ذكرنا الطالب : وصف ، الطالب :ثانية يا حسني؟ 

ذكر أهل العلم  يا أيها الذين آمنوا )) ((طيب   . ص يف اإلميان؛ أن خمالفته نق عدمه نقص يف اإلميان صحيح

 )) (( يا أيها الناس بـاملكية  و  )) (( يا أيها الذين آمنوا املدنية يكون فيها اخلطاب بـ أن غالب اآليات السور

يا أيها  ((؛ ألن سورة البقرة مدنية باالتفاق وفيها  لكن هذا ليس على إطالقه هذا إن قلنا فإمنا نقول إنه أغليب

يا أيها  ((؟ سورة احلجرات مدنية باالتفاق ومع ذلك فيها  صح وال ال )) يا أيها الناس ((و  )) الذين أمنوا

؛  وهي مكية )) يا أيها الذين آمنوا ((ويف آيات كثرية سور كثرية فيها  )) يا أيها الناس )) و(( الذين آمنوا

 السائل : . وعلى هذا فنقول هذا الذي ذكره بعض أهل العلم إمنا هو على سبيل األغلبية فقط إن صح ذلك

ما وجدت؟  الشيخ :أنا حبثت فما وجدت،  السائل :،  نعم الشيخ :؟  شيخ يا أيها الذين آمنوا يف سور مكية



أنا ال أحفظ اآلن مكيات من ؛ فيها  ؟ ال مدنية الشيخ :حج مدنية،  السائل :؟  طيب سورة احلج ويش

 الشيخ :؟  أنا حبثت ما وجدت السائل : )) يا أيها الذين آمنوا ((أن فيها مدنيات فيها متأكد املدنيات لكن 

 ال، املدنية فيها يا أيها الذين آمنوا؛ مكية الشيخ :املدنية فيها يا أيها الناس مكية؟  السائل :؛  ال، فيه احبث جتد

؛  وفيها يا أيها الذين آمنوا الشيخ :ال شيخ فيها يا أيها الناس؛  السائل :؛ مكية فيها يا أيها الذين آمنوا؛ 

حنن قلنا هذا   الشيخ :فيه لكن حسب قول العلماء يقولون يا أيها الناس مكي ويا أيها الناس مدين؛  السائل :

أيضا غري صحيح ألن يف سور مكيات وفيها يا أيها الذين  غري صحيح فيه يا أيها الناس فيه يا أيها الذين آمنوا

احلج أنا  الشيخ : احلج مكية؟ السائل :؛  آمنوا تأملوا إن شاء اهللا تلقوا وحنن إن شاء اهللا نبحث فيها بعد

؟ هذا كلها غالبا ما عليها دليل حنن  مدنية الشيخ :مكتوب مدنية؛  السائل :أتصور أا مكية شف املصحف؛ 

من هذا  السائل :ل إن السورة املكية إذا مل يذكر إنسان دليال على أنه استثىن منها شيء وإال فهي مكية ؛ نقو 

يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في  ((طيب   . من املفسرين والقراء الشيخ :؟  الذي وضع كذا وكذا

 كتب عليكم الصيام  )) آمنوا كتب عليكم الصياميا أيها الذين  : ((؛ كقوله تعاىل كتب مبعىن فرض  القتلى ))

يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم  ((؛ قال اهللا تعاىل:  ؛ ومسي الفرض مكتوبا ألن الكتابة يثبت الشيء وتوثقه

 ((؛  ألن الكتابة الشك أا توثق الشيء وتؤكده وهلذا مسي الفرض مكتوبا )) بدين إال أجل مسمى فكتبوه

؛ والقصاص يشمل إزهاق النفس وما دوا  القصاص هذه نائب الفاعل )) اص في القتلىكتب عليكم القص

وقال النيب عليه الصالة والسالم يف كسر الربيع ثنية جارية  )) والجروح قصاص : ((قال اهللا تعاىل يف سورة املائدة

خرج القصاص فيما  )) في القتلى ((لكن هنا قال:  ؛ ) كتاب اهللا القصاص (من األنصار كسر سنها قال: 

أن النفس  ((؟ يف القتل دون ما دونه؛ ويف سورة املائدة يف القتل وفيما دونه  دون القتل فاآلية هنا يف أيش

القتلى مجع قتيل مثل جرحى مجع  )) القصاص في القتلى ((؛ وقوله تعاىل:  إىل آخره )) بالنفس والعين بالعين

أي يف شأن القتلى ليس يف القتلى أنفسهم  )) في القتلى ((؛ وقوله:  جريح وكسرى مجع كسري وأسرى مجع أسري



(( القصاص في ؛ وقوله:  نعم ص منه من؟ القاتلتألن القتيل مقتول ما يف قصاص لكن يف شأم والذين يق

؛  ؛ يعين ما كل من قتل يقتص منه يشرتط للقصاص حسب ما دلت عليه السنة شروط )) القتلى الحر بالحر

هو أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله  : ؛ وقتل العمد قال العلماء يف تعريفه أن يكون القتل عمدااشرتط 

الظن موته أي موت ؛ أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله مبا يغلب على  مبا يغلب على الظن موته به

يا معصوما فيقتله مبا يغلب على الظن ؟ قتل العمد هو: أن يقصد من يعلمه آدم فهمتم التعريف املقتول به نعم

لكنه مبا يغلب  الشيخ :وإن كان يعين ال يريد قتله لكن ضربه فقط ضرب ما كان يريد قتله؟  السائل : . موته به

أيه لكن هذه اآللة اليت ضربه ا  الشيخ :ما كان يريد قتله به يريد فقط ضربه؟  السائل :على ظنه ميوت به؛ 

؟ إذا كان قاتلة فهو عمد يعين النية حملها القلب ما يعرف عنها ولو أننا قطعنا   غري قاتلةويش تعترب قاتلة وال

 ظن موته بهال؛ طيب فيقتله مبا يغلب على  ذلك بالنية لكان كل واحد يدعي ذلك مث نقول إن قتله ليس بعمد

أو  )) فتحرير رقبة مؤمنة(( ومن قتل مؤمنا خطأ ؛ لقوله تعاىل:  ؛ فإن كان خطأ فال قصاص هذا هو العمد

شيخ  السائل : )) وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إال خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ ((؛  ؟ ومن يقتل ومن يقتل

شف حترير رقبة ودية  )) ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية ((ومن قتل الشيخ : ؛ ومن يقتل مؤمنا

كذلك أيضا خرج به و ؛  ، ليس فيه قصاص ألن اهللا إمنا أوجب الدية ؛ ما فيه قصاص ؟ ال إذا فيه قصاص وال ال

، أن يتعمد اجلناية مبا ال  : أن يتعمد اجلناية مبا ال يقتل غالبا ؛ فشبه العمد ال قصاص فيه وشبه العمد شبه العمد

قتل غالبا مثل؟ كالعصا والسوط أن يتعمد اجلناية فيما ال ي ر نعم، ترى هذا حبث فقهي لكن ما يض يقتل غالبا

وما أشبه ذلك هذه ال تقتل غالبا فهي شبه عمد ال تكون عمدا وال خطأ إمنا هي شبه عمد ألن الرجل قصد 

؛ الذي مسألة القتل ما هو أنه ما نوى القتل لكن قصد اجلناية بآلة ال تقتل فيكون شبه  اجلناية ومل يقصد القتل

؛ وذلك ألن اجلناية ال تتحمل القصاص حيث إا ال تقتل لكنها أغلب من  ؛ شبه العمد ليس فيه قصاص عمد

الشرط الثاين لوجوب القصاص: تكليف القاتل؛   ؛ ؛ هذا شرط األول أن يكون عمدا اخلطأ لوجود العمدية فيها



وألنه )  ةرفع القلم عن ثالث (؛ فإن كان صغريا أو جمنونا فال قصاص عليه حلديث:  بأن يكون بالغا أيش؟ عاقال

هلما قصد فال يكون  أي الصغري وانون ال قصد له وحنن اشرتطنا يف العمد أن عن قصد والصغري وانون ليس

هو الذي مل يبلغ  الشيخ :من هو الصغري ؟  السائل :الصغري  الشرط الثالث: نعم ؛ قتلهما عمدا بل هو خطأ

 السائل : . بالنسبة للرجل وبواحد من أربعة أمور بالنسبة للمرأةالبلوغ معروف أن حيصل له واحد من ثالثة أمور 

هذا رجل يتم مخسة عشر ساعة اثنا عشر من يوم اخلميس يتم  الشيخ :؟  الذي عمره أربعة عشر ممكن يقتل

؛ وإن قتله الساعة واحدة يوم  مخسة عشر فقتل رجال الساعة اثنا عشر يوم األربعاء نقول هذا خطأ ليس بعمد

 يس فهو عمد بل إنه لو قتله الساعة إحدى عشر يوم اخلميس فهو خطأ وإن قتله الساعة واحدة كان عمدااخلم

؟ نقول عنه البد  ؛ قد تتعجب اإلنسان يقول هذا الرجل ويش الفرق بني ساعتني إن قتل قتل وإن قتل مل يقتل

إلنبات وباإلنزال هذا واضح لكن ، البد من حد وضابط احلد هو متام ؟ مخس عشرة سنة أما البلوغ با من حد

الذي قد يستغربه اإلنسان البلوغ بالسن فيقال البد من حد إذا كم تريد أن جنعل؟ إن جعلت مثانية عشر سنة 

، وبعدها عمده عمد؛ فلما صار البد من  فهو نفس الشيء قبل أن يتم مثانية عشر سنة ساعة عمده خطأ

ه النص هو متام مخس عشرة سنة أخذنا به وإن كان مراهقا ويعرف ضابط يرجع إليه وكان الضابط الذي دل علي

؛ أما هذا انون فأمره ظاهر أن عمده  نعم نقول هذا خطأ أي ضا يقول للناس أنا أقتل فالن نعمورمبا هو أي

له ؛ فاملشهور من املذهب أنه ال عربة بزوال عق مثل؟ السكرانخطأ؛ واختلف العلماء فيمن زال عقله بسبب حمرم 

؛ حىت إن السكران عندهم لو قال عنده أربع نساء  هذا وأنه حكمه حكم العاقل فيؤاخذونه جبميع أقواله وأفعاله

: زوجايت طوالق وأرقائي أحرار وبيويت أوقاف يف سبيل اهللا  ؟ فقال وعنده مائة رقيقة ورقيق وعنده عشرة بيوت نعم

؟ غامن دائما يريد الشدة اهللا  أنه نافذ نعم الشيخ :جزاهم اهللا خريا ـ  الطالب :؟ أنه نافذ ـ  هو سكران فاملذهب

؛ والقول الثاين: أنه ال يؤاخذ باألقوال  يهديه يا أخي رمحة اهللا سبقت غضبه ـ طيب املهم يؤاخذونه بأقواله وأفعاله

يهدي به اإلنسان بدون  ؛ فتكون أفعاله كأفعال الصاحل ألن الفعل أغلب من القول وألن القول ويؤاخذ باألفعال



؛ وهذا هو القول الراجح وأن حكم أقواله ليس هلا عربة   ؛ والقول الثالث أنه ال يؤاخذ ال بأقواله وال بأفعاله قصد

كحكم انون وكذلك أفعاله حكمها حكم فعل انون إال أن ابن القيم استثىن مسألة واحدة قد يكون له وجه 

مثل أن يكون مريدا لالعتداء على شخص أو  الشرب حيلة لينال غرضه نعموجعل  وهو: أنه إذا شرب ليفعل

مريدا بالزنا بامرأة فلما انفرد مبن يريد شرب مخرا ليباشر هذا الشيء وهو سكران فريتفع عنه حكم اجلناية فهذا 

 ؛ يؤاخذ به، لقصد الفعل فيكون قاصدا له قبل أن يزول عقله وحينئذ  ؛ ألنه سكر لقصد الشك أمنا قاله وجيه

أيه من يعلم هذا نعرفه بالقرائن، نعرفه بالقرائن إذا كان مثال هو يتوعد أو يتحدد أو  الشيخ :من يعلم؟  السائل :

بعد  السائل :؛  يقول مثال إنه ليس هو يتصل باملرأة الفالنية وما أشبه ذلك البد من قرائن وإال فاألصل العصمة

إذا قال إنه سكارى نقول هات الشروط لكن الكالم على ثبوت أنه  شيخ :الما فعل اجلنايات قال أنه سكارى ؟ 

؛ ويبقى على رأي غامن حنن ال نفيت اآلن يف مسألة الطالق وإال ترد علينا أسئلة كثرية يف طالق السكران  سكران

حية الرتبوية ؛ لكننا ال نفيت بذلك من النا وحنن نرى من الناحية العلمية أنه ال يقع طالقه لو يطلق ألف مرة

؛ وهلذا عمر رضي اهللا عنه ملا رأى  العملية حنن نقول دائما لكم إن العلم جيب أن يكون مقرونا باحلكمة والرتبية

؛ وملا رأى إن  الناس كثر الطالق فيهم طالق الثالث ويش فعل؟ وملا كثرت بيع األمهات األوالد منع من بيعها

؛ فأنا إذا استفتاين أحد ذا أقول اذهبوا إىل احملكمة لكن فيما  اعقوبة شارب اخلمر ال تكفي األربعني زاده

؛ وقوهلم إنه ناشئ عن فعل حمرم فال ينبغي  بينكم أنتم تتعلمون اآلن ما تستفتون نقول إن طالق السكران ال يقع

مث إن مسألة  ؛ الرفق به نقول لكن هذا الفعل احملرم له عقوبة مقدرة من ناحية الشرعية وهي؟ اجللد فال نزيده

؛ مث إنه كما قال  وقوع الطالق عليه ضرر بغريه وهي الزوجة وقد يكون له أوالد منها وقد تكون هذه آخر طلقة

؛ فرأيت أني إذا  ـ شف رجع عن قوله رمحه اهللانت أقول بطالق السكران حتى تبينته ـ " كاإلمام أمحد 

وأحللتها لغيره؛ وإذا قلت بأنه ال يقع أتيت بخصلة ؛  أوقعت الطالق أتيت خصلتين: حرمتها على زوجها

؛ وهذا تصحيح  ، اخلصلة الواحدة ؟ خصلة ؟ خصلة أو خصلتني ؛ وأيهما أوىل " واحدة أحللتها لزوجها



واضح منه بأنه رجع عن هذا القول ولذلك ما ينبغي أن ينسب إىل اإلمام أمحد هذا القول أعين وقوع طالق 

؛ شروط القصاص أن  ؛ حنن نرجع إىل الشروط ذهبه أيش؟ اصطالحا ال شخصياالسكران لكن ينسب إىل م

الشرط الثالث: أن ال يكون أفضل من  ؛ ؛ الثاين أن يكون القاتل مكلفا أي بالغا عاقال يكون القتل عمدا

ء مفهوم؟ نعم؛ ؛ أن ال يكون أفضل من املقتول يف الدين واحلرية امللك ثالثة أشيا املقتول يف الدين واحلرية وامللك

يف الدين يعين أن ال يكون مسلما واملقتول كافرا فإن كان القاتل مسلما واملقول كافرا فهو أفضل منه يف الدين فال 

 أنه ال يقتل مسلم بكافر (؛ ألنه ثبت عن النيب عليه الصالة والسالم من حديث على بن أيب طالب:  قصاص

؛ إذا كان املقتول أعلى القاتل كافر  ؟ يقتص إذا متت الشروط طيب فإن كان مساويا له يف الدين مسلم مبسلم )

؛ إذا كان القاتل عدال ثقة عاملا أمينا واملقتول فاسقا فاجرا  ، يقتل من باب أوىل ؟ أي نعم واملقتول مسلم يقتل

أيه ألن الدين واحد وهو  الشيخ :،  الدين واحد الطالب :؟  أليش الشيخ : يقتل الطالب : خائنا يقتل ؟

اإلسالم إال إذا فعل املقتول إذا كان املقتول مثال مبتدعا بدعة مكفرة أو فاسقا فسقا مكفرا فإنه ال يقتل ألنه كافر 

رية ؛ طيب وال يف احل يقتل نعم ولو كان ذميا وحربيا الشيخ :؟  الكافر بكافر شيخ السائل : ؛ ما يقتل به املسلم

؛ ال يقتل احلر بالعبد؛  ؟ يعين حر هو القاتل والعبد مقتول ويش معىن احلرية أن ال يكون القاتل أفضل يف احلرية

؟  يباع ويشرتى ويرهن ويوقف ويسبل وال ال ألن احلر أعلى منه أما العبد فإنه حكمه حكم البهيمة أي نعم 

إنه تضمن أطرافه مبا تضمن به أطراف البهائم يعين لو ؛ مث  أي نعم كل هذا ثابت له الشيخ :بلى،  الطالب :

عليه عشر الدية ه هذا ع؟ احلر إذا قطع أصب ؟ نقول عليك عشر الدية قطع واحد أصبعه أصبع العبد ويش نضمنه

؟ عشر الدية؛  ؛ واإلام حق اليد الذي يقوم مقام األربعة كلهم كم فيه ؟ عليه عشر الدية وهذا صغري حق الرجل

؛ كم يسوى  ؟ قال يسوى عشرة آالف وهو غري مقطوع ويعبد قطع خنصر رجله  نقول كم يسلعبد ال لكن ا

؛ طيب يسوى تسعة آالف تسع مائة ومخسني كم قيمة  ؟ قال يسوى تسعة آالف وهو مقطوع خنصر الرجل

قيمته عشرة اخلنصر؟ كم قيمة اخلنصر ؟ مخسني ؛ لكن قطع إام يده اليمىن وهو يكتب كاتب أو خييط 



؟ مخسة آالف شف فرق يقوم تقومي البهائم فلما كان العبد مبنزلة البهيمة ما ميكن يقتل به  آالف كم يسوى اآلن

قدرة فهم يستدلون الذين يقولون ذا يقولون إن احلر أعلى منه وأكمل وعليه واجبات ويضمن بالدية امل احلر

من باع عبدا يباع ويشرتى ويضمن  ) وله مال فماله الذي باع من باع عبده (؟  شرعا وهذا العبد مملوك وال ال

؛ مث إنه قد  ؛ فال ميكن أن جيعل هذا املضمون بالقيمة أن يقتل به من يضمن بالدية مبا نقص كما تضمن البهائم

ن ساحلفالذين اعتربوه حجة استدلوا به ولكن ورد يف رواية  ) ال يقتل حر بعبد (ورد حديث لكن اختلفوا فيه: 

من قتل عبده قتلناه ومن جذع عبده  (عن مسرة ، عن مسرة بن جندب أن النيب عليه الصالة والسالم قال: 

اجلذع معناه قطع  ؟ قطع األنف ؛ جذع ويش معىن جذع من قتل واضح ) جذعناه ومن خصا عبده خصيناه

؟ حرية  ني وصفني ما مها؛ قالوا فهذا دليل إذا كان من السيد سيد جامع ب ؛ واخلصا اخلصا معروف األنف

؛ فإذا كان يقتل بعبده فغري السيد من باب أوىل وهذه املسألة فيها خالف بني أهل  والسيادة على هذا العبد

؛ الشرط الثالث قلنا الوصف الثالث: أن ال يكون القاتل أعلى  العلم ويأيت إن شاء اهللا حتقيقها يف باب القصاص

؟ معناه أن يكون القاتل واملقتول كالمها رقيق لكن القاتل  امللك ويش معىن وامللك؛ و  منه يف الدين واحلرية وامللك

فهنا ما فضله يف احلرية  قيق لكن القاتل مالك للمقتول نعم، كالمها ر  ؛ أيه القاتل مالك للمقتول مالك للمقتول

جييء إن شاء اهللا؛ املثال: املكاتب   الشيخ :؟  مثال شيخ السائل :؛  لكن فضله يف امللك يعين أنه مالك له

طيب من مجلة  الشيخ :بلى،  السائل :الذي اشرتى نفسه من سيده ميلك التصرف والبيع والشراء وال ال؟ 

؛ املكاتب عبد ما بقي عليه درهم وهذا املشرتى  ؟ ميلكه مشرتيات اليت هو كسبه شرى عبد ميلكه وال ما ميلكه

؛ هذه املسألة  لعبد ال يقتل به ألنه أعلى منه يف امللك فهو مالك واملقتول مملوكعبد فلو أن املكاتب قتل هذا ا

؟  كم الشروط اآلن  ؛ طيب أضعف من املسألة اليت قبلها فإذا قلنا إن احلر يقتل بالعبد فهذا أيضا من باب أوىل

؛ أن ال يكون القاتل والدا  تلالشرط الرابع: أن ال يكون املقتول والدا للقا  . ثالثة الشيخ :،  ثالثة الطالب :

؛ فال يقتل الوالد باالبن فلو أن  ، أن ال يكون القاتل والدا للمقتول ، أن ال يكون القاتل والدا للمقتول للمقتول



ال يقتل والد  (؟ ألن الرسول صلى اهللا عليه وسلم قال:  إنسانا ـ والعياذ باهللا ـ قتل ابنه عمدا فإنه ال يقتل به ملاذا

؛ والثاين: أن الوالد سبب يف إجياد الولد فال ينبغي أن يكون  وهذا ظاهر أنه ما يوجد إنه ما جيوز أن يقتل)  بولده

؛ فههنا دليالن دليل أثري ودليل نظري فلذلك ال يقتل الوالد يعين  ذا  الولد سببا أن جنعل الولد سببا يف إعدامه

يضا فيها خالف بني أهل العلم فمن العلماء من قال إن الوالد ؛ وهذه املسألة أ احلديث وهلذا النظر أو التعليل

يقتل بالولد وضعفوا احلديث، أو قالوا إنه حممول على ما إذا شككنا ألنه بعيد كل البعد أن يأيت والد يقتل ولده 

ن يكون عمدا حمضا وال ال؟ هذا من أبعد ما يكون؛ فكأن الرسول عليه الصالة والسالم قال ال يقتل ألنه بعيد أ

فإذا وهذا عندهم مبين على بصحة احلديث فإن قلنا بضعفه فاألمر ظاهر لد بو هذا األمر فال نتشرع ونقتل الوالد 

؛ لكن إذا  قلنا بضعف هذا احلديث فعندنا عمومات الكتاب والسنة الدالة على وجوب القصاص النفس بالنفس

ال يقتل والد بولده ؛ طيب هذه قال شيخ اإلسالم قلنا بصحة هذا احلديث فإنه حيمل على أن هذا أمر نادر ف

، إحلاق اجلد أب األم  " وإذا قلنا إنه ال يقتل الوالد بالولد فإن إلحاق الجد أب األم بذلك بعيد"  رمحه اهللا:

؛ وعندي إذا صح احلديث فإنه يقال بذلك ولو ليس فيه بعد ألن املسألة  بذلك بعيد يعين إدخاله باحلديث بعيد

؛ أما تعليلهم وقوهلم إنه هو السبب يف إجياد الولد فال يكون الولد سببا يف  على أن ذلك من األصولمبنية 

هذا التعليل عليل ألن حقيقة األمر حنن ما قتلناه  الشيخ :،  بلى الطالب :؟  إعدامه فهذا التعليل عليل وال ال

الذي تسبب مث إن هذا ـ والعياذ باهللا ـ أبلغ من يكون من قطيعة الرحم وال  ؟ بفعله هو هو لفعل الولد قتلناه أيش

عياذ باهللا ـ تقطع هذه القطيعة أقرب الناس إليك من كان بضعة منك كيف ـ وال الشيخ :،  بلى الطالب :ال؟ 

أنه إذا قتل ولده تقتله نعم؟ فنجازي هذا الذي قطع رمحه برفع القتل عنه؛ وهلذا مذهب اإلمام مالك رمحه اهللا: ب

؛ أما إذا كان ذلك عن غرية وحنك وغضب  قتال ال شبة فيه بأن أخذ السكني فأضجعه وذحبه فإنه يقتل به

؛ وهذه املسألة األخرية تقع بعض األحيان تقع يوجد بعض الناس ـ والعياذ  حبيث ال ميلك نفسه فإنه ال يقتل به



وج أو بعض اجلهلة من البدو إذا تز  نسأل العافية يسوي بنودو بندق باهللا ـ ما ميلك نفسه عند الغضب يأخذ ال

  واحد منهم بامرأة غري قبيلته 



؛ والثاين: أن يتفق مجيع املستحقني على االستيفاء؛  ؛ أوال: أن يكون مستحقه مكلفا استيفاء القصاص ثالثة

؛ مثال  ، أن يؤمن باالستيفاء أن يتعدى اجلانية والثالث: أن نؤمن يف االستيفاء أن يتعدى إىل املتعدى اجلاين

؛ أول يشرتط أن يكون مستحقه مكلفا يعين الذي  اجلانية؛ الشرط الثالث أن نؤمن باالستيفاء أن يتعدى  ذلك

؟ الذي له القصاص على املذهب كل من يرث املقتول،   ؛ ومن الذي له القصاص له القصاص البد يكون مكلفا

؛ وعلى هذا فالزوجة هلا صوت وال ما هلا  ، كل من يرثه بنسب أو سبب كل من يرث املقتول بنسب أو سبب

؛ فكل من يرث املقتول بنسب أو سبب كالنكاح والوالء فإنه يدخل يف استحقاق  ا وارثة؟ هلا صوت أل صوت

؛ فالزوجة واألوالد واألم واألب   ، كل من يرث ال ال من يرث : شيخال؟ مقتوال من كان  السائل :القصاص؛ 

ه ال يقتص ؛ فإن كان املستحق غري مكلف فإن ؛ فال بد أن يكون املستحق مكلفا كلهم مستحقون للقصاص

؟ يقول الفقهاء رمحهم  ، ولكن ماذا نصنع ، ما يقتص من اجلاين وإن متت الشروط اخلمسة السابقة من اجلاين

، يعين حىت يبلغ الصغري  ، حىت يكلف من مل يكون مكلفا اهللا إنه حيبس اجلاين حىت يكلف من مل يكن مكلفا

؟ اهللا  وت وينتقل احلق إىل وارثه لكن عقل انون إىل مىت؛ بلوغ الصغري معروف إىل أمد أو مي وحىت يعقل انون

وحينئذ حيبس اجلاين مخسني سنة وال يقتص منه ألنه البد أن يكون  رمبا يبلغ مخسني سنة ما عقل نعم ، أعلم

؛ وقال بعض أهل العلم إن هذا  املستحق مكلفا فإن كان غري مكلف حبس اجلاين حىت يكلف من مل يكلف

؟ وعلى هذا القول حيبس اجلاين وال   وأنه وأن للمكلف أن يقتص وإن كان البعض غري مكلف عرفتمليس بشرط 

؟ ال، ال حيبس، يقال للمكلف ماذا ختتار؟ ختتار القصاص اقتصصنا منه ولغري املكلف نصيبه من الدية ، ختتار  ال

ن مل يبلغ يقتص من اجلاين وال ال؟ ال، ؛ مثال ذلك رجل قتل وله زوجة وأم وأب وابن بالغ واب الدية تكون الدية

ال يقتص منه حيبس حىت   الشيخ : ، ال يقتص  الطالب : ؛ ال املذهب؟ أم وأب والزوجة وابن بالغ وابن مل يبلغ

الشرط الثاين: اتفاق األولياء على ذلك،   ؛ ، رأيه القصاص أو عدمه يعمل به يبلغ هذا الصغري وننظر أيش رأيه

لى طلب القصاص؛ فإن طلب أحدهم القصاص واآلخرون طلبوا الدية استوىف وال ال؟ ال أن يتفقوا كلهم ع



الشرط الثالث   . )) فمن عفي له من أخيه شيء فإتباع بالمعروف ((؛ ودليله من القرآن يف هذه اآلية  يستوىف

ضرر االستيفاء إىل ، أي يتعدى اجلانب معناه إننا نأمن من أن يتعدى  أن يؤمن باالستيفاء أن يتعدى اجلانب

، امرأة قتلت زوجها ـ والعياذ باهللا ـ وهي حامل اآلن نقتص  وجب القصاص على امرأة حامل ؛ مثل لو غري اجلاين

؟ على اجلنني وهلذا  ، على من نا جلنينا على غريهاصما نقتص ألننا لو اقتص الشيخ :ال،  الطالب :؟  منها وال ال

؛ إذا ننتظر حىت لو  جم الزاين احلامل حىت وضعت وأسقت الولد اللنب وفطنأخر النيب عليه الصالة والسالم ر 

؛  اتفق أولياء الدم على أن يقتصوا من هذه املرأة اجلانية فإننا ال نقتص منها نظرا بكون القصاص يتعدى إىل غريه

هذه ثالث شروط ؛  ؟ حىت تضع وتسقي الولد اللنب مث إن وجد من يرضعه وإال تركت حىت تفطنه نصرب إىل مىت

؟ فاجلواب أن  فإذا قال قائل فرقوا لنا بني شروط القصاص وبني شروط استيفاء القصاص  ؛ الستيفاء القصاص

؛ وشروط االستيفاء شروط لتنفيذه هل ينفذ أو ال ينفذ هذا  شروط القصاص شروط لثبوته هل يثبت أو ال يثبت

يتم القصاص حىت لو كان أولياء املقتول مكلفني وطلبوا الفرق بينهما فشروط القصاص إذا عدم واحد منها ما 

؛ أما الشروط االستيفاء فإا شروط؟ لتنفيذه؛ إذا أيهما ننظر أوال القصاص نعم؟ واآلن فيه تعدي فإنه ال قصاص

؟ ننظر أوال يف شروط القصاص إذا متت نظرنا إىل شروط االستيفاء فإن مل تتم  شروط القصاص وال شروط الصفة

إذا قتل إنسان وليس  السائل :؛  نعم الشيخ :؟  يا شيخ السائل :  القصاص فإنه من األول ال قصاص . شروط

طيب ذكرنا من  الشروط أن يتفق   ؛ ، الذي يرثه بيت املال يكون لبيت املال الشيخ :؟  له أحد ماذا نفعل

أن شيخ اإلسالم ابن تيمية اختار ما  أولياء املقتول على استيفاء القصاص إال أنه مر علينا أظن ما أدري مىت

، قتل الغيلة يقتل  ذهب إليه اإلمام مالك وهو أن قتل الغيلة ال يشرتط فيه اتفاق األولياء وال تكليف وال شيء

، فساد يف األرض فإذا قتل شخص إنسانا غيلة يعين جاءه على غره وقتله فإنه يقتل  القاتل بكل حال ألا فساد

؛  إىل مطالبة ألن هذا من باب فساد يف األرض إذ ال ميكن التحرز من قتل الغيلة ما ميكن بكل حال وال حيتاج

أو  السائل :،  ، آمن يف سوقه جييء شخص يغتاله هذا فساد عظيم ، آمن يف بيته إنسان آمن مثال يف املسجد



؛ وعلى هذا القول يكون القصاص  ؛ املهم على كل حال إن هذا القول قول قوي أو نائم الشيخ :نائم شيخ ؟ 

يعين متاسكوا إياه أو تقاتلوا تضاربوا أو مثال تسابوا وتشامتوا أو ما أشبه ذلك هذا هو الذي فيما لو قتله جهارا 

خيري فيه اإلنسان بني النظرين إما القتل وإما الدية؛ لكن مجهور أهل العلم أنه ال فرق ويستدلون بعموم قوله عليه 

شيخ قول الراجح أن يكون  السائل : ؛  ومل يستفسر)  من قتل له قتيل فهو بخير النظرين (م: الصالة والسال

القول الراجح أنه إن كانت املدة قريبة فال بأس وإن كانت بعيدة فال ينبغي أن يسجن  الشيخ :؟  املستحق مكلفا

ينوب عن ؟  السائل :؛  لقصاص وإما الديةاجلاين بل خيتار اإلمام أو ويل الصغري أو انون خيتاران ما يريا إما ا

 الشيخ :؟  إذا كانت الزوجة أخوها قتل زوجها هل يقبل صوا السائل :  ؛ ينوب عن السائل نعم الشيخ :

تقول أنا واهللا  السائل :ما خيالف أيه  الشيخ :؛  صوت املرأة ألا تقول مثال ألجل أنه أخيها السائل :؟  صوا

، فيه  ، إال على الرأي الثاين أي ولو يطلب الشيخ :؟ لكن أهله يطلبون القصاص السائل :؛  ما أطلب القصاص

 رأي ثاين يقولون إن أولياء الدم هم الورثة أولياء الدم هم عصبة القاتل العصبة خاصة يعين من يرثه بالتعصيب

؟ بعصبته وال يقول أنا  نتخي بهألم هم الذي يذلون بذله ويعتزون بعزه واإلنسان إذا يبغى يعتز وينتخي من ي

هذا الرأي األخري هو اختار شيخ اإلسالم ابن  الشيخ :إال ما جيد من أهل العرب  الطالب : ؛ ما نعم ةفالن ةزوج

  ؛ ، شيخ اإلسالم يرى هذا أن أولياء املقتول ليسوا ورثة بل هم الذين يرثون بالنسب وخيصها أيضا بالعصبة تيمية

 إذا اختلفوا  السائل :إذا طلبوا  الشيخ : ؟ فمن يقدم والديةالقصاص يف أولياء املقتول  اختلفشيخ إذا  السائل :

الشيخ ألنه األصل؟  السائل :ال ال؛   الشيخ : ما يقدم القصاص ؟ السائل :؛  أيه يقدم من طلب الدية الشيخ :

السائل يرضى أليش؟  الشيخ :شيخ والذي مل يرضى كيف؟  السائل :  ما اتفقوا على استيفائه؛ واألنه ما اشرتط :

طيب بقينا   )) فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ((ال  الشيخ :يبغى القصاص وبقي األولياء يرفضه؟  :

؛ القصاص هل معناه حيصل بإزهاق النفس أو ال حيصل إال بإزهاقها مبثل ما جنا به القاتل؛  يف كلمة القصاص

،  ذهب أن القصاص حيصل بإزهاق النفس وقالوا إن القاتل يقتل بالسيف ولو جنا بغري السيففاملشهور من امل



وبقوله صلى  ) ال قود إال بسيف (؛ يستدلون لذلك بقوله صلى اهللا عليه وسلم:  يقتل بالسيف ولو جنا بغريه

؛ وقال بعض أهل  ن غريهوال ريب أن القتل بالسيف أحسن م ) إذا قتلتم فأحسنوا القتلة (اهللا عليه وسلم: 

العلم بل إن القصاص من متامه ومن العدل أن يفعل باجلاين كما فعل ألا قصاص مثل قص اآلخر يعين تتبع 

، حمرم لذاته ال لكونه  األثر واملشي عليه فيقولون القصاص يفعل باجلاين كما فعل إال إذا كان القتل بسبب حمرم

 قتله بفعل اللواط به أو بالزنا ا وهي ال تتحمل يريد القتل أو ما أشبه ذلك سقاء اخلمر أوإعدوانا كما لو قتله ب

، يعين مثال غال واحد غول حببل جنيء  ؛ واستدل هؤالء ألن هذا هو متام القصاص فهو ما يفعل مبثل ما فعل

ل ما تأذى ؟ ال، نفعل به مثل ما فعل ألن هذا هو متام القصاص ومث نقتله بالسيف الذي من أريح ما يكون

؛ أو مثال صار يضرب مثال حبديد يضرب ا مثال مع  ذلك باالغتيال أو باخلنق قصدي هذا يتأذى باخلنق الزم

؛  ، هذا هو متام القصاص الصدر مع البطن شك وتشكيك هذا أيضا يفعل به مثل ما فعل هذا متام القصاص

وهذا واضح جدا ))  يه بمثل ما اعتدى عليكمفمن اعتدى عليكم فاعتدوا عل ((ويستدلون أيضا بقوله تعاىل: 

ويستدلون أيضا بنص خاص ذه املسألة بالذات وهي:  )) وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ((وهذا عام 

؛ جارية كان عليها أوزار  أن النيب صلى اهللا عليه وسلم رض رأس اليهودي الذي رض رأس اجلارية بني احلجرين

اء يهودي فأخذ الذهب الذي عليها احللي الذي عليها ورض رأسها بني حجرين ـ من ذهب لألنصاري فج

والعياذ باهللا ـ فأخذت املرأة قبل أن متوت وقيل هلا من فعل بك من فعل بك حىت ذكروا هذا اليهودي فأشارت 

، فعل به  لبرأسها أن نعم فأخذ الرجل فاعرتف فأمر النيب صلى اهللا عليه وسلم أن يرض رأسه بني حجرين ففع

فقالوا  ) ال قود إال بالسيف (؛ وهذا نص صريح يف املسألة وأجابوا عن قوله عن استدالل اآلخرين بقوهلم:  ذلك

إن هذا احلديث ضعيف رواه ابن ماجة وغالب أفراد ابن ماجة كما قال شيخ اإلسالم ابن تيمية غالب ما ينفرد 

؛ وثانيا: التعليل الذي هم قالوا من باب اإلحسان الراحة أجابوا عن ذلك بأن إحسان القتلة أن به يكون ضعيفا

الزاين نرمجه باحلجرات وهذا  )) ومن أحسن حكما لقول يؤمنون ((يتمشى فيها على الشر فإن اهللا يقول: 



؛ فاحلاصل أن إحسان  لقتلة؟ أحسنا ا حىت ميوت ما نضربه بالسيف ونقول إنا أحسنا القتلة وال ال حجرات نعم

؛ فإذا قالوا  القتلة ليس معناها راحتها معناها أن نتمشى فيها على نفس الشر وهذا متمشا فيها على نفس الشر

فإذا قال قائل لعل رض الرسول صلى اهللا عليه وسلم رأس اليهودي بني احلجرين من باب التشفي ألن اليهود 

؛ أحدمها أن أصل القصاص من أجل  ؛ فاجلواب على ذلك من وجهني بهأعداء فأراد أن يفعل من أجل التشفي 

قاتلوهم يعذبهم اهللا بأيديكم ويخزهم و ينصركم عليهم ويشف  ((، كما قال اهللا تعاىل:  ؟ نعم التشفي وال ال

فأصل القصاص ما شرع إال ألجل أولياء املقتول الذين صارت أكبادهم تغلي من احلر  )) صدور قوم مؤمنين

كون فعل الرسول صلى اهللا عليه وسلم ؛ واجلواب الثاين أن يقال هذا خالف الظاهر أن ي شفى من هذا القاتلتت

فيكون  )) فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ((للتشفي ألنه موافق لعمومات األدلة 

اختاره شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا فهو ؟ وهذا القول هو الراجح وهو  هذا احلديث تطبيقا هلذه اآلية واضح

احلق أنه يفعل باجلاين مثل ما فعل حىت لو قطع لو مثال اجلاين ـ والعياذ باهللا ـ قطع يده ورجله ويده الثانية ورجله 

؛ وقد ثبت يف  نعم نسوي به مثله الشيخ :،  نعم الطالب :؟  ؟ يسوي مثله وأنفه ولسانه وأذنه وطلع عينه نعم

د تعاىل النهار ح مسلم أن العرانيني الذين املدينة فالرسول صلى اهللا عليه وسلم أرسل يف إثرهم فجيء م وقصحي

؟ تكوى مبسمار حممي على النار ـ والعياذ باهللا ـ حيمى املسمار على  ت  ويش معىن مسي العنير فأمر بأعينهم فسم

الراعي مثل هذا الفعل أم فعلوا بالراعي مثل هذا الفعل النار وحط يف عينه تكحل به حىت تنض قالوا إم فعلوا ب

 ، من متام القصاص ؟ القصاص مثلوا م مث قتلوهم فنقول أيضا من قتل إنسانا بالتمثيل ميثل به ألن هذا من متام

شيخ ما يرد  السائل :  ؛ ويكون خمصوصا أو خمصصا لقول لنهي النيب صلى اهللا عليه وسلم عن؟ عن املثلة .

ال هو احلقيقة فيه عدل وتشفي فيه  الشيخ :؟  هم بقول اهللا تعاىل : (( وال جيرمنكم شنئان قوم اال تعدلوا ))يعل

عد وتشفي لكن معناه هنا ال جيرمنكم على أن تفعلوا شيئا حمرما وهذا مما يؤيد ما ذهب إليه اآلخرون . طيب 

،  ؛ ثانيا: شروط استيفائه؛ وثالثا كيفيته أوال: شروط ثبوت؛  نبدأ اآلن فهمنا اآلن حبثنا القصاص من وجوه ثالثة



القصاص في  ((مث قال اهللا تعاىل:   . كيفية القصاص هل يكون أن يفعل باجلاين ما فعل أو يكون بالسيف

وإما  ؛ والباء هنا إما للبدلية وباحلر خرب اجلار وارور أاحلر مبتد الحر بالحر )) ((بدأ بالتفصيل قال:  )) القتلى

واحلر هو الذي ليس مبملوك وليس معناها احلر القبيلي كما  ر بدل احلر أو احلر عوض احلر نعم؛ يعين احل للعوض

املسلم ال يقتل باحلر ؟ بقية شروط القصاص ألن احلر  ؛ لكن مع مراعاة أيش يفهمه العامة فيقتل احلر باحلر

يا أيها الذين آمنوا   ((قائل: إا مل ختصص لقوله: فالسنة خصصت القرآن هنا مع أنه قد يقول  الكافر نعم

يعين يقتل  )) الحر بالحر والعبد بالعبد (( ؛ ثانيا فهو خياطب املؤمنني احلر منكم باحلر منكم))  كتب عليكم

هنا ؟ اململوك فإذا جنا العبد اململوك على عبد آخر فقتله فإنه يقتل به مع أن الضرر  ؟ من العبد العبد بالعبد كذا

دم على حق ؟ على السيد ألنه سوف يفقده وتضيع عليه ماليته لكن يقال حق املقتول يف القصاص مق على من

تقتل ))  واألنثى باألنثى ((فيقتل العبد بالعبد لكن مع مالحظة بقية شروط القصاص .  السيد ألن هذا جنا نعم

نعم؟  الشيخ :،  نعم الطالب :لقاتل عجوز؟ ، طيب ولو كانت األنثى مقتولة شابة وا ، نعم األنثى باألنثى

طيب، واحلر باحلر لو كان أحد القاتل متعلما وغنيا وصاحب عائلة وعاقل وذاك جمنون وهو فرد ما له أحد 

طيب العبد بالعبد، العبد القاتل يساوي  الشيخ :نعم،  الطالب :يقتل؟  الشيخ :نعم،  الطالب :؟  املقتول يقتل

ما ينظر إليه، ال ينظر؟ نعم ال ينظر  الشيخ :يقتل،  الطالب :مائة ألف  والعبد املقتول يساوي عشرة آالف؟ 

  )) والعبد بالعبد ((وهذا متام ومساواة  )) الحر بالحر ((؟ طيب نشوف اآلن منطوق اآلية  إىل هذا واضح

إذا قلنا بأن  بالعبد  فيه خالف فيها خالف نعم يقتل احلر الضدنشوف   ؛ كذلك  )) نثىاألنثى باأل ((كذلك 

فإذا كنا إذا التزمنا  )) الحر بالحر ((احلر يقتل بالعبد فمفهوم اآلية الكرمية أن احلر ال يقتل بالعبد أن اهللا قال: 

نقول  ومها أن احلر ال يقتل بالعبد نعمبداللة املنطوق واملفهوم فإننا نقول: منطوق اآلية أن احلر يقتل باحلر ومفه

؟  وهو يقتل به وال ال أن احلر ال يقتل بالعبد ذكر؟ ال ما  أليس كذلكأيضا ومفهومها أن العبد ال يقتل باحلر 

فتبني ذا أن املفهوم ليس على عمومه وأنه خارج يف قتل العبد باحلر  العبد يقتل باحلريقتل العبد يقتل باحلر، 



؛ مث إن هذا املفهوم معارض  خارج خروجا الشك فيه ألنه إذا قتل احلر باحلر فألن يقتل العبد باحلر من باب أوىل

(( وكتبنا :  اىل يف سورة املائدةمبنطوق مبنطوق أقوى منه داللة املنطوق أقوى من داللة املفهوم وهي قوله تع

ال يحل دم امرأ مسلم  : (وقوله صلى اهللا عليه وسلم يف حديث ابن مسعود )) عليهم فيها أن النفس بالنفس

والنفس بالنفس فعلى هذا نقول إن مفهوم اآلية هذه غري  ) إال بإحدى ثالث الثيب الزاني والنفس بالنفس

العبد  ((؛ طيب ثانيا:  على وجوب القصاص واملؤمنون تتكافأ دمائهم مقصود غري مقصود لوجود أدلة الدالة

؛ والعبد باحلر؟ العبد باحلر؟ يقتل من باب  واضح القتل قتل العبد بالعبد واضح وهو من متام املساواة )) بالعبد

منطوق اآلية الكرمية أن األنثى تقتل باألنثى؛  )) األنثى باألنثى ((  . ، واحلر بالعبد هي املسألة األوىل طيب أوىل

 الشيخ :يقتل؟  الطالب :؟  طيب لو قتل األنثى رجل الرجل هو الفاعل لو قتل األنثى رجل هل يقتل ا وال ال

نعم، وهذا دليله عموم األدلة الدالة على أن النفس بالنفس وأن املؤمنني تتكافأ دمائهم وكذلك قصة اليهودي 

؟ من باب أوىل ألنه دونه؛ وقال  مرأة وال ال؟ هو رجل قتل بامرأة؛ طيب وهل تقتل املرأة بالرجلالذي قتل با

؛ الرجل ما يقتل باملرأة  بعض العلماء يف املسألة األوىل إن الرجل ال يقتل باملرأة إال أن يدفع أوليائها نصف الدية

فإذا قتلناه ا فإن ديته تزيد عليها املرأة مرتني مثل  إال أن يدفع أوليائها نصف الدية أليش؟ قالوا ألن الرجل ديته

وهذا القول قول ضعيف جدا ألنه إذا كان العبد مرتفع القيمة يقتل بالعبد الناقص القيمة مع أن كال منهما مال 

ة إال ؛ وقال بعض العلماء يقتل الرجل باملرأ يباع ويشرتى فال أن يقتل احلر باملرأة بدون دفع الفرق من باب أوىل

والسيد ما ميكن  )) وألفيا سيدها لدى الباب ((الزوج مع زوجته إذا قتلها فال يقتل ألنه سيد هلا قال اهللا تعاىل: 

 السائل : . وهذا أيضا ضعيف؛ والصواب أن الرجل يقتل باملرأة سواء كان زوجها أو غري زوجها يقتل بعبده نعم

  يقتل  الشيخ :؟ على املذهب 

السائل ؛  هم يستدلون هم يستدلون يقولون اهللا يقول احلر باحلر الشيخ :؟  يستدلون اآلية هذههم ما  السائل :

  ؛ أيه وهلذا لو كانت األنثى حرة قتلت أنثى عبدة ما تقتل أي نعم على املذهب الشيخ :؟  األنثى جاء بعده :



فمن عفي من هذه  )) فإتباعالحر بالحر والعبد بالعبد واألنثى باألنثى فمن عفي له من أخيه شيء ((  يقول

عفي ))  عفي له من أخيه ((:  ؛ وقوله شرطية والفاء عاطفة ومفرعة أيضا تفيد أن ما بعدها مفرع على ما قبلها

فأي قاتل عفي له من أخيه شيء فإتباع القاتل يعين  الشيخ :،  القاتل الطالب :؟  ؛ من املعفو له له من أخيه

 ، أي إنسان عفي له من دم أخيه شيء ، أي من دم أخيه ؟ املقتول : من أخيه من املراد باألخ ؛ وقوله باملعروف

تباع باملعروف واإلتباع باملعروف هذا واإل؟  حمذوف التقدير فالواجب أخرب مبتد )) فاتباع ((؛ وقوله:  فاتباع

، الواجب هذا على ورثة املقتول يعين إذا عفوا فعليهم أن يتبعوا القاتل باملعروف يعين  قتوليكون على ورثة امل

أي إىل العايف أداء إليه وأداء إليه ))  ((؛  بدون أذية له أو من عليه أو توبيخ له أو ما أشبه ذلك يكون باملعروف

يعين على وجه كمال وإمنا نص على إحسان هنا  )) وأداء إليه بإحسان ((؛  ؟ من القاتل من أين األداء

واملعروف هناك ألن القاتل املعتدي البد أن يقابل هذا العدوان بإحسان بأداء الدية أما أولئك العافون فإم ما 

شيء هذه ويش  )) فمن عفي له من أخيه شيء ((؛ وقوله:  جنوا بل أحسنوا حني عدلوا من القتل إىل الدية

شرط من فتعم أي شيء لو فرض عندنا مسألة من املسائل الفرائض صحت من عشرة ماليني نكرة يف سياق ال

أو زوجا له أو ما  ال فرق بني أن يكون قريبا للقاتلوفيهم واحد نصيبه واحد من عشرة ماليني وعفا فال قصاص و 

املنطوق يف احلكم هذا  يف احلكم ليوافقه يف احلكم أن يوافق املسكوت عنه ةقلنا إن القصاص منطوق . أشبه ذلك

طيب فقتل العبد باحلر ثابت لكنه مفهوم موافقة  ؛ يف احلكم ه؛ مفهوم املخالفة أن خيالف يسمى مفهوم موافق

طيب أما قتل احلر بالعبد فهو عبد مجهور أهل العلم مفهوم  ؟ ألنه يوافق قتل احلر باحلر فهو أوىل منه وال ال

د وعند أيب حنيفة مفهوم موافقة لكنه ما أخذ مفهوم موافقة من هذه اآلية ألنه خمالفة يعين أن احلر ال يقتل بالعب

الشك أن احلر أعلى من العبد وال ميكن أن يكون مفهوم موافقة لكنه أخذه من نصوص عامة على قتل النفس 

تل احلر باحلر فقتل ؛ إذا عندنا مفهوم موافقة ومفهوم خمالفة مفهوم موافقة أن يقتل العبد باحلر ألنه إذا ق بالنفس

؛ مفهوم املخالفة ال يقتل احلر بالعبد ألن  ؛ إذا فقد وافق املنطوق يف احلكم يقتل العبد باحلر العبد من باب أوىل



 الحر بالحر ((احلر أعلى أخذ اجلمهور ذا املفهوم وقالوا اآلية تدل على أن احلر ال يقتل بالعبد ألن اهللا قال: 

 ة هذه اآلية هذه تدل على ما قالهأبو حنيفة خالفهم يف هذا وقال يقتل احلر بالعبد لكن ما هو من اآلي ))

؟  اجلمهور إنه ال يقتل احلر بالعبد لكن أيب حنيفة استدل بقتل احلر بالعبد بنصوص أخرى عامة ففهمتم اآلن

العبد، بقلنا العبد يقتل  الطالب :؟  محد فيها داللة منطوق ويش هي يا )) العبد بالعبد ((، طيب قوله:  نعم

واحلر ال يقتل؟ بالعبد  الشيخ :أن العبد ال يقتل باحلر،  الطالب :وفيها داللة مفهوم ؟  العبد يقتل بالعبد الشيخ :

؟ ألنه قال العبد بالعبد إذا العبد باحلر ال ما دخل يف املنطوق واحلر بالعبد ما دخل يف املنطوق؛ لكن هل  كذا

؟ بنهج على ما قررنا قبل قليل، موافقة، ال فيه ختصيص، فيه  فهوم يف اآلية مفهوم موافقة وال مفهوم خمالفةامل

 عند أيب حنيفة السائل :ختصيص أما قتل العبد باحلر فهو مفهوم موافقة وأما قتل احلر بالعبد فهو مفهوم خمالفة؛ 

طيب السائل :ال حىت عند أيب حنيفة وأبو حنيفة يثبته بدليل آخر يثبت قتل احلر بالعبد بدليل آخر ؛  الشيخ :؟ 

أيه يقولون إن السبب يف ذلك العلة أن  الشيخ :؟  اجلمهور كيف قالوا الدليل اآلخر الذي قال به أبو حنيفة

؛  زلة األموال كالبعري والشاة يقتل به احلرالعبد يضمن بالقيمة فهو مبنزلة  األموال وال ميكن أن يكون الذي مبن

هو على كل حال املسألة فيها يعين تقدمنا أن الراجح أن احلر يقتل بالعبد  الشيخ :النفس بالنفس ؟ السائل :

؟ باألوىل تقدمنا  فإذا قتل السيد بقتله فال أن يقتل األجنيب من قتل عبده قتلناه ) (وأنه ورد يف حديث مسرة: 

األنثى  الطالب :؟  فيها داللة منطوق وداللة مفهوم ؟ ما هو املنطوق )) األنثى باألنثى ((جح . طيب القول الرا

 الشيخ :داللة املفهوم أن األنثى تقتل بالرجل والرجل ال يقتل باألنثى،  الطالب :،  طيب الشيخ :،  تقتل باألنثى

 الشيخ :املنطوق أن األنثى تقتل باألنثى واملفهوم ما بأدلة أخرى،  الطالب :؟  أن األنثى تقتل بالرجل وال ما تقتل

أنه ال السائل :أيه ما نريد احلكم املفهوم من اآلية؟   الشيخ : ؟ املفهوم السائل : املفهوم بس بني مفهوم اآلية،

، طيب هذا  ؟ نعم كذا الشيخ :وال الرجل باألنثى السائل :نعم وال الرجل؟  الشيخ :تقتل األنثى بالرجل، 

الشيخ ،  نعم الطالب :؟  املفهوم هذا خمالفة أن األنثى ال تقتل بالرجل الشيخ :نعم ،  الطالب :؟  مفهوم يا زيد



الشيخ ،  تقتل  الطالب : ؟ ؟ األنثى ال تقتل بالرجل يعين امرأة قتلت رجال ما تقتل به مفهوم خمالفة وال موافقة :

؛ قتل الرجل باألنثى من هذه اآلية  ى فمن باب أوىل أن تقتل بالرجل مثل لغريهتقتل ألا إذا كانت تقتل باألنث :

مفهوم خمالفة ألن الرجل أعلى من األنثى، طيب هذا  الشيخ :خمالفة  الطالب :؟  مفهوم خمالفة وال مفهوم موافقة

لكن عندنا أدلة وقد قال به  املفهوم الذي هو مفهوم خمالفة لو نظرنا إىل اآلية نفسها قلنا ال يقتل الرجل باملرأة

بعض أهل العلم إن الرجل ال يقتل باملرأة وقال آخرون إنه يقتل باملرأة لكن يعطي أوليائها أوليائه نصف الدية ألنه 

أن الرجل ال يقتل باملرأة وهذا لو مل يكن نصوص أخرى لقلنا به ، طيب إذا مفهوم آية مفهوم خمالفة  الدية مرتني

وكتبنا فيها أن  ((؟ أو ال  )) ((النفس بالنفسمثل:  أخرى تدل على أن الرجل يقتل باملرأةلكن عندنا نصوص 

:  ال يحل دم امرأ مسلم إال إحدى ثالث ـ إلى أن قال (:  وكذلك يف حديث ابن مسعود))  النفس بالنفس

قتل الرجل باملرأة هذه نصوص عامة وعندنا نص خاص يف  ) المؤمنون تتكافأ دمائهم (وقال: )  النفس بالنفس

شيخ بنسبة احلرة باألمد يصري منطوق وال السائل :  وهو قتل اليهودي باجلارية األنصارية هذا ما فيه احتمال .

 مفهوم موافقة  الشيخ : ؟ مفهوم موافقةالسائل :أي قتل احلر باألمة؟ من باب مفهوم موافقة،  الشيخ :؟  املفهوم

السائل ال ال ما أعطاهم شيئا أبدا؛  الشيخ :؟  لليهودي الذي قتل باجلارية يا شيخ هل أعطى املسلمالسائل :  ؛

هذا بس قياسا منهم ملا كانت دية الرجل مثل  الشيخ : أولياء املرأة ويعطى ؟ يعطى من قال إنه بالنسبة لقول :

الشيخ ؟  األشراف العربكيف نرد  مبن قال إن قتل اليهودي من باب السائل :  ؛ مرأتني قالوا يكون هذا أرشح

نرد عليه بعكس ذلك ألن األصل قصاص مادام أنه حبق وهلذا ما الرسول صلى اهللا عليه وسلم ما قتله حىت  :

، طيب وكذلك أيضا العموم أن النفس بالنفس؛ طيب اآلن هذه حقيقة  اعرتف بناء على قوله فاألصل القصاص

ما تكلمنا ا أثناء الشرح مع التفسري لكن ينبغي أن نعرفها من داللة املنطوق واملفهوم هي جديدة عليكم ألننا 

الشيخ ؟  يقاسهنا ماذا شيخ التقسيم السائل :  . ؟ مفهوم أي نعم داللة اللفظ على معناها داللة النطق وداللة

 ؛ يف األجناس األنثى باألنثى ويف ألن هذا هو الذي به املقاس كاملة من كل وجهة يف األجناس والصفات :



أي   الشيخ : ؟ إذا يف كل مفهوم خمالفة جتعل الدليل حىت نثبتهاالسائل :  ؛ الصفات احلر باحلر والعبد بالعبد

؟ مفهوم خمالفة  شيخالسائل :  ؛ نعم وإال، كل مفهوم خمالفة البد من دليل وإال أثبتنا له خالف احلكم املذكور

أنه يقولون العلماء إذا تعارض املنطوق واملفهوم فاملنطوق  ال الشيخ :؟  هناك نص عام ما هلذا بقوة هذا يا شيخ

املوافقة الذي ذكرنا منه قتل األنثى  شيخ بالنسبة ملفهومالسائل :  مقدم؛ ولو كان عاما؟ ولو كان عاما أي نعم؛

قال واألمة  فإنه ماالسائل :األنثى باألنثى؟  الشيخ :باألنثى أخذناه يعين من ذكر العبد بالنسبة عندما ذكر احلر؟ 

ما فيه يعين ما فيه الذكر  منطوقها، منطوقها أن األنثى تقتل باألنثى حرة كانت أو عبدة عامة الشيخ :باألمة؟ 

ألا حرة أو غري احلرة فاألنثى تقتل باألنثى حرة كانت أو أنثى، بقينا األنثى بالذكر والذكر باألنثى على   

قلنا إنه باعتبار اجلنس ما هو باعتبار  الشيخ :؟   ما ذكر األمة تعميم يا شيخ أنهالسائل : ؛راخلالف فيها

؛ أي نعم؛ احلر باحلر يعين زيادة على الرجل بالرجل،  الوصف اآلية اليت فيها احلر باحلر ما قالت الرجل بالرجل

كر اململوك بالذكر األنثى باألنثى ما قالت أمة وال حرة ما قالت باألمة وال؛ العبد بالعبد يعين الذكر بالذكر، الذ 

   ؛ اململوك وسكت عن األمة ألا داخلة يف عموم قوله: األنثى باألنثى

الدين  الشيخ :الدين ؟  السائل : أيش؟ الشيخ :؟  الدين ال ننظر إىلالسائل :؛  نعم الشيخ :شيخ؟ السائل :

ال بالنسبة يا شيخ قتل : السائل؛  ، القصاص له شروط أربعة الظاهر يا إخوان فامهني وأنت ما حضرت البحث

ال ما ينظر ما ينظر يعين مثال تقول إنه إن هذا ألنه كافر وليس مسلم هذا  الشيخ : ؟ اليهودي باجلارية املسلمة

احلر باحلر   فسربتقول ابن عباس إن احلر يقتل بالعبد فما الفائدة السائل :  ، هذا ال ينجرب ذا . ال ينجرب هذا

هو كما قال أخ حممد قلنا الفائدة من هذا إن متام القصاص ما يكون إال ذا القسيم:   : الشيخ ؟ والعبد بالعبد

، وأنثى مقتولة باألنثى فهذا من متام املقاسم يف اجلنس ويف الوصف، أما  حر مقتول حبر، وعبد مقتول بالعبد

شيخ األمثلة احلر  السائل :  مسألة إذا اختلف األوصاف فهذا شيء ثاين . ال ما هو صحيح العربة بعموم اللفظ.

يف  الشيخ :؟  باحلر هذا ما متثل على أول اآلية  كتب عليكم القصاص يف القتلى فنأخذ هذا مفهوم املخالفة



؛ أيه حنن قلنا إمنا ذكر هذا من أجل متام املقاص ألن القصاص إذا كان احلر باحلر مت  أصال بيان لقوله: قتلى

طيب   ر وذكر وكذلك األنثى باألنثى وكذلك العبد بالعبد ما فيه إشكال.القصاص جنسا ووصفا حر وذكر حب

؛ من أين نأخذها يا  سقوط قصاص بعفو أحد الورثة )) فمن عفي له من أخيه شيء ((يستفاد من قوله: 

أيش وجه الداللة من   الشيخ : ؛ : من أخيه شيء ألن عفو واحد من مائة ورثة سقط قوله الطالب : ؟ مصطفى

ويش وجه الداللة من كلمة: شيء؟ كيف  الشيخ :نعم،  الطالب :شيء؟  الشيخ :قوله: شيء؛  الطالب :اآلية؟ 

 الطالب :تقول؟ نعم زيد؟ أي لكن وجه الداللة إذا عفا أدىن واحد من الورثة سقط القصاص؟ نعم يا سامل؟ 

غري؛ يف سياق الشرط فتفيد العموم النكرة يف سياق الشرط فيها غري ال  الشيخ :فمن عفي له من أخيه شيء؛ 

؟ ويش ))  كتب عليكم القصاص ((؛ طيب إذا ما الفائدة يا أمحد من قوله:  تفيد العموم ومن عفي شرطية

؟ إذا قيل كتب  )) ((كتب عليكم القصاصالفائدة إذا كانوا إذا عفوا إن العفو جائز ويش الفائدة يف قوله: 

 عليكم الشيء ما صار 



يعين أيضا يكون اخلطاب لوالة األمور ))  يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم ((:  وكذلك إذا أخذنا خطاب العام

؛ وهذا الفرض ليس بالنسبة ملن له احلق من له احلق إن شاء عفا لكن من عليه  مفروض عليكم أن تقتصوا إذا

احلق إذا شاء عفا ومن كان خمريا به بني شيئني احلق ومن عليه تنفيذ احلق وهم أوالة األمور؛ أي ألن الذي له 

أيه نعم هو عام والة األمور ومن واجلاين ومن له  الشيخ :الذين آمنوا عام ؟  السائل :؛  فليس مفروضا عليه

ال ال من له احلق ال ميكن أن يكون مكتوبا عليه وقد قيل  الشيخ :فهم مكتوب عليهم كلهم؟  السائل :احلق؛ 

، لو كان فرضا عليه لكان غري خمري؛ طيب  إذا عفا ما كان )) من أخيه شيء فإتباع بالمعروفمن عفي  ((له: 

ما جئنا  الطالب :؟  )) بعد ذلك ((املشار إليه يف قوله:  )) فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ((قوله: 

 ((وجل:  قال اهللا عز  . بإحسان الطالب :إىل قوله أيش؟   الشيخ : ؛ نعم الطالب :ما جئناه؟  الشيخ :؛  عليه

 أأي فالواجب إتباع فهي خرب مبتد )) بإحسان داء إليهفمن عفي له من أخيه شيء فإتباع بالمعروف وأ

وأداء إليه  ((؛  باملعروف ؟ ن له احلق يعين أن يتبع املعفو عنه بأيشباملعروف مم ؛ إتباع حمذوف تقديره: فالواجب

؟ من القاتل الذي عفي عنه  أداء يعين والواجب أيضا أداء إليه أي إىل العايف بإحسان؛ من أين )) بإحسان

ليس   ؛ وذلك ألن املتبع الذي أسقط الدم ؛ واإلتباع باملعروف ؛ واألداء فرضه اهللا بإحسان يؤدي بإحسان

بإسقاط القصاص أحق أن ؟ الذي عفي عنه  فإن األحق باإلحسان منكالذي أحسن إليه بإسقاط القصاص 

يكون حمسنا بأدائه خبالف العايف الذي اجنرح قلبه ممن قتل له من أوليائه فلهذا خوطب بأن يؤدي باملعروف؛ 

فمن عفي له من أخيه شيء  ((هنا الضمري إليه مفرد  )) أداء إليه ((:  ؛ وقوله واملعروف أقل رتبة من اإلحسان

؛  فمن عفي  الطالب : ؛ ال  الشيخ : ؛ إىل أخيه  الطالب : ين هو؟الضمري مفرد ومرجعه أ )) فأداء إليه

؛ وهلذا مرجع الضمري ال يكون فعال أبدا مرجع الضمري ال  نعم مرجعه من العايف املفهوم من قوله: عفي الشيخ :

اعدلوا هو  ((؛  يكون إال امسا لكن إما سابقا أو الحقا أو مفهوما من السياق أو مفهوما من الفعل السابق

إىل العايف  )) أداء إليه ((؛  ؟ على العدل املفهوم من إعدلوا هو أقرب الضمري يعود على أيش )) أقرب للتقوى



الباء هذه للمصاحبة وهي كذلك قوله باملعروف يعين فأداء مسبوق  )) بإحسان ((؛ وقوله:  املفهوم من عفي

، فوائد عادة من  ؟ نعم والفوائد أظن تأيت بعد وال ال؛  فإحسان من غري مماثلة ومن غري نقص بل يكون تاما

ذلك املشار إليه كل ما سبق من  )) ذلك تخفيف من ربكم ورحمة ((قال تعاىل:   . جنعلها بعد انتهاء اآلية

؛ وقد ذكر ابن  ، ختفيف من اهللا يف مقابل وجوب القصاص وجوب القصاص ومن جواز العفو ختفيف من اهللا

، فرض عليهم  ، فرض عليهم فرضا أن بني إسرائيل فرض اهللا عليهم القصاص (:  هماعباس رضي اهللا عن

هذه األمة خفف عنها فلم جيب عليها القصاص ألن اإلنسان قد يكون لديه رمحة بالقاتل وقد  القصاص فرضا )

يكون القاتل من أقاربه وقد يكون هناك اعتبارات أخرى فال يتمكن من تنفيذ القصاص حبقه فخفف وهللا احلمد 

؛ املالك املدبر خللقه كما يشاء: اخلالق  الرب تقدم لنا معناه كثريا أنه )) من ربكم ((؛ وقوله:  على هذه األمة

؛ وخاصة هي املختصة  ؛ فالعامة هي شاملة جلميع اخللق مؤمنهم وكافرهم : عامة وخاصة ولكن الربوبية قسمان

فاألوىل عامة والثانية  )) قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون ((:  ؛ وقد اجتمعا يف قوله تعاىل باملؤمنني

؟ من باب اخلاصة ألنه خياطب املؤمنني  من باب العامة أو اخلاصة )) خفيف من ربكمت ((:  ؛ هنا قوله خاصة

ويش هو يا سامل ؟ هذه نذكرها إن شاء اهللا يف الفوائد، وهل  )) يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص ((

؟ باجلميع،  رمحة مبن )) تخفيف من ربكم ورحمة )) (( ورحمة ((؛ وقوله:  العفو أفضل مطلقا أو فيه تفصيل

؛ ألن اهللا  ؛ بالقاتل حيث سقط عنه القتل وبأولياء املقتول حيث أبيح هلم أن يأخذوا العوض رمحة باجلميع

؛ من اجلائز أن يقول إما القصاص أو  العفو مطلقا ولكن من رمحة اهللا أنه أباح  هذا وهذا فهو  سبحانه وتعاىل

؛ من  ، فمن اعتدى بعد ذلك قوله: فمن))  د ذلك فله عذاب أليمفمن اعتدى بع ((  ؛ رمحة باجلميع نعم

؛ عذاب مبعىن عقوبة وأليم مبعىن مؤمل وقد مر  ، وجوابه مجلة فله عذاب أليم هذه اسم شرط وفعل الشرط اعتدى

يؤرقني أمن الريحانة الداع السميع   علينا كثريا إن أليم يف اللغة العربية تأيت مبعىن مؤمل ومنه قول الشاعر: 

؛ فأليم مبعىن مؤمل يعين  ، يؤرقين وأصحايب هجوع ؛ أمن الرحيانة الداع السميع أي املسمع وأصحابي هجوع



قلنا إنه اسم شرط واسم الشرط يفيد العموم؛ وهل املراد من  )) من اعتدى ((موجع ـ والعياذ باهللا ـ وقوله: 

اعتدى من اجلناة القاتل إذا عفي عنه إذا اعتدى مرة  ؛ أو املراد من اعتدى من أولياء املقتول بعد أخذ الدية

؛ إذا مشل األمرين فما املراد  األمرين نعم يشمل األمرين ؟ يشمل ؟ أو يشمل أمرين أخرى فإنه له عذاب أليم

؟ قال بعض العلماء إن املراد بالعذاب األليم هو أن  بالعذاب األليم فيما إذا كان املعتدي القاتل الذي عفي عنه

، إذا اعتدى القاتل مرة ثانية بعد أن عفي عنه فالعذاب األليم أن يقتل بال حمالة بال ختيري؛  قتص منه ال حمالةي

وجل وأما حق اآلدمي من  وإن عفي عنه؟ وإن عفي عنه؛ ولكن الصحيح أن املراد بالعذاب األليم عقوبة اهللا عز

، بني العفو  ؟ والقصاص ه أولياء املقتول بني العفوالقصاص أو عدمه فإن القتل الثاين كالقتل األول خيري في

؛ أما بالنسبة ألولياء املقتول الذين أخذوا الدية وأسقطوا الدية فإم إن اعتدوا فلهم عذاب أليم مؤمل  والقصاص

؛ يقول كيف هذا يقتل مثال أبوكم وتأخذون الدية معىن ذلك إن  واالعتداء منهم متصور أنه يأيت أحد ويندمهم

؛ مث يندفعون يندمون على مضى فيندفعون ويذهبون ويقتلون القاتل هذا رمبا تقع  دراهم أحب إليكم من أبوكال

؛ ويقتص منه ألولياء  والسيما عند أهل اجلهل فنقول هذا الذي اعتدى بعد أن وقع العفو إىل املال له عذاب أليم

املقتول أن يقتص منه اقتص منه كاألول واضح يا أمحد؟ ، نعم يقتص منه إذا طلب أولياء  يقتص ؟ املقتول وال ال

  الشيخ : ؟ يعين يعديه واحد مع من ورائه مثل أبناء املقتول عفوا ابن عمه يعديه ويقتله السائل :  ؛ ، طيب نعم

؛ يعين ما يقال إن قتل صاحبهم شبهة يوجب سقوط  أيه يقتلون هؤالء إذا طلب أولياء املقتول أن يقتلوا قتلوا

ولكن  السائل :  ؛ يقتل الذي قتله الشيخ :لكنه يقتل الذي قتله وال أبناء ؟  السائل :؛  لقصاص ما نقول هذاا

ما  الشيخ :لو أم عفوا األولياء مث قتلوا بعد العفو فإم يقتلون بكل حال؟   السائل : وهي؟ الشيخ :؟ ما عم 

 على كل حال تقدمنا أن قتل الغيلة على رأي شيخ اإلسالمأدري واهللا؛ األول ذكروه أما هذا ما أدري عنه لكن 

؟  شيخ صحيح الرسول يقول ألعايف رجال قتل بعد عشر سنني السائل : ؛ ومذهب مالك إنه ما فيه خيار نعم

هذا  الشيخ :حديث صحيح يقول:ألعايف رجال قتل ألعايف؟ فأعايف رجال قتل بعده ؟  السائل :؟  نعم الشيخ :



من صححه؟ على كل حال ينظر يف احلديث هذا إذا صح هذا  الشيخ :؛  صحيح لسائل :اويش منزلته؟ 

إذا قتل إنسان يعين قتلوا هذا القاتل شرط أولياءه   شيخ السائل :  احلديث فهو يدل على ما ذكر األخ ابراهيم؛

إذا  السائل :؛ إذا ما وجدوه؟  يضرب حىت الشيخ :يعين مثال هو وأخوانه وهو تغري بعد ما قتل هذا الرجل تغري؟ 

 ميكن الشيخ : )) وال تزر وازرة وزر أخرى ((ما عليهم  أي أقاربه الشيخ :؛ يسلم يعين إخوانه؟  ما وجدوه

طيب مث قال اهللا   ويش ضمان؟. الشيخ :؟  أو ضمان السائل :؛  أو أم يدرون حمله خيشون أم غائبني خيربون

حياة؛ لكم خرب ولكم يف القصاص  )) حياة يا أولي األلباب لعلكم تتقونولكم في القصاص  ((تعاىل: 

؛ لكم فيه  مؤخر؛ ويف القصاص يف أي قصاص؟ أل للعهد الذكري يعين القصاص يف القتلى أمقدم؛ وحياة مبتد

؛  ؟ نقول نعم نعم ؟ كيف لنا يف القصاص حياة وحنن نقتل القاتل  )) في القصاص ((؛ خل بالكم قال:  حياة

؛ قال حياة لكل جمتمع وهلذا جاءت منكرة لعظم هذه احلياة  اهللا ما قال ولكم يف القصاص حياة يف احلياة القاتل

فالتنكري هنا للتعظيم يعين حياة عظيمة شاملة للمجتمع كله أما بالنسبة للقاتل فهو يعدم لكن إعدام القاتل حياة 

؛  لقاتل إطالق نفسني وعدم قتله اقتصار على نفس واحدةللجميع خالفا ملن كفروا بدين اهللا وادعوا أن قتل ا

يا أويل العقول لو عقلوا لعملوا أن  )) يا أولي األلباب ((هؤالء من جهلهم وسفههم لو عقلوا وهلذا قال: 

، حياة ولكم يف القصاص حياة ؛ ووجه ذلك أن من علم أنه سيقتل  القصاص ؟ زيادة إتالف وال حياة ؟ حياة

؟ فيكون الذي بصدد أن يقتل يكون ساملا بسبب اخلوف من القصاص  يرتدع ما يقتل صح وال ال إذا قتل فإنه

هذه واحدة؛ ثانيا: أننا إذا قتلنا القاتل يعين جترأ هذا وقتل وقتلناه صار غريه إذا هم بالقتل ذكر قتل ذاك الرجل 

ين وللقاتل ألن الذي هم بقتله لو قتله فامتنع فصار يف ذلك حياة، حياة لشخصني للذي يهم اإلنسان بقتله والثا

 ((؛ مث يف حياة هاتني النفسني حييا نفوس أخرى كثرية وهلذا قال اهللا تعاىل:  أعدمه مث هو يعدم فيذهب نفسان

؛ يقال إن هناك كلمة شائعة يف اجلاهلية  حياة يعين حياة عظيمة بالغة مؤكدة )) ولكم في القصاص حياة

؛ لكن إذا رأيت القرآن  وهذه عندهم مبنزلة رفيعة يف البيان والفصاحة واملعىن أيضا"  تلالق ىالقتل أنف" يقولون 



وال مقارنة ما نقارن شيء بالقرآن لكن إذا رأيت القرآن ذا التعبري العظيم عرفت أنه يف غاية ما يكون يف 

سودة قتل بقتل وال فيها أمر إجيايب البالغة؛ فهذه اجلملة اليت هم يقولون ما فيها ذكر للحياة أطالقا كلها جامدة 

لكن لكم يف القصاص حياة قضيتها إجيابية وفيها أيضا نص على العبد يف القصاص وفيها  أيضا إمنا قضيتها سلبية

يا أولي  ((:  مث قال اهللا تعاىل )) (( ولكم في القصاص حياةذكر احلياة اليت هي حمبوبة إىل القلب وإىل الناس 

يعين يا أصحاب العقول لعلكم تتقون فدل هذا على أن غري العاقل ما يفهم أن يف القصاص حياة ؛  )) األلباب

قدم أن هذه اآلية الكرمية بني اهللا سبحانه  )) ولكم في القصاص حياة يا أولي األلباب لعلكم تتقون ((قال: 

ه يقتل نعم؟ فإنه لن يقدم على القتل وتعاىل فيها احلكمة من القصاص وأنه حياة ووجه ذلك أن القاتل إذا علم أن

وكذلك إذا نفذ القتل بالقاتل فإن غريه ال يقتل فيكون يف ذلك حياة للناس؛ وفيها أيضا حياة معنوية ال حياة 

حسية وهي إقامة العدل بني الناس وإقامة العدل الشك أنه حياة للناس مجيعا فإن الناس إذا رأوا أن العدل يقام 

فإم بذلك يطمئنون على ثبوت العدل وأن احلكم على وجه الكمال ففيه  يف بالوضيع نعمحىت إنه يقتل الشر 

 إقامة الطالب :؟  ؟ ما هي احلياة املعنوية يف القتل ؟ نعم حياة حسية وفيه حياة معنوية؛ ما هي املعنوية يا حسني

إذا عممنا  )) ي القصاص حياةولكم ف ((؛ وقوله سبحانه وتعاىل:  إقامة العدل بني الناس الشيخ :،  العدل

القصاص حبيث يشمل النفس فما دوا صار املدار باحلياة أصلها وكماهلا أما إذا خصصنا القصاص بالنفس فقط 

فاملراد باحلياة أصل احلياة مثال ذلك إذا قلنا ولكم يف القصاص أي يف قتل اجلاين للمقتول صار حياتنا املراد ا 

كالقصاص يف اجلروح والقصاص   دون النفس مافيوقلنا ولكم يف القصاص حىت عممنا  بقاء احلياة أي أصلها إذا

يف األسنان والقصاص يف األطراف اليدين والرجلني صار املراد باحلياة أصلها ، نعم وكماهلا يعين أن من علم أنه 

القطع فقطع هل تبقى  ؟ ال، ما يقدم ؛ طيب إذا أقدم على إذا قطع يد فالن قطعت يده يقدم على القطع وال ال

؛ عندكم عندكم  ؟ تبقى الروح إذا إذا عممنا اآلية صار املراد باحلياة هنا أصلها إذا كان القصاص الروح وال تفوت

؛ أصلها إذا كان قصاص يف النفس وكماهلا إذا كان قصاصا فيما دون النفس يف اجلروح  اجلواب عليكم



 ((جيري يف اجلروح وجيري يف األطراف قال اهللا سبحانه وتعاىل:  ألن القصاص كما جيري يف األنفس  واألطراف.

السن بالسن والعين بالعين واألنف  ((وجل القصاص يف اجلروح  وقال:  فأثبت اهللا عز )) والجروح قصاص

؛ فالقصاص كما هو  هذا يف أيش؟ يف األطراف هذا يسمى أطراف يعين أعضاء وأجزاء من اإلنسان )) باألنف

؛ ولنتعرض قليال بشروط القصاص يف األطراف اشرتط للقصاص يف  هو يف ثابت يف هذا أيضايف النفس 

األطراف شروط؛ ألشرط األول: أن يكون القصاص جاريا بني اجلاين واين عليه يف النفس وإن مل جيب القصاص 

وال تقطع يد الوالد بيد الولد  بينهما يف النفس فإنه ال جيري فيما دونه فعلى هذا فال تقطع يد املسلم  بيد الكافر

؟ وال يد املعصوم بيد غري املعصوم ألنه ال جيري القصاص يف النفس هلذه األمور  ؛ واضح وال يد احلر بيد العبد

 مسلم السائل :املعصوم هو من ال حيل قتله؛   الشيخ : ؟ ما هو املعصوم يا شيخ السائل :؛  فال جيري فيما دوا

؛  : املماثلة بني الطرفني يف االسم واملوضع طيب الشرط الثاين  ؛ والذمي واملعاهد ومستأمنال مسلم  الشيخ :؟ 

؛ وال  ؟ الختالفها يف املوضع يعين ميني بيمني ويسار وبيسار ورجل برجل ويد بيد فال تؤخذ اليمني باليسار ملاذا

ضع نعم طيب هل يؤخذ اإلام باخلنصر؟  تؤخذ يد برجل الختالفهما يف االسم فالبد من املماثلة يف االسم واملو 

الختالف املوضع واالسم   الشيخ :،  الختالف املوضع الطالب :؟  ملاذا الشيخ :؛  ال الطالب :،  كل أصبع

؟ ألن هذا إام ودا خنصر صحيح كل منهم أصبع طيب هذا شرط األول والشرط الثاين؛ هذا شرط الثاين،  كذا

، أو أعلى أن ال  ال تكون يد اجلاين أكمل من اين عليه يف الصحة والكمال الشرط الثالث: أن  ؛ ثاين هذا

من اين عليه؛ يد صحيح أن نقول أن يكون طرف أن ال يكون طرف اجلاين أعلى من  تكون يد اجلاين أعلى

يد  ن؛ طرف اين عليه يد نعم قطع إنسا طرف اين عليه يف الصحة الكمال فإن كان أعلى مل يؤخذ به

؟ ألن يد اجلاين  ما تقطع؟ أليش الشيخ :،  ال تقطع الطالب :؟  شخص شالء ويد اجلاين سليمة ما رأيكم

؟ طيب قطع رجل يده كاملة األصابع يد إنسان ناقصة األصابع  ويده شلة ما تتحرك كذاأعلى منها ما فيها شلل 

ملاذا؟ ألا أكمل الذي عددها عدد أصابع   الشيخ :؛  ال الطالب :؟ تقطع وال ال؟  ما فيه إال ثالثة ما تقولون



؛ أعور العني اليمىن  هذا صحيح الشيخ :؟  صحيح هذا شيخ السائل :؛  كاملة وهذه ناقصة ؛ طاهر؟ طيب

؟ اجلاين عينه اليسرى صحيحة وعينه اليمىن  وهي عني اليسرى صحيحة قلع عني رجل يسرى غري أعور فامهني

تقلع  الطالب :؟  يه كلتا عينيه صحيحة فاجلاين قطع عني السليم اليسرى املماثلة لعينهعورة ما تشوف واين عل

هذا واحد ما له عينني   الشيخ : ؛ املقلوع عليه الطالب :؛  ، ما له عني اليسرى تقلع عينه؟ نعم الشيخ :،  عينه

؛ ما قلعت  نقلع عينه اليسرى؟  ما له عينني كذا عني هذه وقلع العني اليسرى من شخص نقلع عينه اليسرى

 الشيخ :تقلع  الطالب :؛  ؛ أقول العني اليسرى سليمة واليمىن عورة ما هو يشوف ا بارك اهللا فيكم موجودة

؟ هذا واحد عينها ما يشوف وعينه  ؟ الذي ما يشوف إال بعني هذا رجل أعور مفهوم تعرفون الرجل األعور

طيب  الشيخ :؛  سليمة الطالب :؟  يمة اليسرى وال ما هي سليمة، سل اليسرى يشوف ا متام اآلن؟ نعم

ه وقلع عينه اليسرى هل تقلع عينه اليسرى اعتدى على رجل وقلع عينه اليسرى على رجل يبصر يشوف كل عيون

؛  ؟ نعم على القاعدة ما تقلع الشيخ :؛  على القاعدة ما تقلع الطالب :،  تقلع الطالب : ؟ وال ما تقلع

، اآلن إذا خلعنا عني األعور أذهبنا بصره صار أعمى ما  طيب دقيقة يا إخواين الشيخ :تقلع ،  : الطالب

يشوف صحيح أنه قلع العني اليسرى من ذلك الشخص لكن بقي يبصر وحنن إذا قلعنا عينه بقي ال يبصر فلهذا 

 )) (( الجروح قصاص ((ول: اختلف يف ذلك أهل العلم منهم من قال تقلع على عني اليسرى تقلع ألن اهللا يق

فتقلع وكون هذا ما يبصر إذا قلعنا عينه فهو منه ليس  )) العين بالعين )) (( العين بالعين (( ))؟ العين بالعين

كاملة وهي منفعة اإلبصار، أما ، منفعة   منا؛ ومنهم من قال ال تقلع ألننا نذهب اآلن منفعة كاملة من هذا اجلاين

نصف املمتعة ولكننا نلزمه بدية كاملة بينما العني فيها نصف الدية يقول اآلن نلزمك بدية  ك ما ذهب منه إال اذ

منفعة البصر كذا وال  الشيخ :البصر،  الطالب :؟  كاملة عوضا عن املنفعة اليت أبقيناها لك ألننا أبقينا لك أيش

؟ املسألة فيها خالف يعين كل من  ؟ منفعة البصر فتبقي لك عينك ولكن تدفع دية كاملة لذلك الرجل مفهوم ال

؛ والذين أخذوا باملعىن قالوا  القولني له دليل الذين أخذوا بالعموم قالوا ما لنا وله هذا رجل أعور أعوره ليس منا



؟ بذهاب البصر فهو مثل اليد  ؟ ألننا جنينا عليه بأعظم ويش هو به ؛ ملاذا لو أننا قصصنا منه ما مت القصاص

؛  نقول إنك تدفع هلذا دية كاملة د الشالء ؛ لكن نظرا إىل أننا أبقينا له منفعة كاملة منفعة البصرالسليمة مع الي

وبعض العلماء يقول ال ما نقتص ألننا نذهب بصرا وال نعطيه دية كاملة بل نعطي اين عليه نصف الدية ألننا 

 السائل :؛  فهذه أقوال ثالثة يف املسألة ؛ ما أخذنا منه إال عينا واحدة فقط فنحن ال نعطيه إال نصف الدية

شيخ لو  السائل : ؛ الصحيح يأيت إن شاء اهللا يف باب القصاص هذه جاءت عرضا  الشيخ : ؟ شيخ الصحيح

أي نعم تؤخذ عينه  الشيخ :قطع عني املناظر العني اليت ال يبصر ا ألنه أعور لعني اليمىن تقلع عني اليمىن؟ 

معناه أي واحد أعور هو  السائل :؛  أي نعم الشيخ :اجلاين لعني اليمىن ليس ا شيء؟  السائل :؛  اليمىن

طيب لو  الشيخ :؛  يعتدي على اآلخرين ألنه عنده عني اليمىن ال يبصر ا قد تكون موجودة بس ال يبصر ا

ال  الطالب :؟  قلع إنسان إنسانا قطع يد شخص سليمة ويده شالء وطلب اجلين العليه القصاص تقطع اليد

بالعكس   الشيخ : قلنا اآلن ليس اآلن ؛  السائل : ؛ ؟ أيه ؛ يد الشالء تقطع، تقطع عنه الشيخ :،  تقطع

كون بالعكس ال يتساوى  السائل :؛  الذي حنن قلنا الذي قلنا يد اجلاين سليمة واملقطوعة شالء هذا بالعكس

 األ السائل :ال ميكن  الشيخ :؛  ميكن يقطع يا شيخبس ما  السائل : ؟ يش الفرقطيب و  الشيخ :؛  شيخ

ال يقطع هو هذا الرجل؛ هو شالء ما  الشيخ :؛ ال حنن نقطع ؛ال يقول يعتدي باليمىن ؛  شالء ما يقطع ا

ال ال ال يقطع ال يقطع لعدم التساوي يعين مثال   الشيخ : ؛ أيه يقطع باليد الثانية سليمة السائل :؛  يقدر يقطع

نقول تقتل  ع يده طلب أن تقطع يد الشالء نعمرجل يده اليمىن شالء قطع يد إنسان ميىن سليمة فطلب املقطو 

؛ طيب ما رأيكم يف ما لو قطع إام الرجل اليسرى وهو ما  ما يف مانع ألن يد اجلاين اآلن أقل من يد اين عليه

أي نعم ؛ نعم ميكن الرجل الطالب : ؟  م رجل اليسرى وقال اين عليه اقطعوا إام رجله اليمىن ميكنله إا

يا شيخ كل من ناقص الطالب : إذا يا إخواننا الشروط اليت أصلنا صار ما لقينا قلنا يشرتط؛   الشيخ : ؛ واحدة

ال ما يسلم ناقص ما يسلم الكامل هو   خ :الشي ؛ عنده طرف يقطع املزيد عليه يف جمين عليه يعين ويسلم به



؛ هذا الرجل الذي قطع إام رجل اليمىن وليس  الذي يسلم أما الناقص ما نسلم نقطع طرفه ولو كان ناقصا

؛ نقول ال ما نقطع ألنه يشرتط املماثلة يف  عنده إام رجل اليمىن وقال اين عليه اقطعوا إام رجله اليسرى

الشرط الثالث؛   ؛ فال نقتص يح أن كل واحد منهما إام رجل لكن اختلف يف املوضعاالسم واملوضع صح

أن ميكن  ؟ طيب دقيقة الشرط الرابع: أن يؤمن أن ميكن االستيفاء إىل حيث الرابع؟ ال ال الثالث؛ الرابع

؟ أن ميكن من  فهمتم الشرط املفصل أو له حد ينتهي إليه نعم ؛ وذلك بأن يكون القطع حيث بالاالستيفاء 

؛ من مفصل مثال إذا كان  ؟ بأن يكون القطع من مفصل أو له حد ينتهي إليه االستيفاء بال حيث وذلك وذلك

؛  املفصل واضح ؛ من الركبة ؛ من الكعب املفصل واضح ؛ من املرفق املفصل واضح من الكف املفصل واضح

،  فيهالطالب : ؟  راع فيه قصاص وال الذطيب لو قطعه من نصف الكذا ؛   من الفخذ الورك املفصل واضح

ما هو من ، ما فيه ألننا قلنا إن كان االستيفاء بأن يكون القطع من مفصل وهذا القطع  ال ما فيه الشيخ :

؟ قالوا مثل  ؛ طيب قولنا أو له حد ينتهي إليه ويش معىن لو حد إليه فال قصاص نعمراع ذمفصل من نصف ال

لني فإذا  غضروف، األنف هذا عظم أعظام وهذا  ، ومارن األنف هو ما الن منه ، مارن األنف مارن األنف

؛ طيب إذا يشرتط  قطعه من هذا نعم يقتص منه ألنه ميكن ألن اللني له حد والعظم له حد فيمكن أن يقتص

قطع من الشرط الرابع ؟ أن ميكن االستيفاء بال حيث فإن كان ال ميكن فال قصاص واإلمكان يفسره بأن يكون ال

؛ ولكن يف املسألة األوىل أن يكون القطع من مفصل إذا كان القطع من غري املفصل  مفصل أو له حد ينتهي إليه

؛ وقال بعض العلماء إنه  ، ال ميكن القصاص بال حيث املذهب عند احلنابلة ال قصاص ألنه ما ميكن بال حيث

 راعذئد فنقول مثال هذا اجلاين الذي قطع من نصف ال، للمجين عليه عرش الزا رش الزائدأيقتص من املفصل وله 

؟ نصف الذراع الذي هو عرض يدفع النصف الذي  يقطع من مفصل الكف يدفع الفلوس ويش هي عوضا عن

؛ املهم يقول بعض  يف الوقت احلاضر ممكنن املكان إذا أمكن وهذا ؛ وقال بعض العلماء بل يقتص م يقوم به

رش وهذا أمن مكان القطع أقتص فإذا مل ميكن أقتص من املفصل ويأخذ اين عليها العلماء إذا أمكن أن يقتص 



مادام ممكنا فهو متعني ولو قلنا القول ))  والجروح قصاص ((القول هو املتعني هذا القول متعني ألن اهللا يقول: 

عون أيدي أذهب األول إنه البد من مفصل كان كل واحد شيطان يقول بدل ما أقطع من مفصل الكف هم يقط

أعلى ويصري أشد جناية وال تقطع يده لو يقطع من العضد هذا ما عليه شيء ما عليه قصاص وهذا القول ليس 

؛ الصواب أنه إن هذا الشرط األساسي هو أن ميكن القصاص بال حيث سواء كان من  جدا بصحيح ضعيف

شروط استيفائها هو يشرتط الستيفائه أما   ؛ مفصل أو غري مفصل هذه شروط ثبوت القصاص فيما دون النفس

؟ يعين مثال لو وجب القطع قصاصا على امرأة حامل فال نقطعها  ؛ ويش معىن يتعدى اجلاين أن ال يتعدى اجلاين

؛ أو يأتيها األمراض فيسقط منها الولد  ؟ حىت تضع ألن هذا خطر على الولد رمبا تنزعج فتسقط الولد إىل مىت

يشمل القصاص يف النفس فما دونه؛ وعلى هذا  ))ولكم في القصاص  ((قوله تعاىل:  ؛ فإذا نقول فهنا مننعه

فتكون حياة بالنسبة للقصاص يف النفس حياة باعتبار أصل احلياة والبقاء وعلى القصاص فيما دون النفس يكون 

: أصحاب وهي ملحقة  ؛ أويل هذه مبعىن يا أويل )) يا أولي األلباب ((وقوله تعاىل:   . املراد باحلياة كماهلا

؛ منصوبة بالياء نيابة عن الفتحة ونصبت ألا منادى من  ؟ يا أويل ، بأيش ؟ نعم ؛ منصوبة جبمع املذكر السامل

واأللباب مجع  )) يا أولي األلباب ((؛  مضاف إليه )) األلباب ((؛ وقوله:  مضاف واملنادى املضاف ينصب

؛ وال يطلق  لب واللب هو العقل وأطلق عليه العقل ألن اإلنسان بدونه ليس اإلنسان يف القواقع ليس باإلنسان

يا أويل العقول  )) يا أولي األلباب (( اللب بالعقل إال ويراد به عقل الرشد والتصرف وليس عقل اإلدراك واملراد بـ

يس املراد بأويل األلباب هنا أولوا العقول اليت يكون ا اإلدراك ألن من الرشيدة اليت تتصرف تصرف الرشيدة ول

؟ فالكفار  ؟ اانني ألن تصرفهم سيء أليس كذلك أويل العقول اليت يكون ا اإلدراك من كانوا يف حساب من

ومن  ((:  عاىلوإن كانوا من أذكى العامل وأعقلهم عقال إدراكيا لكنهم من ناحية العقل الرشد سفهاء لقوله ت

 لعلكم تتقون ((:  وقوله )) صم بكم عمي فهم ال يعقلون )) (( يرغب عن ملة ابراهيم إال من سفه نفسه

كلمة لعلكم تتقون للتعليل، لعل للتعليل لكن   )) ولكم في القصاص حياة يا أولي األلباب لعلكم تتقون )) ((



وكتبناه عليكم من أجل أن تتقوا العدوان والقتل فإن  ؟ املعلل ثبوت القصاص يعين أوجبنا القصاص أين املعلل

قال اهللا   ؛ ؛ وأظن نأخذ الفوائد منها ؛ انتهى الكالم على آية القصاص اإلنسان إذا علم ذا سيتقي بال شك

)) إىل  ولكن البر من آمن باهللا واليوم اآلخر (( ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب تعاىل:

، أن الرب هو  : أن الرب طاعة اهللا مطلقا أو أن الرب هو اإلميان باهللا إىل آخره يستفاد من هذه اآلية الكرمية . آخره

؛ وأظن أثناء  ومن فوائد اآلية الكرمية: أن طاعة اهللا عزوجل من الرب وليس العربة بالشكل ؛ اإلميان باهللا إىل آخره

 ؛ وقتل النفس من كبائر الذنوب وأحيانا يكون عبادة ا يكون عبادةالتفسري قلنا إن السجود لغري اهللا شرك وأحيان

؛ هذا  ؛ فالسجود آلدم الذي أمر اهللا به املالئكة عبادة تركه كفر؛ وقتل ابراهيم البنه امساعيل عبادة ألنه أمر به

ستقبل املشرق أو ؟ عبادة؛ ما يهم أن ت أيضا استقبال املسلمني بيت املقدس مث حتوهلم إىل الكعبة عبادة وال ال

؛  من فوائد اآلية الكرمية: إثبات اليوم اآلخر . وجل املغرب أو الشمال أو اجلنوب املهم أن تكون مطيعا هللا عز

 ((؛ لقوله:  وإثبات كتب السابقة ))؛ والمالئكة ((؛ لقوله:  وإثبات املالئكة )) واليوم اآلخر ((لقوله: 

لقد أرسلنا رسلنا  ((؛ لقوله تعاىل:  وقد بينا أن اهللا سبحانه وتعاىل ما أرسل رسوال إال ومعه كتاب )) والكتاب

من فوائد اآلية: اإلميان بالنبيني عموما؛ وقد سبق أمنا علمنا منه نؤمن  )) بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان

وذكرنا يف التفسري أن حب اإلنسان  ؛ نعم ان املال على حبهمن فوائد اآلية: فضيلة إتي ؛ بإمجالهبه بعينه والباقي 

  ؟  وكلها داخلة يف اآلية أو ال  ؛ باملال قد يتعلق بعني املال وقد يتعلق حباجة اإلنسان إليه



أصل  : فلو أن بيدك دراهم وقلت أيهما أفضل))  وآتى المال على حبه ذوي القربى ((ألن اهللا بدأ به وقال: 

لى اهللا عليه وسلم جعلها : صل قرابتك به أفضل حىت أن الرسول ص قلنا ؛ ا قرابيت أو أتصدق ا على فقري

سواء   )) واليتامى ((؛ لقوله:  مدح من آتاهم املال؛ ألن اهللا  من فوائد اآلية: أن لليتامى حقا . العتق أفضل من

: إثبات رمحة اهللا عزوجل حيث ندب إىل  ومن فوائدها . ؛ نعم ؟ ال كانوا فقراء أو غري فقراء لو كانوا غري أغنياء

؛ وذكرنا يف التفسري أن املساكني إذا جاءت مفردة دخلت  إتيان املال للمساكني ألن هذا الشك أنه من رمحة م

، وإذا مجعت املساكني والفقراء فصار الفقراء أشد  ، والفقرة إذا جاءت مفردة دخلت فيها املساكني فيها الفقراء

وهو املسافر الذي انقطع السفر ول كان غنيا يف  ؛: أن البن السبيل حقا ومن فوائد اآلية . احلاجة أشد حاجة

 ((؛ لقوله:  ؛ وهلذا كان إتيانه من الرب أن للسائل حقاومن فوائد اآلية أيضا:  بلده؟ نعم ألنه اآلن يف حاجة .

؛ ومن وجه:  : بذل املال للسائل ؛ من وجه وذكرنا يف التفسري أن السائلني ينظر إليها من وجهني )) والسائلين

، إن سأله أعطاه لكن السائل هو الذي يكون  ؛ فقلنا إن املعطي مأمور أن يدفع لسؤال، يعين للسائل واملعطيا

؛ وعلى هذا فإذا سألين شخص أعرف أنه ال حاجة فيه إىل السؤال أعطيه وال  مثا إذا مل تدع الضرورة إىل سؤالهآ

، حرج؛ ألنه اإلتيان،  ؛ وإذا رأيت من املصلحة منعه نعم فال حرج ال؟ أعطيه ولكن أنصحه، أنصحه نعم أنصحه

، لو كنت إذا أعطيت أغريته بسؤال الناس يرتك ؟  وال الرتك اإلتيان إحسان فإذا انقلب اإلحسان إىل اإلساءة ي

؛ لكن إذا علمت أن الرجل لني القلب لكن قد خيفى عليه  حىت ولو نصحت ألنه قاسي القلب فأنا ال أعطيه

 )) وفي الرقاب ((؛ لقوله:  : احلث على إعتاق الرقاب من فوائد اآلية . بعض األمور فحينئذ أعطيه وأنصحه

؟  ؛ وذلك ألن الرقيق ال ميلك فأنا إذا أردت أن أعتق رقيقا أعطيه الدراهم اب ومل يقل والرقابوهنا قال: ويف الرق

وفي  ((ال ميلك، قال: هو ألنه  )) وفي الرقاب ((؛ وهلذا قال:  ، أعطي سيده ؟ صاحبه ، من أعطيه ،ال ال

وأن إيتاء الزكاة  ؛ )) وأقام الصالة ((ومن فوائد اآلية الكرمية: أن إقامة الصالة من الرب ؛ لقوله:  . )) الرقاب

؛ وأن الصرب يف  ؛ وأن الوفاء بالعهد من الرب نعم ولكن كل هذا داخل يف اإلميان باهللا مستحقني هلا من الربلل



 ال الشيخ :،  املرض الطالب :؟  ؛ ما هي البأساء ، وحني البأس ، والضراء هذه املواقف الثالثة من الرب: البأساء

، فهم يصربون على البالء يف  ؛ وحني البأس الشدة يف القتال املرض ؛ الضراء الفقر الشيخ :الفقر،  :الطالب ، 

ومع اخللق؛ : أن هذا هو حقيقة الصدق مع اهللا  ومن فوائد اآلية الكرمية أمواهلم ويف أبدام ويف دينهم نعم .

: اإلميان باهللا واليوم  ذه االعتقادات النافعةوصدقهم مع اهللا حيث قاموا ))  أولئك الذين صدقوا ((لقوله: 

 ، وأم أقاموا الصالة وآتوا الزكاة وبذلوا احملبوب يف هذه اجلهات هذا صدق مع اهللا عز اآلخر والكتاب والنبيني

وهذا من عالمات  )) والموفون بعهدهم إذا عاهدوا ((،  ؟ وفوا ؛ الصدق مع اخللق أم إذا عاهدوا وجل

ومن  . فصدقوا يف اعتقادام ويف معامالم مع اهللا ومع اخللق )) أولئك الذين صدقوا ((ذا قال: الصدق وهل

وقد قلنا يف  )) أولئك هم المتقون ((؛ لقوله:  فوائد اآلية: أن التقوى تطلق على القيام باألعمال الصاحلة

التفسري إا إذا مجعت مع الرب صارت ترك احملرمات وصار الرب فعل املأمورات وإذا افرتقا دخل أحدمها يف اآلخر؛ 

مع أم قائمون بالرب فدل هذا على أن القيام بالرب من التقوى وهو كذلك  )) وأولئك هم المتقون : (( فهنا قال

؟ يرجوا ثواب اهللا وخيشى عقاب اهللا فلهذا كان القيام بالرب الشك من  اذا قامألن  حقيقة األمر أن القائم بالرب مل

، من احلصر  ؟ من احلصر ؛ من أين نأخذ هذه فقط ومن فوائد هذه اآلية: أن هؤالء فقط هم املتقون  . التقوى

ا وأولئك هم أولئك الذين صدقو  ((؛ والثاين: ضمري الفصل  : تعريف طريف اجلملة ، وطريقه هنا أمران نعم

 ؟ الواقع أن اآلية الكرمية فيها أيضا فوائد تؤخذ من سياقها وهي: أن اإلميان باهللا ذكرنا أنه يشمل كم )) المتقون

أربعة أمور اإلميان بوجوده، وربوبيته، وألوهيته، وأمسائه وصفاته؛ وأن اإلميان باآلخر   الشيخ : أربعة،  الطالب :

 من اإلميانض؛ وأن اإلميان باملالئكة يت يتضمن كل ما أخرب النيب صلى اهللا عليه وسلم مما يكون بعد املوت

؛ وبصفام مثل أن الرسول  لبذوام وصفام وأعماهلم ووظائفهم نعم بذوام كجربيل مثال وميكائيل وإسرافي

؛ ووظائفهم مثل أن  صلى اهللا عليه وسلم رأى جربيل عليه الصالة والسالم وله ستمائة جناح قد سد األفق

، ومالك  ، وملك املوت بقبض األرواح بنفخ الصور ، وميكائيل بالقدر والنبات، وإسرافيل جربيل مؤكل بالوحي



،  ؟ أم يسبحون الليل والنهار وال يفرتون ؛ أعماهلم ويش ؤمن بأعماهلم؛ طيب ون بالنار، وخازن اجلنة باجلنة

وأنه ما من موضع أربعة يف السماء إال وفيه ملك قائم هللا أو راكع أو ساجد وأن هلم بيتا معمورا يف السماء 

كثرم وأم ؛ وهذا يدل على   يطوفون فيه كل يوم سبعون ألف ملك يطوفون به وال يعودون إليه إىل يوم القيمة

 ، والقرآن ، توراة ، إجنيل ؟ مخسة ؛ وذكرنا أيضا يف أثناء أن الكتب املعروفة كم وجل عدد ال حيصيهم إال اهللا عز

:  يستفاد من هذه اآلية ))...  ((كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر  . ، وصحف موسى ، وزبور

، حنن ذكرنا أن  ؟ التنبيه املؤمنني وصدره بالنداء املستلزم ألي شيءأمهية القصاص ألن اهللا وجه اخلطاب به إىل 

ويستفاد من اآلية الكرمية: أن تنفيذ القصاص من مقتضى  ، وأمهية األمر. : التنبيه تصدير اخلطاب بالنداء فائدته

 الشيخ : ألن اخلطاب وجه للمؤمنني الطالب :؟  ؟ تنفيذ القصاص من مقتضى اإلميان اإلميان وجه ذلك حممد

ويستفاد منها: أن ترك تنفيذه  .على أن من مقتضى اإلميان تنفيذ القصاص هذا فدل ألن اخلطاب وجه للمؤمنني 

، واملعصية وعدم االمتثال هذا  ألن الطاعة المتثال األمر يزداد اإلميان الطالب :؟  نقص يف اإلميان وجه ذلك

زيادة   الطالب :؟  مقتضى اإلميان تنفيذه فإنه يقتضييعين ما كان من  الشيخ :؛  يدل على نقص اإلميان

 ((؟  ؛ من أين تؤخذ ومن فوائد اآلية: وجوب التمكني من القصاص . نقص اإلميان بفقده الشيخ :اإلميان، 

ومن فوائد اآلية: مراعاة  . ، والقاتل ؟ يعين والة األمور طيب والفرض هنا موجه ملن )) كتب عليكم القصاص

:  ومن فوائد اآلية الكرمية . )) الحر بالحر والعبد بالعبد واألنثى باألنثى ((؛ لقوله:  القاتل واملقتول التماثل بني

أن احلر يقتل باحلر ولو اختلفت صفاما كرجل عامل عاقل غين جواد شجاع قتل رجال فقريا أعمى أصم أبكم 

 )) الحر بالحر ((من عموم  )) والعبد بالعبد الحر بالحر ((؟  ، من أين يؤخذ ؟ نعم ضمنا فقريا جاهال وال ال

الطالب ؟  د يقتل باحلرعب، ال ، مفهوم ذلك ؟ سؤال خاص : أن العبد يقتل باحلر كيف ذلك ومن فوائد اآلية .

إذا قتل احلر باحلر فمن باب أوىل  الشيخ :،  مفهوم اآلية يقتل احلر باحلر فمن باب أوىل أن يقتل العبد باحلر :

 )) والعبد بالعبد ((منطوق اآلية  الطالب :؟  ومن فوائد اآلية: أن العبد يقتل بالعبد مدين . العبد باحلرأن يقتل 



 طيب ولو اختلفت قيمتهما كعبد يساوي مائة ألف قتل عبدا ال يساوي إال عشرة دراهم قتل به وال ال الشيخ :

: أن العبد إذا قتل  من فوائد اآلية الكرمية )) العبدالعبد ب (( ؛ لعموم قوله: يقتل به الشيخ :،  يقتل الطالب :؟ 

؛  صار الزم املماثلة )) الحر بالحر والعبد بالعبد ((ألن قوله:  الطالب :؟  وكان القاتل حرا فإنه ال يقتل به

تقولون ؟ ما  نعم ال يقتل، ال يقتل به كذا الشيخ :ال يقتل،  الطالب :فلو قتل عبد حرا يقتل به وال ال؟  الشيخ :

الحر  ((، طيب ماذا نقول باآلية:  ال قتل حر عبدا الشيخ : نعم ألنه باألوىل ، الطالب :؟  يقتل به ؟ يف هذا

، وداللة النصوص  ؟ نعم ؟ يعين داللة اآلية على أن احلر ال يقتل بالعبد داللة مفهوم كذا )) بالحر والعبد بالعبد

؛ طيب الذين قالوا إن احلر  وإذا تعارض املنطوق املفهوم قدم املنطوق؛  األخرى الدالة على العموم داللة منطوق

يقتل بالعبد استدلوا بعموم اآليات الدالة على القصاص وكذلك األحاديث، سبق لنا ما حاجة إلعادة الشرط 

، طيب  ما نعلل ؛ نأخذ باآلية ما هو بالتعليل ومن فوائد اآلية الكرمية: أن األنثى تقتل باألنثى . ألنه سبق لنا فيه

؟ لعموم اآلية  طيب ولو اختلفت صفتهما )) األنثى باألنثى ((؛ لقوله:  : أن األنثى تقتل باألنثى من فوائد اآلية

 أي الطالب :؟  بالفهم الشيخ :اآلية ما ،  الطالب :؟  ؛ وين من فوائد اآلية: أن األنثى تقتل بالرجل . طيب

، تقتل الرجل من  ، يعين إذا قتلت األنثى رجال فإا تقتل به من باب أوىل أن األنثى تقتل بالرجل الشيخ : نعم،

إذا داللة اآلية عليهم من باب املفهوم؟ املوافق، املوافق، من باب  الشيخ : نعم، الطالب :؟ صح؟  باب أوىل

 (( الطالب :؟ صام ع،  جواز العفو عن القصاص ومن فوائد اآلية الكرمية:  . ، طيب ؟ نعم املفهوم املوافقة كذا

ومن  . إىل آخرها فمن عفي من أخيه شيء فاتباع بالمعروف )) (( الشيخ :))  فمن عفي من أخيه شيء

شيء  الطالب :؛  : أنه إذا عفا بعض األولياء عن القصاص سقط القصاص يف حق اجلميع فوائد اآلية الكرمية

؟ على كل حال  ملاذا يدل على كل شيء؛  أحسنت شيء يدل على كل شيء الشيخ :يدل على كل شيء 

فمن  ((قوله:  الطالب :؛  أنت قلت شيء يدل على كل شيء هذا طيب هذا يف احلقيقة معىن الذي حنن نريد

 العموم، الطالب :؟  دينكرة يف سياق الشرط فتف الشيخ :؛  شيء نكرة سياق الشرط )) عفي من أيه شيء



عشرة من الورثة قتل عمدا، فقال تسعة منهم نريد القصاص وقال  ؛ طيب رجل له يد العمومتفنعم،  الشيخ :

قوله:  الطالب : ؟ من أين تأخذ من اآلية الشيخ :،  نعم الطالب : ؟ واحد أنا أريد الدية هل يسقط القصاص

ومن فوائد  طيب . الشيخ :قلال ،  الطالب :، ولو قليال؟ ولو  شيء الشيخ : )) فمن عفي من أخيه شيء ((

، يعين جيب على أولياء املقتول إذا عفوا إىل الدية أن ال يتسلطوا على  : أنه جيب االتباع باملعروف الكرمية اآلية

 . ؟ نعم أولياء املقتول ؛ من أين تؤخذ يا حممد؟ واملخاطب القاتل بل يتبعونه باملعروف بدون أذية وبدون منة

 )) من أخيه شيء ((؟ من قوله:  من أين نأخذها من قوله؛ ومن فوائد اآلية: أن فاعل الكبرية ال خيرج من اإلميان

، ففي اآلية رد على  ؛ طيب ففيه رد طيب فجعل اهللا املقتول أخا للقاتل ولو خرج من اإلسالم ما كان أخا له

؟  اخلوارج واملعتزلة صح توافقون الشيخ :اخلوارج واملعتزلة،  الطالب : ؛ منهما يا عبد العزيز؟ طائفتني مبتدعتني

نعم، لكن يا شيخ ما هو صحيح ؛ دقيقة خلك أنا ما فصلت كالمه صحيح؛ ماذا يقول املعتزلة يف فاعل 

 الطالب : خارج من اإلميان وليس، ومل يكفر، وليس بكافر، الشيخ :؛  خارج عن اإلسالم الطالب :الكبرية؟ 

 خارج من اإلميان وخملد يف النار الطالب :واخلوارج؟  الشيخ :نعم؛  الطالب : لكنه خملد؟ يف النار، الشيخ :نعم، 

: وجوب  ومن فوائد اآلية الكرمية ؛ ال تسأل ما يف السؤال وال تعليق؛ ومن فوائد اآلية الكرمية . صح الشيخ :، 

وين اذكر لفظ اآلية ما يؤخذ من  الشيخ : من سياق اآلية، الطالب :األداء على القاتل باإلحسان، عيسى؟ 

أو أداء وال  الشيخ : فمن عفي له من أخيه شيئا فاتباع بالمعروف أو أداء إليه )) (( لب :الطا؟  لفظ اآلية

ما هو يف القرآن ما هو يف املصحف أو؛ وأداء، وأداء إليه بإحسان؛  الشيخ :؛  وأداء، وأداء الطالب :؟  وأداء

فاتباع بالمعروف وأداء  ((؛ ما احلكمة يا إمساعيل يف قوله:  طيب صح الشيخ :وأداء إليه بإحسان،  الطالب :

ألن أولياء املقتول إذا عفوا قد يتندم على هذا فيحاول  الطالب : ؛ ؟ فرق األول عن الثاين))  إليه بإحسان

فكما أحسنوا إليه يف  الطالب :؛  فكما أحسنوا إليه بالعفو الطالب :؛  مث القاتل قد يتأخر عن الديةإلصالح ا

من فوئد اآلية الكرمية: أن اهللا خف عن هذه األمة جبواز  . زين متام صح الشيخ :العفو حيسن إليهم يف األداء 



 ((ن قوله:  الشيخ : م )) ذلك تخفيف (( الطالب : ؟ ؛ من أين تؤخذ العفو ورمحهم أيضا جبواز أخذ العوض

ختفيف على القاتل ورمحة  الشيخ : )) تخفيف من ربكم ورحمةذلك  (( الطالب :؟  ؟ كمل )) ذلك تخفيف

؟ أن  على أولياء املقتول حيث أذن هلم أن يأخذوا عوضا وإال لقيل هلم إما أن تأخذوا مطلقا وإما أن أيش

ومن فوائد اآلية الكرمية: أن املعتدي بعد  ، أن تأخذوا القصاص فخفف على اجلميع ورحم عليهم . تأخذوا

فمن اعتدى بعد ذلك  (( الطالب :صاص أو بعد انتهاء أخذ الدية أنه متوعد بالعذاب األليم نعم؟ انتهاء الق

؛ ألنه رمبا يعتدي أولياء املقتول فيما بعد يتندمون ويقولون حنن الدية أخذناها  صح الشيخ :))  فله عذاب أليم

ل الذي أخذ منه الدية أيضا ويقول كيف أخذوا ؛ وقد يندم القات ونقتله أيضا فوعدوا بالعذاب األليم والعياذ باهللا

 . ، على القاتل نعم ويقتص منهم ويقتل أحدا منهم مايل سلبوين ألن دية القتل عمدا على على من؟ على القاتل

؛ من  طأ وشبه العمد فإنه على العاقل؛ خبالف اخل : أن دية العمد على القاتل من فوائد اآلية الكرمية أيضا

ال ال؛ على أن الدية دية العمد إذا عفي  الشيخ :))  ومن قتل مؤمنا متعمدا (( من قوله: الطالب :؟  نأخذها

حنن  الشيخ :؛  البد من قتله ؛ مث عفونا عن القتل تقصيصألا ال  الطالب :؛  عن القاتل القصاص فهي عليه

أي نعم  الشيخ : ؟ الدية الطالب :؟ يف اآلية دليل على أن الذي يتحملها القاتل؛  الدية، الدية من يتحملهاقلنا 

الطالب  )) اتباع بمعروف وأداء إليه بإحسان (( الطالب :؟  ؟ إتباع مبعروف ؟ من أين آخر واحد كيف ذلك

فمن عفي  )) (( فمن عفي له من أخيه شيئا (( الطالب :فله ما يف اآلية فله؛  الشيخ :فله من أخيه شيء؛  :

املعفو عنه القاتل فهو الذي أمر  )) له من أخيه فمن عفي ((وهنا الشك أنه  الشيخ : )) له من أخيه شيئا

يدل على أن األداء مطالب به  )) فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء ((:  باألداء فقوله

العمد تكون على القاتل ما هي على األولياء ما هي على ؛ واضح ؟ وهو كذلك فدية  القاتل ألنه هو املعفو عنه

طيب ما املراد بالرمحة عند  )) ورحمة ((؛ الرمحة من قوله:  ويف اآلية الكرمية إثبات صفة من صفات اهللا  . عاقلةال

 الطالب :على ظاهره  الشيخ :،  الرمحة عند أهل السنة على ظاهره الطالب : ؟ أهل السنة وعند أهل التأويل



إرادة  الشيخ :؛  إرادة اهللا أولتها األشاعرة الطالب : ؟ بالتأويل وعند الشيخ :؛ تليق باهللا عز وجل  صفة حقيقية

نعم يفسرونه باإلنعام الذي هو أو بإرادته إرادة منه   الشيخ :؛  ؛ ال؛ إنعام أو إرادة إنعام إرادة الطالب :أيش؟ 

،  ألم ال يثبتون الرمحة الطالب :؟  أهل التأويل باإلنعام أو بإرادته ؟ ملاذا يفسر ؟ ملاذا يفسرونه ذا زيد كذا

؛ ويثبتون اإلرادة وال ال؟ يثبتون اإلرادة ألن األشاعرة يثبتون سبع صفات كما هو  ألم ال يثبتوا الشيخ :

؛ وقال بعضهم إن  دة اإلحساناإلرادة ونفوا الرمحة قالوا إن املراد بالرمحة إرا، فهم ملا أثبتوا  معروف منها اإلرادة

املراد به اإلحسان فجعلوه املخلوق املفعول ألن املخلوق املفعول بائن من اخلالق فليس منه ذاته فهذا هو السبب 

؛ طيب ما حجتهم يف منع اتصاف اهللا بالرمحة  أم رجعوا إىل تفسريه إما باإلحسان وإما بإرادة اإلحسان

الرمحة معناها احلقيقية لني القلب واملفهوم فهذا تشبيه اهللا عزوجل باملخلوقات ؛  يقولون إن الطالب :؟  احلقيقية

يقولون هذا يقولون أا طيب هم  الشيخ : هذا هم يلزمهم باإلرادة؛ الطالب :؛  هم أيضا يثبتون اإلرادة الشيخ :

قول اقتضاء الرمحة للرفق واللني تقتضي الرقة واللني والرقة يف جانب اخلالق واللني ما تليق هكذا زعموا؛ فنحن ن

؛ وأنتم تثبتون اإلرادة واإلرادة ميل النفس إىل ما فيه  ، املخلوق أما اخلالق فرمحته تليق به هذه رمحة من؟ املخلوق

؟  ؟ هات اجلواب جلب منفعة أو دفع مضرة فهل اهللا عزوجل بإرادته يريد جلب املنفعة لنفسه أو دفع املضرة

 ال فيقولون نعم هذه إرادة املخلوق من جلب املنفعة ودفع املضرة لكن إرادة اخلالق تليق به : الشيخ ال، الطالب :

 ((مث قال اهللا تعاىل:  ، نقول ال فرق هذه الرمحة اليت زعمتم هي رمحة املخلوق أما رمحة اخلالق فهي تليق به  .

: بيان احلكمة العظمى يف  ية الكرميةمن فوائد اآل )) ولكم في القصاص حياة يا أولي األلباب لعلكم تتقون

ولكم في القصاص  ((يعين قال:  )) لعلكم تتقون ((ما هو التعليل ذكر اآليات مث قال:  السائل :؛  القصاص

أيه واحد من الطلبة ألقي عليه من سؤال  الشيخ :؟  )) لعلكم تتقون ((مث قال:  )) حياة يا أولي األلباب

    :  يف دار التوحيد ملا فتحت يف األول يف الطائف فقالاالمتحان وأظن قصصته عليكم 



وأظنها قصصت عليكم يف درا التوحيد ملا فتحت األول يف الطائف فقال من مجلة السؤال ما حكم االلتفات يف 

فصل: يكره في الصالة التفاته ورفع بصره إلى  " ا يعرف كتب قال املؤلف رمحه اهللالصالة؛ هي طالب م

 خذ ما شئت ودع ما شئت نعمإىل آخره مث كتب ملا كتب الفصل كلمة هناك كلمة قال: يا مدرس " السماء 

واألخ مصفى اآلن جاب اآلية كلها مث قال خذ ما شئت ودع ما شئت حدد لنا حدد لنا موضع الفائدة من هذه 

 الشيخ :ومن ؛  : الطالب؛  طيب صح الشيخ : )) ولكم في القصاص حياة ((قوله تعاىل:  الطالب : ؛ اآلية

ومن فوائد اآلية  ؟ ففي القصاص حياة . كل الذي ينشد يف احلياة وال ال  )) ولكم في القصاص حياة ((ال 

، قصدي أن يفعل  ؟ ال ؛ وجه ذلك : أن يفعل باجلاين كما فعل الكرمية وهي يف احلقيقة مما يتعلق مما سبق

، إذا رمى حبجر  ، إذا رمى بالرصاصة فريمى بالرصاصة بالسكنيباجلاين كما فعل يعين إذا ذبح بالسكني يذبح 

طيب صح ألن  الشيخ :مفهوم القصاص من اآلية اليت وردت به اآليات ؛  الطالب :؛ نعم  يرمى حبجر وهكذا

يف  الطالب :؟  ؛ وهل ورد يف السنة ما يؤيد ذلك القصاص ال يتم إال ذا متام املقاصة أن يفعل باجلاين كما فعل

؛  الذي رض رأس ابنة األنصاري قصة اليهودي الطالب : ؛ ) ال يحل دم امرأ مسلم إال من ثالث( حديث 

، طيب لو قال قائل: ورد يف احلديث أن  ؛ زين فرض النيب عليه الصالة والسالم رأسه بني حجرين الشيخ :

؛ فال  ضعيف ال يقام به احلجة؟ نقول هذا حديث  ) ال قود إال بالسيف( الرسول صلى اهللا عليه وسلم قال: 

: أن كون القصاص حياة حيتاج إىل تأمل وتدبر وتعقل  ؛ من فوائد اآلية الكرمية به األدلة ترد تقوم به احلجة وال

ألنه يف بدأ األمر قد يقول القائل إن القصاص فيه زيادة القتل بدل ما كان املقتول واحد يقتل اثنني؛ ففي اآلية ما 

؛  بس ألويل األلباب الشيخ :))  يا أولي األلباب لعلكم تتقون (( الطالب : ؛ التأمل يدل على أنه جيب

: أنه  ومن فوائد اآلية الكرمية ؟ ؟ أصحاب العقول فكأنه ينبه بأن املسألة حتتاج إىل التدبر والتفكر خياطب من

 الطالب :؟  ؛ امساعيل ويتدبر ينبغي لإلنسان أن ال يقابل أحكام الشرع للرد يف أول األمر بل عليه أن يتعقل

 للمصلحة فتأمل وتعقل أيه متفرعة هذه أنك إذا ظننت أن هذا  حكم غري موافق الشيخ :؛  نفسه متفرعة فائدة



يا أولي  : ((بل قال )) ولكم في القصاص حياة ألولي األلباب ((فتجده وهلذا خاطبهم بالنداء أيضا ما قال 

: أن منه أي من القصاص من فوائده: تقوى  ومن فوائد اآلية ألجل أن يتنبه ويتعقل هذا األمر. )) األلباب

مع أننا ذكرنا يف التفسري أا قد تشمل تقوى القتل وتقوى اهللا عزوجل قد ))  لعلكم تتقون ((؟  القتل؛ من أين

تقوى  السائل :؟  نعم الشيخ :قتل؟ كيف تقوى ال السائل : ؛ يتقي اإلنسان ربه وخياف مما افرتضه من القصاص

قد  أي نعم يعين معناه أنك تتقي القتل ما تقتل إذا علم اإلنسان أنه إذا قتل قتل اتقى القتل؛ الشيخ :القتل؟ 

( ،  ) اتقوا الشح( :  ؟ نقول نعم قال الرسول عليه الصالة والسالم تقول: كيف إننا هل يتقى شيء غري اهللا

، يتقي اهللا ويتقي اهللا   ال الشيخ :تقوى القتل قد ؟  السائل : وما أشبه ذلك نعم )اتقوا الظلم ( ، )  اتقوا النار

هذا بيان ملا قد يتوهم من أن القصاص زيادة يف القتل فبني اهللا تعاىل  )) ولكم في القصاص حياة ((كلها ألن 

 الطالب :؟  كيف الشيخ :؛  ميكن : الطالب؟  طيب هل نستفيد من متثيل احلياة على مطلق احلياة أنه حياة .

إقامة العدل فإن ،  ، نستفيد منها احلياة املعنوية وهي إقامة العدل بني الناس نعم صح الشيخ :إقامة العدل؛ 

 (، حياة للشعوب وال يضر الناس وأهلكهم إال عدم العدل كما قال النيب عليه الصالة والسالم:  ا حياةإالشك 

  ) قبلكم أنهم إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق منهم الضعيف أقاموا عليه الحدإنما أهلك من كان 

((كتب أوال يف اإلعراب  )) كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية ((مث قال اهللا تعاىل: 

؛ وفيه أيضا وفيه إشكال حنوي وهي أن  ؟ نعم ؟ الوصية هذه فعل مبين مفعول فأين نائب الفاعل )) عليكم

، فصلال الطالب :؟  مؤنثة فما هو سبب ترك صيغة التأنيث )) الوصية (( فعل ماضي غري مؤنث و ((كتب ))

ألن  الطالب :نعم؟  احلكم صحيح والتعليل غري صحيح، الشيخ :؟  نعم الفصل هل هناك علة أخرى الشيخ :

فرض لإلنسان الوصية للوالدين واألقربني فما رأيك يف  ؟ كالم ابن مالكمن   هل عندك شاهد الشيخ : أنيثهت

؟ لو قال قائل إن اهللا فرض الفرائض  فيه مناقشة أظن هذهوجل:  قال اهللا عز  ؟ هذه اآلية أحمكمة أم منسوخة

هلم قال لألم السدس ولألب السدس للزوجات الثمن أو الربع أو ما أشبه ذلك ولو أوجبنا الوصية ما كان 



 ((اجلواب أن اهللا سبحانه وتعاىل قال:  الطالب :؟  ؟ فما هو اجلواب السدس كامال ألن املاء سينقص مبقداره

أنه ذكر  الشيخ :،  يعين أن خنرج الوصية إذا كان هذا أنه قد أوصى بشيء )) من بعد وصية يوصى بها أو دين

ألن املال يكون لغريهم واهللا   مقلنا إنه ما يوصى هل الشيخ : ؛ من بعد الوصية  الطالب : هذه السهام من بعد

 ا هي نفقةال ما هلا عالقة ألن هذه الوصية للتمليك مل الشيخ : ؟  يقول: الوصية للوالدين؛ والالم للتمليك ومها

وألبويه لكل واحد منهما السدس  ((فمادام أنه قال للوالدين والالم للتمليك فإنه مثل قوله: وصية للتمليك 

ال  السائل : ) من باع غالما وله مال( قال النيب عليه الصالة والسالم:  الشيخ : وإذا كانا رقيقني مل يرثها ؛))

 الشيخ :للتمليك،  الطالب :؟  ويش الالم )) الوصية للوالدين ((بنسبة اآلية ماذا يذكر أنه ؟ الالم ويش هو 

 ((اآلن مثال قال اهللا تعاىل وألبويه يف املرياث :  ال الشيخ :بس ما يفيد أن كوما والدين ؛  الطالب :طيب، 

 الطالب :؟  لكل واحد منهما السدس إذا مات ابنه، طيب لو كانا رقيقني )) وألبويه لكل واحد منهما السدس

مها الوالدين ، مات ابن عن أبوين  الشيخ :؟  من الطالب :؟  اآلباء، وألبويه، لو كانا رقيقني الشيخ :األبناء؟ 

، ومينع اإلرث على اليقني  مرت علينا الشيخ :؛ ال؛  واهللا أظن هذه ما مرت علينا  الطالب : رقيقني يرثاه وال ال؟

من باع  (، والصورة يف ذلك أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم جعل مال اململوك ملالكه  رق وقتل واختالف دين

فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه  ((وجل:  اهللا عزقال   ) عبدا وله مال فماله للذي باعه إال أن يشرط

فعل ما ض  )) بدل ((؛ و شرطية )) من ((؛ و الفاء هذه للعاطفية  )) على الذين يبدلونه إن اهللا سميع عليم

؟ جواب الشرط واقرتنت بالفاء  اجلملة )) فإنما إثمه ((مبين على الفتح يف حمل اجلزم يف حمل الشرط؛ وقوله: 

 هذا إظهار يف موضع اإلضمار وإال مقتضى السياق أن يقال: )) على الذين يبدلونه ((؛ وقوله:  لة منهألا مج

بدله أي بدل  )) فمن بدله ((نرجع إىل  ؛ للتهديد (( إن اهللا سميع عليم ))أي املبدل؛ وقوله:  فإمنا إمثه عليه

؟ مذكر فكيف  )) من بدله (( ، واهلاء يف اإليصاء أي املفهوم من الوصية وإال قد يقول القائل الوصية مؤنث

وهو اإليصاء أي فمن بدل  )) الوصية ((؟ نقول إنه يعود على املصدر املفهوم من قوله:  هذا املذكر على املؤنث



زيادة أو منع هذا تبديل إما ننقص أو يزيد أو مينع؛ إن نقص  أي غريه بنقص أو بدله)) ((؛ وقوله:  اإليصاء

، وإن منع فعلى املوصى له كل هذه الصور الثالثة تدل يف  ، وإن زاد فعلى الورثة ؟ املوصى له فالضرر على من

بعد ما مسعه قال أهل العلم عرب بالسمع عن العلم ألن  )) بعد ما سمعه ((؛ وقوله:  )) فمن بدله ((قوله: 

فمن بدله بعد ما يعلم علم اليقني كما لو مسعه السمع من احلواس الظاهرة والعلم من التصورات الباطنة أي 

، قد يكون بالكتابة وقد أو ال  ؛ ومعلوم إن العلم بالوصية ال يتوقف على السمع ، كما لو مسعه بنفسه بنفسه

؛ لكنه كأنه واهللا أعلم عرب بالسمع ليفيد أنه سيقنه كلمة  هادة شهود ما مسع من موصي وما إىل  ذلكيكون بش

؛ أما من بدل من بدل جاهال ومل يعلم ال إمث عليه لكن عليه  )) فمن بدله بعد ما سمعه ((املوصي لديه 

ن يتثبت يف التصرف ملال غريه؛ الضمان فيما لو تبني أن الوصية على ثالث ما تصرف فيه ألن الواجب عليه أ

، يعين هذا اإلمث يعود ما  ، إمثه الضمري يعود على التبديل فإمنا إمثه )) فإنما إثمه على الذين يبدلونه ((وقوله: 

أي يغريونه، وفائدة اإلظهار يف  )) على الذين يبدلونه ((هو على املوصي وال على الورثة يعود على املبدل 

؟ ال  وإذا كان األقربون الوارثني فإنه  ؛ موضع اإلضمار هنا فائدته اإلشارة إىل بيان علة، اإلشارة إىل بيان العلة

؛ وعلى هذا فتكون اآلية من باب املخصوصات ال من  ، إذا كانوا غري الوارثني فإا جتب الوصية له وصية له

؛ ألن النسخ معناه عدم  قد تقدم لنا مرارا أن كلما أمكن اجلمع حرم العدول إىل النسخ؛ و  باب املنسوخات

، عمل ما مجيعا  ، والتخصيص عمل ما مجيعا العمل بأحد الدليلني وهو املنسوخ يعين يلغى ويرفع من الشريعة

الشك أنه أوىل كوننا  ؟ وهذا ، واضح وال ال ولكن يرفع حكم العموم عن بعض أفراده مقتضى الدليل وخمصص

؛ وإىل هذا  بالنصوص الشرعية كلها الشك أنه هو الواجب بدال من أن نلغي هذا النص وداللته وحكمهنعمل 

ابن عباس وطائفة من أهل العلم على أن اآلية حمكمة غري منسوخة لكنها خمصوصة وهذا هو الذي نراه وندين 

هذا خرب ما  )) كتب ((؛ وهذا التأكيد  فكيف نقول إا منسوخة ؛ ألن اهللا أكد هذه الوصية فيما رأيتم اهللا به

وإن كان خربا مبعىن األمر ألن معناها لكن مثل هذه التأكيدات ذا احلكم مث ينسخ  )) كتب ((بعد هو أمر 



لو كان أبوك رقيق يرث وال ما  ،نقول ممكن ؟  ؛ فإذا قال قائل كيف يكون الوالدان غري وارثني هذا شيء فيه بعد

لكن مع ذلك ما نقول بالوصية له ألنك لو وصيت له أخذها سيده فال  الشيخ : ، ما يرث الطالب :؟  يرث

ال يرث فتوصي له   الشيخ : ال،  الطالب : ؟ ؟ يرث وال ال ؛ لكن لو كان األب خمالفا لك يف الدين يستفيد

 الطالب :؟  القول بأن قتل اخلطأ مينع من املرياث ميكن هذا وال ما ميكن نعم لو كان الوالد قاتال قتال خطأ على

؟ أفرض مثال أن هذا الرجل مع أبيه واألب هو السائق وحصل حادث على  ميكن أليس كذلك الشيخ :ميكن، 

السيارة بسبب تفريط األب مث إن الولد أصيب باحلادث لكنه ما مات يف احلادث دخل املستشفى وبقي يومني 

؛ هذا االبن  ؟ ال يرث ؛ على املشهور من املذهب على الوالد يرث وال ما يرث ثالثة أربعة مث مات من احلادث

ال  (؛ ألم غري وارثني والرسول صلى اهللا عليه وسلم يقول:  ؟ يصح أوصى ألبيه يف هذه احلال يصح وال ال

فقط؛ كذلك بالنسبة  لألقربني واضح أوضح وأوضح فإن أخاك مع أبيك ال يرث أليس كذلك؟  ) وصية لوارث

؛ فإن قال قائل إن اهللا فرض لألب السدس مثال  ولألم السدس  ، وهو من أقرب الناس إليك فتوصي له بلى

الوصية ال يكون  وللزوجة الربع وللزوج نصف وما أشبه ذلك وهذا يقتضي أن يكون هلم السدس كامال ومع تنفيذ

يوصى بها أو  من بعد وصية ((؟ قلنا إن اهللا صرح بأن هلم هذا السهم  ؟ ناقص بقدر الوصية إال سدسهلم 

، ال إشكال يف تقدير عن سهام الورثة وهذا القول هو الذي به جتتمع  وعلى هذا فال إشكال يف اآلية )) دين

، واعلم أن صلة  وصي ولو بشيء قليل من ماله ألقاربه؛ وعلى هذا فيجب على اإلنسان إذا مرض أن ي األدلة

الرحم واألقارب من أفضل األعمال اليت نقرب ا إىل اهللا فهذه إحدى أمهات املؤمنني أخربت النيب عليه الصالة 

شف جعل )  أما أنك لو أعطيتها أخوالك لكان أعظم لك ألجرك( والسالم أا أعتقت جارية هلا فقال: 

؛ فال تظن إنك مثال إذا أوصيت ثلثك جيعل ضحي أو عشا أو ما أشبه ذلك  ؟ من العتق الرسول أفضل من من

من األشياء اليت قد يكون ما يرتتب عيه من املفاسد يف املستقبل أكثر من مفاسدها ال تظن إن هذا أفضل من  

 ال ترث وما أشبه ذلك هذا أفضل كونك توصي ألخيك الذي ال يرث وألختك اليت ال ترث وجلدتك اليت



السائل   . الشك ألنه من صلة الرحم مث إن اآلية هذه صرحية وال أعلم ملن قال بالنسخ وجهة يف أدلتهم أبدا نعم

على أي وجه  إن قال قائل الوصية ألبيه القاتل اليت ذكرا ليست على الوجوب ألن  بل هي على سبيل اجلواز :

نعم ألن اهللا   الشيخ : للوالد الكافر ؟ السائل :قوهلا للوجوب ليس على؛ للوجوب، ال، ن الشيخ : ؟ اجلواب

يقول بعض  السائل :  فالكافر وإن كان إذا كان قريبا له حق القرابة . )) وصاحبهما في الدنيا معروفا ((قال: 

التعبري صحيح وقد يطلقه هذا  الشيخ :؟  العلماء يف هذه اآلية يعربون النسخ بالتخصيص فما هو التعبري

األقدمون هذا معروف يف أساليب األولني يف قدامى من السلف يقولون يعربون بالنسخ عن التخصيص وهو 

الصحيح ألن التخصيص فيه نوع من النسخ فبدال من أن يكون احلكم شامال لكل األفراد رفع احلكم عن بعض 

                   )) حقا على المتقين ((تعاىل: مث قال اهللا  ؛ هؤالء األفراد فهو نسخ يف حقهم غري



ذا األمر أو ذه اجلناية اليت جنوها وهي أيضا إشارة إىل العلة وهي أيضا تفيد التعميم يعين كل من 

أي يبدلون أيش؟ اإليصاء،  )) على الذين يبدلونه ((؛ وقوله:  بدل مبا هو مؤمتن عليه فإنه عليه اإلمث

اجلملة هذه مجلة تعليلية ال حمل له من اإلعراب  )) إن اهللا سميع عليم ((؛ مث قال:  يبدلون اإليصاء

املوصي،  : مسيع لوصية : مسيع عليم بعضهم وزع هذه االمسني فقال ؛ وكيف نقول يف وفائدا التهديد

؟ وزع االمسني على املوصي وعلى املبدل فقال مسيع لوصيته  فما رأيكم يف هذا عليم بتبديل املبدل نعم

دي أن األوىل أن جتعل العموم ألن الوصية قد ال تكون مسموعة قد تكون ؛ وعن عليم بتبديل املبدل

؛ وكذلك التغيري تغيري الوصي هل  مكتوبة تكتبه املوصي قد يكتبها بيده فال تسمع فيكون متعلقها العلم

؟ قد يكون بالصوت قد يقول ألسنة خذ يا فالن عشرين ألف وهو  هو يعين ال يكون إال بغري الصوت

لعشرة آالف  فيكون مصوتا بصوت يسمع فالصواب أن هذين االمسني عائدان إىل معه أوصي 

؟ نقول وجهه ظاهر ألن املوصي قد حييف  ؛ فإذا قال قائل ما وجه تعلق العلم باملوصي الوصي واملوصي

دام ؛ أي نعم األصل هو التعميم ما ، فيكون مهددا بعلم اهللا ؟ بعلم اهللا يف وصيته فيكون مهددا مباذا

إن اهللا سميع  ((:  وقوله )) إن اهللا سميع عليم (( . أن التعليل تعقب مجال أو أحكام هذا هو األصل

؛ أما السميع فيتعلق جبميع األصوات كل األصوات رفيعها  وجل هذان امسان من أمساء اهللا عز )) عليم

؛ وقد تقدم لنا  وعلى يسمعه، ما من صوت وإن خفي إال واهللا جل  ، املفهوم وغري املفهوم وخافضها

( قالت  )) قد سمع اهللا قول التي تجادلك في زوجها ((أن عائشة رضي اهللا عنها ملا نزل قوله تعاىل: 

تبارك الذي وسع سمعه األصوات واهللا إني لفي الحجرة وإنه ليخفى علي بعض حديثها واهللا جل 

 ) ل الرسول صلى اهللا عليه وسلموعلى من فوق سبع سماوات يسمع كالم هذه المرأة التي تجاد

؛ وسبق لنا أن السمع ينقسم إىل قسمني: مسع إدراك،  ؛ ففي هذا دليل على إحاطة مسع اهللا بكل شيء

، وتأييد وجمرد اإلدراك واإلحاطة ال حتذير وال  ؟ حتذير ؟ ثالثة أقسام ؛ ومسع اإلدراك كم ومسع اإلجابة



 عليم (( :؛ وقوله أي جميبه )) إن ربي لسميع الدعاء ((تعاىل: ؛ وأما مسع اإلجابة فإنه يف قوله  تأييد

: قال السفاريين رمحه اهللا ؛ نعم فات اهللا، من أو سع ما سكونالعلم من أوسع ما يكون تعلقا من ص ))

؛ اهللا تعاىل  ؛ يعين من الواجب واجلائز واملستحيل كل شيء " والكالم قد تعلقا بكل شيء والعلم" 

؟ نعم يعلم ما يتعلق بذاته وصفاته  ؛ يعلم الواجب مثل أيش ويعلم اجلائز ويعلم املستحيليعلم الواجب 

؛ ويعلم اجلائز ما يتعلق باملخلوقات املمكنات يعين كل املخلوقات من  وما جيب له من صفات الكمال

هذا  )) لفسدتالو كان فيهما آلهة إال اهللا  ((؛ ويعلم املستحيل مثل قوله تعاىل:  قسم املمكن اجلائز

مستحيل؛ مستحيل أن يكون يف السموات واألرض آهلة سوى اهللا ومع ذلك أخرب اهللا بأنه لو كان 

إن اهللا  ((وقوله:  . لفسدتا إىل غري ذلك مما أخرب اهللا به عن األمور اليت ال ميكن أن تقع مستحيلة

ولقد خلقنا اإلنسان ونعلم ما  ((وجل كما يتعلق يف الظاهر يتعلق بالباطن  علم اهللا عز )) سميع عليم

فإذا آمنت بأن اهللا تعاىل  )) واعلموا أن اهللا يعلم ما في أنفسكم فاحذروه )) (( نوسوس به نفسه

حيث أمرك وال حني حميط علمه بكل شيء أوجب لك ذلك متام اخلشية منه واخلوف وأن ال يفقدك 

الفرق أنه يكون خبري  الشيخ :م واخلبري؟ ما الفرق بني العلي السائل :  . جيدك حني حيث اك نعم

شيخ قولك يف سؤالك صح أو ال جوابه نعم هذا  السائل :  بواطنم يف اليعلالو ظواهر األمور  يكون يف

أو ال ؟ إذا   الشيخ : ؟ إذا قلت أو ال نقول نعم هذا صحيح  السائل : أيش هو؟  الشيخ : صحيح؟

نعم قصده ما هو نعم ال إذا قلت هل  ، ال ال  الشيخ : قال اإلنسان أو ال جناوب نعم يعين نعم ال ؟

))  إن اهللا سميع عليم ((  السائل : ، نعم الشيخ :؟  شيخ السائل :  . ؟ نعم لألول هذا كذا أو ال

 السائل :أمشل لكل ما يسمعه اهللا . ، أحسن نقول لكل صوت ألنه  ال  الشيخ : ؟ مسموع مسيع لكل

؛ يصري هذا حتصيل احلاصل ألننا لو قلنا مسيع  ال الشيخ :، لكل مسموع ؟  يقولون مسيع لكل مسموع

 نعم الشيخ :؟  يسمع كل شيء السائل : ؛نا مسيع ملا يسمع فيكون لكل مسموع ملكل مسموع معناه 



أيه ما فيه صوت  الشيخ :؛  صوت إال يسمع اهللاما يف  السائل :؛  ال ال أن نقول لكل صوت أحسن

فمن خاف من  ((قال:   حنن قلنا هذه أحسن )) (( إن اهللا سميع عليمنعم يقول:  ؛ إال يسمعه اهللا

نقول يف من كما قلنا يف  )) فمن خاف ((قوله:  )) موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فال إثم عليه

 فأصلح )) ((؛ وقوله:  األول أا شرطية خاف فعل ماضي مبين على الفتح يف حمل اجلزم فعل الشرط

 )) فال إثم عليه ((الطالب : ،  ؟ ال خطأ صحيح  الشيخ : ، صحيحالطالب : ؛  جواب الشرط

اجلنف امليل عن  )) جنفا ((؛ وقوله:  معطوفة على خاف))  فأصلح )) (( فال إثم عليه ((اجلواب 

أي فعل صاحلا وليس املعىن أصلح  )) فأصلح بينهم ((؛  امليل عن قصد )) أو إثما ((؛  غري قصد

ول ؟ صاحل كما تق الشقاق ألنه قد ال يكون هناك الشقاق لكن أصلح مبعىن حول األمر إىل شيء أيش

ولكن هكذا قال بعض املفسرين لكن هذا  يعين فأصلح الوصية أصلحت الكسر وأصلحت العيب نعم

تدل على أن املراد بذلك  )) فأصلح بينهم ((القول وإن كان وجيها من بعض الوجوه لكن كلمة 

أي فال  )) فال إثم عليه ((؛ وقوله:  إصالح الشقاق بينهم إذ أن البينية ال تكون إال بني الشيئني نعم

مجلة  )) إن اهللا غفور رحيم ؛ (( )) فمن بدله بعد ما سمعه ((عقوبة وهذا كاملستثىن من قوله تعاىل: 

فمن ))  فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم ((وجل:  تعليلية للحكم يقول اهللا عز

وحينئذ أصلح الشك أن املراد  خاف من موص تشمل اخلوف منه يف حياته إنك ختاف أن يقع يف إمث

إىل اآلن ما وقع الشقاق إذا كانت املسألة من اإلنسان إىل  ا ضد الفساد ال إصالح الشقاق ألنه

يت صقال أو  ىن تكتب وصية قلت تفضل أوصاملوصي مثال قال جاء طلبك رجل مريض وقال أريد أ

؛ إن كان الرجل جاهال فهو  ؟ اجلنف أو اإلمث لبنيت فالنة خبمس مايل خبمس مايل هنا اخلبث من أيش

؟  ؛ إذا كان جاهال أعلمه وأقول هذا ال حيل لك نعدل الوصية فهمتم ، وإن كان عاملا فهو إمث جنف

إذا كان عاملا أنصحه وأعظه وأخوفه باهللا ألن بعض الناس والعياذ باهللا إذا كان الورثة عصبة ابن عم 



 لبناته مثال أو ما أشبه ذلك نعم والسيما بينه وبينهم شيء من العداوة جتده حيرص على إنه حيصل ماله

هذا ما جيوز  يا رجالجيوز هذا حرام فيوصي للبنات بالوقف يقول وقفت بييت على بنايت نقول  هذا ما

وعيال  نيب نصل األقارب وضعيفاتتوقف بيتك على بيتك بعد موتك هذه وصية للوارث قال هذا 

، نصلحه نصلح بينهم نقول هذا شيء ال جيوز وجيب أن تغري  ماذا نقول له؟ نصلح نصلح ما عمي

بعد موت ه ؛ أما إذا كانت الوصية خاف موص جنفا حبيث يكون ذلك من بعد موت ؟ نعم واضح

معناها أزال الشقاق بأنه  )) أصلح ((؛ فحينئذ تكون  عطل على وصيته فإذا هي خمالفة للشرعاملوصي 

ا ميكن ؟ يقول ال ما ميكن والورثة يقولون ال م إذا أراد أن يغريه واملوصى له قد علم أيش يقول موصى له

يصاحل فيحصل الشقاق بينهم فإذا أصلح بينهم ورد األمر إىل نصام وإىل ما تقتضيه الشريعة اإلسالمية 

فمن بدله بعد ما سمعه فإنما  ((تبني لنا اآلن أن اآلية الثانية كاالستثناء من اآلية األوىل  ؛ فال إمث عليه

الطالب : ؟  )) فال إثم عليه ((ملاذا مل يقل :  )) فال إثم عليه ((وقوله:  )) إثمه على الذين يبدلونه

إن  ((؛ مث قال:  ألا نافية للجنس والنافية للجنس هنا أعم يعم القليل والكثري الشيخ :،  نافية للجنس

((كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين قال:   )) اهللا غفور رحيم

: أن الوصية للوالدين واألقربني فرض على من ترك  وائد هذه اآلية الكرميةمن ف ؛ إىل آخره )) واألقربين

لكن هذه اآلية خصصت بآيات املواريث كما أن الورثة  )) (( حقا على المتقين؟  ماال كثريا نعم تؤخذ

ومن فوائد اآلية:   ) ال وصية لوارث (من هؤالء فال وصية هلم؛ لقول النيب عليه الصالة والسالم: 

إن قوله معترب ولكنه مقيد مبا إذا   )) إذا حضر أحدكم الموت ((اعتبار قول من حضره املوت لقوله: 

كان يعي ما يقول أما إذا كان ال يعي ما يقول فليس مبعترب؛ واملوتى خيتلفون منهم من يعي إىل أن 

ة حقا يف مال ومن فوائد اآلية الكرمية: أن للقراب . تقتضي روحه ومنهم من يرحل وال حيس بشيء

 واألقربين ((: اعتبار األقرب فاألقرب لقوله:  ومنها ؛ )) الوصية للوالدين واألقربين ((اإلنسان لقوله: 



ومنها: تأكيد حكم هذه  . : أن الوصية هنا ليست مقيدة جبزء معني بل هي باملعروف ؛ ومنها ))

 ((؛ لقوله:  وجل هو املنفذ ألحكامه هللا عزومن فوائد اآلية أيضا: أن املتقي  . )) حقا ((الوصية بقوله: 

ما تفيد هذا لكنه تفيد جواز الوصية عند حضور األجل وإال يف احلزن الشك    )) حقا على المتقين

معناه إنه البد أن يفعل هذا ظاهر واهللا أعلم ما هو ؛ أي حتضري  بن عمر ألنه يسمى ماأا يف حديث ا

  الشيخ : ؟ قال يف هذه اآلية ختصيص السنة بالقرآن بعض العلماء السائل : ؛ بالزم يف هذا الوقت

ألن احلديث  ما يصلح الشيخ :جيوز  الطالب :  نسخ القرآن بالسنة الشيخ : ؛ ؛ ال يصح القران بالسنة

لكن يرد لو صرفنا اآلية   السائل : ؛ الناسخ هو اآلية اليت نسخت, هذا مبني للناسخ وليس هو الناسخ 

لكن  الشيخ :نقول معىن اآلية هذه (( كتب عليكم )) ما تنسخ  صف ما ترك أزواجكم ))(( ولكم ن

تلك حدود اهللا ومن يتعد  ((املواريث قال من بعد وصية وقال هي  )) من بعد وصية ((ملا قال: 

فلما قال من بعد وصية وقال هذه حمددة علم أن الوصية لغري هؤالء وإال لكانت الوصية  )) حدود اهللا

طيب هلم  الشيخ :؟  من بعد وصية هلم ولغريهم السائل : وإال لكانت هذه األنصبة غري حمددة ؛

ولغريهم لكن لو أوصى هلم لزاد على هذه احلدود، لو أوصى مثال للزوج لزادت على النصف لزاد على 

ال ال يبني الشك أنه  الشيخ :إذن ما احلاجة إىل  السائل : )) تلك حدود اهللا ((لنصف واهللا يقول: ا

يبني للناس يعين بني لنا عليه الصالة والسالم أن هذه الفرائض خصصتها آية الوصية ما نسختها ما 

حلديث ناسخ للقرآن ، والصحيح أنه مبني مثلوا ذا يعين بعض األصوليني مثلوا ذا بأن هذا ا نسخت

 السائل : والصواب أنه ليس ناسخ حىت لو فرض أنه هو املستقل فليس مناسب ألنه خمصص فقط .

هذا موضوع  أعماله خارج عنفالوصية  وتوصية اآلن قبل امل )) من بعد وصية ((شيخ قال اهللا : 

؟ بعد موته فإذا يكون  واملرياث الشيخ :؛  بعد موته  السائل : ؟ الوصية مىت تثبت الشيخ :؟  خارج

ألنك تريدها؛ املهم على كل حال احلديث هذا بعض العلماء يقول إنه دليل على نسخ  فالوصية عار 



؟ من باب التخصيص مث على  بل هو من باب القرآن بالسنة ولكنه ليس بصحيح أوال إنه ليس بنسخ

الوصية أطلقت يف اآلية وقيدا قوله: شيخ  السائل : ؛ فرض أنه نسخ فهو مبني للناسخ وليس بناسخ

مقيد له أن  )) بالمعروف ((نعم هذا صحيح الوصية هنا مطلقة لكن قوله:  الشيخ : باملعروف؟

فمن بدله بعد ما سمعه فإنما  ((ومن فوائد اآلية   . املعروف ما عرفه الشرع وما جرى به العرف نعم

فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه  ((طيب يقول: ) ) إثمه على الذين يبدلونه إن اهللا سميع عليم

: أن من فعل اخلري مث غري  يستفاد من هذه اآلية الكرمية )) على الذين يبدلونه إن اهللا سميع عليم

: أن من  ومن فوائد اآلية الكرمية )) فإنما إثمه على الذين يبدلونه ((:  ؛ لقوله بعده كتب له ما أراد

بل من باب أوىل أنه لو  ويؤخذ من هذا )) بعد ما سمعه (( عليه لقوله: بدل الوصية جهال فال إمث

موىل على , تصرف يف الوصية تصرفا خطأ ويعتقد أنه على صواب فإنه ال ضمان عليه ألنه موىل 

ومن فوائد اآلية الكرمية: حترمي  . التصرف فيها فإذا أخطأ فال ضمان إذا مل يكن هنالك تفريط أو تعدي

فيجب أن يعمل بوصية املوصي على  )) فإنما إثمه على الذين يبدلونه ((؛ لقوله:  يةتغيري الوص

ومن فوائد اآلية الكرمية: إثبات  . ، إال ما سيأيت إن شاء اهللا يف اآليات اليت بعدها حسب ما أوصى

األثر، ، والعليم ؛ وما تضمناه من صفة واحلكم أيضا الذي هو  امسني من أمساء اهللا ومها: السميع

 . ؛ والعليم كذلك اسم والعلم صفة وكونه يعلم هو األثر فالسميع اسم والسمع صفة وكونه يسمع أثر

 ((: إحاطة اهللا عزوجل بكل أعمال اخللق ألا ذكرت عقب التهديد يف قوله:  ومن فوائد اآلية الكرمية

؟  أن اهللا تعاىل يسمع سعد وهذا يدل على )) فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه

: الرد على القدرية والرد على اجلربية، ففيها رد على القدرية ورد على اجلربية؛  ومن فوائد ها . ويعلم

اجلربية يقولون إن اإلنسان جمرب على عمله وال قدرة له وال اختيار وهؤالء أنكروا حكمة اهللا عزوجل ألننا 

حكمة األمر والنهي وصار من فعل ما أمر به ومن ترك ما ي عنه إذا قلنا ذا القول بالباطل انتفت 



؛ ألن اجلميع كاآللة ما عندهم قدرة وال اختيار وال شيء؛  لة؛ السبب؟ اآل ليس أهال للمدح وال للذم

وكذلك أبطلوا حكمة اهللا تعاىل يف اجلزاء ألنه جيزي احملسن وهو غري حمسن يف الواقع ويثيب العاصي وهو 

 هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون ((يب العاصي وهو غري عاص ث، جيازي العاصي ؟ أي ي غري عاصي

.  جزاك اهللا خرياالطالب : طيب أنا على كل حال قلتها على سبقة لسان لكن ملا رأيت .  نعم ))

هذا وجه الرد على اجلربية فأضاف  )) فمن بدله ((أقول فيها رد على اجلربية يف قوله: طيب  الشيخ :

فيها رد على القدرية الذين يقولون إن اإلنسان مستقل بعمله وال ))  فمن بدله ((التبديل إىل اإلنسان 

القدرية، الطالب : تتعلق به إرادة اهللا وال خلق اهللا، ما هي عليه القدرة وال اإلرادة وال اخللق قول من؟ 

رون العلم والكتابة أيضا يقولون إن أفعال العباد غري معلومة هللا وال ؛ وغالم ينك قدريةال الشيخ :

؟ هؤالء الغالة الذين خرجوا يف زمن ابن عمر وقالوا: إن األمر أنف مستأنف ما   مكتوبة عندهم أفهمتم

ر ؛ وجه الداللة من هذه اآلية على الد كان اهللا يعلم شيئا مما نفعله إال إذ وقع علمه بعد رؤيته أو مسعه

ا القدرية بالعلم و ناظر " من السلف قال:  ، العلم اهللا وقد قال الشايف وغريه ؟ أنه أثبت العلم عليهم

؛ القدرية املقتصدون منهم والذين استقر "  ناظروهم بالعلم فإن أقروا به خصموا، وإن أنكروا كفروا

،  وتعاىل ال يشاءها وال خيلقهامذهبهم عليه هم الذين يقولون إن اهللا يعلم أفعال العباد لكنه سبحانه 

؛ فقالوا هلم السلف ناظرهم بالعلم إن قالوا إن اهللا يعلم خصموا إن قالوا إن  إنه يعلمها ومكتوبة عنده

وإذا قالوا إنه يعلم لكن ما اهللا ما يعلم كفروا أما إذا قالوا إن اهللا ال يعلم فكفرهم واضح بتكذيبهم القرآن 

؟ نقول هذه األشياء هل وقعت على خالف معلومه أو على وفق  مونخيلقها وال يقدرها كيف خيص

ألنه إن قالوا على خالف معلومه معناه ما علم؛  ؟ سيقولون على وفق معلومه ه؟ ماذا يقولون معلوم

دا على اجلربية ؛ فاحلاصل أن يف اآلية ر  فإذا كانت على وفق معلومه فلزم أن تكون مرادة له وإال ملا وقع

والحظوا أن القدرية واجلربية كال منهم غال يف جانب من جوانب القدر؛ والوسط  ية نعموعلى القدر 



واخلري ألهل السنة واجلماعة كما تعرفون يثبتون هللا العلم والكتابة واملشيئة ويش بعد؟ واخللق؛ املشيئة هي 

نيا ومنكم من يريد منكم من يريد الد ((؛ كما يثبتون لإلنسان أيضا إرادة  اإلرادة؛ واملشيئة واخللق

فمن  ((مث قال اهللا تعاىل:   )) وما تشاءون إال أن يشاء اهللا ((ويثبت أيضا لإلنسان مشيئة ))  اآلخرة

هذه اآلية استثناء  )) خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فال إثم عليه إن اهللا غفور رحيم

اإلمث عمن أصلح يف الوصية إذا حصل جنف أو فيستفاد منها نفي أو رفع ))  فإنما إثمه ((من قوله: 

ويستفاد منه: أنه  . ؛ والفرق بينهما سبق يف التفسري اجلنف اخلطأ من غري قصد واإلمث خطأ بقصد إمث

؛  قد يعرب بنفي اإلمث دفعا لتومهه وإن كان األمر يف نفسه واجبا وهذه الفائدة ينفيكم يف كثري من املسائل

أو نفي اجلناح دفعا عن تومهه وإن كان الشيء أمرا واجبا وهذا أقول إنه ينفعكم أنه قد يعرب بنفي اإلمث 

؛ لكن نفى اإلمث  ؟ واجب ؛ فاإلصالح عندما خياف جنفا أو إمثا أيش حكمه يف هذا املكان ويف غريه

ويرجع األمر إىل  )) ال إثم عليه ((فكأنه قال:  )) فمن بدله بعد ما سمع ((الذي أثبت يف قوله: 

إن الصفا والمروة من شعائر اهللا فمن حج  ((له األول وهو أن اإلصالح واجب؛ ونظريه فيما سبق أص

هذا لنفي اإلمث الذي نفي اجلناح املتوهم من  )) البيت أو اعتمر فال جناح عليه أن يطوف بهما

ناح أن وإذا ضربتم في األرض فليس عليكم ج ((؛ ومثله قوله تعاىل:  ؟ بني الصفا واملروة الطواف

، إما واجب أو سنة مؤكدة على  ؟ واجب مع أن قصر الصالة للمسافر حكمه تقصروا من الصالة ))

 ويستفاد من هذه اآلية الكرمية رأي اجلمهور ومع ذلك نفى عنه اإلمث دفعا لتوهم اإلمث يف قصر الصالة .

، واجب من دليل آخر ما  آخرولكنه واجب من دليل جائز ؟  : أن تغيري الوصية لدفع اإلمث جائز أو ال

ال جوز؛ الطالب : ؟  ؛ طيب تغيري الوصية مبا هو أفضل ال لدرء اإلمث ما حكمه هو من هذه اآلية

؟ فيه خالف بني أهل العلم منهم من قال ال جيوز، ال جيوز أن تغري الوصية مبا  ما تقولون فيه الشيخ :

ومل يستثين إال ما وقع يف اإلمث فيبقى األمر ))  عهفمن بدله بعد ما سم ((هو أفضل لعموم قوله تعاىل: 



، بل جيوز تغيريها إىل  ؛ وقال بعض أهل العلم بل جيوز تغيريه إىل ما هو أفضل على ما هو عليه ال يغري

وجل وكل ما كان أقرب فإنه أحب إىل  ما هو أفضل وذلك ألن الغرض من الوصية التقرب إىل اهللا عز

، مث إنه يكون يف  قد خيفى عليه ما هو األفضل وما هو األرجح املوصي بشراهللا وأنفع ملوصي أيضا و 

نعم وحنن  الشيخ :،  بلىالطالب : ؟  وقت ما األفضل غري ما األفضل يف وقت آخر أليس كذلك

أدركنا ما نسمعه من الناس أنه فيما سبق من أحب األشياء إىل الفقراء أن يطبخ هلم الطعام واللحم 

، وقال هؤالء الذين أجازوا تغيري الوصية  اآلن الدراهم أحب إليهم ومشاريع أخرى أنفعويأكلون لكن 

جل ر إىل ما هو أفضل قالوا إن الرسول صلى اهللا عليه وسلم أجاز تغيري النذر مع وجوبه ملا هو أفضل فال

اهنا صل ه( الذي جاء إليه وقال إين نذرت إن فتح اهللا عليك مكة أن أصلي يف بيت املقدس قال 

شأنك ( قال  أو كالم هذا معناه نعم )فأعاد عليه قال صل هاهنا فأعاد الثالثة فقال اصنع ما شئت 

؛ والذي أرى يف هذه املسألة أنه  فهذا دليل على تغيري الشيء إىل ما هو أفضل)  إذا، قال شأنك إذا

و كانت الوصية على أوالده إذا كانت الوصية يف معني فإنه ال جيوز تغيريه لتعلق حق املعني ا كما ل

لتعلق  ؟ ، وقف على أوالده فإنه ال جيوز أن يغري ملاذا ، أو مثال وقفة مثال، الوصية ألوالده وال وارث له

حق الغري املعني به أما إذا كان على غري معني كما لو كان على املساجد فرأينا أن اجلهاد أن صرفه 

يضطرون إىل إنقاذهم من  فأصاب املسلمني مصابا نعم ملساجد، على ا للجهاد أوىل صرفناه للجهاد

؛ املهم أن الذي نرى يف هذه املسألة أمنا ال يف الوصية وال  اجلوع  والعري إذا صرفها إىل هذا أفضل وأوىل

؛ أما  يف الوقف أمنا كان على معني فإنه ال يغري إىل غريه لتعلق حق املعني به ؛ شخص معني كيف غريه

جهة فالفقراء واملساجد وطبع الكتب وما أشبه ذلك فإنه ال حرج أن يصرف إىل ما هو إذا كان على 

إن   السائل :نعم؟  الشيخ :إن كان دارا يا شيخ؟  السائل :  ؛ أفضل ألنه أنفع للموصي واملوقف وأصلح

ملسجد ال مسألة يعين إذا رأى ا السائل :؛  كل واحد سواء دار أو غري دار الشيخ :كان دارا أو ما ؟ 



نعم ذلك املسجد لو تعطل مثال ورحل الناس عن حملته فال حرج أن يبيعه وينقله إىل   الشيخ : ينط  ؟

كيف  السائل : وكذلك الدار لغرض على غري معني ؛ الشيخ :؟  والدار كذلك السائل :؛  مكان آخر

من يغريها  السائل : اعتبار األفضل نعم )) فأصلح بينهم ((جييب عليه إن قوله:  الشيخ :جييب عليه ؟ 

؛  أقارب؛ ألن الوصية البد فيها من وصي فإن مل يكن وصي خاص فالويل العام  غريه الويلي الشيخ : ؟

إىل هذا فإنه جيب على احلاكم  صلإذا مل ي الشيخ :؟  قد يكون ال حيسن معرفة األمور السائل :

وقاف العام هكذا أما اخلاصة فشأنه ما تتغري أما األوقاف الشرعي أن يضم إليه أمني عادل ما ختل لأل

العامة البد إذا كان الوقف ناظر عليها الوقف أو الوصية إذا كان إما لعدم قوته أو لعدم أمانته فإنه يضم 

؛ وما  ومن فوائد اآلية الكرمية: إثبات امسني من أمساء اهللا ومها: الغفور والرحيم  ؛ إليه من يقوم باألمر

؛  ومن فوائد اآلية: فضيلة اإلصالح . )) فإن اهللا غفور رحيم ((لقوله:  مناه من وصف وحكم نعمتض

حيث إن اإلصالح اآلن صار فيه اخلري وهو درء اإلمث عن املوصي وإزالة  )) فأصلح بينهم ((لقوله: 

 إن اهللا غفور رحيمفأصلح بينهم فال إثم عليه  ((؛ لقوله:  العداوة والشحناء بني املوصى إليه والورثة

يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما   ((قال اهللا تعاىل:   ؟ . مث نبدأ الدرس اجلديد اآلن ))

أوال اخلطاب للنداء تقدم أنه يدل على تنبيه املخاطب  )) كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون

؛ ثانيا تعليق هذا  فكأنه يقول انتبه )) يا أيها الذين ((:  ؛ وهلذا وجه إليه بالنداء ألمر ذي شأن

 ؛ وثانيا: أن هذا من مقتضى اإلميان يدل على فيه ثالث فوائد؛ أوال: اإلغراء باالنتساب بوصف اإلميان

يا  ((؛ أم وجه كونه مفيدا لإلغراء فألن مناداة اإلنسان ذا الوصف  ؛ وثالث: أن تركه نقص يف اإلميان

؛ وهلذا لو قلت يا رجل افعل هكذا  تستلزم حثهم على هذا الشيء بسبب إميام )) أيها الذين آمنوا

؛ أما كونه  هذا السبب أنه يفيد اإلغراءانتفى وصف الرجولة على فعله وكأنك إذا مل تفعله  هذا يغنيك

لو  ؛ وأما كونه نقصا فيما يفيد أنه مقتضى اإلميان فألنه وجه إىل املؤمنني فكان ذلك مقتضى إميام



ختلف فألنه ملا خص به للمؤمن علم أنه من صفاته وإذا فاتت امتثال اإلميان أو فات شيء منها صار 

أي  )) كتب عليكم ((؛  إذا نفرض من هذا إىل أن الصيام مما يعتىن به ويؤمت به ؛ ذلك نقصا يف اإلميان

 )) ((كتب عليكم الصيامهذه نائب الفاعل ))  الصيام ((؛  فرض والذي فرضه هو اهللا سبحانه وتعاىل

 إني نذرت للرحمن صوم ((: اإلمساك ومنه قوله تعاىل:  ؛ والصيام يف اللغة فهو نائب الفاعل املرفوع

: التعبد  أما يف الشرع فإنه ))؛ فلن أكلم اليوم إنسيا ((:  ؟ إمساكا عن الكالم بدليل قوهلا يعين ا))

كما كتب على  : ((؛ وقوله رات من طلوع الفجر إىل غروب الشمسهللا سبحانه وتعاىل برتك املفط

الكاف هذه حرف جر فتفيد التشبيه ولكنه تشبيه للكتابة بالكتابة وليس  )) الذين من قبلكم

 وهذا أعين التشبيه بالفعل دون من وقع عليه الفعل هذا أمر مطرد )) كما كتب ((للمكتوب باملكتوب 

؟ للرؤية  التشبيه هنا للرؤية وال للمرئي باملرئي ) ترون القمر ليلة البدرإنكم سترون ربكم كما  (؛ 

نقول هنا  كما كتب )) ((؛ فقوله:  بالرؤية ألن الكاف دخلت على الفعل الذي يؤول إىل املصدر

هنا  ماككتابته؛ وهلذا نقول  ؟ بالكتابة بالكتابة أي ؟ املكتوب باملكتوب وال الكتابة بالكتابة تشبيه

؟ من األمم السابقة، يعم  من من )) على الذين من قبلكم ((؛ وقوله:  امسا موصوال س مصدريةولي

 اليهود والنصارى ومن قبلهم كلهم كتب عليهم الصيام ولكنه ال يلزم أن يكون كصيامنا يف الوقت والزمن

الفائدة األوىل: التسلية هذا التشبيه فيه فائدتان لنا؛ ))  كما كتب على الذين من قبلكم ((؛ وقوله: 

وأثقاال ذا الصوم السيما  صاالوالتأسي مبن سبق حىت ال تقول هذه األمة إن اهللا سبحانه وتعاىل محلنا آ

يف أيام الصيف فيقال اطمئنوا يف األمر كنتم مسبوقني به والشك أن اإلنسان إذا ذكر له من شاركه يف 

ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب  ((ىل: أمر شاق فإنه يهون عليه ودليل ذلك قوله تعا

؛ بل هنا يف الدنيا إذا اشرتك الناس يف العذاب هان  يعين لن ينفعكم اشرتاككم يف العذاب )) مشتركون



أسلي       وما يبكون مثل أخي لكن عليهم وهلذا قالت خنساء يف رثاء أخيها صخر:                  

  النفس عنه بالتأسي 

  على إخوانهم لقتلت نفس   ال كثرة الباكين حولي    ولو

   أسلي النفس عنه بالتأسي  وما يبكون مثل أخي ولكن  

فهؤالء يف النار ما ينفعون االشرتاك يف العذاب أن يهون عليهم ؛ كذلك هنا ملا ذكر اهللا أنه فرض علينا 

محلنا ما مل حتمل األمم السابقة هذه أنه فرض على من قبلنا حىت نطمئن وال نقول إننا الصيام بني 

الفائدة الثانية لنا يف ذكر كتابته على من سبقنا: بيان أن هذه األمة كملت هلا الفضائل كما   واحدة؛

يرتك طعامه  ؛ و الريب أن الصيام هللا عزوجل من أعظم الفضائل أن اإلنسان كملت األمم السابقة

ل ومن أجل هذا اختص اهللا ثوام لنفسه اختصه لنفسه وشهوته وشرابه اشهى ما يكون إليه هللا عزوج

(كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى سبع مائة ضعف إال الصوم فإنه لي وأنا فقال: 

نعم هذا من نعمة اهللا علينا ألنه ملا فرض اهللا علينا أجزي به يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي ) 

وأيضا يتأسى بذلك ما دام أن هذا مفروض على غرينا فهو  لسالمة ؛بني أنه قد فرض على من سبقنا ا

  ؛ اآلن الناس   مهني علينا



 

 

؛ وما جاء سوى ذلك من مصاحل بدنية أو  ؛ هذه هي حكمة الشرعية التعبدية للصوم وجل أي تتقون اهللا عز

؛ وأنا يؤسفين كثريا أن يركز بعض الناس على فوائد  مصاحل اجتماعية فإا تبع وإال ففيه مصاحل بدنية واجتماعية

ال يركز عليه وكأنه ما شرع إال هلا ألن هذا يذهب الصوم البدنية واالجتماعية أنا ال أقول ال تذكر، تذكر لكن 

روح الصيام وهو التعبد هللا به فإذا قيل لإلنسان أنت إذا صمت صار يف هذا زوال للفضالت اليت يف بدنك من 

الطعام وصار يف هذا كذا وكذا من فوائد الطبية وصار يف هذا أيضا تذكري لك بإخوانك الفقراء حىت تواسيهم 

؛ حنن ال نقول هكذا وننسى األصل الذي من أجله كتب الصيام وهو تقوى اهللا  ه ذلك من أمورمبالك وما أشب

من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس هللا حاجة في أن  (وهلذا قال الرسول عليه الصالة والسالم: 

ىل أن آيت لكم بشاهد ؛ والتقوى فيه ظاهرة جدا وال حاجة إ هذا هو احلكمة من الصوم ) يدع طعامه وشرابه

واإلنسان مبجرد  وجل يف أيام الصيف نعم وأنتم تصومون رمضان وحتسون مبا يكون بنفوسكم من تقوى اهللا عز

هي من مقتضى اليت  ةما تكون لنفسه أو يشعر نفسه أنه ترك مالذه هللا الشك أنه يقول إذا تركت هذه املالذ

ن هذا الشك أنه ميأل قلبه حمبة هللا وتعظيما له ونورا وإميانا فإ الطبيعة وحتث عليها الطبيعة حثا عظيما نعم

هنا مطلقة  )) لعلكم تتقون ((؟  شيخ السائل :  . )) لعلكم تتقون : ((وطمأنينة وهذا هو السر يف قوله تعاىل

ال ما له وجه الصواب أنكم لعلكم تتقون اهللا ألن التقوى إذا أطلقت فهي هذا تقوى اهللا الشيخ : ؟  هل له وجه

؟  قد يقول قائل إن التقوى غالبا يكون يف السائل :  وما أشبه ذلك نعم))  تقوىلوتعاونوا على البر وا ((مثل: 

؛   إنسان إذا شبعوغري النوم ما جربت يا وليد، الشبع هو الذين يدعوا إىل التعب واالنكسار، وإىل النوم الشيخ : 

؛ تأثري يعرفها أرباب السلوك حنن ما نعرفها ألننا  لكن الشك أن هذا التعب وهذا االنكسار له تأثري على القلب

ح عظيم للقلب إذا كان يف احلدود الشرعية أنا لكن على كل حال أرباب السلوك يعرفون هذا فله إصال  إذايعين

لكن له تأثري السيما إذا  كلوا من طيبات ما رزقنكم واشكروا اهللا )) ((ال   ئمأنت صاما أقول تروح وتأكل 

أياما  )) أياما معدودات ((مث قال: طيب   . اقرتن به أن اإلنسان يشعر به بأنه يتعبد هللا وهذا له فائدة عظيمة



 

 

؟  ؟ مها مر علينا من كالم ابن مالك ألن الصيام مصدر يعمل عمل فعل وال ال )) الصيام ((هذه مفعول لقوله: 

يعين كتب عليكم أن تصوموا أياما  )) أياما ((؟ فالصيام عمل يف قوله:  ويش هو؟  املهم هو اآلن مع أل فهمت

؛ والنكرة تفيد القلة وتفيد الكثرة وتفيد العظمة وتفيد اهلون  نكرة))  (( أياما معدودات؛ وقوله:  معدودات

أفادت القلة يعين هذا الصيام ليس أشهرا ليس سنوات ليس  )) معدودات ((حسب السياق ملا قرنت هنا بقوله: 

ع ال خيفاكم أا من صيغ مجع القلة ألن مج )) معدودات (( ؛ و أيام معدودات قليلة, أسابيع ولكنه أيش؟ أيام 

وجل قليلة إذا حسبت  مذكر السامل ومجع مؤنث السامل من صيغ مجع القلة يعين فهي أيام قليلة وصدق اهللا عز

مث قال يف  )) أياما معدودات ((ثالثني يوم من ثالمثائة وستني يوم قليلة ومع ذلك فيها هذا القول العظيم: 

املريض واملسافر يشمل  )) ذين آمنوا كتب عليكميا أيها ال (( كتبألن  ))  (( كتب عليكماالستثناء من قوله: 

شرطية  )) من  )) (( فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ((: لكن قال ؛  والقادر والعاجز

خربه حمذوف والتقدير: فعليه عدة من  أوعدة مبتد اجلملة جواب الشرطفعدة ))  ((فعل الشرط  )) كان (( و

))  فمن كان منكم مريضا (( وقوله: ه حمذوف والتقدير: اجلواب عدة نعم؛أأيام أخر؛ وجيوز أن تكون خربا مبتد

مريضا أخذ بعض أهل العلم بظاهره وقال أي مرض يصيب اإلنسان فله أن يفطر، أي مرض يصيب اإلنسان فله 

من كان منكم  ((ه إنه إمنا استثين املريض ملشقة الصوم عليه وعلى هذا فنقول أن يفطر ولكن يف هذا نظر ووجه

؛ أو يفوت به العالج   مرضا يشق عليه الصوم أو يتأخر به الربء؛ يعين ما يشق عليه لكن يتأخر به الربء )) مرضا

تأثريا على هذا املرض ؛ فاملهم إذا كان للصوم  كما لو قال له الطبيب خذ حبوبا كل أربع ساعات وما أشبه ذلك

رس فصار معه فصل بسبب ديف ؛ أما مريض  مبشقة أو بتأخر برء أو اختالط يف العالج فإنه جيوز له أن يفطر

شوكة صار  ؛ أو يف أصبعه رس ولكنه يتحمل الصيام بدون مشقة نقول له أفطر؟ ما نقول له أفطردوجع ال

؛ فإذا أيضا ال نقول له أفطر؛ فاملرض مل يؤثر عليه إطالقالكنه ال يشق عليه الصوم هذا  الفطور من أجلها نعم

 )) أو على سفر ((وقوله:   ؟ قلنا التخصيص مفهوم من العلة . قال قائل: حنتاج الدليل إىل هذا التخصيص



 

 

على سفر؛ ما قال أو مسافرا مع أنه قال يف األول مريضا ومل يقل يف مرض  فالبد أن يكون هناك حكمة يف 

؟ احلكمة من قال إن من عزم على الرحيل فله اإلفطار ولو كان يف وسط بلده   احلكمةهي عبري فما اختالف الت

أو على  ((فإنه يظهر متاما معىن قوله:  ) إنه هو السنة(  كما هو مروي عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه وقال

  ؛ وهلذا يقول الشاعر:  بأن املتهيئ للسفر املرحتل لو ما خرج وصار يف السفر حقيقة فإنه على سفر )) سفر

  مر الجراد على زرعي فقلت له     ال تأكلن وال تسعى بإفسادي    

  فقال إنا على سفر البد من زاد   فقام خطيب منهم فوق سنبلة   

فعدة  ((قوله:  )) مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرفمن كان منكم  ((  ؛ الشاهد قوله: إنا على سفر

إما أا  )) عدة ((؛ مث إن:  هذه على تقدير فعل حمذوف والتقدير: فأفطر فعدة من أيام أخر )) من أيام أخر

، أو فاملكتوب عدة من  حمذوف تقدير: فالواجب عدة أخربها حمذوف تقدير: فعليه عدة؛ أو أا خرب مبتدأ مبتد

 الطالب : هذا التشبيه ألي شيء يا مصطفى؟))  كتب عليكم الصيام كما كتب ((قوله تعاىل:   . أخرأيام 

ما نظريها أو هل  الشيخ :،  الالطالب : أي نعم وليس املكتوب باملكتوب ؟  الشيخ : ، تشبيه كتاب بالكتاب

إنكم  (مثل قول النيب صلى اهللا عليه وسلم: الطالب :  ؟على ما قلت  يدلهناك شاهد يف مثل هذه الرتكيب 

فهنا قطع عن التشبيه  ) إنك سترون ربكم كما ترون القمر ( الشيخ :)  ترون اهللا كما ترون القمر ليلة البدر

مصدرية  الشيخ :ما مصدرية، الطالب : ؟  ما هنا )) كما كتب ((؛ طيب قوله:  للرؤية بالرؤية ال للمرئي باملرئي

لعل معناها  )) لعلكم تتقون ((؛ قوله:  ، نعم صح نعم الشيخ :ما تصلح، الطالب : موصولة؟  نعم، ما تصلح

الطالب : ؟  ويش إعرابه))  أياما ((لتعليل يعين ألجل أن تتقون؛  الشيخ :معىن لعل؟ تعليل، الطالب : يا أمحد؟ 

يعين كتب نائب   مفعول لكتب : الشيخ )) ((كتب مفعول لـالطالب : ؟  مفعول أليش الشيخ :،  أياما مفعول

؟ أي نعم، وهذا الصيام ينصب مفعوال به؟  مفعول الصيام الشيخ :،  مفعول الصيامالطالب : ؛ مفعول أليش؟ 



 

 

 الشيخ :مفعول لفعل حمذوف ، الطالب : ؛ ال،  ما ينصب ألنه اسم الشيخ :،  ما ينصب ألنه الطالب :  نعم،

؛ طيب وهنا حيل حمله فعل إن كان فعل معا أو ما حيل حمله  ، أيام تقول ؟ نعم ويش التقدير؟ تقدير: فعليه، فعليه

 ((؛ طيب ما احلكمة من قوله تعاىل:  ؛ فهو إذا مفعول الصيام يعين: كتب عليكم أن تصوموا أياما معدودات

الشيخ ؛  قليلشيء هي  وإمناليبني اهللا تعاىل بأن هذه األيام ما هي كثرية الطالب : ؟  عبد اهللا )) أياما معدودات

صح ختفيف من اهللا على املكلف؛ أما ما أسأل  الشيخ :،  ختفيف على العبادالطالب : ؟  أيش احلكمة منها :

؛ نقول هذه من أجل ختفيف األمر على املكلف يقتضي؛ يعين كما لو أقول  ملاذا كانت أياما أسأل ملاذا عرب بأيام

فمن كان منكم مريضا أو  ((طيب قوله:  ؛  ليايل قليلة أو ما أشبه ذلكلك ما هي إال أيام قليلة أو ما هي إال

الشيخ نعم؛ الطالب : هل املراد مطلق املرض؟   الشيخ : ؟ نعمالطالب : هل املراد مطلق املرض؟  )) على سفر

الشيخ أي مرض يكون،  الطالب :  أي مرض يكون؟  الشيخ : ، أي مرض عامالطالب : ؟  أي مرض يكون :

الطالب ؛  ولكن املراد من هو الشيخ :؛  هو ظاهر قوله كذا ولكن الصحيح غري ذلكالطالب : ؟  طيب توافق :

أيه أحسنت  الشيخ :املراد هو الصيام الذي مرض الذي يشق معه الصيام أو يتأخر معه الشفاء أو يعارض ؛ : 

قوله   . من العلة واحلكمة متام الشيخ :؛  يؤخذ من العلةالطالب : ؛  زين وهذا التقييد الذي قيدنا به الظاهر

 أو على سفر ((طيب قوله:  الشيخ :؛  السفر؟ ما أخذناه الطالب :ما هو السفر ؟  )) أو على سفر ((تعاىل: 

وإذا ضربتم في  ((وبلفظ:  ))، أو على سفر ((السفر جاء يف القرآن ويف السنة وجاء يف القرآن بلفظ:  ))

؛ ومل حيدد اهللا سبحانه وتعاىل وال رسوله  وما أشبه ذلك )) ون يضربون في األرضآخر و  ((: وبلفظ )) األرض

، ما يف القرآن إن السفر حمدد  ؛ ومن أراد أن يتبني ذلك فلرياجع ، ال مسافة وال زمنا مسافة وال زمنا هلذا السفر

ساحون ينسحون األرض حىت مبسافة يقطعها اإلنسان وليس هناك يف عهد الرسول صلى اهللا عليه وسلم أناس م

؛ ألن الذين حيددون املسافة حيددون إىل شعرة الربدو يعين  يدركوا الذراع والشرب واألمنلة وحبة الشعري وشعرة الربدو

حدد الرمل تفرق بني املسافر وغري املسافر الذي من ون احلبة غري مسافر والذي من ورائها مسافر هذا يقول شيخ 



 

 

وال فيه نص صحيح يعرف هذا التقدير ذه املسافة وسلم  عن رسول اهللا صلى اهللا عليهاإلسالم ما هو ما ورد 

؛ كذلك أيضا مل يقيد السفر بزمن وهلذا اضطربت أقوال أهل العلم يف هذه املسألة على أقوال تبلغ  وهذا صحيح

م رمحه اهللا له قاعدة معروفة ؟ شيخ اإلسال حنو العشرة ما هو السفر أ حيدد بزمان أم حيدد مبسافة أم حيدد بالعرف

وهو أن كل شيء أطلقه الشارع ومل حيد له احلد فإن الرجوع فيه إىل العرف فما تعارفه الناس فهو انطبق عليه 

؛ قال فما عده الناس سفرا حبيث يقال فالن سافر حبيث يعد له الزاد واملزاد ويتهيأ له فهو  احلكم وذكر منه السفر

؛ وقال آخرون إذا  بعض العلماء إنه إذا خرج ثالثة أميال مطلقا وإن مل يسم سفرا قصر؛ وقال  سفر وما ال فال

كان النبي صلى اهللا عليه وسلم إذا خرج ثالثة أميال أو فراسخ  (خرج ثالثة فراسخ احلديث أنس بن مالك: 

عتني إذا خرج هذه قال فعل هذا يقول مادام الرسول صلى اهللا عليه وسلم يصلي رك)  ـ شك شعبة ـ صلى ركعتين

بأقل أو  خرج ؛ ولكن قال شيخ اإلسالم رمحه اهللا إن هذا حكاية حلال وقع فال ندري لو املسافة فإننا نأخذ ا

؛ ولكنك إذا تأملت لفظ  لكن إذا خرج أقل ؛ أكثر على كل حال يقصر بالشك ألنه من باب أوىل ؛ أكثر

، إذا خرج،  : إذا خرج ثالث نه ال قصر فيه ألنه يقولاحلديث وجدت أنه أقل من ذلك ما احلديث يدل على أ

؟ ثالثة فراسخ،  ؛ أيهما أحوط أقل الشيء هي ثالثة أميال أو فراسخ فمفهومه إذا خرج أقل فإنه ال قصر فنقول

، يرون مدة مسافة القصر ستة  ؛ لكن عامة أهل العلم وأكثر أهل العلم يرونه ستة عشر فرسخا ثالثة فراسخ

؛ وعلى هذا فنقول مادامت املسألة ليس فيها حد بني  فما بلغها فهو قصر وما دوا فليس بقصرعشر فرسخا 

شرعا فإنه إذا خرج هذه املسافة اليت كان الرسول عليه الصالة والسالم يصليها ركعتني قصر فما دوا حمل شك 

فإنه يقصر إال أنه مل يعد سفرا مثل ، األصل اإلمتام فيتم وما خرج عن الثالثة  ؟ اإلكمال ؟ أيش األصل واألصل

رجل خرج مبسافة ثالثة فراسخ ورجع من يومه فإنه ال يعد مسافرا حىت يف العرف ال يعد مسافرا فال يثبت له 

؛ فصار السفر اآلن إما أن  حكم السفر؛ لكن لو خرج رجل ثالثة فراسخ وأقام مدة ذا املكان فإنه يعد مسافرا

التعبري اختلف  )) أو على سفر ((وقوله سبحانه وتعاىل:   ن بالزمن حسب العرف .يكون مبسافة وإما أن يكو 



 

 

أو على  ((ويف السفر قال: ))  فمن كان منكم مريضا ((ومل يقل ومن كان فيه مرض  )) مريضا ((يف قوله: 

، تكون له  أن املسافر قد تكون له حالة تشبه اإلقامة ؟ قد يقال احلكمة ـ واهللا أعلم ـ ما هي احلكمة )) سفر

فهو يف احلقيقة ما كأنه مسافر لكنه أيش؟   بلد مسرتحيا مطمئنا مستظال نعمحال تشبه اإلقامة مثل ما لو أقام يف

لكنه على سفر ما نيته اإلقامة مثل ما حصل للرسول صلى اهللا عليه وسلم يف غزوة فتح فإنه أقام يف مكة تسعة 

شر يوما وهو يقصر الصالة وقد أفطر حىت انسلخ الشهر كما يف حديث ابن عباس الذي يف البخاري؛ الرسول ع

، هو ومقيم على حد سواء لكنه يف احلقيقة  ؟ كأنه مقيم صلى اهللا عليه وسلم هنا باعتباره يف بلد ويش يعترب

؛ هذه  حاجته مث يرجع فهنا نقول إنه على سفر على سفر ما نيته اإلقامة نيته أن يبقى يف هذا املكان ملدة مبقدار

: أن املتهيئ للسفر كاخلارج فيه مثال أن اإلنسان عزم على أنه  ؛ فائدة أخرى على رأي بعض أهل العلم فائدة

ميشي بعد الظهر يف رمضان وهذا متهيئ يهيأ أفشه حيمل متاعه وما أشبه ذلك يقولون وإن كان يف بلده فإنه جيوز 

؛ لكن احلديث هذا فيه مقال  ) إنه من السنة( كان أنس بن مالك رضي اهللا عنه يفعل ذلك ويقول ؛ و  أن يفطر

؛ وهذا قالوا خري من كونه  ؛ لكن على رأي من أثبته يقول إن اإلنسان إذا عزم على السفر أصبح مفطرا عنه

ومنهم أئمة األربعة على خالف ؛ لكن مجهور أهل العلم  يصوم مث إذا خرج أفطر ألنه مل يدخل يف العبادة أصال

هذا القول على أنه ال حيق له الفطر إال إذا خرج على خالف بينهم أيضا هل جيوز مل سافر يف أثناء اليوم وهو 

إذا  الشيخ :؛ يأ  هل يفطر إذاالسائل :  صائم أن يفطر أم ال والصحيح أنه يفطر لداللة السنة على ذلك .

ال ما أرى هذا ما أرى ألن احلديث فيه مقال أن نأخذ منه شيء  واألصل  يخ :الش؟  يأإذا السائل : أيش؟ 

رمبا يتأخر السائل : ؛  وجوب الصوم واحلمد هللا إذا خرج مادام إذا خرج له أن يفطر خيرج صائما وإذا شاء أفطر

حيمل   وميشي لكن نعم خصوصا وقتنا اآلن ألن اآلن إنسان مربوط بغريه بنسبة األسفار؛ باألول واحد  الشيخ :

فعدة معروف أن مجهور أهل  )) فعدة من أيام أخر ((بقينا قوله تعاىل:   . اآلن خصوصا بالطائرات مربوط بغريه

؛ وقال أهل الظاهر إنه ال العلم ما عدا أهل الظاهر يقولون إن اآلية على تقدير حمذوف وهو: فأفطر فعليه عدة



 

 

فمن   ((؛ وعلى هذا  بني احلذف وعدم احلذف فاألصل عدم احلذفتقدير ألن األصل عدمه فإذا دار الكالم 

من أيام  ((؛ فلو صام مل جيزئه ألن اهللا أوجب عليه العدة  ففرضه عدة من أيام أخر )) كان مريضا أو على سفر

لقوة تعليله ؛ وهذا القول لو ال وجود السنة لكان قويا  ؛ فعليه لو صام مل جيزئه أخر أي مغايرة هلذه األيام )) أخر

؛ وذلك أنه ثبت الصحابة مع النيب صلى اهللا عليه وسلم  ولكن السنة بينت أن اآلية البد فيها من تقدير فأفطر

؛ ولو كان الصوم حراما ما فعله  منهم الصائم ومنهم املفطر فلم يعب الصائم على املفطر وال املفطر على الصائم

ل قد كان عليه الصالة والسالم يصوم يف رمضان كما يف حديث أيب الصحابة حبضرة النيب صلى اهللا عليه وسلم ب

كنا مع النبي صلى اهللا عليه وسلم في رمضان في شدة الحر وأكثرنا ظال صاحب الكساء فمنا  (:  الدرداء

السائل : )  من يتقي الشمس بيده وما فينا صائم إال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وعبد اهللا بن رواحة

؛ فهذا دليل على جواز الصوم يف السفر؛ مث إن الرسول صلى اهللا  ، يف سفر يف سفر الشيخ :؟  سفرهذا يف 

عليه وسلم أيضا صام حىت جاء الناس إليه فقالوا يا رسول اهللا إن الناس قد شق عليهم الصيام وإم ينتظرون ماذا 

رون إليه وأفطر يف أثناء النهار فهذا دليل تفعل فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشربه وهو على ناقته والناس ينظ

فعدة من أيام  ((وليس بواجب ـ واحلمد هللا ـ أن يفطر؛ وقوله:  ؟ على جواز الصوم يف السفر وهو احلق على أيش

؛ أيام نكرة فنستفيد أنه لو صام عن أيام الصيف أيام شتاء جيزي وال ال؟  أيام ما قال من األيام األخر )) أخر

وفيه إن شاء اهللا نذكر يف الفوائد إىل أن واجب  )) من أيام أخر ((؛  مبعىن مغايرة )) أخر ((ام نكرة جيزي ألن أي

وعلى الذين  )) (( وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ((  )) فعدة من أيام أخر ((؛  األيام دون الشهر

 طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وعلى الذين يطيقونه فدية ((ملا أوجب الصيام قال:  )) يطيقونه

وأن الصيام على املطيع إما أن يفدي  )) كتب عليكم الصيام ((كأن هذا هذه اجلملة كأا تفصيل لقوله:  ))

الطاقة مبعىن القدرة أي يقدرون عليه هذا هو ))  وعلى الذين يطيقونه ((؛ وقوله:  وإما أن يصوم والصوم خري له

أي يبلغ الطاقة منهم حىت يصبح  )) يطيقونه ((؛ وقال بعض أهل العلم  إن شاء اهللا تعاىلالصواب كما سيأيت 



 

 

؛ وقال اآلخرون إن يف اآلية حذفا والتقدير:  ؛ فمعىن يطيقونه يطوقونه أي تكلفونه ويشق عليهم شاقا عليهم

هذا القول يقتضي تفسري ؛ وهذا القول أضعفها ألن  ، وعلى الذين ال يطيقونه وعلى الذين ال يطيقونه فدية

؛ أما من قال  ؛ وهذا تفسري لضده وال يستقيم وهذا يقول: ال يطيقونه )) يطيقونه ((املثبت باملنفي اهللا يقول: 

يطيقونه أي يبلغ طاقتهم حىت يشق عليهم فهذا له وجه لكن ما ثبت يف الصحيحني من حديث سلمة بن 

 وأن تصوموا خير لكم ((؛ ألن القول يف آخرها  ل على ضعفهاألكوع يدل على ضعفه بل وظاهر اآلية أيضا يد

يدل على أن هؤالء يستطيعون الصيام وأنه خوطب به من يستطيع وحديث سلمة بن أكوع يف الصحيحني  ))

شهر  ((أنه أول ما فرض الصيام كان اإلنسان خمريا بني أن يصوم ويتبعه مث أوجب اهللا الصوم يف اآلية اليت بعدها 

 )) فدية ((أي يستطيعونه؛  )) يطيقونه ((وهذا هو القول الراجح إن معىن ))  الذي أنزل فيه القرآنرمضان 

؛  )) وعلى الذين يطيقونه ((مؤخر خربه :  أمبتد الشيخ :مؤخر،  أمبتد الطالب :؟ أ فدية هذه خرب وال مبتد

الصوم متعلق بك وأنك مكلف به ؛ واألصل أن  أي فداء عن الصوم يفتدي به عن الصوم )) فدية ((وقوله: 

 ((هذه عطف بيان لقوله:  )) طعام ((وقوله:  )) فدية ((؟ بطعام مسكني  فكف نفسك من هذا التكليف مباذا

؟ يوزع  طعام مسكني هل يوزع على األفراد أو على اجلملة )) طعام مسكين ((؛ هذه فدية  ألا تبينه )) فدية

؛  طعام مسكني وليس املعىن عليهم طعام مسكني لكل شهر بل لكل يوم ؛ يعين عليهم بكل يوم على األفراد

؟ ومساكني مجع فكما أن األيام اليت عليهم  عرفتم )) طعام مساكين ((ويدعوا لذالك القراءة الثاين يف اآلية: 

ات فيها قراء )) فدية طعام مسكين ((؛ وقوله:  مجع فكذلك املساكني الذين يطعمون البد أن يكونوا مجعا

؛  اإلضافة واجلمع مساكني   )) فدية طعام مساكين )) (( فدية طعام مساكين ((عندي نشوف القراءة األوىل: 

 توافق اليت يف املصحف )) فدية طعام مساكين ((؛ قراءة ثانية:  فدية طعام فدية فدية طعام مساكني هذه واحدة

 )) فدية طعام مساكين ((؛ ففيها أيضا ثالث قراءات:  ، إال أا باجلمع ؟ باجلمع نعم ، إال أا ؟ أي نعم

؛ فدية فدية طعام أي فدية من  وهذه من باب إضافة الشيء إىل نوعه كما أقول: خامت حديد أي من حديد



 

 

وهي على ما يف مصحف  )) فدية طعام مساكين ((؛ أما القراء الثالثة اليت خالف املصحف:  طعام مساكني

لكنها بينت أن املراد باملسكني اجلنس وأنه موزع على األفراد وأن املراد فدية لكل يوم  أصل بيانفيكون الطعام 

 الطالب :؟  ما فيه؛ بني قدره الشيخ :،  ال الطالب :؟  طعام بني نوعه )) طعام مساكين ((؛ وقوله:  مسكني

لكن نوعه مل يبني وال  ، أي جنسه طعام زين جنسه طعام الشيخ :؛  ال  الطالب : ؟ بني جنسه الشيخ :؛  ال

؛ إذا نرجع إىل مسمى الطعام فما مسي طعاما كفى؛ فإذا كنا يف بلد ال يطعمون إىل اللحم ناس ما عندهم  قدره

 ، السمك الطالب :؟  إال اللحم واحليتان على شاطئ البحر يأكلون من الطيور ومن األمساك ويش يصري الطعام

 الشيخ :؛  زرع الطالب :؟  أمساك اللحم كذا وال ال؟ إذا كنا يف بلد ال يأكلون إال الزرع يكون الطعام  الشيخ :

؛ فيتبني ذا ضعف من يقيد الطعام بأنه ما جيزئ يف  ؟ ما جيزي إذا كنا يف بلد ال يطعمون الشعري؟ ما جيزي

لتمر والشعري والزبيب فقط وهي: الرب وا الفطرة مث يقودون الذي جيزئ يف الفطرة كم من صنف ؟ مخسة أصناف

؛ املقدار، املقدار مل يبني وعلى هذا لو غدا  لكن الصواب عموم اآلية ما مسي طعاما فهو كاف واألقط نعم

صار يصنع طعاما فيدعوا إليه ؛ وهلذا كان أنس بن مالك رضي اهللا عنه  ؟ أجزأهم املساكني أو عشاهم أجزأهم

؛ وقال بعض أهل العلم إنه البد أن يكون  ؟ عن صوم رمضان ألن اهللا أطلق طعام ثالثني مسكينا ويكفيه عن

؟ دليلهم على نصف الصاع أن  ؛ طيب ما دليلهم على نصف صاع الطعام مدا من بر أو نصف صاع من غريه

ة له أطعم ست( الرسول صلى اهللا عليه وسلم قال لكعب بن عجرة حينما أذن له يف حلق رأسه وهو حمرم قال 

لكل مسكني نصف صاع قالوا فهذا تقدير من الرسول صلى اهللا عليه  ) مساكين لكل مسكين نصف صاع

فمن قال إن  )) ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ((؛ الذي يف القرآن:  وسلم يف شيء مطلق من القرآن

 أا مؤمنةبمثل ما محلنا اآلية املطلقة يف حترير الرقبة على اآلية املقيدة  املطلقة حتمل على هذه اآلية نعم اآليات

قالوا فحمل اآلية املطلقة على اآلية املقيدة بوصف كحمل اآلية املطلقة على اآلية املقيدة يف القدر ألن حقيقة 

وصفته   الشيخ :،  نعم الطالب :؛ فأنا إذا قلت عندي بر قدره عشرة أصواع وصفته وال ال؟  القدر وصف موافق



 

 

إذا كان يريد أن يفرقه عليه بدون أن  املطلق يف مجيع أنواع الطعام نعمكما لو قلت عندي بر طيب قالوا فيحمل 

؛ وأما الذين قالوا وأما دليل املد من الرب فدليلهم أن معاوية رضي اهللا عنه ملا قدم  عليه حيمل على هذا املقيد

فعدل الناس يف وقته عن  ) إني أرى مدا من هذه يعدل مدين من الشعير( ا قال املدينة وإذا الرب قد كثر فيه

من الصحابة مثل أيب  عارضه من عارضهإخراج الفطرة من صاع إىل نصف الصاع لكن معاوية رضي اهللا عنه 

) أنا ال أزال أخرجه كما كنت أخرجه على عهد النبي صلى اهللا عليه وسلم ( سعيد رضي اهللا عنه ألنه قال 

والشك أن ما ذهب إليه أبو سعيد رضي اهللا عنه هو احلق يف مسألة الفطرة ألن الرسول صلى اهللا عليه وسلم 

 فرض النبي صلى اهللا( ؛ وقيد، ومن متر ومن شعري كما يف حديث ابن عمر:  عني الفطرة من أصناف خمتلفة

كنا نخرجها صاعا من طعام  (وأبو سعيد قال:  ) عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير

الرب ما ذكر ألنه يف عهد الرسول صلى اهللا عليه وسلم  نعم وكان الطعام يومئذ الشعير والتمر والزبيب واألقط )

ذكر الرب يف مسألة الفطرة وعلى هذا فنقول إن قليل جدا ما كان طعامهم العام وهلذا ما ورد يف السنة الصحيحة 

بالشعري أم  ؛ طيب الرز ما تقولون فيه أيلحق الذين قالوا بأنه جيزئ مد أخذوه من فعل معاوية رضي اهللا عنه

بالرب،  الطالب :ال الذين يقيدون مبد بر أو نصف صاع من متر أو شعري؟   الشيخ : ؛ بالطعام الطالب :بالرب؟ 

؛  أيه أنا أرى أنه يلحق بالرب وأوىل به لسهولته أسهل من الرب أسهل وأكثر فيما أظن الشيخ :شعري رخيص جدا، 

إذا حبيتك مد من الرز يف قدر وطبخته كم يصري من ؛ اآلن  نشوف الشيخ :؛  ال متوسط يا شيخ الطالب :

لكن حط لك حب من الرب ما يشب  ن مدين نعميصري مدين أو أكثر م الشيخ :،  يصري مدين الطالب :املد؟ 

؛ مث ما حيتاج هو إىل مئونة هذا الرب ما ميكن تأكل إال عن  هذا الشبا حىت لو طحنت ما يكون يبلغ هذا املبلغ

شيخ السائل :   . ؛ لكن هذا صلح نوج  وفكه بس ما فيه شيء ؟ نعم ؟ نعم، ومرص  وال طاحن وعاجن كذا

ينتفع مبال السائل : ويش ينتفع به؟  الشيخ :فع من أنواع األطعمة حىت الرب ما ينتفع ؟ بعض األماكن اإلنسان ينت

يعين ينتفع السائل : ويش يفيد الكروش؟  الشيخ :أي نعم؛  السائل :  كروش يعين؛ الشيخ :يريد يأخذ ماال؛ 



 

 

األكل وهلذا يقدم أهم ما يكون  الشيخ :ا األكل؛ ويش هو؟ يعين أنت ال جتد مساكني يف مكان مثال؟ 

 فقراء ما جيدأجانب  يعين مثال إنسان ليس يف بلده غريب مثال يف بالدالسائل : ؛  سد اإلنسان سد اجلوع عن

؛ شيخ اإلسالم يرى أنه جيوز أن يطعم من ش ي؛ إنه يأكل سندو  الطعام الذي هم يأكلون الشيخ :طعام كيف ؟ 

ألنه يشق السائل : ال ال غري املسلمني ال؛  الشيخ :يا شيخ ؟ أي بس ما يطعم غري املسلمني  السائل :اخلبز؛ 

يف مثل هذه نقول مثل الزكاة تدفعها ببالد أخرى من بالد املسلمني من  الشيخ :؛  عليه أن جيد يف ناس يف بالد

طعام العام املهم إنه بالنسبة للطعام العام  الشيخ :؟  طعام الرب كيفالسائل : ؛ كيف ؟  احملتاجني تؤكل أحد مث

ال ال، حيمل على أنه شهر الذي   الشيخ :هل يؤخذ من أثر أنس القوائم ثالثني يوم ؟ السائل :   ؛ الشك أا

 ناشيخالسائل : على كل حال   الشيخ :لكن الشهر تسعة وعشرون يوم السائل :  كان يطعمه هو ثالثني يوم .

الذي يظهر يل أنا يف   الشيخ : ة على آية. .؟حديث كعب عجر  أي من راجع عنالسائل : وهو؟  الشيخ :؟ 

مسألة الطعام إن املطلق يبقى على إطالقه املطلق يبقى على إطالقه ألن آية الفدية يف احلج هلا أبدال رفيعة وهي 

النسك مثال فالنسك الشك أنه يطعم أكثر من عشرة مساكني والظاهر واهللا أعلم إن  على ما هي عليه على 

؛ من ال جيد شيئا ئا ؟ قرائتان املراد به من ال جيد شي )) مسكين ((أو  )) مساكين ((ه تعاىل: وقول  . إطالقه

؛ وهكذا إذا مر بك املسكني فإنه شامل للفقري وإذا مر  الفقري يكفيه ملدة سنة فيدخل يف هذا التعريف يدخل فيه

؛ فالفقري أسوأ حاال من املسكني  بينما فرقا؛ أما إذا مجعا فقد قال أهل العلم إن  بك الفقري فإنه شامل للمسكني

؛ واملسكني هو الذي ال جيد الكل يعين جيد النصف لكن ال  أشد حاجة يعين؛ الفقري هو الذي ال جيد النصف

شيخ قبل أن تدخل يف اآلية يف كثري يسأل عن يعين السائل :   )) فمن تطوع خيرا فهو خير له ((جيد الكل؛ 

ال لشخص واحد ما  الشيخ :؟  احدة يعين ثالثني يوم جيزئ يف يوم واحد أو شخص واحدهل جيزئ األيام مجلة و 

ال البد الزم ألنه ممكن  الشيخ :ممكن يشق عليه دور كل يوم مسكينا ما ميكن؟ السائل : ميكن ألا مجع؛ 

بنسبة لنا حنن يف يشوف مثال ثالثة بيوت أو أربعة بيوت فيها هذا العدد ويعطيهم؛ أو يشوف يف بيت كبري هذا 



 

 

؛ ال كثري يا  السعودية هذا بيت عمال فيه ثالثني فقري كلهم فقراء نعطيهم نطبخ هلم الطعام ووصلهم يأكلون

يف أماكن يا شيخ عندنا ناس ال السائل : ؟  املشكلة عمال ما يصلون فهل الكفارالسائل : ؛ شيخ تشق عليهم 

  يف املسلم العدالة وأم يصلي إال إذا تبنيواهللا ما أدري لكن األصل  الشيخ :يعرفون ؛ 



 ((؛ أو  ؟ نعم طيب اآلن فمن تطوع تطوعا خريا ويش نوعه من اإلعراب ويش الذي ناصبه )) خيرا ((وقوله: 

طلبا للخري  )) فمن تطوع ((؛ أو جنعل  على أن جنعل تطوع مبعىن فعل فتكون خريا مفعول به )) من تطوع خيرا

يعين فمن فعل الطاعة يقصد ا اخلري فهو خري ؛ واملعىن على كل التقديرات املعىن واحد  فتكون مفعوال من أجله

؛ ومعلوم أن اخلري ال يكون طاعة إال إذا كان موافقا ملرضاة اهللا عزوجل بأن يكون خالصا لوجهه موافقا  له

لشريعته فإن مل يكن خالصا مل يقبل وإن كان خالصا على غري الشريعة مل يقبل؛ ألن األول شرك والثاين بدعة؛ 

؟ يعين مبعىن هل جنعل خري اسم تفضيل، اسم  فهو خري له من أين )) تطوع خيرا فهو خير لهفمن  ((وقوله: 

؛ ألن ما عندنا اآلن  تفضيل يعين خري له من سواه أو نقول إن هذه خري اسم دال على الفضل جمردا عن تفضيل

؛ لكن كان هذا  مه؟ من عد من من )) فمن تطوع خيرا فهو خير له ((؛ حيتمل أن يقال  مفضل ومفضل عليه

: السماء فوقنا واألرض  املعىن ضعيف ألن كون الذي تطوع خريا خري له من عدمه أمر معلوم فهو كقول القائل

 لكن الظاهر واهللا أعلم أا بيان ألن نعم"  اء حولنا قوم جلوس حولهم ماءكأننا والم" حتتنا؛ وقول اآلخر: 

ويدخل يف هذه  )) فمن تطوع خيرا فهو خير له ((مطلق وأنه جمرد عن اسم التفضيل األفضلية؛ ا خري فقط  ذه

 وأن تصوموا خير لكم ((؛ مث قال:  اخلريية أنه جيزى احلسنة بعشر أمثاهلا إىل سبع مائة ضعف إىل أضعاف كثرية

؛ وهذا ميثل به النحويني  لفدية؛ يعين أن تصوموا خري لكم من ا التفضيل هذا واضح أن املراد باخلري هنا ))

ما يكون إال  أأن مصدرية وتصوموا فعل مضارع واملبتد )) وأن تصوموا ((باملصدر املؤول للمبتدأ املؤول فإن قوله: 

؟  ويش سؤالك يا أخ ؟ وصيامكم خري لكم . والتقدير الشيخ :،  مؤول الطالب :؟  امسا لكن كهنا مؤول وال ال

؛  نعم الشيخ :ويش هو؟ أيه مفعول به مفعول مطلق  الشيخ :؟  )) من تطوع خيرا ((مفعول مطلق  السائل :

هذه مجلة مستأنفة واملعىن: إن   )) إن كنتم تعلمون ((:  ؛ وقوله يعين من الفدية )) وأن تصوموا خير لكم ((

؛ وإن هنا ليست شرطية مبا قبلها يعين ليست وصلية كما يقولون ألنه ليس له املعىن  كنتم ذوي العلم فافهموا

وأن  ((خريا لنا إن علمنا فإن مل نعلم فليس خريا لنا؛ بل إنه مستأنفة؛ وهلذا ينبغي أن تقف على قوله تعاىل: 



قال يطعمان عن  الصيام الشيخة ال يطيقان  ا عال حكم الكبري والشيخ الشيخ واستدل   )) تصوموا خير لكم

ابن عباس استدل ذه اآلية على أن الكبري الذي ال يطيق الصوم يطعم عن كل يوم  كل يوم مسكينا نعم

؛ فوجه استدالله رضي اهللا عنه هو أنه ملا جعل اهللا سبحانه وتعاىل اإلطعام عديال الصيام فخري بينهما   مسكني

طعام ألن اهللا جعل اإلطعام عديال للصيام عند القدرة عليه؛ ؟ يعني من اإل كان العجز عن الصيام ويش يعني

فعلم من هذا أن من مل يقدر الصيام وعجز عنه عجزا مستمرا فإنه يأيت مبا جعل عديال له وهو؟ اإلطعام وهذا 

من حيث اإلعراب كيف نعرا يا ؟ ويش  )) وأن تصوموا خير لكم ((قوله تعاىل:   من فقهه رضي اهللا عنه .

الطالب ؛ تصوموا؟  أن حرف مصدر ينصب ؟ ينصب عما بعدها طيب ؟ هاتفصيلعن أن تصوموا أعرب  نعرب

وأن وما دخلت  الشيخ :؛ واو  الطالب :؟  والواو وعالمة نصبه الشيخ :؛  ؛ منصوب بأن تصوموا فعل مضارع :

 ((؛ طيب قوله تعاىل:  ؛ خري؟ خري خربأ ؟ يف تأويل مصدر مبتد ؟ أن وما دخلت عليه يف تأويل مصدر عليه

يعين فإن  )) خير لكم إن كنتم تعلمون ((؟ نعم  ؟ تعلمون هل هو قيد يف اخلريية وال ماذا )) إن كنتم تعلمون

يعين إذا قلنا إن هذا  )) وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون ((؛ ألنه قال:  ؟ ال مل تعلموا فليس خري لكم

نعم  الطالب :؟  عائد على اجلملة اليت قبله صار املعىن أنه خري لنا إن علمنا فإن مل نعلم فليس خريا لنا طالشر 

؛ إذا كيف  ؟ هو علمنا أو مل نعلم خري لنا شرط اخلريية يعين فإن مل نعلم فليس خريا الشيخ :؛  شرط اخلريية

يعين: يف اليت قبلها ليست قيدا بل هي مستقلة مجلة مستأنفة مستقلة صح ما هي قيد  ؟ نقول هذه مجلة شرطية

 ((فاعلموا أن الصوم خري، وليس املعىن إن كنتم من ذوي العلم فالصوم خري ال،  إن كنتم من ذوي العلم نعم

كتب  ((؛ قال اهللا تعاىل:  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم  ! هذا نشوف اآلية ويش فيها فوائد )) تعلمون

يستفاد من هذه اآلية: أمهية الصيام ألن اهللا  )) كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقونعليكم الصيام كما  

 الشيخ :،  إىل املؤمنني الطالب :؟  ؛ ألنه وجه اخلطاب إىل من ؛ وأنه من مقتضيات اإلميان تعاىل صدره بالنداء

ص فيه .ويستفاد من آية الكرمية: فرضية ؛ وأن تركه خمل به ألنه إذا كان من مقتضياته فرتكه خيل به نق إىل املؤمنني



كما كتب  ((: أن األمم السابقة تصوم من قوله:  ويستفاد منها )) كتب ((الصيام ؛ أين؟ كتب ، من قوله: 

؛ تؤخذ؟  .ويستفاد ا: استعمال تسلية اإلنسان مبا ألزم به غريه ليهون عليه القيام به )) على الذين من قبلكم

ويستفاد من اآلية أيضا: فضل هذه األمة حيث كتب اهللا عليها ما كتب  )) الذين من قبلكمكما كتب على  ((

وما يستفاد من هذه اآلية:  . ؟ من سبقهم نعم كما ترقى إليها منعلى من قبلها لترتقى إىل درجات الكمال  

التقوى وأنه ينبغي سلوك  ويستفاد من اآلية الكرمية: فضل )) لعلكم تتقون ((؛ قوله:  احلكمة يف إجياب الصيام

؛ ألن اهللا أوجب الصيام هلذه الغاية إذا فهذه الغاية غاية عظيمة ينبغي اإلنسان أن يسلك  األسباب املوصلة إليه

؛ وهذا يتفرع منه فائدة أخرى وهي: اعتبارا الذرائع يعين ما كان ذريعة إىل الشيء فإن  السبل املوصلة إىل التقوى

؛ وهلذا جيب على اإلنسان أن يبتعد عن  فلما كانت التقوى واجبة كانت وسائلها واجبة؛  له حكم ذلك الشيء

؟ ألنه يؤدي ويكون ذريعة إىل  ملاذايتمتع به معها كالما مواضع الفنت ال ينظر إىل أمراض األجنبية وال يكلمها  

ن يبتعد عنه ألن ال يقع ؛ حىت الرسول صلى اهللا عليه وسلم أمر من مسع الدجال أ الفاحشة فيجب اتقاء ذلك

؛ ألننا إذا تدبرنا العبادات وجدنا  وجل بتنويع العبادات ويستفاد من هذه اآلية الكرمية: حكمة اهللا عز يف فتنته .

أن العبادات متنوعة منها ما هو مايل حمض ومنها ما هو بدين حمض ومنها ما هو مركب منهما بدين ومايل 

، والكف عن  كف عن احملبوبات الشيخ :،  كف الطالب :صوم ما هو؟ ومنهما هو فعل ومنهما هو كف؛ فال

، ميكن بعض الناس يفعل أنواع العبادات لكن ما  ؟ نعم احملبوب قد يكون أشد من طلب الفعل أليس كذلك

يستطيع أن يكف عن عقوبام فهذا من حكمة اهللا سبحانه وتعاىل يف التنويع وتعبده سبحانه وحبمده أنه نوع 

، رمبا يكون اإلنسان كرميا فيكون بذل الزكاة عليه من أهون ما يكون حينئذ ما  لعبادات بأجل أن ميتحنوهمهلم ا

؛ رمبا يكون عند اإلنسان رياضة نفسية فيهون عليه أن يصلي وأن يتوضأ  حيصل االمتحان الكامل بإجياب الزكاة

نسان صرب عن احملبوب يهون عليه الصوم يقول وأن يغتسل يف الليايل الباردة وما أشبه ذلك ؛ قد يكون عند اإل

أهون عليه ما هو إال أن قدم الغداء شوي أصوم شهر وال أدفع ثالثني  نعم ألن املال حيب حبا شديدا والصوم 



؛ وهلذا غلط من أفىت بعض أهل  ؟ فالناس خيتلفون ولكن إياك أن تأخذ مين ثالثني  واضحوأخر إىل العشاء، 

؛ ملاذا والعتق مقدم على  وجب عليه كفارة فيها صوم وعتق فقال له صم شهرين متتابعني وال تعتقالعلم حيث 

؟ قال إن هذا امللك لو قلنا له أعتق رقبة يعتق عشر رقاب وال يصوم يوم أحب إليه من صيام يوم حنن  الصيام

؛ أنا أتيت ذا  النص فال يقبل ؛ لكن هذا النظر غري صحيح ألنه يف مقابلة ألزمناه ذا ألنه أغلب يف حقه

؛ فهذا الرجل مثال ملك يهون عليه أن يبذل  ألجل أن أبني أن اهللا سبحانه وتعاىل حكيم بتنويع التكليف بالعبادة

؛ لكن اهللا عزوجل جعل العبادة يف  أمواال كثرية الزكاة لكن يشق عليه أن يصوم وهلذا أفيت بأنه يصوم بدل العتق

؛ والعجائب يف زمننا هذا أننا نصرب على الصيام يعين ومنا من ال يصرب على الصالة جتده  لعبداحلقيقة امتحانا ل

يصوم رمضان لكن الصالة ما يصلي إال من رمضان إىل رمضان إن صلى مرة يف رمضان وهذا الشك إنه خطأ 

يكون عنده شهر  نعمرت هينة على اإلنسان؛ والصوم ؛ لكن الصالة حيث إا تتكرر يف اليوم صا يف التفكري

إذا يبغوا يلومون شخصا يقول هذا ما هو يصوم وال يصلي فيبدءون برتك الصوم ؛ ما هي املسألة طيب  وهلذا

ال، يؤخذ من  الشيخ :يعين ما ؟  )) تتقون ((شيخ  السائل : ؛ إىل آخره ((أياما معدودات ))  : نرجع إىل اآلية

ال هذه  الشيخ :تقوى ؟  السائل :؛  ما يصلح إال للمؤمن ألنه من مقتضات اإلميان )) يا أيها الذين آمنوا ((

ال ما هو صحيح املصاحل املرسلة ال   ؛ ؛ نعم يستفاد أيضا حكمة التفسري مما ذكرنا ذكرناها قبل حكمة التفسري

ن مصلحة فاإلسالم مل نرى إثباا ألن املصاحل املرسلة إن كانت مصلحة حقا فاإلسالم قد اعتربه وإن مل تك

؛  هذا بالصيام الحظ هذا لكن ما الحظ أننا نفك رقبة من الرق الرجل؛ هذا الرجل الحظ إنه كلف  يعتربها

ال ))  فك رقبة ((؟  ما هي )) فال اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة (( من أفضل األعمالفك الرقاب الرق 

نفسه إذا مل يكن عنده خوف من اهللا إال بالعقوبة أو الكفارة ؛ صحيح لكن هذا أنفع هو  أبدا لكن هذا ينفع

؛ واملهم إن املصاحل املرسلة اليت ذكرها  ؛ وهذه أنفع للعبد ويش الفائدة لكن هذا أنفع واهللا حكيم جل وعلى

 يف الشرع والقد فبها وإن مل تكنبعض الناس من األدلة ما هلا معىن من حيث الواقع؛ إن كانت مصلحة معتربة 



أياما  (( قوله تعاىل:  . املصلحة فالشرع قد ألغاها وليس خمالفة الشرع وليست يف خمالفة الشرع مصلحة أبدا

يستفاد من هذه اآلية: أن الصوم أيامه  معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ))

ون على املرء ما يتوقع مشقته عليه؛ كيف ويستفاد منها أيضا: سلوك أساليب اليت  . ((أيام معدودات))قليلة 

؟ سلوك األساليب اليت ون على اإلنسان ما يتوقع أن يشق عليه ؛ ويف األيام املعدودات يعين أا بسيطة  ذلك

ويستفاد من اآلية الكرمية: رمحة اهللا عزوجل بعباده؛ أوال لقلة األيام ما  ما هي صعبة وال فيها كلفة وال مشقة .

ا شهر وال شهرين وال ثالثة إمنا فرض أياما معدودات سوي شهر، شهر رمضان كما سيأيت إن شاء فرض علين

ويستفاد من اآلية الكرمية أيضا: جواز  )) فمن كان منكم مريضا ((اهللا، ومنها أيضا من إثبات الرمحة قوله: 

 فعدة من أيام أخر ((؟  أين نأخذ، مت  الفطر للمرض؛ طيب أال يستفاد منها اإلمياء إىل أن الفطر أفضل؟ نعم

فهذا كأنه فتح باب للمريض أن؟ أن  )) فعدة من أيام أخر ((فتح اهللا الباب ما قال فال يصوم بل قال: )) 

؛ أوال: أن ال يتأثر باملرض قصدي الصوم أن ال  ينقسم إىل ثالثة أقسام ؛ واعلم أن املريض بالنسبة للفطر يفطر

؛  ثانية: أن  ؛ فهنا يصوم وال يفطر؟ يصوم جيب عليه أن يصوم عليه الصوم مع مرضهيتأثر بالصوم إطالقا ويشق 

؛ الصوم هنا مكروه يكره أن نصوم مع املشقة ألنه ال ينبغي لإلنسان أن يشق  يشق عليه الصوم لكنه ما يضره

بئ عن كون على نفسه مبا رخص اهللا له فيه ألن هذا اإلشقاق على النفس مع ترخيص اهللا عزوجل كأنه ين

؛ والكرمية حيب أن يأخذ "  إن اللئيم من يرد الكريم" :  اإلنسان غري قادر هلذه الرخصة غري قادر وقد قيل

، املريض يتضرر  ؛ احلال الثالثة: أن يتضرر بالصوم يف احلديث إن اهللا حيب أن رخص بهالناس برخصه كما جاء 

؛ لقوله  إىل املاء فهنا حيرم عليه الصوم، ال جيوز له أن يصومبالصوم كما لو كان مريضا بال  اليت حتتاج دائما 

:  قول السائل :،  نعم الشيخ :؟  شيخ السائل : )) وال تقتلوا أنفسكم إن اهللا كان بكم رحيما ((تعاىل: 

  الشيخ : صيام الرسول وبعض الصحابة يف السفر؟كيف   السائل :؛  إن اللئيم من رد الكرمي الشيخ :الكرمي من ؟ 

يستفاد من آية ,  ؛ طيب هذا يف املريض الشيخ :هذا يف املريض؟ هل  السائل :؛  ال ما جئنا للسفر إىل اآلن



منها أيضا: اإلمياء إىل ويستفاد  ؛ ؟ ـ إن شاء اهللا ـ طيب ؛ واضح داللة من اآلية الكرمية: جواز الفطر يف السفر

ة؛ ولذلك ورد يف السنة  لكن هذا ليس بصريح يف اآلي )) فعدة من أيام أخر ((أن الفطر أفضل؛ لقوله: 

، ورد يف السنة بالصوم يف السفر فإن الرسول صلى اهللا عليه وسلم كان يصوم يف السفر وكان الصوم يف السفرب

الصحابة منهم من كان يصوم ومنهم من كان يفطر وال يعيب املفطر على الصائم وال الصائم على املفطر وحينئذ 

، يعين ما فيه  ؛ األول: أن ال يكون فيه مشقة إطالقا لصوم يف السفر ينقسم أيضا إىل ثالثة أقسامنقول إن ا

؛ لكن مشقة تزيد  مشقة تزيد على صوم احلضر هذا املقصود وإال فيه مشقة إذا كانت أيام احلر يكون فيه مشقة

؟ أن الرسول صلى اهللا عليه  ليله؛ ود على صوم احلضر ففي هذه احلالة نقول الصوم أفضل وإن أفطر فال حرج

وسلم كان يصوم يف السفر وهذا هو مذهب الشافعي رمحه اهللا؛ ولكن املشهور من مذهب اإلمام أمحد كراهة 

 )) فعدة من أيام أخر ((الصوم يف السفر حىت يف هذه احلال وقالوا ال ينبغي أن يصوم ألن اهللا تعاىل قال: 

فجعل الواجب  )) فعدة من أيام أخر ((وأنه لو صام مل جيزئ ألن اهللا قال:  : حترمي الصوم ومذهب الظاهرية

:  احلالة الثانية  ؛ ؛ لكن هذا القول ضعيف جدا؛ كذلك املشهور من اإلمام أمحد ضعيف عليه عدة من أيام أخر

يه وسلم كان يف : أن النيب صلى اهللا عل أن يشق عليه الصوم لكن مشقة حمتملة فهنا األفضل الفطر والدليل عليه

 )ليس من البر الصيام في السفر ( :  ؛ فقال : صائم فسأل عنه فقالوا رجال قد ظلل عليهو  زحاماسفر فرأى 

؛ وهنا نقف عند هذا الدليل وهذه احلال؛ من  النيب عليه الصالة والسالم الرب ؟ نعم طيب فنفى عنه أفهمتم

خبصوص السبب والنيب عليه الصالة والسالم قال هنا أيش قال؟ ليس املعلوم يف األصول أن العربة بعموم اللفظ ال 

من الرب الصيام يف السفر عام والسبب خاص واملعروف أن العربة يف عموم اللفظ ال خبصوص السبب فما هو 

؛ نقول إن معىن  ؟ وحنن نقول إن الصوم يف السفر أفضل إذا مل يشق اجلواب عن هذه القاعدة مع هذا احلديث

اللفظ ال خبصوص السبب: املراد اخلصوص العيين اخلصوص العيين ال اخلصوص الوصفي فأما اخلصوص  بعموم

؛ فمثال هذا الرجل الذي ظلل عليه ما نقول ليس من الرب الصوم يف السفر لك أيها  الوصفي فإنه معترب بالشك



؛ لكننا نقول إن اخلصوص  بسببه، لو قلنا بذلك خلصصنا العام  الرجل فقط لو قلنا بذلك خلصصنا العام بسببه

الوصفي البد أن يقيد به العموم فيكون املعين: ليس من الرب الصيام يف السفر ملن كان حاله كحاله؛ فإذا جاءنا 

زيد وخالد وعمرو وبكر إىل آخره كلهم يشقه عليهم الصوم كهذا الرجل قلنا ليس من الرب أن تصوموا؛ فإذا قال 

وقد  ال خبصوص السبب نعم : العربة بعموم اللفظ؟ قلنا يه وسلم ما قاله إال هلذا الرجلقائل: الرسول صلى اهللا عل

نص على هذه القاعدة ابن دقيق العيد يف شرح هذا احلديث يف العمدة وهي قاعدة يف احلقيقة نتأملها؛ إن العموم 

أما باعتبار الوصف فإن ؛ فهنا العربة بعموم اللفظ باعتبار الوصف باعتبار الشخص  عموم وصف وعموم شخص

ليس من  على كل حال ما ميكن إال بالدليل إذا قيل نعم ؛ احلكم يتعلق بسببه الذي من أجله شرع احلكم نعم

صلى اهللا  الرب الصيام يف السفر فهنا نعرف السبب الذي من أجله صدر هذا العموم وهو املشقة فكأن الرسول

ال حىت وإن مل جند مادام أننا عرفنا أن علة  ؛ السفر يف حال املشقةعليه وسلم يقول ليس من الرب الصيام يف 

أن  : يستفاد من هذه اآلية الكرمية أيضا )) مريضا أو على سفر ((طيب  . احلكم هو هذا املعىن فإننا نقيده به

يشق عليه ؟ ذكرمت رأيا ال يكون فيه مشقة وال  السائل :؟ احلكم معلق مبا يسمى سفرا بدون تقييد من أين تؤخذ

مشقة شديدا ال حتتمل  : أن يشق الصوم على املسافر ؛ احلالة الثالثة احلالة الثالثة ما هو برأي الثالث الشيخ :

؛ ودليله ما ثبت يف الصحيح أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم كان يف غزوة مكة أتاه أصحابه  فهنا يتعني الفطر

م الصيام وإم ينتظرون ما تفعل فدعا مباء بعد العصر فشربه والناس فقالوا يا رسول اهللا إن الناس لقد شق عليه

أولئك العصاة أولئك ( : إن بعض الناس قد صام فقال:  ينظرون مث جيء إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم وقيل له

يف السفر ؛ فإذا كان هذا الرجل شق عليه الصوم  ؟ إال يف فعل احملرم واملعصية ما تكون إال يف فعل)  العصاة

يستفاد  ؛ مشقة شديدة فإنه جيب عليه أن يفطر ملاذا ال يفطر ملاذا يتعب نفسه ويشق على نفسه واألمر فيه سعة

،  ؟ إطالقه ؛ من أين نأخذها من هذه اآلية الكرمية: أن السفر الذي يباح يف الفطر غري مقيد بزمن وال مساحة

؟   ء البد أن يستغرق سفره يوما ألن أقل فطر ميكن ما هولكن قال بعض العلما )) أو على سفر ((من إطالقه 



؛ فمن أراد أن يسافر مثال إىل رياض يف  ؛ أقل فطر ممكن هو اليوم فالبد أن يكون هذا السفر مستغرقا لليوم اليوم

وهنا  أول النهار ويرجع يف آخر النهار فإننا نقول له ال تفطر ألن هذا أقل مما أبيح لك أبيح لك أن تفطر رمضان

الذين يقولون من علم أنه ؛ وهذا احلكم واضح جدا على قول فقهاء احلنابلة  هذا بعض اليوم ال يسمى صوما

مثال      يف مكة ويريد بكرة  اإلنسان إذا يعلم أنه يقدم غدا ؛ هم يقولون رمحهم اهللا إن لزمه الصوم غدا يقدم

أن تكمل ألنك ستقدم إىل جيب عليك أن تصوم و  يسافر إىل بالده وتفاصل البلد قبل غروب الشمس يقولون

؛ ألن فيه رأي بعض العلماء أن  وهذا يف احلقيقة عكس من يقولون إنك تفطر حىت ولو قدمت البلد بلدك نعم

املسافر إذا قدم مفطرا جاز له أن يستمر على فطره وهو إحدى الروايتني عن إمام أمحد ومذهب مالك والشافعي 

دم اإلنسان إىل بلده وهو مفطر فإنه يبقى على فطره؛ وذكروا يف هذا أثرا عن ابن مسعود على أنه يفطر، إذا ق

: من جاز له األكل يف أول النهار جاز له  ومعناه)  من أكل أول النهار فليأكل آخره (رضي اهللا عنه قال: 

فإنه ال يلزمها اإلمساك؛ وعلى األكل يف آخر النهار نعم ومثله أيضا املرأة إذ طهرت من احليض يف أثناء النهار 

(( أياما قال اهللا تعاىل:  ؛ هذا لو قدم املسافر   ووجد زوجته قد طهرت من احليض جيوز له أن جيامعها

أياما معدودات فمن كان  ((  )) معدودات فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر

هذا  )) وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ((له: قو  )) منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر

،  ؟ نعم ؟ يعين وقفنا على شهر رمضان ، أخذنا الفوائد وأخذنا الفوائد الطالب :؟  الذي مر عليكم املناقشة

الشهر، شهر هو مدة ما بني اهلاللني، مدة بني  )) شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ((قال اهللا تعاىل:   طيب

؛ وهلذا اختلف العلماء هل اهلالل ما هل باألفق وإن مل يرى أو أن  ؛ ومسي بذلك الشتهاره اهلاللني تسمى شهرا

اهلالل ما رئي واشتهر والصواب الثاين وأن جمرد وجوده، طلوعه يف األفق ال يرتتب عليه حكم الشرعي حىت يرى 

؛  ، شهر مضاف ورمضان مضاف إليه هذا من علم املضاف))  شهر رمضان ((؛ وقوله:  هدويتبني ويش

؛  ؛ مأخوذ من الرمض ، العلمية وزيادة األلف والنون ورمضان ممنوع من الصرف بالعلمية وزيادة األلف والنون



وقيل ألنه أول ما مسيت الشهور بأمسائها  أي حيرقها نعمواختلف ملاذا مسي برمضان فقيل ألنه يرمض الذنوب 

والرمضاء فسمي شهر رمضان وهذا أقرب ألن الظاهر أن هذه التسمية كانت قبل  صادف أنه يف وقت احلر

جيوز أن تقول شهر رمضان وجيوز أن تقول رمضان كما ستذكر يف الفوائد ـ ))  شهر رمضان ((اإلسالم؛ وقوله: 

شهر رمضان الذي أنزل فيه  ((؛وقوله:  الحيةطصايينا فمن اهللا وأما األمساء فهي ـ أمساءها أما تع  إن شاء اهللا

؛وقوله:  خرب مبتدأ احملذوف تقديره: هي ؛ أي األيام املعدودات شهر رمضان يعين هي شهر رمضان )) القرآن

 ل فيه القرآنالذي أنز  ((الذي خرب لشهر فمحلها الرفع ؛ وقوله:  )) شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ((

؛ هل املراد به اجلنس فيشمل بعضه أو املراد به العموم  القرآن )) فيه القرآن ((؛ وقوله:  أي أنزله اهللا تعاىل فيه ))

؛ وهذا هو املشهور عند كثري من  أل للعموم فيشمل كل القرآن؟ قال بعض أهل العلم إنه إن  فيشمل كله

؛ وعلى هذا القول يشكل الواقع ألن الواقع أن القرآن نزل يف رمضان ويف شوال ويف ذي القعدة ويف ذي  املفسرين

أن القرآن نزل من ( احلجة ويف مجيع الشهور ولكن أجابوا عن ذلك بأنه رؤي عن ابن عباس ـ رضي اهللا عنهما ـ 

بيت فينزل به على رسول اهللا اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في رمضان وصار جبريل يأخذه من هذا ال

؛ وهلذا الصحيح أن أل هنا للجنس وليست للعموم وأن معىن:  ؛ لكن هذا األثر ضعيف ) صلى اهللا عليه وسلم

))  إنا أنزلناه في ليلة القدر ((و  )) إنا أنزلناه في ليلة مباركة ((أي بدئ إنزاله كقوله:  )) أنزل فيه القرآن ((

، من  من فوق الشيخ :،  فوق الطالب :أنزل معروف أن النزول يكون من ؟  )) آنأنزل فيه القر  ((وقوله: 

 )) القرآن ((؛ وقوله:  ؛ وذلك ألن القرآن كالم اهللا عزوجل واهللا سبحانه تعاىل فوق السموات على عرشه أعلى

مصادر لكنه مبعىن ؛ السكران بالضم والغفران بالضم والقرآن بالضم كلها  القرآن مصدر مثل الغفران والسكران

؛ وقيل مبعىن اسم الفاعل أي القارئ  ؛ قيل إنه مبعىن اسم املفعول أي املقروء اسم الفاعل أو مبعىن اسم املفعول

مبعىن  وال يتناسى  أن نقول إنه من هذا ومن هذا جيمع الناس اومنه قرية أليعين جامع ألنه من قرء مبعىن مجع 

هدى من اهلداية وهي  )) هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ((: وقوله ؛  اسم فاعل واسم املفعول



عامة كل  )) هدى للناس ((؛ وقوله:  الداللة فالقرآن داللة للناس يستدلون به على ما ينفعهم يف دينهم ودنياهم

لمتقني كما يف أول الناس يهتدون به املؤمن والكافر يهتدون به هداية العلمية أما اهلداية العملية فإا فإنه هدى ل

 ((؛ فهو للمتقني هداية علمية وعملية وهو للناس عموما هداية علمية؛ وقوله:  )) هدى للمتقين ((سورة: 

إذا كانت مفعول   الشيخ : ؛ حال الطالب :؟  كلمة هدى هذه مفعول من أجله أو حال من القرآن))  هدى

وبينات  : (( حاال فاملعىن: أنزل هاديا للناس وهذا أقرب لقوله؛ وإذا كانت  من أجله باملعىن: أنزل هلداية الناس

الناس تقدم لنا كثريا أن أصلها؟  )) للناس ((وقوله:  ؛ وبينات فهو هدى وبينات )) من الهدي والفرقان

  األناس؛ ومنه قول الشاعر: 

  دويهية تصفر منها األنامل وكل أناس سوف تدخل بينهم   

 ((؛ وقوله:  اهلمزة صار الناس؛ واملراد به بشر ألن بعضهم يأنس ببعض ويستعني به حذفت لكن لكثرة استعماهلا

يعين أنه ليس هداية لضالل فقط بل  )) بينات من الهدى والفرقان )) (( هدى ((معطوف على:  )) وبينات

الطريق فقط لكن  ؛ وذلك ألن طريق اهلدى قد تكون يبني ؛ ألن البينات هي الرباهني واألدلة هداية مع الرباهني

؟ براهني الدالة على صدق ما جاء به  ما يأيت باحلجج والرباهني الدالة على صدق؛ فالقرآن جامع بني هداية وبني

والفرقان هذه صفة للبينات يعين أا  )) الهدى والفرقان ((؛ وقوله:  من األخبار وعدل ما جاء من األحكام

الفرقان مصدر أو اسم مصدر فرق يفرق  )) والفرقان ((؛  بينات من هذه الناحية من اهلدى والداللة واإلرشاد

تفريقا وفرقانا فهو أي القرآن فرقان يفرق بني احلق والباطل وبني اخلري والشر وبني حب اهللا وحرب اهللا وبني النافع 

؛ وهلذا املوفق هلداية القرآن جيد الفرق العظيم ما دل عليه القرآن  يف كل شيء، فرقان يف كل شيء والضار فرقان

؛ قد  واإلنسان الذي يف قلبه زيغ ـ والعياذ باهللا ـ تشتبه عليه األمور وال يستطيع أن يفرق كون األمور املختلفة

من  )) وبينات من الهدى والفرقان ((وقوله:  ؛ املختلف فيها وال جيمع بني تشتبه عليه األمور و فال يفرق بني



؛ وهلذا يف الغالب أن الثواب يأيت مفصال والعقاب يأيت جممال؛  مجلة الفرقان أنه يفرق أيضا بني الثواب والعقاب

 ((وجل فيها:  قال اهللا عز هل أتى على اإلنسان حين من الدهر)) ((ما نقول دائما لكن يف الغالب إذا رأيتم 

             )) أعتدنا للكافرين سالسال وأغالال وسعيراإنا 



؛ كيف ال  ، أي نعم ؟ صحيح صح؛  ؟ يعين مثل  سهل جدا من حيفظه؛  وقد أنشد بعض الناس يف هذا بيتا

وسكنت  )) فليصمه ((والالم الم األمر  )) فليصمه ((طلبيه ؛ هذه معىن طلبيه  ؛ ومبا وقد وبلن امسية ما

  ، مث الفاء الطالب : ؟ إذا وقعت بعد؛ الم األمر تسكن  ني إذا وقعتس؛ وهي تسكن يا ح ؟ الفاء لوقوعها بعد

؛ فالم األمر  ؛ طيب نريد الشواهد على هذا نعم ؟ الواو ، الواو صح ؛ طيب عيسى ؟ نعم أو و الشيخ :و أو؛ 

؛ ولذلك يغلط   إذا وقعت بعد هذه احلروف الثالثة تسكن خبالف الم التعليل فإا مكسورة ولو وقعت بعدها

وهذا على  )) ليتمتعواو  ((بعضهم يقول:  )) ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا ((اىل: كثري من القراء يف قوله تع

))  فمن شهد منكم الشهر فليصمه ((قال:  ؛ أي نعم )) وليتمتعوا ((جعل الالم التعليل ما يصلح بل تقول: 

 ((؛ وشهد مبعىن حضر هذا قول آخر؛ فعلى القول األول يرد إشكال يف قوله:  شهد مبعىن شاهد هذا قول

، ما تشاهد  ؟ ما تشاهد ؛ واملدة تشاهد وال ما تشاهد ألن الشهر قلنا يف تعريفه: مدة ما بني اهلاللني )) الشهر

فليصمه يرد فمن حضر الشهر  )) فمن شهد منكم الشهر فليصمه ((و بشاهد؛ وعلى الثاين: ا هاملدة زمن م

؛ على القول األول الذين قالوا املراد  ما يرد فيها إشكال الشيخ :،  ما يرد  الطالب : ؟ فيها إشكال وال ما يرد

: فمن شهد  بشهد من الشهادة ال من الشهود الذي هو احلضور قالوا إن الشهر هنا على تقدير مضاف أي

ثاين أصح أن املراد بشهد ؛ ولكن القول ال بالشهر عن هالله؛ أو على رأيهم من باب التجوز  منكم هالل الشهر

؛ ويرجح هذا أمران أحدمها لفظي وهو أنه على هذا الوجه ال حيتاج إىل تقدير وال إىل  املراد به حضر حضر نعم

ضي ؛ ثانيا: أنه يف الوقت احلاضر يف بعض األماكن ما يشاهد اهلالل مثل املناطق القطبية ما فيها هالل مي جتوز

ون؛ فإذا قلنا ما يصوما لو علق برؤية اهلالل معناه عليهم شهرين ثالثة أربعة مخسة ستة ما شاهدوا هالال فعلى هذ

رؤية اهلالل صار هذا عاما فيقال هلؤالء مادام إن الشهر هو الزمن وشهد مبعىن حضر أن يقدروا شهد مبعىن حضر 

عرض مكة أو باعتبار أقرب البالد إليهم على ثالثة أقوال واملسألة  زمنه هلؤالء إما باعتبار خط االستواء أو باعتبار 

فمن  ((؛ طيب قوله:  كلها اجتهادية واألقرب أنه يعترب أقرب البالد إليهم ألنه من ناحية اجلغرافية هذا هو الواقع



يصام والذي أيضا تؤيد القول الثاين إن املراد شهد يعين حضر؛ ألن اهلالل ال ))  شهد منكم الشهر فليصمه

هذه منزلة على ما سيأيت إن شاء اهللا تعاىل بأنه يصوم اره وليس يصوم  )) فليصمه ((؛ وقوله:  يصام الشهر

؛ لكن أول ما فرض الصوم كان اإلنسان إذا نام أو صلى  مجيعه إذ أن حمل الصوم هو النهار فقط، هو النهار

؛ ولكن اهللا يسر وخفف كما سيأيت  لشمس من اليوم الثاينالعشاء اآلخر فإنه ما يأكل وال يشرب إىل أن تغرب ا

)  إذا رأيتموه فصوموا ( : شيخ قول الرسول صلى اهللا عليه وسلمالسائل :  ؛ إن شاء اهللا تعاىل يف تفسري اآلية

 ، ما يؤيد القول األول ما يؤيد ألن الرسول بس بني امليقات فقط ليكون الوقت ابتداء الصوم عند كل شهر. نعم

هذه اجلملة سبقت لكنه أعادها ملا  )) فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ((وقوله: 

وكانت هذه اآلية ناسخة اليت ما قبلها قد يظن  )) فمن شهد منكم الشهر فليصمه ((ذكر سبحانه وتعاىل: 

الظان أنه نسخت فطر املريض بفطر املسافر فأعادها سبحانه وتعاىل تأكيدا لبيان الرخصة  وأن الرخصة حىت بعد 

؛ وهذا من بالغة القرآن وعليه فليس هذه اآلية أو هذه اجلملة من اآلية ليس تكرارا  أن تعني الصيام فإا باقية

لكان  )) ومن كان ((ومل يقل:  )) فمن شهد منكم الشهر فليصمه ((ل تكرارا للفائدة ألنه لو قال: حمضا ب

تقدم الكالم عليها إعرابا  )) ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر (( النسخ، لكان النسخ عاما ؛

ومن كان مريضا أو  ((هذا تعليل لقوله:  )) يريد اهللا بكم اليسر وال يريد بكم العسر ((قال اهللا:   ومعىن؛

 مأخوذ من اإلرادة))  يريد (( واعلم أن قوله: )) يريد اهللا بكم اليسر وال يريد بكم العسر (( )) على سفر

؛ فاإلرادة الكونية ما  فعل مضارع من اإلعراب؛ وإرادة اهللا عزوجل تنقسم إىل قسمني: إرادة كونية؛ وإرادة شرعية

؛ ما معنامها؟ معىن اإلرادة الشرعية معناها:  واإلرادة الشرعية ما يتعلق بشرعه، ما يتعلق بالشرع يتعلق بتقديره؛

كقوله تعاىل   )) ولكن اهللا يفعل ما يريد ((؛ فقول اهللا تعاىل: ومعىن اإلرادة الكونية املشيئة، معناها املشيئة احملبة؛

يريد  (()) طيب وهنا  اهللا الظالمين ويفعل اهللا ما يشاءويضل  )) (( ويفعل اهللا ما يشاء ((يف اآلية األخرى: 

هذه اإلرادة الشرعية؛ املعىن: حيب بكم اليسر، حيب اليسر؛ وليست اإلرادة الكونية؛ ألن اهللا  )) اهللا بكم اليسر



ر فإن مع العس ((سبحانه وتعاىل لو أراد بنا اليسر كونا ما تأثرت األمور على أحد وال ما صدق قوله تعاىل: 

؛ فتعني أن يكون املراد باإلرادة هنا  ألنه على تقدير أن تكون اإلرادة هنا كونية ما يكون هناك عسر أبدا))  يسرا

أيش؟ شرعية، اإلرادة الشرعية؛ وهلذا ما جتد واحلمد هللا يف شريعة اهللا يف هذه الشريعة ما جتد فيها عسرة أبدا بل 

فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم  ((األمم ألن اهللا قال: ما أظن يف مجيع الشرائع عسرا إال بسبب من 

إىل آخره ؛ وإال األصل أن شرائع اهللا عزوجل مبنية  ))...  ت لهم ويصدهم عن سبيل اهللا كثيراطيبات أحل

على اليسر والسهولة لكنه مع كونه عزوجل مريدا لليسر والسهولة للعباد هناك حكمة قد تقتضي يف بعض 

؛ حنن يف شريعتنا واحلمد هللا الشريعة انتهت ما فيها زيادة وال نقص لكن قد حيرم اإلنسان  التشديد األحيان أيش؟

شيئا من الطيبات بظلمه حيرم إياها حترميا كونيا، كونيا بأن يكون فيه مرض ال ينفع معه أن يأكل هذا الطيب من 

؛ احلاصل أن اإلرادة تنقسم إىل   أشبه ذلكاإلنسان مثال عن أكل اللحم أو عن احللوة أو ما الطيبات كما لو 

 الطالب :؛ وما تعلق بالتقدير واخللق فهو؟  ؛ فما تعلق بالشرع فهو شرعي ؛ وكونية كم؟ إىل قسمني: شرعية

؟ قلنا الفرق بينهما إن اإلرادة الشرعية مبعىن  ؛ طيب ما الفرق بينهما من حيث احلكم كوين الشيخ :،  كوين

؛ ثانيا: اإلرادة الكونية البد فيها من وقوع املراد؛ واإلرادة الشرعية  الكونية مبعىن املشيئة هذه واحدةاحملبة واإلرادة 

، هذا فرق  ؛ فاهللا تعاىل يريد مثال منا أن نطيعه من مجيع العباد قد تقع الطاعة وقد ال تقع قد يقع وقد ال يقع

؛ واإلرادة الكونية قد يكون حمبوبا وقد  اد فيها إال حمبوبا هللا؛ الفرق الثالث: اإلرادة الشرعية ال يكون املر  الثاين

؛  يكون غري حمبوب له ألا تتعلق بالكون كالتقدير واهللا عزوجل يقدر ما حيب وما ال حيب كل شيء بتقدير اهللا

 الطالب :؟  : ما تقولون يف كفر أيب جهل هل هو مراده كونا أو شرعا أو كونا وشرعا واآلن نريد خنتربكم يف أمثلة

؟ نعم،  ؛ ال شرعا ألنه غري حمبوب إىل اهللا كذا ؛ كونا ألنه وقع كونا ال شرعا صح الشيخ :،  كونا ال شرعا

كونا وشرعا؛ مراده كونا ألنه  الشيخ :،  كونا وشرعا الطالب :؟  ما تقولون يف إميان أيب بكر الشيخ : ؛ طيب

ال كونا وال مراده  الطالب :طيب ما تقولون يف كفر أيب بكر؟  ؛ ، حيب اإلميان ؟ ألن اهللا حيبه وقع؛ وشرعا



الكفر؛ طيب ما تقولون يف  ؛ وال شرعا ألن اهللا سبحانه وتعاىل ال حيب ال املراد كونا ألنه مل يقع الشيخ :شرعا؛ 

اهللا تعلى مل مراده شرعا ألن هللا حيبه؛ ال كونا ألن  الشيخ :مراده شرعا ال كونا؛   الطالب : ؟ إميان أيب جهل

قد تقولون إذا كان اهللا حيب الشيء فلماذا ال يقع ألست أنت إذا كنت حتب الشيء وأنت قادر عليه  ؛ يقدره

حتب الشيء وأنت قادر عليه تفعله واهللا قادر على كل شيء قدير فلماذا ال يقع  الشيخ :،  بلى الطالب :تفعله؟ 

وجل  ، اهللا عز قول إن اهللا سبحانه وتعاىل يفعل األفعال حلكمة؟ فاجلواب على ذلك أن ن ما حيبه مع قدرته عليه

؛ فالكفر ليس مرادا هللا شرعا لكن مرادا له كونا  قد حيب الشيء لذاته وقد حيب الشيء ملا يرتتب عليه من احلكم

يا، ما ال توجد يف عدمه؛ لو آمن كل الناس لفسدت الدن ر من احلكم واملصاحل العظيمة نعمألن يف وقوع الكف

ولو كفر كل الناس لفسدت الدنيا ولكن من حكمة اهللا عزوجل أن خلقنا فمنكم كافر ومنكم مؤمن وقال اهللا 

))  ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة وال يزالون مختلفين إال من رحم ربك ولذلك خلقهم ((تعاىل: 

 ((ولو ال هذا ما متت كلمة اهللا  )) وتمت كلمة ربكخلقهم  ((وجل  اهللا عز, يعين ولالختالف الذي اختلف 

فصار هذا املكروه إىل اهللا شرعا املراد له كونا  )) وتمت كلمة ربك ألمألن جهنم من الجنة والناس أجمعين

اقتضت احلكمة وجوده فأحبه اهللا عزوجل ال لذاته وال يف ملا يرتتب عليه من املصاحل العظيمة اليت يريدها سبحانه 

نك قول من يقول إنكم إذا وصفتم اهللا عزوجل بأنه مريد مبا يكره فقد وصفتموه بالعجز ؛ فال يغر  وتعاىل شرعا

لو مثال واحد   ؛ اآلن وهللا  ؟ ملا يرتتب عليه من احلكم واملصاحل ؛ ألن نقول يقع ذلك فكيف يقع ما ال يريد

، يكويه  ؟ نعم، يكويه نعم عنده ابن حيبه حبا شديدا أصيب هذا االبن بداء ال يربئه إال الكي هل األب يكويه

؛ فاإلنسان العاقل البصري  ؟ هو يكره الكي لكنه ملا يرتتب عليه من املصاحل من الصحة بل يسرع إىل كيه ملاذا

يعرف أن حكمة اهللا عزوجل أعلى من حكمتنا وال تنسب إليها أمور اخللق له من احلكم واألسرار يف تقدير ما 

( ما ترددت عن شيء أنا فاعله يف احلديث القدسي قال اهللا عزوجل:  يكرهه جل وعال شيء عظيم؛ حىت إنه

شف اهللا أكرب ـ اهللا يكره جل وعلى  ترددي عن قبض نفس المؤمن يكره الموت وأكره إساءته والبد له منه )



اهللا ؛ فهذا كله يدلك على أن  أن يسيء عبدا املؤمن فهو يكره املوت ولكن اهللا يقول البد له به، البد له منه

ملاذا ال نضمن اإلرادة السائل :  نعم، الشيخ :شيخ؟ السائل :   ؛ عزوجل يقدر ما يكرهه حلكم عظيمة بالغة

، نفس املراد غري حمبوب لكن ما يرتتب  ال، لكن أصلها ليس حمبوبا إىل اهللا الشيخ :  ؟اهللا الكونية الذي أحب 

؛ املراد  ال، بارك اهللا فيك الشيخ :؟ الشيء  بإلنسان حيإذا ويش العلة االسائل :  ؛ عليه املصاحل هو احملبوب

؛ لو ال املعاصي  نفسه شر معصية وال ميكن أن اهللا حيب املعصية أبدا لكن حيب ما يرتتب عليها من آثار احلميدة

كان الناس  ما قام اجلهاد يف سبيل اهللا وال قام األمر باملعروف والنهي عن املنكر ومل حتن اإلنسان أيضا بنفسه لو  

كلهم الذين حولك يطيعون اهللا ما تنفرد أنت باملعصية حىت لو كنت تريدها ما ذهبت تفعل لكن فيها مصاحل 

ط بكل وال إن عقولنا ال حتي ؛ مرتتبة عليها هذا حمبوب إىل اهللا أما نفس املراد فليس حمبوبا وال ميكن أن حيبه

  فهذه فطر رمبا هذا الشاب لو أنه بقي نعم )) ال قليالوما أوتيتم من العلم إ (( بشيء من حدود اهللا نعم

لو بقي فيضل هو ويضل الناس واهللا سبحانه وتعاىل حكيم  احنرافما ندري فلعله يكون هلم احنراف حلصل هلم 

فكل شيء يفعله اهللا عزوجل فاعلم أنه حلكمة ال تظن أنه ليس حلكمة بل لو ظننت أنه خالف احلكمة فاعلم 

رى أنه ألنه ويش إنسان الذي تريد أن ت على اهللا عزوجل حىت تريد منه أن يفعل ما ت نعم اطئأن ظنك هو اخل

طرف املسجد باآللة احلسية وهي العني كيف  هل هذا معقول؟ إنسانا اآلن ما يبصر أنت ما تراه أنت حكمة نعم

؛ وهلذا لو اجتمع اخللق كلهم  هذا يبصر األمور املعنوية احلكم واألسرار اليت يتضمنها خلق اهللا عزوجل شرعه

، نريد حنل نريد جنعل كل  ، الشرع الذي بني أيدينا اآلن كتاب والسنة على أن يقولوا واهللا حنن جنلس حنلل الشرع

؛ ألن فيه أشياء حتري فيها العقول يف احلقيقة من املشروعات ما  وهي  ؟ ما يستطيعون مسألة حكمة يقدرون

، القول احلق دائما يكون عدال بني تطرفني؛  القول العدل ؛ خللق الذي ما حيصرمشروعات حمصورة كيف يعدي ا

؛ إذا تدبرت هذه املسائل  ؛ ال مسائل العلمية العقائدية وال يف املسائل العملية الفقهية إذا تأملت مسائل النزاع

هذا بارك  ؛ إمنا احلقيقة  الوسط أي نعم ن؛ والعامة يقولون: خري األمور وجدت دائما أن احلق وسط بني تطريف



: السبب األول:  ولكنه عند التأمل ال إشكال فيه الرتدد يكون له سببان اهللا فيك أشكل على كثري من الناس

األمر هل يفعل وال  ، أو جهل الفاعل مبا يرتتب على هذا الفاعل فتجده يرتدد على هذا اإلشكال على الفاعل

تردد يكون سببه العلم لكن هناك مقتضى آخر وهو الرمحة فيرتدد اإلنسان ؛ األمر الثاين:  نعم ما يفعل فهمت

؟ وجتد اإلنسان يرتدد لكن إذا علم ما فيه من  ولكنه أخريا يصمم مثل ما قلنا اآلن الكي حيزن الصيب وال ال

دم أما الرتدد املصلحة البد من أقدم ؛ الرتدد الذي ينزه اهللا عزوجل الرتدد الذي سببه اجلهل هل أقدم أو ما أق

الذي سببه العلم لكن يكون هناك مقتضى آخر للرتدد كالرمحة مثال فهذا ال ينزه اهللا عنه ألنه من كمال رمحته 

ما هو كل العباد فكان للمؤمنني رحيما فالرمحة اخلالصة  عن قبض نفس المؤمن ) (سبحانه وتعاىل وهلذا قال: 

ثل ما قلنا العجب اهللا يعجب وال ال؟ يعجب؛ بالقرآن والسنة، باملؤمنني ال  يرتدد جل وعلى ال تردد جهل؛ م

عجب ربنا من  (ويف السنة قال النيب عليه الصالة والسالم: ))  بل عجبتم ويسخرون ((قال اهللا يف القرآن: 

؛ فالعجب أنكره بعض الناس قال إن العجب ال يليق باهللا ألن العجب سببه جهل  إىل آخره قنوت عباده )

الواو عاطفة؛  )) ولتكملوا العدة (( .؛ فيقال العجب الذي سببه هذا  فيأتيه األمر على غره فيعجباإلنسان 

 الطالب :ويش الدليل؟  الشيخ :؛  الم التعليل الطالب :والالم نسألكم هل هي الم األمر أو الم التعليل؟ 

؛ وعلى أي شيء  الم التعليلكسرت لو كانت لفعل األمر لسكنت ولكنها مكسورة فهي إذا  الشيخ :كسرت، 

؟ قالوا إن املعطوف عليه  إن الواو حرف عطف فأين املعطوف عليه )) ولتكملوا ((يكون العطف ما دمنا قلنا 

ويريد لتكملوا العدة ؛ واعلم أن  )) يريد اهللا بكم اليسرى وال يريد بكم العسرى ((يعين ))  اليسرى ((قوله: 

يريد  ((؛ فقوله:  أراد إذا تعدت بالالم فإن الالم تكون زائدة من حيث املعىن وذلك ألن الفعل أراد يتعدى بنفسه

يعين وأن تكملوا العدة؛ يعين ويريد ))  ولتكملوا العدة ((معناه: يريد اهللا أن يبني لكم؛ وهذه:  اهللا ليبين لكم ))

فيها قراءتان تكملوا بالتخفيف، وتكملوا  ؛ وتكملوا رعا وال قدرا؟ شرعا، شرعا أن نكمل العدةاهللا منا ش

ومل  )) العدة ((العدة استنبط بعض الناس من قوله:  )) ولتكملوا العدة ((بالتشديد ومها مبعىن واحد؛ قوله: 



عندهم شهور مثل الذين يف الطوائف يقل: ولتكملوا عدة الشهر؛ استنبط منه أن من كانوا يف األماكن اليت ليس 

؛ ألنه ال شهر عندهم بل قال: تكملوا العدة يعين عدة األيام  القطبية قالوا هنا ما قال: تكملوا عدة الشهر

فيصومون هؤالء يف وقت رمضان عند غريهم شهرا وال عدة شهر؟ عدة شهر ألن شهر عندهم غري موجود؛ وقال 

تعبري صاحلا حىت هلذه احلال اليت ما كانت معلومة عند الناس حني نزول إن هذا من آيات القرآن أنه جاءت 

؛ ما قال: تكملوا شهرا وذلك ألن  ، كلمة العدة العدة أيضا فيها فائدة )) ولتكملوا العدة ((القرآن؛ قوله: 

، غلطأي  الشيخ :شيخ بعض الناس ال  الشهر؟ السائل :  ؛ الشهر قد يكون تسعة وعشرين يوما وهذا كثري

معطوف على  )) لتكبروا (( الواو حرف عطف و )) ولتكبروا اهللا ((قال:   ؛ غلط إكمال الثالثني خطأ

؛ والتكبري يتضمن  تكربوا اهللا أي تقولوا اهللا أكرب )) ولتكملوا العدة ولتكبروا اهللا ((تكميل بإعادة حرف اجلر، 

لك الكرب يتضمن يف األمور الذاتية فإن السموات السبع الكرب يف العظمة والكرب والكربياء واألمور املعنوية وكذ

واألرضني السبع يف كف الرمحن كخردلة يف كف أحدنا فاهللا سبحانه وتعاىل أعظم من كل شيء وأكرب من كل 

على قيل إا للعليل، إن على هنا للتعليل وليست االستعالء،  )) ولتكبروا اهللا على ما هداكم ((شيء؛ وقوله: 

إمنا جاءت على دون الالم مع أا تفيد التعليل إشارة إىل  )) على ما هداكم ((؛ وقوله:  هلدايتكم أي تكربوه

؛ ألن الشيء إذا كان يف اآلخر صار هو  أا التكبري يكون يف اآلخر ليكون عاليا على ما حصل من اهلداية

اآلخر أو األول؟ يكون هو األول؛ ؟كما لو مألت إناء من الطعام وجعلت عليه شيئا يكون هو  األعلى وال ال

؛ وهذا يدل على أنه يكون يف آخر أو عند  يعين يكون التكبري على ما هدانا )) على ما هداكم ((فلهذا قال: 

؛ الثاين: أنه عرب بالالم  ؛ فاستفدنا من على اآلن أمران أو أمرين: األول أن معناها التعليل كالالم متام هذه اهلداية

؛ وهلذا مىت يشرع التكبري يف رمضان؟ إذا غربت الشمس  إىل أن التكبري يكون بعد انتهاء هذه اهلدايةملاذا؟ إشارة 

 على ما هداكم ((شرع التكبري؛ وقوله:  يعين بعد انتهاء رمضان ودخول شوال إذا غربت الشمس ليلة عيد الفطر

جتب عائد؛ وإذا كانت  لصلة موجودة، ا ؟ ال مصدرية وال موصولة؟ إذا كانت موصولة فتحتاج إىل ما هنا)) 



؟ يعين على ما هداكم به أو عليه أو له  مصدرية ما احتاجت إىل عائد والعائد اليت حتتاج إليه هنا حمذوف نعم

يقدر شيئا مناسبا؛ ومعلوم أنه إذا أمكن عدم التقدير فهو أوىل وعلى هذا فالراجح أن تكون مصدرية أي: على 

هذه اهلداية تشمل هداية العلم وهداية العمل وهي اليت يعرب عنها أحيانا  )) ما هداكمعلى  ((؛ وقوله:  هدايتكم

وأكمله الشك أن اهللا من عليه دايتني : هداية  فاإلنسان إذا صام رمضان ؛ داية اإلرشاد وهداية التوفيق

هنا أتى  )) اهللا على ما هداكمولتكبروا  ((؛ وقوله:  العلم؛ وهداية العمل؛ يعين هداية اإلرشاد وهداية التوفيق

؛ كأنه واهللا أعلم أنه ملا كمل  بالتكبري دون استغفار مع أن كثريا من العبادات إذا انتهت ختتم بأيش؟ باالستغفار

أن يكرب وإذا  ل، مثل ما شرع لإلنسان إذا على نز  هذه النعمة واهلداية والصيام صار كأن اإلنسان على وارتفع

فكأنك بإمتامك هذا الصيام الذي هو ركن من أركان اإلسالم ورمبا وفقت ليلة القدر يف  ؛ هبط واديا أن يسبح

أي تقومون بشكر اهللا  )) ولعلكم تشكرون ((  . )) على ما هداكم ((هذا الشهر كأنك علوت؛ فلهذا قال: 

 بنا اليسر؛ عدم إرادة اهللا عزوجل؛ ولعل هنا لتعليل؛ تشكرون على أي شيء؟ على أمور ثالثة بل أمور أربعة:

؟ إكمال العدة؛ التكبري على ما هدانا؛ هذه األمور كلها نعم حتتاج منا أن نشكر اهللا  إرادته العسر؛ ويش بعد

واعلم أنه يقال: احلمد والشكر؛ فهل مها مرتادفان أم بينهما عموم ))  ولعلكم تشكرون ((؛ وهلذا قال:  عليه

تعلق فسبب د أعم من حيث السبب والشكر أعم من حيث امل؛ فاحلم وخصوص؟ نقول بينهما عموم وخصوص

؛ يعين احلمد سببه كمال احملمود فاهللا حيمد على ما له من الكمال؛  فضال احملمودإ احلمد كمال احملمود و

باللسان فقط احلمد إمنا يكون  ؛ لكن متعلقه وافضال احملمود حيمد اهللا أيضا على ما له من اإلفضال واإلنعام

؛ أما الشكر فسببه فقط  : وصفه احملمود مبا له من الكمال واإلفضال فمحله اللسان باللسان فلهذا قلنا يف تعريفه

؛  شيء واحد وهو؟ النعمة، سببه النعمة ألنك ال تشكر إنسانا على كماله وإمنا تشكره على إنعامه عليك

قلب واللسان متعلقه أعم إذ أنه يكون بالقول والقلب واجلوارح، يكون بالفالشكر سببه أيش؟ النعمة لكن 

        يدي ولساني والضمير المحجبا   :      أفادتكم النعماء مني ثالثة   ؛ وعلى هذا قول الشاعر واجلوارح



بركن من أركان  فمن اعرتف بقلبه هللا بالنعمة فهذا أتى بالقلب واللسان واجلوارح ؟ ونطلب من حصني يقرأه علينا

؛ ومن اعرتف بقلبه ولسانه هللا تعاىل بالنعمة فقد أتى بركنني وبقي عليه ركن واحد؛  الشكر لكن بقي عليه ركنان

؛ شكر النعمة باجلوارح يكون بأداء ما  ومن اعرتف هللا تعاىل بقلبه ولسانه وجوارحه فهذا أتى بأركان الشكر كلها

املال مثال شكر اهللا عليه أن تؤدي زكاته وتقوم مبا أوجب اهللا عليك من نفقات شرع اهللا هلا أو ما شرع اهللا فيها ف

وإذا أنعم اهللا على عبد يحب أن يرى أثر  (؛  وكذلك تقوم مبا شرع اهللا لك من جتمل بثيابك وما أشبه ذلك

وإذا كان بالعلم فشكر اهللا عليه يكون بالعمل به ويكون بتعليمه وبذله للناس بكل قرين؛ وعلى  ) نعمته عليه

؛ أما الشكر العام فأن تقوم بطاعة  هذا فقس؛ فشكر النعمة أن تقوم مبا شرع اهللا لك فيها هذا الشكر اخلاص

أن نعرف الفرق بني الشكر اخلاص ؛ وأظن أنه جيب  املنعم مطلقا هذا شكر العام الذي يكون به اإلنسان شاكرا

؛ والعام أن تقوم بشكر النعم على سبيل العموم؛  والشكر العام: الشكر اخلاص تقوم بشكر هذه النعمة املعينة

آتاه اهللا ماال وعلما فكان يبذل املال فيما يرضي اهللا عزوجل لكنه شحيح بالعلم نقول هذا شاكر من  فمثال رجل

من وجه وال نعطيه اسم الشاكر مطلقا وال نسلب عنه اسم الشكر مطلقا نقول  وجه، من وجه خاص غري شاكر

؟ ألن اإلنسان يكون فيه خري وشر ويكون فيه إميان وكفر وفسوق  هذا شاكر من وجه وغري شاكر من وجه كذا

؟ ة الكفار يا شيخ من فات له رمضان وقضاه يشرع له السائل :   ؛ وطاعة كما هو مذهب أهل السنة واجلماعة

، حىت هذه إذا يفعل اإلنسان ما يعطيه اهللا على ويشكر  حيمده  ؛ ال ما يشرع هذا جييء إن شاء اهللا يف الفوائد

وإذا سألك  ((  ؛ هذه املصيبة من تكفري السيئات ورفعة الدرجات بالصرب عليها يكون هذه نعمة فيشكر اهللا

اخلطاب  فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون))عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان 

؟ إىل الرسول صلى اهللا عليه وسلم ألنه هو الواسطة بيننا وبني اهللا يف  يعود إىل من))  وإذا سألك ((يف قوله: 

إبالغ الوحي وليس عائدا إىل كل أحد، ما هو عائدا إىل كل أحد؛ وقد سبق لنا أن اخلطاب املوجه من اهللا 

عباد  )) إذا سألك عبادي عني ((؛  يكون خاصا الرسول وقد يكون عاما له ولألمة حسب السياق عزوجل قد



أجيب دعوة الداع إذا  ((مضاف والياء مضاف إليه؛ واملراد بالعباد هنا العباد املؤمنون عباد مؤمنون بدليل قوله: 

عن أي شيء؟ عن ))  عبادي عنيوإذا سألك  ((والكفار ما يدعون اهللا يدعون مع غريه؛ وقوله: ))  دعان

، فاجلواب هو الذي حيدد معناه؛  ؟ اجلواب هو الذي حيدد معىن السؤال ذات اهللا عن صفاته عن قربه عن كرمه

؛ ألن   إذا هم يسألون عن أيش؟ عن القرب واإلجابة )) فإني قريب أجيب دعوة الداع ((نشوف اجلواب: 

إذا  ((؛  دها اجلواب وكما يقال: إن اجلواب على قدر السؤالحتمل معاين كثرية لكن حيد )) نيع ((كلمة: 

 أو أم سيسألونه أو أم على تقدير هذا األمر و ؛ عندنا ثالثة هل هذا يدل على أم سألوه )) سألك عبادي

 والثالث؟ الثاين  ؟ الثالث ؛ أو أم إن سألوه فقل كذا ؛ أو أم سيسألونه أشياء: هل تدل اآلية على أم سألوه

يا رسول ( ، لكن أنا ذكرت لكم هذه االحتماالت الثالث ألنه ذكر يف هذا املوضع حديث: أن الصحابة قالوا 

وهذا احلديث تكلم فيه العلماء وضعفوه  فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية )اديه اهللا أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنن

شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا وإذا ذكره يف هذا املوضع ولكن بعضهم يذكره حمتجا به وممن يذكره حمتجا به 

 أن يكون حسنا لكن كثري من احملدثني ضعفوا هذا احلديث وسياق أحوالهحمتجا به دل على أنه عنده حجة وأقل 

ويسألونك  ((اآلية ال يدل على أنه سببها ألنه لو كان سبب نزول اآلية هذا القول لقال كما ي يف آيات كثرية 

وما أشبه  )) يسألونك ماذا أحل لهم )) (( ويسألونك عن المحيض )) (( عن اليتامى قل إصالح لهم خير

ذلك فيأيت بصيغة املرادة الدالة على الوقوع ال بصيغة املاضي املعلق بالشرط فإن املاضي املعلق بالشرط يدل على 

: إذا  ؟ قال علماء البالغة إن ن يقع؟ أو على فرض أ ؛ لكن هل يدل على أنه سيقع عدم وقوع ذلك الشيء

وإن كالمها شرطيتان لكن إن ال تدل على الوقوع قد تعلق بأمر ممتنع غاية االمتناع خبالف إذا فإا تدل على 

أنه ييب جييء وليكن إكرامك إياه عند ؟  ؛ ويش معىن هذا الوقوع؛ مثال ذلك: قلت لك إذا جاء زيد فأكرمه

))  إذا سألك ((؛ فهذه اآلية:  ؛ هذا يدل على أنه قد يأيت وقد ال يأيت زيد فأكرمه ؛ فإذا قلت: إن جاء جميئه

؛ أما  ظاهرها أم أن السؤال منهم متوقع وعلى هذا فيكون اهللا عزوجل أخربه بأمر قد يكون وهو للكون أقرب



المتناع كقوله تعاىل عن إن فقلت لكم إا ال تدل على وقوع الشيء بل إا قد تدل على الشيء املمتنع غاية ا

؛ وقوله عن الرسول  ، غري ممكن ؟ ال هذا الشرط ممكن )) قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين ((نفسه: 

 ((وأما قوله:  ؛ ، ميكن هذا ؟ ما ميكن أي نعم ميكن )) لئن أشركت ليحبطن عملك ((:  صلى اهللا عليه وسلم

إن هذه دالة  )) لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركولكن نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن 

    ؟ بل ميكن وقوعه على شيء ال ميكن وقوعه



 الشيخ :؟ إن بعيدة الوقوع  السائل : ؟ من يسأل )) عني فإني قريب ((؟ عن قربه وإجابته  عن أيش الشيخ : 

قد يكون وقد ال يكون ؛  ال قد تدخل ما هي وال بعيدة لكنها الفرق أن إذا تدل على إن األمر سيقع خبالف إن

الياء  )) سألك عبادي ((شوف  )) وإذا سألك عبادي عني ((طيب  ؛ لكن إذا تدل على الشيء سيكون

 ((؛  ؛ فبعضهم قال إنه على تقدير قل ما قال: فقل إين قريب))  فإني قريب ((؛ عين على اهللا  تعود على اهللا

نقول هذا  )) فإني قريب ((فيكون اجلواب حمذوف جواب إذا ))  إذا سألك عبادي عني فقل إني قريب

؛ األول: أن  ؛ ولكن الصحيح أا ال حتتاج إىل تقدير لوجهني  قريباحملذوف معموله يعين مقول القول فقل إين

كأن ))  فإني قريب ((وجل قال:  ، ثانيا: أن اهللا عز األصل عدمه ومادام الكالم يستقيم بدون تقدير فهو؟ قوال

؛  إين قريب؛ فهذا أبلغ من قوله: فقل  األمر أبني من أن حيتاج إىل السؤال؛ فإين قريب، إذا سألك فإين قريب

 فإني قريب ((الياء قلنا إا تعود إىل اهللا عزوجل فأخرب اهللا أنه قريب هو بنفسه  فإني قريب )) ((وقوله تعاىل: 

 ؟ هل املراد أنه حال يف املكان ألن الضمري يعود على اهللا عزوجل؛ ولكن ما معىن القرب الذي أثبته اهللا لنفسه ))

مستحيل وال ميكن أن تنزل اآلية على شيء مستحيل ولكنها تنزل على معىن ؟ ال، هذا شيء  ؟ ويش اجلواب

قريب مع علوه مع علوه على عرشه "  قريب في علوه" :  اإلسالم يليق به سبحانه وتعاىل وهو كما قال شيخ

ال  ؛ وهذا القرب ألنه حميط بكل شيء واحمليط بكل شيء هو قريب وإن كان بعيدا يف علوه سبحانه وتعاىل

ذلك أنه إذا كان فوق السموات العلى مستويا على عرشه وهو  ستلزم النقص بل هو دليل على الكمال وجهي

؟ على كمال عظمته وإحاطته سبحانه وتعاىل وإال فإن اإلنسان بالنسبة للمخلوقات ال  قريب ويش يدل عليه

انه وتعاىل ولكمال عظمته يكون ؛ فلكماله سبح يتصور أن شيئا ذا البعد يكون قريبا ألن اهللا فوق كل شيء

؛ وهلذا يف حديث أيب موسى األشعري رضي اهللا عنه ذكر أم إذا علو شرفا أو هبطوا واديا كربوا  قريبا مع علوه

أيها الناس إربعوا على أنفسكم إنكم ال تدعون أصما ( ورفعوا أصوام فقال هلم النيب عليه الصالة والسالم: 

فبني  ) ميعا قريبا وهو معكم إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلتهوال غائبا وإنما تدعون س



الرسول عليه الصالة والسالم أنه ال حاجة إىل أن اإلنسان يتعب نفسه برفع الصوت بالدعاء والتكبري ألن اهللا 

ستدلون مبثل ؛ واعلم أن بعض بل احللولية من اجلهميني وغريهم ي ، قريب وإن كان فوق عرشه جل وعلى قريب

؛ فال تكون قلوم متسعة للجمع بني األدلة وال تكون قلوم متسعة للفرق  هذه النصوص املتشاة على باطلهم

؛ فيأخذون بنصوص ويدعون مثلها ومن الغريب أن الشيطان لبس عليه والعياذ باهللا فأخذوا  بني اخلالق واملخلوق

؛ تركوا نصوص العلو وهو   النصوص اليت هي كمال يف حق اخلالقبالنصوص اليت هي نقص يف حق اخلالق وتركوا 

، وأخذوا ذه النصوص املتشاة وهي على ما قالوا تقتضي النقص وأن اهللا سبحانه تعاىل فيه خملوقاته ؛  كمال

وهم أنه ؛ فاحلاصل أن نقول إن هذا القرب ال جيوز لنا أن نت وأنه ال ينزه عن األماكن اليت ينزه عنها عامة اخللق

؛ وكلما جاءك من هذه النصوص فاعلم أنه دالة على عظمة اهللا  سبحانه وتعاىل يف األماكن اليت يكون فيها

عبدي مرضت فلم تعدني، فقال: كيف أعودك وأنت رب  : (عزوجل وعلى إحاطته؛ ومنه ما جاء يف احلديث

، هذا يفرح  لوجدتين عنده ) عندهالعالمين، قال: أما علمت أن عبدي فالنا مرض فإنك لو عدته لوجدتني 

عندكم نظر إىل النصوص من وجه  فيقال أنتم نظرمت بعني أعور نعم هذا واضح جدا عندهم ؟ به احللولية وال ال

وطرف هلا من وجه آجر، أمهلتم األدلة العقلية النقلية السمعية على أن اهللا تعاىل فوق عرشه مستوي عليه وأخذمت 

إذا رأيتم الذين ة؛ وقد قال اهللا سبحانه وتعاىل: قال النيب عليه الصالة والسالم: مثل هذه النصوص املتشا )

فأما الذين في قلوبهم زيغ  (( يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى اهللا فاحذروهم وقد قال اهللا تعالى:

 فنحن نعلم علم اليقني أن هؤالء هم الذين مسى، اهللا))  فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله

اليت  يف احلجرةما أراد أنه وجده  ) لو جدتني عنده (فيما نقل عن ربه يف قوله: الرسول عليه الصالة والسالم 

، من انكسار القلب واإلنابة إىل  فيها املريض ولكن ملا كان املريض يف الغالب والسيما مؤمن يكون عنده انكسار

يكون عنده يف حال الصحة فإن اهللا تعاىل عند املنكسرة قلوم من أجله صح عن اهللا عزوجل واخلضوع ما ال 

؛ فهذه النصوص يا إخواين ال تظنوا أا تنايف نصوص العلم ألنه كما قلت لكم تدل على  األكثر ذا التعبري



   ال منافاةو  ، وأنه مع علوه بذاته على عرشه قريب من خلقه يقرب من خلقه كما يشاء عظمة اخلالق جل وعلى

؛ هذا صحيح بالنسبة للمخلوق ما يكون يف أعلى شيء ويقربه قريب لكن اهللا يقدر بكل شيء وهو السميع 

من تقرب إلى شبرا تقربته إليه ذراعا ومن تقرب  (البصري؛ ومثله كذلك أيضا قوله تعاىل يف حديث القدسي: 

وما أشبه ذلك من األحاديث اليت قد يعجز أو تعجز  ) إلى ذراعا تقربته إليه باعا ومن أتاني يمشي أتيته هرولة

؛ فنحن نقول إن اهللا عزوجل يقرب من خلقه كما شاء كما  عقول بعض الناس عن إدراكها فيحاولون أن يؤلوها

؛ نقول اهللا على ذه الكيفية لكن نعلم أنه سبحانه وتعاىل وإن قرب من خلقه وإن نزل  قال السلف وال نكيف

شيخ هل نقول وجدت ؟  السائل :  ؛ نعم ، ال يزال عاليا سبحانه وتعاىل لدنيا نعلم أنه ال يزال عالياإىل السماء ا

 أما إنك لو أطعمته لو جدت ذلك عندي( :  ال ما يستقيم ألنه يف اإلطعام ملا قال استطعمتك فلم تطعم قال

هذا  الشيخ :كيف نقول لوجدت ؟  السائل : ؛ وجل بني اإلطعام وبني زيارة إعادة املريض ففرق اهللا عز )

؟ ال،  عنديةالحنن ما نتصور  السائل : ؛ حديث واحد فرق فيه الرسول عليه الصالة والسالم مبا روى عن ربه

حنن نتصور، يتصور، العندية ال تنايف العلو بالنسبة هللا عزوجل أما بالنسبة للمخلوق نعم ما يكون عندك  الشيخ :

أما  (هللا عزوجل ما هو صفاته كصفاتنا؛ فاحلديث الذي ورد ذكر يف الطعام قال:  وهو يف السقف لكن بالنسبة

  ؛ ففرق بينهما ) لوجدتني عنده (ذا اللفظ؛ ويف اإلعادة قال:  ) إنك لو أطعمته لو جدت ذلك عندي

الفطرة  ال بذاته وال يعين؛ الكيفية أو وجل ليس بقريب يف الدعاء ألن اهللا عز ما حتدد  شيخ الفطرة السائل :

فطرة تقول ليس  السائل :؛  إن اهللا يف السماء لكن مع علوه هو قريب الشيخ :تقول إن اهللا بعيد ليس بقريب؟  

إذا قلت ليس بقريب مبعىن أن اهللا سبحانه  ال الشيخ :وجل؛  أيه اهللا عز السائل :؛  ال ما ميكن الشيخ :بقريب؟ 

ن يلزم أن يكون ذلك يف حق اخلالق ألنه سبحانه وتعاىل ليس كمثله شيء يف مجيع نعوته كما قال ل وتعاىل هو ؛

أجيب  ((قوله تعاىل:   ؛ ؛ فال يقاس خبلقه"  في دنوه قريب في علوه يفهو عل" شيخ اإلسالم رمحه اهللا: 

 ((قريب هذه خرب إن  )) فإني قريب ((قال:  ؛ ؟ نعم أظن هذا الذي وقفنا عليها )) دعوة الداع إذا دعان



أنتم فهمتم اآلن أنه قريب مع علوه وأنه ال تناقض بينهما  )) أجيب دعوة الداع إذا دعان( )) ( فإني قريب

قوله:  )) (( أجيب دعوة الداع؛  ألن اهللا ال يقاس باملخلوقات فهو قريب يف دنوه قريب يف علوه سبحانه وتعاىل

أجيب  ((؛  ن فيكون خربها امسا ومجلة يعين خربها مفرد واخلرب الثاين مجلةهذه اجلملة خرب ثاين إل )) أجيب ((

كالقاضي لكن أصبح الداعي بالياء   )) دعوة الداع ((الدعاء مبعىن الطلب وقوله: ))  دعوة الداع إذا دعان

؛ هذا يف ما فيه أل؛ وقد  وأصلها: املتعايل )) الكبير المتعال ((حذفت الياء للتخفيف؛ نظريها قوله تعاىل: 

 وما لهم من دونه من وال ((حتذف يف الذي ليس فيه أل، قد حتذف يف شيء ليس فيه أل كما يف قوله تعاىل: 

؛ مع أنه ال يكون  شف قال: إذا دعان))  دعوة الداع إذا دعان ((؛ وكل ذلك للتخفيف؛  أصلها: من وايل ))

، الداعي هو ما كان داعيا إال ملا  ؟ نعم ا فائدة شرط؟ أنتم فامهني هذهداعيا إال إذا دعا وحينئذ قد يقول قائل م

؟ نقول فائدته: اإلشارة إىل أمرين بل إىل ثالثة أمور؛  )) إذا دعان ((دعى وحينئذ فما فائدة الشرط يف قوله: 

ول اهللا أدع اهللا يل ، بأن يدعوا اهللا تعاىل نفسه ما يتخذ بينه وبينه وسائط فيقول يا رس األمر األول: اإلخالص

؛ أو يا أيها الويل الفالين بعد موت الويل أدع اهللا يل أو ما أشبه ذلك؛  بعد ما مات الرسول صلى اهللا عليه وسلم

الفائدة الثانية: اعتقاد أن اهللا سبحانه وتعاىل حمقق له ما دعى  ؛ ففائدا اإلخالص أن يكون خملصا هللا يف الدعوة

( أدع اهللا وأنتم موقنون  بصدق إال وأنت وافق من إجابته؛ وهلذا جاء يف احلديث:ألنك ما تدعوا أحدا 

الشيء الثالث: تفيد صحة افتقاره  ؛ إذا دعان حقا دعاين حقا يعلم أنين سأتيه دعوته فيكون فائدا باإلجابة )

ذلك حتقيق هذا الدعاء على  إىل اهللا وأنه حقيقة مفتقر له إذ أنه ال يدعى إال من كان مفتقرا إليه فيكون فائدة

؛ والثالث: صحة االفتقار إىل  وجل ؟ اإليقان باإلجابة والثقة باهللا عز الوجوه الثالثة وهي: اإلخالص ويش بعد

أصلها  )) إذا دعان ((:  ؛ وقوله اهللا حبيث إنه ما دعى إال وهو متقي؛ ألن املستغين ما يدعوا، مستغين ال يدعوا

ما قال أجيب مسألته قال أجيب  )) أجيب دعوة الداع إذا دعان ((؛ وقوله:  اء ختفيفادعاين بالياء فحذفت الي

دعوته وإجابة الدعوة ال يلزم منها حتقيق املسألة قد ال جييب اهللا تعاىل مسألته ولكن جييبه إما بأن يصرف عنه من 



له أو صرف عنه من السوء ما هو ؛ فإذا مل جيب ما سأله بعينه وادخره  السوء ما هو أعظم وإما بأن يدخرها له

، أجاب الدعاء الشك لكنه حلكمته وبرمحته ذا الداعي اختار  ا؟ نعم أعظم فهل يقال إنه أجاب الدعاء وال ل

قصدي أن جتاب مسألة  ،له ما اختار؛ قد يكون من مصلحة الداعي أن جتاب دعوته وقد يكون من املصلحة

 ((قال بعدها:   قال بعدها : )) أجيب دعوة الداع إذا دعان ((وقد ال يكون من املصلحة؛ وقوله: اليت سأل 

أي  )) فاستجاب لم ربهم ((أي فليجيبوا يل؛ ألن استجاب مبعىن أجاب كما قال تعاىل:  )) فليستجيبوا لي

هنا ما قال  )) فليستجيبوا لي ((: مبعىن أجابوا له؛ وقوله )) والذين استجابوا لربهم ((أجاب؛ وكما قال تعاىل: 

فليستجيبوين وقد أجابه لكن هنا أداها بالالم استجاب له ألنه ضمن معىن االنقياد وإال لكانت أجاب تتعدى 

أجابوا لك ومل يقل  ) فإن هم أجابوا لك بذلك (ث معاذ: ؛ نظريها قوله صلى اهللا عليه وسلم يف حدي بنفسه

يعين فلينقادوا يل إجابة ))  فليستجيبوا لي ((ضمن اإلجابة مبعىن االنقياد؛ أجابوك فضمن معىن اإلجابة، فم

دون وليؤمنوا يل ألن  )) وليؤمنوا بي ((مبنية على اإلميان؛ وهنا قال: ))  وليؤمنوا بي ((مبنية على ما بعدها 

اإلميان باهللا متضمن لالطمئنان واالعرتاف التام وليس جمرد تصديق بل هو تصديق اطمئنان القلب وهلذا يقال 

الالم هذه الفعلني الم األمر وهلذا  )) فليؤمنوا بي فليستجيبوا لي ((؛ وقوله:  ؛ فصدق واطمئن اطمئن قلبه به

؛ كلما  ؟ للتعليل نعم لعل )) وا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدونفليستجيب ((  ؛ سكنت بعد حرف العطف

ويؤمل كشف ما نزل به عن تاج حي؛ إذ أن الرتجي ال يكون إال فيمن  جاءت لعل يف كتاب اهللا فإا للتعليل

يكون معناه  قرب؛ أما الرب عزوجل فإنه يستحيل يف حقه هذا؛ فيكون ما جاء يف القرآن من مثل هذا التعبري

يقال يا راشد يعين يا غامن؛ وأما  عليل ألجل الرشد؛ والرشد يطلق مبعىن حسن التصرف، ومبعىن الغنيمة ؛ وهلذاالت

وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغ النكاح فإن آنستم  ((الرشد مبعىن حسن التصرف فهو كثري كما يف قوله تعاىل: 

ولكن اهللا حبب  ((ن التصرف؛ وقال تعاىل: ؟ أي حس ما معىن رشدا )) منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم

أي الغامنون  )) إليكم اإليمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون



 حتتمل املعنيني: الرشد مبعىن حسن التصرف )) لعلهم يرشدون ((؛ ويف هذه اآلية:  فهي قريبة من معىن املفلحني

؛ والثاين: مبعىن الغنيمة اليت رشدوا ا؛ والشك أن من آمن باهللا واستجاب له فإنه أحسن الناس تصرفا ويوفق 

فأما من أعطى واتقى وصدق  )) (( ومن يتق اهللا يجعل له من أمره يسرا ((ويهدى وتيسر له األمور 

عم؟ فإنه غامن، فإنه غامن رابح وال والشك أيضا أن من آمن باهللا واستجاب له ن))  بالحسنى فسنيسره لليسرى

طيب إذا قال قائل: إذا محلتم الرشد هنا على املعنيني مجيعا فمعىن ذلك أنكم استعملتم املشرتك  ؛ أحد أربح منه

؟ نقول ما فيه مانع الصحيح أنه جائز؛ إذا كان املعنيان ال يتنافيان وأي مانع من أن يكون  يف معنيني فماذا نقول

دخل اللصوص على  ؛ فرجل قال معنيني يكون أبلغ بل ؟ نعم ؛ ما يدل عليه الكالم هذا وهذااملتكلم قصد 

بيت فالن فأتلفوا عينه , ويش املراد بالعني ؟ املال , وعينه أيضا اليت جتري وعينه الباصرة كله ميكن , فإذا علمنا 

فأفسدوا عينه ويش املانع الكالم بس أن أن هؤالء اللصوص أفسدوا كل الثالثة فال مانع من أن نقول دخلوا بيته 

يكون هناك دليل على أن هذا اللفظ املشرتك مستعمل يف املعنيني فإذا دل الدليل فال مانع , السائل : مبعىن 

اهلداية الشيخ : اهلدية نعم من حسن التصرف , نعم , وهذه أيضا ستأتينا يف الفوائد صاحلة لألمرين , للرتجي 

تأيت أيضا كما مر علينا يف البالغة تأيت للتمين , طيب نأخذ الفوائد حىت منشي أو نكمل , وللتوقع ولإلشفاق و 

ما هناك شيء معلل , السائل : بالنسبة هلذه الشيخ : نقول للتعليل نعم , طيب هذه لعل طيب ما الذي قال إنه 

احلق هو خيتلف الشيخ : ال ما مشروع , السائل : يعين نتوقع أين خملوق الشيخ : يعين أترجى السائل : ال يف 

 الشيخ :منهم خيذل منهم ال ,  نقول أن العباد متفاوتون  السائل :يصلح , مادام أن اهللا علل فعل من أفعاله 

(( أحل لكم وأمره رشدوا وال شك , البد إذا استجابوا هللا البد أن يرشدوا , مث قال تعاىل  أبدا إذا استجابوا هللا

كلمة أحل مبنية للمجهول ألنه معلوم الذي بيده اإلحالل والتحرمي و هو   نسائكم )) ليلة الصيام الرفث إلى

تدل على أن األمر كان حمرما من قبل وإال ملا احتيج إىل النص على اإلحالل ألن األصل  (( أحل ))اهللا , قوله 

صل التحرمي , هنا فال يدل ذلك أنه كان حالال مثال ألنه ليس األ(( حرمت عليكم الميتة )) احلل خبالف 



أي صيام ؟ الصيام  (( أحل لكم ليلة الصيام ))نقول أحل يدل على أن ذلك كان حراما وهو كذلك وقوله : 

الرفث نائب الفاعل أحل وهلذا رفع , والرفث يطلق على (( الرفث )) وقوله : املنعوت السابق وهو صيام رمضان 

وزوجته حني اجلماع ألنه يقع بني الزوج وزوجته من الكلمات ما اجلماع ويطلق على الكلمات اليت تقع بني الزوج 

يستحىي منه ويسمى رفثا ولكنه هنا يراد به اجلماع والدليل أنه عدي بإىل الرفث إىل نسائكم أي اإلقضاء إىل 

(( وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم نسائكم واإلضاء مبنعى اجلماع لقوله تعاىل : 

النساء مجع نسوة ونسوة اسم مجع ال مفرد له ومفرده ما  (( الرفث إلى نسائكم ))فقال :  ا غليظا ))ميثاق

املراد زوجاتكم وإميائكم (( إلى نسائكم )) يعرف مثل إبل اسم مجع ال مفرد له ومفرده بعيد نعم طيب وقوله : 

والذين هم لفروجهم حافظون إال على (( هذا واضح ألن غريمها ال حيل مطلقا باإلنتماء لإلسالم وال غريه 

أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين )) , (( أحل لكم الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم 

اجلملة هذه استئنافية للتعليل تعليل احلل يعين أحل لكم ذلك ألنكم ال تستغنون عنهم وال  وأنتم لباس لهن ))

لكن لباس , وانظر إىل التعبري يف اللباس ملا فيه من حفظ الفرج فاللباس  هلن لباس وهنيستغنني عنكم , فأنتم 

(( وجعل لكم سرابيل تقيكم يسرت املرء والزواج حيصل به حتصني الفرج مث ما فيه من السرت والصيانة واحلماية 

ويشمل ذلك أيضا مع اللباس أوسع من أن يكون محاية وصيانة يشمل التقارب  الحر وسرابيل تقيكم بأسكم ))

  بينه وبني زوجته كما قال الشاعر :

  إذا ما الضجير ثنا عطفه              تثنت فكانت عليه لباسا

يستغين  يعطي أقوى دليل ملا بني الزوجني من التقارب ومن احلفظ واحلماية وأنه الفاحلاصل أن هذا التعبري بلباس 

(( ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا أحدمها عن اآلخر , وهذا شيء من حكمة اهللا عز وجل ورمحته 

هذا الذي جعله اهللا بني  لتسكنوا عليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك آليات لقوم يتذكون ))



 بني اهللا عز وجل حكمة أخرى موجبة هلذا الزوجني من رمحته أنه أحل لنا الرفث إىل نسائنا يف ليايل الصيام مث

أنكم كنتم  (( علم اهللاحلمد هللا ,  عليكم ))أنفسكم فتاب  (( علم اهللا أنكم كنتم تختانوناحلل وهي قوله : 

ملاذا ؟ إلتيان حبيث ال تصربون فتختاون أنفسكم فالظاهر واهللا أعلم  )) تختانون أنفسكم فتاب عليكم

يفيت نفسه بأن األمر هني وبأنه صار يف حالة ال حترم عليه زوجته وما أشبه ذلك ,  اإلختيان بكون اإلنسان

وأصل هذا أم كانوا فغي أول إذا صلى اإلنسان العشاء اآلخرة أو إذا نام قبل العشاء اآلخرة فإنه حيرم عليه 

قة عظيمة حىت إن االستمتاع باملرأة واألكل والشرب إىل غروب الشمس من اليوم الثاين , فشق عليهم مش

))  (( علم اهللا أنكم كنتم تختانونبعضهم ما صرب فبني اهللا عز وجل حكمته ورمحته حيث أحل لنا هذا األمر 

" إن زيادة المبنى تدل ومل يقل ختنون ملا يف قوله ختتانون من زيادة احلروف الدالة على زيادة املعىن ألم يقولون 

ال ؟ صحيح لكنه غاليب ما هو دامي , فبقرة وبقر أيهما أكثر حروف ؟  وهذا صحيح وال  على زيادة المعنى "

(( تختانون أنفسكم , فاملسألة أغلبية قال :  بقرة وهي أقل معىن أيهما أكثر البقرة الواحدة أو البقر ؟ البقر

النسخ توبة تاب عليكم , هل املعىن فتاب عليكم قبل أن تتوبوا ؟ أو أن اهللا نسخ هذا األمر و  ))فتاب عليكم 

النسخ لكان الوقوع فيه إمثا ؟ أيهما ؟ الطالب : األخري , الشيخ : لكن هذا املعىن األخري هو األصح ,  الألن لو 

(( قم الليل إال بعد أن أوجب علينا القيام  (( علم أن لن تحصوه فتاب عليكم ))ونظريها قول اهللا تعاىل : 

بنسخ الوجوب ألنه لوال النسخ  ن لن تحصوه فتاب عليكم ))قليال أو زد عليه ورتل القرآن ترتيال علم أ

إىل أنه لوال النسخ لكان اإلنسان آمثا إما بفعل حمرم إمثا فيعرب اهللا عز وجل بالتوبة إشارة لواجب فيكون لكان تركه 

أو ترك واجب , ما نقدر حنكم بشيء نقول األغلبية ألن حصر هذه املسائل صعب ميكن جيي واحد ينقض 

كل لفظ أحل يدل على أنه كان حمرم   السائل :عليك مبثال مث تضطر إىل أن تقول أغلبية , و األغليب له اعتبار , 

 (( اليوم أحل لكم الطيبات )) السائل :لكن هنا يف هذه اآلية دليل يف القرآن  ,  الشيخ :رآن ؟ هل عام يف الق

يف القرآن إما أن يكون توطئة ملا بعده أو إزالة وهم أو ما أشبه ذلك أو بيان امتناع ما نضبط هذا يف  الشيخ :



من فعل التكاثر ليس اإلنسان خيون نفسه  ختتانون معناه خيرج السائل :هذه اآلية تدل على أنه حمرم من قبل , 

هذا من املقصود بال شك ميكن واحد خيون الثاين قصد ؟ مثل تقاتلون ؟ بس   الشيخ :هذا املقصود به يا شيخ ؟ 

كلمة اختان مثل اختار ال تدل على املفاعلة قد يدل هذا على اجلملة ما يستفاد زيادة يف املبىن قد يكون هذا 

(( قول هذا الفائدة ما نقدر نقول هذا الفائدة ألن كلمة افتعل ما تدل على املشاركة . قال : من مجلتها , إمنا ن

(( فتاب عليكم وعفا مباذا تاب ؟ قلنا بالنسخ ألنه لوال النسخ لكان الفعل حمرما مقتضيا لإلمث  فتاب عليكم ))

خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن اهللا  (( إن تبدوا العفو يكون يف مقابلة إساءة كما قال تعاىل :  عنكم ))

فما هي اإلساءة اليت حصلت ؟ هي ما حصل من بعض الصحابة رضي اهللا عنهم من إتيان  كان عفوا قديرا ))

وأصل العفو ترك املؤاخذة على  (( وعفا عنكم ))أهلهم يف ليايل الصيام قبل أن ينسخ التحرمي , وهلذا قال 

يعين   (( حتى عفوا ))العفو , ويطلق العفو على معىن الزيادة كما يف قوله تعاىل :  الذنب ومن أمساء اهللا تعاىل

(( فاآلن باشروهن ... أي وفروها وأكثروها .  ( أعفوا اللحى )كثروا ومن قول الرسول صلى اهللا عليه وسلم : 

باشروهن , وكلمة اآلن فاآلن الفاء حرف عطف تقتضي الرتتيب أي فاآلن بعد التحرمي وحتقق التوبة والعفو  ))

املراد باملباشرة  (( باشروهن ))أا اسم إشارة إىل الزمن احلاضر وأا مبنية على الفتح يف حمل نصب , وقوله : 

هو كما نعلم  (( باشروهن ))رة اللتقاء البشرتني فيها بشرة املرأة وبشرة الرجل , وقوله : اجلماع ومسيت مباش

 أو   الطالب :ذا األمر ؟ الطالب : اإلباحة الشيخ : نعم اإلباحة أو رفع التحرمي ؟ مجيعا فعل أمر فما املراد

أو كذلك ال ؟ بينهما فرق وهلذا اختلف األصوليون يف األمر بعد احلضر هل هو لإلباحة أو رفع  الشيخ :كذلك 

ذا قلنا لإلباحة فمعناه أن للتحرمي ؟ فمنهم من قال إنه لإلباحة ومنهم من قال إنه رفع للتحرمي , وبينهما فرق فإ

هذا التحرمي صار مباحا فقط , وإذا قلنا إنه رفع للتحرمي فمعناه أن هذا الشيء عاد إىل حكمه قبل التحرمي , إن  

كان واجبا فهو واجب وإن كان مستحبا فهو مستحب وإن كان مباحا فهو مباح , فاآلن ظهر الفرق بني القولني 

حجة الذين يقولون أنه لإلباحة يقولون إنه ملا ورد التحرمي على احلكم األول  :, الشيخ نعم  الطالب :أو ال ؟ 



نسخه وصار كأن مل يكن فإذا جاء األمر بعده فمعناه أنه صار مباحا بعد ما كان حراما صار مباحا , وهذه 

ر حمرما فلما زال التحرمي حجة قوبة , والذين قالوا بأنه رفع للتحرمي قالوا ألن احلكم األول ملا ورد عليه التحرمي صا

عاد إىل ما كان عليه كأن التحرمي سرت وضع على مغطى فإذا رفع هذا السرت فكيف يكون مغطى ؟ يكون كما 

مباح أو يكون حسب حكمه  هل االصتياد تادوا ))(( وإذا حللتم فاصعليه , ومن مث قال يف قوله تعاىل : 

باألول ؟ حسب احلكم باألول , وهذا الذي يبدوا راجحا وإن كان املسألة ما هي عندي متميزة كثريا ألن كال 

(( فإذا قضيت الصالة فانتشروا التعليلني قوي لكن الذي يبدو أنه أقرب أن األمر بعد احلظر هو رفع للتحرمي , 

(( إذا نودي للصالة من يوم الجمعة ذا أمر بعد احلظر يعني يقال ه ))وابتغوا من فضل اهللا في األرض 

وابتغوا من فضل (( فإذا قضيت الصالة فانتشروا في األرض مث قال :  فاسعوا إلى ذكر اهللا وذروا البيع ))

ما هل نقول اآلن إن البيع بعد أن كان حمرما صار مباحا اآلن أو صار مستحبا أم ماذا ؟ نقول هذا على  ))اهللا 

نقول البيع  السائل :كان عليه , والبيع كما هو معلوم قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون مباحا , 

أيها ؟ ال حنمل الكالم على القاعدة العامة , نسخ التحرمي رفع له أو أنه  الشيخ :لإلباحة والبيع له أدلة أخرى ؟  

ال بينهما فرق  الشيخ :توجد أدلة أخرى عل حكمه البيع ؟ أظن يقتضي اإلباحة ألنه  السائل :مفيد لإلباحة ؟ 

إيه إذا قلنا إنه يعود إىل  الشيخ :على قول إن املباح من األحكام اخلمسة يكون هناك فرق بينهما ؟  السائل :, 

 السائل :األمر مستحب يبقى على استحبابه , ما كان عليه أو رفع للتحرمي ننظر هذا الشيء هل هو موجود قبل 

الشيخ كال األمرين يصري من اإلباحة ؟   السائل :البيع حكمه اإلباحة ,  الشيخ :بالنسبة للبيع حكمه اإلباحة ؟ 

ألن الصيد يف األصل مباح لكن إذا كان شيء مما يطلق مثل أنا لو قلت لك  الشيخ :إيعاد ؟  السائل :أيهم ؟  :

زره , هذا األمر ليس معناه اإلباحة , إذا قلنا إنه رفع : ال تزر فالنا يف الليل مث قلت لك : إذا طلعت الشمس ف

(( فعفا قوله :  السائل :للنهي صار هذه الزيارة مستحبة وإذا قلنا لإلباحة صارت الزيارة مباحة هذا املعىن , 

(( وابتغوا ما كتب اهللا لكم ))  وما دونه من باب أوىل وليس حمرم  املراد به اجلماع(( باشروهن ))  . عنكم ))



ما الذي كتب اهللا لكم , كتب لكم كتابة كونية أو كتابة شرعية , أي مبعىن ما قدر اهللا لكم أو ما  ابتغوا اطلبوا

شرع لكم ؟ نقول حتتمل املعنيني ومشوله هلما أوىل فاملعىن ابتغوا ما كتب اهللا مل أي اطلبوا ما شرع لكم من 

, أو ما شرع لكم من السحور  كل إباحتهن , أو ما شرع لكم من التهجد يف ليايل رمضان االستمتاع بالنساء و 

هذا داخل , أو ابتغوا ما كتب لكم تقديرا كتابة قدرية من طلب الولد ذا اجلما كما قاله بعض املفسرين قال 

ة , نعم فنقول إن اآلية ابتغوا الولد ال تكن املباشرة من نيل الشهوة فقط ولكن من أجل حصول الولد والذري

((  معطوفة على(( وكلوا واشربوا ))  والفوائد إن شاء اهللا تأتينا(( وابتغوا ما كتب اهللا لكم ))  تشمل األمرين 

  ؟ ما معىن األكل والشرب (( وكلوا واشربوا ))  على األولباشروهن )) 



؛ بل يظهر ؟ شيئا فشيئا؛  ؛ أول ما يظهر الفجر الشك أنه ما هو على الطول يتبني ما تبني لنا وهو كذلك

عرفنا ملا قال  )) الخيط األبيض من الخيط ((؛ وقوله:  ولكننا حنن مكلفون مبا نستطيع حىت يتبني لنا ويتضح

حتى يميز  : ((أن يتبني مبعىن يتميز، يتميز هذا من هذا كما قال تعاىل )) من الخيط ((سبحانه وتعاىل: 

حتى يتميز الخيط  ((فمن ما تدخل على يتبني من هذا إال إذا قصد به التمييز ؛ يعين:  )) الخبيث من الطيب

واخليط  ؟ بياض النهار نعم ؛ خيط أيش من الفجر بينت املراد باخليط))  األبيض من الخيط األسود من الفجر

؛ وأن هذا قد يكون  ، إما يتعاقبان ؟ سواد الليل؛ ويف التعبري بكوما خيطني دليل على أما يتعاقبان األسود

؛ وقوله:  ؛ واخليطان البد يتعاقبان وإال لكان خيطا واحدا فقط يف جهة وهذا قد يكون يف جهة ألما خيطان

بني الرسول صلى اهللا عليه وسلم أن  )) د من الفجرحتى يتبين لكم الخيط األبيض من الخيط األسو  ((

؛ وبني الصادق هو الذي يكون معرتضا يف األفق مستطريا كالطري أو كجناح الطري  الفجر فجران: صادق وكاذب

؛ وأما الكاذب فهو الذي يكون مستطيال يف األفق كذنب الشرحان يعين كذنب الذئب؛  من الشمال إىل اجلنوب

؛ والثاين:  فهو مستطري أن الصادق هو مستطري وأما ذاك ؛ الفرق األول: ن بينهما ثالثة فروقوذكر أهل العلم أ

 (( ؛ أن الصادق ال ظلمة بعده وذلك يظلم ؛ وثالث: أن الصادق متصل باألفق وذالك بينه وبني األفق ظلمة

قلنا إن يتبني مبعىن يظهر؛ ولكنه مضمن معىن  )) حتى يتبين لكم الخيط األبيض من الخيط األسود من الفجر

من  ((؛ وقوله:  يعين يتميز هذا من هذا )) الخيط األبيض من الخيط ((؟ من قوله:  الظهور والتمييز من أين

ومل يقل من اخليط األسود من الليل اكتفاء باألول كما يف قوله  )) الخيط األبيض ((هذه بيان لقوله:  )) الفجر

والسرابيل تقيكم  ((يعين والربد ألن السرابيل تقي احلر والربد  )) جعل لكم سرابيل تقيكم الحر(( و تعاىل: 

؛ فاملهم أن هذا من باب االكتفاء بذكر أحد املقابلني من املقابل اآلخر؛ يعين: حىت يتبني  فالدروع )) بأسكم

من  ((حذف من الليل اكتفاء بقوله: ؟ لكن  ؛ فهمتم لكم اخليط األبيض من الفجر من اخليط األسود من الليل

ثم  (( قوله: .  يعين والربد))  سرابيل تقيكم الحر ((ألن الشيء يتبني بذكر مقابله؛ ونظري ذلك؟  )) الفجر



بعد التبني  وجل أنه أتى بثم ، مث إذا تبني وهذا من سعة رمحة اهللا عزتبني امث إذ))  أتموا الصيام إلى الليل

ك ال تضعه من يدك للتوسعة على العباد وهلذا روى اإلمام أمحد بسند ال بأس به أنه إذا أذن الفجر يف يدك فإن

؛ وهلذا كان ابن أم مكتوم ال يؤذن حىت يطلع الفجر ويقال له  تيسريا على املكلفني حىت تقضي حاجتك

؛ وقوله:  ، أوه على وجه التمام أمتوا مبعىن أوا )) ثم أتموا الصيام إلى الليل ((؛ وقوله:  أصبحت أصبحت

أي إمساكا عن الكالم  إني نذرت للرحمن صوما )) ((؛ ومنه قوله تعاىل:  ؟ اإلمساك الصيام تقدم أنه يف اللغة

واملراد بالصيام شرعا: هو التعبد هللا سبحانه وتعاىل باإلمساك عن  )) فلن أكلم اليوم إنسيا ((بدليل قوله: 

؟  ؟ غسقه ما املراد بالليل )) إلى الليل ((؛ وقوله تعاىل:  فطرات من طلوع الفجر الثاين إىل غروب الشمسامل

إذا أقبل الليل من هاهنا  : (؛ وقد بني ذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني قال ؛ ولكن أوله اجلواب ال

ومبجرد  ) وغربت الشمس فقد أفطر الصائموأشار إلى المشرق وأدبر النهار من هاهنا وأشار إلى المغرب 

ثم أتموا  (( غروب الشمس أي غروب قرصها يكون اإلفطار وليس بشرط أن تزول احلمرة كما يظنه بعض العوام.

؛ فال تزيد فيه وال تنقص وسيأيت يف الفوائد إن شاء اهللا  ؟ من وإىل إذا الصوم حمدد من )) الصيام إلى الليل

أحل لكم ليلة الصيام  ((ملا قال:  )) وال تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد ((وقوله:   . حكم الوصال

استثىن من هذا حالة واحدة وهي: إذا كان اإلنسان  )) الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن

 في المساجدوال تباشروهن وأنتم عاكفون  ((عاكفا يف املساجد وهو صائم فإنه ال يباشر الزوجة؛ وهلذا قال: 

 ((حال من الواو يف قوله:  )) وأنتم عاكفون ((ومجلة:  )) النساء ((يعود على  )) هن ((فالضمري يف قوله:  ))

اسم فاعل من عكف يعكف؛ والعكوف على الشيء مالزمته واملداومة  )) عاكفون ((وقوله:  )) وال تباشروهن

أي مدميون  )) ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون (( عليه؛ ومنه قول ابراهيم عليه الصالة والسالم لقومه:

: لزوم الشيء؛ وأما يف الشرع فهو: التعبد هللا سبحانه وتعاىل بلزوم  مالزمون؛ وهلذا نقول االعتكاف يف اللغة

؛ واالعتكاف معروف يف اجلاهلية ومعروف يف  ، بلزوم املساجد لطاعة اهللا هذا هو االعتكاف املساجد طاعة له



إني نظرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام في الجاهلية ( إلسالم قال عمر للنيب صلى اهللا عليه وسلم: ا

وهو مشروع يف رمضان وكان الرسول صلى اهللا عليه وسلم  ) فقال له النبي عليه الصالة والسالم أوف بنذرك

الليلة يف هذا العشر فاعتكف يف يعتكف طلبا لليلة القدر وهلذا اعتكف يف العشر األول مث قيل له ليست 

إني أريت تلك الليلة فمن كان معتكفا ( مث أريها يف العشر األواخر حىت خرج على الناس وقال األوسط 

فكان االعتكاف يف رمضان طلبا لليلة القدر مث إنه سيأتينا إن شاء اهللا يف الفوائد  ) فليعتكف العشر األواخر

؛ ويف ذكر االعتكاف بعد آيات الصوم  حكم االعتكاف هل هو سنة هل هو يشرتط له الصوم أو ال يشرتط

يات الصوم بعد ألن اهللا ذكره تابعا آل يكون إال يف رمضان ويف آخره نعم الاستنبط بعض العلماء أن االعتكاف 

تلك  ((مث قال اهللا سبحانه وتعاىل:   . واهللا أعلم يستقيم هذا االستدالل أوال يستقيم أن ختم الكالم على الصوم

يت اسم إشارة؛  الشيخ :اسم إشارة،  الطالب :؟  تلك ويش يت ويش معناها يا حصني يت تلك )) حدود اهللا

أن الكاف هذه تكون باعتبار املخاطب واسم اإلشارة باعتبار ؛ وقد تقدم  ، والكاف حرف خطاب والالم للبعد

؛ ويف  املشار إليه؛ وأن األفصح فيها أن تك الكاف أن تكون حسب املخاطب فيقال يف املذكر املفرد: ذلك

 ((؛ قال اهللا تعاىل:  ؛ ويف مجاعة اإلناث: ذلكن ؛ ويف مجاعة الذكور: ذلكم ؛ ويف املثىن: ذلكما املؤنث: ذلك

فذلكن التي  ((وقال تعاىل:  )) ونودوا أن تلكم الجنة التي أورثتموها )) (( كم ظنكم الذي ظننتموذل

؛ وهذه اللغة  ويف املفرد: ذلك وهو كثري )) ذلكما مما علمني ربي ((ويف املثىن قال اهللا تعاىل:  )) لمتنني فيه

؛  مفتوحة دائما على تأويل املخاطب باملفرد املشهورة الفصحة وفيها اللغة الثانية: أا أي الكاف تكون مفردة

؛ فاملعىن: تلك أيها  ؛ وهنا تلك للمفرد املذكر زين وكسرها للمؤنث مطلقاوفيها لغة ثالثة: فتحها باملذكر مطلقا 

شيخ يف  السائل : ؛ املخاطب وإن كان خياطب مجيع الناس ألن الناس جنس فيصح أن يعرب عنها باملخاطب

يف القرآن  اجلمع ،أي كثريا مع  الشيخ :عل معها ضمري ؟ مراعاة املخاطب يف كاف يعين جنقوله: تلك مع 

؛ وهذا   األغلب باألفراد كأنه خياطب اإلنسان عموما بالقرآن خياطب اإلنسان يعين تلك أيها اإلنسان حدود اهللا



حدود اهللا مجع  )) حدود اهللاتلك  ((قال:  . كثري حىت اخلطابات بغري الكاف يف اسم اإلشارة جتدها باملفرد

مجع احلد واحلد يف اللغة املنع  )) تلك حدود اهللا ((؛ أين عم تلك حدود اهللا ما فيها واو  حد، حدود مجع حد

؛ واعلم أن حدود اهللا نوعان:  ؛ فمعىن حدود اهللا أي موانعه ومنه حدود الدار ألا متنع من دخول غريها فيه

؛ وموانع أخرى  ارجها من الدخول فيها؛ وهذا موانع الدخول وهي يف احملرماتحدود موانع أي متنع من كان خ

؟ متنع  ؛ النواهي ما شأا ؛ فحدود اهللا تعاىل نواهي وأوامر ، وهذه حدود األوامر متنع من فيها من اخلروج منها

ذا جاءت األوامر قال اهللا ؛ واألوامر متنع من كان فيها من اخلروج منها؛ وهلذا إ من كان خارجها من الدخول فيها

تلك حدود اهللا فال  ((؛ وإذا جاءت النواهي قال: أي ال خترجوا منها )) تلك حدود اهللا فال تعتدوها فيها: ((

؛ والكل منها يسمى حدودا ألن األوامر هلا حد ال خترج منها والنواهي هلا حد ال  فهذا هو الفرق )) تقربوها

الفاء للتفريع؛  )) فال تقربوها ((؛  من باب إضافة املشروع إىل مشرعه )) اهللاتلك حدود  ((تدخل فيها؛ وقوله: 

ما قال فال تفعلوها وإمنا ى عن قرباا حىت  فال تقربوها )) ((؛  ، حذف النون الدليل؟ حذف النونوال ناهية؛ 

 ((فوقع فيه وهلذا قال: نبعد عن وسائل احملرم ألن الوسائل هلا أحكام ومقاصد وكم من إنسان حام حول احلمى 

هذا جتد يف القرآن كثرا وقد  )) كذلك يبين اهللا ((  ؛ فاحملرمات ينبغي البعد عنها وعدم قرا )) فال تقربوها

أشرنا فيما مضى إىل إعراا وقلنا إن الكاف اسم مبعىن مثل؛ وأا منصوبة على املفعولية املطلقة أي مثل ذلك 

القرآن كثريا وهذا إعرابه أن نقول إن الكاف اسم مبعىن مثل وهي منصوبة على أا ؛ وهي يف  البيان يبني اهللا

املشار إليه ما سبق من البيان وأظن البيان كثريا يف هذه  )) كذلك ((؛ وقوله:  ؛ وعاملها ما بعدها مفعول مطلق

 ، حكم مباشرة النساء ، حكم اآليات، البيان كثري: فبني اهللا سبحانه وتعاىل حكم األكل والشرب يف الليل

))  يبين اهللا آياته للناس (( وقوله:؛   إىل آخره املهم عدة أحكام بينها اهللا االعتكاف موضعه ما حيرم فيه نعم

، وهي يف اللغة العالمة واملراد ا شرع الرباهني الدالة على ما تقتضي من صفات اهللا سبحانه  آيات مجع آية

إا يقتضي احلكمة ومنها ما يقتضي العلم ومنها ما يقتضي اإلحاطة  ومنها ما وتعاىل؛ فمنها ما يقتضي الرمحة



متنوعة، اآليات مجع آية وهي يف اللغة العالمة واملراد ا هنا شرعا الرباهني اليت تدل على ما تقتضيه من صفات 

؛ كل  الكونية هي املخلوقات؛ وأن اآليات  ، وشرعية اهللا؛ وذكر أهل العلم أن اآليات تنقسم إىل قسمني: كونية

ومن  )) (( ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ((املخلوقات ذواا وصفاا وأقواهلا من اآليات الكونية 

))  ومن آياته أن جعل لكم من أنفسكم أزواجا )) (( آياته خلق السموات واألرض ما بث فيهما من دابة

إىل آخره؛ فكل املخلوقات ذواا وصفاا ))  ا أنتم بشر تنتشرونومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذ ((

وأحواهلا كلها من آيات اهللا الكونية؛ وكانت اآليات آية هللا ألنه ال أحد من املخلوق يصنع مثلها وآية الشيء هي 

آليات اآليات القسم الثاين من ا ؛ العالمة عليه فال أحد من املخلوقني يصنع مثل ما يصنع مثل هذه اآليات أبدا

 الشرعية وهي: ما أنزل اهللا تعاىل على رسله وأنبيائه من الوحي فإا آيات شرعية تدل على منزهلا سبحانه وتعاىل

نحن نقص عليك أحسن  ((؟ أنك إذا تأملت أخبارها وجدا يف غاية الصدق والبيان واملصلحة  ؛ وجه ذلك

؛ إذا تأملت  خبار أخبار القرآن أخبار الوحي القرآن وغريهفأحسن األ )) القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن

لو اجتمعت اخللق على أن  )) ومن أحسن من اهللا حكما لقوم يوقنون ((أحكامها وجدا أحسن األحكام 

؟ تكون آية  ؛ يف هذا تكون آية وال ال يأتوا مبثل أحكام اليت أنزل اهللا على رسله ما استطاعوا إىل ذلك سبيال

تقتضيه من صفات اهللا سبحانه وتعاىل نقول على ما تقتضيه ألن اآليات ختتلف بعضها تقتضي العظمة على ما 

؛  تدل على العظمة بعضها تدل على الرمحة وبعضها تدل على العلم وبعضها تدل على الكربياء املهم ختتلف

؛ وتقوى  وجل ؟ يتقون اهللا عز ن؛ يتقون م هذه لعل للتعليل )) يبين اهللا آياته للناس لعلهم يتقون ((وقوله: 

اهللا سبحانه وتعاىل هي: اختاذ الوقاية من عذابه بفعل أوامره واجتناب نواهيه هذه التقوى اختاذ وقاية من عذاب 

؛ وبعضهم يقول إن التقوى أن تعمل بطاعة اهللا  اهللا بفعل أوامره واجتناب نواهيه وهذا أمجع ما قيل يف التقوى

وبعضهم يقول: إن  نور من اهللا ختشى عقاب اهللا نعم ا ثواب اهللا وأن ترتك ما ى اهللا علىعلى نور من اهللا ترجو 

عذابه بفعل أوامره املهم التقوى ترك املعاصي ولكن أمجع ما قيل فيها ما ذكرناه يف األول وهي: اختاذ وقاية من 



صار املراد بالتقوى اتقاء  )) والتقوىوتعاونوا على البر  ((؛ صحيح أا إذا قرنت بالرب مثل  واجتناب نواهيه

،  هذا التقوى خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى؛ يقول الشاعر:  ؛ واملراد بالرب فعل الطاعات املعاصي

الذي ميشي على   فوق أرض الشوك يحذر ما يرى خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى   واعمل كماش

 ؛ الحصا ال تحقرن صغيرة إن الجبال من ؛ ، أي نعم ؟ ال  يهمه؟ خيطط رجله وال أرض الشوك ويش سوي

نزلوا أرضا وأرادوا أن يوقدوا نارا  والنيب عليه الصالة والسالم شبه احملقرات من الذنوب جبمعاعةهذا صحيح 

؟  نارا كثرية وهم أي شيء جييبون وواحد بعود وواحد بعود حىت مجع حطبا كبريا وأظرموا فذهبوا فجاء واحد بعود

؛ طيب إذا نقول التقوى أمجع ما قيل فيها ؟ اختاذ وقاية من عذاب اهللا  على عود عود ما هو بشيء أي نعم

 ؟ التقوى هذه تكون هلا درجة قد تكون التقوى أعلى بفعل أوامره السائل :  ؛ تعاىل بفعل أوامره واجتناب نواهيه

املستحبات ألن األمر قد يكون للوجوب وقد يكون لالستحباب؛ والنهي قد يكون للكراهة وقد األوامر  الشيخ :

تشمل من أول الصورة وليس  )) كذلك يبين اهللا آياته ((نقول شيخ ما نقول يف آية:  السائل : ؛ يكون للتحرمي

صورة متصلة؟ ال ولو ال ما هو الظاهر ألنك تعرف اآليات مقطعات؛  الشيخ : ؟ خمتص بأحكام صيام رمضان

آيات فيه من   كانت متصلة ما ميكن إال أا تكون يف املوضوع الذي فيه البحث؛ وهي فيما سبق فيه كذلك 

يشمل واهللا أعلم هم بعض العلماء قال يشمل األحكام  الشيخ :؟  ما يكون الصيام شيخ السائل :  ؛ قبل

يا أيها  ((؛ ولو قيل إنه من قوله:  إىل آخره بس )) الصيامأحل لكم ليلة  ((األربعة اليت تلي هذا من قوله: 

مجع مضاف فيعم يعين أن  )) آياته ((:  ؛ مث اعلم إن قوله لكان طيب )) الذين آمنوا كتب عليكم الصيام

حلد ؟ ا عرفت احلد لغة ما عرفته السائل :مثل هذا البيان اليت بينا لكم يف هذه اآليات تكون بيان مجيع اآليات ؛

قلنا احلدود شرعا هي أوامر اهللا  الشيخ :؛  ال ما عرفتم السائل :؛  ؟ أي عرفناه ما عرفت شرعا السائل :؛ 

؛ احلد عند املنطقيني تقدمنا يف شرح  ؛ أما احلد عند املنطقيني غري هذا ونواهيه فاألوامر أي نعم يف هذا املكان

، ما يف التقوى إال بعد اإلميان  تقوى إال بعد اإلميانال أصله ما يف   عقيدة ؛ أيه خيتلف حسب االصطالحات ؛



وجل فحصلت ؛ ما يف التقوى يا أخي إال بعد اإلميان؛ هل اإلنسان  فإلنسان إذا تبينت له اآليات اتقى اهللا عز

مناسبة هذه اآلية اليت ما  )) وال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل  ((مث قال:  ؛  شيء ال يؤمن به ؟ ما يتقي فعلي

وال  ((؛ اآلية اليت بعدها  ؛ ألن ما سبق يف آيات الصيام حترمي ألشياء خاصة يف زمن خاص سبق مناسبة واضحة

؛ هذا وجه املناسبة أنه ملا ذكر حترمي اخلاص الذي حيصل  هذا حترمي عام فيما حيكم ويف زمانه ويف مكانه )) تأكلوا

 وال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ((ام الذي حيصل يف الصيام ويف غري الصيام؛ فقال: يف الصيام بني حترمي الع

؛ أقوى وجوه االنتفاع هو  ال تأكلوا املراد يف األكل ما هو أعم منه لكنه خص األكل ألنه أقوى وجوه االنتفاع ))

؛  ؟ لكن ما هو مثل اتصال الثوب ؛ بناء املسكن متصل به وال ال ؛ اإلنسان ينتفع باملال ببناء مسكن له األكل

، والفراش أخص من  الفرش ، قبل يصرفها يف الثياب يصرف املال يفأيضا ؛ كذلك  أيهما ألصق به؟ الثوب

 ألن الفراش هو الذي يليه عند النوم وعند اجللوس وما أشبه ذلك يصرفها يف اللباس وهو أخص من الفراشالبيت 

إن  أخص األشياء ما عاد بعده شيء وهلذا ذكر  بعض أهل العلم رمحهم اهللا، يصرفها يف األكل والشرب وهو 

، ألن أكل والشرب  اإلنسان إذا كان عنده مال مشتبه ينبغي أن يصرفه يف الوقود ما يصرف يف األكل والشرب

ص االنتفاع وهو أخ )) ال تأكلوا أموالكم ((؛ فإذا كان اهللا يقول:  يتغذى ما البدن ومها أخص انتفاع باملال

ال تأكلوا أموالكم  ((وقوله:  ؛ وهو الذي قد يكون اإلنسان لو مل يفعل هللك لو مل يأكل ملات فكيف عاد بغريه

؛ فإذا كنت أيها اآلكل ال ترضى  ؟ أموالكم بينكم فنقول عندنا آكل ومأكول منه كيف يقول أموالكم  )) بينكم

ألجل أن ال  ؛ ويش هو ألجل؟ فاعترب مال غريك مبنزلة مالكأن يؤكل مالك فكيف ترضى أن تأكل مال غريك 

؛ فعليه نقول فائدة  تأكله كما ال ترضى أن أحد يظلمك ويأكل مالك فإنه جيب أن تنزل مال أخيك مبنزلة مالك

 ؛ وقوله: إضافة األموال املأكولة للغري إىل آكلها هو أن يعترب بأن مال غريه جيب أن حيميه كما حيمي مال نفسه

جارات وبيوع ورهون وغريها ألن هذه الذي تقع بني اثنني؛ ومن باب أوىل أن إلا أي يف العقود و )) بينكم ((

يعين فإذا يت أن تأكلها يف العقود  واالغتصاب الذي ما هناك بينية بينك وبني شخص آخر كتأكلها باالنتها



كلمة بالباطل الباء هذه   )) بالباطل ((له: قو  فمن باب أوىل أن تأكلها يف الغصب واإلكراه وما أشبه ذلك.

حرف جر ولكن ما معناها هل معناها املصاحبة يعين أكال مصحوبا بالباطل أو معناها التعدية أن جيعل الباطل  

كاآللة يأكل ا يعين كما تقول ذحبت بالسكني مثال؛ ورميته باحلجر؛ نقول إن اآلية الباء صاحلة هلما مجيعا فال 

اول غريك بالباطل بأن جتعل الباطل وسلة ألخذ املال؛ وال أن تأكل املال أكال مصحوبا بالباطل جيوز أن تتن

 )) تدلوا بها )) (( وتدلوا بها إلى الحكام ((وقوله:   ؛ فيشمل ما كان حمرما لذاته وما كان حمرما لوصفه

لها مأخوذة من أدىل دلوه ومعلوم أن ؛ واإلدالء أص ، وإما أن يعود على احملاكمة الضمري يعود إما على األموال

: أي تتوصلوا ا إىل احلكام لتجعلوا  )) وتدلوا بها إلى الحكام ((الذي يديل دلوه يريد التوسل إىل املال؛ فمعىن 

احلكام وسيلة ألكلها؛ كيف يكون وسيلة ألكلها؟ جتحد احلق الذي عليك وليس به بينة مث ختاصمه عند القاضي 

؛ إذا مل يكن لك بينة، إذا مل يكن للمدعي بينة توجهت  ماذا يقول القاضي للمدعي عليك؟ يقول هات بينة

؛ أفهمتم؟ اآلن أنا أدليت ا إىل احلكام؛ أدليت ا إىل احلكام مبعىن أين جعلت عليك اليمني فإذا حلفت برئت

أي ترسلوها  )) تدلوا بها إلى الحكام ((؛ وقول الثاين: أن معىن  احلاكم وسيلة ألكل املال هذا قول يف املسألة

 )) تدلوا بها إلى الحكام ((، بأن ترشوا احلكام ليحكموا لكم؛ فمعىنإليه بأن ترشوا احلكام ألن حيكموا لكم

أيه ما تكون أنت الذي  ؛ ؟ أن حيكموا لكم؛ وكال املعنيني صحيح ترسلوها إليهم ألجل، ويش الذي أجله

أما إن جعلنا مجلتني منفصال بعضها عن بعض فهي نعم  )) )) (( وتدلوا ال تأكلوا ((أكلتها ؛ اآلية تقول: 

هذه مجلة مستقلة؛  )) ال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ((: تدخل مثل ما قلت أنت؛ يوصل النهي عن شيئني

هذه مجلة مستقلة لكن ظاهر النظم يعين ظاهر الكالم أن اجلملتني واحدة وهلذا  )) وال تدلوا بها إلى الحكام ((

 ؛ فهي مبنية عليها )) وال تأكلوا ((ومل يقل: وال تدلوا ا؛ فجعلها معطوفة على قوله: ))  وتدلوا بها ((قال: 

املال الذي يأخذها  السائل :؛  ؟ على القول الثاين ؟ يعود على األموال أيهم الشيخ :وين يعود ؟  السائل :

وال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل  ((لكن معناه يكون معناه  ما خيالفأيه  الشيخ :القاضي غري املال الذي ؟ 



أموال ثانية ألجل أن تأكلوا ا أموال الغري حيكمون  الشيخ :؟  أموال ثاين السائل : )) وتدلوا بأموالكم لتأكلوا

؛ إذا قلنا إن املراد مثل ما قال غامن أما إذا قلنا  احلكام األمراء الشيخ :؟  ما املراد باحلكام السائل : ؛ لكم ا

بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من وتدلوا  ((قال:  . معىن عند احملاكمة هو يشمل األمراء ويشمل احلكام القضاة

 (مث قال: ( )) وال تأكلوا ((قد يقول قائل إن فيها إشكال ألنه قال:  )) لتأكلوا ((قوله:  )) أموال الناس

؛ يعين أنكم إذا  ؟ فنقول الالم هنا ليس للتعليل بل الالم هنا للعاقبة كيف يعلل احلكم بنفس احلكم))  لتأكلوا

؛ والالم هنا للعاقبة وتأيت الالم للعاقبة كما يف قوله تعاىل:  أكل فريق من أموال الناس فعلتم حصل لكم األكل،

؟ ال، أو كانت العاقبة   هل آل فرعون التقطوه هلذه العلة))  فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا ((

ملاذا حذفت ))  لتأكلوا ((وقوله: ؛  لالم الم العاقبة )) لتأكلوا ((كذلك؟ كانت العاقبة كذلك؛ فالالم يف قوله: 

لتأكلوا  ((؛  النون؟ منصوب بأن مضمرة بعد الالم على قول؛ أو بالالم نفسها على قول من؟ أي نعم صح

، الفريق مبعىن الطائفة ومسي فريقا ألنه يفرق عن غريه؛ فريق من الناس يعين  فريقا )) فريقا من أموال الناس

طيب لو قال قائل لو يأكل كل مال املدعى  )) فريقا من أموال الناس ((طائفة منهم فرقت وانفصلت؛ وقوله: 

ل العموم ألن ؛ أو نقول إن مال املدعى عليه فريق من أموال الناس على سبي عليه؟ من باب أوىل؟ من باب أوىل

لتأكلوا  (( )) من أموال الناس باإلثم ((؛  اإلنسان مهما بلغ عنده من املاليني فإن غريه عنده مال أي نعم

؛  للمصاحبة يعين أكال مصحوبا باإلمث وهو الذنب؛ وذلك ألنه باطلالباء هنا  )) فريقا من أموال الناس باإلثم

، قد يراد بالباطل ما ال  ؟ ال هو يف كل مكان الباطل هو اإلمث ومن هنا نعلم أن الباطل يعين اإلمث ولكن هل

وإذا  ((  ) أو مداعبته أهله فهو باطل إال لعبه بقوسهلهو ( كل :  منفعة فيه كما يف قوله عليه الصالة والسالم

 )) سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون

؛ ألن اهللا سبحانه وتعاىل ذكر هذه اآلية يف  ؛ أوال: أن الصيام مظنة إجابة الدعاء يستفاد من هذه اآلية فوائد

وقال بعض أهل العلم فيستفاد منها  ؛ ؛ وال سيما أنه ذكرها يف آخر الكالم على آيات الصيام أثناء آيات الصيام



ومن فوائد اآلية الكرمية: أن اهللا سبحانه وتعاىل عنده علم  . فائدة أخرى: أنه ينبغي الدعاء يف آخر يوم الصيام

وإذا سألك  ((وجل يف قوله:  ومن فوائد اآلية: رأفة اهللا عز . يف املستقبل )) وإذا سألك ((الغيب ألن قوله: 

 ؛ ومن فوائد اآلية: إثبات قرب اهللا سبحانه وتعاىل . حيث أضافهم إىل نفسه تشريفا وتعطفا عليهم )) عبادي

 )) (( إذا دعان (( )) إني قريب أجيبف ((:  والضمائر كلها تعود إىل اهللا )) فإني قريب ((لقوله: 

 وجل فيستفاد من هذه اآلية الكرمية: قربه ست ضمائر كلها تعود إىل اهللا عز )) فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي

، هل قرب اهللا تعاىل عام أو خاص؟ تقدم لنا الكالم يف هذه املسألة وبينا:  ؛ وهل هذا القرب عام سبحانه وتعاىل

املراد مبالئكتنا؛ وكذلك ))  ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ((أن قرب اهللا تعاىل ال يكون إال خاص وأن قوله: 

يضا مبالئكتنا؛ قال املراد أ فلو ال إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم )) ((قوله: 

؛ املعية وردت عامة وخاصة؛ وأما "  يرد القرب عاما كما وردت في المعية ولم" شيخ اإلسالم رمحه اهللا: 

، خاصا مبن يدعوه أو مبن يعبده؛ فمن يدعوه كما يف هذه اآلية  القرب فذكره شيخ اإلسالم أنه مل يرد إال خاصا

أيها الناس أربعوا على  (ول الرسول عليه الصالة والسالم: قوكما يف ))  أجيب دعوة الداع إذا دعان ((

وأما قربه من العابد فمثل  ) أنفسكم فإنكم ال تدعون أصما وال غائبا وإنما تدعون سميعا قريبا وهو معكم

؛ وسبق لنا أيضا أن  ألن هذا عبادة ) أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد (قوله صلى اهللا عليه وسلم: 

؛  ن عباده دليل ال ينايف ما ذكر من علوه ومن فوقيته ألنه سبحانه وتعاىل ليس كمثله شيء يف مجيع صفاتهقربه م

؛ وعلى هذا فال تدل هذه اآلية على أن اهللا  املخلوق ال يكون قريبا مع بعدهم لكن اخلالق يكون قريبا مع بعده

؛  ؛ الظاهر إن القرب أخص، أخص منها الق نعمسبحانه وتعاىل ليس يف العلو ألنه ال تناقض بينهما يف حق اخل

 أجيب ((؛ من أين تؤخذ؟ من قوله:  ومن فوائد اآلية الكرمية: إثبات مسع اهللا . خبالف املعيةوهلذا ما جاء عاما 

؛ ألن إجابة الداعي حتتاج إىل  ، إثبات القدرة .ومنها: قدرة اهللا ألنه ما أجاب إال بعد أن يسمع ما دعى به ))

ومن فوائد اآلية أيضا: أن من شرط ) ) أجيب دعوة الداع إذا دعان ((ومنها: إثبات كرم اهللا؛ لقوله:  ؛ قدرة



وجل حبيث يكون خملصا مشعرا نفسه باالحتقار  إجابة الدعاء أن يكون الداعي صادق الدعوة يف دعوة اهللا عز

 ((؟ من قوله:  من أين تؤخذ هذه الفائدةإىل ربه، ومشعرا نفسه بكرم اهللا وجوده؛ من أين تؤخذ يا حسني؟ نعم؟ 

ألنه  )) إذا دعان ((؟  نريد كلمة املعينة اخلاصة))  لعلهم يرشدون ((إىل قوله:  )) وإذا سألك عبادي عني

؛ فإذا يشرتط إلجابة الدعوة أليش؟ أن يكون صادقا يف دعوته حبيث يكون  حنن نبهنا على هذا يف التفسري

؛ ألن اإلنسان ما يدعوا إال وهو يشعر االفتقار وأن  وجل شعور بافتقاره إىل اهللا عزخملصا هللا وأن يكون عنده 

ومن فوائد اآلية الكرمية: أن اإلنابة  . )) إذا دعان ((وجل وإجابته؛ لقوله:  يكون لديه شعور بأيش؟ بغىن اهللا عز

ومن  . )) منوا بي لعلهم يرشدونفليستجيبوا لي وليؤ  ((وجل والقيام بطاعته سبب للرشد؛ لقوله:  إىل اهللا عز

؛ فمن تعبد هللا وهو ضعيف اإلميان؛ يعين  فوائدها أيضا: أن االستجابة البد أن يسحبها إميان ألن اهللا قرن بينهما

 كما يفعل املنافقون فإمإنكار  أيضا عنده  بأن يكون عنده تردد والعياذ باهللا أو شك فإنه ال ينفعه أو يكون

ومن فوائد اآلية الكرمية: إثبات األسباب ,  ما عندهم إميان فال ينفعهم ظاهرا لكنهم نعم وجل يتعبدون هللا عز

   ؛ والعلل



مث  ؛ هؤالء يقولون إن األسباب ال تؤثر بنفسها لكن يكون الفعل عندهسبق لنا أن األشاعرة ال يثبتون األسباب 

؛ إذا  إىل آخره )) أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن ((:  قال تعاىل

، بالنسخ احلكم  ؟ بالنسخ اهللا تعاىل بعباده كيف ذلك: رمحة  عرفنا سبب النزول استفدنا من هذه اآلية الكرمية

ويستفاد  . األول بالتخفيف حيث كان باألول إذا ناموا أو صلوا العشاء حرمت عليهم النساء والطعام والشراب

 )) الرفث إلى نسائكم ((؟  ؛ من أين يؤخذ : جواز الكالم بني الزوج وزوجته فيما يستحيا منه من هذه اآلية

؛ من أين  جواز استمتاع الرجل بزوجته من حني العقد : ومن فوائد اآلية الكرمية . ن معىن اإلفضاءألنه مضم

على امرأة ولكن يكون الدخول بعد  وقد سألت عدة مرات عن اإلنسان يأخذ . إلى نسائكم )) ((؟  تؤخذ

، عند بعض الناس  الناس؛ لكن عند  ؟ جيوز شهر أو شهرين أو ثالثة فهل جيوز أن يستمتع ا وال ما جيوز

؛ لكن هنا شيء خيشى منه وهو رمبا حيصل  اجلهال عنهم ما جيوز حىت يعلن النكاح حىت يعلن يقول ليلة الزواج

؛ فإذا خشي اإلنسان من هذا األمر ـ  محل وإذا حصل محل ال سيما إن تأخر الدخول رمبا حيصل يف ذلك ريبة

اع لئال حيصل ريبة عند العامة وأما طلبة العلم ما حيصل عندهم ريبة؛ فاحلمد هللا ـ ميلك نفسه يستمتع بدون اجلم

، وإن مل جيتمع  ألن اإلنسان مبجرد العقد تكون املرأة فراشا له ويلحقه الولد على املذهب حىت وإن مل جيتمع ا

تكون املرأة فراشا؛ مبا ال  ا مع إمكان االجتماع ال ما علمنا أنه اجتمع يف الولد ولده وهذه أظنها مرت علينا

العلم لكن عند العامة فيها إشكال لكنه من ناحية شرعية ال بأس تكون امرأته  فاملسألة ما فيها إشكال عند طلبة

ال، ما هم يقصدون هذا لكن  الشيخ :هم يقولون بناء على وجوب اإلعالن ؟  السائل : ؛ من يوم العقد هذا

 يقول الناس للحياء من املرأة السائل :؛ عالن النكاح وال عدم وجبهيقصدون العادة فقط وإال ما يعرفون وجوب إ

ال، املهر   الشيخ : ممكن سبب املهر عندهم قبل النكاح ؟ السائل : ال ال احلياء من النساء اليوم ؛ الشيخ :؟ 

السائل  ، الدخول الشيخ :؛  ما فيه شيء لو أعطوا املهر عند الزوج عند يعين السائل : عندنا يدفع قبل العقد ؛

  ؛ ؟ لو مر عليها يف الصداقة أنه جيوز تعجيله أو تأجيله بعد ؛ لو دخل أي ما فيه شيء الشيخ :؛  الدخول :



: أن املرأة  وهو))  لكم وأنتم لباس لهن هن لباس ((:  من قوله من فوائد اآلية الكرمية هذا املعىن الذي يستفاد

هن  ((كما بني الثياب والبسها  : أن بينهما من القرب ثانيا ؛ لعورة املرأةسرت لعورة الرجل كما أن الرجل سرت 

هن  ((وفيها يستفاد من قوله:  ؛ فيها أيضا من التحسني للفروج ما هو ظاهر )) لباس لكم وأنتم لباس لهن

 الكرمية: علم اهللا عزويستفاد من اآلية  ؛ إثبات العلة يف األحكام ألن اجلملة هذه لتعليل التحليل )) لباس لكم

ومن  )) علم اهللا أنكم كنتم تختانون أنفسكم ((؛ لقوله:  : ثبوت علم اهللا مبا يف النفوس وجل؛ يستفاد منها

؛ وعلى  ؛ وذلك إذا أوقعها يف معاصي اهللا فإن هذا خيانة فوائدها: أن اإلنسان كما خيون غريها قد خيون نفسه

أن نفس  )) أنكم كنتم تختانون أنفسكم ((فائدة تتفرع عن قوله:  ؛ وهذه هذا فنفس اإلنسان أمانة عنده

 )) وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ((اإلنسان عنده أمانة جيب عليه رعايتها ويؤكد ذلك قوله تعاىل: 

توبة؛ ؛ وصف اهللا بال ويستفاد من هذه اآلية: ثبوت التوبة من اهللا . فاإلنسان كما يظلم غريه يظلم نفسه أيضا

: إثبات عفو  ومن فوائد اآلية . ؟ فعلية نعم وهل هي من الصفات الذاتية أو الفعلية))  فتاب عليكم ((لقوله: 

؛ وهو يف هذه  : جواز النسخ أو ثبوت النسخ خالفا ملن أنكره ومن فوائدها . )) وعفا عنكم ((:  ؛ لقوله اهللا

  . يعين وقبل اآلن ما هو حبالل )) فاآلن باشروهن (( )) فاآلن ((؟ من قوله:  ؛ من أين يؤخذ اآلية صريح

لكنها  )) باشروهن ((؟ من قوله:  ؛ من أين تؤخذ : جواز مباشرة الزوجة على اإلطالق بدون تقييد ومن فوائده

؛ لقوله  ؛ فهو مقيد يف حاالت يف حال احليض ما ميكن جتامعها هذا اإلطالق مقيد يف حاالت ومقيد يف أمكنة

ومقيد أيضا يف حالة الدبر، يف مكان  )) فاعتزلوا النساء في المحيض وال تقربوهن حتى يطهرن ((تعاىل: 

كنت أستغرب  ؛ وقد ذكر عن اإلمام الشافعي رمحه اهللا مناظرة فإنه ال حيل لإلنسان أن يطأ امرأة يف دبرها الدبر

أن هذه ال تصح عن الشافعي وأن الشافعي مر علي  ولكنيعين أن تقع منه يف حماولة جواز وطأ املرأة يف دبرها 

نص على حترمي الوطء يف الدبر وهذا هو األليق به والشك أن حترمي الوطء يف الدبر أنه وإن كان األحاديث اليت 

؛ مث إننا إذا  وردت فيه يعين فيها شيء وفيها مقال لكن جمموعها يقتضي على األقل أن تكون حسنة حيتج ا



فاعتزلوا وجدنا أن األذى  )) (( في المحيض قل هو أذى فاعتزلوا الناس في المحيضتأملنا قوله تعاىل: 

فأتوا حرثكم  ((على أن قوله:  واخلبث يف الدبر أشد وأعظم فتكون اآلية دالة بإميائها على حترمي الوطء يف الدبر

ن مع ذلك جيوز لإلنسان يدل على أن حمل االستمتاع أنه حمل حرث وهو الفرج أما الدبر فال؛ لك )) أنى شئتم

يقال مباشرة من استمتع بني  السائل : ؛ أن ستمتع بزوجته بغري احلرث كما لو استمتع بني الفخذين ال بأس به

 ؛ قالت عائشة رضي اهللا عنها ، مباشرة ؟ إال بني الفخذين الشيخ :من استمتع ؛  السائل :؟  ؟ أيهم الفخذين

هذا الفعل ))  فاآلن باشروهن ((إذا قوله:  ) فيباشرني وأنا حائض كان الرسول عليه الصالة والسالم ( :

هل ابن عمر كان يرى جواز إتيان   السائل :  . املطلق مقيد وال ال؟ مقيد مبا ثبت الشرع مبنعه يف حال أو مكان

أي هذا كلها  :الشيخ ؟  الوطء من الدبر يف القبل جيوزيصح  السائل :ما أدري ما أظنه  الشيخ :املرأة يف الدبر؟ 

من فوائد  سنة من دبرها يف قبلها هذا جائز يعين ميكن حيمل على هذا أي نشوف أوال نشوف الصحة عنهم ؛

وذكروا عن عمر  )) ما كتب اهللا لكم ((؛ لقوله:  اآلية: أنه ينبغي أن يكون اإلنسان قاصدا بوطئه طلب الولد

رد الشهوة هذا ليس فيه منع كن ما مينع اإلنسان أن يفعل رضي اهللا عنه أنه ال جيامع إال إذا اشتهى الولد ول

؟ على أحد  ؛ من أين تؤخذ يلهو باملتعة عن عمل الطاعة: أنه ال ينبغي لإلنسان أن  ومن فوائد اآلية . نعم

:  اآليةومن فوائد   . من طلب ليلة القدر والقيام )) وابتغوا ما كتب اهللا لكم ((التفسريين حيث فسر أن املراد 

أخذ بعض أهل العلم من هذا  )) كلوا واشربوا حتى يتبين ((؛ لقوله:  جواز األكل والشرب يف ليايل الصيام

؟ حىت أن الالم للتحقيق  ؟ ما  ؟ من هذه اآلية هي ما فيه ، أو السحور بالضم فيما رأيكم استحباب السحور

؛  رلماء استنبط منها وعندي هذا االستنباط له غو بعض الع؛ للغاية ؛ هذه  حىت للغاية الطالب :؛  فيها الم

؟ وكلما تأخر إىل  ؟ ألنه أنه يقول إمنا أبيح األكل والشرب وليلة الصيام رفقا للمكلف أليس كذلك ويش وجهه

؟ قالوا  ؟ كلما تأخرت باألكل إىل أن طلوع الفجر فأرفق لك أو ال القربة للفجر كان أرفق به؛ موافقون على هذا

فمادام التحرمي من أجل الرفق باملكلف فإنه يقتضي أن يكون عند طلوع الفجر أفضل منه قبل ذلك ألنه أرفق 



ـ  تسحروا فإن في السحور (وهذا استنباط جيد تعضده أيضا احلديث وهو قول الرسول عليه الصالة والسالم: 

؛  ) السحور فيه بركة؟ حيتمل جيوز وجهان ،  يها؟ بضم الفعل وبالفتح ما يذكر نعم أ ؟ بالفتح أو يف السحور

؛ الواحد  ؟ عن ست شرابات ؛ شراب واحد يغين عن كم هلذا طعام واحد يغين اإلنسان عن طعامني يف النهار

ال ال ما هو أرفق من جهة االستعانة على الصيام  . إذا أفطر يف أيام الصيف ميكن يشرب يف النهار ست مرات

طيب على كل  حة البدن هذا خارج لكن من حيث الصيام ال شك أنه أعون على الصيام ؛أرفق من جهة أنه را

 حال هذا االستنباط أنا عرضت عليكم ألجل أن نعرف أن بعض العلماء رمحهم اهللا هلم غور يف استنباط املسائل

؟  أباح ألي شيء ئل :السا ؛ ؛ فبادئ األمر تقول ما فيه اهللا ما قال: كلوا واشربوا وقت الفجر؛ يف وقت السحر

يريد اهللا بكم  ((؛ كما يف قوله:  ال ال أبيح للتيسري واهللا حيب اليسر الشيخ :؟  ألي شيء أبيح الشيخ :؟  نعم

هذا السبب قلنا  الشيخ :؟  كيف نقول أنه يؤخذ منه استحبابه السائل :))  اليسر وال يريد بكم العسر

بارك اهللا فيك مادام أنه من أجل  الشيخ :ينبغي أن ؟  السائل : ؛ املكلفاستحبابه ألنه إمنا أبيح للتيسري على 

يستفاد من هذه اآلية الكرمية: جواز  التيسري؛ والتيسري يف حقي أن آكل قرب طلوع الفجر يكون مستحبا .

 )) يتبين لكمحتى  ((؛ لقوله:  ؟ إىل طلوع الفجر ؛ أو إىل أذان الفجر األكل والشرب واجلماع إىل طلوع الفجر

؛ وهلذا نعلق احلكم بتبني الفجر ال بأذان  ال بعضهم يأيت قبل الفجر وبعضهم يتأخر بعد الفجر  حىت يتبني .

كلوا واشربوا حتى يؤذن  (الفجر إال من علم أنه يؤذن على الوقت فكما قال الرسول عليه الصالة والسالم: 

: مسألة اختلف فيها أهل العلم  ستفاد من هذه اآلية الكرميةوي  ) ابن أم مكتوم فإنه ال يؤذن حتى يطلع الفجر

؟ فما رأيكم  ، يكفر نعم ؛ إن بقي حرم عليه وإن قام لزمته الكفارة وهي: أنه لو طلع الفجر وهو جيامع زوجته

املذهب عندنا مذهب احلنابلة أنه لو طلع اإلنسان الفجر وهو جيامع مث نزع لزمته الكفارة أن يصوم شهرين 

، يعين يعتق رقبة فإن مل جيد فصام شهرين متتابعني فإن مل يستطع أطعم ستني مسكينا  ؛ فإن مل يستطع تابعنيمت

 اآلية تضعفه الشيخ : اآلية تضعفه  الطالب : ؟ ؟ أو أا تضعفه ؛ فما رأيكم ذا الرأي هل تؤيده اآلية الكرمية



؛ فإذا جامع اإلنسان زوجته  ، حىت يتبني ؟ حىت يتبني لنا ؛ ألن اهللا أباح لنا ذلك إىل مىت ، اآلية تضعفه الشك

ومن فوائد اآلية الكرمية:  . ؛ ومن فعل معذورا فيه ال ميكن أن يعاقب ا فيهنو أذوهو مل يرى الفجر فإنه قد فعل م

ين ؛ يع ؟ إباحة اجلماع حىت يتبني من أين تؤخذ ؛ ، أي جواز أن يصبح الصائم جنبا جواز الصيام مع اجلنابة

؛  وقد ثبت عن الرسول صلى اهللا عليه وسلم أنه كان يصبح جنبا من  معناه أنه إذا كان يف اامعة إىل أدىن وقت

 . ؛ نقول جواز بعض ألن العلماء يقول إذا أصبح جنبا فإنه يكفر صوما ال ؟ ؛ واضح يا مجاع أهله وهو صائم

؛ إذا  أنا اآلن  جواز األكل والشرب مع طلوع الفجر ؛ ومن فوائد اآلية: جواز األكل مع الشك يف طلوع الفجر

حتى  ((؛ لقوله:  ، تأكل ؟ أي نعم ؟ نقول تأكل أنا أشك ما أدري واهللا أنا أشوف هو فجر وال ال عندي شك

 ؛ لقوله ومن فوائد اآلية الكرمية: رد قول من قال إنه جيوز أن يأكل الصائم ويشرب إىل طلوع الشمس . )) يتبين

وكذلك رد من قال إنه جيوز يأكل  )) ى يتبين لكم الخيط األبيض من الخيط األسود من الفجرحت ((: 

ضعيف ما يصح أبدا؛ كل  صيامال صحيح ولكن يف ؛ ؛ يف القراءة هذا ضعيف ؛ ؛ ذكروا هذا ويشرب إىل الغلس

. طيب بقينا يف لو أذن املؤذن الذي يؤذن على الفجر ويف يده اإلناء  شيء خيالف القرآن ليس بصحيح أبدا

ال ما جيوز على مذهب إمام أمحد؛  ؟ منهمته  يشرب هل جيب عليه أن ينزل اإلناء وميسك أو له أن يقضي 

؛ لكن ورد يف مسند إمام أمحد من حديث  ه وكذلك الطعام وهذا هو ظاهر القرآنظفلجيب لو كان يف فمه ماء 

بأنه إذا أذن المؤذن واإلناء في يدك فال تضعه حتى تقضي حاجتك ( أيب هريرة يف إسناد صححه أمحد شاكر 

؛ يعين ما  فإن كان هذا احلديث صحيحا فإنه حيمل على أن املؤذن ال يؤذن حىت، يعين معناه أنه قد حيتاط ) منه

؛ وإال فإنه خيالف  ني له كثريا فسومح اإلنسان؛ هذا ألنه قد يؤذن وهو مل يتب يبدأ األذان إال أن يطلع الفجر

والرسول صلى اهللا عليه وسلم  حتى يتبين )) ((:  ؛ فإن القرآن يقول اهللا فيه األحاديث الصحيحة والقرآن أيضا

بعض الناس  السائل :  . ) كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم فإنه ال يؤذن حتى يطلع الفجر (يقول: 

ال هذا تالعب كذلك ما روى عن بعض العامة يروون عن الرسول  الشيخ :يتغطي ويقول ما طلع يل الفجر؟  



بأنه من قول احلنابلة  السائل :  . ؛ هذا كذب تالعب صلى اهللا عليه وسلم أنه كان يسترت بناقته حان الفجر

مفرع على  الشيخ :  فعليه الكفارة  مفرع على أي شيء؟طلع عليه الفجر وهو جيامع إن بقي حرم عليه وإذا نزع 

؛ أنا أرى أنه بالنسبة للمؤذنني اآلن ما ميكن أن يؤذن بالدقة لكننا ال نفيت  ال ؛ يرون النزع مجاعا . أن النزع مجاع

 حال : أنه ال ينبغي االحتياط يف أذان الفجر يف من فوائد اآلية الكرمية  . به خنشى من التالعب ما نفيت به

؛ احتياطا عشان الناس  ؛ مبعىن أن بعض الناس اآلن وال سيما اجلهال يقولون نؤذن قبل الفجر احتياطا الصوم

؟ نعم لو تعارض يف  ؛ نقول هذا االحتياط يف غري حمله ألن االحتياط احلقيقي هو إتباع الشرع عرفتم ميسكون

؛  فاالحتياط للزوم الشرع أن تأكل وتشرب حىت يتبني )) يتبين ((:  األدلة لكن هنا األدلة واضحة حىت يف اآلية

؛ ألن بعض  ؟ الصالة وأنتم أيضا إذا احتطتم من ناحية الصيام فرطتم من ناحية ما هو أهم من الصيام وهو

؟ تعالوا نصلي على الطول، نصلي على الطول فحينئذ نكون غررا للناس يف  الناس إذا مسع املؤذن أذان الفجر

االحتياط يف األذان الفجر يف أيام   الشيخ : ؟ هذه الفائدة األخرية شيخ السائل : ؛ الصالة وهي أهممسألة 

من فوائد اآلية الكرمية: أنه لو أكل اإلنسان على أنه مل يتبني له الفجر مث تبني أنه  ؛ الصيام بتقدميه على الفجر

؟ نعم مأذون؛  فإذا أكله مأذون فيه أو ال )) تى يتبينح ((؛ ألن اهللا يقول:  بعد طلوع الفجر فإنه ال قضاء عليه

ما " ؛ وقد مر علينا يف قواعد الفقه:  مأذون فيه وما كان مأذونا فيه فإنه ال يرتتب عليه إمث وال ضمان وال شيء

؛ طيب إذا نقول من أكل وهو مل يتبني له طلوع الفجر مث تبني بعد أنه "  ترتب على المأذون فهو غير مضمون

ربنا ال تؤاخذنا إن نسينا أو  ((بعد طلوع الفجر فال قضاء عليه وهذا ما تؤيده العمومات مثل قوله تعاىل: 

أيضا ويؤيده  )) وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم ((ومثل قوله تعاىل:  )) أخطأنا

؛ ورفع لعدي بن حامت رضي اهللا عنه حيث كان يضع عنده عقالني أحدمها  نصوص خاصة يف هذه املسألة نفسها

أسود والثاين أبيض ويأكل حىت يتبني اخليط األبيض من اخليط األسود فأخرب بذلك النيب صلى اهللا عليه وسلم ومل 

أنه إذا أكل مث تبني ر من مذهب اإلمام أمحد رمحه اهللا املشهو و ؛  ؛ فعندنا أدلة خاصة وأدلة عامة يأمره بالقضاء



ومن فوائد اآلية  ؛ ولكن هذا القول ضعيف . ألنه أكل بعد أن طلع الفجر أن الفجر قد طلع فإنه يلزمه القضاء

  )) ثم أتموا الصيام إلى الليل ((؛ لقوله:  : أن الصيام الشرعي من طلوع الفجر إىل غروب الشمس الكرمية

؟ من قوله:  ؛ من أين تؤخذ اإلمياء إىل كراهة الوصال انتبهوا يا إخواين يف املسألة فيه هنا قبلها نسينا فائدة وهي:

والوصال معناه أن يقرن اإلنسان صوم يومني مجيعا ما يفطر بينهما وقد كان  )) كلوا واشربوا حتى يتبين ((

)  من أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر (عنه وقال:  الوصال مباحا مث اهم الرسول عليه الصالة والسالم

؛ مع أنه يرغب يف تعجيل الفطر؛ وهذا من املسائل اليت كنت نبهت عليها سابقا بأن الشيء قد يكون  فقط

؟ مثل  ؛ ومر علينا مثال آخر مثل ؛ فالوصال إىل السحر مأذون فيه ولكنه ليس مشروع مأذونا فيه وليس مبشروع

فيها فهذا جائز وليس قراءة سورة اإلخالص ختم قراءة  ؟ ؛ ومثل مليت مأذون فيه وليس مبشروعالصدقة على ا

إلى  ((طيب من فوائد اآلية قلنا: إن الصيام الشرعي ينتهي بغروب الشمس، ال بالليل ألنه قال:   . مبشروع نعم

الليل األرض أو املراد إىل الليل إىل أن ؛ هل املراد إىل أن يكسوا  نشوفاآلن  )) إلى الليل ((كلمة ))  الليل

وجل تفسري  بعد تفسري اهللا عز ؟ يقول الشك أن أصح التفسري يتبني الليل ؟ أو أن املراد شيء آخر وراء ذلك

إذا أقبل الليل من هاهنا وأشار المشرق وأدبر النهار  (الرسول عليه الصالة والسالم وقد ثبت عنه أنه قال: 

هذا احلديث حكم فاصل يبني هذا امل من  ) غرب وغربت الشمس فقد أفطر الصائممن هاهنا وأشار الم

الرافضة إىل أن الفطر ما يكون حىت يكسو الليل األرض وهلذا ما يفطرون  ذهبتولذلك  )) إلى الليل ((قوله: 

؛ ولكن يقال إن الرسول صلى اهللا عليه وسلم بينها وهو املبني للقرآن  إال إذا بنت النجوم هم متسكا بظاهر اآلية

ما أحد من البشر يرجع إىل تفسريه وجيب الرجوع إليه مثل ما ))  وأنزلنا الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ((

؛ نقول    ا صح ؛ فإذا إن علقنا احلكم بإقبال الليل ارد م جيب الرجوع إىل تفسري الرسول صلى اهللا عليه وسلم

؛ اآلن شوفوا اجلو من املشرق  أن ابتداء الليل حسب ما نرى ونشاهد اآلن ابتداء الليل يكون والشمس ما غربت

إىل امتداد الليل إىل آخر األفق هذا أيضا  )) إلى الليل ((؛ طيب كوننا نقول  بدأ فيه الظالم والشمس ما غربت



إذا أقبل الليل وغربت ( :  ليل ما بينه الرسول صلى اهللا عليه وسلمال يصح ليس مرادا من اآلية املراد من ال

؟ نقول هذا ما ميكن إال على رأي شيخ  ؛ طيب لو قال قائل: إذا غربت الشمس قبل أن يقبل الليل ) الشمس

القرآن أو ما أود أبني األشياء اليت يكون فيها ضحك لقراءة  ؛ يقولون إن أيب حنيفة وإن كان واهللا أنا أيب حنيفة

حنيفة جالس مع أصحابه فجاء رجل ذو هيئة وكان قد مد  او إعراب القرآن لكن يقولون إن أبتفسري القرآن أ

أبو حنيفة وكف رجله جعل حيدث أصحابه كان حيدثهم أظن عظمه إخوانه وأصحابه فجاء هذا الرجل فرجله مع 

الشمس املهم قالوا له يا سيدي أرأيت لو طلعت  يف أوقات النهي وقالوا أوقات النهي من طلوع الفجر إىل طلوع

  ؟ يعين اآلن يقولون ؛ املهم ال ميكن أن تغرب الشمس قبل أن يتبني الليل . الشمس قبل أن يطلع الفجر نعم

ومنها: أن االعتكاف ال يكون إال يف املساجد؛  . : اإلشارة إىل مشروعية االعتكاف من فوائد اآلية الكرمية

يدل على أن  )) وأنتم عاكفون في المساجد ((طيب لو قال قائل:  )) م عاكفون في المساجدوأنت ((لقوله: 

اجلواب أنه أن اهللا جعل لالعتكاف يف املساجد حكما دل هذا على  ؟ فما اجلواب ؟ اعتكاف يف غريها هناك

وطهر بيتي  ((؛ وأيضا فإن اهللا يقول يف آية أخرى:  أنه لو كان االعتكاف يف غريها مشروعا لكان احلكم عاما

؛ حنن ما ذكرناها أا  : أن اجلماع مفسد لالعتكاف ومن فوائد اآلية . )) للطائفين والعاكفين والركع السجود

؛ أما مباشرة النساء مبطلة  ؛ النهي عن مباشرة النساء حال االعتكاف ؟ طيب إذا خل قبله ؟ ما ذكرناها مباشرة

 الشيخ :،  النهي السائل :؟  ؟ ما وجه كونه مبطال تكاف أو أن النكاح يبطل بذلك االعتكاف ما وجههلالع

النهي ألنه ي عنه خبصوصه؛ والشيء إذا ي عنه خبصوصه يف العبادة كان من مبطالا؛ وذكرنا أثناء التفسري 

آخر الشهر ألن اهللا ذكرها عقب آية  أن بعض العلماء استنبط منها أن االعتكاف إمنا يكون يف الصيام ويف

  . : ما استنبطه بعض أهل العلم من أن االعتكاف يكون يف آخر شهر رمضان ؛ نعم يكتب ومن فوائدها الصيام

كل ينتظر ؟    ما هو الشيخ :؟  شيخ فيه سؤال  السائل :  )) تلك حدود اهللا فال تقربوها ((مث قال اهللا تعاىل: 

 الرسول اعتكف مرة يف السائل : ؛ إنه يف العشر األواخر فاستقر ذلك يف العشر األواخرليلة القدر حىت قيل له 



قضاء هذه اعتكفها قضاء ألنه ملا خرج يف صباح يوم اعتكافه وجد أن نسائه  الشيخ :شوال ؟ عشر األوىل من 

وترك االعتكاف هذا العام مث ة بيمث أمر عليه الصالة والسالم بنقل هذه األخ )آلبر يردن ( ة فقال يخباألضربن 

؛ البد أن يصلى فيه صلوات اخلمس ألجل أن ال خيرج وال يكثر خروجه ألنه إما أن ندع  ال .  قضاه يف شوال

شيخ االعتكاف يف غري  السائل :  . اجلماعة وهذا حرام وإما أن يكثر اخلروج وهو يف احلقيقة كأنه غري معتكف

بعض املساجد ال يصلى  السائل : جائز وليس مبشروع . ,وليس مبشروع  زأما قلنا إنه جائ الشيخ :؟  رمضان

تلك  ((؛ الدليل:  من فوائد اآلية الكرمية: أن أوامر اهللا تعاىل حدود له وكذالك نواهيه فيها صلوات اخلمس ؟

لكن إن كان حد عن اخلروج فهي أوامر؛ وإن كان حدا عن الفعل فهي نواهي؛ وهلذا يقال يف  )) حدود اهللا

: أنه ينبغي البعد عن  ومن فوائد اآلية الكرمية . )) فال تعتدوها ((ويف األوامر: ))  فال تقربوها ((النواهي: 

: أن اهللا سبحانه وتعاىل يبني للناس  كرميةومن فوائد اآلية ال . )) فال تقربوها ((؛ من أين تؤخذ؟ من قوله: احملارم

: الرد على أهل  ومن فوائد اآلية الكرمية . )) كذلك يبين اهللا آياته للناس ((؛ لقوله:  اآليات الكونية والشرعية

؟ ألم مثال إذا قالوا املراد باليد  ؛ ما وجه ذلك التعطيل الذين حيرفون الكلم عن مواضعه يف أمساء اهللا وصفاته

؛ وهو خالف ظاهر اللفظ وال دليل عليه صار  ؛ واملراد بكذا كذا ؛ واملراد باالستواء االستيالء لنعمة والقوةا

؛ فيستفاد من اآلية  ؛ ألنه مادام أن البيان خالف ما ظهر فال بيان ؟ غري بيان القرآن بيانا للناس أو غري بيان

 . الكلم عن مواضعه ويقولون إن اهللا أراد بكذا كذا بدون دليلالكرمية: الرد على أهل التعطيل وغريهم ممن حيرفون 

ه؟  ما وجه )) لعلهم يتقون ((:  ؟ من قوله ؛ من أين تؤخذ ومن فوائد اآلية الكرمية: أن العلم سبب للتقوى

 فدل هذا على أنه كل ما تبينت اآليات )) كذلك يبين اهللا آياته للناس ((:  ألنه أعقبه يعين جعله عقب قوله

فكل ما ازداد اإلنسان علما  )) إنما يخشى اهللا من عباده العلماء ((؛ ويؤيد ذلك قوله تعاىل:  حصلت التقوى

ومن فوائد اآلية الكرمية: علو مرتبة  . : من كان باهللا أعرف كان منه أخوف ؛ وهلذا يقال بآيات اهللا ازداد تقى

فلو ال أن التقوى مرتبة عالية تبني من أجلها اآليات  )) لعلهم يتقون ((؟ من قوله:  ؛ من أين تؤخذ التقوى



وال تأكلوا  ((مث قال اهللا تعاىل:  .م ؛ ما بني اهللا اآليات ألجلها وألجل أن يتقي الناس ر للوصول إليها

ر جدا؛ ألنه ملا ذك أوال ارتباط هذه اآلية باليت قبلها ظاهر,  )) أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام

الصيام تقدم لنا األكل والشرب من طلوع  ؛ احملرمات بسبب احملرمات بسبب الصيام ذكر احملرمات بسبب القضاء

ومن فوائد اآلية الكرمية:  . ؛ أعقب ذلك بالنهي عن أكل املال مطلقا بسبب القضاء الفجر إىل غروب الشمس

؛ كل ما ال  ليس لك فيه حق شرعا فهو باطل؟ الباطل لكل شيء  ؛ ما معىن الباطل حترمي أكل املال بالباطل

وال تأكلوا  ((؛ لقوله:  ومن فوائد اآلية الكرمية: حرص الشارع على حفظ األموال . حق لك فيه شرعا فهو باطل

وتدلوا  ((؛ لقوله:  ومن فوائدها أيضا: حترمي الرشوة على أحد التفسريين كما سبق . )) أموالكم بينكم بالباطل

ومن فوائدها: أن  تدلوا باألموال للحكام يعين تعطونه من أموالكم ليحكموا لكم بالباطل .))  مبها إلى الحكا

إنما أقضي بنحو ما  (احلاكم حيكم مبا ظهر؛ يعين يقضي كما مسع كما قال الرسول عليه الصالة والسالم: 

وهذه فيمن يدعي ما ليس له وخياصم ويقيم  )) وتدلوا بها إلى الحكام ((؟ من قوله:  من أين تؤخذ ) أسمع

:  ومن فوائد اآلية الكرمية ا إىل احلكام . ءبينة كذبا أو جيحد ما عليه وخياصم وحيلف كاذبا كل هذا من إدال

؛ تيسري اهللا  ؟ تيسري احلكام تيسري اهللا تعاىل على احلكام بني الناس حيث ال يعاقبهم على األمور الباطنة أو ال

  السائل : . ؛ وإال لكان الناس يف حرج ومشقة وال احلكم إمثا ا ال يؤمثهم يف األمور الباطنةكام حيث على احل

؛ ألنه  وجه ذلك منها إن احلاكم إذا حكم مبا ظهر له وإن كان خالف الواقع فال إمث عليه الشيخ :؟  وجه ذلك

وتؤخذ  السائل : وحكموا ا فاإلمث على احملكوم له ؛إذا كان هؤالء يدعون ما ليس هلم ويردون ا إىل احلكام 

لتأكلوا فريقا  ((ومما بعدها:  )) تدلوا بها إلى الحكام ((:  وتؤخذ من  الشيخ : أيضا؟ )) وتدلوا بها ((من : 

 الشيخ :؟  والرشوة يا شيخ السائل : . فجعل اإلمث على اآلكل ال على القاضي )) من أموال الناس باإلثم

فهو آمث ما هي ب ألن اآلية فيها قولني   الشيخ : ؟ لكن لو صار القاضي يأخذ الرشوة السائل :؛  ة حمرمةوالرشو 

؛ وأما إذا كان ما يأخذ الرشوة ولكنه حوكم  وهي تشمل كلها فإن كان القاضي يأخذ الرشوة فهو حرام عليه



وتدلوا  ((ما يؤيد أا غار الرشوة؟ أيهم؟  السائل : ؛ اخلصم عند القاضي ألجل أن ينكر فالقاضي ما عليه شيء

ال حىت اإلدالء ا بالرشوة باألموال إىل احلكام؛  الشيخ :؟ لو كان الرشوة ميكن يسري على  )) بها إلى الحكام

، أدىل بدلوه إىل  ه؛ أدىل ا إىل احلكام ألنه مأخوذ من أجلى دلو  اإلدالء ا إىل احلكام الشك أا ظاهر باإلمث

  ئر معناه أنزله فيها الب



فلو  )) لتأكلوا فريقا من أموال الناس باإلثم وأنتم تعلمون )) (( وأنتم تعلمون ((من أين تؤخذ؟ من قوله: 

؛ مثل لو فرض أن غرميه أوفاه ولكنه هو ناسي وحلف أنه ما أوىف  فرض أن اإلنسان ال يعلم فإنه ال إمث عليه

وهو القمر أول ما يكون   . رد املال إىل صاحبه؛ لكن مىت ذكر أنه قد أوف وجب عليه  وحكم له فال إمث عليه

؛ ومنه االستهالل واإلهالل وهو رفع الصوت كما يف حديث  ما يكون شهرا ومسي هالال لظهوره لهالال أو 

أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن  (خالد بن السائب عن أبيه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال: 

؛ وهلذا مسي اهلالل  : استهل املولود إذا صرخ بعد وضعه ؛ ومنه قوهلم)  عني بالتلبيةيرفعوا أصواتهم باإلهالل ي

يعين عن احلكمة فيها  )) يسألونك عن األهلة ((؛ وقوله:  ؛ واهلالل هو القمر إذا ظهر أول ليلة هالال لظهوره

وأما ما ذكر يف البالغة من أم سألوا الرسول عليه الصالة  )) قل هي مواقيت للناس والحج ((بدليل اجلواب 

؛ وقالوا إن ؟ فأجاب اهللا تعاىل ببيان احلكمة والسالم عن األهلة عن كون اهلالل يبدوا صغريا مث يكرب أيش السبب

 ؛ هذا من باب أسلوب احلكيم أن جياب السائل بغري ما يتوقع إشارة إىل أنه كان ينبغي أن يسأل عن هذا

ما سألوا الرسول عن هذا سألوه عن احلكمة من األهلة وأن اهللا سبحانه وتعاىل خلقها على هذا  مفالصواب أ

؛ ومل يثبت  ؛ حىت يثبت ذلك بنص صحيح ؛ والدليل اجلواب ألن األصل أن اجلواب هو جواب السؤال الوجه

ا مث ال يزال ينموا شيئا فشيئا حىت ؟ عن السبب يف كونه يبدوا هالال صغري  ذلك بنص صحيح أن الصحابة سألوا

ألن هم سألوا ما هي  مطابقا للجواب ؛ وعليه فيتعني أن يكون السؤال ما فيه حديث صحيح يف هذا ،يكتمل

أن السؤال  ؛ اجلواب ؛ وكذلك السؤال ألن حنن اآلن نريد نؤيد ال الشيخ :وهو بالعكس؟  السائل : ؛ احلكمة

؛ وسؤاهلم أيضا  ؛ فنقول هذا اجلواب البد أن يكون مطابقا من سؤاله صغريا عن احلكمة ما هو عن كونه يبدوا

هلة مواقيت للناس مجع ميقات من الوقت يعين أنه األيعين  )) قل هي مواقيت للناس : ((قال تعاىل . مطابقا له

علقة بالشهور كعدة ؛ ففيها مواقيت يف العدد امل ها كل ما يتعلق بأحوالهفيتوقت ا األشياء وهلذا يوقت الناس 

للذي يولون من نسائهم  ((وأجل املويل  ؛ ؟ ثالثة أشهر حتيض كم ؛ وعدة من ال الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام



 ؛؛ فهي مواقيت للناس ؛ وكذلك يوقت الناس فيها آجال الديون واالجارات وغريها )) تربص أربعة أشهر

واملواقيت بأشهر اهلاللية أبني وأظهر من املواقيت باألشهر الومهية اليت هي أشهر الفرجنية اآلن أشهر ومهية ما هلا 

؛ هذه األشهر لو خيتلف الناس وما عندهم  أصل وهلذا بعضها مثان وعشرين وبعضها واحد وثالثني ثالثة أيام

، اهلالل  ؟ اهلالل لكن األهلة إذا اختلفوا حيكم بينهم ؛ ؟ ما عندهم شيء يرجعون إليه تقاومي وين يرجعون إليه

؛ للناس عموما  وهلذا جعل اهللا عزوجل األشهر مواقيت للناس ؛ ؛ فهو عالمة حسية ظاهرة هو الذي حيكم بينهم

إن عدة الشهور عند اهللا اثنا عشر شهرا في كتاب اهللا  ((س عموما كما قال تعاىل: ناال للمسلمني فقط بل لل

؛ ألن احلج أشهر  يعين ومواقيت للحج )) والحج ((وقوله:  . )) خلق السموات واألرض منها أربعة حرم يوم

 ((: والصيام أيضا  ؛ طيب فإذا قال قائل تبتدئ بدخول شوال وتنتهي بانتهاء ذي احلجة ثالثة أشهر تمعلوما

 )) الحج ((قال:  ؛ فلهذا ان احلجتوطئة لبيلكن سياق اآليات  ! قلنا نعم )) فمن شهد منكم الشهر فليصمه

 )) هي مواقيت للناس ((طيب  )) وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها (( . والصيام انتهى الكالم عليه

ممنوع  ؛ صيغة منتهى اجلموع الطالب :فيقال مواقيت ؟  ؟ سؤايل ملاذا مل تنونو  خرب هي؛؛ مواقيت  فيها إعراب

معطوف  )) والحج ((؛ وقوله:  ممنوع من الصرف لصيغة منتهى اجلموع مفاعيلألا  الشيخ : ؛ من الصرف

ومسي اخلري برا ملا فيه من  ؛ الرب هو اخلري )) وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ((  . )) للناس ((على 

))  البر بأن تأتواليس  ((؛ وقوله:  ومنه يف االشتقاق الرب الذي هو اخلالء الذي سوى البنيان لسعته؛  السعة

زائد للتوكيد يعين وليس الرب بإتيانكم البيوت من  الشيخ :،  زائد الطالب :؟  الباء حرف جر أصلي أو زائد

ويف  ((ليس البر بأن تأتوا البيوت))أي من خلفها ال من أبواا؛  )) بأن تأتوا البيوت من ظهورها ((ظهورها؛ 

بأن تأتوا البيوت من  ((؛  ؟ وهي لغة عربية قراءة سبعية لغة العامية نعم؟ البيوت يف  نعم )) البيوت ((قراءة: 

؛ وكانوا يف اجلاهلية من سفههم يأتون البيوت من ظهورها إذا  هذه من بيانية أي تأتوها من اخللف))  ظهورها

ميكن ندخل بيوتنا من  ؛ أما غريهم يقولون حنن أحرمنا ما أحرموا حبج أو بعمرة إال قريشا فإم يأتوا من أبواا



أبواا هذا يبطل اإلحرام البد أن نأيت من الظهور لئال يسرتنا سقف البيت شوفوا اجلهل وكانوا يتسلقون البيوت 

وليس البر بأن تأتوا  ((وجل فنفى اهللا هذا وأبطله  مع اجلدران من اخللف ويعتقدون أن ذلك بر وقربة إىل اهللا عز

؟ السبب ملا فيه من التعسري وملا فيه من  س من الرب بل هو من خالف الرب نعمهذا لي )) البيوت من ظهورها

ولكن  ((، قبلها  ال )) وأتوا البيوت من أبوابها ((وجل:  ؛ وهلذا قال عز خمالفة احلكمة والسفه فهو خالف الرب

أ الثقيلة جمملة والرب مبتدفة من : لكن خمف على أن تكون )) ولكن البر من اتقى ((:  ويف قراءة )) البر من اتقى

الرب اسم معىن ((البر من اتقى)) ؛ وقوله:  فهي عاملة والرب امسها ((ولكن البر))؛ أما على القراءة التشديد 

؟ نقول إن هذا تقدم لنا نظريه مرارا وأنه خيرج  ؛ كيف خيرب عن باجلثة عن اسم املعىن اسم جثة ((من اتقى))و

؛  : أن يكون املصدر هنا مبعىن اسم الفاعل الوجه األول الطالب : ؟ يعرفها ؛ من على واحد من أوجه ثالثة

 الطالب :؟  أو  الشيخ : . ولكن الرب بر من اتقى ؛ تقدير حمذوفاملصدر على  أن يكون أو . ولكن البار؛ نعم

أو جيعل املتقي نفس الرب؟ أي نعم؛ طيب   الشيخ : ، ؛ أن جيعل الرب مطلقة مصدراملبالغة  لهذا على سبيأن أو 

وجل ألن االتقاء مبقام العبادة إمنا يراد به اتقاء  ؟ اتقى اهللا عز اتقى من )) ولكن البر من اتقى ((صح؛ طيب 

 ؛ ولكن الرب أن تتقي اهللا عز ؛ الرب هو التقوى هذا حقيقة الرب ال أن تتقي دخول البيت من بابه وجل اهللا عز

ائت البيوت والبيوت من أبواا أي من جهة الباب فإن هذا  )) وأتوا البيوت من أبوابها ((؛ وهلذا قال:  وجل

ال  ((وجل أنه إذا ى عن شيء وجه الناس إىل الطريق السليم  وهذا من احلكمة يف تعليم اهللا عز ، هو اخلري

ة والسالم أمته إذا سد عليهم بابا لتحرميه فتح هلم وهكذا تعليم الرسول عليه الصال )) تقولوا راعنا وقولوا انظرنا

ال ( ؛ قال للذي جاء إليه بتمر طيب وقال إنا نأخذ الصاع من هذا بالصاعني والصاعني بالثالثة قال  باب احلل

جمعة يعني تمر الردىء الجمة بع الجمعة بالدراهم ثم اشتري بالدراهم تنيبا يعني بع ال؛  تفعل بع الجمع

فمنعه من احملرم وفتح له باب احلالل وهكذا ينبغي من يعلم الناس إذا سد عليهم بابا وهم حيتاجون  ) تمرا طيبا

فإن هذا هو املوافق للعادة وللطبيعة  )) وأتوا البيوت من أبوابها ((؛  إىل التعامل به أن يفتح عليهم باب اإلباحة



ما تتجشم  األمور املعنوية إنك تأتيها من أبوااوللعقل قال بعض العلماء وينبغي أن تكون هذه قاعدة حىت يف 

األمر جتشما بل تأيت من بابه باحلكمة واملوعظة احلسنة حىت تتم لك األمور فيكون فيها إشارة إىل أن األمور 

؛ فإذا أردت مثال أن  للمقصود ال حتصل ء جتشما يعين هذا قداشياملعنوية أيضا تؤتى من أبواا ما جتشم األ

؟  كبري املنزلة فهل تأيت إليه على الطول مثال تتكلم معه وختاطبه مبا ختاطب سائر الناس  ، صا كبرياختاطب شخ

اتقوا اهللا أي اجعلوا ))  وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا اهللا لعلكم تفلحون ((؛  اجلواب ال وإمنا تأيت من األبواب

لعل للتعليل أي ألجل أن  )) واتقوا اهللا لعلكم تفلحون ((؛  لكم وقاية من عذابه بفعل أوامره واجتناب نواهيه

الشيخ ؟ مثال الناس الذين يتعاملون  السائل : . الفوز باملطلوب والنجاة من املرهوب :؛ والفالح هو تنالوا الفالح

 فعل أمرقاتلوا  )) وقاتلوا في سبيل اهللا الذين يقاتلونكم ((  . نعم ء يبيعيأخذ احلزام ويروح إىل احلطب وجيي :

 أي يف دينه وشرعه وألجله))  في سبيل اهللا ((؛ ولكن قال:  واملقاتلة مفاعلة من اجلانبني يعين اقتلوهم مبقاتلتهم

املشروع وهللا وحده؛  والوجه ؛ فسبيل اهللا سبحانه وتعاىل يتناول الدين وأن يكون القتال يف حدود الدين وعلى

 ؛وهلذا قدمه قدم املقاتلة من أجله قبل املقاتل إشارة إىل أنه ينبغي اإلخالص يف هذا القتال؛ ألنه ليس بأمر هني

صل له حتاإلنسان املقاتل يعرض رقبته لسيوف األعداء فإذا مل يكن خملصا هللا خسر الدنيا واآلخرة قتل ومل 

الذين  (( يل اهللا ألجل أن يكون مبنيا هذا القتال على اإلخالص؛ وقوله:الشهادة فنبه بتقدمي املراد يف سب

الذين  (( قاتلوا الذين يقاتلونكم اختلفت آراء الناس يف هذه اجلملة أو يف هذا املفعول به))  يقاتلونكم

لوم؛ وعلى قد يقول قائل مفهومه الذين ال يقاتلونكم ال تقات )) الذين يقاتلونكم ((فإن قوله:  )) يقاتلونكم

؛ وهلذا اختلف العلماء يف هذا على أقوال  هذا فيكون مقاتلتنا للكفار قتال دفاع فقط يعين الذين يقاتلونكم فقط

؟ فتكون اآلية  نعم )) وقاتلوا المشركين كافة ((؟ بقوله:  ؛ منسوخة مباذا ثالثة؛ أحدها: أن هذه اآلية منسوخة

نا حنن على ، لتهييج ا الوصف ليس لالحرتاز ولكنه للتهييج وبيان الواقع: أن هذ ؛  الثاين غري حمكمة هذا واحد

؟ قوة يعين إذا قال لك إنسان قاتل  وعلى هذا ال يزيد األمر بالقتال إال أيشقتاهلم وبيان واقعهم إم يقاتلوننا 



يكون املراد  ؛ كأنه يقول لك اقتص لنفسك وكيف تصرب على أنه يضربك وال تضربه مثال معناه يقاتلك ذيال

الوجه الثالث أو القول الثالث: أا  ؟ ؟ التهييج وبيان الواقع هلؤالء أم يقاتلوننا فكيف ال نقاتلهم بذلك أيش

قيد خمرج ملا عداه فال نقاتل إال من يقاتلنا أما من ال يقاتلنا واستسلم ألمرنا وبذل اجلزية وخضع ألحكام اإلسالم 

؛ فأما من ال يقاتلنا   من املتأخرين على أن اآلية إمنا أمر اهللا أن نقاتل من يقاتلنافإننا ال نقاتله وهذا رأي كثري

واستدلوا لذلك بأن الرسول صلى اهللا عليه  واستسلم حلكمنا ورضي بأحكام اإلسالم وبذل اجلزية فإننا ال نقاتلهم

لهم اغزوا في سبيل اهللا، ( ال وسلم كان إذا أمر أمريا على جيش أسرية أوصاه ومن معه من املسلمني خريا وق

وال تقتلوا وليدا ثم ذكر له إذا نزل على حسم  ،وال تمثلوا ،وال تغدروا ،قاتلوا من كفر باهللا، ال تغلوا

فليدعهم إلى اإلسالم فإن أسلموا فليدعهم إلى الهجرة إلى بالد المسلمين فإن أبوا اإلسالم فإنه يطلب 

فدل هذا على أم إذا بذلوا اجلزية فإم ال يقاتلون ألم خضعوا ألحكام ؛  ) منه الجزية فإن أبوا فليقاتلهم

 ؟ التهييج وبيان الواقع نعم ؛ واختار ابن كثري رمحه اهللا القول الوسط أن املراد به أيش اإلسالم وكانوا حتت سيطرتنا

 املقاتلة يشمل االعتداء يف حق ال تعتدوا يف مقاتلة واالعتداء يف )) وال تعتدوا إن اهللا ال يحب المعتدين ((  .

 ؟ ملاذا ؛ أما االعتداء يف حق اهللا فمثل أن نقاتلهم يف وقت ال حيل القتال فيه نعم اهللا واالعتداء يف حق املقاتلني

؛ وأما يف حق املقاتلني فأن ال منثل  ؟ مثل أن نقاتلهم يف أشهر احلرم على القول بأن حترمي القتال فيها غري منسوخ

؛ وال نقتل  ؛ وال نقتل امرأة وال نقتل وليدا يعين طفال ) ال تمثلوا (:  لقول الرسول عليه الصالة والسالم؛  م

؛ يعين  ؛ وال نقتل شيخا كبريا ليس له رأي يف القتال هذا معىن االعتداء ، وال نقتل راهبا يف صومعتهم شيخا فانيا

اجلملة هنا )  إن اهللا ال يحب المعتدين) ((مث قال:  ؟  عمال تعتدوا بقتال من ال يقاتل أو يعني على القتال ن

؛ املعتدين يف القتال آو  هذا تعليل )) إن اهللا ال يحب المعتدين (( )) ال تعتدوا (( :احلكمأين ؛  تعليل للحكم

دخلت على  ؛ ألا عامة، أل هنا عامة اسم موصول ألا ؟ قتال وغريه؛ املعتدين يف القتال وغريه يف القتال وغريه

واقتلوهم  ((  . ؛ مث إن العلة غالبا أعم من املعلول أعم مشتق وأل الداخلة على املشتق جيعلوا امسا موصوال



وقاتلوا في  ((الكفار، على الكفار الذين يقاتلوننا؛ لقوله:  ؟ اقتلوهم الضمري يعود على من )) حيث ثقفتموهم

حيث ظرف مبين على الضم ظرف زمان وال  )) حيث ثقفتموهمواقتلوهم  )) (( اهللا الذين يقاتلونكم سبيل

 ((؛ شوف األول يقول:  ؟ ظرف مكان مبين على الضم يف حمل النصب ؛ يعين اقتلوهم يف أي مكان مكان

، القتل أشد يعين مىت وجدنا هذا احملارب الذي يقاتلنا  ؟ القتل أيهما أشد )) واقتلوا  ((مث قال:  )) قاتلوا

وال  ((ا فإننا نقتله يف أي مكان حيث ثقفتموهم لكنهم استثىن ما سيأيت إن شاء اهللا يف اآليات: حقيقة أو حكم

؛  يعين يف أي مكان واقتلوهم حيث ثقفتموهم )) (( . )) تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه

وأخرجوهم من حيث  ((؟ املسجد احلرام ال تقاتلوهم عند املسجد احلرام حىت يقاتلوكم فيه؛  يستثىن منه ما هو

؛ ألن اإلخراج يكون من شيء  ومل يقل أخرجوهم حيث أخرجوكم))  أخرجوهم من حيث (( قال: )) أخرجوكم

 ((ذا قال: إىل شيء أما القتال فيكون يف شيء؛ القتال يكون يف مكان؛ واإلخراج يكون من املكان؛ وهل

؛ فمثال إذا قدر أن الكفار غلبوا على هذه  أي من املكان الذي أخرجوكم منه )) أخرجوهم من حيث أخرجوكم

؟ نعم خيرجوم من  وأخرجوا املسلمني منها فإن املسلمني جيب أن يقاتلوهم فإذا قاتلوهم خيرجوم أو الالبالد 

واعلم أن  ؟ واحتلوا بالدنا فنخرجهم من حيث أخرجونا نعمالبالد من حيث أخرجونا فهم الذين اعتدوا علينا 

 )) ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن األرض يرثها عبادي الصالحون ((أحق الناس لبالد اهللا الصاحلون 

فاألرض ما هي بأرض فالن وال  )) إن األرض هللا يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين ((:  وقد قال اهللا

، األرض أرض اهللا يورثها من يشاء من عباده وقد بني أن الذي يرثها  رض اجلنس الفالين وال اجلنس الفالينأ

؛ طيب إذا  ؟ وقدرا أيضا وقدرا فإن اهللا جيعل العاقبة للمتقني ؛ هؤالء هم الذين يرثوا شرعا نعم عباده الصاحلون

نقول أخرجوهم من البالد اليت أخرجوكم منهما ألن احلق لكم أنتم الذي  )) أخرجوهم من حيث أخرجوكم ((

؟ الفتنة  الفتنة ما هي )) والفتنة أشد من القتل ((  . ظلمتم وأخرجتم من دياركم فأخرجوا هؤالء الكفار منها

 عذاب جهنمإن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم  ((سد الناس عن دينهم كما قال تعاىل: 



ففتنة الناس أشد من قتلهم ألن قتلهم غاية ما فيه أن نقتهم من ملذات الدنيا لكن الفتنة نقطعهم من الدنيا )) 

ويف هذا دليل وإن   )) وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا واآلخرة ((:  واآلخرة كما قال تعاىل

؛ وأن الكفار إذا تسلطوا  األفكار أشد من استعمار الدياركان ينبغي أن جنعلها يف الفوائد على أن استعمار 

؛ قريش هل فتنوا  ؟ أشد من القتل ؛ الفتنة نعم على املسلمني بسدهم عن دينهم فهو أعظم من احتالل ديارهم

ما ، صاروا يعذبوم بالرمضاء يف شدة احلر أذية  ، قتلوهم ، فتنوهم عذبوهم ، نعم فتنوهم أي فتنة ؟ نعم املؤمنني

؟ هذا أشد من القتل يعين لو فرض أن املسلمني قتلوا أحد املشركني فإن فتنة املشركني للمسلمني  فوقها أذية نعم

؟ إذا كان للمسلمني دول ففي دولة أخرجت من ديارهم هل جيب على  يا شيخ السائل :  . أعظم وأشد

 يعينوا هؤالء حىت يبعدوا أعدائهم عن بالدهمنعم جيب عليه مع القدرة أن  الشيخ :؟  املسلمني كلهم أن ينصروا

 ؟ بعض الدول بينه وبني الدولة الكفار هذه اليت أخرج منها املسلمون معاهدة جيب عليهم أو ما جيب السائل : .

بنيهم وبينهم عهد؛ لكنهم إذا نقضوا، عند أهل العلم إذا نقضوا العهد يف طائفة انتقض العهد يبني هلم  الشيخ :

ى اهللا عليه وسلم جعل نقض قريش العهد مبعاونتهم حلفائهم نقضا لعهده مع أم ما فعلوا إال أم الرسول صل

ساعدوا حلفائهم على حلفاء النيب عليه الصالة والسالم هؤالء حلفاء الرسول وهم إىل اآلن ما أسلموا فجعل 

سلمني فقد نقضوا العهد فسيأيت إن الرسول صلى اهللا عليه وسلم هذا نقضا للعهد؛ فإذا اعتدوا على أحد من امل

 ال تقاتلوهم عند املسجد احلرام )) وال تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه ((  . شاء اهللا هذا يف

؛ يعين ال تقاتلوهم يف مكة حىت يقاتلوكم  يعين يف مكة ألن املسجد احلرام هو املسجد نفسه وما عنده فهو البلد

إن  )) فإن قاتلوكم فاقتلوهم ((ويف هنا الظاهر أا للظرفية وحيتمل أن يكون للسببية حىت يقاتلوكم بسببه فيه 

؛  قاتلوكم حىت عند املسجد احلرام؟ حىت عند املسجد احلرام؛ إذا قاتلونا حىت عند املسجد احلرام فإننا نقاتلهم

 فإن قال قائل إن الرسول عليه الصالة والسالم قد قال ؛ ؟ ال، هذه اآلية غري منسوخة هذه اآلية منسوخة وال ال

إنما أحلت لي ساعة من نهار ولم تحل ألحد قبلي وإن أحد ترخص بقتال رسول اهللا صلى اهللا عليه  : (



؛ فاجلواب عن ذلك  فهذا دليل على أن اآلية هذه منسوخة ) وسلم فقولوا إن اهللا أذن لرسوله ولم يأذن لهم

؛ عنوة هذا ال جيوز أما إذا قاتلونا  صالة والسالم إمنا يريد بذلك قتال أهل مكة والدخول عليهمأن الرسول عليه ال

؟ من باب املدافعة وال أحد يقول إنه إذا قاتلك املشرك يف مكة فاستسلم أبدا ما  فإننا نقاتلهم من باب أيش

الفرض املمتنع لو أن أهل مكة ارتدوا ، ال نبدأهم بالقتال حىت على  أحد يقول ذا؛ فنحن ال نبدأهم بالقتال

؟ الدليل قول  فإننا ال نقاتلهم وإمنا قلت على الفرض املمتنع ألن أهل مكة ال ميكن أن يرتدوا ويش الدليل

فإن نفي اهلجرة من مكة بعد الفتح دليل على أا ستبقى  ) ال هجرة بعد الفتح (الرسول عليه الصالة والسالم: 

؛ احلاصل نقول إنه ال جيوز أن نبدأ أهل احلرم  مكن أن يسد أهلها ويكون منها اهلجرةبالد اإلسالم وإال أل

فإن قاتلوكم فاقتلوهم   ((؛ وهلذا قال:  بالقتال أبدا لكن إن قاتلونا يف احلرم فإننا نقاتل مدافعة حىت تنتهي الفتنة

كذلك املشار إليه ما سبق من األحكام يف األمر بالقتال أي مثل هذا اجلزاء وهو أمرنا   )) كذلك جزاء الكافرين

؛ وعلى هذا فيكون القتال عاما لكل كافر فإن الواجب على  لكم بقتاله للكفار املقاتلني لكم جنزي الكافرين

هاد يف سبيل اهللا فرض كفاية يف املسلمني أن يقاتل الكفار كما سيأيت إن شاء اهللا يف اآلية اليت بعدها وجوبا واجل

: إذا حضره فإنه يكون  ؛ املوضع األول ؛ وذكروا أنه يكون فرض عني يف مواضع ؛ وقد يكون فرض عني األصل

يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فال تولوهم  ((:  فرض عني  ما جيوز أن ينصرف لقوله تعاىل

إال متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من اهللا ومأواه جهنم  األدبار ومن يولهم يومئذ دبره

إذا حصره فإنه يتعني القتال من أجل فك احلصار  ؛  : إذا حصر بلده العدو املوضع الثاين ؛ )) وبئس المصير

ل حيتاج الناس ؛ إذا كان هذا الرج : إذا احتيج إليه ؛ املوضع الثالث عن البلد وألنه يشبه من حضر صف القتال

: إذا استنفره  إليه إما لرأيه أو لقوته أو ألي عمل يكون فإذا كان حمتاجا إليه فإنه يتعني عليه. واملوضع الرابع

؛ واعلم أن  ؛ وإال فهو فرض كفاية ؛ إذا استنفر اإلمام الناس وجب عليهم أن خيرجوا وال يتخلف أحد اإلمام

ال يكون فرضا إال إذا كان هناك قدرة أما مع عدم القدرة فال فرض  الفرض سواء قلنا فرض عني أو فرض كفاية



ليس على الضعفاء وال على  (( ؛ ولقوله تعاىل: لعموم األدلة الدالة على أن اهللا ال يكلف نفسا إال وسعها

فإذا كنا ال نستطيع أن نقاتل  )) إذا نصحوا هللا ورسولهالمرضى وال على الذين ما يجدون ما ينفقون حرج 

؛ ولكنه مع ذلك جيب أن يكون عندنا العزم على أننا  هؤالء مل جيب علينا وإال ألمثنا مجيع الناس مع عدم القدرة

ليس على هؤالء  )) وال على الذين ال يجدون ما ينفقون (( وجل: ؛ وهلذا قيده اهللا عز إذا قدرنا فسنقاتل

 هللا ورسوله فعليهم حرج حىت وإن فأما مع عدم النصح )) إذا نصحوا هللا ورسوله ((؟  الثالثة حرج شرط ما هو

؛ وهذا الفرض كغريه من  ؛ فاحلاصل إننا نقول القتال فرض كفاية ويتعني يف مواضع يف حقهوجد اإلعذار 

القوة  املفروضات من شرط القدرة أما مع العجز فال جيب لكن جيب أن يكون العزم معقودا على أنه إذا حصل

من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو  (:  جاهدنا يف سبيل اهللا؛ وقد قال النيب عليه الصالة والسالم

وال تقاتلوهم عند  ((؛ الذي عندنا  طيب فيها قراءات هناـ   والعياذ باهللا ) مات على شعبة من النفاق

؟ اجلمل أربع: وال تقاتلوهم  اجلمل كم من أربعة )) المسجد الحرام حتى يقتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم

أربع مجل كلها بصيغة املفاعلة إال واحدة؛ كلها بصيغة املفاعلة قاتل إال  ؛ هذا حىت يقاتلوكم فإن قاتلوكم فاقتلوهم

وال تقتلوهم عند  ((:  يقول شف هذه القراءات اليت عندي )) فإن قاتلوكم فاقتلوهم ((واحدة وهي األخرية 

وال تقتلوهم عند  ((كل األربعة قتل بدون صيغة مفاعلة   )) د الحرام حتى يقتلوكم فيه فإن قتلوكمالمسج

 وعلى هذا فتكون األربعة كلها بغري صيغة املفاعلة )) المسجد الحرام حتى يقتلوكم فيه فإن قتلوكم فاقتلوهم

؛ وإذا حصلت املقاتلة ال تقتصروا  قاتلةعن املقاتلة إال بامل ى وجل ؛ ولكن القراءة هذه أبلغ حيث إن اهللا عز

، أبلغ وأقوم وإن كان كل حقا ألن القراءات   ؛ إذا قاتلو فاقتلوا وهذا أبلغ ؟ تقتلون ؛ ماذا تفعلون على املقاتلة

ال ؛ فيسري  ؛ وقد يكون بعضها يدل على معىن ال يدل عليه اآلخر كلها قرأ ا النيب عليه الصالة والسالم

 ؛ وطبعا ما هو معىن أنه ال تقتلوهم حىت يقتلوكم كلكم إذا قتلوكم كلكم ما فيه تقتلوهم حىت يقتلوكمتقاتلوهم ال 

؛ وهلذا ذكر أهل العلم أن أهل الذمة  ؛ لكن حىت يقتلوكم ولو واحدا منكم ألن قتل واحد منا كقتل اجلميع شيء



عتدى على مسلم بقتل أو زنا أو ما أشبه ذلك ؛ قالوا إذا ا إذا نقضوا العهد يف واحد من املسلمني انتقض العهد

فإنه ينتقض عهده مع أنه ما نقض عهده بالنسبة للعموم لكن الواحد منا يعترب ممثال للجميع كما قال الرسول 

إن  )) فإن انتهوا فإن اهللا غفور رحيم ((  . ) ذمة المؤمنين واحدة يسعى بها أدناه (عليه الصالة والسالم : 

؛ وهل  ؛ يعين فاغفروا هلم وال تقاتلوهم ؛ إن انتهوا عن املقاتلة فإن اهللا غفور رحيم ؟ عن املقاتلة انتهوا ويش عنه

 )) إن انتهوا فإن اهللا غفور رحيم ((؛ لكن  يدل هذا على أم إذا انتهوا عن املقاتلة غفر هلم بدون إسالم ؟ ال

 )) قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن اهللا غفور رحيمإال الذين تابوا من  ((؛ كقوله تعاىل:  هلم يعين فاغفروا

؛ فهؤالء أيضا إذا تابوا ومل نعم إن انتهوا ومل يقاتلوكم  يعين وال تقطعوا أيديهم وأرجلهم من خالف ماداموا تابوا

شيء واهللا فيها احتمال لكنها فيها  )) فإن انتهوا فإن اهللا غفور رحيم ((حيتمل هذا أيضا  ؟ فال تقاتلوهم نعم

هلم، وجعل االنتهاء  ((فإن انتهوا فإن اهللا غفور رحيم))إما املعىن الظاهر هو هذا وبعض املفسرين قال  من البعد

 )) قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ((:  ؛ كقوله تعاىل عاما لالنتهاء عن القتال وعن الكفر

حىت لو قتلوا  السائل :  . )) فإن اهللا غفور رحيم ((الكفر يعين عن قتالكم وعن  )) إن انتهوا ((:  فجعل قوله

؟  يعين ميكن يف القتال يقتلون كثريا فهل نقول خالص انتهينا السائل :كيف؟    الشيخ : مجع من املسلمني؟

ال هو  . نعم نكف لكننا ندعوهم إىل اإلسالم فإن التزموا بأحكام اإلسالم وإال قتلناهم حىت نبعدهم الشيخ :

أيهم  الشيخ :؟  فكيف التعليل  السائل : ؛ هي خرب مقدم على كل حال نعم )) فإن اهللا غفور رحيم ((اجلملة 

ما حنتاج  الشيخ :فما هو التعليل؟  السائل :؛  ؟ إذا كان الكالم يف اإلعراب فهي جواب الشرط على كل حال

نفسه بأنه ذوا مغفرة ورمحة يعين فاملعىن اغفروا هلم  فقد وصف اهللا))  إن انتهوا ((إذا إىل التعليل نقول هذه 

قاتلوهم حتى ال تكون  ((هذه آية فاصلة؛  )) وقاتلوهم حتى ال تكون فتنة ويكون الدين هللا ((  . وارمحوهم

يعين جيب أن نقاتل الكفار حىت ال تكون فتنة أي سد عن سبيل اهللا حبيث ال يعتدون على أحد و  )) فتنة

؛ فلو فرض أنا قتلناهم واستسلموا وتركوا القتال لكن بدءوا يدسون  نه سواء كان مجيعا أو بعضايفتنونه عن دي



حتى ال تكون  ((؛ ألن اهللا يقول:  ؟ ال ، كتب إحلاد وكتب ضالل فهل نكف عن قتاهلم على املسلمني كتبا

 رهم شيء وجب علينا أن نقاتلهمفالبد أن نقاتلهم إىل أن يستسلموا ويدفعوا شرهم ائيا فإن بقي من ش )) فتنة

فإذا قاتلناهم وكان حكم اإلسالم هو الظاهر فقد كان الدين هللا وحينئذ  )) ويكون الدين هللا ((؛ وهلذا قال: 

نكف عنهم وإال فالواجب قتاهلم وهذه مع األسف هذه املسائل مع أا يف أول سورة من القرآن ويف سورة مدنية 

؟   نعم وليس بشيء جيب أن يكون نزلت متأخرة أكثرنا يف غفلة عنها يعين كأن القتال اآلن أصبح شيئا يذكر

؛ ولذلك ركنا إىل الدنيا وصار  ، كأننا ال نطالب ا اآلن كأا نظريات أو قراءة حوادث وأخبار ماضية ما حنن

، ومل نعبأ مبا خلقنا من أجله أو مبا  أهم شيء علينا أن تبقى لنا هذه الرفاهية وهذا األشر والبطل عند بعض الناس

؛ ال يأتون إىل البلد املستقيم   آلن يفتت يف كل مكان بوسائل وطرق؛ الدين ا وجل جيب علينا حنو دين اهللا عز

؛ ما يقولون هكذا  ؛ اذهبوا إىل القبور اجلئوا إىل أصحاب القبور كبالدنا ـ احلمد هللا ـ فيقولون اسجدوا لألصنام

ق وإذا فسدت ؛ لكنهم يدسون أشياء يفسدون ا األخال ألم يعلمون لو قالوا هكذا لرمجهم الصبيان باحلجارة

؟ هلذا  ؛ والوسائل اليت دم األخالق كثرية ومعلومة للكثري منكم نعم األخالق مل يكن لنا يف اآلخرة من خالق

، وبردت اجللود وتقاصرت اهلمم حىت أصبح منا  ؛ وصرنا نطمئن إىل هذه األمور صارت فتنتهم أشد من القتل

 هلم دينهم ولنا ديننا))  لكم دينكم ولي دين ((:  ؛ اهللا يقول : املسيحيون إخوة لنا اآلن من املسلمني من يقول

؟ ودين اإلسالم دين السعة ودين الرمحة ودين السماحة وما أشبه  ؛ اجلامع اإلنسانية نعم ؛ واجلامع بيننا اإلنسانية

 اآلن فهو كافر؛ ما علموا أن اإلنسان الذي يعتقد أن دين النصارى قائم  ذلك من هذه ا ألمور اليت تشبهون ا

 )) إن الدين عند اهللا اإلسالم ((ويقول: ))  ومن يبتغ غير اإلسالم دينا فلن يقتل منه : ((؛ ألن اهللا يقول

معناه ما يف  )) إن الدين عند اهللا اإلسالم ((؛  : املبتدأ واخلرب كالمها معرفة وهذه اجلملة حصر لتعريف ركنيها

مع والبيع فإن ذلك ال ينفع وال جيوز أن نعتقد    ألنه ليس بدين هم وإن دين سواه حىت لو تدينوا ودخلوا الصوا

يف هذه  . إىل آخره )) يسألونك عن األهلة قل هي مواقيت للناس والحج ((  . دانوا لكن ليس عند اهللا دين



أمور الدين  ، اآلية الكرمية حرص الصحابة رضي اهللا عنهم على العلم وأم يسألون عن أمور الدين وأمور الدنيا

 ((؟ من قوله:  ؛ وفيه أيضا بيان علم اهللا ومسعه ورمحته؛ من أين يؤخذ والدنيا؛ ألن هذا مما يتعلق بالدنيا

: عناية اهللا سبحانه  ويف هذه اآلية من الفوائد ما ما علم؛ علم اهللا بسؤاهلم ومسعه ورمحهم باإلجابة . )) يسألونك

حيث جييب عن األسئلة املوجهة إليه وهذا من معونته من معونة اهللا للرسول وتعاىل بالرسول صلى اهللا عليه وسلم 

ومن فوائد اآلية الكرمية: أن احلكمة من األهلة أا مواقيت للناس يف شئون  . عليه الصالة والسالم وعنايته به

أن ميقات األمم  ومن فوائد اآلية الكرمية :  . )) قل هي مواقيت للناس والحج ((:  ؛ لقوله دينهم ودنياهم

 للناس مواقيت ((، هو امليقات العاملي  ؛ فهو امليقات العاملي ؟ األهلة كلها؛ امليقات الذي وضعه اهللا هلا ما هو

    )) والحج ((:  : أن احلج مقيد باألشهر لقوله ومن فوائد اآلية الكرمية . عامة ))



 وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ((؛ من قوله:  : أن العقائد ال جتعل غري املشروع مشروعا ومن فوائدها

فمن اعتقد شيئا غري مشروع من اعتقده برا قلنا له  )) ليس البر ((:  معناه أم يعتقدونه برا ولكن اهللا قال ))

؛ أما مرة  ال ألنه ما تسلطه برا ما تضرر بتسلطه ؛ إنه ليس برب لو اعتقده وتقرب به إىل اهللا فإننا حنذره من ذلك

لف ؛ أنا قلت له يا احلاج هذا ما جيوز احل من املرات كان واحد يسألين يقول بالنيب إنك تعلمك كذا وكذا بالنيب

؛ وهذه قضيته أنا قلت  بالنيب أعاد السؤال قال بالنيب ما عمري؛ ومل ينفع يعين  بالنيب احلف باهللا وإال ال حتلف

يف حال املناقشة أو االستدالل الفوائد ال تسألوين عن شيء ألنه هذا يكون بيين وبني الذي كنت مستعدا ألقوله 

؟  ؛ اآلن نسيت الذي نوبتنا عليها ؟ نعم طيب انتهينا نعم؛ الذهن إذا س خل الذي عندك إىل أن  من الفوائد

أن العقائد ال جتعل غري املشروع مشروعا ألن هؤالء يعتقدون أن الرب أن يأتوا بيوم من  ؛أن العقائد ال جتعل 

ينبغي : أنه  ومن فوائد اآلية الكرمية . )) ولكن البر من اتقى ((ظهورها لكن اهللا تعاىل أبطل هذه العقيدة 

فإن هذه اآلية كما تتناول البيوت  )) وأتوا البيوت من أبوابها ((؛ لقوله:  لإلنسان أن يأيت األمور من أبواا

وجوب  )) واتقوا اهللا ((؛ لقوله:  ومن فوائد اآلية: وجوب تقوى اهللا . احلسية كذلك أيضا تتناول األمور املعنوية

؛ وقد سبق أا إذا ذكرت مفردة  : أن التقوى تسمى برا ن فوائد اآليةوم )) واتقوا اهللا ((؛ لقوله:  تقوى اهللا

صار  )) وتعاونوا على البر والتقوى : ((كقوله ؛ وإذا قرنا مجيعا ؛ وإذا ذكر الرب مفردا مشل التقوى مشلت الرب

ومن فوائد اآلية الكرمية: أن التقوى سبب للفالح؛  . ؛ والتقوى: ترك املنهيات : فعل اخلري أو فعل املأمورات الرب

؛ طلبنا من  والتقوى هلا أكثر من مائة فائدة وقد كتبها بعض الطلبة فيما سبق )) لعلكم تفلحون ((لقوله: 

؛ ومن كان  الطلبة يكتبون فوائد التقوى املذكورة يف القرآن فقط فكتبوا حول مائة فائدة كلها مذكورة يف القرآن

أن يفعل يتفرغ نصف ساعة خصوصا حلافظ القرآن عن ظهر القلب ويأيت بالفوائد هذا طيب وتكون له  بإمكانه

 )) وقاتلوا في سبيل اهللا الذين يقاتلونكم وال تعتدوا إن اهللا ال يحب المعتدين ((مث قال اهللا تعاىل:   . حسنة

ووجوب أن يكون يف سبيل اهللا أي يف شرعه ودينه؛ لقوله:  )) وقاتلوا ((؛ لقوله:  يف هذه اآلية وجوب القتال



ومن فوائدها: أنه ينبغي للمتكلم أن  . )) (في سبيل اهللا ( ؛ لقوله: ووجوب اإلخالص فيه ((في سبيل اهللا))

؛ هذا إذا قلنا إا قيد للتهييج واإلغراء))  الذين يقاتلونكم ((؛ لقوله:  يذكر للمخاطب ما يهيجه على االلتفات

حىت مع ومن فوائد اآلية: حترمي االعتداء  . فإن قلنا إا قيد معنوي يراد به إخراج من ال يقاتلوننا اختلف احلكم

ال  (؛ وهلذا الرسول صلى اهللا عليه وسلم قال:  ؟ من باب أوىل ومع املسلمني )) وال تعتدوا : ((الكفار؛ لقوله

: إثبات حمبة  ومن فوائد اآلية الكرمية . ألن كل هذا من العدوان)  تمثلوا وال تغلوا وال تغدروا وال تقتلوا وليدا

هذا نفي وحنن نقول  ؟ )) إن اهللا ال يحب المعتدين ((؛ بس  ؟ السؤال خالص لألخ ؛ من أين اهللا أن اهللا حيب

الذي من  ألنه ال ميكن أن حيب إال  الطالب : يف اآلية إثبات حمبة اهللا أي أن اهللا حيب وهذه نفي أيش تقول؟

نعم لو كان ال حيب أبدا ما صح أن ينفى حمبته عن املعتدين فقط فهو ما انتفت حمبته  الشيخ :؛  شأنه أن حيب

: حسن تعليم اهللا عزوجل حيث يقرن احلكم باحلكمة؛  ومن فوائد اآلية . عن هؤالء إال وهي ثابتة يف حق غريه

،  : واحد وقد سبق لنا أن فوائد القرن احلكم باحلكمة )) ال تعتدوا إن اهللا ال يحب المعتدين ((نعم الدليل؟ 

؛ هذا قياس ؛  ؛ عموم احلكم بعموم العلة إذا تكون أربعة يف عموم العلة ؟ ؟ يبني لنا حسني ، ثالثة نعم اثنني

قل  ((:  ؟ عموم احلكم بعموم علته مثال أي لكن ما بينها إن كان القياس هو أرادها لكن ما عرب عنها واضح

قل ال أجد فيما أوحي إلى محرما على طاعم يطعمه  (( و))  نما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطنإ

إنه رجس هذه العلة يؤخذ منها أن كل رجس  )) إال أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير إنه رجس

؛ وثانيا: زيادة  أوال: بيان امسه شريعة ؛ مـ احلمد هللا ـ الفوائد أربعة نع ؟ إذا صارت الفوائد أربعة فهو حرام أو ال

 ؛  ؛ هذا هو هذا الذي ذكرنا أخريا ؟ لكن فيه رابع اآلن ذكرمت ؛ وثالثا: العموم بعموم العلة نعم طمأنينة العبد

؛ بيان امسه شريعة متفقون  طيب نعدها الشيخ :؟  نعيدها يا شيخ السائل :؛  أما ما فهمت اآلن أا واحدة

: عموم احلكم بعموم  ؛ والثالث ؛ وكل واحد يعرف الثاين واضح ؛ زيادة طمأنينة املكلف هذا اثنني ؟ نعم عليه

واقتلوهم حيث  ((مث قال اهللا تعاىل:   . ؛ إذا صار ثالثة طيب زين ؛ ال ما حصلناها ؟ القياس العلة ويش بعد



يف هذا تقوية احلث على قتال  . إىل آخره )) ثقفتموهم وأخرجوهم ن حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل

 واقتلوهم ((؛ والضمري يف قوله:  )) اقتلوهم حيث ثقفتموهم ((؛  هؤالء؛ يعين اقتلوهم يف أي مكان وجدمتوهم

: وجوب قتال الكفار أين ما  فمن فوائد اآلية الكرمية . فيجري فيه ما سبق )) الذين يقتلونكم ((يعود على:  ))

؛  ووجوب قتاهلم أين ما وجدوا يستلزم وجوب قتاهلم يف أي زمان وجدوا))  قفتموهمحيث ث ((؛ لقوله:  وجدوا

؛  : أن خنرج هؤالء الكفار كما أخرجونا أيضا ومن فوائد اآلية الكرمية . ألن عموم املكان يستلزم عموم الزمان

مثلوا بنا مثلنا م، وإذا  ؛ وهلذا قال العلماء إذا )) وأخرجوهم من حيث أخرجوكم ((؛ لقوله:  املعاملة باملثل

ومن فوائد اآلية الكرمية: أن الفتنة بالكفر والسد عن سبيل اهللا  . قطعوا خنيلنا قطعنا خنيلهم مثال مبثل سواء بسواء

؛ ألن استعمار  : أن استعمار األفكار أعظم من استعمار الديار ؛ فيتفرع على هذه الفائدة أعظم من القتل

؟ فالفتنة  ر الديار أكثر ما فيها إما القتل أو سلب اخلريات واالقتصاد وما أشبه ذلك نعم؛ واستعما األفكار فتنة

: تعظيم حرمة  اآلية الكرمية ومن فوائد . أشد ألا هي القتل حقيقة الذي به خسارة الدين والدنيا واآلخرة

: جواز القتال عند  ها أيضاومن فوائد . )) وال تقاتلوهم عند المسجد الحرام (( : ؛ لقوله املسجد احلرام

فإن قلت: أال يعارض هذا قول الرسول  )) حتى يقاتلوكم فيه ((؛ لقوله:  املسجد احلرام إذا بدأنا بذلك أهله

وإن أحد ترخص بقتال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقولوا إن اهللا أذن لرسوله  (:  صلى اهللا عليه وسلم

؟ ما الفرق أو  ما يعارضه الشيخ :؛  ال ما يعارض   الطالب : احلديث؟ ؟ إن قلتم هذا يعارض ) لم يأذن لكم

؛ وأما إن قاتلونا يف  اجلمع أن ابتداء القتال لندخل مكة هذا حرام، حمرم وال جيوز مهما كان األمر ؟ ما اجلمع

ومن فوائد اآلية  . ؟ من باب املدافعة؛ وهلذا نقاتلهم بقدر ما نكسر شوكتهم فقط مكة فإننا نقاتلهم من باب

يعين إن قاتلوكم يف املسجد احلرام  )) فإن قاتلوكم فاقتلوهم ((؛ ألنه قال:  : أنه يعين قوة قتال األعداء الكرمية

؛ فاملعىن  ؛ ألنه إذا قتلونا كيف نقتلهم فاملعىن فإن قتلوا بعضكم )) فإن قتلوكم ((؛ أما على قراءة:  فاقتلوهم

 كذلك جزاء الكافرين ((:  ؛ لقوله وجل : إثبات العدل هللا عز فوائد اآلية الكرمية ومن قتلوا بعضنا فلنقتلهم .



ى؛ ألنه  أي نعم إال يف مكة إال يف مكة مستثن  . ؛ اجلزاء من جنس العمل حيث قاتلوا فأذن لنا بقتاهلم ))

عند المسجد الحرام وال تقاتلوهم  )) (( فإن قاتلوكم فاقتلوهم ((:  قال )) في المسجد الحرام ((قال: 

مع أنه فيما يظهر أنه ال ميكن أن يرتد أهل مكة لقول الرسول عليه ))  حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم

؛ لكن قد يقاتلون ولو كانوا غري الكفار فإذا قاتلونا  وهذا خرب صادق ) ال هجرة بعد الفتح (:  الصالة والسالم

فإن انتهوا فإن اهللا  (( . ؛ حجاج يقول إن سؤال أخ عبد العزيز اعتداء تداءفيه قاتلناهم ؛ حجاج يقول هذا اع

: متام عدل اهللا سبحانه وتعاىل حيث جعل أحكامه عقوبته مبنية  يستفاد من هذه اآلية الكرمية )) غفور رحيم

يعين فال تقاتلوهم قد غفر  )) فإن انتهوا فإن اهللا غفور رحيم ((؟  ؛ وجهه على عدوا من ستحق عليه العقوبة

مث قال  . ؟ فاملعىن أنه إذا انتهى هؤالء عن قتاهلم فإن مغفرة اهللا ورمحته تسعهم هلم أو فاغفروا هلم وارمحوهم نعم

ويكون الدين هللا فإن  وقاتلوهم حتى ال تكون فتنة ((  ؟ هذا مبتدا درسنا اليوم )) وقاتلوهم (( : اهللا تعاىل

يعين حىت  )) حتى ال تكون فتنة ((؟  ؛ غاية عدمية أو إجيابية هذا أمر ))  على الظالمينانتهوا فال عدوان إال

مبعىن أن يكون  )) ويكون الدين هللا ((؛ الغاية هنا إجيابية  ؛ والفتنة هي الشرك والسد عن سبيل اهللا ال توجد فتنة

عليه تؤخذ على أصحابه اجلزية عن يد وهم  وما دونه فهو دين معلو الدين غالبا ظاهرا ما يعلوا إال اإلسالم فقط

      . : أن يكون الدين هللا : أن ال تكون فتنة؛ والثاين ؛ هذا إذا القتال واجب إىل هاتني الغايتني صاغرون

مبتداء وخرب؛ ومعىن  )) والحرمات قصاص ((واحلرام صفته وبالشهر جار وجمرور خربه؛ وقوله:  أاملسجد مبتد

فإن  (( ؛ يعىن معنا ه أن الشهر احلرام يكون بدال عن الشهر احلرام )) الحرام بالشهر الحرامالشهر  ((قوله: 

إن انتهوا  )) فإن انتهوا فال عدوان إلى على الظالمين ((. طيب قال:  ؟ ؛ ال، خليناه )) انتهوا فال عدوان

هم الظلم وحينئذ ال يكون عليهم أي عن قتالكم ورجعوا فال عدوان إال على الظاملني؛ يعين فإنه قد ارتفع عن

ال عدوان عليه واهللا  ((ف:  قيل إن معناه: فال سبيل؛ كما يف قوله تعاىل )) فال عدوان ((؛ وقوله هنا: عدوان

؛ وقيل ال عدوان عليه  هذا يف قصة موسى وما نفت ال عدوان عليه يعين ال سبيل عليه )) على ما نقول وكيل



فمعىن ال عدوان أي ال مقاتلة هلم وهو من باب مقابلة ))  عليكم فاعتدوا عليهمفمن اعتدى  (( ألنه قال:

ليس معناه أن  )) فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ((؛  الشيء مبثله لفظا ألنه سببه

 )) الظالمين فال عدوان إال على ((فعلكم عدوان لكن ملا صار سببه العدوان صح عن يعرب عنه بلفظه؛ وقوله: 

؛ وجيوز أن يكون خربها حمذوف )) على الظالمين ((أي خرب ال؟ جيوز أن يكون خربه اجلار وارور يف قوله: 

 )) الشهر الحرام بالشهر الحرام ((مث قال اهللا تعاىل:   . والتقدير: فال عدوان كائن أو حاصل إال على الظاملني

فقاتلوهم وال  ا معنيان؛ املعىن األول: أنه إذا قاتلوكم يف الشهر احلراموسبق الكالم عليه؛ واملعىن وهذه اجلملة هل

تستعظموا ذلك فإن مقاتلكم إياهم كمقاتلتهم إياكم يف الشهر احلرام فيكون هذا يف مقابلة هذا؛ وقيل املعىن 

يف الشهر احلرام من بالشهر احلرام أنه ملا سدوكم يف احلديبية عن أداء العمرة يف الشهر احلرام فإنكم ستقضوا 

السنة السادسة من اهلجرة ألثاين  العام القادم فتكون عمرتكم بدال عن الشهر احلرام؛ فيكو الشهر احلرام األول

السنة السابعة من اهلجرة يعين فال يذمكم ذلك وال حيزنكم فإنكم إذا فإنه إذا فاتكم أو إذا فاتتكم العمرة يف هذا 

هر الثاين؛ هذا الذي معنيان؛ املعىن األول؟ أن الشهر احلرام يعين إذا قاتلوكم يف الشهر فإنه مل تفوتكم يف الش

الشهر احلرام فقاتلوهم وال تستعظموا ذلك فإن قتالكم إياهم يف الشهر احلرام مقابل لقتاهلم إياكم يف الشهر 

ر احلرام الذي تقضون فيه احلرام؛ وهذا من متام العدل أن تعامل غريك مبثل ما عاملك به؛ الوجه الثاين: الشه

العمرة من السنة السابعة يف الشهر احلرام الذي فاتتكم فيه العمرة من السنة السادسة؛ ألن النيب عليه الصالة 

واجلاهلية منعوه أن عصبيتهم لعنادهم و والسالم خرج إىل العمرة يف السنة السادسة من اهلجرة ولكن كفار قريش 

 ((وقوله:  . العام القادم وأن يأمتل وأن يبقى فيه ثالثة أيام كما هو معروف يصل مكة؛ وقا  على أن يرجع من

احلرمات مجع حرم؛ واملراد باحلرم كلما احرتم ألن حرم مجع حرام وحرمات مجع حرم؛ فاملعىن  )) الحرمات قصاص

تهك حرمته فمن ؟ معىن ذلك أن من انتهك حرمة شيء فإنه تن أن احملرتم يقتص منه مبحرتم آخر وما معىن ذلك

انتهك حرمة شهر انتهكت حرمته يف هذا الشهر ومن انتهك عرض مؤمن انتهكت عرضه مبثله؛ من انتهك نفس 



احلرمات مجع حرم واحلرم مجع حرام  )) الحرمات قصاص ((مؤمن فقتله انتهكت حرمة نفسه بقتله وهكذا؛ 

ر؛ وكل هذا التأكيد من اهللا عزوجل يف هذه نعم؟ مجع حرام؛ واملعىن أن كل شيء حمرتم بدل عن شيء حمرتم آخ

اآليات من أجل تسلية املؤمنني ألن املؤمنني الشك أم حيرتمون أشهر احلرم والقتال فيها ولكن اهللا تعاىل سالهم 

بذلك بأن احلرمات قصاص فكما أم انتهكوا ما جيب احرتامه بالنسبة لكم فإن لكم أن تنتهكوا ما جيب 

فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى  ((:  وهلذا قال مفرعا على ذلك ؛  ليهماحرتامه بالنسبة إ

أي جتاوز احلد يف معاملتكم سواء ذلك بأخذ املال أو بقتل النفس  )) فمن اعتدى عليكم ((طيب ))  عليكم

 )) فاعتدوا عليه ((قوله هنا:  )) (( فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكمأو بعرض أو مبا دون ذلك أو أكثر

مسبب عنه؛ فكأنه يقول أنتم إذا  ،ليس أخذنا بالقصاص اعتداء لكنه مسي اعتداء ألنه مسبب عن االعتداء

اعتدى عليكم أحد فخذوا حقكم منه ومسا ذلك عدوانا ألن سببه؟ العدوان، ألن سببه العدوان؛ مث إن فيه نكتة 

مقام أعز من املعتدى عليه وأرفع من املعتدى عليه ولو كان أن العادي يرى نفسه يف  أخرى وهي أنه من املعروف

يرى نفسه يف مقام دون ما اعتدى فكأنه يقول إن قصاصكم أيضا يعترب مقام عز لكم كما أنه هو بغى واعتدى 

فأنتم اآلن يعترب قصاصكم مبنزلة املرتبة العلياء بالنسبة إليهم فيكون يف ذلك سببان لكونه عرب عن القصاص 

هذا التعبري باالعتداء التعبري عن القصاص باالعتداء له سببان:  تداء: السبب األول؟ بسببني السبب األول؟باالع

عرب عن القصاص باالعتداء ألنه ألن سببه االعتداء طيب هذا واحد؛ الوجه الثاين؟ املعتدي قد يكون أغز من 

ل أنتم يف مقام مثل ما جعلوا أنفسهم هم يف هذا املعتدى عليه فاهللا يقول. .؛ ال تعتدوا أنفسكم يف مقام الذل ب

؛ ادعى بعضهم أن الباء هنا زائدة وقال إن  مبثل )) بمثل ما اعتدى عليكم ((وقوله:  . ؟ نعم املقام واضح

هنا مفعوال مطلقا أي عدوانا أو اعتداء  )) مثل ((التقدير: فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم؛ على أن تكون 

ولكن الصواب أا ليست زائدة وأا أصلية؛وأن املعىن اعتدوا عليه مبثله؛ أن الباء بدل؛ يعين حبيث  مثل اعتدائه؛

مطابقا ملا اعتدي عليكم به يف هيئته  )) مثل ((يكون الباء؛ مثل ما تقول: اشرتيت الشيء بدرهم؛ حبيث يكون 



اقتلوه؛ إذا اعتدى أحد عليكم بقتال يف األشهر وكيفيته ويف زمنه ويف مكانه؛ فإذا اعتدى أحدكم بقتال يف احلرم ف

احلرم نعم؟ فقاتلوه؛ فيكون الباء هنا دالة على املقابلة والعوض كما هي يف قولك: اشرتيت الثوب بدرهم؛ فيكون 

املعىن أن هذا االعتداء يكون مقابال متاما ملا اعتدي به عليكم زمنا ومكانا ويش بعد؟ وكيفية؛ زمانا ومكانا 

؛ مباذا؟ بفعل أوامره اتقوا اهللا أي اختذوا وقاية من عذابه )) بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا اهللا (( وكيفية؛

واجتناب نواهيه؛ ويف هذا املقام اتقوا اهللا فال تتعدوا ما جيب لكم من القصاص ألن اإلنسان كما تعرفون إذا ظلم 

فال تتجاوزوا  )) واتقوا اهللا ((؛ فلذلك قال:  ؟ بلى فإنه قد يكون عند االقتصاص يتجاوز ويتعدى أليس كذلك

اعلموا شف أمرنا أن نعلم؛ وهذا أوكد من  )) واعلموا أن اهللا مع المتقين ((؛ قال:  ما جيب لكم من القصاص

ارد اخلرب هذا أوكد من جمرد اخلرب؛ يعين لو قال واتقوا اهللا إن اهللا مع املتقني هذا خرب الشك ومؤكد لكن إذا قال 

مع  ((:  وقوله تعاىل  . اعملوا أبلغ يعين جيب أن تعلموا أن اهللا مع املتقني؛ فيكون هذا أبلغ من جمرد اخلرب

أي املتخذين وقاية من عذاب اهللا؛ وكثريا ما يذكر اهللا تعاىل أنه مع املتقني مع الصابرين مع املؤمنني  )) تقينالم

ما يكون من نجوى ثالثة إال هو  ((؛ كما أنه ذكر أنه مع اخللق مطلقا كما يف قوله تعاىل:  وما أشبه ذلك

وهذا يشمل  )) إال هو معهم أينما كانوا رابعهم وال خمسة إال هو سادسهم وال أدنى من ذلك وال أكثر

؛ أدىن من ذلك أكثر يكون اهللا معهم أينما كانوا؛ بل أشد  املتقي وغري املتقي؛ كل جنوى ثالثة يكون اهللا رابعهم

يستخفون من الناس وال يستخفون من  ((من ذلك أن اهللا تعاىل قد يذكر معيته مع املنافقني كما يف قوله تعاىل: 

فهنا ذكرت املعية على ثالثة أوجه: ذكرت باعتبار وصف  )) هم إذا يبيتون ما ال يرضى من القولاهللا وهو مع

يستخفون من  ((؛ مثل:  حممود مثل: مع املتقني، مع الصابرين وما أشبه ذلك؛ وذكرت باعتبار وصف مذموم

جمردة عن هذا وعن  ؛ وذكرت )) الناس وال يستخفون من اهللا وهو معهم إذ يبيتون ما ال يرضى من القول

وال أدنى من ذلك وال أكثر إال وهو معهم  ((إىل قوله: ))  ما يكون من نجوى ثالثة إال هو رابعهم ((هذا 

هو الذي خلق  (( وكما يف قوله أيضا يف سورة احلديد اليت تلتها سورة قد مسع قال فيها أيش: )) أينما كانوا



العرش يعلم ما يلج في األرض وما يخرج منها وما ينزل من السموات واألرض في ستة أيام ثم استوى على 

؛ األمر  فالبد لنا هنا من عدة أمور))  السماء وما يعرج فيها وهو معكم أين ما كنتم واهللا بما تعملون بصير

ك أنه هل ما ذكر من معية اهللا تعاىل يف هذه األمور الثالثة هل ينايف علو اهللا أو ال؟ اجلواب ال ينايف الش األول:

ال ينايف؛ ملاذا ال ينايف علو اهللا كيف؟ نقول إن اهللا مع هؤالء وهؤالء وهؤالء ونقول إنه ال ينايف علوه؛ اجلواب على 

هذا من ثالثة أوجه؛ الوجه األول: أن اهللا تعاىل مجع بينهما يف كتابه وما مجع اهللا بينهما يف كتابه فليس بينهما 

كل شيء تراه يف القرآن فإنه ما ))  غير اهللا لوجدوا فيه اختالفا كثيرا ولو كان من عند (( تناقض؛ الدليل:

ميكن يتناقض إذا لو جاز التناقض يف خرب اهللا عزوجل لكان معناه أن أحد اخلربين؟ كذب وهذا مستحيل يف 

 معىن العلو معىن أخبار اهللا عزوجل؛ إذا ال تناقض ألن اهللا مجع بينهما يف القرآن؛ ثانيا الوجه الثاين: ال تناقض بني

املعية؛ فإن العرب يقولون ما زلنا نسري والقمر معنا؛ ويقولون نسري والنجم معنا؛ ويقولون نسري واجلبل الفالين 

معنا؛ وهو بعيد عنهم؛ القمر موضوع يف السماء والنجم موضوع يف السماء؛ واجلبل بعيد يعل يشاهدونه ومع 

أن يكون الشيء خمالطا لك؟ ال قد يكون معك وهو بعيد جدا عنك؛  ذلك يقولون إنه معنا فهل لزم من املعية

إذا كان هذا ممكنا يف حق املخلوق فهل يكون ممتنعا يف حق اخلالق؟ اجلواب ال؛ ألن هللا تعاىل أعلم وأوسع وأعم 

إحاطة من خلقه سبحانه وتعاىل؛ السموات والسبع واألراضون السبع يف كف الرمحن كخردلة يف يد أحدنا 

لو قدر أن بينهما أي بني املعية والعلو تناقضا يف حق املخلوق فإن ذلك ال  ضح؟؛ الوجه الثالث: أن يقالوا

يكون يف حق اخلالق ملاذا؟ قال شيخ اإلسالم يف العقيدة الواسطية: فإن اهللا تعاىل ليس كمثله شيء يف مجيع نعوته 

الذي يقيس  ؛وال ميكن أن تقيس اهللا باخللق أبدا وهو على يف دنوه قريب يف علوه؛ اهللا تعاىل ليس كمثله شيء

اخلالق باملخلوق الشك أنه ظامل؛ ألن اهللا يقول: ((ليس كمثله شيء وهو السميع البصري)) فبهذه الوجوه الثالثة 

علمنا أن ما أثبته اهللا لنفسه املعية فإنه ال ينايف علوه؛ ولكن جيب أن نعلم أن هذه املعيات الثالث ختتلف حبسب 

؛ فمثل املعية اليت علقت يف وصف احملمود ويش مقتضاها؟ مقتضاها مع اإلحاطة النصر والتأييد قتضياام



والتثبيت وما إىل ذلك هذا مقتضاها؛ فهنا مع املتقني يعين بنصرهم وتأييدهم وتثبيتهم وتضمني قلوم 

واعلم أن هذا القسم من املعية   . كومساعدم على لزوم التقوى؛ كذلك مع الصابرين ومع املؤمنني وما أشبه ذل

تارة يعلق بشخص وتارة يعلق بوصف؛ معية اخلاصة تارة تعلق بالوصف وتارة تعلق بشخص؛ ويش املثال املعلقة 

هذه معية مقيدة  )) ال تحزن إن اهللا معنا : (( بشخص؟ قوله تعاىل عن نبيه حممد صلى اهللا عليه وسلم

ال تخافا إنني  ((:  بشخص؛ مع من؟ مع الرسول صلى اهللا عليه وسلم وأيب بكر؛ وقال اهللا ملوسى وهارون

هذه مقيدة بشخص؛ أما املقيدة بوصف: فمثل قوله: مع املتقني؛  مع احملسنني؛ مع  )) معكما أسمع وأرى

هذه املعية اليت تقتضي النصر والتأييد يسموا  ؛ هذه مقيدة بوصف ويسميه العلماء وما أشبه ذلك الصابرين

((وهو  أما الثاين الذي هو يف قوله: . ؛ ألا تقتضي نصرا وتأييدا ذا املعني بوصفه أو شخصه املعية اخلاصة

فهذه معية تقتضي  )) وال أدنى من ذلك وال أكثر إال وهو معهم أين ما كانوا معكم أين ما كنتم )) ((

أما الثالثة اليت  اإلحاطة باخللق علما ومسعا وبصرا وقدرة وتدبريا إىل غري ذلك من معاين ربوبيته سبحانه وتعاىل .

علقت اليت علقت بوصف مذموم فإا تقتضي مع اإلحاطة التهديد؛ تقتضي التهديد هلؤالء الناس الذين 

جل وهو معهم؛ هذه مقتضيات املعية عند أهل السنة واجلماعة؛ يستخفون من الناس وال يستخفون من الرب عزو 

وأنكروا غاية اإلنكار على من زعم أن مقتضاها أن اهللا خمتلط باخللق وحال يف أمكنتهم أو حال يف أعيام 

 والعياذ باهللا؛ وهذا مذهب احللولية من اجلهمية وغريهم؛ يقولون إن اهللا عزوجل مع اخللق يف أمكنتهم نسأل اهللا

العافية؛ فال ينزهون اهللا تعاىل عما ينزهون منه أدىن أوالدهم؛ على رأيهم الباطل الفاسد يقتضي أن اهللا يكون مع 

اإلنسان يف أخبث مكان؛ ألن هذا مذهبهم؛ ويقتضي الذين يقولون إنه خمتلط حىت بأعيان املخلوقات ال مشاركا 

يف ذات أخبث احليوانات؛ هؤالء يدعون أم من أهل اخلالق جل وعلى حاال  يف األماكن يقتضي أن يكون اهل

القبلة وأم من املسلمني؛ وصاروا أخبث من النصارى؛ النصارى ويش قالوا إن اهللا حال فيمن؟ يف عيسى؛ 

أهل احللول يقولون إنه حال  ـ والعياذ باهللاـ عيسى نيب من األنبياء رسول من الرسل من أويل العظم لكن أولئك 



األبدان من احليوانات نسأل اهللا العافية؛ دعنا من الذين يقولون بوحدة الوجود ناس آخرين أخبث  حىت يف أخبث

من هؤالء وأخبث؛ إذا املعية عند أهل السنة واجلماعة ال تقتضي ما نقول ال تستلزم فقط ال تقتضي أبدا بأي 

فإن اهللا عزوجل على عرشه بائن  ؛محال من األحوال أن يكون اخلالق خمالطا للخلق ال يف أمكنتهم وال يف ذوا

من خلقه واضح؟ لكنها ختتلف مقتضياا حسب ما أشرنا إليه؛ قد تقتضي التهديد؛تقتضي النصر والتأييد؛ وقد 

تقتضي جمرد اإلحاطة والعلم؛ فهنا ال يلتبس عليك األمر وال يكن يف ذهنك أو يف فهمك هذا املذهب اخلبيث؛ 

ية قالوا باحللول الذي أشرت إليه؛ وأن متأخريهم قالوا بالنفي احملض؛ قالوا إن اهللا ومن العجائب أن قدماء اجلهم

ال يوجد يف املكان فقالوا إن اهللا ال داخل العامل وال خارج العامل وال متصل بالعامل وال منفصل بالعامل وال فوق 

قال لنا القائل صفوا لنا العدم ما العامل وال حتت العامل ما يف شيء؛ وهلذا قيل لبعضهم قال بعض العلماء لو 

وصفنا بأحسن من هذا الوصف؛ هذا وصف حميط نسأل اهللا العافية والسالمة ـ فاحلاصل أن اهللا تعاىل هدى 

 الذين آمنوا ملا اختلفوا فيه من احلق بإذنه؛ وقالوا حنن نؤمن بأن اهللا تعاىل قد استوى على عرشه بذاته وأنه على

وازم ذاته وأن ما وصف اهللا به نفسه من كونه ينزل إىل السماء الدنيا وكونه يقرب من علوه من لعلى خلقه وأن 

بعض عباده وكونه مع اخللق كل هذا ال ينايف علوه؛ ألن اهللا عزوجل حميط بكل شيء؛ فهو كما قال شيخ 

اليت تعرتيه حيث  اإلسالم: قريب يف علوه على يف دنوه؛ ولكن الشيء الذي يعرتي اإلنسان يف هذه األمور والشبه

يظن أن اخلالق مثل املخلوق؛ فيقول كيف يكون يف السماء وعلى العرش مث تقول إنه معك؛ كيف يكون فوق 

السماء على العرش مث تقول يقرب منك؟ (من تقرب إليه شربا تقربت إليه ذراعا ) وما أشبه ذلك؛ فنقول إن هذا 

املخلوق؛ اآلن انظر يف نفسك روحك اليت بني جنبيك حيث ظننت أن صفات اخلالق كصفات الفهم إمنا جاءك 

هل صفاا كصفات اجلسم؟ ال؛ تروح يف الليل إذا منت ميني ويسار وترجع نعم؟ وإذا مات اإلنسان صعد ا إىل 

السماء حىت تصل إىل السماء السابعة قبل أن يدفن مث ترجع؛ هل يتصور هذا أن يكون اجلسم أو ما يتصور؟ ما 

جلسم يصعد ذه السرعة ويرجع ذه السرعة؛ فإذا كان هذا من خملوقات من خملوقات اهللا عزوجل يتصور؛ أن ا



ما ميكن أن تقيسه باجلسم فكيف باخلالق؟ يقول بعض املشبهة، بعض الناس الذي عندنا هنا يف بالدنا يقولون: 

؛ ألن ثلث الليل ك أنه دائما نازلتقولون إن اهللا ينزل إىل السماء الدنيا حني يبقى ثلث الليل اآلخر معىن ذل

مستمر، مستمر دائما؛ إذا طلع الفجر عندنا وبقي شوية على الذي غربا عنا؟ نقول هذا قولوا إن الرسول كذا 

أحسن؛ الرسول عليه الصالة والسالم قال هذا الكالم خياطب مجاعة أصح منا عقوال وأعمق منا فهما ما عرضوا 

الرب عزوجل ليس كمثل املخلوق؛ اهللا سبحانه وتعاىل يصح أن نقول إنه اآلن نازل هذا اإليراد ألم يعرفون أن 

يف الثلث اآلخر من الليل يف هذه اجلهة من األرض؛ ألنه نزل السماء الدنيا حني يكون ثلث الليل اآلخر على 

 ال؟ ما يكون هذه اجلهة من األرض؛ واجلهة األخرى اليت عندهم صباحا أو عندهم أول الليل يكون نازال وال

    نازال واهللا على كل شيء قدير فال جيوز لإلنسان أن يرد ما أثبته اهللا لنفسه أو ما أثبته له رسوله مبثل هذه   



ألن اآلية كما ترون هذه يف سياق اجلهاد؛ كما أا يف مقدمة احلج، مقدمة آيات احلج؛ فيدخل فيها اإلنفاق يف 

بعضهم  )) ال تلقوا بأيديكم )) (( وال تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ((؛ قال:  ؟ نعم يدخل فيها احلج وال ال

؛ وأن  والصواب أا أصلية وليست زائدة )) التهلكةوال تلقوا أيديكم إلى  ((؛ أي  يقول إن الباء هنا زائدة

معىن ألقى بيده أقوى من معىن ألقى يده؛ ألن ألقى بيده أي أنه وضع يده فلم يكن ا حرا ؛ خبالف ألقى يده 

إذ لو كان املعىن ألقى يده لقال ))  إلى التهلكة ((؛ وأيضا مينع من أن يكون ألقى يده مينعه قوله:  إىل التهلكة

؛ ألقى بيدك كما  ؛ ومل يقل إىل التهلكة؛ فالباء أصلة واملعىن ال تلقوا ا مبعىن أن ال يكون منها حرا التهلكة يف

؛ والتهلكة من اهلالك واملعىن ال تلقوها إىل معا  ؛ ألقى بيده إىل التهلكة كأنه سلمها التهلكة يقول ألقى بعصاك

املعىن ال تلقوا ا إىل ما فيها اهلالك احلسي أو  ؟ )) إلى التهلكةال تلقوا بأيديكم  ((؛ فما معىن قوله:  يلهكم

؛ نعم ألا وردت فيمن امتنعوا عن القتال أو امتنعوا عن البذل يف سبيل اهللا؛ وهذا  ؟ كالمها املعنوي؟ أو كالمها

هالك حسي وال معنوي؟ معنوي؛ هذا هالك معنوي؛ ألم أهلكوا أنفسهم برتك ما جيب عليهم من اجلهاد 

ألعداء قاتلهم األعداء واإلنفاق فيه؛ على أن هذا اهلالك املعنوي يرتتب عليه اهلالك احلسي ألم إذا تركوا قتال ا

وتسلطوا عليهم؛ وإذا تركوا اإلنفاق يف سبيل اهللا لقتال األعداء أيضا تسلطوا عليهم؛ كذلك يدخل فيها اإللقاء 

بالتهلكة إىل اإللقاء باليد إىل التهلكة احلسية؛ وهلذا ال جيوز لإلنسان أن يعرض نفسه للمخاطر نعم؟ ما جيوز 

مثل أن يلقي نفسه يف نار أو يف ماء يغرقه أو ينام حتت جدار مائل للسقوط  لإلنسان أن يعرض نفسه للمخاطر

 ((وال تقتلوا أنفسكم إن اهللا كان بكم رحيما))أو ما أشبه ذلك فإن هذا حرام ويدل على هذا قوله تعاىل: 

لقتل؛ يؤدي إىل ضرر البدن وإن مل يصل إىل درجة اكل ما   ((ال تقتلوا أنفسكم))حيث يدخل يف هذه اآلية 

وسلم يف سرية وأجنب وإذا اجلو بارد  الدليل؟ أن عمرو بن العاص رضي اهللا عنه ملا بعثه الرسول صلى اهللا عليه

فتيمم وصلى بأصحابه فلما رجع إىل النيب عليه الصالة والسالم قال له: أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال يا 

فتيممت فضحك النيب عليه الصالة   كان بكم رحيما))((وال تقتلوا أنفسكم إن اهللارسول اهللا ذكرت قول اهللا: 



والسالم وأقره مع إنه لو اغتسل يقنا ميوت؟ ما هو به على كل حال؛ لكن دلت اآلية على أن ما كان سببا 

للضرر فإنه داخل يف الضرر؛ كل شيء يضر بدنك فإنك منهي عنه ؛ ومن أجل هذه القاعدة عرفنا أن الدخان 

يش؟ ألنه يضر؛ ألنه يضر باتفاق األطباء أنه ضار كما أن فيه ضياع للمال أيضا وقد ى حالل؛ حرام؟ نعم؛ أل

يشمل اإللقاء باليد إىل  )) ال تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ((النيب عليه الصالة والسالم عن إضاعة املال؛ إذا 

:  عل أمر؛ مث علل هذا األمر بقولهأحسنوا ف )) وأحسنوا إن اهللا يحب المحسنين ((  . التهلكة احلسية واملعنوية

األمر باإلحسان يشمل اإلحسان يف عبادة اخلالق واإلحسان إىل املخلوق،  )) إن اهللا يحب المحسنين ((

اإلحسان يف عبادة اخلالق ويف معاملة املخلوق؛ فما هو اإلحسان يف عبادة اخلالق؟ اإلحسان يف عبادة اخلالق بينه 

الفرق بني )  أن تعبد اهللا كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك (م يف قوله: الرسول عليه الصالة والسال

أو إن مل تكن تراه  تطلبه؛تعبد اهللا كأنك تراه  ؛اجلملتني ظاهر جدا؛ فاألوىل: عبادة طلب؛ والثانية: عبادة خوف

فإنه يراك ختاف منه؛ واملرتبة الثانية أدون وال أعلى؟ أعلى؛ املرتبة الثانية أعلى؟ أدون وهلذا قال فإن مل تكن؛ املرتبة 

األوىل أعلى أن تعبد اهللا طلبا للوصول إليه ال خوفا من عقابه؛ وإن كان العبادة لألمرين مجيعا لكن األوىل أعلى، 

إلحسان يف معاملة اخللق فإن اإلحسان يف معاملة اخللق مجعها كلمة واحدة من الرسول صلى أعلى شأنا؛ أما ا

هذه كلمة جامعة أن تأيت إىل الناس ما حتب أن  ) أن تأتي إلى الناس ما تحب أن يأتوا إليك (اهللا عليه وسلم 

سن طيب؛ رجل عنده سلعة إذا عامل الرجل الناس على هذا املنهاج أحسن وال ما أحسن؟ أح يأتوا إليك نعم؟

فيها عيب لكنه عيب يبني فباعها إىل شخص وال أخربه يكون حمسنا يف املعاملة؟ ال؛ أليش؟ ألنه ما أخربه؛ ال 

ألنه ال حيب أن يأيت إليه أحد ذه املعاملة ما حيب إذا ما أحسن؛ لكن عامله وقال إن يف السلعة عيب هو كذا 

؛ طيب بعض الناس ذه املناسبة يريد أن يبيع السلعة ويعرف  ؟ نعم ا كذا؟ نعم، يكون حمسن وكذا يكون حمسنا

أن فيها عيب فيعرضها للبيع ويقول: ترى تشرتيها على أي صفة كانت ترى كل عيب به كل، عيب به كأن 

ستة ب؛ هل يعقل واحد يشرتي  ؟ ال السيارة يقول ترى ما أبيع عليك إال الكفرة وال أحد عيونه جيوز هذا وال ال



؛ لكن هم يقولون  ؟ غري معقول آالف طار القيادة أو كفرة ما يسوى إال مائتني  له جديد معقول هذا وال ال

هكذا عشان لو ظهر عيبا وجاء يريده ألجل العيب قالوا حنن بيننا لك فما رأيكم يف هذه املعاملة؟ إحسان وال 

هذا الرجل اشرتى هذه السيارة وال علم أن ا عيبا مث  إساءة؟ إساءة؛ إساءة إذا جيب أن يبني؛ نعم لو فرض أن

باعها وخاف أن ترد عليه بعيب فاشرتط مثل هذه الشروط  فإن هذا جائز هذا جائز؛ وهذا القول هو الراجح 

الذي اختاره شيخ اإلسالم ابن تيمية على أن من علم بالعيب فكتمه ولو شرط الرباءة من العيوب فإا تلزمه؛ 

قولون إن أبرأه من العيوب بعد العقد برئ وإن أبرأه قبل مل يربأ؛ لكن الصواب أن املسألة ما ترجع إىل واملذهب ي

اإلبراء قبل العقد أو بعده وإمنا ترجع إىل؟ العيب؛ علم اإلنسان علم البيع بالعيب أو عدمه فإن كان عاملا مل يربأ 

ويش لون كونه  . بصرية وإن مل يكن عاملا برئ أي نعمإال إذا عينه ترى فيها العيب الفالين ورضي هو دخل على 

؟  وكمل البيع واآلن حنن يف جملس اخليار... املذهب يقولون إنه يربأ؛ أيش ؛ بعت على سيارة و يربأ ؟ املذهب

فيها  يربأ لو وجد عيبا ما يرد عليه ملاذا؟ ألنه أسقط احلق بعد ثبوته بالعقد؛ أما لو قلت أبيع عليك السيارة هذه  

كل عيب وقلت أنا راضي فإنين ال يلزمين هذا إذا وجدت عيبا رد عليك إذا قال   ألنه ما يثبت اخليار إال بعد 

العقد واضح؟ نعم؛ لكن الصواب الذي ذكر شيخ اإلسالم إنه هو املروي عن الصحابة أن املدار على أيش؟ على 

نعم لو مل يطلب املشرتي  الشيخ :؟  مل يطلب املشرتيحىت لو  يبيع السلعة السائل : . علم البائع أو عدم علمه

 )) وأحسنوا إن اهللا يحب المحسنين ((قال:   . ) ال يؤمن أحدكم حتى يحب ألخيه ما يحب لنفسه (

 )) إن اهللا يحب المحسنين ((ولون مل يكن من اإلحسان إال هذا لكان كافيا للمؤمن أن يقوم باإلحسان 

 ؟ نعم، إحسان ؟ إحسان وال ال إخواين اإلنسان رمبا يصب لشخص كأسا من املاء من الربادة يسقيه هذا إحسان

حسان اإل، اهللا حيبك يعين هذه نقطة مهمة ومفيدة؛ أنك إذا فعلت  إذا فعلت هذا فاستشعر أن اهللا حيبك ؛ ؟

إذا أخربت أخاك مبسألة من  )) حب المحسنينإن اهللا ي ((ترجوا بذلك حمبة اهللا؛ ألن اهللا يقول: تشعر بأنك 

وجوب قتال الكفار حىت ينتهوا   ؛ يستشعر هذا املعىن أنك ذا العمل . ا؟ إحسان العلم فهمتها إحسان وال ل



ويستفاد منها: أنه إذا زالت الفتنة وقيامهم ضد  . )) حتى ال تكون فتنة ويكون الدين هللا ((عن الفنت؛ لقوله: 

: أم إذا انتهوا إما عن الشرك باإلسالم  ويستفاد منه . مية وذلك ببذل اجلزية فإم ال يقاتلونالدعوة اإلسال

 . )) فإن انتهوا فال عدوان إال على الظالمين(( وإما عن الفتنة باالستسالم فإنه ال يعتدى عليهم لقوله: 

وقد لنا فيما سبق إن  )) فال عدوان ((: أن الظامل جيازى مبثل عدوانه؛ لقوله:  ويستفاد من اآلية الكرمية أيضا

مثل هذا التعبري يراد به املماثلة للفعل يعين أن تسمية املعتدى عليه اعتداء من باب املماثلة حىت يكون اجلزاء من 

: تسلية  ن هذه اآلية الكرميةيستفاد م )) الشهر الحرام بالشهر الحرام ((:  مث قال اهللا تعاىل  . جنس العمل

وجل للمسلمني بأنه إذا فام قضاء عمرم يف شهر احلرام فيمكنهم أن يقضوها يف شهر احلرام من السنة  اهللا عز

: أن احلرمات قصاص يعين أن من انتهك حرمتك فلك أن تنتهك  ومن فوائدها أيضا . الثانية كما حصل ذلك

 .) ) فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم( (:  قوله حرمته مثال مبثل؛ وهلذا فرع عليها

فال ))  بمثل ما اعتدى عليكم ((:  : أن املعتدي ال جيازى بأكثر من عدوانه؛ لقوله ويستفاد من اآلية الكرمية

إال حبضرة يقول اإلنسان أنا أريد أن أعتدي للتشفي؛ ومن مث قال العلماء إنه ال يقتص من اجلاين؛ ال يقتص 

السلطان أو نائبه من اجلاين خوفا من االعتداء؛ أن اإلنسان يريد يتشفى لنفسه فيعتدي أكثر مما ميثل به أو ما 

 ((:  زوجل يف معاملة اآلخرين ويف كل حال؛ لقوله ة: وجوب تقوى اهللا ع .ومن فوائد اآلية الكرمي أشبه ذلك

:  ومن فوائدها . )) واعلموا أن اهللا مع المتقين ((: إثبات أن اهللا مع املتقني؛ لقوله:  ومنها . )) واتقوا اهللا

مل يقتصر على جمرد أن خيرب ا بل أمرنا أن نعلم بذلك وهذا األمر  واعلموا )) ((؛ وهلذا قال:  تأكيد هذه املعية

وتأييده للمتقني الذين يقومون بتقواهم؛ وجل باخللق  : إحاطة اهللا عز ومن فوائدها أيضا . فوق ارد اإلخبار

: أنه من املعلوم بالعقل والفطرة والكتاب والسنة من املعلوم أن اهللا فوق مجيع اخللق ومع ذلك فقد  ووجه ذلك

أثبت أنه مع اخللق؛ وهذا دليل على إحاطته سبحانه وتعاىل؛ وليس معىن كونه مع اخللق أنه خمتلط م أو حال 

: فضيلة  ومن فوائد اآلية الكرمية . هب إىل هذا الوهم الفاسد من؟ احللولية من اجلهمية وغريهميف أمكنتهم كما ذ



؛ فأنه من املعلوم إذا كان اهللا معك ينصرك ويؤيدك ويثبتك فهذا يدل  التقوى حيث ينال العبد ا أيش؟ معية اهللا

وأنفقوا في سبيل  ((مث قال اهللا:   . )) واعلموا أن اهللا مع المتقين ((؛  على فضيلة السبب الذي هو التقوى

، من  وجوب ) وأنفقوا في سبيل اهللا) ((يستفاد من هذه اآلية الكرمية: وجوب اإلنفاق يف سبيل اهللا؛  )) اهللا

؛ هل يدخل يف هذا الزكاة وال ال؟ نعم تدخل، يف أول  ؟ الوجوب ر؛ األصل يف األمر ؟ األم أين عرفت الوجوب

جب ما جيب أوجب ما يكون من اإلنفاق يف سبيل اهللا الزكاة، أوجب من اإلنفاق يف اجلهاد ما يدخل ألن هي أو 

ومن فوائد اآلية الكرمية: اإلشارة إىل اإلخالص يف  . ويف صلة الرحم ويف بر الوالدين ألا أحد أركان اإلسالم نعم

أن يكون  التفسري القصد والتنفيذ ويدخل يف هذا كما قلنا يف )) في سبيل اهللا ((العمل؛ من أين؟ من قوله: 

ال  )) والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا ((القصد هللا وأن يكون التنفيذ على حسب شريعة اهللا كذا؟ نعم؛ 

اإللقاء باليد إىل  : حترمي ويستفاد من اآلية الكرمية . تقل أنا أريد أن أنفق وأنفق كل شيء، ال تسرف وال تقرت

وال تلقوا بأيديكم إلى  ((:  من قوله )) وال تلقوا بأيديكم ((؟  تؤخذ يا توفيق؟ ما تقرأ التهلكة؛ من أين

وقد سبق يف التفسري إن اإللقاء باليد إىل التهلكة يشمل التفريط يف الواجب وفعل احملرم أو بعبارة أعم  )) التهلكة

 وائد اآلية الكرمية: األمر باإلحسان؛ لقولهومن ف . يتناول كل ما فيه هالك على اإلنسان وخطر يف دينه أو دنياه

وهل األمر للوجوب أو لالستحباب؟ أما اإلحسان الذي به متام الواجب فهو للوجوب؛ وأما  )) أحسنوا ((: 

اإلحسان الذي به كمال العمل فهو لالستحباب؛ فمثال إذا قرن اإلحسان بالعدل صار اإلحسان على سبيل؛ 

حباب؛ ألن العدل هو الواجب فيكون اإلحسان فضال زائدا عن الواجب كقوله الوجوب؛ ال، على سبيل االست

 ((؟  : فضيلة اإلحسان؛ من أين تؤخذ ومن فوائد اآلية الكرمية . )) إن اهللا يأمر بالعدل واإلحسان ((تعاىل: 

اآلية ومن فوائد  . )) إن اهللا يحب المحسنين ((نعم  )) يحب المحسنين )) (( إن اهللا مع المحسنين

وهي حمبة حقيقة على ظاهرها وليس املراد ا  )) يحب المحسنين ((؛ لقوله:  وجل : إثبات احملبة هللا عز الكرمية

الثواب وال إرادة الثواب خالفا لألشاعرة وغريهم من أهل التحريف الذي حيرفون هذا املعىن العظيم إىل معىن ال 



النسبة إىل احملبة؛ وقد سبق لنا مرارا وتكرارا أن شبهتهم هو أن يكون مبثابته ؛ فإن جمرد اإلرادة ليست بشيء ب

إمنا تكون بني شيئني؟ متناسبني؛ وبينا بطالن هذا التعليل وأنه خمالف للنص وإلمجاع السلف ومنقوض مبا احملبة 

الة ثبت باحلس بالسمع واحلس من أن احملبة قد تكون بني شيئيني غري متناسبني؛ لقد أثبت النيب عليه الص

والسالم أن أحدا وهو حصى جبل جيبنا وحنبه؛ واإلنسان جيد أن دابته حتبه؛ بعري إذا مسعت صوت صاحبها 

وأتموا الحج  ((قم قال اهللا تعاىل:   . حنت إليه وأتت إليه؛ وكذلك غريها من املواشي. طيب انتهى الكالم

أي  ((أتممت عليكم نعمتي ))به إكمال الشيء  اإلمتام يراد به إاء الشيء ويراد )) أتموا (( )) والعمرة هللا

أكملتها؛ أمتمت هذا العمل يعين أيته؛ منه قوله عليه الصالة والسالم: (وما فاتكم فأمتوا) فتبني اآلن أن اإلمتام 

ألنه ليس املراد أيتها؛ إذا أن نعمة ))  وأتممت عليكم نعمتي ((؟  يراد به اإلاء واإلكمال؛ مثاله يف اإلكمال

يشمل املعنيني: أمتومها ))  أتموا الحج والعمرة ((أي أوه؛  )) وما فاتكم فأتموا ((اهللا ال تزال؛ ومثال اإلاء: 

باإلكمال وأمومها باإلاء؛ أما اإلكمال فيكون باإلخالص هللا واملتابعة لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هذا 

؛ وهلذا فسر معىن اإلمتام أو فسر اإلمتام كثري من السلف بأن املراد أن تنشئ احلج والعمرة من دويرة اإلكمال

أهلك؛ ويش معىن ينشئهما؟ أي تسافر من بلدك قاصدا احلج والعمرة وال حتمل جتارة فإذا وصلت إىل امليقات 

مال بإخالص النية هللا عزوجل؛ وكذلك قلت لعلي أحرم؛ وعلى هذا التفسري يكوم معىن اإلمتام؟ اإلكمال، اإلك

أو أقره اإلكمال بكون احلج موافقا لشرع اهللا على حسب ما فعله الرسول عليه الصالة ولسالم قوال أو فعال 

هذا إمتام؛ النوع املعىن الثاين لإلمتام؟ اإلاء مبعىن أنك إذا شرعت فيهما ال تقطعهما  لتأخذوا عين مناسككم

 )) فإن أحصرتم )) (( أتموا ((طيب يقول: ))  فإن أحسرتم فما استيسر من الهدي (( مبعىن ال تقطعهما .

 فإن أحصرتم ((؛ لقوله:  يعني املعىن الثاين وهو اإلمتام مبعىن اإلاء )) فإن أحصرتم ((قد يقول قائل: إن قوله: 

ال يقتضي التخصيص؛ ذكر الشيء  ولكننا نقول كما قررنا سابقا إن عطف الشيء بذكر أحكام بعض أفراده ))

قضى النبي صلى اهللا عليه ( أو عطف الشيء بذكر حكم بعض أفراده ال يقتضي التخصيص ومثلنا باحلديث: 



وقلنا إن بعض أهل العلم  ) وسرقت الطرق فال شفعة وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود

وال تكون يف السيارات  ) إذا وقعت الحدود وسرقت الطرق (: قال: إن الشفعة ما تكون إال يف العقار؛ لقوله

أو يف املواشي وما أشبهها؛ ألن هذه ال تقع فيها حدود وال يسري فيها الطرق؛ قلنا إن الصحيح الشفعة عامة حىت 

فيما لو كان بيين وبينك السيارة وبعت نصيبك منها فإن يل حق الشفعة؛ ألن الضرر احلاصل بشريك اجلديد يف 

وإن كان  )) فإن أحصرتم ((السيارة كالضرر احلاصل بالشريك اجلديد يف العقارات نعم طيب املهم أن قوله: 

مبعىن اإلاء فإنه ال يقتضي؟ ختصيص اآلية به؛ إذ ال مانع من أن نعطف اإلمتام الذي بهذا حكما خاصا يتعلق 

أحصر احلصر مبعىن التضييق؛ ومنه مسينا الكالم الدال  )) فإن أحصرتم ((بذكر حكم بعض أفراد العام؛ وقوله: 

أي ضيق  )) ((إن أحصرتمعلى التخصيص مسيناه حصرا ألنه يضيق الدائرة؛ فاحلصر مبعىن التضييق؛ ومعىن: 

يعين فعليكم ما استيسر من  )) فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ((عليكم حىت منعتم من إمتامهما نعم؟ 

فالفاء رابطة للجواب؛ ))  فما استيسر من الهدي ((فإن شرطية فعل الشرط أحصرمت وجوابه: اهلدي؛ وعلى هذا 

 ةمل يقل ما تيسر قال ما استيسر مبالغة يف سهول دير: فعليكم ما استيسر من اهلديوما مبتداء خربه حمذوف والتق

من  )) ما استيسر من الهدي((ف؛ كأنه استيسر مبعىن انقاد وسهل جدا حىت كان مبتناولكم أيديكم؛ وقوله: 

 ((ما استيسر))يعين كأنه بني معىن قوله:  )) ما استيسر من الهدي ((يف قوله:  )) ما ((ـ هذه؟ بيانية، بيان ل

ما  ((يف قوله:  )) ما ((بيان لـ ((من))ما استيسر من الدراهم من الطعام من الثياب؟ ال؛ من اهلدي؛ فتكون 

؟ اهلدي ما كان من األزواج الثمانية يبينها لنا عبد الوهاب ويش أزواج  وما املراد باهلدي )) استيسر من الهدي

؛ أيه بنوعيها الضأن واملعز زين؛ هذا معىن  الثمانية؟ اإلبل، والبقر، واألغنام، والذكر واألنثى؟ ال؛ الضأن واملعز

اهللا عليه وسلم بعث من ديه من  اهلدي؛ والدليل ما ثبت يف الصحيحني من حديث عائشة أن الرسول صلى

الغنم فأهدى غنما)؛ وقيل إن املراد باهلدي ما كان من اإلبل والبقر ألن هذه اآلية الشك أن أول ما يدخل فيها 

ما حصل يف الصلح احلديبية والصحابة ما أهدوا إىل إبال وبقرا ما معهم غري؛ ولكن يقال هذا العربة بعموم اللفظ 



الفعل مبين على اهول؛ خولة؟ مبين على اهول ومن  )) فإن أحصرتم : ((قوله تعاىلال خبصوص السبب؛ و 

فوائد بناء الفعل اهول: إرادة العموم؛ ألنه لو بين الفاعل وذكر الفاعل اختص احلكم به؛ إذا قلت مثال: أقام 

بأي سبب من األسباب بعدو  زيد عمروا صار املقيم زيدا؛ فإذا قلت أقيم عمرو صار عمروا؛ إذا فإن أحصرمت

ما استيسر من  (( طيب )) فما استيسر من الهدي ((مبرض بكسل بضالل الطريق بضياع النفقة بأي شيء 

مث حل؟  )) فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ((مث ماذا؟ لكن مث حنل؛ من أين نأخذ أن معىن الهدي )) 

 ((عن وجوب اإلمتام الذي ألزمنا اهللا به؛ فاملعىن  عوض )) ما استيسر من الهدي ((ألن  )) وأتموا ((من قوله: 

عن اإلمتام فلم تتمكنوا من إمتامهما فعليكم ما استيسر من اهلدي؛ طيب ما تقولون لو قال قائل؟ )) إن أحصرتم

ال فاجلواب؟ أن العربة بعموم اللفظ  حصر أحصرمت بعدو؟ ألن اآلية نزلت يف احلديبية واالحصار كان فيها بعدوا

والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا  ((خبصوص السبب؛ وهلذا بإمجاع املسلمني أن قوله تعاىل: 

 )) للذين يؤلون من نسائهم ((؛ وكذلك:  إىل آخره؛ أا ال ختتص بالذي نزلت فيه باإلمجاعفتحرير رقبة )) 

النيب عليه الصالة والسالم يف احلديبية لكنها  وغريها ما ختتص مبن ؛ هذه أيضا ال ختتص؛ وإن كان سببها حصر

ومل يقل من هدي إشارة إىل أن املراد باهلدي اهلدي ))  فما استيسر بالهدي ((ال ختتص بالسبب. وقوله: 

( ال تذبحوا إال مسنة إال أن تعسر املعروف الذي جيزئ التقرب به إىل اهللا؛ وقد قال النيب عليه الصالة والسالم: 

بلغ سن املعترب شرعا؛ أما بعض  اهلدي أن يكون قدالبد يف وعلى هذا )  فتذبحوا جذعة من الضأنعليكم 

((فما استيسر من الناس بعض العوام يأيت دي كربى البس ويقولون هذا ما استيسر من اهلدي؛ ألن اهللا يقول: 

أل  ((من الهدي))هدي بل قال: هكذا يقولون وجيادلون ؛ فنقول ما قال اهللا عزوجل فما استيسر من  الهدي))

  . نعم)  ال تذبحوا إال مسنة (اليت للعهد العريف املعروف شرعا هو الذي قال فيه الرسول صلى اهللا عليه وسلم : 

، ويف االحصار؛  يف االحصار وال يف غريه مطلقا؟ يف غريه )) وال تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله ((

 ((هذا إذا قلنا إن قوله:  الهدي وال تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله))((فما استيسر من ألنه قال: 



 وأتموا ((أما بقول بأنه معطوف على قوله:  )) فما استيسر من الهدي ((معطوف على قوله:  )) وال تحلقوا

؛ واملعىن الثاين هو قولكم شامال للمحصر وغري احملصر )) وأتموا الحج والعمرة هللا؛ وال تحلقوا رؤوسكم )) ((

ما بال الناس حلوا ولم تحل  (الصواب بدليل قول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملا سئل يف حجة الوداع: 

وهل يف ذلك حصر؟ يف حصر يف حجة الوداع؟ ال، ما يف إذا  ) قال إني قد سقت الهدي فال أحل حتى أنحر

هل املعىن حتلقوا مجيعها فحلق بعضها جائز؟ ال، ال؟  رؤوسكم))  وال تحلقوا رؤوسكم ((:  هو شامل؛ وقوله

رؤوسكم؛ نقول هنا قاعدة مهمة أن األمر إذا علق بالكل مشل الكل وال حيصل االمتثال به إال بفعل الكل؛ األمر 

يشمل الرأس كله ألنه أمر  )) امسحوا برؤوسكم ((وعلق به فال يصح االمتثال إال به؛ فقوله: إذا علق بالكل 

تحقق االمتثال إال بفعل املأمور به مجيعه؛ أما بالنهي فإنه يتعلق النهي بكله وبعضه ألن املنهي عنه مفسدة وال ي

 ((شامال للقليل وللكثري  )) وال تحلقوا رؤوسكم ((واملفسدة تكون بالقليل وبالكثري؛ فعلى هذا يكون قول اهللا: 

مشيت عليها وأكلت حىت بقي مثقال ذرة امتثلت وال  إذا قلت لك ال تأكل هذه اخلبزة )) وال تحلقوا رؤوسكم

ال؟ مل متتثل؛ لكن لو قلت كلها فأكلتها إال مثقال ذرة امتثلت وال ال؟ امتثلت، سبحان اهللا ما امتثلت؛ كلها 

أكلتها إال مثقال ذرة ما امتثلت ألن األمر يتعلق باجلميع إذا أمر الشارع بشيء فاملراد مجيعه ما حيصل االمتثال 

ما مسح اإلنسان إال قليال منه ميتثل وال ال؟ ال، ما ميتثل؛ لكن إذا )) امسحوا برؤوسكم ((؛   بفعل مجيعهإال

ى عن شيء تعلق احلكم به مجيعه مبعىن أن فعل بعضه كفعل كله ألنه مفسدة وال ويتحقق اجتنابه إال باجتناب 

ال حتلقوا  )) ال تحلقوا رؤوسكم ((مجيعه فامهني وال ال؟ نعم؛ ما يتحقق اجتنابه إال باجتناب مجيعه نعم؛ إذا 

املغية يا إخوان أيه ويش ما هو؟  ةاملغي ؛ و حىت حرف غاية )) حتى يبلغ الهدي محله ((شيئا منها وال كلها 

؟ الغاية بلوغ اهلدي حمله واملغية حلق الرأس؛ ال حتلقوا رؤوسكم إىل أن يبلغ اهلدي حمله؛ حمل حيتمل أن  املغية

ه وهو يوم العيد؛ وليس املراد إىل أن تذحبوا اهلدي وهذا من بالغة يكون اسم زمان مبعىن أن يصل إىل وقت حلول

القرآن إىل أن يبلغ اهلدي حمله وهلذا لو قدم اإلنسان احلق على النحر جيوز وال ال؟ يف يوم العيد قدم احللق النحر 



وا رؤوسكم حتى ال تحلق ((جيوز ألن اهلدي قد بلغ حمله وإن كان ما ذبح قد بلغ حمله أي وقت حلوله؛ وقوله: 

معروف يعين ظاهر السياق أنه فيمن ساق اهلدي؛ أما من ال هدي معه فال يصلح أن ))  يبلغ الهدي محله

؛ وعلى هذا فيكون احلكم فيمن ساق اهلدي سواء ساقه من بلده أو من امليقات؛  يتوجه إليه مثل هذا القول

 يصل مكة؛ فاملهم إذا ساقه اإلنسان ما حيل إال وبعضهم قال أو من احلل نعم؟ وبعضهم قال أو من احلرم ما مل

يوم العيد وهلذا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على الرغم من حبه للحل ما حل يف حجة الوداع وكان متىن قال: 

دل هذا على أنه ما جيوز لإلنسان إذا  )  لو أني استقبلت من ما استدبرت ما سقت الهدي وألحللت معكم (

  . )) وال تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله (( حيل حىت يبلغ اهلدي حمله وهلذا قال: كان معه هدي أن

 )) فمن كان منكم )) (( فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ((

إذا فاخلطاب ملن شرع يف احلج  )) وأتموا الحج والعمرة ((اخلطاب ملن؟ ملن وجه إليه األمر األول وهو قوله: 

اآلية الشك أن فيها تقديرا يعين ((فمن كان  )) فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ((؟  والعمرة نعم

فمن كان منكم مريضا أو على  (()) فحلق فعليه فدية؛ مثل ما قلنا يف الصيام منكم مريضا أو به أذى من رأسه

أو به أذى التأذي غري الضرر؛  )) أو به أذى من رأسه ((وجل:  قول اهللا عزفأفطر فعليه عدة؛ نعم؛ ي )) سفر

إنسان مريض قال له األطباء ما يشفي مرض رأسك وصداعك إال أن حتلق إذا حلقت راح عنك الصداع جيوز 

أسه  إنسان ما هو مريض متعايف لكن به أذى من ر  )) فمن كان منكم مريضا ((حيلق وال ال؟ جيوز ألن اهللا قال: 

كيف أذى؟ الرأس إذا كان كثري الشعر يكون غالبا كثري الوسخ إذا مل يتعهد اإلنسان بالتنظيف وإذا كان كثري 

الوسخ كان كثري القمل، والقمل معروف، ومعلوم أن القمل يؤذي اإلنسان ألنه يعذ به ويشرب دمه أليس  

 ((د هللا لكن عليه فدية؛ وهلذا قال: كذلك؟ بلى؛ طيب إذا كان به أذى من رأسه فحلق فاألمر ميسر واحلم

طيب هل يدخل يف أذى الرأس ما لو كان به حكة وقال له األطباء ما تزول إال حبلق الرأس؛ نعم؛  ؛ )) ففدية

يدخل؟ يدخل أن تدخلها إما يف املرض أو األمل ؛ طيب لو قال له األطباء هو اآلن الداخ وقال األطباء ما تزول 



على رأسك واحلجامة حتتاج إىل احللق؟ جيوز كذلك، جيوز؟ نعم، جيوز أن حيلق  منك الدخ إال إذا حجمت

وحيتجم؛ وكذلك اجلرح لو قالوا ما نصل إىل مداواة هذا اجلرح إال حبلق ما حوله من الشعر نقول أيضا جيوز نعم؛ 

 )) فدية ((حمذوف؛ والتقدير؟ عليه، فعليه فدية؛ وقوله:  أ؟ خرب مبتد ويش إعراب فدية )) ففدية ((وقوله: 

لالفتداء عن شيء أغلى منه؛ اآلن لو أن أحدا أخذ منك الفدية ما يدفع لفداء شيء أغلى منه؛ الفدية ما يدفع 

 ؟ خلسارة ؟ ال؛ ملا سيارة وقال ما أدفع عليك إال بعشرة آالف  والسيارة ما تسوى إال ألف تدفع له العشرة

  ؛ أيه خل عشرة عندي وال أدفع له عشرة وآخذ ألف  خسر تسعة آالف لكن إذا فيها



 ا فدية عن الشعر، ليست الفدية عن الشعر ملاذا؟ ألن العشر ال قيمة  عن عذاب افدية يفدي؛ وليس املراد أ

؟ ربع فدية نعم؟  له ولو أننا قلنا بأا فدية الشعر لكان شائبا الذي ما يف رأسه إال الربع من الشعر كم عليه

؛ وليس كذلك فهي  كان شعره طويل تكون فديته أكثرخبالف اإلنسان الشاب الذي كل رأسه ممتلئ شعرا؛ ولو  

من صيام  ((: وقوله تعاىل:  لست فدية عن الشهر لكن فدية عما كان متوقعا من العقاب هلذا الذي عصى اهللا

مل يبني اهللا عزوجل الصيام وال الصدقة أما النسك فقد نقول إنه معروف ومشهور وبني  )) أو صدقة أو نسك

؛ و أن الصدقة ثالثة آصع لستة  الرسول صلى اهللا عليه وسلم؛ فبني أن الصيام ثالثة أيام نعم؟ ولكن بني ذلك

؛ ويف هذا أكرب دليل على  ؛ وأما النسك فقال إنه شاة وهو واضح ؟ نصف صاع ؛ لكل مسكني كم مساكني

مل يؤمن بقول اهللا  أن السنة تفسر القرآن وأن من طعن يف السنة فقد طعن يف القرآن أن من طعن يف السنة فإنه

إذ أن الكتاب مل ينب الصيام والصدقة هنا فبينته السنة؛ إذا  )) وأنزلنا إليك الكتاب تبيانا لكل شيء ((تعاىل: 

فيكون القرآن قد أحال البيان على أيش؟ على السنة وحينئذ يكون البيان بالسنة كما يكون البيان بالقرآن؛ فمن 

الرسول عليه الصالة والسالم فقد أنكر القرآن وكذب قول اهللا: ((وأنزلنا القرآن أنكر شيئا من السنة الثابتة عن 

؛ بدأ باألسهل وال باألغلظ وال مباذا؟ خيتلف  تبيانا لكل شيء)) طيب بدأ اهللا تعاىل بالصيام أو صدقة أو نسك

و؛ نعم صحيح على األحوال، طيب أيها كيف خيتلف أيهم أشد الصيام أو الصدقة؟ على الغين صدقة أسهل 

على الغين الصدقة أسهل وعلى الفقري؟ الصيام أسهل؛ وأما النسك فالظاهر أا غالبا أسهل على كل تقدير ألن 

ثالثة آصع الشك أا أشد؛ الغالب أا أشد؛ أي نعم ختتلف لكن الغالب أا أشد؛ وهلذا بدأ اهللا باألسهل مع 

إلطعام وأحيانا جيعل اإلطعام بدال عن الصيام حىت فيما هو على أن اهللا تعاىل أحيانا جيعل الصيام بدال عن ا

الرتتيب؛ أحيانا جيعل اهللا الصيام بدال عن اإلطعام وأحيانا جيعل اإلطعام بدال عن الصيام؛ ففي كفارة اليمني 

 ((طعام ويف كفارة الظهار أيهما البدل؟ اإل )) فمن لم يجد فصيام ثالثة أيام ((أيهما بدل؟ الصيام، الصيام؛ 

؛ ويف حديث   لكن هذا يف الغالب الصيام أسهل مث الصدقة مث النسك )) فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا



أمره أن يذبح شاة فإن لم يستطع فليطعم ستة مساكين أو ( كعب بن عجرة أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم 

وهنا   .فبدأ النيب عليه الصالة والسالم مبا هو أشد ألنه أكمل وبدأ اهللا باألسهل ألنه أيسر ) يصوم ثالثة أيام

مسألة وهي أن كثريا من الناس ـ يهدينا اهللا وإياهم ـ كلما رأوا خمالفة من شخص قالوا عليك ذنبا؛ لو يقول 

يء ذنب كل شيء ذنب حككت رأسي فسقط منه شعرة بدون اختيار وال قصد قالوا عليك ذنب نعم؟ كل ش

شاهدنا نفسه؛ كل من جاء قال عليك دم كل من جاء قال عليك دم وهذا غلط؛ أوال إنه خالف ما أمر اهللا به 

اهللا أوجب واحدا من ثالثة: من صيام، أو صدقة، أو نسك؛ الثاين: أن فيه إلزاما لعباد اهللا مبا مل يلزمه؛ الثالث: 

غالبه يصري هدرا ما ينتفع به؛ الرابع: أن فيه إخفاء حلكم اهللا عزوجل؛ ألن أن الدم يف أوقاتنا هذا يف أيام مىن 

الناس إذا صاروا ما يفتون للدم كأن ما فيه فدية إال هذا وأن ما فيه إطعام أو صيام؛ فالواجب على طالب العلم 

و هذا أو هذا واخرت أنه خيتار واحدا من أمرين: إما أن يرى األسهل ويفيت باألسهل؛ وإما أن يقول عليك هذا أ

فإذا أمنتم فمن تمتع  (( نفسك نعم؟ أما أن يذكر أشدها فقط ويسكت فهذا خالف ما ينبغي للمفيت .

؛ إذا أمنتم  ؟ من االحصار أمنتم من أين )) إذا أمنتم ((الفاء  )) بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي

(( ؛ وهنا دخل شرط يف شرط؛ وين؟  )) فمن تمتع (( من االحصار وأتيتم بالعمرة واحلج على وجه الكمال

هذا  )) فما استيسر من الهدي (( هذا الشرط الثاين؛ و )) فمن تمتع ((هذا الشرط األول؛  )) فإذا أمنتم

((فإذا أمنتم فمن تمتع ؛  جواب الشرط الثاين؛ واجلملة من الشرط الثاين وجوابه حمل جزم جواب الشرط األول

؟ يعين تناول ما أحل اهللا له بعد التحلل مثل الطيب واللباس والنساء  متتع ويش معىن متتع الحج))بالعمرة إلى 

؛ أو  الباء هنا للسببية أي بسبب العمرة )) فمن تمتع بالعمرة ((وغري ذلك مما أحل اهللا له بعد حتلله؛ فما إذا 

اع أي أا اليت حصل ا االستمتاع؛ وأيا كان أا الباء كالباء يف قولك: كتبت بالقلم؛ أي أا آلة  االستمت

فاملعىن أن اإلنسان إذا متتع فيما بني احلج والعمرة بسبب العمرة وحتلله منها إىل احلج؛ مىت يبدأ احلج اإلحرام 

أي فعليه ما استيسر من  )) فما استيسر من الهدي ((باحلج فعال مىت يبدأ؟ يف اليوم الثامن من ذي احلجة؛ 



فإن أحصرتم فما استيسر  ((كما قلنا يف قوله أول اآلية:   )) ما استيسر من الهدي ((يقال يف وقوله: اهلدي؛ و 

فإذا متتع اإلنسان بالعمرة إىل احلج فعليه ما استيسر من اهلدي ولكن جيب أن تعرف الفرق بني  )) من الهدي

هذا اهلدي وبني اهلدي السابق؛ اهلدي السابق هدي جربان؛ واهلدي الثاين؟ هدي شكران؛ هلذا قال العلماء يف 

وليس هدي جربان وأما األول فهو اهلدي األول ال يأكل منه؛ ويف الثاين يأكل منه؛ ألن الثاين هدي الشكران 

من مل جيد؛ أيش من مل جيد هديا وال دراهم حياسب ا؟ عام، عام إذا ما  )) فمن لم يجد (( .هدي جربان 

أن   . وجد هديا أو ما وجد دراهم يشرتي ا هديا؛ وأظن بينهما فرقا؛ والذي مل جيدمها مجيعا من باب أوىل

 وأتموا الحج والعمرة هللا ((مث قال: ))  أنفقوا في سبيل اهللا ((؛ ألن اهللا قال: احلج نوع من اجلهاد يف سبيل اهللا

قال  ؟ويؤيد ذلك حديث عائشة رضي اهللا عنها أا سألت النيب صلى اهللا عليه وسلم هل على النساء جهاد ))

إاء الشيء على وجه  :فعل أمر؛ واإلمتام هو ؛أمتوا )) أتموا ((جهاد ال قتال فيه احلج والعمرة) فقوله تعاىل: 

أيش معىن أمتهن؟ أاهن على سبيل  )) وإذا ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فأتمهن ((الكمال كما قال اهللا تعاىل: 

  ؟ ؛ كلها ؛ شيخ قبل اآلية )) الحج ((؛ وقوله:  أي أوه على سبيل الكمال )) أتموا الحج ((الكمال؛ فمعىن 

يف دليل يعين من فوائد هذه اآلية: وجوب إمتام احلج والعمرة؛ وظاهر  )) وأتموا الحج والعمرة هللا ((: قوله تعاىل

ومل يقل  )) أتموا الحج ((اآلية أنه ال فرق بني الواجب منهما وغري الواجب؛ وجهه؟ وجه هذا الظاهر العموم 

قبل فرض احلج؛ ألن احلج إمنا فرض يف السنة الفريضة؛ فيكون شامال للفريضة والنافلة؛ ويؤيده أن هذه اآلية 

وهي نزلت يف سنة  )) وهللا على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيال ((التاسعة أو العاشر؛ بقوله تعاىل: 

ومن فوائد اآلية الكرمية: أن العمرة واحلج سواء يف وجوب  . التسعة السنة اليت تسميها العلماء سنة الوفود

؛  ومن فوائدها: أنه ال جتوز االستنابة يف شيء من أفعال احلج والعمرة . )) الحج والعمرة ((إمتامهما؛ لقوله: 

فلو أن أحدا استناب شخصا يف أن يطوف عنه أو أن يسعى عنه أو أن يقف عنه بعرفة أو أن يقف عنه مبزدلفة 

؛ ملاذا؟ ألن األمر باإلمتام للوجوب؛ فيكون يف ذلك رد لقول أن يرمي عنه اجلمار أو أن يبيت مبىن فإنه حرام أو



احلج فله كالم موضع  لاحلج ويف بعضه؛ أما االستنابة يف نف لمن قال من أهل العلم إنه جتوز االستنابة يف نف

: بيان أو  ومن فوائد اآلية الكرمية  . ية ترد عليهاحلج؛ هذه اآل ل، من يستنيب يف بعض نفآخر؛ لكن ويف بعضه

احلذر مما يفعله بعض الناس اآلن يف التساهل يف رمي اجلمرات حيث أنه يوكلون؛ جتد الرجل النشيط أو املرأة 

النشيطة توكل يف رمي اجلمرات عنها وهذا خطأ خالف هذا األمر وإذا وكلت فإن التوكيل يقع باطال وال يصح 

( من وكل الرجل القادر؛ ألنه خالف ما أمر به اهللا عزوجل وقد قال النيب عليه الصالة والسالم: وكذلك إذا 

أي مردود على صاحبه؛ فيكون فيه احلذر يف هذه اآلية احلذر أو التحذير  ) عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو رد

املرأة كبرية السن وشق عليها الرمي بعض : إذا كانت  فإن قال قائل  .مما يتهاون به بعض الناس يف رمي اجلمار 

الشيء أو الرجل كبري السن فيشق عليه رمي بعض الشيء فهل جيوز أن يوكل؟ نقول إذا كان يشق عليه الرمي 

على ذلك: أن النيب  لذاته فإن له أن يوكل وإن كان يشق عليه الرمي من أجل الزحام فإنه يؤخر وال يوكل؛ والدليل

مة الناس طما أذن لسودة بنت زمعة أن توكل بل أمرها أن خترج من مزدلفة وترمي قبل حصلى اهللا عليه وسلم 

زحام لكان الرسول عليه الصالة والسالم يبقيها معه حىت تدرك بقية ليلة لواضح؟ ولو كان التوكيل جائزا ملشقة ا

ذه األفعال؛ فلما أذن هلا يف أن املزدلفة وتدرك صالة الفجر فيها وتدرك القيام للدعاء بعد الصالة وال حترم من ه

وا ومل علم بأن االستنابة يف الرمي يف هذا األمر ال جيوز؛ وكذلك لو كان جائزا ألذن للرعاة أن يوكل دفع بليلت

 قلنا إن الدليل يأذن هلم بأن يرموا يوما ويدعوا. طيب فإن قال قائل: ما دليلكم على جواز االستنابة عند العذر؟

حججنا مع النبي  (القوي ما هناك دليل بني؛ فيه دليل وفيه قياس؛ الدليل حديث جابر قال: يف هذا ليس بذاك 

لكن هذا احلديث ضعيف فيه     وهو ضعيف؛ لكن )  صلى اهللا عليه وسلم فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم

ك كله ففي بعضه أوىل؛ أهل العلم استأنسوا به واستدلوا به؛ وأما القياس فقالوا إذا جازت االستنابة يف النس

واالستنابة يف النسك كله عند العذر ثابت أو ال؟ نعم، ثابت؛ لكن أيضا هذا القياس فيه نظر كما أن الدليل فيه 

نظر: الدليل من حيث ضعف السند؛ والقياس هو أن يقال هناك فرق بني أن شرع العبادة وتلبس ا وبني من مل 



 يشرع فيها جاز أن يستنيب يف حمل االستنابة فبينهما فرق؛ وهلذا ذهب يشرع؛ فمن تلبس ا لزمته بنفسه؛ ومل

بعض أهل العلم إىل أنه إذا عجز عن الرمي ال بنفسه وال حمموال فإنه يسقط عنه كسائر والواجبات يسقط عنه 

ومن فوائد اآلية  لكن املشهور عند أهل العلم أنه يوكل . )) فاتقوا اهللا ما استطعتم ((ه تعاىل: إىل غري بدل لقول

يعين أمتوها هللا ال لغريه؛ ال ترغب فيها جاها  )) هللا ((؟ من قوله:  : وجوب اإلخالص هللا؛ من أين تؤخذ الكرمية

ومن الفوائد اآلية الكرمية: أن احلج والعمرة خيالفان غريمها يف وجوب  . وال رتبة وال ثناء من الناس وإمنا تتموا هللا

واألمر؟ للوجوب؛ للوجوب ويدل على أنه  )) وأتموا ((تؤخذ يا حسني؟ وأمتوا؛ من قوله: بإمتام نفلهما؛ من أين 

إمتامه، أما غريمها من العبادات فإن النفل ال جيب  )) فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ((للوجوب قوله: 

نه إذا أحصر اإلنسان عن : أ ومن فوائد اآلية الكرمية  . النفل ال جيب إمتامه وقد سبق علينا الكالم يف ذلك

:  ومن فوائدها .))  فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ((؛ ولكن عليه اهلدي؛ لقوله: إمتامهما فله أن يتحلل

؛ كلما مينع من إمتام النسك فإنه جيوز التحلل به وعليه  أن ظاهر مشول االحصار لكل مانع من إمتام النسك

اهلدي؛ أما االحصار بالعدو فأظنه حمل إمجاع؛ أنه إذا أحصر بعدو منعه من إمتام احلج أو العمرة فإنه يتحلل 

؛ بالنص واإلمجاع؛ النص ما هو؟ حتلل الرسول صلى اهللا عليه وسلم يف احلديبية؛ واإلمجاع ال نعلم يف هذا خمالفا

وأما احلصر بغري عدو مثل يا عيسى؟ مثل أن يصيبه مرض؛ نعم مرض أو كسر أو ضياع نفقة أو ما أشبه ذلك 

مما ال يستطيع معه إمتام احلج والعمرة فإن العلماء اختلفوا يف ذلك فمنهم من قال إنه ال حتلل وأنه يبقى حمرما 

واآلية فإن أحصرتم ))  ((ة األولني أن اهللا قال: حىت يزول املانع؛ ومنهم من قال إنه يتحلل كاحلصر بعدو؛ حج

بأن  :نزلت يف شأن قضية احلديبية وهم قد حصروا بعدو فيكون احلصر هنا خاصا بالعدو؛ دليل آخر يقولون

ملا جاءت تشتكي إىل الرسول صلى اهللا عليه وسلم أا مريضة وهي يف احلج قال هلا حجي الزبري بنت  عةباض

رض أو كان االحصار باملرض مبيحا لتحلل ما احتيج إىل أن تشرتط فكانت تسعى بالنسك فلو كان املواشرتطي 

ت بالنسك وإذا عجزت حتللت؛ وأجاب القائلون بأن احلصر عام حلصر العدو وغريه بأن اآلية عامة مطلقة ما 



وم يف اآلية؛ دليل هي عامة مطلقة ما قيد حبصر العدو والعربة بعموم اللفظ ال خبصوص السبب هذا دليلهم العم

آخر تعليل هو أن العلة يف جواز التحلل حبصر العدو ما هي العلة؟ عدم القدرة على إمتام النسك وهذا حاصل 

املتماثلني، الشرع ال يفرق بني متماثلني؛  والشرع ال يفرق بني باحلصر بغري العدو، حاصل يف احلصر بغري العدو

ة أا إذا حصل مرضا مينعها من إمتام النسك عباضائدة من حديث ة بأن يقال إن الفعاضبوأجابوا عن حديث 

من خاف أن  فإا تتحلل بال شيء؛ وأما إذا مل تشرتط فإا ال تتحلل إال بدم؛ وحينئذ يظهر فائدة االشرتاط

هو يعوقه مرض أو حنوه عن إمتام النسك؛ ويش الفائدة؟ أنه ال جيب عليه اهلدي لو حتلل ذا احلصر؛ والصواب 

((فما ومن فوائد اآلية الكرمية: وجوب اهلدي على من أحصر؛ لقوله:  . هذا أن االحصار يكون بالعدو وبغريه

: أن من تعذر أو تعسر عليه اهلدي فال شيء عليه؛ ويش الدليل؟ لقوله:  ومن فوائدها . استيسر من الهدي))

ا؛ وقال بعض أهل العلم إنه إذا مل جيد شيئا ومل يقل فمن مل جيد فعليه كذا وكذ )) فما استيسر من الهدي ((

صام عشرة أيام قياسا على أيش؟ على هدي التمتع والصواب أن هذا القياس ليس بصحيح؛ ألن اآلية واحدة 

ذكر اهللا فيها حكم التمتع اهلدي مث الصيام وهنا ما ذكر إال اهلدي؛ وإذا كنتم تقولون إن كفارة القتل ليس فيها 

ها بل هذه فصيام فإطعام فهذه مثل دعلى كفارة الظهار ع الصيام وليس فيها إطعام ومل تقيسوها مث؟ مث إال العتق

أوىل ألن آية القتل وآية الظهار كل واحدة منفصلة عن أخرى لكن هنا اآلية واحدة ففرق اهللا تعاىل بني هذا وهذا 

  . جيب على احملصر إذا مل جيد اهلديأوجب يف هذا الصيام ومل جيب يف هذا صياما فدل ذلك على أن الصيام ال 

؛ وعلى هذا فيجب على  ؟ ثبت بالسنة ؟ لكن وجوب احلق ثبت فني طيب مل يذكر يف اآلية وجوب احللق نعم

احملصر أيش؟ أن حيلق، جيب عليه أن حيلق ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم أمر به وغضب عن الصحابة حني 

لى اهللا عليه وسلم من ترك املستحب بل ال يغضب إال برتك الواجب؛ وعلى تأخروا يف متثيله؛ وال يغضب النيب ص

: أن احملصر ال جيب  ومن فوائد اآلية الكرمية . بداللة السنة؛ والقرآن سكت عنه هذا فيجب على احملصر أن حيلق

؟ ألن اهللا مل يذكر على احملصر إال وجوب اهلدي فلو كان القضاء واجبا لذكره اهللا  ؛ من أين تؤخذ عليه القضاء



؟ يعين يشمل من حصر يف فريضة ومن حصر يف  فإن قال قائل: هل هذا يشمل الفريضة والنافلة . وجل عز

باخلطاب األول ال  نافلة؟ قلنا نعم يشمل الفريضة والنافلة؛ لكن الفريضة إذا حصر عن إمتامها يلزمه فعلها مباذا؟

على أا بدل عن هذه اليت حصر عنها؛ فمثال رجل شرع يف حج الفريضة مث أحصر عن إمتامه، حتلل ذبح اهلدي 

؛ جيب احلج عليه على أنه خماطب به يف  وحتلل جيب عليه اهلدي أو ال؟ جيب عليه اهلدي على أنه قضاء؛ ال، ال

فإن قال  باخلطاب األول ال على أنه بدل عما أحصر عن إمتامه .األصل فإجياب اهلدي عليه إمنا هو باخلطاب؟ 

قائل: كيف تقولون إنه ال جيب القضاء يف النفل وقد مسيت العمرة اليت وقعت يف السنة السابعة مسيت مباذا؟ 

 ؛ وتسميته ذا دليل على أا قضاء؟ فاجلواب أن يقال: مل تسمى عمرة القضاء ألن الناس قضوها عمرة القضاء

ولكنها عمرة القضاء من املقاضاة فإن نفس الكتاب الذي كتب بني الرسول عليه الصالة والسالم و قريش هذا 

اليت وقعت بني الرسول عليه الصالة  ملعىن عمرة القضاء من باب أيش؟ املقاضاة يعين املصاحلةعليه؛ فا ىاضقما 

السنة التالية ليس كلهم من الذين أتوا يف السابقة، ما والدليل على هذا: أن الذين أتوا للعمرة يف  وقريش؛والسالم 

هم كلهم الذين حصروا فدل هذا على عدم وجوب القضاء هذا صحيح أن من حصر عن إمتام النسك وكان قد 

فإذا مل  )) وأتموا ((؛ فإن قال قائل: أليس اهللا قد أمر بإمتامهما  ؟ نعم أدى الفريضة فال قضاء عليه واضح

وجبت القضاء؟ قلنا إمنا أمر اهللا باإلمتام وجعل كفارة ذلك اإلمتام ويش جعله؟ اهلدي فيكون اهلدي حيصل اإلمتام 

: أنه البد أن يكون هذا اهلدي مما يصح أن يهدى  ومن فوائد اآلية الكرمية مربئا للذمة مسقطا باألمر لإلمتام. 

وأل هنا للعد؛ أي ))  الهدي ((لقوله تعاىل: بأن يكون بالغا من السن، ساملا من العيوب املانعة يف اإلجزاء؛ 

ال تذبحوا إال  ( العهود؟ الذهين، الذهين اهلدي املعلوم عندكم؛ وهو الذي قال فيه الرسول عليه الصالة والسالم

وال تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ  ((مث قال تعاىل:  . مسنة إال أن تعسر عليكم فاذبحوا جذعة من الضأن)

يؤكل كل شيء  الشيخ : ؟ ما يؤكل من هذا اهلدي أو؟  طيب هل يؤكل من هذا الدم السائل :)) الهدي محله

 الشيخ :؟  جزاء الصيد يؤكل أو ما يؤكل السائل : ؛ وأما ما فيه فعليه فإنه ال يؤكل . فيه فما استيسر فهو يؤكل



أما ما ستيسر من اهلدي والتمتع فإنه   ال يؤكل ألن اهللا جعلها كفارة. الشيخ :؟  فدية األذاء السائل : . ما يؤكل

: حترمي  يستفاد من هذه اآلية الكرمية )) ... وال تحلقوا رؤوسكم حتى تبلغ الهدي محله ((قال:  يؤكل منه.

وهل النهي عام لكل رأس أو لكل الرأس ولبعضه؟ ))  وال تحلقوا رؤوسكم ((حلق الرأس على احملرم؛ لقوله: 

للرأس ولبعضه يعين إذا لو حلق بعضه وقع يف اإلمث أو ال؟ وقع يف اإلمث، نعم وقع يف اإلمث ألنه سبق لنا أن النهي 

يتناول مجيع أجزاء املنهي عنه؛ فإذا قلت لك: ال تأكل اخلبزة؛ وأكلت منها امتثلت أو ال؟ ال، ما امتثلت؛ طيب  

؛ فيستفاد  )) ال تحلقوا رؤوسكم ((يشمل احللق حلق الرأس كله أو بعضه  )) ال تحلقوا رؤوسكم ((ك كذل

وهل يستفاد منه حترمي حلق شعر غري الرأس؟ ال، ما يستفاد؛ ألن اهللا خص  . منه: حترمي حلق الرأس على احملرم

ال يدخل يف اآلية الكرمية ألنه ليس من النهي حبلق الرأس فقط وأما الشارب واإلبط والعانة والساق والذراع ف

؛ وهذا ما ذهب إليه أهل الظاهر، أهل الظاهر يقولون ما حيرم على اإلنسان أن حيلق بشيء من شعره إال  الرأس

وقالوا إنه حيرم  ولكن أكثر أهل العلم أحلقوا  به شعر بقية البدن )) ال تحلقوا رؤوسكم ((الرأس؛ ألن اهللا خصه 

حيلق أي شعر من بدنه حىت حلق العانة وحلق اإلبط وحلق الساق حلق الذراع حرام عليه؛ القياس على احملرم أن 

وجهه أو العلة اجلامعة: أن كال منها شعر فيلحق هذا ذا؛ ولكن ملن قال بتخصيصه بالرأس أن مينع هذا القياس 

ه؛ ألن حلق الرأس نسك فلو فيقول هذا قياس غري صحيح ألنه إمنا ي عن حلق شعر الرأس لتعلق النسك ب

حلقه احملرم مث وصل إىل التحلل هل يبقى عنده شعر حيلقه أو يقصر منه ؟ ال؛ فلهذا ي عنه؛ أما بقية الشعور 

طيب األظافر هل  . فال تعلق هلا بالنسك فيكون هنا القياس غري صحيح لوجود الفارق بني املقيس واملقيس عليه

؛ األظافر ال هي يف الشعر وال هي يف الرأس أيضا فهي أبعد من إحلاق شعر  ، ما تلحق حتلق بشعر الرأس؟ ال

: أا ليست من  بقية البدن يعين إحلاق األظافر بشعر الرأس أضعف من إحلاق شعر بقية البدن؛ ووجه الضعف

 يرى نوع الشعر صحيح أا تشبه الشعر  أا جزء منفصل لكنها ال تشبه ليست من نوع الشعر؛ وهلذا من مل

حترمي حلق شعر بقية البدن فإنه ال يرى ويش ال يرى؟ حترمي قصر األظافر من باب أوىل؛ لكن مجهور أهل العلم 



م؛ عنوالت هعلى أن تقليم األظافر حمرم قياسا على حترمي حلق شعر الرأس؛ ويش العلة؟ يقولون ملا يف ذلك من الرتف

واضح؛ السبب: أن العرب يف زمنهم ال يرتفهون حبلق الرأس؛أليس  ولكن هذا القياس أو هذه العلة عند التأمل غري 

كذلك؟ بلى؛ بل الرفاهية عندهم يف إبقاء الرأس وترجيله وتسرحيه ودهنه والعناية به؛ وهلذا ليس من املعتاد عندهم 

يف مجيع معلوالا ثانيا: أن العلة البد أن تطرد  أن يرتفهوا حبلق شعر الرأس فليست العلة إذا يف شعر الرأس الرتفة.

وإال كانت باطلة وهذه العلة ال تطرد بدليل أن اإلنسان لو ترفه وهو حمرم تتنظف، تتغسل، وأزال الوسخ عنه، 

ليس حبرام؛ فالعلة  وهل هذا حرام؟ اإلحرام جديدا غري الذي أحرم به هل يكون مرتفيا؟ نعم، يكون مرتفيا؛ ولبس

ة أي أن إحلاق األظافر وإحلاق بقية شعر اجلسم بشعر الرأس ليست يف احلقيقة ما هي ظاهرة يف هذه املسأل

بظاهرة؛ ولكن نظار إىل أن عليها مجهور أهل العلم ال بأس أن يقال للناس اتركوها احتياطا مراعاة لقول اجلمهور 

للحلق؛ فلو أخذ اإلنسان شعرة أو  البد أن يكون هنالك مسمى )) ال تحلقوا رؤوسكم ((وقوله:   نعم.

عرتني أو ثالث شعرات من رأسه فهل يقال إنه حلق؟ ال يقال إنه حلق؛ وهذه املسألة مما تنازع فيه أهل العلم؛ ش

فقال بعضهم: إذا أخذ شعرة من رأسه فقد حلق فعليه فدية لكن فدية إطعام مسكني وإذا أخذ شعرتني فإطعام 

كل مسكني نصف صاع أو صيام ثالثة مسكينني وإذ أخذ ثالث شعرات فدم،  فدم أو إطعام ستني مساكني ل

أيام؛ وقال بعض العلماء: إن احلكم يتعلق بربع الرأس؛ فإن حلق دون الربع فال شيء عليه؛ وهذا الشك أنه حتك 

ما عليه دليل فال يكون صحيحا بل هو ضعيف؛ وقال اآلخرون: تتعلق الفدية مبا مياط به األذى؛ ومعىن مياط 

 ((الة األذى وهذا ال يكون إال جبزء كبري من الرأس؛ وعللوا ذلك قالوا ألن اهللا قال: يعين يزال أي مبا حيصل به إز 

فدل هذا على أن احملرم الذي يتعلق به الفدية هو أيش؟  )) فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية

ه األذى صحيح أن ما مياط به األذى وهذا مذهب مالك وهو صحيح من حيث إن الفدية ال جتب إال ما مياط ب

من حيث إن الفدية ال جتب إال مبا مياط به األذى فقط؛ لكنه غري صحيح من حيث إن التحرمي يتعلق مبا مياط 

. فإن قال قائل ويش هذا  به األذى فقط بل التحرمي يتعلق مبا يسمى حلقا والفدية تتعلق مبا مياط به األذى



تقسيم العلماء ما قالوا هذا الكالم ؟ نقول دليلنا على هذا التقسيم هذا غري معروف فأين دليلك على هذا ال

هذا  )) وال تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله ((نيب صلى اهللا عليه وسلم؛ التقسيم اآلية الكرمية وفعل ال

فمن كان منكم مريضا أو  ((عام لكل حلق أو ال؟ كل ما يسمى حلقا فإنه منهي عنه يف هذه اآلية؛ مث قال: 

إذا قدرنا  )) أو به أذى ((فأوجب الفدية فيما إذا حلق حلقا يزول به األذى كقوله:  )) أذى من رأسه ففديةبه 

إنسان رأسه يؤذيه وبه اهلوام فحلق منه مقدرا سينيت مرتا يزول به األذى أو ال؟ ما يزول به األذى واهللا إمنا أوجب 

عل الرسول صلى اهللا عليه وسلم فقد احتجم وهو حمرم يف الفدية يف حلق ما يزول به األذى ؛ ويدل لذلك أيضا ف

يافوخة يف أعلى رأسه احتجم وهو حمرم؛ ومعلوم إن احلجامة حتتاج إىل حلق الذي يكون به اآللة، آلة احلجامة؛ 

ومل ينقل أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم أنه افتدى ما نقل أنه افتدى فدل ذلك على أن احلق حمرم وأما ما تتعلق 

به الفدية فهو ما مياط به األذى؛ فيكون يف هذا القول موافقة للجمهور وموافقة لإلمام مالك؛ موافقة للجمهور 

ويستفاد  يف ماذا؟ يف حترمي م يسمى حلقا؛ وموافقة لإلمام مالك يف أنه ال جتب الفدية إال فيما يزال به األذى .

الرقبة جائز وال ال؟ جائز إال على قول من يرى إحلاق بقية أن حلق  )) وال تحلقوا رؤوسكم ((من اآلية الكرمية: 

 يبلغ يصل؛ أظن شرحناها؟ )) وال تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله ((شعر البدن حبلق الرأس؛ وقوله: 

إال بعد  )) حتى يبلغ الهدي محله ((يستفاد من هذه اآلية الكرمية: أنه ال جيوز احللق إال بعد النحر لقوله: 

وقلدت هديي  حر وإىل هذا ذهب كثري من أهل العلم مستدلني بقوله صلى اهللا عليه وسلم: (إين لبأت رأسيالن

 (( فال أحل حىت أحنر) وقال: من ساق اهلدي فإنه ال حيلق حىت أيش؟ حيل نعم؛ فال حيلق حىت ينهى؛ لقوله:

رمية وعندهم فعل الرسول صلى اهللا عليه وهؤالء الذين قالوا به عندهم ظاهر اآلية الك))  حتى يبلغ الهدي محله

طيب وهذا صحيح لو ال ورود األحاديث جبواز احللق قبل النحر؛ )  فال أحل حتى أنحر (وسلم حيث قال: 

سئل في يوم العيد عن التقديم والتأخير فما سئل عن شيء قدم وال أخر إال ( فإن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

 وعلى هذا فتكون ظاهر اآلية الكرمية  قال: افعل وال حرج)



 (يوم العيد و معىن حىت يذبح إذا معىن حىت يصل إىل زمانه ومكانه نعم؛ لكن هذا التأويل ال ال يتأتى باحلديث 

 الشيخ :هل يف اإلحصار أو عامة ؟ (( وال تحلقوا رؤوسكم )) قوله :  السائل :؛  ال ) فال أحل حتى أنحر

؛ وهذا  شرط آخر )) فمن تمتع بالعمرة ((شرط  )) أمنتم((فإذا قوله:   . الظاهر أا مستقلة وحيتمل أا تابعة

 فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي ((الشرط الثاين وجوابه جواب الشرط األول 

أي فمن  )) فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ((؛ وتقدم  فيكون جواب الشرط األول مجلة شرط الثاين وجوابه ))

؛ وذلك أن احملرم إذا أحرم يف األشهر احلج فألصل أن حيرم  أي بسببها))  بالعمرة ((متتع مبحظورات اإلحرام 

باحلج ويبقى حمرما إىل أن حيل يوم العيد؛ لكن إذا جعلها عمرة فتمتع ا إىل احلج فعليه اهلدي فعليه ما استيسر 

هللا على نعمة التحلل ألنه يف املدة اليت يف إنتهاء العمرة وابتداء ، شكرا  من اهلدي شكرا هللا على نعمة التحلل

؛ ولكن هذه العمرة  ، أو ممنوعا مبا حيرم يف اإلحرام احلج لو ال هذه العمرة لكان حمرما ممنوعا مما حيرم يف اإلحرام

فما استيسر من  ((أحلت له هذه احملظورات فكان من شكر نعمة اهللا عليه أن يكون بذبح اهلدي؛ وهلذا قال: 

؛  واخلرب؟ حمذوف أامسا موصوال يف حمل رفع مبتد )) ما ((أي فعليه ما استيسر؛ وعلى هذا فيكون  )) الهدي

؛ واهلدي كما سبق املراد به اهلدي الشرعي؛ فأل فيه  والتقدير: فعليه ما استيسر من اهلدي أي ما تيسر وسهل

شيخ إذا  السائل : عا وسلم من العيوب املانعة من املعترب شر للعهد الذهين؛ واهلدي الشرعي هو ما بلغ السن 

أي نعم ما استيسر  الشيخ :؟  عروف يف الشرع كيف نطلب ما فيهمثال عنه إذا هو اآلن معروف سنا اهلدي وامل

منه؛ ألنه بعضه غايل وبعضه رخيص واإلنسان قد يكون معه دراهم يدرك ا الغايل وقد يكون يدرك ا الغايل 

 ((؛ قوله:  فسرنا على كالمكمهذا  )) فمن لم يجد ((قال: ,  )) ما استيسر من الهدي ((ليه ما تيسر فع

؛ والفائدة من حذفه  ؛ واملفعول حمذوف املفعول حمذوف وهي من وجد الشيء جيده إذا أدركه )) فمن لم يجد

العموم أي فمن مل جيد اهلدي أو مثن اهلدي؛ ألن اإلنسان قد جيد مثن اهلدي ولكن ال جتلب يف األسواق اهلدايا 

ورمبا جتلب يف األسواق اهلدايا ولكن ليس عنده دراهم يشرتي ا؛ وهلذا حذف املفعول به أي فمن مل جيد هديا 



صيام أعربنا أي فعليه صيام أو فلواجب صيام؛ إن قلنا إن التقدير فعليه  )) فصيام ثالثة أيام ((أو مثنه نعم؟ 

 أعربنا الصيام على أا خرب مبتد؛ وإن قلنا فلواجب صيام أ واخلرب حمذوف أي فعليه صيام أصيام على أا مبتد

أي  )) في الحج ((قوله تعاىل:  )) صيام ثالثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم (( . حمذوف واملبتدأ حمذوف

؛ فلو أن الرجل ذهب متمتعا إىل عمرة  ؛ فيشمل ما صامها بعد إحرامه بالعمرة وقبل إحرامه باحلج يف سفر احلج

يف أول شهر ذي القعدة وهو يعرف أن نفسه ما عنده مانع وأراد أن يصوم الثالثة األيام بعد أن حل من العمرة 

دخلت العمرة  ( سفر احلج وقد قال النيب عليه الصالة والسالم: ؛ ألنه اآلن يف يف ذي القعدة جائز؟ نعم جائز

تقدمي الشيء قبل سببه بعد سببه وقبل وألن العمرة أحد السببني املوجبني للهدي بل هي سبب الوحيد  ) بالحج

فيها  )) في الحج ((؟ إذا  ؛ متام ، جائز على القاعدة اليت عرفناها يف قواعد ابن رجب ؟ نعم وجوبه جائز أو ال

؛ أوال يف احلج أي يف سفر احلج فتدخل فيها العمرة وال ال؟ تدخل؛ ثانيا: نقول يف احلج لو  ثالث توجيهات

دخلت العمرة في  (: فرض يف احلج أي يف أفعال احلج لكانت العمرة منه؛ لقول النيب عليه الصالة والسالم

شيء ثالث: نقول العمرة أحد السببني بل  . احلجفيجوز أن نصومها بعد العمرة قبل الدخول يف أفعال )  الحج

فجعل العمرة هي السبب يف  فمن تمتع بالعمرة )) ((نقول هي سبب األوحد إلجياب اهلدي ألن اهللا قال: 

وجوب اهلدي؛ وتقدمي الشيء بعد وجود سببه قبل وجود شرطه جائز وال ال؟ جائز كاليمني تقدمها قبل أن حتنث 

 ((نث؛ إذا جيوز أن يصومها من يوم أن حيرم بالعمرة اليت نوى ا التمتع؛ وهلذا قال: تقدم كفارا قبل أن حت

وجيوز أن يصومها يف يأم التشريق كذا؟ نعم لقول ابن عمر وعائشة رضي اهللا  )) وصيام ثالثة أيام في الحج

 إذا قال يرخص أو مل مل يرخص والصحايب عنهما: (مل يرخص يف أيام التشريق أن يصمن إال ملن مل جيد اهلدي)

فهذا القول يف حكم الرفع؛ وأيضا ثالثة أيام التشريق كلها حج ويش فيها من احلج؟ فيها  أو ما أشبه ذلك رخص

هنا لو واحد أخر اهلدي  السائل :  . )) ثالثة أيام في الحج ((املبيت فيها الرمي فهي داخلة يف قوله تعاىل: 

يصوم وهو  الشيخ : أيام التشريق مث تعذر عليه ما حصل اهلدي مىت يصوم.؟شخصا أخر اهلدي إىل أيام األخرية 



؟  لكن الزم أنه يف مكة يصوم وال السائل :؛  أيام التشريق ألنه معذور ؛ ولو بعد أن متضي ؛ يعين بعد ينتا

صلها قبل  لو و أو ؛ طيب ميكن غلق املدة وما وصلها  السائل : . ال ما هو بالزم لو خرج ما يف حرج الشيخ :

؛ وما جيوز أن يؤخر عن أيام  هذا معذور هذا تأخريه معذور الشيخ : ؟ )) في الحج ((:  ؛ قوله ما يف مانع

التشريق حيرم لكنه معذور يف حال اليت قلت يعين كان معه دراهم يظن أن يلق ولكن ما لقي إما عدمت هدايا أو 

؛ ينبغي أن يعرف إذا  اليوم ولكن مثل احلال ما ينبغي أن يفعلأنه صارت غالية مرتفعة وكل يوم يقول لعلي أجد 

يوم العيد ما وجد شيء يصوم يوم اإلحدى عشر وهو إذا وجد وهو صائم جاز أن ينتقل إىل اهلدي ولو بعد أن 

: ألنه انتهت أعمال احلج واهللا يقولأدينا  الشيخ :؟  تأخري الصيام عن أيام البيض السائل :  . صام ما يضر نعم

الشيخ ؟  أيه ألننا قلنا إن العمرة من احلج ؛ قبل العمرة السائل :؟  جيوز أن يصوم يف أيام احلج))  في الحج ((

؛ أما قبل  تلبس للعمرة فقط دخل فيها فصح أن يقال يف احلجقبل العمرة ما جيوز، بعد اإلحرام جيوز ألنه  :

 . ما جيوز بعد أيام التشريق ما جيوز الشيخ :وال جيوز بعد أيام التشريق؟  السائل :إحرامه بالعمرة فال جيوز ؛ 

ال ما يلزم  الشيخ :؟  فله احلق بأن يرتك الصيام ويشرتي اهلدي ألنه هو األصل؛ ما يلزمه يكمل الصيام السائل :

 ؟ يف وقت الفوائد هأسئلة هذه ما هي مناقشة اآلن هذه غري حملها مىت نناقش هذ )) وثالثة أيام في الحج (( .

فمن لم  ((  ؛ الفوائد ممنوع إن تلقاها لكن إذا انتهت ميكن تسأل طيب على كل حال. ؛ الفوائد ممنوع السؤال

 ((؛  ؛ فيشمل ما إذا كانت متتابعة أو غري متتابعة كلمة الصيام الثالثة أطلق اهللا  يجد فثالثة أيام في الحج ))

؛ وعلى  قال بعض العلماء رجعتم إىل أهليكم))  رجعتم ((يعين وصيام سبعة إذا رجعتم؛  )) وسبعة إذا رجعتم

؛ ألن اهللا قال : صيام ثالثة  جإي من احل )) إذا رجعتم ((هذا فلو صامها يف مكة ما أجزأ؛ وقال آخرون: املراد 

ملراد رجعتم إىل أهليكم ال سيما أيام يف احلج وسبعة إذا رجعتم يعين من احلج؛ فمن نظر إىل كلمة رجع رجح أن ا

وأنه قد ورد يف صحيح البخاري من حديث ابن عباس: ( وسبعة إذا رجع إىل أهله) فتكون احلكمة بأن اهللا تعاىل 

أخرها إىل الرجوع إىل األهل ألنه ال ينبغي أن يصوم اإلنسان وهو مسافر فلو ألزم بأن يصوم وهو مسافر لكان يف 



تقييدها بالرجوع ال من باب اإللزام ولكن من باب أيش؟ من باب الرخصة والتسهيل ذلك مشقة عليهم  ويكون 

أي من احلج ألن الذي  )) ثالثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم ((وأنه لو صام فال حرج؛ وإذا نظرنا إىل قوله: 

ريق؛ ورمبا يؤيد هذا أن اهللا قبلها يف احلج أي إذا رجع رجعتم من احلج فيشمل الصيام يف مكة بعد انتهاء أيام التش

ومل يقل إذا أيتم نسككم ألن اخلروج إىل  صيام ثالثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم))(( وجل إمنا قال:  عز

احلج سفر؛ والدليل أا سفر أن أهل مكة الذين خرجوا مع النيب صلى اهللا عليه وسلم كانوا يقصرون وجيمعون 

تلك املشار إليه األيام  )) تلك عشرة كاملة ((:  قال اهللا تعاىل  . تكون املراد: إذا رجعتم من احلج ألنه سفر

 كاملة ((وقوله: ))  تلك عشرة (( : ؛ طيب قوله صيامها أي تلك األيام الثالثة والسبعة عشرة كاملةاليت أمرنا ب

 تلك عشرة كاملة ((ما فيه كلمة إال وهلا معىن؛ فكلمة:  حنن نعلم أن القرآن الكرمية ما فيه شيء حش أبدا ))

 )) تلك عشرة كاملة ((وجل:  قال اهللا عز قد يقول القائل هذا مفهوم ثالثة أيام وسبعة؟ عشرة مفهوم فلماذا ))

مع أن نعلم من القرآن يف أعلى ما يكون من البالغة؟ نقول احلكمة يف هذا ألنه ملا فرق بني الثالثة والسبعة 

قال:ثالثة يف احلج وسبعة إذا رجعتم فقد يتوهم واهم أا بتفرقها صار كل واحد منها أيش؟ منفردا عن اآلخر أو 

وصوم ثالثة أيام قبل شهرين مث يصوم أيام السبعة ما صمت عشرة ألا مفصل بعضها عن بعض؛  ألن مسألةال؟ 

 وهنا وإذا رجعتم والسيما يف زمن السابق قد يكون بني احلج وبني الرجوع شهرين أو أربعة وستة  أشهر فقال اهللا

 تلك عشرة ((:  بل تتجزأ فقال لئال يتوهم الواهم أنه مع تفرقها ال يضم بعضها إىل بعضتلك عشرة ))  ((: 

؟ فنقول ألنه قد يتوهم أيضا متوهم  ؟ أال يكفي أن يقول عشرة )) كاملة ((؛ طيب إذا ما الفائدة من قوله:  ))

، يكون فيها نقص  ؟ بسبب التفريق أن العشرة املتفرقة أن هذه العشرة املتفرقة يكون فيها نقص بسبب أيش

حىت ال يتوهم واهم أا لتفرقها تكون ناقصة فتبني هذه احلكمة  )) كاملة (( بسبب التفريق فقال اهللا تعاىل:

يعين كاملة يف  )) تلك عشرة كاملة ((:  وقال بعض العلماء إنه قال))  تلك عشرة كاملة ((:  العظيمة يف قوله

؛  اإلجزاء عن اهلدي وأنكم إذا أمتتم اهلدي وصمتم هذه األيام فقد أتيتم باهلدي كامال كأمنا أتيتم دي كامل



؛  ذلك )) تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن ((  . ولكن املعىن األول أوضح، املعىن األول هو األوضح

أي ثابت ملن يكن أهله حاضرى ))  لمن لم يكن ((كم؛ املشار إليه احلكم املستفاد مما سبق؛ أي ذلك احل

 لمن يكن أهله ((أهله من املراد م؟ قيل: املراد به نفسه  )) لمن لم يكن أهله ((:  ؛ قوله تعاىل املسجد احلرام

؛ وقيل املراد سكنه الذين يسكن إليه من زوجة وأب وأم  أي نفسه أي ملن مل يكن حاضرا املسجد احلرام ))

وأوالد وما أشبه ذلك؛ فيكون املعىن: ذلك ملن مل يكن سكنه حاضرى املسجد احلرام؛ وهذا أصح ألن التعبري 

:  باألهل عن النفس بعيد؛ ولكن أهله يعين الذي يسكن إليهم من زوجة وأم وأب وأوالد هذا هو الواقع ؛ وقوله

صفة مشبهة مبعىن ذي  )) الحرام ((و؛  املراد باملسجد احلرام مسجد مكة )) حاضرى المسجد الحرام ((

فمعىن احلرام نقول  ) وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها باألمس : (احلرمة كما قال النيب عليه الصالة والسالم

، حرام يعين ذي احلرمة وحرمة مسجد  ؟ مبعىن ذي احلرمة ؟ مبعىن أيش هي من حيث العربية صفة مشبهة مبعىن

 ؟ حاضرى املسجد احلرا من املراد حباضرى املسجد احلرام . ة ليس هذا موضع ذكرهااحلرام معروفة من وجوه كثري 

م؛ روي عن ابن عباس ومجاعة من السلف واخللف أن املراد حباضرى املسجد احلرام أهل احلرم يعين ما أدخلت 

وقيل: حاضروا  . ماألميال نعم؟ ما أدخلت األميال؛ ومن كانوا يف خارج احلرم فليسوا من حاضرى املسجد احلرا

املسجد احلرام أهل املواقيت ومن دوم؛ وعلى هذا فأهل بدر من حاضرى املسجد احلرام ألم دون املواقيت؛ 

م وقيل: حاضرى املسجد احلرام أهل مكة ومن بينه ؛ تيقواحاضرى املسجد احلرام ألم دون املمن وأهل جدة 

وبني مكة دون املسافة، دون مسافة القصر وهي يومان؛ وعلى هذا فأهل جدة وأهل بدر ليسوا من حاضرى 

؛ وأهل حدة على هذا القول؟ أهل حدة دون جدة؛ يكونون على هذا القول؟ من حاضرى  املسجد احلرام

لى املذهب؛ جدة يومني عن املسجد احلرام ألم دون املسافة؛ أهل الشرائع؟ مسافة يومني؟ أي مسافة يومني ع

. طيب أهل الشرائع ؟ من حاضرى املسجد احلرام؛ ولكن األقرب  ؟ أيه باإلبل مسجد احلرام؛ مشيا باألقدام أو

القول األول: أن حاضرى املسجد احلرام هم أهل احلرم، هم حاضرون وأما من كان من غري أهل حرم فليسوا من 



ي ينضبط؛ فعلى هذا إذا متتع أهل جدة عليهم اهلدي أو ال؟ على حاضرين بل هم من حمل آخر؛ وهذا هو الذ

هذا القول؟ نعم، عليهم اهلدي؛ إذا متتع أهل الشرائع فعليهم اهلدي؛ أما أهل مكة ومن كان داخل األميال فليس 

ضرى عليهم هدي؛ فلو فرض أن أحدا من الناس حماد ملزدلفة وأتى بعمرة يكون متمتعا؟ ال ما يكون، ال ألم حا

املسجد احلرام، كل ما أدخلت األميال فهو من حاضرى املسجد احلرام وليس هلم متعة إمنا املتعة ملن مل يكن أهله 

طيب فإن كان شخص يف مكة للدراسة يدرس لكن وطنه يف الرياض أو يف مدينة مثال  . حاضرى املسجد احلرام

وقته يف مكة؛ لكن أهله ليسوا حاضرى املسجد ومتتع فعليه اهلدي؟ عليه؛ عليه اهلدي؟ نعم؛ طيب هو أكثر 

طيب إذا كان له مقران: يف  . يطان واملراد أن يكون مستوطنا يف مكةاحلرام وإقامته يف مكة ليست إقامة است

يف سكن يعين هو من أهل مكة وأهل طائف يف أيام احلر يروح للطائف ويف أيام الشتاء يكون  الطائف ويف مكة

رى املسجد احلرام؟ نعم؛ ال ما هو من حاضرى املسجد احلرام هو اآلن بني بني واهللا يف مكة هل هو من حاض

للذي ليس أهله حاضرى املسجد احلرام؛ فهنا  )) لمن لم يكن أهله حاضرى المسجد الحرام ((عوجل يقول: 

يف مكة قلنا: هو نقول إن نظرنا إىل مقره يف الطائف قلنا: ليس من حاضرى املسجد احلرام؛ وإن نظرنا إىل مقره 

؟ فليس من حاضرى املسجد  ؛ فنعترب األكثر: إذا كان أكثر إقامته يف الطائف نعم من حاضرى املسجد احلرام

الشيخ ؟ القول الثاين يا شيخ  السائل :  . ؛ وإن كان أكثر إقامته يف مكة فهو من حاضرى املسجد احلرام احلرام

هم يقولون من كان دون املواقيت كذا تعبريهم؛ الذي دون املواقيت معناه الذي يف امليقات نفسه ليس من  :

 أميال مكة احلرم  السائل : ؟ أي أميال الشيخ :؟  شيخ كم مسافة األميال السائل :  حاضرى املسجد احلرام .

؛ وهلذا اآلن يقولون إن مكة   مكة التنعيماألميال هي العالمات يسموا أمياال وختتلف أقرا إىل الشيخ :؟ 

؟ يعين خرجت عن حد احلرم مكة؛ ومن  ؛ اآلن فيه بيوت متصلة مبكة فهو وراء التنعيم نعم تعددت تنعيمها

  . جهة عرفة بعيدة جدا ألا مزدلفة كلها من احلرم؛ ومن جهة جدة إىل احلديبية بعيد كذلك



 فيه نظر ألنه يف احلقيقة هم من أهل مكة فقد يكون تبعا هلا هم من واهللا الشيخ :؟   يذحبون اهلدي السائل :

أهل مكة؛ صحيح ما هم من أهل احلرم اآلن لكنهم يعتربون من أهل مكة فالظاهر أم ال شيء عليهم؛ 

يستثنون؟ أي يقال هذا من أهل مكة واآلن من أهل مكة لكنه يف عهد الرسول عليه الصالة والسالم مكة ما 

الذي وضع األميال يقولون  الشيخ :؟  شيخ من الذي وضع األميال السائل : وال نصف احلرم . هي تصل

 ذلك لمن لم يكن أهله حاضرى المسجد الحرام واتقوا اهللا )) (( ((  . ابراهيم عليه الصالة والسالم بأمر اهللا

أوامره واجتناب نواهيه؛ هذا أحسن ما ؟ اختذوا وقاية من عذابه بفعل  تقدمت وتأيت كثريا؛ معناه )) واتقوا اهللا

واعلموا أن اهللا  (( ؛ قيل يف التقوى وأمجعهم أا اختاذ وقاية من عذاب اهللا تعاىل بفعل أوامره واجتناب نواهيه

اهللا اكرب ـ بعد أن أمر باهلدي بل أمر بكل ما سبق من املناسك أمر بتقواه وحذر من خمالفته  )) شديد العقاب

 )) (( واتقوا اهللا إن اهللا شديد العقاب ((اعلموا مثل كلمة انتبه؛ فهي أشد من قوله:  )) واواعلم ((فقال: 

يعين اعلموا علم يقني ينبين عليه االعتقاد أن اهللا شديد العقاب؛ شديد العقاب ملن؟ ملن عصاه  )) واعلموا

 ((مث قال:   ة أمر اهللا سبحانه وتعاىل.وخالف أمره ومل يقم بتقواه فإن اهللا شديد العقاب؛ ويف هذا حتذير من خمالف

احلج أشهر نعم؟ هنا فيه إشكال: ألن احلج أعمال واألشهر زمن نعم؟ احلج أعمال  )) الحج أشهر معلومات

واألشهر زمن فكيف يصح اإلخبار بالزمن عن العمل؟ ألن العمل قائم بالعبد والزمن ظرف ليس هو العمل نعم؟ 

ح هذا أو ال؟ أن خترب باليوم عن الصالة؟ ال، صاليت عمل واليوم زمن العمل؛ فلو قلت مثال: صاليت يوم؛ يص

احلج عمل واألشهر زمنه؛ لو كانت العبارة: احلج أشهرا معلومات كما يف قوله تعاىل: ((كتب عليكم الصيام كما  

 الحج أشهر ((كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون؛ أياما معدودات)) ذاك ما فيه إشكال؛ لكن هنا قال: 

فعرب باألشهر أو أخرب باألشهر عن العمل؛ قال بعضهم: إنه على حذف مضاف والتقدير: احلج حج أشهر  ))

 ؛ معلومات؛ احلج حج أشهر يعين معلومات وال يكون يف غريها خبالف العمرة فإن العمرة تكون يف كل وقت

احلج ذوا أشهر معلومات   ، وإمنا احلج ذوا أشهر معلومات وقيل إا على تقدير مضاف ليس تقديره حج



فحذف املضاف وأقيم املضاف إليه مقامه وهذا كثري يف اللغة العربية؛ إمنا على كل حال احلج أشهر يعين ال 

وقيل:  . يكون احلج إال يف أشهر معلومات وهي شوال وذوا القعدة وعشر من ذي احلجة عند أكثر أهل العلم

ا، كل للحجة عند آخرين من أهل العلم وهو مذهب مالك وهو الصحيح؛ ألن كلمة أشهر مجع احلجة كله

وأقله؟ ثالثة، وأقله ثالثة هذا املعروف يف اللغة العربية وال يطلق اجلمع على اثنني أو على اثنني وبعض الثالث إال 

رين والعشرة أيام يرد على هذا إشكال ؛ وهنا ال قرينة تدل على ذلك ألم إن جعلوا أعمال احلج يف الشه بقرينة

أو ال؟ نعم؛ مىت يبدأ احلج؟ يبدأ احلج فعال من الثامن ما خنرج إىل مشاعر احلج إال يف اليوم الثامن وأيضا ينتهي 

بالثالث عشر ما هو بالعاشر فبذلك كان قول الراجح أنه ثالثة أشهر ألنه موافق للجمع؛ وفائدته أنه ال جيوز 

ج إىل ما بعد شهر ذي احلجة إال لعذر؛ هذا الفائدة؛ لو أخرت طواف اإلضافة مثال إىل شهر تأخري أعمال احل

البد أن يقع يف أشهر  )) الحج أشهر ((احملرم قلنا هذا ال جيوز ملاذا؟ ألنه ما هو يف أشهر احلج واهللا يقول: 

فالصواب أن األشهر املعلومات هي:  احلج؛ لو أخرت احللق إىل ما إىل حمرم فهذا ال جيوز ألنه تعدى أشهر احلج؛

طيب هل هذه  . ؛ القعدة بالفتح أفسح واحلجة بالكسر أفسح على العكساحلجة واشوال، وذوا القعدة ، وذ

؟ اثنان من أشهر احلرم ومها: ذوا القعدة وذوا احلجة؛ وواحد ليس منها وهو: شوال؛  األشهر من األشهر احلرم

، وذو القعدة شهر احلج وحرم، وذي احلجة شهر احلج وحرم، وحمرم شف رمضان شهر صيام؛ شوال شهر حج

نعم وظاهر اآلية أن  الشيخ :؟  شيخ ما ميكن نوجه اآلية بدون تقدير هذه السائل : . حرم وليس حبج أي نعم

 )) من ؛ (( )) فمن فرض )) (( فمن فرض فيهن الحج فال رفث ((مث قال تعاىل:   . احلج هو األشهر نفسه

الضمري يعود إىل األشهر، أشهر احلج؛ وقد أمجع العلماء يف ))  فيهن ((فعل الشرط؛  )) فرض ((اسم شرط و

احلج بعد ظهور الفجر من اليوم العاشر ما ميكن أو  ضهذا الضمري أن املراد بالكل البعض إذ ال ميكن أن يفر 

ال، ما ميكن ألنه  لعاشر من ذي احلجة؟اإلنسان احلج بعد طلوع الفجر من اليوم ا ضميكن؟ هل ميكن أن يفر 

هذا ليس على عمومه ليس عاما لكل  )) فمن فرض فيهن ((فات (احلج عرفة ) ويفوت بطلوع الفجر؛ إذا 



؛ مىت يكون الفرض؟ من أول ليلة من شوال إىل ما للحج بعد طلوع الفجر من يوم العاشر ضأشهر ألنه ال فر 

(( مجلة:  )) فال رفث (( الوقوف بعرفة هذا الذي ميكن فرض احلج فيه؛قبل طلوع الفجر بزمن يتمكن فيه من 

هذه  )) فال رفث وال فسوق ((أين خرب ال؟ بل فيها قراءتان فيها: ))  فال رفث ((جواب الشرط  )) فال رفث

راءتان يف أما جدال فإما بالبناء على الفتح على القراءتني؛ فالق )) فال رفث وال فسوق ((قراءة؛ قراءة أخرى: 

فهي  )) وال جدال ((,  أما  )) فال رفث وال فسوق (وقراءة: ( )) فال رفث وال فسوق ((الكلمتني األوليني 

؛ إن قلنا: فال رفث منه فالضمري يعود على  أي فال رفث منه؛ أو فال رفث فيه )) فال رفث ((بالفتح نعم؛ 

الفارث؛ وإن قلنا: فيه فالضمري يعود على احلج؛ فمن فرض فيهن احلج فال رفث فيه أي يف احلج؛ أو فمن فرض 

ال سيما على قراءة  )) وال جدال في الحج ((فيهن احلج فال رفث منه أي من الفارث؛ ولكن يؤيد األول قوله: 

؟ يقول العلماء إنه  طيب ما هو الرفث  ؛ )) فال رفث وال فسوق وال جدال في الحج ((الفتح بالثالثة: 

والنظر؛ وقد حرم النيب عليه الصالة والسالم عقد النكاح وحرم اجلماع ومقدماته هذا الرفث؛ مقدماته كاللمس 

ج أعظم من باب أيضا خطبة النكاح يعين كل ما ميكن أن يوصل إىل اجلماع فهو حمرم يف باب احلج؛ باب احل

الصيام؛ باب الصيام جيوز فيه التقبيل، وجيوز عقد النكاح، وجتوز اخلطبة خطبة النكاح لكن يف احلج ال، كل ما 

الرفث قلنا إنه اجلماع ومقدماته، وكل  . يتعلق بالنساء فإنه ممنوع واحلكمة من ذلك: ليبقى القلب فارغا للنسك

سالم حرم عقد النكاح، وحرم اخلطبة خطبة املرأة؛ فقال النيب عليه الصالة ما يديره حىت أن النيب عليه الصالة وال

 عرفتم ) ال ينكح المحرم وال ينكح وال يخطب (والسالم فيما صح عنه من حديث عثمان رضي اهللا عنه قال: 

كاللمس والتقبيل ؟ إذا الرفث اجلماع ومقدماته ووسائله نعم؟ مجاع ومقدماته ووسائله؛ اجلماع معروف، مقدماته:  

؛ وهل الكالم ما يتعلق بالنكاح من ذالك أو ال؟ حيتمل أن يكون من  ؛ ووسائله: كالعقد واخلطبة وما أشبه ذلك

ذلك كما يتحدث الناس فيما بينهم باجلماع وما تتعلق به؛ وحيتمل أنه ليس منه إال حبضرة النساء كما قال ابن 

وذلك  له: كيف تقول هذا وأنت حمرم؟ فقال: إمنا ذلك حبضرة النساء)وقد أنشد بيتا فقيل  :عباس رضي اهللا عنه



ألنه حبضرة النساء الشك أن الشهوة أكثر مما إذا كانت النساء غائبة؛ ذكر النساء بدون حضور النساء هذا قد ال 

وال  (( وقوله: . وإن كان األوىل التنزل منه السيما للشاب نعم )) فال رفث ((يكون داخال يف قوله تعاىل: 

 ((ما هو الفسوق؟ قال بعضهم: إن الفسوق هو الذبح لغري اهللا نعم؟ هو الذبح لغري اهللا؛ لقوله تعاىل:  )) فسوق

؛ وقال بعضهم: بل الفسوق املعاصي كالغيبة والنميمة لقول الرسول عليه الصالة  )) أو فسقا أهل لغير اهللا به

 ((وقال آخرون: بل الفسوق كل املعاصي؛ لقول اهللا تعاىل:  ) سباب المسلم فسوق وقتاله كفر (والسالم: 

وهذا القول أصح؛ وقال اآلخرون:  )) ولكن اهللا حبب إليكم اإليمان وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان

 (( والنهي عن الرفث خاص باإلحرام )) فال رفث ((إن املراد بالفسوق حمظورات اإلحرام فقط؛ ألن اهللا قال: 

يعين يتناول حمظورات اإلحرام؛ ولكنه تقدم لنا مرارا وتكرارا أنه كلما كانت اآلية صاحلة للعموم فهو  )) قوال فسو 

أوىل؛ فنقول املراد بالفسوق الذي ى اهللا عنه يف هذه اآلية هو اخلروج عن طاعة اهللا بأي معصية من املعاصي؛ 

حلق الرأس، والطيب، تغطية الرأس وما أشبه  فيشمل يف ذلك يشمل ذلك بأول مرتبة حمظورات اإلحرام مثل:

فيدخل فيه  )) ال تقتلوا الصيد وأنتم حرم (( ؛ ذلك؛ ال يلبس القميص وال السراويل وال الربانس وال والعمائم

حمظورات اإلحرام؛ يدخل فيه الغيبة أو ال؟ يدخل الغيبة؛ يدخل الغش يف البيع والشراء، يدخل الكذب، يدخل 

الستهزاء باملسلمني، يدخل احتقار املسلمني مثل أن ترى شيخا كبريا أو عجوزا أو أحدا متعبا النميمة، يدخل ا

وال جدال  ((وقوله:  . )) وال فسوق ((فتضحك منه أو تستهزئ به أو ما أشبه ذلك كل هذا داخل يف قوله: 

ال جدال في  ((؛ اختلف املفسرون يف قوله:  ال جدال يف احلج  ؟ نعم))  وال جدال ((قوله:  )) في الحج

هل املعىن: ال جدال يف أحكامه؟ أو أن املراد باجلدال املنازعات واخلصومات اليت تقطع بني الناس؛ ))  الحج

والصواب؟ الصواب: العموم سواء كان ذلك اجلدال يف أحكام احلج أو يف غريه؛ يف أحكام احلج مثل ما يتنازع 

ن حنن حجنا أفضل من حجكم حنن وقفنا بعرفة وأنتم ما وقفتم وما أشبه ذلك نعم؟ أو جيادل أهل اجلاهلية يقولو 

يف أحكام احلج بأن هذا حرام أو هذا حالل أو ما أشبه هذا؛ وال جدال أيضا منازعات بني الناس فيما بينهم 



اء أو عند اخلباز ينتظرون وهذا يقع كثريا يف احلج، الذي حيج يعرف النزاعات وكثرة خصومات لو يقفون عند امل

اخلبز نعم؟ جتادلت يضغط واحد على الثاين جيعل يصري قبله فيحصل اجلدال؛ سيارات أيضا إذا تزامحت حصل 

وال جدال في  ((اجلدال؛ فاجلدال يف احلج أكثر ما يكون وهلذا حث اهللا تعاىل النهي عن اجلدال فيه فقال: 

رث االنفعال النفسي واالنشغال ذا اجلدال عن العبادة اليت هو واحلكمة من ذلك هو أن اجلدال يو  )) الحج

 ؛ واجلدال كما تعرفون ما يتوقف من انشغال القلب فيه على وقت اجلدال فقط وإمنا ينسحب على ما بعدهفيها

جتده يفكر ليت     نعم؟ ليت ضربته على وجهه ليت فعلت كذا ليت فعلت كذا نعم؟ فيبقى مع نفسه يف صراع 

ب عنه اخلشوع الذي من أجله جاء تاركا أهله ووطنه وماله من عبادة اهللا عزوجل؛ وهلذا منع الشرع من كل ويذه

وال ((  ؛ معاملة تؤدي إىل النزاع وإىل العداوة والبغضاء؛ فالنجش حمرم السبب؟ يؤدي النزاع والغش حمرم كذلك

أدع  ((ما اجلمع بينها وبني قوله تعاىل: طيب هل هذه اآلية على عمومها؟ فإن قلت نعم ف )) جدال في الحج

وجادهلم باليت هي أحسن نعم؟ إن  )) إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن

املراد من املنازعات يف األمور الدنيا فقط فال إشكال وال ترد عليها ))  وال جدال في الحج ((قلت إن قوله: 

فنقول طريق اجلمع بينهما  )) وجادلهم بالتي هي أحسن ((اآلية؛ وإن قلت إا عام وردت عليك اآلية هذه: 

ص أن نقول: إن بني اآليتني عموما وخصوصا مطلقا وال وجهيا؟ أو ما نعرف الوجهي واملطلق؟ العموم واخلصو 

عام مطلقا وحده  :عامة من جهة وخاصة من جهة؛ والعموم وخصوص مطلقة الذي هالوجهي الذي معناه: وحد

   والثانية أخص مطلقا عرفتم أو حنتاج إىل مثال؟ حيتاج إىل مثال؛ قال النيب عليه الصالة والسالم يف  



  
 

يوصيكم اهللا في  ((وقال اهللا تعاىل:  . فال جتب الزكاة إال فيما مخسة أوسق فأكثر ؛أول عاما والثاين خاصا

هذا عام يف الولد سواء كان موافقا ألبيه يف الدين أو خمالفا؛ وقال يف  )) أوالدكم للذكر مثل حظ األنثيين

 هذا خاص ) المسلم الكافر وال الكافر المسلمال يرث  (:  ويف احلديث ) ال يرث المسلم (حديث آخر: 

)  ال صالة بعد العصر حتى تغرب الشمس ( ؛ قال النيب عليه الصالة والسالم: ؛العموم واخلصوص من وجه

؛ وقال عليه الصالة والسالم:  وبعد العصر خاص باعتبار الوقت بعد العصر ،هذا ال صالة عام يف كل الصلوات

إذا دخل أحدكم املسجد هذا عام يف مجيع )  فال يجلس حتى يصلي ركعتينإذا دخل أحدكم المسجد  (

األوقات وفال جيلس حىت يصلي ركعتني خاص يف ماذا؟ يف حتية املسجد فهذان بينهما عموم وخصوص من وجه؛ 

وجادلهم  ((؛  عامة يف مجيع اجلدال وخاصة مباذا باحلج )) ال جدال في الحج ((هذه اآلية:  . ؟ نعم واضح

؟ نقول: الظاهر أننا  ؛ فأيهما نقدم عامة يف كل األحوال ولكنها خاصة يف اجلدال يف الدين )) بالتي هي أحسن

نقدم هنا آية الدعوة إىل اهللا وأن اجلدال يف الدين إذا مل ميكن تأجيله إىل ما بعد انتهاء النسك فإنه ال بأس به؛ 

فإذا مل ميكن تأجيله إن أمكن تأجيله فهو األوىل؛ كيف  ؛ رد الباطل وإثبات احلقألن اجلدال يف الدين فرض ل

يفوت بفواته وحبيث يكون هذا اادل موجودا معي حىت أمت  ؟ حبيث ال يتعلق بعمل يف النسك أمكن تأجيله

؛ أو كان يف مسألة تتعلق بالنسك وتفوت فإنين  النسك فإن كان هذا الذي جيادل بالدين ما أجله إال اآلن

ومكابرة وعرفت من صاحيب أنه ال يريد إال االنتصار إذا وصل احلد  ؛ نعم ؟ باليت هي أحسن مباذا أجادله ولكن

   . ؟ إىل املمارات ما صار املراد ا الوصول إىل احلق برأيه فحينئذ أمسك ألن املسألة وصلت إىل أي شيء

 

  



  
 

وما  ((ملا ى عن هذه الشروط انتقل إىل األمر باخلري فقال:  )) وما تفعلوا من خير يعلمه اهللا ((مث قال تعاىل: 

يعلمه  ((؛ وجواب الشرط:  )) تفعلوا ((؛ فعل الشرط:  هذه مجلة شرطية كما ترون))  تفعلوا من خير يعلمه

 (( نبدأ الدرس اآلن إن شاء اهللا ـ ,   وجل وإمنا قال اهللا عز )) وما تفعلوا من خير يعلمه اهللا ((فلهذا    )) اهللا

 ومن خير )) (( ما ((وأداة الشرط:  )) تفعلوا ((؛ فعل الشرط فيها:  اجلملة هذه شرطيةوما تفعلوا من خير )) 

وما تفعلوا من  ((؛ وهذه بينت:  شرطية مبهمة املوصول))  ما (( ؛ ألن بيانية تبني املبهم مطلق))  من )) ((

هذا جواب  )) يعلمه اهللا ((؛  وخري نكرة يف سياق الشرط فيشمل كل خري سواء كان كثريا أو قليال )) خير

وجل وليس الغرض من هذا بيان إحاطة اهللا به علما لكن املقصود بذلك احلث على فعل  الشرط يعلمه اهللا عز

عشر أمثاهلا إىل سبع مائة ضعف إىل ؛ ألن اهللا تعاىل إذا يعلمه فإنه ال يظلم فاعله بل جيازيه احلسنة ب اخلري

فالغرض إذا أو املقصود ذه اجلملة احلث على فعل اخلري؛  )) وما تفعلوا من خير يعلمه اهللا ((؛  أضعاف كثرية

؟ وزادوا أو وزيدوا  تزودوا اختذوا زادا وليست من الزيادة لو كانت للزيادة لقيل وتزودوا )) ((وهلذا قال بعدها: 

؛ وزاد  ؟ الطعام والشراب ؛ زاد اجلسد مثل ؛ زادا للجسد وزادا للقلب اد يعين اختذوا زادا ألنفسكمولكنها من الز 

كأنه قال سبحانه وتعاىل:   )) فإن خير الزاد التقوى ((؟ قال:  وأيهما أفضل القلب اإلميان والعمل الصاحل

وجل وهي اختاذ وقاية من عذابه بفعل أوامره  ؛ ولكن خري الزاد التقوى أي تقوى اهللا عز وتزودوا فإن يف الزاد خريا

؛  ؛ أا اختاذ وقاية من عذاب اهللا بفعل أوامره واجتناب نواهيه ؛ هذا أمجع ما قيل يف التقوى واجتناب نواهيه

يبني آدم قد أنزلنا  ((بهها من بعض الوجوه قوله تعاىل: يش )) وتزودوا فإن خير الزاد التقوى ((:  وقوله

هذا اللباس املعنوي  )) ولباس التقوى ذلك خير (( هذا لباس احلسي )) يواري سوءاتكم وريشاعليكم لباسا 

اتقون  )) واتقون ((مث قال: ))  فإن خير الزاد التقوى ((؛ قال:  نعم الذي يكسوا به اإلنسان عورته الدينية

ملا حث على التقوى  )) ولي األلبابواتقون يا أ ((؛  فعل أمر والنون للوقاية والياء املفعول به حمذوف للتخفيف

؛ فأويل مبعىن أصحاب   أي يا أصحاب العقول )) يا أولي األلباب ((:  ؛ وقوله ورغب فيها أمر به طلبا خلريها



  
 

؛ ألباب مجع لب وهو  أصحاب الفضل والسعة )) وال يأتل أولوا الفضل منكم والسعة ((كما قال تعاىل: 

إىل أصحاب العقول ألم هم الذين يدركون فائدة التقوى ومثرا أما السفهاء فال ؛ ووجه اهللا تعاىل األمر  العقل

؛ فاخلطاب موجه إىل أويل األلباب ال ألن التقوى ال جتب إال عليهم ولكن ألم هم الذين يقدرون  يدركوا

ليس عليكم  (( : اهللا تعاىل مث قال  . )) واتقون يا أولي األلباب ((؛  األمور ويعرفون مثراا وميتثلون أمر اهللا

ملا أمر  )) ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضال من ربكم ((:  وقوله,  )) جناح أن تبتغوا فضال من ربكم

ارة أثناء حج صار علي يف ذلك جت: أنا إذا محلت  بالتزود وبني أن خري الزاد التقوى وأمر بالتقوى قد يقول قائل

ليس  ((وجل أن ذلك ال يؤثر وأنه ليس فيه إمث  ؛ فبني اهللا عز احلج ر يفجتاالالصحابة من ا جإمث وهلذا حتر 

 ((؛ كقوله تعاىل:  ، وتطلبوا الرزق بالتجارة املراد به أن تبتغوا الرزق )) عليكم جناح أن تبتغوا فضال من ربكم

نتشروا في فإذا قضيت الصالة فا ((:  وكقوله تعاىل )) وآخرون يضربون في األرض يبتغون من فضل اهللا

أي أن تطلبوا ))  ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضال من ربكم ((:  فهنا قال )) األرض وابتغوا من فضل اهللا

وجل يف أموالكم؛ وهذه هذا اإلطالق مقيد بالنصوص األخرى اليت تدل على أنه البد من أن  زيادة من اهللا عز

؛ لو قال إنه  ؟ نعم فضال من اهللا مبعصيته فعليه جناح؛ فلو اجتر اإلنسان وطلب  يكون االجتار على سبيل احلل

؛ إذا لو أن اإلنسان  طالقات هذه مقيدة بنصوص أخرىاإل؛ ف ، عليه جناح ؟ نعم سيتجر بالدخان عليه جناح

؛ كانوا باألول حيملون  ، أي نعم جائز إذا كان مباح ؟ نعم جائز يف أثناء حجه محل شيئا يبيعه هناك جائز وال ال

التمر إىل مكة ويتجرون به، وحيملون الدهن وإىل اآلن وهم حيملون أنواع األقمشة وأنواع الفرش وسجاجيد يبتغون 

لطلب التجارة وال  يف أثناء أدائك احلج ؛ وكذلك ال بأس أن تشرتي من مكة وجل ال بأس به الفضل من اهللا عز

أبغى قائل:  ، لو قال ؟ نعم سيارته وهو يريد احلجحرج فهذا مما رخص اهللا فيه؛ هل مثل ذلك أن يؤجر اإلنسان 

س يتوهم إن ما له ؛ بعض النا ؟ اجلواب نعم جائز وال حرج أروح أأجر سياريت هل جيوز أجرها وأنا أحج عليها

؛ نقول بل لك أجر ألنك لو شئت لسافرت بالسيارة وحججت بالعامل ومل حتج أنت؛  يدور األجرةأجر إذا صار 



  
 

؛ ما ينقص ذا األجر؟ اهللا أعلم بالنيات قد ينقص وقد ال ينقص إمنا الشك  أردت احلجفلما حججت كنت 

ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضال من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا اهللا  ((  . إن اخلالص أكمل

إذا أفضتم أصل اإلفاضة االندفاع ومنه إفاضة املاء ومنه اإلفاضة يف احلديث أي الكالم  )) عند المشعر الحرام

؛ والتعبري بأفضتم يصور لك هذا املشهد كأن الناس أودية  ؛ ومعىن أفضتم أي دفعتم من عرفات واالستمرار فيه

 )) إذا أفضتم من عرفات (( يف السيارات كأا أودية وشعبان؟ وهو كذلك اآلن حىت إىل اآلن حىت  تندفع نعم

؛ وهلذا يقول النحويون إن  ؛ فاالسم مجع واملسمى واحد ؛ مجع لفظا غري مجع مسمى عرفات مجع وليس جبمع

 )) إذا أفضتم من عرفات ((:  ؛ وقوله مثل إن عرفات ملحق باجلمع املؤنث السامل وليس مجع مؤنث ساملا نعم

: قيل ألن الناس يعرتفون هناك بذنوم  ي عرفات لعدة مناسباتعرفات اسم موقف معني معلوم للمسلمني ومس

: ألن الناس يتعارفون بينهم إذ أنه مكان واحد جيتمعون فيه يف النهار  ؛ وقيل وجل أن يغفر هلم ويسألون اهللا عز

إن  ؛ وقيل: ؛ وقيل: إن جربيل ملا علم آدم املناسك ووصل إىل هذا قال عرفت فقال عرفت فيعرف بعضهم بعضا

، والشيء املرتفع يسمى  : ألا مرتفعة على غريها ؛ وقيل آدم ملا أهبط إىل األرض وزوجته تعارفا يف هذا املكان

؛ وكل  ومنه عرف الديك ألنه مرتفع )) نادى أصحاب األعراف رجاالو  ((؟  ؛ ومنه أهل األعراف نعم عرفا

هو األقرب هذا واألول أنه مسي ألن الناس يعرتفون ؛ وعندي واهللا أعلم أن هذا  شيء مرتفع يسمى ذا االسم

؟ هذا املشعر  ، أرفع األماكن اليت حوله؛ هذا املشعر حالل وال حرام فيه هللا تعاىل بالذنوب وألنه أرفع ما حوله

الحج  (:  حالل خارج احلرم ومع ذلك فهو احلج شف احلكمة هو احلج كما قال النيب عليه الصالة والسالم

إليه من احلل،  ، أن يرجع الناس كمة من ذلك ألجل أن يرجع الناس إىل البيت العتيق من احللاحل ) عرفة

وجل فرض  ؟ من احلرم ولكن اهللا عز ؛ لو ال وقوف الناس بعرفة لقصد الناس البيت من أين يقصدونه من احلل

عائشة ملا أرادت العمرة أن حترم من ؛ ومن مث أمر النيب عليه الصالة والسالم  الوقوف بعرفة ليقصد البيت من احلل

 )) فإذا أفضتم عرفات ((.  ؟ من احلل فيصح القصد نعم ؟ من التنعيم ألجل أن تأيت إىل احلرم من أين أين



  
 

ما  الطالب :؟  شجرة فقطعها فهل عليه بدنة أو بقرة أو شاة واحد يسأل هو حمرم يف عرفات وأنه وجد طيب فيه

؟ ألنه حل والشجر يتعلق التحرمي فيه إذا كان يف داخل األميال  ؟ ملاذا د من هذهوال واح الشيخ :؛  عليه شيء

الفاء هنا واقعة يف جواب الشرط؛  )) فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا اهللا عند المشعر الحرام (( . نعم

؛ باللسان وال باجلنان ؟  اذكروا اهللا باللسان )) إذا أفضتم فاذكرواف ((:  وقوله )) فاذكروا اهللا ((؛  والشرط إذا

ومن مث ملا نزل النيب صلى اهللا عليه وسلم ليبول  )) فإذا أفضتم فاذكروا ((باللسان والقلب واجلوارح وهلذا قال: 

ألن الصالة من أعظم الذكر كما  ) الصالة أمامك( يف أثناء الطريق قال له أسامة الصالة يا رسول اهللا فقال: 

يعين الذكر الذي فيه  )) إن الصالة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر اهللا أكبر وأقم الصالة ((قال تعاىل: 

؛ فلما بلغ  وجل أمرنا أن يبادر بذكره من حني اإلفاضة ؛ فهي أفضل ما يكون من الذكر؛ واهللا عز أكرب وأعظم

الرحل وبعد االنتهاء من النيب عليه الصالة والسالم مبزدلفة أذن لصالة املغرب وأقام وصلى املغرب فورا قبل حبس 

يشمل ذكر القلب واللسان واجلوارح  )) فاذكروا اهللا ((؛ إذا فيشمل  صلى العشاء حتط رحله مثصالة املغرب 

 ((؛ وقوله:  ومنه: الصالة ، صالة املغرب والعشاء أول ما تصل مث صالة الفجر والدعاء بعدها عند االنصراف

و مصدر اسم مكان وهو املكان الذي تؤدى فيه شعرية من شعائر اهللا املشعر مكان الشعرية فه )) عند المشعر

، حرام يعين ذوا احلرمة ألنه داخل  يعين ذوا احلرمة )) الحرام ((؛ وقوله:  وجل؛ وهو املبيت يف املزدلفة عز

 ((:  قال؟ شف مشعر احلرام مسى اهللا مشعرا لكن املسجد يسميه اهللا تعاىل املسجد احلرام وهنا  األميال نعم

فقد يستفاد منه أن املسجد احلرام الذي تضاعف فيه الصالة إمنا املسجد نفسه وإال لكان  )) المشعر الحرام

قال العلماء إن هذا الوصف وصف قيدي وليس  )) الحرام ((:  ؛ وقوله هذا أيضا مسجدا ألنه مكان عبادة

ف صفة الكاشفة وبني الوصف التقييدي ؛ وأظن مر علينا الفرق بني وصف الكشفي الذي يكش وصفا كاشفا

؛ وهلذا قال العلماء إن املشعر مشعران:  هنا يراد به القيد ليخرج املشعر احلالل وهو عرفة الذي يراد به القيد

: ملاذا  كلمة عند قد يقول القائل))  فاذكروا اهللا عند المشعر الحرام ((؛  حالل وهو عرفة وحرام وهو مزدلفة



  
 

؛ ذلك ألن املشعر احلرام ـ واهللا أعلم ـ هو الذي وقف عنده الرسول  : عند اهللا يف املشعر بل قال : فاذكروا مل يقل

عليه الصالة والسالم حينما وقف عليه حينما صلى الفجر فيكون الذي عنده كله من املشعر وهلذا قال النيب عليه 

؛ ومزدلفة عامة الناس اآلن يظنون أا  مزدلفة كلها موقف ) وقفته هنا وجمع كلها موقف (:  الصالة والسالم

 ((  . ما حول املشعر وليس كذلك فإن املزدلفة واسعة تصل إىل قريب من مىن ما بينه وبني مىن إال وادي حمصر

اذكروا اهللا عند المشعر  ((أمر بالذكر مرة أخرى لكن ألجل التعليل الذي بعده  )) كما هداكم واذكروه

ال تظن أن هذا تكرار ال فائدة منه بل هو تكرار لفائدة وهو بيان العلة من األمر  )) الحرام واذكروه كما هداكم

؛ فالكاف هنا ليست للتشبيه  ؛ وهلذا الكاف هنا للتعليل اذكروا اهللا هلدايته إياكم ؟ اهلداية بالذكر؛ ويش العلة

: أثبت لنا شاهدا على  قال قائل؟ مصدرية يؤول الفعل بعدها مبصدر فإذا  ولكنها للتعليل وما ويش إعراب ما

حممد وعلى التحيات : اللهم صل على  الطالب :؟  ؟ فهل ميكنكم أن تأتوا بشاهد أن الكاف تأيت للتعليل نعم

؛  براهيمإحممد وعلى آل حممد كما صليت على اللهم صل على  الشيخ :؛  براهيمإآل حممد كما صليت على 

كما أرسلنا فيكم رسوال يتلوا عليكم  ((علينا فيما سبق يف القرآن:  ؛ وكذلك مر براهيمإأي ألنك صليت على 

ما يظهر من   السائل : . فالكاف للتعليل تأيت يف اللغة العربية بكثرة))  آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب

 الشيخ :؛  التحيات ميكن أن يقول قائل صلي عليك يعين  : سائلال ؟ نعم الشيخ :؟  التحيات يا شيخ

إذا للتعليل يعين   الشيخ : ؛ ؛ هذا ما يظهر يف القرآن قد صليت على ابراهيم؛ أيه  السائل :كصالتك علي؛ 

 ((:  ؛ وقوله براهيم فصل على حممد فهو توسل إىل اهللا تعاىل بفعل سبق منه نظري ما سألتإألنك صليت على 

: هداية  مير علينا كثريا أن اهلداية نوعان )) هداكم ((قوله:  )) واذكروه كما هداكم ((نعم  )) كما هداكم

هذه هداية  )) وأما ثمود فهدينهم فاستحبوا العمى على الهدى ((؛ قال اهللا تعاىل:  الداللة؛ وهداية التوفيق

؛ فأنت تذكروا اهللا  يشمل املعنيني مجيعا يعين هداية الداللة وهداية التوفيق))  كما هداكم ((أيش؟ الداللة وهنا 

 إن كنتم من قبله لمن الضالين ((مث قال:  . لشكر نعمته عليه باهلدايتني هداية العلم وهداية التوفيق وجل عز



  
 

 الشيخ :؛  ال يصح  الطالب : ؟ ؛ إن شرطية وكنتم فعل الشرط صح إن شرطية وال تستعجلوا حنن نشوف ))

نعم صح إن هذه خمففة  الشيخ :؛  وإن كنتم من قبله ملن الضالني فهداكم حمذوف الطالب :؟  ال، كيف؟ ويش

: وإنكم من قبله ملن الضالني؛ خمففة من الثقيلة نعم؛ امسها  ؛ إذا التقدير الفارغة من ثقيلة بدليل وجود الالم

ضمري الشأن حمذوف وسبق أن بعض النحويني يقدر ضمري الشأن بضمري مفرد مذكر غائب ويقول التقدير: وإنه 

 ؛ يعين: وإنكم كنتم من قبله ملن الضالني أن ضمري الشأن يقدر مبا يناسب املقام؛ وسبق أن الصواب  أي الشأن

؟  فيه تذكري لنعمة اهللا تعاىل ذه اهلداية حيث إنكم كنتم قبل )) واذكروه كما هداكم وإن كنتم ((؛ ويف قوله: 

علم احلق أصال ؛  ؛ والضال عن جهل معناه الذي ما ؛ والضال يشمل الضال عن جهل والضال عن علم ضالني

؟  ؛ العرب من قبل هذا الدين ضالون والضال عن علم الذي أضاع الطريق الذي ينبغي أن يسلكه وهو الرشد

؛ قريش ما تروح عرفة ما  ؟ منهم من عن جهل ومنهم من عن علم فمثال ، ضالل عن جهل وال عن علم نعم

ألننا حنن أهل احلرم كيف نروح نقف هناك يف احلل تفيض من عرفة وإمنا تقف يوم عرفة يف مزدلفة أليش؟ قالوا 

رج من حرم آمن ونقف يف حل ال ما ميكن هذا غري ممكن فيقفون يف مزدلفة وال يفيضون من حيث أفاض خن

د يكون عن عناد وأم يعلمون وهذا من جهلهم ق )) وإن كنتم من قبله لمن الضالين ((:  ؛ وهلذا قال الناس

قبل من؟  )) وإن كنتم من قبله (( ؛ وقوله: م كان يقف هناك وقد يكون عن جهلبراهيم عليه السالإأن 

 ؛ من قبله من قبل القرآن يعود قبل اهللا ، ما ميكن ؟ من قبل اهللا ما ميكن ؟ أي من قبل اهللا يعود على من الضمري

 ((؟ طيب من قبله من قبل اهلدى  ؛ من قبله ن قبل الرسول يصلح ؟ أي نعم ؟ من قبله من قبل القرآن صح

 ؛ كل ذلك حيتمل وكل متالزم أي من قبل هذا اهلدى ملن الضالني))  كما هداكم وإن كنتم من قبله اذكروا اهللا

؛ فإذا هذا يعين نقول باختالف مرجع  ؟ من القرآن ومن النيب صلى اهللا عليه وسلم ؛ فاهلدى من أين جاء

بعضهم جاهل فهم من قبله من قبل إنزال القرآن   . هذه املراجع مراجع الضمريالضمري مؤداهم واحد للتالزم بني 

أو من قبله من قبل حممد وكما قلت لك قلت إا متالزمة ألن القرآن فيه اهلدى وحممد صلى اهللا عليه وسلم 



  
 

ال،  الشيخ :؟  من كذلك )) وإن عزموا الطالق ((قلنا إن ليس شرطية ففي قوله:   السائل :  . جاء باهلدى

لشرطية وإن املخففة ؛ ال ال بينهما فرق ألن إن املخففة ؛ إن ا إن شرطية )) إن عزموا الطالق ((هذه شرطية 

؛ وهلذا  ؛ إن للتوكيد تنصب االسم وترفع اخلرب ؛ إن املخففة هي إن واحد لكنها ختتلف حسب العمل وإن النافية

  السائل : . ) خربها أي نعم) إن كنتم من قبله لمن الضالين ((إن خمففة من الثقيلة ومجلة  إن كنتم )) ((

أي نعم ختفيف على ؛ فيه ختفيف على  الشيخ :له فائدة حنوية أو؟   السائل :؟  نعم الشيخ :؟  شيخ له فائدة

ثم أفيضوا من حيث أفاض  ((  . لنفس العامل الذي هي إن؛ وفيه ختفيف من جهة حذف امسها أي نعم

هذه اجلملة اختلف فيها املفسرون فمنهم  )) ثم أفيضوا ((قوله:  واستغفروا اهللا إن اهللا غفور رحيم ))الناس 

؟  ويكون اخلطاب هنا ملن )) ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس : ((من قال: أفيضوا من عرفة بدليل قوله

واضح أن  )) أفاض الناس(( من حيث ؛ فمن قوله:  ؛ وهذا الرأي من جهة واضح ومن جهة مشكلة لقريش

فإذا أفضتم من عرفات  ((:  بعد أن قوله )) ثم أفيضوا ((؛ لكن قوله:  ؟ من عرفات املراد أفيضوا من أين

؛ واإلفادة من  ؟ أن مث للرتتيب ؟ وجه اإلشكال ، مشكل نعم مشكل )) فاذكروا اهللا عند المشعر الحرام

: إن أفيضوا من عرفات أن الذي فاض من  ظاهر السياق إذا قلنا؛ و  ؟ قبله عرفات قبل املشعر احلرام وال بعده

عرفات تكون بعد مزدلفة والواقع خالف ذلك فأجابوا عن هذا جبوابني؛ اجلواب األول: أن الرتتيب هنا ترتيب 

وجل  ، يعين أن اهللا عز ؟ نعم ؛ أنتم معي ، ترتيب ذكري ال ترتيب زمين حكمي ذكري ال ترتيب زمين حكمي

هذا رتبه بالذكر فقط ال أنه مرتب عن راتب الزمن واحلكم ألن الزمن واحلكم سابق عليه وليس متأخرا عنه؛ ذكر 

؟  ؛ وأبوه وجده قبله وال بعده"  إن من ساد ثم ساد أبوه ثم ساد من بعد ذلك جده"  فيكون كقول الشاعر:

فإذا أفضتم  ((:  ا عطف على قولههذ ))  ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس ((قبله طيب؛ ثانيا: أن قوله: 

فمن كان منكم مريضا أو  (( من عرفات من حيث أفاض الناس  كأنه قال: مث لتكن إفاضتكم  على عرفات ))

يستفاد من هذه اآلية: جواز حلق الرأس للمرض أو  )) أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك



  
 

: أن فديته على  ويستفاد منه إىل آخره.))  أذى من رأسهفمن كان منكم مريضا أو به  ((؛ لقوله: األذى

: أن كفارات املعاصي فدا لإلنسان؛ لقوله: ؛   ويستفاد منه  . )) ففدية من صيام أو صدقة ((التخيري؛ لقوله: 

 ويستفاد من اآلية الكرمية . )) ففدية من صيام أو صدقة ((؛ لقوله:  كفارات املعاصي فدا لإلنسان من العقوبة

؟ أن اهللا مل يوجب حلق الرأس مع أنه من حمظورات اإلحرام إال  أن حمظورات اإلحرام ال تفسده؛ من أين تؤخذ :

؟ فيكون ذا رد لقول ابن حزم رمحه اهللا إن حمظورات اإلحرام تفسده   الفدية فمعىن ذلك أن احلج صحيح فهمتم

لكنه يستثىن من هذا اجلماع قبل التحلل األول فإنه ؛  كسائر العبادات فإن العبادات تفسدها حمظوراا إال احلج

؛ يفسده وجيب عليه املضي فيه وقضاءه من العام القادم فهو مفسد ال خيرج  يفسد احلج لكنه يفسده وال يفسده

؛ من أين تؤخذ؟ من صيام أو  ويستفاد من هذه اآلية الكرمية: بيان السنة بالقرآن . منه ولكنه يلزمه القضاء

سك ما ندري ويش الصيام أو صدقة أو نسك لكن الرسول صلى اهللا عليه وسلم بني ذلك بأن صدقة أو ن

؛ وأحلق العلماء حبلق  ؛ والنسك شاة نعم ؛ واإلطعام ستة مساكني لكل مسكني نصف صاع الصيام ثالثة أيام

؛ فاجلماع  زاء الصيد: اجلماع يف احلج قبل التحلل األول وج الرأس مجيع حمظورات اإلحرام ما عدى شيئني ومها

، أو إطعام  ؟ مثله أو عدل ذلك صياما ؛ وجزاء الصيد جيب فيه أيش يف احلج قبل التحلل األول جيب فيه بدنة

؛ وما عدى ذلك من احملظورات ففديتها كفدية حلق الرأس كل احملظورات املباشرة  مساكني أو عدل ذلك صياما

، كل احملظورات فديتها كفدية  حلق الرأس ؟ كفدية التحلل األول فديته؛ اإلنزال ولو قبل  فديتها كفدية الرأس

: البداءة باأليسر  ، يستفاد منها ويستفاد من اآلية الكرمية . ؟ وإال جزاء الصيد نعم حلق الرأس إال اجلماع وإال

أي نعم ))  سكمن صيام أو صدقة أو ن ((؟  فاأليسر ولتنظر هل نشوف الفائدة هذه البداءة باأليسر فاأليسر

؛ طيب إذا يستفاد  ختتلف احلال قد يكون الصيام أشق وقد يكون اإلطعام أشق وقد يكون النسك أشق أي نعم

فإذا أمنتم  ((:  مث قال اهللا تعاىل  . على العباد وذلك بوقوع الفدية على التخيري نعم : التيسري من اآلية الكرمية

 فإذا أمنتم ((:  يقابله))  فإن أحصرتم ((:  كما قلنا على قولههذا معطوف   )) فمن تمتع بالعمرة إلى الحج



  
 

؛ أو جواز العمرة يف أشهر  يستفاد من هذه اآلية الكرمية: جواز التمتع يف أشهر احلج . أي زال عنكم اخلوف ))

وقد سبق أن أهل اجلاهلية يرون أن العمرة يف احلج يف أشهر  )) فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ((؛ لقوله:  احلج

فمن تمتع  ((:  ؛ لقوله : أن التمتع تيسري من اهللا على العباد ويستفاد من اآلية الكرمية . احلج من أفجر الفجور

إىل أن  وإال فاملفروض أن من أحرم يف أشهر احلج املفروض أنه يتم احلج يبقى على إحرامه )) بالمعرة إلى الحج

: أنه إذا  ويستفاد منها . وجل أنه جعل لإلنسان أن يتمتع بالعمرة إىل احلج حيل يوم العيد لكن من تيسري اهللا عز

ألن إطالق  )) فمن تمتع ((:  ؟ من قوله ؛ من أين تؤخذ حلل املتمتع من عمرته جاز له كل شيء حىت النساء

 ((:  ؛ لقوله : أن من ال حيل من عمرته ال يسمى متمتعا كرميةويستفاد من اآلية ال ؟ التمتع ال يكون إال كذلك

وعلى هذا فالقارن ليس مبتمتع القارن ليس مبتمتع وهو كذلك عند الفقهاء أن ))  فمن تمتع بالعمرة إلى الحج

؛ لكن ذكر كثري  القارن غري متمتع بل متمتع هو الذي حيل من العمرة والقارن هو الذي جيمع بني العمرة واحلج

من أهل العلم أن القارن يسمى متمتعا يف لسان الصحابة وذلك ألن بعض الصحابة عرب عن حج النيب صلى اهللا 

عليه وسلم بالتمتع فقالوا متتع النيب صلى اهللا عليه وسلم بالعمرة إىل احلج؛ ومن املعلوم أن الرسول صلى اهللا عليه 

ال أشك أن النبي صلى اهللا عليه وسلم " وهلذا قال اإلمام أمحد:  وسلم حل من إحرامه وال ما حل؟ ما حل؛

؟ ومن أجل أن القارن ليس متمتعا صار وجوب اهلدي على املتمتع  عرفتم"  حج قارنا والمتعة أحب إليه

؛ وقد نص اإلمام أمحد أن القارن ليس املتمتع لكن  باإلمجاع وجوب اهلدي على القارن عند أكثر أهل العلم

؟ هل  ؟ وأصل ذلك العلة يف وجوب اهلدي على املتمتع نعم أهل العلم بوجوب اهلدي عليه كالقارن نعممجهور 

هو اجلمع بني نسكني يف سفر أو هو التمتع بني العمرة واحلج مبا أحل اهللا؛ فمن قال إن العلة التمتع قال ال 

 سفر واحد قال إن عليه اهلدي وهذا  ؛ ومن قال إن العلة هو الرتفع برتك أحد السفرين ومجع النسكني يف هدي

:  ؛ لقوله وجل على العباد . ومن فوائد اآلية الكرمية: تيسري اهللا عز ؟ مجهور أهل العلم كما قلت لكم هو رأي

؟ والدين كله احلمد هللا من أوله إىل آخره مبين على  واضح تيسري واضح نعم )) فما استيسر من الهدي ((



  
 

 )) من الهدي (( الكرمية: أن هدي التمتع البد أن يكون مما جيزئ يف األضحية؛ لقوله:ومن فوائد اآلية  . اليسر

؛ وقد قال النيب عليه الصالة  أل ألن اهلدي أل فيها للعهد الذهين أي اهلدي املعهود ذهنا وهو اهلدي الشرع

أن ما جيب بالتمتع على  : أن هدي التمتع أو ومن فوائد اآلية الكرمية  . ) ال تذبحوا إال مسنة (والسالم: 

شيخ نفس   السائل : : ومن فوائدها . )) فمن لم يجد فصيام ((ه:  ؟ من قول ؛ من أين يؤخذ الرتتيب

؛ اهلدي أوال فإن مل جيد فالصيام خبالف ما  الفائدة هذه أن ما جيب بالتمتع على الرتتيب الشيخ :؟  الفائدة

ما ))  فمن لم يجد ((: بالغة القرآن؛ يف قوله:  فوائد اآلية الكرميةومن  جيب يف الفدية لقد سبق أنه على ختيري.

 ألن حذف املفعول للعموم فهنا استفدنا زيادة املعىن مع اختصار اللفظ الشيخ :،  يشمل الطالب :؟  وجه ذلك

ومن  . أي فمن مل جيد هديا أو زمنه شف اآلن مع احلذف استفدنا زيادة املعىن))  فمن لم يجد (( ؛ ألن قوله:

 ومن فوائد اآلية . )) تلك عشرة كاملة ((؛ لقوله:  فوائد اآلية الكرمية: وجوب صيام عشرة أيام بدال عن اهلدي

؛  : جواز صيام هذه األيام يف أيام التشريق ومن فوائدها . : أن هذه األيام موزعة ثالثة يف احلج وسبعة إذا رجع

 )) في الحج ((:  ؟ من قوله ؛ من أين تؤخذ الثالثة يف أيام التشريق هذه األيام الثالثة، جواز صيام هذه األيام

 الشيخ :؟  يوم العيد جيوز  السائل : . ؟ نعم وجيوز قبل ذلك ؛ وجيوز قبل ذلك فإن أيام التشريق من أيام احلج

من   السائل : ؛ قبل ذلك يعين قبل العيد  الشيخ : ؟ شيخ قبل ذلك ويش معىن   السائل : ؛ ما جيوز يوم العيد

؛ ألنه من حني حيرم بالعمرة دخل يف احلج؛ لقول النيب عليه  من اإلحرام بالعمرة الشيخ :؟  مىت يبتدئ اجلواز

: أن هذه األيام الثالثة ال جيب فيها التتابع  ومن فوائدها . ) دخلت العمرة في الحج (الصالة السالم : 

فصيام  ((:  دا وال اشرتط ولو كان ذلك شرطا لبينه اهللا كما قال؟ إن اهللا إمنا ذكر عد ؛ الدليل وكذلك السبعة

فلما مل يشرتط اهللا التتابع علم بأن هذه الثالث جيوز أن تصومها متتابعة وأن تصومها متفرقة  )) شهرين متتابعين

: أن تفريق هذه األيام الثالثة والسبعة ال  ومن فوائد اآلية الكرمية . ؟ طيب لكن ال خترجها عن أيام احلج أفهمتم

   جيعلها متفرقة حكما 



ومن  . كما قال اهللا سبحانه وتعاىل))  تلك عشرة كاملة ((:  ما نقول إا تفرقت ولكل واحد حكم بل نقول

ومن  . )) وسبعة إذا رجعتم ((:  ؛ لقوله : أن صيام األيام السبعة ال جيوز يف أيام احلج فوائد اآلية الكرمية

ذلك  ((:  ؛ لقوله : أنه يشرتط لوجوب اهلدي أو بدله أن ال يكون املتمتع من حاضرى املسجد احلرام فوائدها

واحلكمة من ذلك ألن الذي من حاضرى املسجد احلرام ما ))  لمن لم يكن أهله حاضرى المسجد الحرام

ن حاضرى املسجد احلرام ما سافر ؛ أل متتع يف احلقيقة خصوصا إذا قلنا إن املراد بالتمتع الرتفع برتك أحد الكفرين

:  ومن فوائدها أصال خبالف الذي هو بعيد عنه فإنه بدال أن يسافر مرتني مرة لعمرة ومرة حلج صار سفره واحدا.

وتقوا اهللا واعلموا أن اهللا شديد العقاب))  ((:  مث قال اهللا  . ؛ لوصف اهللا له بأنه حرام فضيلة مسجد احلرام

: وجوب التقوى وما أكثر ما أمر اهللا بالتقوى يف القرآن ألا هي  يستفاد من هذه اآلية الكرمية )) ((اتقوا اهللا

))  واعلموا أن اهللا شديد العقاب ((:  والوعيد ملن مل يتق اهللا؛ لقولهتهديد ال:  ومن فوائدها . والرب كل الدين

: أن شدة العقاب ليس نقصا يف  ومن فوائدها . فإن الغرض من األمر ذا العلم أن نتقي اهللا سبحانه وتعاىل

؛ بل أمرنا أن نعلم ذلك أيضا  ؟ أن اهللا تعاىل وصف نفسه به وال يوصف اهللا تعاىل إال بالكمال املعاقب؛ وجهه

؛ إذا فإذا عاقبت ولدك مبا يستحق وكانت اجلناية كبرية فأكربت  وكل ما وصف اهللا به نفسه فهو صفة كمال

مروا أوالدكم بالصالة لسبع واضربوهم عليها  (:  ، نعم حتمد؛ وهلذا قال ؟ حتمد تذم العقوبة هل حتمد أو

 الشيخ :؟ ما فيها فرق يا شيخ بني  السائل :  . ألنه إذا بلغ عشرا صار تركه إياها واإلخالل ا أعظم ) لعشر

 السائل : . خملوق أو من خالقال ما فيها فرق ألنه نفس الوصف العقوبة ، عقوبة من يستحقها كمال سواء من 

إذا زاد يف غري حملها ما جيوز؛ وهلذا ما يظلم اهللا أحدا يعين مع كونه شديد   الشيخ : ؟ يف ناس يزيدون يف العقوبة

يسر من الهدي فمن لم يجد فما است ((ال الظاهر ألنه   . العقاب ما يعاقب أحدا أكثر مما يستحق نعم

د على اجلميع أو عائد على ئعا هحيتمل أن )) ذلك لمن لم يكن أهله حاضرى المسجد الحرام ... فصيام

ما  وأن أهل مكة هلم متتع .؛ املشهور يف املذهب احلنابلة أنه عائد على وجوب اهلدي فقط  وجوب اهلدي



العيد فلو قدم الصوم  يلزمهم االنتقال لكن إن انتقل فال حرج إال إذا قدم الصوم ألن حمل الوجوب هو فجر يوم

بناء على أنه ما جيد مث مات له قريب يف ليلة العيد وورثه فوجد؛ أبوه أعطاء ماال يف ليلة العيد فإنه يكون بذلك 

 ))...  شهر معلومات فمن فرض فيهن الحجالحج أ ((:  مث قال اهللا تعاىل  . واجبا فيجب عليه اهلدي

،  ؛ كم هو؟ مثانية، تسعة ن احلج حيث جعل اهللا له أشهرا مع أنه أيام: تعظيم شأ يستفاد من هذه اآلية الكرمية

؛ ستة وقد جعل اهللا له أشهرا، أشهرا ثالثة حىت يأمن الناس ويتأهبوا  ، ثالثة عشر ، اثنا عشرة عشرة، أحد عشر

بعده؟ سبعة  ؛ والذي ؟ شهران وسبعة أيام ؛ الذي قبله كم ؛ وهلذا شف ما بعد احلج أقصر مما قبله هلذا احلج

: أن  ومن فوائد اآلية الكرمية عشر يوما فقط ألن إذا حج انتهى فرضه فطلب منه العودة خبالف ما إذا كان قبله.

وهي مجع، وهي مجع قلة؛ واألصل يف اجلمع أن يكون  )) أشهر ((؟ من قوله:  أشهر احلج ثالثة؛ من أين تؤخذ

 معلومات ((:  ؛ لقوله تعاىلالة على املعلوم بشرط أن يكون معلوما: اإلح ومن فوائد اآلية الكرمية . ثالثة فأكثر

؛  هذا يستعمله الفقهاء كثريا والعلماء يقولون هذا معلوم بالضرورة من الدين، وأمر هذا معلوم وما أشبه ذلك)) 

وم؛ ومن ذلك ما فال يقال إنه مل يبني ألنه مادام الشيء مشهورا بني الناس ومعروفا بينهم يصح أن يعرفه بأنه معل

يفعله بعض الكتاب يف الوثائق يقول باع فالن على فالن كذا وكذا وهو معلوم بني الطرفني جيوز وال ال؟ جيوز لو 

: أن من  ومن فوائد اآلية الكرمية ما فصل مادام معلوما فإضافة الشيء إىل العلم وهو معلوم يعترب من البيان .

))  فمن فرض فيهن الحج ((؟ من قوله:  ؛ من أين يؤخذ ا عليهتلبس باحلج وجب عليه إمتامه وصار فرض

؟ ويدل على  فسمى اهللا تعاىل احلج نذورا نعم ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم )) ((:  ويؤيد ذلك قوله تعاىل

فلم يبح اهللا تعاىل  )) وأتموا الحج والعمرة هللا فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ((:  ذلك أيضا قوله تعاىل

:  ؟ من قوله ؛ من أين تؤخذ ويستفاد من اآلية الكرمية: إمتام النفل يف احلج . اخلروج من النسك إال باإلحصار

؛  : أن اإلحرام باحلج قبل أشهره ال ينعقد ويستفاد من اآلية الكرمية  . والفرض البد من إمتامه))  فمن فرض ((

؛  فلم يرتب اهللا أحكام اإلحرام إال ملن فرضه يف أشهر احلج )) حج فال رفثفمن فيهن ال ((:  ؟ لقوله وجهه



ومعلوم أنه إذا انتفت أحكام العمل فمعناه أنه مل يصح العمل وهذا مذهب الشافعي رمحه اهللا أنه إذا أحرم باحلج 

؛ أما عندنا  عندهم؟ يف ذلك قوالن  ؛ ولكن هل يلغوا أو ينقلب عمرة قبل دخول أشهر احلج مل ينعقد إحرامه

، ينعقد ولكنه مكروه، يكره أن حيرم باحلج قبل أشهره  مذهب احلنابلة فيقولون إن اإلحرام باحلج قبل أشهره ينعقد

؛ والظاهر  ولكنه ينعقد ومذهب الشافعي أقرب إىل ظاهر اآلية الكرمية وأنه إذا أحرم باحلج قبل أشهره ال ينعقد

رة ألن العبادة مل تنعقد وهو إمنا دخلها على أا حج فال ينعقد ال حجا وال أيضا أنه ال ينعقد وال ينقلب عم

فال  ((:  ؟ من قوله ؛ من أين تؤخذ : حترمي اجلماع ومقدماته ملن أحرم باحلج ومن فوائد اآلية الكرمية  . عمرة

؛ من أين  سراويل وغريها: أن احملظورات حترم مبجرد العقد وإن مل خيلع ثيابه من قميص و  ومن فوائدها . )) رفث

ألنه جواب الشرط؛ وجواب الشرط يكون تاليا  )) فمن فرض فيهن الحج فال رفث ((:  ؟ من قوله تؤخذ

أخذنا آخر ما أخذنا من فوائد: أن اإلحرام ينعقد  . لفعله؛ فبمجرد أن يفرض فريضة احلج حترم عليه احملظورات

:  ويستفاد من اآلية الكرمية . من فرض فيهن الحج فال رفث ))ف ((:  ؛ لقوله مبجرد العقد وتثبت به األحكام

 وجواب الشرط يكون عقب الشرط مبجرده حيرم الرفث )) فال رفث ((؛ لقوله:  ودواعيه بعد اإلحرام حترمي اجلماع

فإن قال قائل: الفسوق حمرم يف اإلحرام ويف غري  )) وال فسوق ((:  : حترمي الفسوق لقوله ويستفاد منها أيضا .

وال  (( : حترمي اجلدال؛ لقوله: . ومن فوائد اآلية الكرمية ه يتأكد يف اإلحرام أكثر من غريه اإلحرام؟ فاجلواب أن

واجلدال إن كان إلثبات احلق أو إلبطال الباطل فإنه واجب وعلى هذا فيكون مستثىن من ))  جدال في الحج

وأما اجلدال لغريها لغرض فإنه ))  وجادلهم بالتي هي أحسن ((:  لقوله تعاىل))  وال جدال ((:  مومهذا الع

؟ فنقول أنه يف  ؛ فإن قلت أليس حمرما يف هذا ويف غريه ملا يرتتب عليه من العداوة والبغضاء وتشويه الفكر حمرم

يستفاد منها: احلث على فعل  )) يعلمه اهللاوما تفعلوا من خير  ((:  ويستفاد من قوله  . حال اإلحرام أوكد

 ((؛ قال اهللا تعاىل:  يدل على أنه سيجازي على ذلك وال يضيعه )) يعلمه اهللا ((:  اخلري؛ كيف ذلك؟ ألن قوله

: أن  ومن فوائد اآلية الكرمية أيضا . )) ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فال يخاف ظلما وال هضما



 فإنه نكرة يف سياق الشرط))  ((من خير:  ؟ من قوله ؛ من أين يؤخذ إنه معلوم عند اهللاخلري سواء قل أو كثر ف

 ((:  ويستفاد من اآلية الكرمية: عموم علم اهللا تعاىل بكل شيء؛ لقوله . ؛ والنكرة يف سياق الشرط تفيد العموم

؛  املنكرين للمشيئة واخللق يف أفعال العباد: الرد على القدرية  ويستفاد منها . )) وما تفعلوا من خير يعلمه اهللا

؛ الغالة ينكرون حىت علم اهللا ويقولون إن األمر كن يعين واهللا تعاىل  :غالة ومقتصدون ألن القدرية على طبقتني

: إن اهللا يعلمها ولكنه سبحانه ال  ال يعلم حوادث العباد اليت يفعلوا إال بعد وقوعها. وأما املقتصدون فيقولون

له إرادة مطلقة وقدرة مطلقة وفعل مطلق؛ ولكن هذه اآلية ؛ والعبد على رأيهم مستقل بعمله  ءها وال خييطهايشا

؟ ألننا نقول إذا كان مفعول العبد معلوما هللا فإما أن يقع فهل العبد على حسب معلومه  ترد عليهم كيف ذلك

على خالف معلومه فقد أنكروا العلم؛ وإن  أو على خالف معلومه فإن أنكروا أن يكون على معلومه وقالوا هو

أقروا به فإن هذا هو املطلوب يكون هذا على مراده؛ وهلذا قال الشافعي رمحه اهللا: جادلوهم بالعلم فإن أقروا به 

وتزودوا فإن خير الزاد  ((:  ؛ لقوله : احلث على تزود اخلري ومن فوائد اآلية الكرمية . خصموا وإن أنكروه كفروا

: أنه ينبغي للحاج أن يأخذ معه الزاد احلسية من طعام وشراب ونفقة لئال حيتاج يف  ويستفاد منها )) التقوى

ويستفاد من ذلك: أن التقوى خري زاد   .))  وتزودوا فإن خير الزاد التقوى ((:  ؛ لقوله حجه فيتكفف الناس

ولباس  ((:  ؟ من قوله تعاىل خري لباس؛ من أين يؤخذ أنه  ؛ فهي خري لباس باطين وظاهري كما أا خري لباس

؛ والزاد عبارة  )) وتزودا فإن خير الزاد التقوى ((:  ؛ ويؤخذ منها أنه خري زاد من قوله )) التقوى ذلك خير

إن لك أن  ((:  ؛ وهلذا قرن اهللا تعاىل بينهما يف سورة طه فقال عن لباس باطن وأما الثياب فهي اللباس الظاهر

: ملاذا مل يقل اهللا سبحانه  فإنه لقائل أن يقول  تعرى وأنك ال تظمأ فيها وال تضحى ))ال تجوع فيها وال

؛ ولكن اجلواب أن يقال إن  : إنك لك أن ال جتوع فيها وال تظمأ؛ حىت يكون اجلوع مناسبا للضمائر وتعاىل

ال تظمأ  ((؛  باللباس الظاهريتعري ))  وال تعرى ((هذا نفي للتعري الباطين  )) أن ال تجوع فيها ((قوله: 

؛  ؛ فكان مقابلة القرآن أبلغ مما يتومهه اإلنسان حرارة الظاهر))  وال تضحى ((؛  الظمأ حرارة يف الباطن )) فيها



:  ويستفاد من اآلية الكرمية  فنقول لباس التقوى ذلك خري من لباس الظاهري وزاد التقوى خري من الزاد الباطين .

؟ بفعل  واتقوى مرت علينا كثريا ألا اختاذ وقاية من عذاب اهللا مباذا )) واتقون ((:  ؛ لقوله وجوب تقوى اهللا

يا  ((:  ؛ لقوله : أن أصحاب العقول هم أهل التقوى ويستفاد من اآلية الكرمية . أوامره واجتناب نواهيه نعم

اهللا كان ذلك دليال على نقص عقله؛ أي : أنه كلما نقص اإلنسان من تقوى  ويستفاد منها . )) أولي األلباب

ما  : ( ؟ خبالف قول النيب عليه الصالة والسالم ؟ عقل اإلدراك وال عقل الرشد؟ عقل الرشد، عقل الرشد العقلني

أيهما مناط التكليف وأيهما  ؛  فإن املراد بنقص العقل هناك عقل اإلدراك ) رأيت من ناقصات عقل ودين

؛ وهلذا نقول إن هؤالء الكفار األذكياء  ؛ ومناط املدح عقل الرشد يف عقل اإلدراك؟ مناط التكل مناط املدح

؛  الذين هم يف التصرف من أحسن ما يكون نقول هم عقالء عقول اإلدراك لكنهم ليسوا عقالء عقول الرشد

ليس  ((:  وجل  عزمث قال اهللا  . وهلذا دائما ينعى اهللا عليهم عدم عقلهم واملراد العقل الرشد الذي به يرشدون

؛ ألنك إذا  هذه يف احلقيقة ال يعرف معناها إال من عرف سببها))  عليكم جناح أن تبتغوا فضال من ربكم ...

وهذا أحد يشك يف أنه ليس عليه جناح أن  )) ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضال من ربكم ((قرأا أول مرة 

؛ إذا كان كذلك فيكون هذا الكالم لغوا وحتصيل حاصل  ؟ ال أحد يشك يبتغي من فضل اهللا؛ ويش اجلواب

؛ وهلذا من كالمهم املألوف املعروف إذا عرف السبب بطل  لكن إذا عرف اإلنسان سبب عرف ملاذا قال اهللا هذا

هذه نزلت كما قلنا يف التفسري يف قوم يتحرجون  )) ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضال من ربكم ((؛  العجب

؛ حينئذ نقول يستفاد  ؛ فأنزل اهللا هذه اآلية مبينا أنه ال حرج عليهم يف ذلك ويشرتوا يف أثناء احلج من أن يبيعوا

أي  )) ليس عليكم جناح ((:  ؟ من قوله من اآلية الكرمية: جواز البيع والشراء يف أثناء احلج نعم من أين يؤخذ

وشرائه أن يكون مرتقبا لفضل اهللا ال معتمدا على  : أنه ينبغي لإلنسان يف بيعه يستفاد من اآلية الكرمية . إمث

: ظهور نعمة اهللا على عباده  ويستفاد من اآلية الكرمية . )) أن تبتغوا فضال من ربكم ((:  ؛ لقوله قوته وكسبه

 مث قال  . )) فضال من ربكم ((:  مبا أباح هلم من املكاسب وأن ذلك مقتضى ربوبيته سبحانه وتعاىل حيث قال



؟  ؛ من أين تؤخذ : مشروعية الوقوف بعرفة يستفاد من هذه اآلية الكرمية فإذا أفضتم من عرفات ...)) ((: 

دون أن يذكر األمر  )) فإذا أفضتم من عرفات ((:  ؟ لو قال قائل إن قوله هل يؤخذ من أن الوقوف بعرفة ركن

مع أنه ما  )) إذا أفضتم من عرفات (( ا كأن قضية الوقوف بعرفة أمر مسلم ال ميكن احلج إال به ألنه قال:

تقدم األمر بذلك فكأن القضية قضية مسلمة ال ميكن حج إال به؛ قد يقول قائل ذا ويكون هذا موجها بالقول 

 . ) الحج عرفة (بأا ركن بأن الوقوف بعرفة ركن وقد دل عليه حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بقوله: 

إذا  ((؟  ؛ من أين يؤخذ مية: أنه يشرتط للوقوف مبزدلفة أن يكون بعد الوقوف بعرفةويستفاد من اآلية الكر 

فلو أن أحدا مر مبزدلفة يف الليل ووقف ا يدعوا مث  )) أفضتم من عرفات فاذكروا اهللا عند المشعر الحرام

اهللا ذكره بعد الوقوف بعرفة ؛ قلنا له ال جيزئك وقوفك مبزدلفة ألن  ذهب إىل عرفة ووقف ا مث رجع منها إىل مىن

؟ والنيب عليه الصالة  )) فاذكروا اهللا ((؟  ؛ من أين : أن الصالة من ذكر اهللا ويستفاد من اآلية الكرمية .

( والسالم أول ما بدأ بالصالة حىت قال له أسامة ملا نزل يبول وتوضأ وضوءا خفيفا قال يا رسول اهللا الصالة قال 

؛  ول ما يبدأ به الذكر يف هذا املكان أقرب ما يكون من األعمال البدنية وهي الصالة) ليكون أ الصالة أمامك

حث رحله كل ذلك حتقيقا ألمر اهللا بالذكر؛ والشك أن الصالة من ذكر اهللا بل هي وهلذا بدأ بصالة املغرب قبل 

، قعود كل ذلك من ذكر  ، ركوع ، سجود ، وقيام ، ودعاء ، تسبيح روضة من رياض الذكر فيها قراءة ، وتكبري

؛ مث من خاصية الصالة أن كل عضو من أعضاء البدن له  ؟ وباجلوارح ، ذكر بالقلب وباللسان ويش بعد اهللا

عند  ((:  ؛ من قوله : بيان أن املزدلفة من احلرم من فوائد اآلية الكرمية . ذكر خاص به وعبادة تتعلق به نعم

؛  ، وعرفة من احلل ؟ نعم تقييد ذلك باملشعر احلرام أن عرفة مشعر احلالل؛ وهل يستفاد من  م)) المشعر الحرا

 ؟ ألنه حمرم صح نعم ؟ ملاذا ، ال ؛ ال ؛ وأن يقتل الصيد ؟ نعم وهلذا جيوز للمحرم بعرفة أن يقطع األشجار صح

إال يف مزدلفة ؛ بعض العلماء يرى أا تكون يف مزدلفة حىت إن بعض العلماء قال لو خرج وقتها ال يصليها  ؛

:  ويستفاد من اآلية الكرمية . ولكن الصحيح أا ليست بواجبة بل األفضلية وهذا الذي عليه مجهور أهل العلم



أن الوقوف مبزدلفة مشعر من مشاعر، أو أن املزدلفة مشعر من مشاعر فيكون فيه رد على من قال بأن الوقوف 

: بأنه ركن ال يصح  ؛ والقول الثاين : بأن الوقوف ا سنة ؛ قول ل؛ وللناس يف هذه املسألة ثالثة أقوا ا سنة

؟ واهللا أنا أتوقف بني كوا ركنا  ؛ والراجح : أنه واجب جيرب بدم ؛ والقول الثالث احلج إال به كالوقوف بعرفة

لو كان له عذر يفوته احلج    الشيخ : لو كان له عذر؟ السائل : ؛ ؛ أما أا سنة فهو ضعيف ال يصح وواجبا

: أن اإلنسان جيب  ومن فوائد اآلية الكرمية  . كما لو كان يف عرفة له عذر يفوته احلج ويقضي يف السنة القادمة

إذا جعلنا الكاف للتعليل أي واذكروه  واذكروه كما هداكم)) ((:  ؛ لقوله عليه أن يذكر اهللا تعاىل بنعمته باهلداية

: اذكروه على الوجه الذي هداكم فيكون فيه دليل على أن اإلنسان جيب  اه للتشبيه فاملعىنهلدايتكم؛ وإن جعلن

؟ الفرق بينهما أن يكون  ؛ وأيهما أوىل؟ فهمتم الفرق بينهما أو ال أن يكون ذكره هللا على حسب ما ورد عن اهللا

؛ أما إذا قلنا إن الكاف  به اهلدايةاذكروا اهللا هلدايته إياكم يكون مطلقا يكون الذكر مطلقا والعلة يف األمر 

 ؟ ثاين ؛ وأيهما أوىل للتشبيه يكون املعىن اذكروا اهللا تعاىل على الوجه الذي هداكم له يعين على حسب ما شرع

؛  ، طيب حنن قلنا فيما سبق من قواعد التفسري أن اآلية إذا كانت صاحلة لوجهني ال تناقض بينهما حتمل عليهما

؟ هذا ال ميكن التناقض بينهما ميكن أن  وجهني لكن ال ميكن اجتماعهما يطلب املرجح نعملكن إذا احتملت ل

 . ؛ وميكن أن أمرنا أن نذكره ألنه هدانا وال تنافية بينهما اهللا أمرنا أن نذكره كما هدانا أي على حسب ما هدانا

 ((؟  ؛ من أين يؤخذ در نعمة اهللا عليهويستفاد من اآلية الكرمية: تذكري اإلنسان حباله قبل كماله ليعرف بذلك ق

 ومن ؟ فهداكم اهللا نعم ألن إن هنا خمففة من الثقيلة ألنكم كنتم قبل ضالني )) وإن كنتم من قبله لمن الضالين

؛ ومنه قول امللك  ) ألم أجدكم ضالال فهداكم اهللا بي (:  قول النيب صلى اهللا عليه وسلم لألنصار هذا

فالتذكري بنعم بذكر احلال وبذكر  ) ؟ الناس فقيرا فأغناك اهللا قذركألم تكن أبرص ي لألبرص واألقرع : (

ويش لون؟ يعين بنعم  السائل : . الكمال بعد النقص هذا مما يوجب لإلنسان أن يزداد يف شكر نعمة اهللا عليه

ني وتعرف أن املنان ممن ال ال غريه من املنعمني أخشى أن يكون يف ذلك منة فيكون من املنان الشيخ :؟  اهللا عليه



؟ فيه  تأييد مذهب اجلربية أو ال هل يستفاد من هذه اآلية الكرمية . وال يزكيه يكلمه اهللا يوم القيمة وال ينظر إليه

أنتم على كل حال هل ميكن أن  ؟ )) فاذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ((؛  رد عليهم

فيكون هذا فضال حمضا من اهللا  ؟ فهداهم اهللا نعمضالني  باألول؛ يقولون إم كانوا  ؟ ممكن يستدلوا ذا

 اذكروه كما هداكم ((؟  ؛ على كل حال ميكن أن يستدلوا به نعم عزوجل فيكون هو الذي أجربهم أن يهتدوا

مث  )) لمن الضالينوإن كنتم من قبله  ((؛ اذكروه توجيه األمر هلم على أن هلم فعال اختياريا ؛  اذكروه ))

؛ ولكننا نقول إن اجلربية والقدرية وغريهم من املبتدعة يف هذا الباب ويف غريه يكون هلم شبهة ألم إذا مل  هداكم

يأتوا بشيء يتوكئون عليه ما قبل منهم شيء لكنهم ينظرون بعني واحدة ومن أجل ذلك يضلون؛ جتدهم يأخذون 

؟ تعرفون أن أهل السنة واجلماعة يف صفات اهللا  ون بذلك عرفتمهذه النصوص ويدعون نصوص األخرى فيضل

وسط بني أهل التعطيل وأهل التمثيل؛ أهل التعطيل رأوا إىل النصوص الدالة على نفي املماثلة فأبطلوا ظنا منهم 

 ؛ وأما أهل التمثيل فأثبتوا الصفات بالتمثيل ظنا منهم أن حقائق هذه أن إثبات الصفات يستلزم التمثيل

الصفات اليت أضافها اهللا لنفسه مثل حقائقها بالنسبة للمخلوق وعموا عن النصوص الدالة على نفي املماثلة 

رد على اجلربية نستفيد رد على اجلربية نقول هذه وإن كان فيها شبهة لكم لكن اآليات األخرى   . عموا عنها

يدل على أم  توجيه األمر إليهم )) واذكروه ((:  ؛ مث إن قوله والنصوص األخرى تدل على بطالن منهجكم

؛  ما يستطيع ؟ ألنه ال يستطيع ؛ ملاذا ؛ ألن الفاعل بغري االختيار ما تصح توجيه األمر إليه فاعلون باالختيار

ثم أفيضوا من  ((فلو قلت لإلنسان املتوحل يف طني يال أخرج هذا لو حيرك رجله ازداد غوصا ما يستطيع نعم. 

ثم أفيضوا من حيث أفاض  ((  . انتهى الكالم على الفوائد ؟ هذا الذي وقفنا عليه )) لناسحيث أفاض ا

، حقيقي زمين  : أن الرتتيب حقيقي ؛ القول األول قولني )) ثم ((ذكرنا أن ألهل التفسري يف قوله:  )) الناس

فات أمر أن يفيض الناس من مزدلفة وأن اهللا تعاىل ملا ذكر ملا أمر بذكره عند املشعر احلرام بعد اإلفاضة من عر 

 ((: أن  ؛ والقول الثاين وعلى هذا التفسري ال إشكال يف اآلية )) ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس ((مجيعا 



للرتتيب الذكري يعين أمر اهللا باإلفاضة من عرفة بعد أن أمر بذكره يف مزدلفة وهذا من حيث الزمن على ))  ثم

وجل عاد إىل التحدث عن الوقوف عرفة  العكس؛ لكنه ترتيب ذكري يكون اهللا عز؟ على  العكس وال مرتب

وبناء على هذا التفسري يكون الواو عائدة على قريش ما هو  )) ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس ((فقال: 

؟  شعلى كل الناس ألن قريش هم الذي يقفون يوم عرفة مزدلفة شف محية اجلاهلية يقولون ما نقف بعرفة ألي

؛  قالوا ألننا أهل احلرم فال ميكن أن خنرج عنه نقف ذا يف مزدلفة وإذا جاء الناس وباتوا ا أفضنا مجيعا إىل مىن

؟ إن من  ؛ إن من فعلى هذا يكون اآلية ترتيبها ترتيبا ذكريا؛ وقد مر علينا مثال للرتتيب الذكري أنشدناه إياكم

 ؟ االبن نعمقبل يسود ؛ معلوم أن اجلد يسود قبل األب واألب  ساد مث ساد أبوه مث ساد من بعد ذلك جده

من  (: ( ؛ وقوله حيث ظرف مكان مبين على الضم يف حمل جر مبن )) من حيث أفاض الناس ((:  طيب قوله

، أو عرفة على  ؛ وهو مزدلفة على القول األول أي من املكان الذي أفاض الناس منه )) حيث أفاض الناس

؛ واملغفرة سرت الذنب والتجاوز عنه ألا مأخوذة من املغفر  اطلبوا املغفرة منه )) واستغفروا اهللا ((  . القول الثاين

 )) إن اهللا غفور رحيم ((؛  ؛ وليست املغفرة هي جمرد السرت بل هي سرت ووقاية الذي حيصل به السرت والوقاية

 ؛ إعراب رحيم وليد يستغفر؛ فإنه سبحانه وتعاىل غفور رحيم؛ استغفروا اهللا ألنه أهل أن  هذه مجلة التعليل لألمر

؟ وخرب األول  ؛ وخرب األول ؟ نعم ، خرب ثاين إلن ؟ إلن خرب ثاين، خرب ثاين أليش )) إن اهللا غفور رحيم ((؟ 

غفور صيغة مبالغة وذلك لكثرة غفرانه سبحانه  )) إن اهللا غفور رحيم ((؛ قوله:  ؟ نعم ؛ غفور صح غفور

أي ذوا رمحة واصلة إىل املغفرة الذي يرحم فعال؛ وهو إما صفة  )) رحيم ((؛ وقوله:  اىل وكثرة من يغفر هلموتع

وجل صفة حقيقية ثابتة له على الوجه الالئق به؛ وهل  رمحة اهللا عز )) الرحمة (( ؛ و مشبهة وإما صيغة مبالغة

؛ فكل نقص  صفات اهللا ال متاثل صفات املخلوقني؛ ألن القاعدة عندنا أن مجيع  ؟ ال تشبه رمحة املخلوقني

؛ وقد فسر األشاعرة وحنوهم ن أهل  يعرتي رمحة املخلوق أو يعرتي املخلوق بسبب رمحته فإن اهللا تعاىل منزه عنه

 عن اهللا عز التعطيل فسروا الرمحة بأا إما اإلحسان وإما إرادة اإلحسان؛ إما اإلحسان ففسروها بشيء خملوق با



اإلحسان واإلرادة صفة معنوية خبالف اإلحسان فإنه صفة فعلية واإلحسان نفسه  إلحسان؛ وإما إرادةوجل ا

؟ ملاذا ال يفسرون الرمحة مبعىن  ثواب دائما منفصال عن اهللا ففسروها بشيء خملوق أو بإرادته؛ ملاذا يا حسني

ه معلل بالقول هم ما يثبتون هللا من الصفات واهللا منزه عن هذا؛ نعم املهم في,  ؟ أن الرمحة حتتوي رفقا احلقيقي

  له الحياة والكالم والبصر   سمع إرادة وعلم واقتدر  :  إال سبع صفات فقط مجعها السفاريين يف قوله

احلياة والكالم والبصر مسع وإرادة واقتدر فقط هذه السبع هي اليت يثبتوا على خالف بينهم وبني أهل السنة  له

؛ مسع حتفظون دليال إلثبات  ؟ قالوا بدليل السمع والعقل : أنتم أثبتم اإلرادة بأي دليل فنقول ؛ إثبان كما تقدم

 إن اهللا يحكم ما يريد ((؟  نعم )) واهللا يريد أن يتوب عليكم ولكن اهللا يفعل ما يريد ((إرادة اهللا للسمع ؟ 

؟ يعين  ؛ ويش معىن التخصيص على اإلرادة: يقولون إن التخصيص يدل  ؛ العقل طريق إثباا عندهم بالعقل ))

؛ فقالوا إن  ؟ باإلرادة مساء واألرض أرضامثال السماء مساء واألرض أرض والكل خملوق هللا ملاذا جعل السماء 

؛ وذكرنا فيما سبق أن ألهل السنة يف ذلك جوابان وال مانع من إعادما هنا ألن  التخصيص دل على اإلرادة

؛ وانتفاء  : اجلواب األول: أمنا نفيتموهم قد أثبته السمع نقول جوابان ؟ ا مها اجلوابانبعضكم ما مسع ذلك؛ م

؛ ألنه من املعلوم عند كل أحد أن انتفاء دليل املعني ال يستلزم انتفاء املدلول  الدليل العقلي عنه ال يلزم منه انتفائه

: وجوب الركوع لو  دليال آخر أليس كذلك؟ فمثال املعني؛ مبعىن إن الشيء إذا مل جند هذا دليال له ميكن جند له

 (: إن حديث املسيء يف صالته ال يدل على وجوب الركوع مع أن الرسول قال عليه الصالة والسالم:  قال قائل

يا أيها الذين آمنوا اركعوا  ((:  نقول سلمنا أنه ال يدل على وجوب الركوع لكن قوله تعاىل ) اركع حتى يطمئن

يدل على وجوب الركوع؛ يعين لو سلمنا أن هذه الدليل ال يدل عليه فإنه يدل عليه دليل آخر  واسجدوا ))

؛ لو أنك سافرت إىل مكة ووجدت اخلط  ؟ وهذا كما أنه يف األمور املعنوية فهو يف األمور احلسية مفهوم

يف نصل إىل مكة وقد ، ك ؟ ال مسدودا لكن مكة هلا طرق أخرى معينة هل معناها أنه تعذر الوصول إىل مكة

؟ نروح من طريق آخر، نذهب من طريق آخر؛ فنقول مثال حب أنكم أن العقل ال يدل عليها لكن  انسد الطريق



أن العقل  حب؟ بدليل السمع ـ انتبهوا يا مجاعة تنتفعون ا يف هذا الباب وغريه ـ   دل عليها السمع فثبتت مباذا

 اجلواب الثاين نقول . دل عليه السمع فثبتت بداللة السمع هذا جواب ال يدل على ثبوت الرمحة هللا عزوجل لكن

  ؟ : ميكن أن يثبت الرمحة وحنوها مما نفيتم بطريق العقل بطريق العقل كيف ذلك



؛ داللة  ، النقم تنتفع برمحة اهللا ؟ برمحة اهللا الغيث ينزل )) هو الذي جعل الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا ((

؛ لكن   ظاهرة للعامي ولطالب العلم الشيخ :،  ظاهرة الطالب :؟  نزول الغيث على رمحة اهللا ظاهرة وال خفية

لو قال لك قائل أثبت اإلرادة بداللة التخصيص  كون التخصيص داال على اإلرادة هل هو ظاهر لكل أحد ؟

يصعب عليك أن تفهم وأنت طالب علم؛ فإذا كانت الرمحة قد دل عليها العقل داللة أبني وأظهر من داللة 

؛ وهلذا احلقيقة أن  ، مكابرة وتناقض ؟ مكابرة التخصيص على اإلرادة فإن إنكاركم للرمحة مع إثبات اإلرادة أيش

ما نثبتها ال  الصفات؟ ألن املعتزلة يطردون كالمهم ما يتناقضون يقولون  ؛ ملاذا قاعدة من األشاعرةاملعتزلة أقوم 

؛ لكن أولئك أشاعرة يتناقضون تناقضا بينا ظاهرا والسبب يف ذلك أن مذهب األشاعرة    هذه وال هذه طردا

مث يف آخر العمر على طريق أهل السنة باألشعري رمحه اهللا كان على طريق املعتزلة مث صار على طريق الكالبية 

واجلماعة فصار مذهبه رمحه اهللا مزيدا من عدة مذاهب مث إنه هو خلط مذهبه على مذهب أهل السنة لكن 

؛ صاروا يأتون من هذا وهذا فصار هذا املذهب مذهبا ملفقا ال يف باب الصفات وال أتباعه ما بقوا على مذهبه 

ما هو الكالم عند  عندك مثل يف الكالم,  ه كما يظهر ذلك ملن تأمله نعميف باب أمساء والدين وال يف غري 

؛ وهلذا  نه خملوق عبارة عن هذا الشيء نعم؟ هو املعىن القائم بالنفس وما يسمع أو يكتب فهو عبارة ع األشاعرة

متفقون أن ما ؟  يقول هلم املعتزلة أي فرق بيننا وبينكم وحنن متفقون على أن ما دفيت مصحف خملوق أي فرق

؟ وهلذا  مسعه موسى وما مسعه النيب عليه الصالة والسالم وما يسمعه جربيل من اهللا خملوق أي فرق بيننا وبينكم

؛ فمذهب املعتزلة من وجه أنه مضطرب ما يتناقض أقعد وأقوم لكنه الشك أنه  حقيقة إن هؤالء عندهم تناقض

فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا اهللا كذكركم  ((  . الكل ألن إثبات البعض أهون من إنكار  النفي أفضل من

وذلك أن اإلنسان إذا  )) فاذكروا اهللا ((؛  أي أيتم مناسككم )) إذا قضيتم )) (( آبائكم أو أشد ذكرا

؛ ألنه يقول انتهت العبادة فأنا  وجل قضى نسكه فقد قضى العبادة فهو حري أو قريب بأن يرتك ذكر اهللا عز

فإذا قضيت الصالة فانتشروا في األرض  ((؛ ونظري هذا قول اهللا تعاىل:  العمل فأمر اهللا تعاىل بذكرهأنتهي من 



مظنة الغفلة أمر اهللا بذكره بعد انتهاء فلما كان انتهاء اإلنسان من عبادته  )) وابتغوا من فضل اهللا واذكروا اهللا

أي فرغتم منه؛ واملناسك ))  قضيتم مناسككم ((له: وقو  )) فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا اهللا ((العبادة قال: 

؛ والنسك مبعىن العبادة وهو كل  مجع منسك وهو فيما يظهر اسم مصدر يعين مصدر ميمي أي قضيتم نسككم

ما يتعبد به اإلنسان ولكنه خص بشيء واحد بل بشيئني يف احلج كثر استعماله يف احلج وكثر استعماله يف الذبح 

فإذا قضيتم  ((؛ وقوله:  )) قل إن صالتي ونسكي ومحياي ومماتي هللا رب العالمين (( ومنه قوله تعاىل:

فإن ذكر اهللا يف أيام املعدودات  )) واذكروا اهللا في أيام معدودات ((هل املراد إذا حتللتم لقوله:  )) مناسككم

ذكر هنا مصدر  )) ذكراكذكركم آبائكم أو أشد  ((وقوله:  ؛ من احلج لكنه بعد التحلل وهذا هو األظهر

ومل  )) أو أشد ((وقوله:   . )) أو أشد ذكرا ((مفعول به أي كما تذكرون آبائكم؛  )) آباء ((مضاف لفاعله و

يقل: أو أكثر؛ ليشمل الشدة يف اهليئة وحضور القلب واإلخالص والشدة يف الكثرة أيضا؛ فيذكر اهللا تعاىل ذكرا  

ألم كانوا يف اجلاهلية يذكرون أجماد  )) كذكركم آبائكم ((وقوله:  ؛ لقلبكثريا؛ ويذكره ذكرا قويا مع حضور ا

كذكركم  ((آبائهم إذا انتهوا من املناسك؛ فيذكروم كل يفخر حبسبه ونسبه، فأمر اهللا أن نذكر سبحانه وتعاىل 

أو قال كثري من النحويني إا مبعىن بل يعين بل أشد وهو هنا  )) أو أشد ((وقوله:  )) آبائكم أو أشد ذكرا

وقد سبق أن ابن قيم  ) وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون) ((؛ ويشبهها من بعض الوجوه قوله تعاىل:  متوجه

ا فلم : إن مل يزيدو  إن أو هنا ليست مبعىن بل ولكنها لتحقيق ما سبق يعين)  أو يزيدون) ((ذكر يف قوله تعاىل: 

؛ إال أنه هنا إذا  : كذكركم آبائكم إن مل يزد فال ينقص ؛ وبناء على هذا نقول هو مثل يف هذه اآلية أي ينقصوا

فمن الناس من  ((مث قال اهللا تعاىل:   . جعلناه بل تكون أبلغ ألن ذكر اهللا جيب أن يكون أشد من ذكر اآلباء

 ((والدليل على أا للتبعيض أا قوبلت بقوله: ))  سفمن النا ((من للتبعيض  :ومنهم من يقول))  يقول

؛ يعين ينقسم الناس يف أداء العبادة  فتكون املعىن: بعضهم كذا وبعضهم كذا وهذا من باب التقسيم ) ومنهم)

آتنا يف الدنيا يعين أعطنا يف الدنيا  )) فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا (( . والسيما احلج إىل قسمني



واملفعول حمذوف؛ مبعىن آتنا يف الدنيا نصيبنا حبيث ال يسأل إال ما يكون يف ترف دنياه؛ وال يسأل ما يتعلق 

شامال بالقول باللسان والقول  )) يقول ربنا آتنا في الدنيا ((يتعلق بالدنيا فقط؛ ورمبا قوله: بالدين؛ يسأل ما 

أعطنا مثال سكنا  )) ربنا آتنا في الدنيا ((يقول صراحة؛ يعين قد  باحلال؛ يعين بلسان املقال وبلسان احلال

؛ ورمبا يكون قاله بلسان احلال ال بلسان املقال ألنه إذا دعا يف أمور الدنيا  مجيال جتارة مجيلة وما أشبه ذلك

  . ، وإذا دعا بأمور اآلخرة مل يكن على هذه احلال أحضر قلبه وأظهر فقره

وخربه اجلار وارور  أمبتد))  من خالق ((نافية؛ و )) ما )) (( خرة من خالقوما له في اآل ((قال اهللا تعاىل: 

من أجل توكيد العموم ألن خالق نكرة يف سياق النفي تفيد العموم فإذا  له؛ ولكنها دخلت من على املبتداء

اآلخرة من نصيب ؛ يعين ما له يف  مبعىن النصيب )) الخالق ((؛ و دخلت عليها من كان ذلك تأكيدا للعموم

؟ أو ما له من نصيب مما دعا به فقط ألنه  ؛ وهل املراد أنه ما له من نصيب يف كل شيء ألنه ال يريد إال الدنيا

مسلم ليس بكافر إذ أن الكافر ال حيج لكنه ليس له نصيب مما دعا به ألنه ما دعا فيما يتعلق باآلخرة إمنا دعا 

؛ أما إذا فعل  فال يكون له نصيب يف اآلخرة مما دعا به ألنه مل يدع به فيما يتعلق يف الدنيا فقط؛ وعلى هذا

، ليس له نصيب ألن العمل إذا دخله الرياء  النسك هذا رياء ومسعة فإنه ليس له نصيب حىت يف ثواب النسك

 حسنة )) (( من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي اآلخرة حسنة ((أي من الناس  )) ومنهم ((  . أفسده

؛ يعين من الناس من تكون مهته عليا يريد اخلري  آيت الثاين وأما الثاين حسنة فهي معطوفة على األوىل مفعول ))

؛ ما هي حسنة  ؛ يعين آتنا حسنة يف اآلخرة يف الدنيا واآلخرة يقول ربنا آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة

، كل ما تستحسنه من الدنيا فهو  يف الدنيا هذه حسنة الدنيا؟ حسنة الدنيا كل ما يستحسنه اإلنسان  الدنيا

،  ، وكذلك القصور ، وكذلك الزوجات ، وكثرة البنني ، وسعة الرزق ؟ كالصحة داخل يف حسنة الدنيا مثل أيش

ل ؛ وأما حسنة اآلخرة فقي ، واألموال املهم أن حسنة الدنيا كل ما يستحسنه اإلنسان من الدنيا واملراكب الفخمة

؛  )) ويجزي الذي أحسنوا للحسنى ((وقوله: ))  للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ((؛ لقوله تعاىل:  إا اجلنة



؛ لكن يف اآلخرة حسنات يعين  فقال بعضهم إن املراد به اجلنة والشك أن احلسنة العظمى يف اآلخرة هي اجلنة

؛ فإنه كما  ، وأن يعطى كتابه بيمينه يثقل موازينه، وأن  يستحسن املرء وقوعها فعل اجلنة مثل: أن يبيض وجهه

ه يري الناس  أن؛ هذه حسنة  فرحا مسرورا))  هاؤم اقرؤوا كتابية ((؟  تعلمون إذا أعطي كتابه بيمينه ماذا يقول

 ووجهه أبيض وأهل السوء وجوههم ؛ كذلك إذا حشر يوم القيمة كتب بأعماله فيكون هذا حسنة  كتابه الذي

، وكذلك إذا ثقلت موازينه، وكذالك إذا دخل  ، وكذلك إذا عرب على الصراط ن احلسنة اليت تسرهسود فإا مل

؟  قي فعل أمر ووزا الصريف )) وقنا عذاب النار ((وقوله:   . اجلنة كل هذا من حسنة من حسنة ا ألخرى نعم

حمذوفة واملوجودة اآلن العني إذ أن ؛ ألن فائها  عي وزا على صرف عي  الشيخ : ، عي الطالب :؛  قي ، ال

؛  ؛ وإذا أمرتك أن تعي القول ويش أقول؟ عي ووزا الصريف عي نعم قي من وقى والواو حمذوفة فتكون وزا عي

؛  ؛ إما رمحتك أو حسنات نفعلها أو ما أشبه ذلك قنا يعين اجعل لنا وقاية منه )) وقنا عذاب النار ((طيب 

 أي عقوبتها ونسب إىل الناس بأا مكان العقوبة ـ والعياذ باهللا ـ اآلن سألوا اهللا عز )) عذاب النار ((وقوله: 

وقنا عذاب  ((؛ فإن قال قائل: أليس قوهلم:  ؟ من النار وجل احلسىن يف الدارين وسألوا الوقاية مما يضر من أين

ن على ربك حتما اك ((واردناك يعين  )) وإن منكم إال واردها ((من باب االعتداء ألن اهللا يقولك  )) النار

 الشيخ :ألم ميرون على الصراط ؛   الطالب : ؟ )) مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا

هذا قول املعىن إم ميرون على الصراط وهذا ورودها ألم   ؟ أي نعم، يعين حيمل الورود على املرور على الصراط

؛ وقيل إن الورود الدخول كما قاله  صراط جسر ممدود على جهنم فإذا مشوا عليه فقد وردوها؛ إذ أن ال من فوقها

يقدم قومه يوم القيمة فأوردهم النار  ((:  : ألن اهللا يقول يف فرعون ابن عباس ومجاعة من أهل العلم قالوا

؟  يعين أوصلهم إليها فقط وال أرسلهم إياها )) فأوردهم النار ((فيقتضي هذا  عم)) ن وبئس الورد المورود

أي وصل إليه لكن هذه اآلية قد  )) ولما ورد ماء مدين ((؛ فإذا قالوا فالورود ملعىن الدخول ومنه:  أرسلهم إياها

 ؛ واملسألة فيها خالف؛ والذين قالوا إن املراد تكون دليال ملن قال إن الورود املورود ألنه ورد ماء مدين ومل يشرب



م كما كانت النار يف للورود الدخول قالوا إم يدخلوا ولكنهم ال حيسون بعذاا بل تكون بردا وسالما عليه

 ؛ وعلى هذا فال ينايف اآلية حىت لو قلنا بأن الورود الدخول فال ينايف الدعاء هذا بردا وسالما براهيمإالدنيا على 

؛ فيمكن أن يدخلوها وال يعذبون ا؛ فهذا الدعاء إذا ليس فيه  ه؛ ألم قالوا: قنا عذابه ومل يقولوا قنا دخول

أولئك لهم  ((قال اهللا تعاىل:   . اعتداء بل هو دعاء مفتقر إىل اهللا عزوجل معرتف بضعفه حمسن الظن بربه

؟  منه ؟ هل املشار إليه مورد التقسيم كله أو قسم ، فما هو املشار إليه ، اسم اشارة أوالء )) نصيب مما كسبوا

 ((: أولئك املذكورون الذين يقولون  : إن اإلشارة تعود إىل مورد التقسيم كله يعين فيه خالف فقال بعض العلماء

؟ ويكون كل  ؛ نعم )) ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي اآلخرة حسنة ((، والذين يقولون  )) ربنا آتنا في الدنيا

) وهذا ((واهللا سريع الحساب)وألنه قال:  )) مما عملوا ولكل درجات ((له نصيب مما كسب كقوله تعاىل: 

يقتضي أن يكون املشار إليه؟ القسمان كال القسمني؛ وقال آخرون بل إن اإلشارة تعود إىل القسم الثاين الذين 

؛ فهؤالء هلم نصيب مما كسبوا  )) ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار ((يقولون 

فاألعمال الصاحلة لك نصيب؛ وعلى هذا  )) من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ((تعاىل:  لقوله

 (من للسببية وليست للتبعيض ألن اإلنسان جيزى بكسبه ))  لهم نصيب مما كسبوا ((فيكون معىن قوله: 

؛ إن كان   واملعىن: هلم نصيب بسبب كسبهم ) الحسنة بعشر أمثالها إلى سبع مائة ضعف إلى أضعاف كثيرة

؛ اآلية تريد أن تكون حمتملة لكال القولني فأيهما أرجح أن  كثريا فالنصيب كثري وإن كان قليال فالنصيب قليل

مادام أن اللفظ ؟ األول أوىل  نرجح أا شاملة للقسمني لتكون أعم أو أا خمتصة باألخري ألنه أقرب إىل اإلشارة

؛ يعين أولئك الناس الذين يقولون هذا والذين يقولون هذا هلم  إننا إذا أخذنا به صار عاما هلؤالء وهؤالءثابت له ف

؛ فمن أراد الدنيا مل ينل من اآلخرة شيئا ومن أراد الدنيا واآلخرة نال من الدنيا واآلخرة إذا شاء  نصيب مما كسبوا

؛ هل السرعة هنا سرعة الزمن مبعىن  سريع احلساب )) سابمما كسبوا واهللا سريع الح ((وقوله:  . وجل اهللا عز

واملعىن كما يقال ما أسرع  )) وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا ((أن احلساب قريب كما يف قوله تعاىل: 



 راد؟ أو امل ؛ يعين نفس حسابه سريع نعم وجل يف حساب عباده سريع ، أو أن املعىن أن اهللا عز احلساب أن يأيت

؟ يف يوم  ، حياسبهم نعم مجيعا لكن الثاين أبلغ أن يكون اهللا عزوجل حياسب اخلالئق كلها يف يوم واحد  ؟ مجيعا

مر علينا هذا الرتكيب  )) سريع الحساب ((؛ وقوله:  ، ويعطي كل إنسان ما يستحقه من ذلك احلساب واحد

صفة مشبهة ألا  الشيخ :،  مشبهة صفة الطالب :؟  هل هو اسم فاعل أو اسم مفعول أو صفة مشبهة أم ماذا

؛ واحلساب يكون فاعال أي صار سريع باملعىن ما هو باإلعراب؛ أم  سريعامصوغة من فعل الزم ؛ سرع أي صار 

واحلساب هو حماسبة اهللا تعاىل  )) واهللا سريع الحساب ((باإلعراب فإن السريع مضاف واحلساب مضاف إليه 

؛ أما وصف  ؛ والوصف الثاين للكافرين : الوصف األول للمؤمنني هلا وصفان ، وحماسبة اهللا اخلالئق اخلالئق

احلساب للمسلمني فإن اهللا تعاىل خيلوا بعبده املؤمن ويقرره بذنوبه ويقول له عملت كذا يف يوم كذا حىت يقر 

هذا حساب  ) قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم( وجل له يقول:  ويعرتف فيقول اهللا عز

أو رد فقالت عائشة يا ؛ )  من نوقش الحساب عذب (؛ وهلذا قال النيب عليه الصالة والسالم:  املؤمنني

فسوف يحاسب حسابا يسيرا)) فقال النبي صلى اهللا عليه وسلم ذلك  ، أليس اهللا يقول: (( رسول اهللا

قد سترتها عليكم في الدنيا وأنا  (له: يعين تعرض األعمال على الشخص حىت يقر فإذا أقر قال اهللا )  العرض

ال " :  ؛ أما غري املؤمنني فإم ال حياسبون كذلك وإمنا األمر كما قال شيخ اإلسالم ) أغفرها لك اليوم

؛ ولكن تحصى أعمالهم تحصى  يحاسبون حساب من توزن حسناته  وسيئاته ألنهم ال حسنات لهم

، ـ والعياذ باهللا ـ خيزون ا ألم ينادى م على رؤوس "  ن بها، ويخزو  ، ويقرون بها وتحفظ فيوقفون عليها

هؤالء الذين كذبوا على ربهم أال لعنة اهللا على  ((،  ؟ على رم اخلالئق هؤالء الذين أيش؟ كذبوا على اهللا

أي نعم  الشيخ :؟  كيف الدخول))  ال تمسهم النار (( شيخ يف آية أخرى قال اهللا: : سائلال  . الظالمين))

 السائل : ؛ أما ما متسهم لكن تكون بردا وسالما  الشيخ : ؟ وما متسهم السائل :؛  يدخل لكن ما تؤثر عليهم

إذا قلنا بأن الورود  الشيخ :؟  ((وإن منكم إال واردها)) السائل :؟  أي اآلية الشيخ :؟  وهذه اآلية شيخ



القول بأن الورود  السائل : فال إشكال فيه، ما فيه إشكال نعمالدخول أما إذا قلنا أن الورود العبور على الصراط 

احلكمة ليعرفوا بذلك فضل اهللا عليهم بإنقاذهم منها  الشيخ :؟  هو الدخول وال ميسهم النار ما احلكمة يف ذلك

اهللا يبتغي فإن اهللا حرم على النار من قال ال إله إال  ( وجل عز؛ وإال يف آيات كثرية يقول اهللا  هذا هو احلكمة

؛ حرم على النار وهذا مما استدل به من قالوا إن املراد بالورود العبور على  هذا يف احلديث ) بذلك وجه اهللا

حرم اهللا :  ، والذين يقولون بذلك ويتمسكون بلفظ الورود يقولون إن قوله الصراط ألن اهللا حرم على هؤالء النار

يقولون إن املراد حرمها أن تعذم  ) على النار من قال ال إله إال اهللاإن اهللا حرم  (؛ نعم حرم اهللا أيش؟  عليه

املؤمنني  السائل :  . األرجح أنه الورود أنه العبور على الصراط الشيخ :؟  واألرجح السائل : أو تنال بعذام ؛

 الشيخ : ؟  ) سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم أنار (الذين يعملون الكبائر هل يشملهم قول اهللا: 

فيمكن أن يكون هذا املؤمن إما ممن  )) ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ((أن اهللا يقول ألهل الكبائر :  ال ؛

 السائل : ؛ شاء اهللا تعاىل أن يغفر له؛ وإما أن يكون هذا املؤمن ممن مل ترجح سيئاته على حسناته فتغفر له

؛ لكن الصغائر تكفر بالصالة والصوم وخيرج من  ميكن أن الصغائر الشيخ :ويدخل الصغائر يف قوله: إال اللمم ؟ 

ما يؤيد أا  )) إن الذين سبقت لهم منا الحسنى ((أول آية من..  السائل :  الدنيا وليس عليه شيء نعم

ويش املقصود من  السائل :  راد للورود الصراط .يعين هذا مما يرجح أا نعم مما يرجح أن امل الشيخ :؟  الصراط

أي نعم إن املقصود أنه لو أن اهللا  الشيخ :؟  من حوسب فقد هلك ) (قول النيب صلى اهللا عليه وسلم : 

، كل عمله لو يقابل به نعمة من نعم اهللا لذهب  حاسبه لكان يهلك ألنه ما جيد مقابل لنعمة واحدة من نعم اهللا

الصلوات الخمس  (؛ أي نعم هذا صحيح لكنه يقيد باحلديث الثاين:  ال  . أعمال أي نعمبه فبقي بدون 

 ) ما اجتنبت الكبائر ورمضان إلى رمضان أو والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن

ألن كلمة درنه، درنه ما نستطيع  الشيخ :؟ يف الصالة يكفر الكبائر  هذا احلديثبأن يقول أهل  العلم  السائل :

الشك ألن الصغائر أيضا إذا كثرت  . شيء الشك أا عامة والعام قد يراد به اخلصوص يف بعض األحيان



؛ احلديث يقول: من درنه شيء يعين من  ؛ قد متأل اجلسم وإن كان فيه قوة ليست ككبائر فتكون درن كثري

 أن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم (( : ؛ وأيضا تؤيد اآلية صغائره كما فصل احلديث الثاين

مث  ؛ وليس املعىن إن جتتنبوا وال تصلوا . ألن بعضهم يقول إن جتتنبوا مع قيامكم بالصالة واجلمعة ورمضان)) 

ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا اهللا إن اهللا غفور  ((قال اهللا تعاىل:  ))  واذكروا اهللا ((قال: 

 )) ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس ((؛ لقوله:  يستفاد من هذه اآلية الكرمية: وجوب املبيت مبزدلفة )) رحيم

ويستفاد من اآلية  . ومىت أفاض اإلنسان من حيث أفاض الناس فإنه يلزمن من ذلك أن يكون قد بات مبزدلة

ثم أفيضوا من حيث  ((؛ لقوله:   الزمان: أن هذا النسك كان أمرا معلوما ميشي الناس عليه من قدمي الكرمية

ص خا؛ ما من أحد يثبت له احلكم  : أن اإلنسان ال خيصص بالعمل لشخصية ويستفاد منها . )) أفاض الناس

ما خصص أحد حبكم من األحكام لشخصه وإمنا األحكام ختصص أو فالنية أبداء القرية النه من ألألنه فالن أو 

أنه يشهد على هذا مسألتان بل عدة مسائل لكن من أبرزهم مسألتان وهو قول النيب ؟ باألوصاف إال  تعلق مباذا

)  إنها لن تجزئ عن أحد بعدك (عليه الصالة والسالم أليب بردة حني أذن له أن يذبح العناق من معز وقال: 

من باب  إن هذا ؟ اجلواب قال بعض أهل العلم فظاهر هذا أن احلكم خاص به لشخصه نعم؟ فما هو اجلواب

؛ وال مانع من أن يثبت احلكم لشخص مث ينسخ وال يثبت  ؛ فيكون ثبت احلكم  يف هذا الرجل مث نسخ النسخ

؛ وقال آخرون إن النسخ يف مثل هذه الصيغة بعيد ألنه كيف يكون النسخ بدليل  ألحد بعده ولو اتفق مبثل حاله

 : أي بعد حالك ) لن تجزئ عن أحد بعدك( بقوله:  الوجوب أو بدليل ثبوت احلكم األول املنسوخ؛ وإمنا املرد

 فالن؛ مثل ما يقال ما بعد حالة  ؛ يعين لو وقعت مثل هذه احلال لشخص إىل يوم القيمة فإن احلكم يثبت له

؛ لكن يف الشدة ويف الوصف اليت   ؟ يف الشدة وما معناه أنه ما ميكن يقع بعدها حال تشاها ؛ يعين شيء

إرضاع قول الرسول عليه الصالة لك ذ؛ ومن  األخري اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا ؛ وهذا كانت عليه

فإن أكثر أهل العلم يقول إن هذا احلديث  ) أرضعيه يعني سالما تحرمي عليه( والسالم لزوجة أيب حذيفة 



؛ ومرة  ، ا احلكم يثبت؛ وقال شيخ اإلسالم لكن لو وقعت حال مثل حال سامل فإنه يثبت ا احلكم  منسوخ

، فإذا وجد أحد تبىن شخصا مث  ؛ حال سامل كان أبو حذيفة قد تبناه فكان عنده مثل االبن قال: يتبعض احلكم

؛ ويش  ؟ بشيء مستحيل التبين ؛ وحنن اآلن علقناه مباذا احتاج إىل أن يبقى يف بيته وتكشف له امرأة ثبت ذلك

؛ ما هو ألنه سامل  قه ألنه ما ميكن يشاه يف احلال، ما يشاه يف احلال أبدايقول شيخ اإلسالم أن عريه ال يواف

خبالف الكبري الذي موىل أيب حذيفة لكن ألنه عنده من الصغر قد تبين واملشقة منه أو التحرز منه مشقة عظيمة 

از النظر واخللوة فقط جو ، مبعىن أنه يثبت به بعض ه اهللا: إن حكم الرضاع هنا يترمح ومرة قال شيخ اإلسالم, 

؛ وهل من هذا النوع قيام الرجل  مية ألا هو موضع احلاجة ولكن هذا ضعيف وكالمه األول أصحر دون احمل

؛  ؟ نعم ؟ تعرفون القصة أوال) يا رسول اهللا أدع اهللا أن يجعلني منهم فقال: سبقك بها عكاشة ( الذين قال: 

أمتي سبعين ألفا يدخلون الجنة بال حساب وال عذاب فقام أخبر النبي صلى اهللا عليه وسلم أن من  (

عكاشة بن محصن فقال: يا رسول اهللا أدع اهللا أن يجعلني منهم فقال: أنت منهم؛ فقام رجل آخر فقال: 

؟ ألن  ؛ كيف ؟ ال فهل هذا من باب التخصيص بالعني)  أدع اهللا أن يجعلني منهم فقال: سبقك بها عكاشة

 بوأما خص  ؛ مثل اجلماعة كم الشرعي ولكنه ختصيص بفضيلة وهو أن يكون من هؤالءهذا ليس ختصيصا باحل

، وعثمان بفضيلة، وعلي بفضيلة مل يشاركه غريه فيها لكن ليس هذا حكما شرعيا  ، وعمر بفضيلة بكر بفضيلة

 عزوجل يف آخر : أنه يشرع استغفار اهللا ويستفاد من اآلية الكرمية . قيل إنه لعكاشة بن حمصن دون غريه نعم

 ومن فوائد اآلية الكرمية: إثبات امسني كرميني هللا عز .أي اطلبوا منه املغفرة ))  واستغفروا اهللا ((العبادات؛ لقوله: 

وإثبات ما تضمناه من احلكم  ؛ ؛ وإثبات ما تضمناه من الصفة وهي: املغفرة واملرحة ، الرحيم وجل ومها: الغفور

ومن  . )) ومن يغفر الذنوب إال اهللا )) (( يعذب من يشاء ويرحم من يشاء (( ويرحم مبقتضامها وهو أنه يغفر

وقرن احلكم بالعلة مثل  )) استغفروا اهللا إن اهللا غفور رحيم ((: قرن احلكم بالعلة؛ لقوله:  فوائد اآلية الكرمية

  فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا اهللا ((مث قال اهللا تعاىل:   وجل هذا يفيد اإلقدام والنشاط على استغفار اهللا عز



؛  يستفاد من اآلية: أن اإلنسان إذا قضى من العبادة ال يغفل بعدها ))...  كذكركم آبائكم أو أشد ذكرا

فإذا قضيتم الصالة فاذكروا اهللا قياما  ((وهذا مشروع فيما بعد الصالة  )) فإذا قضيتم فاذكروا اهللا ((لقوله؛ 

فإذا  )) (( فإذا قضيت الصالة فانتشروا في األرض وابتغوا من فضل اهللا )) (( وقعودا وعلى جنوبكم

وجل  ) ألنه ملا كان انتهاء اإلنسان من العبادة مظنة الغفلة والتق ذكره اهللا عز) قضيتم مناسككم فاذكروا اهللا

الكرمية: تقدمي ذكر  ومن فوائد اآلية . هذا عام يشمل كل ذكر اهللا الشيخ :؟  ما هو ذكر اهللا السائل : ؛ بأن ال

؛ ألن  ومن فوائدها: أن األجداد داخلون يف مسمى اآلباء . )) أو أشد ذكرا ((؛ لقوله:  اهللا على ذكر الوالدين

؛ ويتفرع على هذا  ؛ فيكون اآلباء يشمل األجداد ، وقبائلهم العرب كانوا يفتخرون بأجماد آبائهم، وأجدادهم

؛ وأن من مات عن أب وأخ عن جد وأخ  على آبائي مشل األجداد: أن من قال هذا وقف  مسألة حكمية

: بيان انقسام العباد فيما يطلبون من اهللا؛ وأن منهم ذوي  ومن فوائد اآلية الكرمية  . فاملال للجد ألنه أب نعم

 ا في الدنيافمنهم من يقول ربنا آتن ((:  ؛ لقوله ؛ ومنهم ذوي الغايات الذميمة النازلة الغايات احلميدة العالية

ومن فوائد اآلية الكرمية: أن اإلنسان  . )) ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي اآلخرة حسنة )) ((

ومن فوائد اآلية   . )) ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي اآلخرة حسنة ((؛ لقوله:  ال يذم إذا طلب حسنة الدنيا

ولكنه بالعدل يف العقوبة؛  )) أولئك لهم نصيب مما كسبوا ((الكرمية: أن الثواب يكون بالعدل ؛ لقوله: 

ومنها: متام  . )) واهللا سريع الحساب ((؛ لقوله:  ومن فوائد اآلية الكرمية: إثبات احلساب . وبالفضل يف املثوبة

م يقابل به من : إثبات علم اهللا ألن احملاسبة البد لديه عل ومنها .  )) واهللا سريع الحساب ((؛ لقوله:  قدرة اهللا

واذكروا اهللا في أيام  ((قال اهللا تعاىل:   . )) مما كسبوا ((؛ لقوله:  ومنها: الرد على اجلربية . حياسبه

فعل األمر وفعل األمر كما سبق يقتضي الوجوب وقد يكون ))  اذكروا ((هنا أمر اهللا تعاىل بذكره  )) معدودات

يتناول كل قول أو  )) اذكروا اهللا ((؛ وقوله:  تقتضيه األدلة األخرىمشرتكا بني الوجوب واالستحباب حسب ما 

؛ يعين ليس املراد أن نقول ال إله إال اهللا فقط بل هو شامل لكل قول أو فعل يقرب  وجل فعل يقرب إىل اهللا عز



أتل ما  (( : ؟ قلت دليل على ذلك قوله تعاىل ؛ فإن قال قائل: ما دليلك على ما تقول وما وجه ذلك إىل اهللا

ذكر يعين ))  أوحي إليك من الكتاب وأقم الصالة إن الصالة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر اهللا اكبر

إنما جعل الطواف  (؛ ودليل أيضا من السنة قوله صلى اهللا عليه وسلم:  كربأاهللا الذي تضمنت هذه الصالة 

أما وجه ذلك: وجه كون كل قول وفعل يقرب إىل اهللا و  ) بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار إلقامة ذكر اهللا

؛ أنت  وهذا ذكر هللا  ؟ هللا، قصد أن يكون ملنألن كل قول أو فعل يقرب إىل اهللا مقرون بنية ال ؛فإنه من ذكره

إذا تفعل شيء تتقرب إىل اهللا أو تقول شيئا تتقرب به إىل اهللا تكون يف قلبك النية ألنك تبتغي بذلك وجه اهللا 

 أيام معدودات قيل أيام التشريق ، أيام التشريق الثالثة )) في أيام معدودات ((؛ وقوله:  وجل ذكر هللا عز فهذا

؛ وذكر اهللا تعاىل فيها يتناول كما ذكرنا قبل قليل كل  : احلادي عشر، والثاين عشر، والثالث عشر من ذي احلجة

؛ يدخل فيه أيضا يدخل فيه رمي  واملقيد يدخل يف ذلك؛ وعلى هذا فالتكبري املطلق  قول أو فعل يقرب إىل اهللا

 . ، ويدخل فيه طواف البيت، والسعي بني الصفا واملروة إذا وقعا يف هذه األيام اجلمرات؛ ويدخل فيه أيضا النحر

   )) في أيام معدودات ((وقوله: 



أي يف هذا    )) في يومين ((تعجل قال أهل العلم تعجل أي خرج من مىن ))  فمن تعجل في يومين (( إذا

 أيام ((؛ ألن اهللا قال:  ؛ ما يقال جيب أن تبقى إىل اليوم الثالث عشر يف يومني فال إمث عليه إذا تعجل

فمن تعجل في يومين فال إثم  ((واأليام مجع فقد يفهم أحد أن البقاء أليام الثالثة واجب فقال:  )) معدودات

اء الرابطة للجواب هذا هو جواب  وهو كما نعرفه مقرون بالف )) فال إثم عليه ((؛ وقوله:  ال حرج عليه))  عليه

؛ الذي معنا اآلن ما هي؟  إا تقرتن بالفاءإذا وقعت جوابا للشرط ف ؛ فيجب اقرتان اجلواب بالفاء . ألن اجلملة

؛ ومبا أي نعم مبا امسية طلبية مبا ما هو بال إذا  ؛ وبال ، هي نقوهلا بال وهي امسية أيضا يصح مقرونا بفي أو بال

 ومن تأخر فال إثم عليه ((  . هو اخلرب )) (عليه (وقوله:  )) فال إثم عليه ((؛  امسية هذه، هذه امسية فقط نعم

؛ فلو بقي أحد  ؟ ما قيد تأخر لكن نعلم تأخر يف هذه األيام املعدودات يعين إىل اليوم الثالث تأخر إىل مىت ))

قلنا   ومل يقيده؛ )) فمن تأخر ((:  ؛ إن احتج علينا باآلية وقال إن اهللا قال إىل اليوم الرابع قلنا هذا غري مشروع

أي ومن تأخر إىل اليوم الثالث فال إمث ))  في أيام معدودات ((؛  لكن أصل الذكر مشروع مىت؟ يف ثالثة أيام

؛ وسيأيت إن شاء اهللا تعاىل يف ذكر فوائد اآلية أيهما  عليه؛ فنفى اإلمث عن املتعجل وعن املتأخر عنهما مجيعا

أي  ؛ والتقدير: ذلك هذه جار وجمرور خرب ملبتدأ حمذوف )) لمن اتقى (( : وقوله . أفضل التعجل أو التأخر

؛  ؛ يعين الذي يكون قد صاحب التقوى يف حجه ؛ أي نفي اإلمث يف التقدم والتأخر ملن اتقى نفي اإلمث ملن اتقى

قد يتوهم الواهم أنه ال ))  فمن تعجل فال إثم عليه ومن تأخر فال إثم عليه ((وجل ملا قال:  وذلك أن اهللا عز

حىت يزول الوهم الذي حصل  )) لمن اتقى ((؟  قال نعمإمث عليه مطلقا حىت لو أذنب حبده أو خالف التقوى ف

؛ واتقى فعل ماض مأخوذ من التقوى،  بنفي اإلمث ألن ال نافية للجنس صار يف كل اإلمث لكن اهللا خري ملن اتقى

 الشيخ :؛  التقوى اختاذ وقاية من عذاب اهللا بفعل أوامره واجتناب نواهيه الطالب :  وما هي التقوى يا خالد؟

؛ هذه تقوى ألا  : اختاذ وقاية من عذاب اهللا بفعل أوامره واجتناب نواهيه ت بارك اهللا فيك ـ التقوىأحسن

))  واتقوا اهللا ((:  مث قال )) لمن اتقى ((؛  ؛ وأصلها على ما قاله النحويون أصلها وقوى مأخوذة من الوقاية



كحال الغافلني، ؛ وليست التقوى ملن كان متلبسا بالطاعة فقط   يف مجيع أحوالكم يف احلج وفيما بعد احلج

، إذا كان يف احلج عنده  الغافلون تكون التقوى عندهم يف حال التلبس يف الطاعة إذا كان صائما عنده تقوى

ب ؟ لكنه إذا انتهى من هذا العمل فبعض الناس ال يتقي اهللا يعود على الغفلة فينسى هذا األمر والواج تقوى نعم

تذكر أن اهللا عزوجل ))  واعلموا أنكم إليه تحشرون ((؛ مث قال:  )) واتقوا اهللا ((؛ وهلذا قال:  وهو التقوى

واعلموا أنكم إليه  ((؛ وقال:  باملعاد إليه فأننا ملا انتهينا من املناسك ذكرنا أننا سننتهي أيضا من الدنيا كلها

؛ والغرض  ون إليه تعاىل يوم القيمة فيجازيكم على أعمالكمواحلشر معناه اجلمع والضم حيث جتمع))  تحشرون

: التهديد والتحذير من املخالفة  الغرض منها))  واعلموا أنكم إليه تحشرون ((من هذه اجلملة األخرية 

 ؛ إذا علم أنه سيحشر إليه وجيازيه على ؟ نعم يتق اهللا واملعصية ألن من علم أنه سيحسب إىل اهللا يتق اهللا وال ال

تصديرها باألمر بالعلم يدل على أن هذا العلم له أمهية يف  )) واعلموا ((:  ؛ وقوله علمه يتق اهللا سبحانه وتعاىل

 ((فيها تقدمي املتعلق على املتعلق ))  أنكم إليه تحشرون ((:  ؟ وقوله إصالح قلب املرء ومنهجه ومسلكه نعم

  ؛أ ؛ فإليه املرجع كما أن منه مبتديعين حتشرون إليه ال إىل غريه؟ يفيد احلصر  فماذا يفيد التقدمي))  تحشرونإليه 

فيما سبق من  )) ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ومن الناس من يشري نفسه (( مث قال تعاىل:

 خالقربنا آتنا في الدنيا وما له في اآلخرة من  ((؛ منهم من يقول:  اآليات قسم الناس يف احلج إىل قسمني

 هؤالء لهم نصيب مما كسبوا (( و )) ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي اآلخرة حسنة (( : ومنهم من يقول ))

(( ومن الناس من ؛ فقال يف األول يف املنافق قال:  هنا قسم الناس أيضا إىل قسمني: إىل مؤمن وإىل منافق)) 

؛ وهلذا أعرا  ؛ وهي مبعىن بعض الناس لتبعيضمن هنا ل )) من الناس ) (( في الحيوة الدنيا) يعجبك قوله

؛ فيكون من مبتداء  بعض النحويني على أا مبتداء قال أا حرف مبعىن االسم إذ أا مبعىن بعض الناس

 )) (( من يعجبك ويعجبك خربه لكن املشهور أن من حرف جر واجلار وارور متعلق باحملذوف خربه مقدم و

 ((:  اخلطاب يف قوله))  من الناس من يعجبك ((؛ قوله:  الناس الذي يعجبك قوله ؛ يعين ومن مؤخر أمبتد



؟ الثاين العموم؛ يعين من  ؛ وأيهما أوىل إما للرسول صلى اهللا عليه وسلم وإما لكل من يتأتى خطابه))  يعجبك

يعجبك  ((وقوله:  )) من الناس من يعجبك قوله (( يعجبك أيها املخاطب الرسول صلى اله عليه وسلم وغريه

؛ وإذا قلت عجبت من كذا فهو ملا  ذكر بعض النحويني أنه إذا قيل أعجبين كذا فهو ملا يستحسن )) قوله

من  ((؛ فقوله:  وعجبت من قوله إذا كان سيئا منكرا ينكر؛ فتقول مثال أعجبين قول فالن إذا كان قوال حسنا

أي فيما إذا تكلم فيما يتعلق ))  في الحياة الدنيا ((؛ وقوله:  أي من تستحسنه تستحسن قوله )) يعجبك

؛ ألن اهللا قال هذا فيمن؟ يف  بأمور الدنيا كأن يتكلم بشيء يتوصل به إىل جناته من القتل والسيب وما أشبه ذلك

من حسنهم ))  وإذا رأيتهم يعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم ((املنافقني ودليل ذلك قوله تعاىل: 

من  ((نعم قال:  ) إذا حدث كذب( :  ولكنهم أهل غرور وخداع وكذب فإن آية املنافق ثالث منها وفصاحتهم

؛ أي قوله حال كونه  كلمة يف احلياة الدنيا متعلقة مبحذوف حاال من: قول))  يعجبك قوله في الحياة الدنيا

من  (( ؟ وحيتمل أن املعىن ر الدين نعم؛ أي فيما يتعلق بالدنيا ألنه ال يتكلم مبا يعجب يف أمو  يف احلياة الدنيا

يعين القول الذي يعجب حىت يف الدين لكن ال ينتفع به يف اآلخرة إمنا ينتفع  )) يعجبك قوله في الحياة الدنيا

؛ قول  اختلف املفسرون يف معناها على قولني )) ويشهد اهللا على ما في قلبه (( : قال  . به يف الدنيا فقط

من النفاق يعين أن باطنه خالف ظاهره فالذي يشهد على باطنه من؟  )) اهللا على ما في قلبهيشهد  ((:  األول

يشهد اهللا على ما  ((. القول الثاين:  ؛ هذا قول اهللا؛ فهو بإضماره النفاق مشهد هللا على ما يف قلبه من النفاق

فيشهد اهللا على ما في  ((؛  أنه مؤمن مصدق وأن الذي يف قلبه هو هذا أي يقسم وحيلف باهللا))  في قلبه

إذا جاءك  (( ؛ ويدل ذلك قوله تعاىل: ؟ كاذب من حمبة اإلميان والتمسك به وهو كاذب وال صادق قلبه ))

((واهللا يعلم إنك لرسوله واهللا يشهد إن المنافقين يقول اهللا تعاىل: المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول اهللا)) 

؟ يف دعواهم أم يشهدون بذلك؛  اهللا وال يف دعواهم أم يشهدون بذلكلكاذبون يف أنك رسول  )) لكاذبون

هذا فيها قوالن أقول: القول األول: أنه يشهد اهللا  )) ويشهد اهللا على ما في قلبه ((وجل:  طيب يقول اهللا عز



وجل ألنه  اهللا عز؟ إال  ؛ أي أن قلبه منطو على ذلك متمكن من قلبه وال يشهده إال على ما يف قلبه من النفاق

؛ والثاين يشهد اهللا على ما يف قلبه: أنه حيلف ويشهد علنا أمام الناس بأنه مؤمن وحيب اإلميان وملتزم وهو  باطن

؛ فهو منطو على الكفر والنفاق وهو أيضا يعلن  ، كالمها حق ؛ وعندي أن املعنيني ال يتنافيان يف ذلك كاذب

يعين ))  ألد الخصام )) (( وهو ألد الخصام ((حقيقته قال اهللا فيه: الناس ويشهد اهللا على أنه مؤمن أما 

حيتمل أن يكون مصدرا وحيتمل أن يكون مجعا؛ إن كان مصدرا ففعله  )) الخصام (( ؛ و أعوجهم وأكذم

قاتل يقاتل قتاال؛ املهم أن فعال كايف مصدرا لفعال وابن مالك    خاصم خياصم خصاما مثل جادل جيادل جداال

فهنا خاصم هلا "  لفاعل الفعال و المفاعلة" ل؛ عطانا تلك القاعدة يف قوله: وفاعل ؛ال؛ لفاعل ما هي وفاعأ

؛ أي  اخلصام واملخاصمة وعلى هذا ألد اخلصام تكون اإلضافة لفظية ألا صفة مشبهة مضافة إىل موصوفها

خصم يعين مبعىن اخلصوم يعين معناه  ، خصام مجع ؛ وأما إذا قلنا أن اخلصام مجع خصم وخصامه ألد اخلصام

؛ ويكون أيضا من باب إضافة الصفة إىل موصوفها بأن املعىن وهو  أعوج اخلصوم وأشدهم كذبا فهو كذلك يصح

؛ وقد ثبت يف صحيح البخاري من حديث عائشة رضي اهللا عنها أن  من اخلصوم األشداء األقوياء يف خصومتهم

 فاإلنسان املخاصم اادل بالباطل)  إلى اهللا األلد الخصم رجالأبغض ال (النيب صلى اهللا عليه وسلم قال: 

؛ وما من إنسان يف الغالب أعطي اجلدل إال حرم بركة العلم؛  ؛ هذا أبغض الرجال إىل اهللا ليدحض به احلق

 قوله فقط؛ ألن غالب من أعطي اجلدل غالبهم قد يريد بذلك نصرة  اإلنسان الذي يعطي اجلدل حيرم بركة العلم

؛ ولذلك  ؛ ألنه واضح إىل جمادلة كبرية ؛ أما من أراد احلق فإن احلق سهل قريب ما حيتاج ؛ وبذلك حيرم العلم

؛ وجتد أم خياصمون  ناقصة الربكة ما فيها خري جتد أهل البدع الذين خياصمون يف بدعهم جتدهم علومهم

؛ فكل  حق ألم ما قصدوا إال أن ينصروا ما هم عليه؛ ما ينتهون إىل  ؟ إىل ال شيء وجيادلون وينتهون إىل

إنسان جادل ـ نسأل اهللا السالم والعافية ـ كل إنسان جادل م أجل أن ينتصر قوله فإن الغالب أنه ال يوفق، وال 

أدع إلى سبيل ربك الحكمة  ((؛  ؛ وأما من جادل ليصل إىل العلم فهذا حممود مأمور به جيد بركة العلم



لكن راجع ما نقل عن أهل البدعة يف خصومهم أهل السنة  )) الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسنوالموعظة 

عليه الصالة  ؟ أخرب النيب ما تصل ا إىل شيء نعم فة لكنوفلس ،ومنطق ،واجلماعة جتد جداال طويال عريضا

 يقولون من خلق اهللا بأن الخلق ال يزالون يتساءلون من خلق اهللا من خلق كذا من خلق كذا حتى( والسالم 

لكن هؤالء الفالسفة أو مناطقة لو   باهللا وينتهي نعم؟ ذ؟ يستعي إذا بلغ على هذا ويش ماذا يقول اإلنسان) 

ن إال ال يصلون إىل ما تذهب إليهم شوف ويش لون جيبون أدلة ومقدمات وأشياء كثرية ويف النهاية ال يصلو 

؛ فاملهم إن اإلنسان اخلصم الغالب وال أقول كل املخاصمني الغالب أنه حيرم بركة العلم ألنه إمنا يريد  وصل إليه

شف هذا الرجل اآلن صار  )) وهو ألد الخصام ((؛ وقوله:  بذلك فتل خصمه وانتصار قوله وهذا حرمان للربكة

تجده العتمادك على فصاحته وبيانه جتده ألد اخلصام ألن قوله جيد وبني فيه بيان وفيه فصاحة يعجبك قوله ف

أيه هذا ما ينبغي منهم هذا ال ينبغي منهم أن يقنطوا منه مع أن    قريب   ؟ ألد اخلصام ، خياصم وجيادل نعم

وإذا تولى سعى في  (( ؛ ما هو حممود هذا ليس حممودا من اخللق أن يقنطوا من رمحة اهللا وهو.. . التغيري

؛ تأكدوا التأكيد  قراءة سبعية ما عندي  )) ك الحرث والنسل واهللا ال يحب الفساداألرض ليفسد فيها ويهل

 ؛ عندي وهو هذه معروفة فهيا قاعدة : وهو يعين سكون اهلاء هذه يف كل القرآن يقال وهو ويقال وهو نعم جيد

إذا توىل ))  في األرضوإذا تولى سعى  (( قال:  )) يشهد اهللا على ما في قلبه ((؟ أيه  ؟ أيها ؛ و فيه قراءة

؛ وليس املراد بالسعي الركض  املراد بالسعي هنا مطلق احلركة))  سعى في األرض ((، وذهب  يعين عنك

؟ للتعليل،  الالم هنا للتعليل وال للعاقبة )) سعى في األرض ليفسد فيها (( بالرجل؛ املراد أنه يتحرك للفساد

 ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل ((؛  ويسعى له بقدر ما يستطيعللتعليل يعين أنه يبلغ الفساد وحيرص عليه 

؟ قال بعض املفسرين إن اآلية نزلت يف شخص معني وهو أخنس بن شريح وأنه  كيف يهلك احلرث والنسل  ))

؛ ولكن الصحيح أن معىن  ريذهب إىل قوم من األنصار وأحرق عليهم زروعهم وقتل ما عندهم من احلمر مح

لنسل أنه بسبب فساده يف األرض تنقص الربكات وحتل اآلفات وبذلك يكون هو السبب يف يهلك احلرث وا



؛ لكل من كان هذا وصفه ألن  إهالك احلرث والنسل ألن الصحيح كما قلنا إن اآلية عامة ما هي بشخص معني

سببا هلالك  واأي يكون))  يهلك الحرث والنسل ((فعلى هذا يكون  )) ومن الناس من يعجبك ((:  اهللا يقول

النسل ))  ((:  ؛ وقوله يعين املغرور ؛ كما يقال الغرر ين ؛ احلرث املراد به احملروث وهو الزروع احلرث والنسل

مثلها أيضا؛ النسل مبعىن املسلول يعين األوالد والذرية يعين فيكون سعيه هذا سببا لفساد األرض ولفساد 

ذ باهللا ـ إذا حصلت املعصية قلت الربكات ونزعت من األرض وحلت ؛ ألنه إذا حصلت املعصية ـ والعيا احليوانات

ولو آن أهل القرى واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء  : (( ؟ قال اهللا تعاىل اآلفات ونقصت األمطار نعم

ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم  )) (( بونسواألرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يك

هم وأدخلناهم جنت نعيم ولو أنهم أقاموا التوراة واإلنجيل وما أنزل إليهم من ربهم ألكلوا من فوقهم سيآت

ويهلك  ((.  ، ومن حتت أرجلهم من الزروع أكلوا من فوقهم من الثمار من األشجار )) ومن تحت أرجلهم

؟ مكروه إليه ألن اهللا ال  مكروه إليهوال  بيان أن عمله هذا حمبوب إليه )) الحرث والنسل واهللا ال يحب الفساد

واهللا ال  ((:  ؛ وإذا كان ال حيب هذا الفعل فإنه ال حيب من اتصف به وهلذا جاء يف آية أخرى حيب الفساد

، واملفسدون أيضا  ؛ فالفساد نفسه مكروه إىل اهللا واهللا ال حيب الفساد وال حيب املفسدين))  يحب المفسدين

وإذا علق انتفاء احملبة على وصف فقد يؤخذ منه أنه أن احملبة تثبت فيما يقابله من  مكروهون إليه ال حيبهم؛

؛ حىت قال اهللا تعاىل  ، حيب الصالح وكذلك املصلحون ؛ فإذا كان ال حيب الفساد فهو حيب الصالح الوصف

 ((  . الح أيضافاهللا تعاىل حيب املصلح وحيب الص )) وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ((: 

؛ ألن  ه؟ أي قال من قال))  إذا قيل له اتق اهللا ((والعياذ باهللا ـ ))  وإذا قيل له اتق اهللا أخذته العزة باإلثم

قيل فعل مبين للمجهول وأصل قيل قول على وزن ضرب ألنه فعل ثالثي مبين للمجهول لكن حدث فيه اإلعالل 

وجل فيتجنب ما يسعى  يعين أمر بأن يتقي اهللا عز))  قيل له اتق اهللا إذا ((؛  ياء مث حذف ما قبلها بقلب الواو

 أخذته العزة باإلثم ((فيه يف األرض من الفساد الذي هو سبب هلالك احلرث والنسل كان جوابه ـ والعياذ باهللا ـ 



موما؛ فاملعتز بدينه ؛ والعزة قد تكون وصفا حممودا وقد تكون وصفا مذ العزة هنا مبعىن األنفة واحلمية والرتفع)) 

واملعتز حبسبه ونسبه حىت يكون عنده أنفه من الدين هذا ))  وهللا العزة ولرسوله وللمؤمنين ((هذا حممود، 

؛ والباء هنا قيل إا للسببية يعين أخذته العزة األنفة  ؛ فتأخذه العزة باإلمث أي حتمله، حتمله على اإلمث مذموم

؛ أخذته بكذا يعين  ؛ وقيل إن الباء للتعدية هتداء ومل يوفق لقبول األمر بالتقوى؛ فإلمثه مل يوفق لال بسبب إمثه

؛ فكل ذنب  ؟ أي ذنب موجب للعقوبة ويش معىن اإلمث )) باإلثم (( ؛ وقوله: ؛ وهذا هو األقرب محلته عليه

أي كافيه وهو حسبه جهنم ))  فحسبه جهنم ولبئس المهاد ((:  وجل ؛ يقول اهللا عز موجب للعقوبة فهو إمث

وقالوا  ((؛  أي كافيه )) فقل حسبي اهللا (( : وعيد له ا ـ والعياذ باهللا ـ واحلسب مبعىن الكايف قال اهللا تعاىل

ولبئس  ـ ((؛ واملعىن أنه يكون من أهلها ـ والعياذ باهللا  أي كافيته))  فحسبه جهنم ((أي كافينا ؛ ))  حسبنا اهللا

النار؛ قيل إا اسم معرب أو كلمة معربة وأا ليست من العربية الفصحة بل هي  جهنم اسم من أمساء )) المهاد

؛ وقيل بل هي من اللغة الفصحة وأن أصلها من اجلهمة وهي الظلمة ولكن زيدت فيها النون جهنم  املعربة

لبعد قعرها  للمبالغة؛ وعلى كل فإن جنهم اسم للنار اليت أعدها اهللا تعاىل للكافرين اسم هلذا، ومسي بذلك

؟ الالم لالبتداء أليش؟ أو موقع القسم  الالم هنا ماذا نعرا))  ولبئس المهاد ((وظلمتها ـ والعياذ باهللا ـ وقوله: 

، وفاعلها؟  هذه فعل جاحد، بئس فعل جامد إلنشاء الذم ))لبئس المهاد (( بئس املهاد؛ وقوله: ؟ أي و واهللا ل

؟ حمذوف أي ولبئس املهاد مهاده،  إىل املخصوص يف الذم أين املخصوص املهاد وهي من األفعال اليت حتتاج

ألن  )) واذكروا اهللا ((؛ لقوله:  : مزية الذكر هلذه األيام املعدودات يستفاد من هذه اآلية  . حيث كانت جهنم

: أنه جيوز يف ومن فوائد اآلية الكرمية ؛ لكن هذا على سبيل اخلصوص . ذكر اهللا على سبيل العموم يف كل الوقت

 )) فمن تعجل في يومين فال إثم عليه ومن تأخر فال إثم عليه ((:  ؛ لقوله هذه األيام الثالثة التعجل والتأخر

: سعة فضل اهللا عزوجل وتيسريه يف أحكامه حيث جعل اإلنسان خمريا أن يبقى ثالثة أيام أو أن  ومن فوائدها .

؛ ألن يف للظرفية والظرف  خروجه من مىن قبل أن تغرب الشمس : أنه البد ومن فوائدها . يتعجل يف يومني



: أنه ال جيوز التعجل يف يوم احلادي  ومن فوائدها . حييط باملظروف فالبد أن يكون التعجل يف خالل اليومني

؟ وهنا أنبهكم أن كثريا من  عشر؛ ألنه لو تعجل يف يوم احلادي عشر لكان تعجل يف يوم ال يف يومني واضح

، ويظنون إن لإلنسان جيوز أن يتعجل يف اليوم  العامة يظنون أن املراد باليومني يوم العيد واليوم احلادي عشر

وهي أيام التشريق وأيام  )) اذكروا اهللا في أيام معدودات ((:  ؛ ألن اهللا قال احلادي عشر وهذا ليس بصحيح

إذا كان اإلنسان  مثاإل فيتناألعمال املخري فيها إمنا ي : أن ومن فوائد اآلية التشريق إمنا تبتدئ من حادي عشر .

فمن فعل ما خيري فيه على  )) لمن اتقى ((:  ودن التهاون بأوامره؛ لقوله فعلها على سبيل التقوى هللا عزوجل

إن ه؛ وأما من فعلها على سبيل التهاون وعدم املباالة ف سبيل التقوى هللا عزوجل واألخذ بتيسريه فهذا ال إمث علي

وهل يستفاد من اآلية جواز التأخر إىل اليوم الرابع عشر واخلامس عشر  . عليه إمث برتك التقوى واونه بأوامر اهللا

؟ اآلية تقول من تأخر ما قال يف ثالثة أيام أطلق؛ لكن أصل الذكر يف ثالثة أيام يف أيام معدودات؛ فيكون  أو ال

يتصور أن الرجل يفعل هذا على سبيل  . هي الثالثة األيام الثالثةاملعىن من تأخر يف هذه األيام املعدودات و 

: وجوب  ومن فوائد اآلية الكرمية . التهاون وعدم املباالة ال على سبيل أن اهللا تعاىل يسره له ورخص له فيه

 مجيعا فرقا يف املعىن؟ إذا ذكرا  وقد سبق لنا أن التقوى هي والرب إذا ذكرا مجيعا))  واتقوا اهللا ((:  ؛ لقوله التقوى

واعلموا أنكم  ((؛ لقوله:  : إثبات البعث ومن فوائد اآلية الكرمية . ، وإن أحرج أحدمها دخل فيه اآلخر نعم

ألن  )) واعلموا أنكم إليه تحشرون ((:  هل؛ لقو  ومن فوائدها : قرن املواعظ للتخويف . )) إليه تحشرون

اإلنسان إذا عليم بأنه حيشر إىل اهللا عزوجل، وأنه سيجازيه فإنه سوف يتقي اهللا ويقوم مبا أوجب اهللا؛ ومن هنا 

، يف كثري من  عرفنا احلكمة من كون اهللا عزوجل يقرن اإلميان باليوم اآلخر يف كثري من اآليات يف اإلميان باهللا

؛ وذلك ألن اإلميان باليوم اآلخر األشياء اليت يؤمن ا بقية باهللا دوناآليات يقرن اإلميان باليوم اآلخر باإلميان 

ومن الناس من  ((:  مث قال اهللا تعاىل  . ؟ بطاعة اهللا ورسوله ؛ وهو القيام مباذا يستلزم العمل لذلك اليوم

 اآلية الكرميةيستفاد من هذه  )) يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد اهللا على ما في قلبه وهو ألد الخصام



ومن فوائد اآلية: أنه ال ينبغي  . : أن الناس ينقسمون إىل طرق منهم من هذا وصفه ومنهم من يأيت وصفه

وكذلك من الناس من يعجبك فعله  )) من يعجبك قوله (( ؟ لإلنسان أن يغرت بظواهر األحوال؛ من أين تؤخذ

؛ ولكن الشك أنه بالنسبة إلينا ليس لنا أن  بظاهر احلالولكنه منطو على الكفر ـ والعياذ باهللا ـ فهذا ال تغرت 

حنكم إال مبا تقتضي الظاهر ألن ما يف القلوب ما نعلمه وال ميكن أن حناسب الناس على ما يف القلوب وإمنا 

: أن هذا الصنف من الناس يشهد اهللا على ما يف قلبه إما  ومن فوائد اآلية الكرمية حناسبهم على حسب الظواهر.

: إما فيما أظهره يعين يظهر لك إنه يتكلم بكالم الذي  ؛ ألننا قلنا ألن فيها معنيان مما أظهره وإما مما أبطنه

 . يشهد اهللا على ما يف قلبه من ظاهر حاله أو أنه يشهد اهللا على ما يف قلبه من الكفر والنفاق فهو منطو عليه

فإن اخلصومات يف  )) وهو ألد الخصام (( واخلصام ؛ لقوله:: اإلشارة إىل ترك اجلدل  ومن فوائد اآلية الكرمية

؛ ولكن هذه اآلية كما قلنا سابقا مقيدة مبا أمر اهللا به من اادلة جمادلة أهل الباطل  الغالب ما يكون فيها بركة

  ((لقوله: ؛  وجل مبا يف الصدور : إثبات علم اهللا عز ومن فوائد اآلية الكرمية . باحلق فإن هذا أمر البد منه

  . وجل ومن كان يف قلبه هذا الشيء ألن ما يف القلب ال يعلمه إال اهللا عز )) ويشهد اهللا على ما في قلبه

 الذي يعجب قوله ويشهد اهللا ما يف قلبه أنه إذا توىل سعى يف األرض: أن هذا الرجل  ومن فوائد اآلية اليت بعدها

؛ فإن املعاصي سبب هلالك احلرث والنسل والعياذ باهللا ـ  باملعاصي ؛ إذا توىل سعى يف األرض مبا يفسدها مباذا؟

ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء واألرض ولكن كذبوا فأخذناهم  ؟ (( الدليل

))  ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم وأدخلناهم جنات نعيم )) (( بما كانوا يكسبون

ومن فوائد  . )) ((ولو أنهم أقاموا التوراة واإلنجيل وما أنزل من ربهم ألكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم

وقد مر علينا يف أول  )) وإذا تولى (( : ؛ لقوله اآلية أيضا: أن هذا الذي يعجب قوله يتوىل ما يبقى وال ميكث

؛ والغالب أنه  إن الشرطية قد يكون مستحيال وال ميكن؛ ألن  سورة البقرة أن اللغة العربية تفرق بني إن وإذا

كلما أضاء لهم مشوا فيه  : ((؛ وهلذا قالوا يف قوله تعاىل ؛ أما إذا فهي فيما يكون ممكنا ومتوقعا يكون غري واقع



ذا ؛ هذا إ علم بأنه البد أن يظلم))  وإذا أظلم ((:  ؛ فلما قال ما قال وإن أظلم )) وإذا أظلم عليهم قاموا

ومن فوائد  ؛ ولكنه إذا توىل يعين سيكون املتويل ألنه غري ثابت . ، إن توىل سعى : إن توىل توىل ليست كقوله

؟  فإن قلت هذا نفي وليس اإلثبات )) ال يحب الفساد (( : ؛ لقوله وجل : إثبات احملبة هللا عز اآلية الكرمية

؛ ولو كان ال حيب أبدا مل يكن هناك فرق بني الفساد  أخذ احملبةقلنا إن نفيه حمبة الفساد دليل على ثبوت 

ومن فوائد اآلية الكرمية: التحذير من  . ؛ فلما نفى احملبة عن الفساد علم أنه حيب الصالح وهو كذلك والصالح

ومعلوم أن كل إنسان جيب أن يكون حذرا من التعرض ))  واهللا ال يحب الفساد ((:  ؛ لقوله الفساد يف األرض

 ؛ ألن الوصف إذا كان غري ؛ طيب إذا كان ال حيب الفساد هل ال حيب املفسد؟ نعم معلوم حيبه اهللا ألمر ال

وإذا  ((مث قال:   )) واهللا ال يحب المفسدين (( ؛ على أنه ورد اهللا فمن اتصف به فغري حمبوب إىل اهللا حمبوب 

: أن هذا  يستفاد من هذه اآلية الكرمية )) قيل له اتق اهللا أخذته العزة باإلثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد

، كأنه يقول يف  فهو يأنف )) أخذته العزة ((:  ؛ لقوله الرجل املوصوف ذه الصفات يأنف أن يؤمر بتقوى اهللا

؛ والنيب عليه الصالة والسالم أمره اهللا  ؛ وهذا الشك أنه ظلم وجل نفسه أنا أرفع من أن تأمرين بتقوى اهللا عز

وقال ))  يا أيها النبي اتق اهللا وال تطع الكافرين والمنافقين ((أمر نبيه وأتقى الناس أن يقي اهللا  بأن يتق اهللا،

اله هذا ق )) واتق اهللا وتخفي في نفسك ما اهللا مبديه وتخشى الناس واهللا أحق أن تخشاه ((:  يف قصة زينب

يف هذا دليل على أن عنده أنفة عن احلق  ؛ لكن أيها اإلنسان ما يقال اتق اهللا ؛ للنيب عليه الصالة السالم

اتق  وإذا قيل له ((:  : البالغة التامة يف حذف الفاعل يف قوله تعاىل ومن فوائد اآلية الكرمية . استكبارا وعلوا

؛ ألنه ال يرد هذا األمر لشخص القائل  مل يقل إذا قال له فالن أو فالن ليشمل كل من يقول له ذلك )) اهللا

من أن يكون الرسول حممدا صلى اهللا عليه وسلم وهو مل   ألنه لو قال إذا قال له الرسول ولكن لكراهة ما أمر به 

؛ لكن إذا حذف الفاعل صار رده للحق من أجل  ؛ أو إذا كان الذي قال له فقري فقال ويش هذا الفقري يقول

: التحذير من رد  ومن فوائد اآلية الكرمية . )) وإذا قيل له اتق اهللا أخذته العزة باإلثم ((لكراهة احلق نفسه 



 ؛ فمن رد آمرا بتقوى اله ففيه شبه من املنافقني ؛ ألن اهللا تعاىل جعل هذا من أوصاف هؤالء املنافقني الناصحني

هما كان الذي أمره بتقوى اهللا يقول مسعنا ؛ م ؛ أن يقول مسعنا وأطعنا ؛ والواجب على املرء إذا قيل له اتق اهللا

ومن فوائد اآلية الكرمية: أن األنفة قد حتمل  . وجل ؛ ولكنه تعظيما لتقوى اهللا عز وأطعنا ما هو هلذا الرجل

مث أن املعىن أنه باإلمث  : يف هذا قولنيوسبق لنا أن العلماء  )) أخذته العزة باإلثم (( : ؛ لقوله صاحبها على اإلمث

 ((؛ لقوله:  ومن فوائد اآلية الكرمية: أنه أو هذا الرجل من أهل النار,  املعىن أن عزته أوقعته يف اإلمث ؛أو أن

والشك أن جهنم أا بئس ))  ولبئس المهاد ((:  ؛ لقوله : الثناء على النار بالقدح ومنها . )) فحسبه جهنم

   .  املهاد



والذين إذا تولوا سعوا  ((؛  ملا ذكر حال املنافقني الذين يعجبك قوهلم يف احلياة الدنيا وهم ألد اخلصام

) ذكر حال قوم على ضدهم؛ ) في األرض فسادا فأهلكوا الحرث والنسل واهللا ال يحب الفساد

اجلنة مع النار؛ وبذكر املتقني وهكذا القرآن كما تقدم لنا مرارا القرآن مثاين تثىن فيه األمور  ؛ فيأيت بذكر 

؛ مث ليبقى اإلنسان بني  ؛ وهكذا ألجل أن يبقى اإلنسان يف روضة متنوعة ما خيل وال ميل مع الفجار

؛ مث  ؛ والرجاء إذا رأى اجلنة ونعيمها وثواا ؛ اخلوف إذا رأى النار ووعيدها وعقوبتها اخلوف والرجاء

؛ خبالف ما لو كانت  ري وأهل الشر كأم أمامه كمرآةيبقى ينظر إىل حال الناس مجيعا أهل اخل

؛ فرتتيب القرآن  الكالم يف أحوال اآلخرينالكالم عن أحوال هؤالء كلهم مث السياقات واحدة مث انتهى 

؛ وهلذا نرى أنه ليس من املستحسن بل  ؛ وأنه موافق إلصالح القلوب الشك أنه من لدن حكيم خبري

م هؤالء الذين مجعوا آيات القرآن مبتناسبة مجع بعضها إىل بعض كما يوجد يف إنه من الذي رأى أنه حمر 

؛ لكنه كتب كتاب  ، املعجم املفهرس الذي كتب املفهرس آليات القرآن اآليات القرآن احلكيم تفسري

 وآيات الصالة مجيعا وآيات الزكاة مجيعاآخر تفسري آيات القرآن احلكيم ومجع آيات التوحيد مجيعا 

؛ وقرآن مصحف لكنه مرتب حلسب املعاين هذا الذي حصروها ال يليق  ت املتقني مجيعا إىل آخرهوآيا

ونرى أنه إىل التحرمي أقرب ألنه إخراج لكتاب اهللا سبحانه و تعاىل عن ترتيبه الذي كان عليه؛ والرتتيب 

الناس من يشري ومن  ((مث قال:  )) ومن الناس من يعجبك ((؛ هنا  ؟ توقيفي اجتهادي وال توقيفي

؛ فيه  أيه إىل آخر املصحف الشيخ :؟  مجع اآليات يف املصحف يعين بوب السائل :  )) نفسه

ما فيه مانع ألنه جمزأ يعين   . تصانيف مثال كما رأى يف آيات الصالة وآيات األحكام هذا ما فيها بأس

العلماء يفعلونه مثل تفسري  ؛ وما زال يأخذ املوضوع املتحد وحيطه يف كتاب مستقل ما فيه شيء هذا

، وخال اآلية هذه على  ؛ هذا مجع القرآن كله يف مصحف آيات األحكام  وغريه موجودة والقرطيب

؛  كل واحد يا أخي كل واحد مادام القرآن كل موجود على هذا الرتتيب  ؛ حاهلا وآية هذه على حاهلا



لو أنه قال يف جزء من ؛ حنن نقول  مشكلة هذه . فمعىن ذلك أن فيه شبه اعرتاض على الرتتيب اإلهلي

هذا ما جيوز ويش معىن أن  ونه يكتب مجيعا مشكل كأنه مصحفيطبعه منفردة ؛ لكن كقصة موسى 

؛ اجعل مثال موضوعا معينا ال يا أخي كل يقول ؟ ال  ؟ يعين ويش الفرق تسمية فقط الرتتيب توقيفي

األول إىل آخره وهذا ما تريده أنت هذا حرام مسه ما بأس نوافقك يف هذا أما أن ترتب القرآن كله من 

؛ أول القسيم  هذا هو القسيم الثاين )) (( ومن الناس من يشري نفسهاملهم قوله تعاىل:   . شئت

؛ ومن مبتداء واجلار  فعلى هذا تكون من للتبعيض من الناس))  ومن الناس من يعجبك ((بقوله: 

؛ وعليك هي مبتداء  النحو إن من التبعيضية اسم ألا مبعىن بعض ؛ وقال بعض أهل وارور قبله خربه

؛ كقوله  أي يبيعها ألن شرى مبعىن باع )) من يشري نفسه ((وقوله:  خربه ؛ )) من يشري ((وتكون 

؛ أما اشرتى فهي اليت  بثمن خبس شروه يعين باعوه) )وشروه بثمن بخص دراهم معدودة  ((تعاىل: 

من  ((.  ؛ وإذا حذفت التاء فهي للبايع املعطي نعم التاء فهي للمشرتي لآلخذ مبعىن باع؛ إذا جاءت

 ((؛ يعين يبيع نفسه ابتغاء مفعول من أجلها أي طلبا  يعين ذاته))  يشري نفسه ابتغاء مرضات اهللا

وجل فيكون قد باع نفسه خملصا هللا  أي رضوانه؛ أي يبيع نفسه يف طلب رضا اهللا عز )) مرضات اهللا

كلمة من الناس هل تعين شخصا معينا أو   )) واهللا رءوف بالعباد ((مث قال:  . وجل يف هذا البيع عز

؟ قال بعض املفسرين: إا تعين شخصا معينا وهو صهيب الرومي ملا أراد أن يهاجر من مكة  هي عامة

؛  نعرتض عليك؛ وقالوا ما ميكن اجر أبدا إال أن تدع لنا مجيع ما متتلك فنحن ال  منع كفار مكة

وهم أكثر  فوافق على ذلك وأنقض نفسه باهلجرة ابتغاء مرضات اهللا؛ وقال بعض العلماء بل هي عامة

إن اهللا اشترى  ((؛ قالوا ودليل ذلك قوله تعاىل:  ؛ عامة لكل املؤمنني ااهدين يف سبيل اهللا املفسرين

وهذا القول  يل اهللا فيقتلون ويقتلون ))من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سب

 ال خبصوص السبب أصح أا للعموم حىت لو صح أن سبب نزوهلا قصة صهيب فإن العربة بعموم اللفظ



معناه يعين أن هؤالء الذي ضعوا أنفسهم ابتغاء مرضات اهللا فإن  )) واهللا رءوف بالعباد ((. قال اهللا : 

؛ يعين أعلى  قال العلماء الرأفة أرق الرمحة )) واهللا رءوف بالعباد ((اهللا تعاىل يشملهم برأفته بقوله: 

؛ فمن أمساء اهللا تعاىل  ؛ إذا فهي رمحة يف غاية ما يكون من الرقة فتكون رأفة درجات الرمحة بالرقة

؛ ألن كل اسم من أمساء اهللا تعاىل فهو دال على صفة أو صفتني أو أكثر كما  رءوف ومن صفاته الرأفة

أل هنا للعموم فهي نائبة مناب كل أي بكل العباد واملراد بالعباد هنا من كانوا  )) بالعباد ((مر؛ وقوله: 

ان مؤمنا ؛ لكن من ك ؛ فرأفة اهللا ورمحته شاملة لكل أحد عبيدا له باملعىن القدري ال باملعىن الشرعي

؛ واعلم أن العبودية هلا معنيان:  ؛ ومن كان غري مؤمن فله الرأفة العامة حصلت له الرأفة اخلاصة والعامة

إن كل من في  ((؛ فمن العام قوله تعاىل:  ؛ واخلاص له أخص وهو خاص اخلاص ، وعام خاص

يس لك عليهم سلطان إن عبادي ل (()) ومنه قوله تعاىل:  السموات واألرض إال آتي الرحمن عبدا

 ((هذا القول بأن استثىن هنا متصل؛ وأما إذا قلنا إنه منقطع فإن قوله:  )) إال من اتبعك من الغاوين

وعباد الرحمن الذين يمشون على  ((؛ وأما اخلاص فمثل قوله تعاىل:  من القسم اخلاص )) إن عبادي

من املراد م كل العباد؟ ال، الذين عباد الرمحن املتصفون ذه الصفات فيخرج من مل  )) األرض هونا

هذه عبودية  )) تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ((يتصف ا ؛ والذي أخص مثل قوله تعاىل: 

 (())  يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ((وجل:  يقول اهللا عز . أخص عبودية الرسالة

عندي فيها قراءة ثانية وهي: رءف بدون واو ((واهللا ))  رءوف ((:  قوله ؛ )) دخلوا في السلم كافةأ

يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة وال تتبعوا  ((وجل:  يقول اهللا عز  رءف بالعباد)) نعم

وخطوات فيها ؟  السلم فيه قراءتان: السلم والسلم نعم))  خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين

يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في  ((؛ قال:  ، وخطوات بسكون الطاء نعم قراءتان: خطوات بضم الطاء

؛ وقد تقدم أن اهللا تعاىل إذا ابتدأ احلكم  اخلطاب للمؤمنني )) يا أيها الذين آمنوا )) (( السلم كافة



؛ وال يقتضي التنبيه إال ما كان  يه خاص؛ ألن املقصود بالنداء تنب بالنداء فهو دليل على العناية به

؛ فالنداء  للتنبه؛ ألن اخلطاب له  يكون أقل مما لو قلت يا فالن انتبه مهما؛ ألنك اآلن لو أقول انتبه

؛ مث إذا كان  احلكم املصدر بالنداء يدل تصديره بذلك على أنه عام وهلذا صدرت نداء املوجب للتنبه

أن هذا  الطالب : ؛ فائدة أوىل يا مصطفى؟ ثالث فوائد كما سبق اخلطاب للذين آمنوا فإن يف ذلك

ما ينهاهم  الطالب :؛ الفائدة الثانية:  أن امتثال هذا األمر من مقتضيات اإلميان الشيخ :؛  املشار إليه

؛ إذا قال لك  نعم صح احلث واإلغراء  الشيخ : ؛ احلث واإلغراء الطالب :؛  ال  الشيخ : عنه هو شر؛

؛ مثل ما لو قلت: يا أيها الكرمية زد على الفقري؛ هذا مقصوده  مؤمن حيثهم ألن مقتضى إميام يفعليا 

: أن هذا  ؛ الفائدة الثالثة ؛ هذا ليتذكر صفته وهي اإلميان اإلغراء بكرمه حىت يتذكر صفته وهي الكرم

ا نقص اإلميان واجتنابه هللا يزيد ؛ وفعلهم ي الفعل إن كان أمرا من كمال اإلميان وتركه من نقص اإلميان

 ادخلو ا ((؟ أمر  ويش بعده )) يا أيها الذين آمنوا ((هنا نشوف الذي معنا أمر وال ي؟  . يف اإلميان

، ويكون عدم  ، ويكون الدخول بالسلم مكمال لإلميان فيكون الدخول بالسلم من مقتضيات اإلميان ))

ادخلوا  ((؛ كل هذا استفدنا من اخلطاب بيا أيها الذين آمنوا. قال:  الدخول بالسلم منقصا يف اإلميان

فإن قال قائل: كيف  . السلم والسلم مبعىن اإلسالم وهو االستسالم هللا تعاىل ظاهرا وباطنا )) في السلم

وحنن عرفنا من قبل أن اإلميان أكمل من اإلسالم ))  يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم (( يقول:

قالت األعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل اإليمان في  ((له تعاىل: لقو 

قلنا إن هذا األمر مقيد مبا  ؟ )) يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم ((فكيف يقول:  )) قلوبكم

 )) كافة ((، أو إىل هنا الذي  فهنا يتوجه األمر )) كافة ((وهو قوله:  )) في السلم ((بعد قوله: 

؛ ألن هذا مقتضى كمال  ؛ يعين نفذوا أحكام اإلسالم مجيعا ال تفرطوا يف شيء منها يتوجه األمر

؟  )) كافة ((؛ يكون هنا األمر منصب على  جمرد الدخول يف السلم وإال منصب على قوله  اإلميان



؛ فتكون التاء فيه  اسم فاعل يطلق على من يكف غريه))  كافة ((؛ وقوله:  )) كافة ((على قوله 

 ((؛ فيكون  ما أشبهها ؛ فالتاء هنا يف هذه األمثلة الثالثة للمبالغةو  ، عالمة ، ساقية للمبالغة مثل راوية

وما أرسلناك إال   ((؛ وتكون كافة مبعىن كافا والتاء للمبالغة؛ قالوا ومنه قوله تعاىل:  مبعىن كافا )) كافة

؛  ، كافا هلم عما يضرهم؛ لتخرج الناس من الظلمات إىل النور معناها أي كافا هلم كافة للناس ))

وقاتلوا  ((ي بذلك أيضا قوله تعاىل: ثل؟ والتاء هنا للمبالغة؛ وم فمعىن كافة أي كافا عما يضرهم نعم

وقالوا إن قاتلوهم كافة أي كافني هلم عن الشرك كما يقاتلونكم   )) المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة

هم الذين كفروا  )) (( الذين كفروا وصدوا عن سبيل اهللا : ((؛ لقوله عن اإلسالم كافني لكم

فهم يقاتلوننا ليكفونا عن ديننا فنحن نقاتلهم لنكفهم عن الشرك  )) وصدوكم عن المسجد الحرام

؛  مبعىن اجلماعة مثل العامة كما يقال كافة الناس أي عامتهم ومجاعتهم )) الكافة ((؛ وتطلق  والكفر

؛  ووجه ارتباطها باملعىن األصدية والكف أن اجلماعة هلا شوكة ومنعة تكف جبمعيتها من أرادها بسوء

قال:  ؟ ؟ مثل كافة الناس أو عامة الناس أو مجاعتهم نعم ؛ ويش الذي قلنا فلهذا مسيت اجلماعة كافة

على كل  )) وأرسلناك ((؟  )) وأرسلناك كافة للناس (( ؛ لكن ؟ عامة وبعثت إىل الناس كافة وال عامة

ادخلوا في السلم   ((؛ هنا  ، كافة يعين مجيعا حال أرسل النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل الناس كافة

؟ أو ادخلوا أنتم مجيعا يف السلم  من السلم هل املراد ادخلوا يف السلم مجيعا وتكون كافة حاال )) كافة

؛ ألننا لو  أيهما أقرب؟ األقرب املعىن األول )) ادخلوا ((حاال من الواو يف قوله:  ((كافة)؟ وتكون 

قلنا باملعىن الثاين ادخلوا مجيعا يف السلم صار معىن ذلك أن بعض املؤمنني مل يدخلوا يف اإلسالم وحينئذ 

حال من؟ من ))  كافة ((؛ واملعىن الثاين هو الصواب أن  فال يصح أن يتوجه إىل النداء بوصف اإلميان

،   ادخلوا يف اإلسالم كله مجيعا ال تدعوا شيئا من شعائره؛ وهذا هو املعىن الصحيح لآلية؛ يعين السلم

؛ ألن مقتضى اإلميان أن يكون اإلنسان جبميع الشرائع ما يأخذ  وهو الذي ينطبق على مقتضى اإلميان



نعم  الشيخ :يكون مبعىن الصلح ؟  )) السلم ((يقولون من قرأ  السائل : ؟  . نعم بشريعة ويدع شريعة

فال تهنوا  ((؛ لكنها تأيت مبعىن صلح صحيح لقوله:  الصواب أن معناها كل واحد إا املراد ا اإلسالم

وال تتبعوا  ادخلوا في السلم كافة ((نعم يقول:   . هذا صحيح )) وتدعوا إلى السلم وأنتم األعلون

ال  ((؛  إتباع خطوة الشيطان خيالف الدخول يف السلم كافة؛ ألن  أمر بعده ي))  خطوات الشيطان

))  خطوات ((؛ ويصح فيها:  مجع خطوة )) وخطوات ((املعىن واضح فيها يعين ال تتبعوها؛  )) تتبعوا

واخلطوة هي عبارة عن منتهى نقل القدم عند املشي هذه خطوة؛ متشي مثال نقل  وخطوات )) ((

 ؛ خطوات الشيطان ؛ واملعىن ظاهر أننا ال نتبع الشيطان يف خريه قدمك من هذا إىل هذا يسمى خطوة

؛ هل  ؟ ألن اهللا بني يف آية أخرى أن الشيطان يأمر بالفحشاء واملنكر؛ فإنه ال ميكن أن يتبع ؛ ملاذا

إن الشيطان لكم  ((؛ أيضا الشيطان لنا عدو كما قال تعاىل:  يرضى أحد أن يتبع الفحشاء واملنكر؟ ال

؛ إذا هل أحد من العقالء يتبع  إذا كان لكم عدو اختذوه عدوا )) فاتخذوه عدوا ((مث قال:  )) عدو

ما أحد يتبع  نعم ؟ ه؟ ال، ما أمسع إال صوتني ضعيفني ألنكم كنتكم تستخريون اهللا يف اجلواب عدو

، ال أحد يتبع عدوه؛ واضح؟ نعم؛ طيب إذا كان الشيطان يأمر بالفحشاء واملنكر وكان عدوا لنا  عدوه

. طيب ما هي خطوات  فليس من العقل فضال عن مقتضى اإلميان أن يتابعه اإلنسان يف خطواته

وجل يأمر بالفحشاء وهي  عز؟ إذا قال قائل بينوا لنا خطوات الشيطان؟ نقول بينها اهللا  الشيطان

، واملنكر نعم؟ فكل معصية فهي من خطوات الشيطان سواء كانت تلك املعصية من فعل  الذنوب

احملظور أو من ترك املأمور؛ فإا من خطوات الشيطان؛ لكن هنا أشياء بني الرسول عليه الصالة والسالم 

،  ، واألخذ بالشمال مال، والشرب بالشمالأا من فعل الشيطان نقطة عليها بعينها مثل: األكل بالش

وكذلك االلتفات يف  ؛ واإلعطاء بالشمال هذه بينها الرسول صلى اهللا عليه وسلم أا من  فعل الشيطان

؛ وغري منصوص  ؛ فهذه منصوص عليها بعينها واضحةاختالس خيتلسه الشيطان من صالة العبد الصالة



تقدم لنا هل هو مشتق من  )) الشيطان ((طان. وقوله: عليه نقول كل معصية فهي من خطوات الشي

؛  ؛ أو من شاط مبعىن غضب ومحق ؛ من شطن مبعىن ضعف لبعده عن رمحة اهللا شطن أو من شاط

؛ أما  ال، هو الشك أنه من وساوس الشيطان ؟ ألنه هو الشك أنه أمحق ما يكون من عباد اهللا. نعم

ال تتبعوا خطوات  ((؛ ألنه قال:  أنه ليس منه الكرمية أن نقول أنه من الشيطان فإن ظاهر اآلية

 إنه لكم عدو مبين ((وقوله:  . ))ر الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر الفحشاء والمنك

؟ ال،  ؛ متأكدون؟ مبؤكدين وهي: إن والالم ؛ كذا؟ نعم ، والالم هذه اآلية مؤكدة مبؤكدين: إن ))

؛ فيها تأكيد وهي إن؛ لكن فيها تأكيد معنوي بغري حروف املؤكدة وهو قوله:  ؛ ال ما فيها تقدمي اخلرب

إنه لكم كأن الشيطان ما جعل عدوا إال لنا لبين آدم ))  إنه لكم عدو مبين ((وقوله:  . ((عدو مبين))

؛  وجل وهو دليل نظري دليل أثري واضح وبالدليل العقلي النظري نعم؟ والشك أنه عدو لنا خبرب اهللا عز

؛ فهذا الذي طرد وابعد عن رمحة اهللا  ألن الشيطان ما استحق اللعنة إال لعدم خضوعه ألبينا بأمر اهللا

بسبب أبينا بسبب آدم يصري عدو لنا وال ال؟ نعم؛ ألنه يقول هؤالء هم الذين كانوا سببا لطردي 

 . ؟ العقلي ويش بعد ؛ فلهذا كان عدوا لنا بدليل السمعي وإبعادي عن رمحة اهللا و استحاق اللعنة

مفعل جيوز أن تكون من أبان مبعىن أظهر؛ ومن أبان مبعىن  كلمة مبني   )) إنه لكم عدو مبين ((وقوله: 

بان؛ ألن بان يبني فهو بني؛ وأبان يبني فهو مبني مبعىن واحد؛ إال أن أبان رباعية تأيت مبعىن أظهر ال 

 )) إنه لذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ((ة يس؟ ال إنه يف سور  إنه لقرآن )) ((؛  مبعىن ظهر نعم

لينذر من كان حيا  ((يعين مظهر والدليل قوله:  )) قرآن مبين ((قرآن مبني هنا مبعىن بني وال مظهر؟ 

وإن كانوا من قبل لفي ضالل  ((وأما مبني مبعىن بني فمثل قوله تعاىل:  )) ويحق القول على الكافرين

مبعىن بني أو مبعىن مظهر؟ يعين مبعىن  )) إنه لكم عدو مبين ((يعين بني. طيب كلمة مبني هنا مبين)) 

؛ ألن كونه يأمرنا بالفحشاء  ، ظاهر ومظهر ؟ ظاهر ومظهر أيضا ، نعم ؟ ظاهر ظاهر وال مبعىن مظهر



ا أيضا يظهر واملنكر معناه أنه أظهر العداوة؛ وكذلك كونه مل يسجد ألبينا ويقول إنه خري منه هذ

. طيب ومن هو العدو ويش هو العدو؟ العدو من العادات وهي البعد  عداوته؛ فهو صاحل لألمرين

: عدوك من حيزن  ؛ يعين : ومن سره مساءة شخص أو غمه فرحه فهو عدو ؛ قال الفقهاء والتنافق

إنما  ((: ؛ الشيطان هو كذلك؟ نعم، الدليل لسرورك ويسر حلزنك هذا عدو، نعم هذا هو العدو

ال تتبعوا  ((ويف قوله:  )) النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إال بإذن اهللا

ختم اآلية ذه أو ختم هذا النهي ذه اجلملة فيه فائدتان؛ فائدة  )) الشيطان إنه لكم عدو مبين

 مث قال اهللا عز  ع خطوات الشيطان .؛ والفائدة الثانية: التحرمي من إتبا  األوىل: تعليل احلكم السابق

قال  )) إن زللتم((  )) فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن اهللا عزيز حكيم : ((وجل

؛ وهذا األخري أقرب إىل معىن اللفظ؛ ألن الزلل مثل  ؛ وقال آخرون: أي ملتم بعض العلماء إن عدلتم

، زلت به من دحر أو من عال من درج وما أشبه ذلك؛  الزلق يف الدحر؛ زلت به قدمه يعين هوت به

من بعد ما جاءتكم  ((؛ يعين: إذا ملتم عن احلق واتبعتم خطوات الشيطان  وهذا أبلغ من عدل

؛ أي اآليات البينات والنصائح  البينات يعين صفة، هذه صفة من موصوف حمذوف )) البينات

هللا تعاىل ذلك زلال ألن يف امليل والعدول عن احلق فيه ؛ ومسى ا ؛ إذا زللتم عن احلق وملتم الظاهرات

؛ أو زل اإلنسان و زلق وطاح يف الشارع  ، مثل ما لو زل اإلنسان وسقط يف بئر مثال هلكة وال ال؟ نعم

هذا جواب األمر، جواب  )) من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن اهللا عزيز حكيم ((نعم؟ وقوله: 

فاعلموا أن اهللا عزيز ( (أن حنذر ممن له العزة  بالعلم ليس أن يبلغ إىل قلوبنا ولكن ؛ فاملراد إن فاعلموا

؛ وهنا يكون  واخلتم ذين االمسني يدل على أن اإلنسان معرض للعقوبة أو واقع يف العقوبة))  حكيم

ونه كون ما ؛ وأما ك ؟ نعم إذا زل بعد أن جاءته البينة فقد عرض نفسه للعقوبة معرضا للعقوبة وال ال

فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكاال من اهللا واهللا عزيز  ((مثل قوله تعاىل: فختمت به اآلية عقوبة 



جزاء بما كسبا نكاال  ((يقال إن أعرابيا كان عند قارئ يقرأ هذه اآلية وكان القارئ يقول:  . )) حكيم

: فاقطعوا أيدمها نكاال من اهللا واهللا  اقرأ قالقال له األعرايب ما هو صحيحة ))  من اهللا واهللا غفور رحيم

نكاال من اهللا واهللا  ((، قال األعرايب ما ميكن هذا؛ فلما قرأها للثالثة قال:  ؛ قال ما يصح غفور رحيم

؟ وهذا استنتاج  قال اآلن أقمت ألنه عز وحكم فقطع ولو غفر ورحم ما قطع نعم )) عزيز حكيم

إال الذين تابوا من قبل أن تقدروا  ((؛ وهلذا قال اهللا يف الذين يسعون يف األرض فسادا قال:  صحيح

وهلذا قال العلماء إذا تاب قطاع الطريق قبل القدرة عليهم  )) عليهم فاعلموا أن اهللا غفور رحيم

ضتم أنفسكم إذا فأنتم قد عر  )) فاعلموا أن اهللا عزيز حكيم ((سقطت عنهم العقوبة ؛ فهنا يقول: 

هل ينظرون إال  ((مث قال:   . بعد الزلل الذي زللتم به من بعد ما جاءتكم البينات عرضتموها للهالك

ينظرون أي  )) أن يأتيهم اهللا في ظلل من الغمام والمالئكة وقضي األمر وإلى اهللا ترجع األمور

؛ أي ما  ل استفهام مبعىن النفيه )) هل ينظرون ((؛  املكذبون الذين زلوا من بعد ما جاءم البينات

؛ فإن عديت بإىل فهي النظر بالعني وإن مل  ؛ وتأيت مبعىن النظر بالعني ، وينظرون مبعىن ينتظرون ينظرون

ال يكلمهم اهللا وال ينظر إليهم يوم القيمة  ((؛ مثال املعدات بإىل قوله تعاىل:  تعد فهي مبعىن االنتظار

ثالثة ال يكلمهم اهللا وال ينظر إليهم يوم القيمة وال  (هللا عليه وسلم : ومثل قوله صلى ا))  وال يزكيهم

، الثانية  األوىل بالضاد ناضرة))  وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة ((ومثل قوله تعاىل: )  يزكيهم

فهي مبعىن  ؛ أما اليت ال تتعدى بإىل ؛ ألن األوىل الناضرة هي احلسنة والثانية من النظر بالعني بالظاء

؛ ومثل قوله  أي ما ينتظر هؤالء إال أن يأتيهم )) هل ينظرون إال أن يأتيهم ((ينتظرون مثل هذه اآلية: 

إال أن يأتي اهللا في  ((.  يعين انتظرنا))  يا أيها الذين آمنوا ال تقولوا راعنا وقولوا انظرنا ((تعاىل: 

، كما لو  ؟ال يعين تأتيهم الظلل من اهللا ) في ظلل)يأتيهم اهللا  ((هل معىن اآلية: ))  ظلل من الغمام

ونحن نتربص بكم أن يأتيكم اهللا بعذاب من عنده  ((؟ مثل  قلت إال أن يأتيهم اهللا بعذاب من عنده



إال أن يأتيهم اهللا في ظلل من  ((؟ ال، ألا عديت بفي  هل هي مثل هذه اآلية))  أو بأيديهم

أضاف الفعل إىل اهللا  )) أن يأتيهم اهللا ((؛ وقوله:  ظلل من اهللا،التيهم فلم يكون املعىن أن يأ الغمام))

؛ وأما أهل  ، يأيت وهو على جادة أهل السنة واجلماعة على ظاهره وحقيقته أي أن اهللا نفسه يأيت

؛ وهذا حتريف للقرآن عن ظاهره بغري  التحريف فيقولون إن معناه أن يأتيهم أمر اهللا يف ظلل من الغمام

؛ فنحن نقول الذي نسب فعل اإلتيان إليه من هو؟  دليل إال بدليل زعموه عقليا وهو ومهي وليس عقليا

؟ أن يبني حاشاه أن يضلل  ، وهو أعلم بنفسه، وهو يريد أن يبني لعباده أو يضلل عباده وجل اهللا عز

لم بنفسه فهل يف كالمه ؛ طيب إذ كان اهللا يريد أن يبني وهو أع )) يبن اهللا لكم أن تضلوا ((عباده؛ 

؛ إذا فكالمه يف غاية ما  ؟ال ؛ هذا كالمه فيه نقض يف غاية ؟ ال عي وعجز عن التعبري مبا يف نسفه

؛ فهل بعد ذلك  ، وغاية ما يكون من اهلدى، وغاية ما يكون من الفصاحة والبالغة يكون من علم

 . إال إذا قال اهللا هو عن نفسه إنه ما أراد ذلك فنعم ؟ أبدا ال ميكن ظاهرهبه ميكن أن نقول إنه ال يريد 

أي ما ينتظر املكذبون للرسول صلى اهللا  )) هل ينظرون إال أن يأتيهم اهللا في ظلل من الغمام ((قال: 

للفصل بني عباده نعم؛  وجل وسلم إال هذا اليوم الذي هو يوم القيمة، وهو الذي يأيت فيه اهللا عز عليه

يأتيهم اهللا)) هنا يأيت فعل مضارع والفاعل اهللا وهو الفعل هنا مضاف إىل من؟ اهللا؛ يقول: ((إال أن 

وكل ))  إال أن يأتيهم اهللا ((يعين مضاف باملعىن ما هو مضاف باإلعراب؛ فالفعل مضاف إىل اهللا 

فعل يعين بذاته، استوى  )) استوى على العرش ((؛  شيء أضافه اهللا إىل نفسه فاملراد به حقيقة ذاته

؛ مادام أضيف إىل اهللا فاملراد هو ذاته سبحانه  ؟ بذاته ؛ ينزل إىل السماء الدنيا ماض يعود على اهللا

؟ يأيت هرولة أتيته هرولة  ، ميشي هو نعم ، يأيت هو ، يعجب هو ؛ وكذلك يضحك يعين هو وتعاىل

الدليل أن املراد غريه مثل ما جاء ؛ إال إذ قام  ؛ فكل شيء أضافه اهللا إىل نفسه فاملراد إليه ذاته وهكذا

 فهذا بني اهللا عز)  عبدي جعت فلم تطعمني أو استطعمتك فلم تطعمني : ( يف احلديث الصحيح



طيب فإن قلت ماذا تقول يف  .  ، استطعام أحد من عباده، من عباده الصاحلني وجل أن املراد استطعام

 ) ... ذي يسمع به وبصره الذي يبصر بهفإذا أحببت كنت سمعه ال (قوله تعاىل حديث القدسي: 

ومسعه خرب   أوهي يف األصل مبتدت هذه اسم كان ببحأ ) ( كنتأ معروف أن اخلرب مسند إىل املبتدو 

فقلت زيد قائم فالقيام ملن؟ لزيد؛ فكيف  أند إىل املبتد؛ ومعروف أن اخلرب مس كان وهي يف األصل خرب

وجل إن املراد كان اهللا ذاته مسعا  م؟ هل تقول إن اهللا عزتقول يف هذا احلديث القدسي: كنت مسعه نع

على القاعدة؛ لكن ما قال اهللا إن السمع يكون هو اهللا بل قال:  ) كنت سمعه( ؟ ال، نقول  هلذا

كنت سمعه الذي يسمع به  (فاملعىن إن اهللا تعاىل يسدد يف مسعه وبصره وجوارحه  ) (كنت سمعه

وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني ألعطينه ولئن استعاذ 

 (ما تقرب إلى عبدي؛  واحلديث كله من أوله إىل آخره يدل على أن هذا أمر مستحيل)  ني ألعيذنه

؛  ) أحب إلى مما افترضت عليه (؛  بود؛ ومن املعلوم أنه ال ميكن أن يكون العابد واملع إيل عبدي )

فهنا ال يزال عبدي فالعيد ال يكون هو املعبود؛ (يتقرب إيل) ما ميكن  )) وال يزال عبدي يتقرب إلى ((

ما ميكن اهللا  ) فإذا أحببت كنت سمعه (هناك حاب وحمبوب  ) حتى أحبه (املتقرب هو املتقرب إليه 

  يكون هو مسع هذا املخلوق ما ميكن



هي القاعدة  عدةفتبني أن القا ) ورجله التي يمشي بها (ألن العمل باليد  ) واليد التي يبطش بها (

لكن مينع من أن يكون هذا الشيء هو اهللا مينع هنا مثل ما قلنا الضمائر تدل كلها على أن هذين 

؛  ؟ اهللا نفسه يأيت؟ من الذي  ، نطبقها على القاعدة وال ال ؛ طيب إذا يأتيهم اهللا شيئان متباينان

، بل صرفتم كالم اهللا عن ظاهره  الذين يقولون يأيت أمر اهللا نقول هذا خطأ قلتم على اهللا ما ال تعلمون

؛ كيف  وجل ؟ جناية عظيمة على اهللا عز ؛ اهللا يقول يأتيهم اهللا وأنتم تقولون يأتيهم أمر اهللا بغري دليل

؛ لو كان األمر كما قلتم لزم أن يكون ظاهر كتاب  منا يأيت أمرهيثبت لنفسه إتيانا وأنتم تقولون ال يأيت وإ

؛ فيكون القرآن بعد أن كان بيانا للناس صار تعمية للناس وتضليال  وجل أمر مستحيال على اهللا اهللا عز

؛ فإذا  وجل نفسه ؟ ألن اإلنسان عندما يسمع أن يأتيهم اهللا ويقرأها يقول يأيت اهللا عز للناس وال ال

، وجعلته أيضا تعمي للخلق  يأيت أمره فقد جعلت القرآن الذي هو بيان جعلته تلبيسا وتضليالقلت 

؛ ولو أن هؤالء املتأولني فكروا يف نتائج ما تأويلهم هذا ما استقرت عليهم  بعد أن كان موعظة وذكرى

له وفي قلبه حبة ما أحد يقو " :  ؛ ألنه ال يقوله مؤمن عاقل كما قال شيخنا يف تفسريه أقدامهم أبدا

شنقيطي رمحه اهللا أيضا يف ال؛ و  ؛ هذا تضليل عظيم ويلزم عليه لوازم من أبطل اللوازم" خردل من إيمان

؛ ألنه "  إنه ال يصرف مثل هذه اآليات عن ظاهرها إال من تنجس قلبه بقذر التشبيه" تفسريه قال: 

ولة أولوا إنما أولوا العتقادهم أن ظاهرها هؤالء المأ" مثل ما قال شيخ اإلسالم رمحة اهللا عليه قال: 

؛ ألنه تعاىل أعلم  ؛ فنحن نعتقد أمنا قال اهللا عن نفسه فهو حق"  تشبيه تشبهوا أوال وعطلوا ثانيا

:  ؛ والدليل على ذلك ؛ وهو يريد من عباده يريد أن يبني لعباده بنفسه، وأصدق قيال، وأحسن حديثا

 ، وأن يظهر هلم القول خبالف ما أراد ما يريد أن خيفي األمر على عباده )) يبين اهللا لكم أن تضلوا ((

؛ إما أن يكون  ؟ نقول كيف هنا ال خيلوا هذا االستفهام فإذا قال قائل: كيف يأيت  . تفعس ؛ فإن هذا

؟ كيف جييء؟ كما  ر؛ يعين قال ويش لون جييء ؛ ألنه أنك من اإلنسان فليتب إىل اإلنسان استبعادا



؛ وإما أن يسأل عن الكيفية أنا أومن بأنه يأيت  أيت االستفهام لالستبعاد واإلنكار فهذا أمر خطريقد ت

؟  ؛ وأظن الفرق بني السؤالني واضح ؟ فنقول هذا سؤال مبتدع لكن كيف يأيت ويش لون على أي كيفية

مؤمنا باألصل واملعىن ؛ أما إذا قال  ، األول قال كيف يأيت منكرا فهذا معناه التكذيب أو الشك نعم

؟ نقول هذا بدعة وال جيوز السؤال عن الكيفية ألنه سؤال ما ال ميكن  سائال عن الكيفية فماذا نقول له

؛ وهلذا اشتهر عن مالك رمحه اهللا أنه قال يف االستواء  ، ما ميكن أحد جييب ؟ نعم اجلواب عنه واضح

 معلوم واإليمان به واجب والسؤال عنه بدعةاالستواء غير مجهول والكيف غير " على العرش قال: 

؛  . فبني رمحه اهللا أن الكيف غري معقود أي ال تدركه عقولنا ومل يأيت به خرب السمعي الدليل السمعي" 

؛ ألن  . وقال السؤال عنه بدعة فإذا انتفى عنه الدليالن السمعي و العقلي كموقفنا أن نكف عن ذلك

 ؟ وأفهم منا ، والصحابة أحرص منا على اخلري نعم ابة رضي اهللا عنهمهذا ما كان معروفا يف عهد الصح

ألم يعلمون أن هذا األمر ال  ؛ ولذلك ما سألوا ، والعقل ، وأعقل؛ فقد مجع اهللا هلم احلرص، والفهم

؛ ما يسأل عن كيفية  وهكذا بقية الصفات))  وال يحيطون به علما ((حياط به  كما قال اهللا تعاىل: 

؛ يف النزول يعين يف حديث  ؛ وهلذا قال بعض أهل العلم قال: إذا قال لك اجلهمي كيف ينزل فقل أبدا

؛ فنقف على ما أخربنا به  ؛ جواب متام ؛ فقل إن اهللا أخربنا أنه ينزل ومل خيربنا كيف ينزل النزول

؟  ات اهللا. وقال اآلخرون إذا قال لك اجلهمي كيف صفة كذا وكذا من صف ونسكت عما مل خنرب به

؛ نقول إذا كنت ال تعرف كيفية ذاته فإن كيفية الصفة فرع   ؟ ال ؟ هل يكيف ذاته فقل له كيف ذاته

ته ؛ وكما ال تعلم كيفية ذا ؛ فالعلم بكيفية الصفة ال يكون إال بعد العلم بكيفية الذات عن كيفية الذات

ن باإلتيان حقا وأنه يأيت سبحانه وتعاىل . إذا نؤم واألمر يف هذا واضح فال نعلم حنن كيفية صفاته نعم

، نعم هو على كيفية لكنها غري  ؟ نعم ؛ وهل هو على كيفية ؟ اهللا أعلم حقيقية ولكن على أي كيفية

إال أن يأتيهم اهللا في ظلل  ((  . لوم ما قال ال كيفية لهالكيف غري معقال ؛ وهلذا اإلمام مالك  معلومة



؛ وإمنا أخرجناها عن أصل الذي هو الظرفية  يعين يأيت مصاحبا هلذه الظلليف معناه مع ؛ من الغمام )) 

؛  وجل واهللا تعاىل ال حييط به شيء من خملوقاته ألننا لو أخذناها على الظرفية صارت حميطة باهللا عز

؛ يعين  ؛ ونظري ذلك أن تقول: جاء فالن يف اجلماعة الفالنية وأعظم من أن حييط به شيء من خملوقاته

؛ ولكن اهللا ال ميكن أن  ؛ وإن كان هذا التنظري من كل وجه ألن فالنا ميكن أن حتيط به اجلماعة عهمم

وجل   يأيت مقدمة بني يدي جميء اهللا عز هذا الغمام )) في ظلل من الغمام ((؛ وقوله: حتيط به الظلل

؛ شف ما قال  شققفالسماء تويوم تشقق السماء بالغمام ))  (( كما قال تعاىل يف سورة الفرقان:

،  ؛ والغمام قالوا إنه السحاب أبيض الرقيق تنشق قال تشقق كأا تنبعد من كل جانب تشقق بالغمام

؛ ألن  سحاب أبيض رقيق لكن ليس كسحاب الدنيا االسم هو االسم لكن احلقيقة غري احلقيقة

مثل ما ختتلف الدنيا عن  املسميات يف اآلخرة وإن شاركت املسميات يف الدنيا يف اإلمث فإا ختتلف

 ((قوله:  )) في ظلل من الغمام والمالئكة ((. طيب  ، نعم ؟ بلى ؟ أليس كذلك اآلخرة نعم

؛ كما  يعين: وتأتيهم املالئكة أيضا حميطة م))  يأتيهم اهللا (( بالرفع عطفا على قوله: )) والمالئكة

ويف حديث الصور  )) ك والملك صفا صفاكال إذا دكت األرض دكا دكا وجاء رب ((قال اهللا تعاىل: 

الطويل الذي ساقه ابن جرير وغريه أن السماوات تشقق وتشقق السماء الدنيا بالغمام وتنزل املالئكة 

صفا  ((؛ وهلذا قال:  ، والرابعة كل من وراء اآلخر ، والثالثة ، مث السماء الثانية فيحيطون بأهل األرض

وجل لقضاء بني ربه ذلك النزول الذي يليق جبالله  ل الرب عز؛ مث ينز  يعين صفا بعد صف )) صفا

ال تدركه األبصار وهو يدرك  ((ا قال تعاىل: موعظمته؛ وال أحد حييط به ألنه تعاىل ال حياط به ك

وجل فيقضي  فاملالئكة حتيط اخلالئق مث ينزل الرب عز))  وال يحيطون به علما ((وقال: ))  األبصار

أن يلحق الناس من الغم والكرب ما ال يطيقون، ؟ ما يكون بعد  مىت يكون هذابني العباد؛ ولكن 

؛ فيأتون إىل آدم ويذكرون  فيذهبون إىل من يشفع هلم عند اهللا أن يقضي بينهم فريحيهم من هذا املوقف



فاه له من مناقبه ولكنه يعتذر بأنه أكل من الشجرة فعصى يعتذر مع أنه تاب إىل  اهللا واجتباه ربه واصط

، الشافع ال ميكن أن يتقدم إىل الشفاعة وهو يذكر أنه قد أذنت  لكن مقام الشفاعة ليس باألمر اهلني

؛ ألنه كما يقوله العامة يعين وجهه ما يستطيع يقابله كيف يعصي باألمس  يف جانب املشفوع إليه

البشر وهذا أول الرسل ؛ وهلذا يعتذر؛ مث يأتون إىل نوح وهو أول الرسل ذاك أول  وجييء ليشفع غريه

 )) فقال رب إن ابني من أهلي ((؟ ألنه سأل ما ليس له به علم  يأتون إليه ولكنه يعتذر أيضا ملاذا

قال يا  ((، ويش قال؟  نعم الطالب :استغفر؟  الشيخ :،  نعم الطالب :؟  ؟ وهل استغفر نوح نعم

لك به علم إني أعظك أن تكون نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فال تسألن ما ليس 

من الجاهلين، قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإال تغفر لي وترحمني أكن 

، استغفار على سبيل االعرتاف بأنه البد له من أن يغفر اهللا له وإال  هذا استغفار )) من الخاسرين

بأن كذب ثالث كذبات هي كذب لكنها ؟  براهيم فيعتذر مباذاإ؛ يأتون بعد ذلك إىل  لكان خاسرا

إىل موسى فيعتذر مباذا ؟  مث يأتون ؟ ليس بكذب نعمباعتبار املخاطب وإال حقيقة  كذب  تورية، تورية

؛ مث يأتون إىل عيسى وال يذكر ذنبا ما يعتذر بذنب لكنه يعتذر بفضل  بأنه قتل نفسا مل يؤمر بقتلها

ىل حممد عبد ما غفر اهللا له ما تقدم من ذنبه وما تأخر حممد عليه الصالة والسالم فيقول اذهبوا إ

؛ األنبياء يعتذرون منهم من يذكر  والشك أن هذا من املقام احملمود العظيم للرسول عليه الصالة والسالم

؛ ومنهم من ال يذكر شيئا لكن يرى أن يف املكان من هو أحق  شيئا مثلبة خيجل ا أن يكون شافعا

اهللا عليه وسلم فيأتون إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فيسألونه أن يشفع إىل اهللا  ؟ حممد صلى منه وهو

وهكذا امللك   ما يشفع إال بعد إذن اهللا نعمومع ذلك ما يشفع إىل اهللا مع كونه أوجه اخللق عند اهللا

ومن املصلحة أيضا ـ إال بعد ستطيع أن يتكلم بالشفاعة لغريه ـ؛ أقرب اخللق إليه ما ي والعظمة والسلطان

؛ لكن  ، بدون أن تستأذن ؟ نعم تشفع وال الامللوك ميكن زوجتها اليت هي حمل إذن اهللا؛ اكرب ملك من 



وجل فيأذن له  ؛ فيستأذن اهللا عز وجل لعظمته وسلطانه ما أحد يشفع إال بعد أن يأذن الرب عز

؛ مث يقول له  اء على اهللا ما مل يفتح عليه من قبلفيسجد سجودا طويال يفتح اهللا عليه من احملامد والثن

في ظلل من  (( . كما ذكر   وجل يف ارفع رأسك وقل تسمع وشفع تشفع وسل تعط فيشفع إىل اهللا عز

ولكن البر من آمن باهللا واليوم  : (( املالئكة تقدم لنا الكالم عليهم عند قوله )) الغمام والمالئكة

،  ، وأم رسل بشر خملوقون وبيننا أن املالئكة عامل غييب نبيين ))اآلخر والمالئكة والكتاب وال

؛ بينهما  ؟ الليل والنهار ، وال يف الليل والنهار وجل لعبادته وأم يسبحون الليل والنهار خلقهم اهللا عز

  )) وقضي األمر ((  ؛ أما يف للظرفية حيتمل يف بعض الليل . فرق الليل والنهار يعين دائم مستوعبني

 )) أن يأتيهم ((؛ فمنهم من قال إا معطوفة على:  اختلف فيها املعربون )) وقضي األمر ((كلمة 

؛ ولكنه أتى بصيغة  فيكون يف حيز األمر املنتظر : هل ينظرون إال أن تأتيهم وإال أن يقضي األمر

أتيهم املالئكة أن ت ؛ وعلى هذا فيكون حمل اجلملة النصب املاضي لتحقق وقوعهم هكذا قال بعضهم

، إتيان اهللا يف ظلل من الغمام وإتيان  يعين هل ينظرون إال إتيان اهللا))  ينظرون ((حملها النصب 

هل  ((مجلة مستأنفة  وقضي األمر )) ((: أن قوله:  ؛ والوجه الثاين املالئكة وانقضاء األمر هذا وجه

عذر هلم وال ؛ يعين وقد انتهى األمر  وانتهى األمر ينظرون إال أن يأتيهم اهللا في ظلل من الغمام ))

مبعىن الشأن وكما تقدم لنا أن األمر مفرد األوامر ومفرد األمر ))  ((؛ وقوله:  بعد ذلك وال حجة هلم

؛ يعين قضي الشأن وانتهى كل شيء نعم؟  ، األمور وال األوامر؟ األمور األمور؛ فهنا مفرد أيش؟ األمور

ويف  )) وإلى اهللا ترجع األمور ((؛ وهلذا قال بعده:   النار وأهل اجلنة إىل اجلنةوصار أهل النار إىل

؛ وتقدمي  ؟ برتجع وهنا املتعلق مقدم على املتعلق به ألن إىل اهللا متعلق مباذا))  ترجع األمور ((قراءة: 

أمور الدنيا واآلخرة  ))  ترجع األمور ((؛ أي إىل اهللا وحده ال إىل غريه  املأمور يفيد احلصر واالختصاص

وإليه  ((، شئوا كلها الدينية والدنيوية واجلزائية وكل شيء كما قال اهللا تعاىل يف سورة هود:  ؟ نعم كذا



؛ ومنها: أن الناس يرجعون يوم  وجل كل األمر فاألمور كلها ترجع إىل اهللا عز  )) يرجع األمر كله

  . د كما سيأيت إن شاء اهللا تفيد ديد هؤالء املكذبني؛ وهذه اآلية تفي مة إىل رم فيحاسبهماالقي

بعضهم حيتج ا على أن  السائل :؛  إال فيها الشيخ :؟  )) أو يأتي أمر ربك ((اآلية:  السائل :

إن كل آية تفسر حبسب  جيب أن نقولألنه ما هو صحيح االحتجاج باطل وذلك  الشيخ :اإلتيان ؟ 

؛ يعين أمرهم أن اهللا يأمر بعذام يف الدنيا  أمره بعذابه  الشيخ : اآلية هنا؟فما معىن  السائل : ؛ ما فيها

 مث  . املالئكة لقبض أرواحهم هذا الفرق بينهم الشيخ :؟  ويأيت املالئكة السائل :؛  العذاب يف الدنيا

سل أصلها اسأل فنقلت حركة اهلمزة إىل  ((سل بني إسرائيل كم آتيناهم من أية بينة))قال اهللا تعاىل: 

، حذفت اهلمزة ختفيفا؛ مث حذفت مهزة الوصل لعدم احلاجة إليها؛  السني الساكنة مث حذفت ختفيفا

؛ واهلمزة هي عني الفعل؛ أما مهزة الوصل  فعندنا اآلن مهزتان حمذوفتان: مهزة الوصل اليت يف أول الكلمة

مزة الوصل يؤتى ا لتسهيل النطق بالساكن؛ اسأل جيب فيه اهلمزة فحذفت؟ لعدم احلاجة إليها؛ ألن اهل

حىت يتقدمه اهلمزة اسأل؛ أما الثاين اليت هي عني الفعل فحذفت  أألنه ما ميكن نربط بالساكن مبتد

ختفيفا بعد أن نقلت حركتها إىل سني فصارت سل؛ إذا كيف وزن سل بامليزان الصريف؟ فل وزا فل؛ 

بين إسرائيل تقدم لنا  ؛ ؟ أصلها افعل فحذفت العني وحذفت مهزة الوصل وصارت فل أصلها ليس فاعل

أن بين إن أضيفت إىل قبيلة مشلت الذكور واإلناث وإىل فرد فهي للذكور فتقول مثال بنو حممد  قاعدة 

هنا مضافة  )) سل بني إسرائيل ((؛ وتقول بنو متيم للذكور واإلناث؛  إذا كان علم شخص ما هو قبيلة

؛ ال اآلن أصبح قبيلة حىت متيم أصله واحد لكن صار أمساء للقبيلة؛ فهو  ؟ مضافة إىل قبيلة إىل أيش

وإسرائيل كما تقدم هو يعقوب بن اسحاق بن ابراهيم ويقال  )) سل بني إسرائيل ((اآلن اسم للقبيلة 

  ((كم آتيناهم من آية بينة ))وقوله:  . م؛ فمعىن إسرائيل يعين عبد اهللا نع إن إيل يف العربية مبعىن اهللا

كم آتيناهم هذه استفهامية علقت الفعل سل عن العمل فصارت هي ومجلتها يف حمل النصب وأصبح 



 ((كم آتيناهم من آية بينة))؛ وقوله:  ؟ فعلقت الفعل املفعول الثاين سل فالنا عن كذا وكذا نعم

؟ املعدود  قوله:  ؛ فما هو هذا املعدود تدل على عدد تعرفون أن كم حتتاج إىل مميز ألن كم اسم مبهم

تكثريية يعين كم مبعىن  الشيخ :،  تكثريية الطالب :؟  ؛ وكم هنا هي تكثريية وال خربية ((من آية بينة))

أعطيناهم؛ وآتيناهم كما عرفنا تنصب مفعولني؛ املفعول  ((كم آتيناهم))آيات كثرية أعطيناهم؛ وقوله: 

؛ وعاد الضمري احملذوف إىل  ، والتقدير: كم من آية بينة آتينامهوها األول: على؛ واملفعول الثاين؟ حمذوف

كم  ((كم؛ كم من آية؛ وقوله: متأخر لفظا ألن متقدم رتبة؛ إذ أن من آية كان حقها أن تكون بعد  

اإليتاء هنا يشمل اإليتاء الشرعي واإليتاء القدري الكوين؛ ألم أوتوا آيات بينات ) ) آتيناهم من آية

اآلية مبعىن العالمة  )) من آية بينة ((؛ وقوله:  شرعية جاءت ا التوراة وأتوا آيات كونية كالعصا واليد

ولقد  (( القرآن: أي ظاهرة يف كوا آية مثل أيش؟ يف )) بينة ((على الشيء كلها تسمى آية؛ وقوله: 

؛ ومنها: أن اهللا رفع فوقهم  ومنها: أن اهللا أنزل عليهم املن والسلوى )) آتينا موسى تسع آيات بينات

الطور حىت يأخذوا ما أوتوا بقوة إىل غري ذلك من اآليات الكثرية حىت إن اهللا تعاىل أنزل عليهم إنه 

يا قوم اذكروا نعمة اهللا عليكم إذ جعل فيكم  ((؛ قال هلم موسى عليه السالم:  فضلهم على العاملني

يبني إسرائيل اذكروا  ((وقال اهللا:  )) أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين

فما أكثر اآليات والنعم اليت أعطاها اهللا  )) نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين

نكروه حىت إم بعد ما أجناهم اهللا من فرعون مروا بقوم يعكفون على بين إسرائيل ومع ذلك كفروا به وأ

؛ وهلذا  ؛ وهذا الشك من جهل العظيم )) قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة (( أصنام هلم فـ

هل هو  )) سل( : (واخلطاب يف قوله )) كم آتيناهم من آية بينة (( ؛ )) قال إنكم قوم تجهلون ((

؟ تقدم لنا أن مثل هذه اخلطابات تارة  للرسول صلى اهللا عليه وسلم وحده أو لكل من يتأتى خطابه

؛ وتارة يقوم الدليل على  يقوم الدليل على أا خاصة بالرسول صلى اهللا عليه وسلم فتكون خاصة به



؛ ألن  هذا فالظاهر أا عامة ؛ وتارة ال يقوم الدليل على هذا وال على أا عامة له ولغريه فتكون عامة

؛ ويش مثال الذي قام الدليل على أا خاصة بالرسول عليه الصالة  القرآن نزل لألمة إىل يوم القيمة

ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك  ((؟ أيه مثل:  والسالم

يا  ((م الدليل على أا عامة مثل قوله: ؛ واليت قا فهذه خاصة للرسول صلى اهللا عليه وسلم )) ذكرك

لكن وجه أو أمر  )) يا أيها النبي ((فهنا قال:  )) أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن بعدتهن

؛ وأما احملتمل فهو كثري يف القرآن ومنه هذه اآلية. طيب  ما قال إذا طلقت))  إذا طلقتم ((حبكم عام 

 الشيخ :،  األخري الطالب :؟  أن املراد سؤال تبكيت وتوبيخ أيهماسلهم هل املراد سؤال استعالم أو 

األخري الظاهر أنه األخري إلقامة احلجة عليهم ببيان نعم اهللا اليت كان من حقه عليهم أن يشكروها لكن 

 بدلوها كفرا وإال فالظاهر أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم كان يعلم مبا أنزل اهللا عليه ما آتاهم اهللا من

هذا ختم  )) ما جاءته فإن اهللا شديد العقابومن يبدل نعمة اهللا من بعد  ((قال:   . اآليات البينات

 ((؛ وهلذا قال:  اآلية ذه اجلملة يدل على أن اآليات من النعم وأن بين إسرائيل كفروا ا وبدلوها كفرا

اسم شرط جازم وهلذا  )) من )) (( ومن يبدل نعمة اهللا من بعد ما جاءتهم فإن اهللا شديد العقاب

فاجلملة هنا دالة على  )) فإن اهللا شديد العقاب ((؛ وأين جوابه؟ جوابه مفهوم من قوله:  جزمت الفعل

اجلواب وليست هي اجلواب ألن شدة عقاب اهللا ثابتة سواء بدلوا أم مل يبدلوا لكنها دالة على جواب 

ىن يبدل؟ أي يغري؛ وبناء على ذلك فإن بدل هنا ال ويش مع )) ومن يبدل نعمة اهللا ((الشرط؛ وقوله: 

 حتتاج إىل مفعول ويكون تغيريهم لنعمة اهللا أم كفروا ا فزالت عنهم فصار زواهلا إىل نقمة صار تبديل

 قلنا يبدل يعين يغري كيف يغريوا )) ومن يبدل نعمة اهللا ((؟  ؟ كيف بدل نعمة اهللا ؛ أنتم فامهني اآلن

؛ اآلن بدلوها بنقمة، جعلوها تؤول إىل نقمة بأم كفروها نعم؟ فيكون املعىن:  زالت عنهم ؟ إذا كفروها

؛ ويكون ذلك يف إشارة إىل أن الذين يكفرون النعم معناه أم رضوا بأنفسهم بأن حتل  من يبدهلا بنقمة



فهنا ))  دلوا نعمة اهللا كفراألم تر إلى الذين ب ((براهيم: إما إذا جعلنا املعىن كما يف آية بدهلا النقم ؛ أ

؛ ويكون املعىن هنا تبديل النعمة  ؛ والتقدير: ومن يبدل نعمة اهللا كفرا نقول املفعول يبدل الثاين حمذوف

 ؛ وكال املعنيني حق وكالمها متالزم الشكر كفرا فإن اهللا شديد العقاب يعين من جيعل بدل تبديل الشكر

؛ فاملعنيان مؤدامها واحد أي من يفعل أفعاال  ة يلزم منها تغيري النعمة؛ فإنه يلزم من الكفران تغيري النعم

شديد مبعىن قوي؛ والعقاب اجلزاء  )) فإن اهللا شديد العقاب ((وقوله:  . تنايف الشكر فإنه سيعاقب

شديد  ((، يقع عقبه مؤاخذة به؛ وقوله:  ؛ ومسي اجلزاء عقوبة وعقابا ألنه يقع عقب الذنب بالعقوبة

؛  ؛ مثل ما تقول حسن الوجه يعين للوجه احلسن هذه من باب إضافة الصفة إىل املوصوف))  بالعقا

 كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوازين للذي   ((مث قال اهللا تعاىل:   . فهي صفة مشبهة

زين التزيني جعل الشيء يا يف عني اإلنسان أو يف مسعه أو يف مذاقه أو يف فكره؛ املهم جعل الشيء  ))

وهنا قد يقول  )) الحياة الدنيا ((مبين للمجهول ونائب الفاعل:  )) زين(( يا مجيال جذابا؛ وقوله: 

؛  جلواب؟ اجلواب من وجهنيالنحوي منكم: ملاذا مل يؤنث الفعل مع أن احلياة مؤنث ونائب الفاعل؟ فا

وإنما تلزم فعل مضمر متصل أو مفهم " ؛ وابن مالك يقول:  الوجه األول: أن التأنيث غري حقيقي

؛ والوجه الثاين: الفصل، الفصل ؛ وابن مالك يقول: متصل؛ فيه ما جتب  نعم هذه واحدة"  ير ذات ح

وهنا  " حريمضمر متصل أو مفهم ذات وإنما تلزم فعل  " التاء إال إذا كان املؤنث حقيقيا متصال

 ؟ هل هو شيطان أو اهللا عز ؛ فمن املزين الفاعل حمذوف )) زين (( زين للذين كفروا )) ((؛  نعم

ويف آية  )) إن الذين ال يؤمنون في اآلخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون ((؟ اهللا ؛ فيه آيتان:  وجل

؛ فعلى آي آيتني  مبين على اهول )) زين ((وهنا  )) يعملونوزين لهم الشيطان ما كانوا  ((أخرى: 

؟ اجلواب ليس بني اآليتني منافاة؛ فإن اهللا تعاىل زين هلم سوء أعماهلم  ؟ وهل بني اآليتني منافاة حتمل

ر؛ والتزيني من اهللا باعتبار التقدي )) فلما زاغوا أزاغ اهللا قلوبهم ((بسوء أعماهلم كما يفيده قوله تعاىل: 



 ) زين للذين كفروا الحياة الدنيا) ((؛ وقوله:  أما الذي باشر التزيني ووسوس هلم بذلك فهو الشيطان

زين للناس حب الشهوات من النساء البنين والقناطير  ((ما قال: زين للناس كما يف آية أخرى؛ 

؟ أو  ونقول هناك عام أريد به اخلاص )) الذين كفروا ((على:  )) الناس ((فهل حنمل  المقنطرة ...))

؛ يكون زين الناس  ؟ أو نقول إن ذكر بعض أفراد العام ال يقتضي التخصيص نقول إن بني اآليتني فرق

احلياة  )) الحياة الدنيا ((عموما وهنا ذكر اهللا تعاىل تزيينه لبعض أفراد هذه اجلنس وهم الذين كفروا. 

فعلى يعين أا اسم تفضيل ؛ مأخوذة من أين؟ من  )) الدنيا ((وضد املوت؛ واملراد به هذه الدار؛ 

؛ أما دنو زمنها فألا  : لدنو مرتبتها، ودنو زمنها ؛ ومسيت بذلك لوجهني الدنو الذي هو ضد العلو

؛ وأما دنو مرتبتها: فظاهر أي نعم ظاهر جدا واضح  قبل اآلخرة أقرب من اآلخرة لنا نعيش فيها اآلن

موضع  يف اجلنة خري من الدنيا وما فيهاهللا عليه وسلم أخرب أن موضع سوط أحدنا الرسول صلى ا

أنت اآلن السوط تعرفون موضع السوط مقدار مرت تقريبا خري من الدنيا وما فيها؛ ما هو الدنيا اليت فيها 

أخرها كثريا عن الدنيا من أوهلا وآخرها وما فيها؛ إذا فرق بني هذه وهذه؛ فهي دانية زمنا ودانية مرتبة لت

؟  ؛ وهلذا ـ سبحان اهللا العظيم ـ ما جتد فيها حال السرور إال مشهوبا بتنغيص قبله وبعده نعم اآلخرة

؛ وإن كان فيه تنغيص وأمل وأذى لكنه خري له كما أخرب الرسول  لكن هذا التنغيص بالنسبة للمؤمن خري

أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وإن عجبا لمؤمن إن أمره كله خير إن ( صلى اهللا عليه وسلم 

واملؤمن إذا ابتلي بالبالء اجلسمي أو النفسي يقول هذه نعمة من  أصابته سراء شكر فكان خيرا له )

؛  ؛ فإذا أحس هذا اإلحساس صار هذا األمل صار نعمة؛ ألن اإلنسان خطأ دائما اهللا يكفر اهللا ا عنه

؛  للسيئات؛ فإن صرب واحتسب صارت زيادة يف الدرجاتهذه األشياء الشك إنه واحلمد هللا تكفري 

، والغم تكفري بكل حال لكن مع الصرب واالحتساب يكون عمال صاحلا يثاب  ، واهلم ، والباليا فاآلالم

وجل دنو مهما كان فيها من النعيم  ؛ طيب إذا صارت الدنيا دنو كما وصف اهللا عز عليه ويؤجر عليه



لكم دائما قصة احلافظ ابن حجر رمحه اهللا مع اليهودي الزيات يف مصر كان  ؛ وهلذا أنا أذكر فهي دنيا

ابن حجر رئيس القضاة هناك ويسمونه قاضي القضاة ويأيت مير بالسوق ومعه العربة على عربة جتر 

بالبغال فمر بذلك اليهودي الزيات الوسخ من الزيت وأوقفه الرجل اليهودي وقال له كيف يقول النيب 

وأنت اآلن فيما أنت يف  ) إن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر( د ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ نبيكم حمم

؟ فقال له  من النعيم يف الدنيا وهو اليهودي هذا فيما فيه من البالء واألذى يف الدنيا كيف يصري هذا

ء وما أنت فيه من على الفور قال إمنا أنا فيه من النعيم بالنسبة لنعيم اآلخرة للمؤمن سجن ما هو شي

؛ فالرجل يف احلال قال: أشهد أن  البئس بالنسبة لعذاب اآلخرة الذي ستلقاه جنة صحيح وال ال؟ نعم

؛ فاملهم أن الدنيا احلياة الدنيا وإمنا مساها اهللا  ؛ تبني له األمر ال إله إال اهللا وأشهد أن حممدا رسول اهللا

وجنعل الغرض األمسى واملقصود األعلى هو  اا وأن نشم تعاىل دنيا حىت ال نرفع ا رأسا وال تم 

زين لهم سوء  ((اآلية:  السائل :  . الدار اآلخرة؛ ويكفي اإلنسان العاقل إذا مسع هذا الوصف الدنيا

ال ال ألن التزيني نوعان: تزيني ابتدائي واستمراري؛ التزيني االستمراري مبين على  الشيخ : ؟ )) أعمالهم

 ((وقوله:  واألول مبين على النية فساءت النية مث ساء الفعل مث زيد ـ والعياذ باهللا ـ إساءة .األول 

يعين زينت هلم واحلال أم يسخرون من  ؛اجلملة هذه يقولون إا حالية )) ويسخرون من الذين آمنوا

ني؛ يقول املؤمنني هذا ن، واحتقار؛ من املؤم ؛ يسخرون يعين جيعلوم حمل سخرية ، وازدراءالذين آمنوا

وداره من سعة وال من طني وما أشبه ذلك نعم؟ ثيابه ممزقة، كتابه غري مجيل وهكذا يسخرون  سيارته

 السائل : . ؛ هذا ما هي لغة عربية هذا عامية ويش تقولون فيه؟ يعين متكسرة خربانة أي نعم منهم

رمبا يشمل هذا أيضا نشوف يسخرون من ال، الثوب القصري ما عشان فقر؛ و  الشيخ :الثوب القصري ؟ 

ويسخرون من الذين  ((ورمبا نقول  . الذين آمنوا باعتبار أم ما أوتوا شيئا من الدنيا هذا سخريتهم

؛ ويقولون ويش هذا ال   ويش هذا التشدد وما  أيضا من أعماهلم الصاحلة اليت يتعبدون هللا ا )) آمنوا



((إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم أشبه ذلك كما قال تعاىل: 

فيحتمل السخرية ملا حرموا من الدنيا؛ أو ملا كانوا يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين)) 

؟  إنسان الذي يسخر املؤمن ما حكمه السائل : . عليه من الدين؛ أو لألمرين مجيعا كما هو الواقع

خصلة من خصال الكفار، فيه خصلة من خصال الكفر وكما سبق لنا يف باب من هو فيه ف الشيخ :

؛  )) والذين اتقوا فوقهم يوم القيمة ((وقوله:   . استهزأ   على التفصيل السابق أنه يكفر أو ال يكفر

 ؟ ؛ الوجهني هذا كلمنا )) يسخرون من الذين آمنوا (( الشيخ :؛  )) سخرون ((ي السائل :وين؟ 

الوجه األول إنه اجلملة حالية لكن وجه األول من السخرية وما ذكرنا أم يسخرون حبرمام مما أويت 

؛  ؛ والسخرية ثانية وجه الثاين: يسخرون به مبا قاموا به من األعمال الصاحلة هؤالء من الدين يف الدنيا

  وجل، كالم هذا من اهللا . ن اهللا عزهذا م )) والذين اتقوا فوقهم يوم القيمة ((ويقول قال اهللا تعاىل: 



؛ وهلذا يرتب اهللا سبحانه وتعاىل الثواب على اإلميان والعمل الصاحل الذي من؟ من التقوىألنه البد مع اإلميان 

هو التقوى؛ فمجرد العقيدة ال تنجي اإلنسان من عذاب النار حىت يكون معها عمل صاحل؛ وهلذا صحيح من 

فهذا البد منه البد من العمل الصاحل؛ بل ال ميكن أن تكون العقيدة  ؛ترك الصالة فهو كافر كفرا خمرجا عن امللة

: أحسن حاال منهم؛ الومل يقل))  والذين اتقوا فوقهم يوم القيمةال((؛ يقول: أي نعم صحيحة إال بعمل صاحل

كان ألم بل: فوقهم؛ تدل على العلو والفارق العظيم بينهما؛ فوقهم يف املكان؛ وفوقهم يف النعيم؛ فوقهم يف امل

يف اجلنة يف أعلى عليني وهؤالء يف سجني يف أسفل سافلني؛ وفوقهم من حيث النعيم فإن هؤالء أعد اهللا هلم من 

ما ال يتصوره النعيم ما ال عني رأت وال أذن مسعت وال خطر على قلب بشر؛ وأولئك أعد هلم من اإلهانة 

ربنا  ((يتضرعون اهللا يف الدعاء  )) سؤوا فيها وال تكلموناخ ((ال يرنكم من إهانتهم إال قول اهللا هلم  اإلنسان

يتضرعون إىل اهللا يف الدعاء وكان اجلواب جواب الرحيم الغفور:  )) أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون

((اخسؤوا فيها)) وكلمة هذه ما تعاد مرة ثانية البشر يقول له اخسأ ال تتكلم لكن رمبا يتكلمه أليس كذلك؟ 

((اخسؤوا فيها)) أمر كوين ((وال تكلمون)) أحد ما يبقى له أمل وال رجاء؛ يتوسطون بالشفعاء ((يا لكن رب 

مالك ليقض علينا ربك)) ينفع؟ اجلواب؟ ((قال إنكم ماكسون لقد جئناكم باحلق ولكن أكثركم للحق  

 )) فوقهم يوم القيمة والذين اتقوا ((وجل  وجل أو تبني وجه قول اهللا عز كارهون))؛ إذا صدق قول اهللا عز

رتبة ومكانا ؛ وكما تعلمون أن اجلنات درجات ـ نسأل اهللا لنا ولكم أعالها ـ هذه اجلنات أعالها فردوس الذي 

يوم  ((وقوله:  )) إن المنافقين في الدرك األسفل من النار ((فوقه عرض الرمحن ما فوقه شيء؛ وهذه دركات 

املراد بالقيامة هي يوم احلساب ومسي بيوم القيمة بثالثة أمور ذكرناها فيما سبق ولعل عندكم منها علما  )) القيمة

نعم؟ ألن الناس يقومون من قبورهم لرب العاملني حفاة عراة غرال فيقفون ذلك املوقف العظيم الذي قال اهللا فيه: 

اجللح من الشاة يقام العدل حىت إنه يقتص للشاة ؛ ثانيا:  )) يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به ((

؟ من املالئكة وكذلك  األشهاد من أين )) يوم يقوم األشهاد ((القرناء؛ ويقام أيش؟ األشهاد كما قال تعاىل: 



من بين آدم بعضهم على بعض؛ وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس))؛ بل من اجلوارح 

قالوا  ((نعم حىت اجللود تشهد  )) د عليه ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملونيوم تشه ((؛  واجللود

بغير  (( ؛ و يرزق معناه يعطي )) واهللا يرزق من يشاء بغير حساب ((:  ؛ قال )) لجلودهم لم شهدتم علينا

والسخرية مستمرة دائما نعم؟ على القول بأن   ؛ألنه سبحانه وتعاىل كرمه ال ينتهي . تقديرأي بغري  )) حساب

؛ الرزق مبعىن  ويرزق خربهاهللا مبتدأ ))  واهللا يرزق من يشاء بغير حساب ((الواو للحال حتتاج إىل تقدير ؛ 

 ،؛ فالعام ما يقوم به البدن ويصلح مثل األكل ؛ وخاص ؛ ورزق اهللا تعاىل ينقسم إىل قسمني: عام العطاء

 ؛ واإلنس واجلن ؛ هذا عام وهو شامل للمؤمنني، والكافريناملركوب وما أشبه ذلك ،املسكنو  ،واللباس ،والشرب

؟ وشامل أيضا للرزق احلالل والرزق احلرام الذي ال يتغذى إال حبرام كالربا والسرقة  ؛ واإلنسان والبهائم عرفتم

: والرزق ما ينفع من  ف  يف العقيدة؛ وهلذا قال الس والنهب وقال هذا من رزق اهللا هذا من رزق اهللا لكن حرام

؛ والرب والفاجر؛  حالل وضده؛ طيب إذا نقول الرزق العام ما يقوم به البدن ويصلح وهو شامل للمؤمن والكافر

واإلنسان والبهائم؛ والنافع والضار؛ واحلرام واحلالل كذا؟ نعم، طيب؛ الثاين ما يقوم به الدين وهو ما فيه صالح 

وهذا خاص باملؤمنني مثل العلم النافع والعمل الصاحل واإلنابة إىل اهللا والتوكل عليه وما أشبه ذلك؛ هذا  القلوب

هذه عامة معلقة باملشيئة وقد مر ))  من )) (( يرزق من يشاء ((:  رزق خاص يرزقه اهللا من؟ املؤمنني؛ وقوله

ة ليست مشيئة اهللا مشيئة جمردة بل هي مشيئة مقرونة علينا كثريا أن كل شيء علقه اهللا باملشيئة فهو تابع باحلكم

باحلكمة؛ فكل ما مر عليك شيء معلق باملشيئة أو معلق باإلرادة فاعلم أنه مقرون باحلكمة يعين فمن اقتضت 

أي بغري تقدير أو بغري حماسبة أي  )) بغير حساب ((:  وجل أن يرزقه رزقه ومن ال فال؛ وقوله حكمة اهللا عز

بال تقدير واضح فإن رزق اهللا ال حساب له السيما الرزق يف اآلخرة رزق  )) بغير حساب ((؟  أيهمابغري منة؛ 

؟ قد نقول ذلك أيضا  بغري منة )) بغير حساب ((؛ وهل نقول  وجل اجلنة فإنه ما له من نفاة كما قال اهللا عز

؛ لو أن اإلنسان حاسبه اهللا على إنه ما حياسب يعين ما يطالب يف العوض ألنه لو طالب بالعوض لكنا هالكني



قال له إما أن تفقد البصر يعينه ليلة من ليايل و منه ؟ أعتقد لو توجع اإلنسان  نعمة واحدة من نعمه ويش يسوي

وال  ، كل الذي عنده من املال ؟ أي نعم ؟ يعطون كل ما عنده وإال تعطينا كل الذي عندك من املال ويش يقول

ما حتصى  ما بالك مبا هو أعظم منها؛ نعمة النفس ضروري للحياة حتصى؟طيب إذا هذه نعمة واحدة نعم، ؛ ال

اإلنسان يتكلم ويصعد وينزل ويتكلم ويأكل نعم؟ مث لو ضيق عليه نفسه ملرة واحدة يقول  ومع ذلك بدون تعب

يرزق من يشاء بغير  ((ا ؟ يقول خذوا. إذ واهللا ما حنن فاحتني نفسك إال أن تعطينا مالك كله ويش يقول

أي بغري حماسبة أي ما يطلب يعين معاوضة وإن كان واجبا علينا أن نشكر اهللا على هذه النعم لكن  )) حساب

 )) واهللا يزرق من يشاء بغير حساب ((وجل نعمه أكثر لو أنه حاسبنا على ما أنعم به علينا لكنا ضائعني  عز

يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في  (( الرمحن الرحيم الفوائد من أين؟ طيب نأخذ الفوائد وال منشي؟ طيب بسم اهللا

ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء  ((:  وجل طيب بسم اهللا الرمحن الرحيم قال اهللا عز  )) السلم كافة

بك ومن الناس من يعج ((: تقسيم الناس إىل قسمني؛ القسم األول :  من فوائد اآلية الكرمية.  )) مرضات اهللا

ومن  . )) ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات اهللا ((:  ؛ والقسم الثاين هذا )) قوله في الحياة الدنيا

 . : بالغة هذا القرآن حيث جيعل األمور جيعلها مثاين؛ إذا جاء الكالم عن شيء جاء الكالم عن ضده فوائدها

 )) ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات اهللا ((: فضل من باع نفسه هللا؛ لقوله:  ومن فوائد اآلية الكرمية

: إثبات  ومن فوائدها . )) ابتغاء مرضات اهللا ((؟  : اإلشارة إىل إخالص النية؛ من أين تؤخذ هادئومن فوا .

وجل متعلقة مبشيئته وينكرها  والرضا كما قدم لنا صفة حقيقية هللا عز )) مرضات اهللا ((؛ لقوله:  الرضا هللا

ومن  . وأشباههم من أهل التعطيل حيرفون املعىن إىل أن املراد برضا اهللا إما إثابته أو إرادة الثواب نعم األشاعرة

 ؛ من أين نأخذ الوجوب ؟ وجوبه ؛ وجوبه وال جوازه : وجوب تقدمي مرضات اهللا على الناس فوائد اآلية الكرمية

باب تقدمي مرضات اهللا على النفس؛ ألن اهللا ذكر ؛ يؤخذ ما هو اجلواز فقط أيضا استح ؟ أو يؤخذ منها اجلواز

والرأفة  )) واهللا رءوف بالعباد ((:  : إثبات الرأفة هللا؛ لقوله ومن فوائد اآلية الكرمية . ذلك يف مقام املدح والثناء



 بالعباد ((:  ؛ لقوله وجل : إثبات عموم رأفة اهللا عز ومن فوائد اآلية الكرمية . هي أرق الرمحة يعين رمحة خاصة

يا  ((:  مث قال اهللا تعاىل  . هذا إذا كان العباد باملعىن العام؛ أما إذا قلناه مبعىن العام فال يستفاد منها ذلك ))

يا أيها  ((: فضل اإلميان؛ لقوله:  يستفاد من هذه اآلية الكرمية )) آمنوا ادخلوا في السلم كافة ... أيها الذين

: أن اإلميان مقتض المتثال األمر؛ ألن هللا صدر  ومن فوائدها . تشريف وتكرميألن هذا نداء ))  الذين آمنوا

؟ واحلكمة ال يقرن بوصف إال إذا كان هلذا الوصف أثر فيه؛  نعم )) يا أيها الذين آمنوا ((األمر ذا النداء 

ميان يقتضي امتثال : ال يقرن احلكم بوصف إال إذا كان هلذا الوصف أثر فيه؛ والشك أن اإل وهذه فائدة مهمة

ادخلوا في  ((:  ؛ لقوله : وجوب تطبيق الشرع مجلة وتفصيال ومن فوائد اآلية الكرمية ؟ وجل نعم أمر اهللا عز

، أن  : أن اإلنسان يؤمر بالشيء الذي هو متلبس به باعتبار استمراره عليه ومن فوائدها . )) كافة  السلم

يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في  (( ؟ باعتبار استمراره عليه؛ كيف هذااإلنسان يؤمر بالشيء الذي هو متلبس به 

؟ قلنا املراد االستمرار عليه وعدم اإلخالل  لو قلنا كيف ينادي املؤمنون وهم داخلون فيه وهم مؤمنني )) السلم

يعين  )) باهللا ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله يا أيها الذين آمنوا آمنوا ((بشيء منه؛ مثل قوله: 

استمروا على ذلك وإال فاألصل أن اإلنسان ال يؤمر بالشيء وهو متلبس به؛ فلو وجدت قائما  ؛ إذا يكون هنا 

؟ باعتبار استمراره عليه وعدم اإلخالل بشيء منه؛ وهلذا  توجيه األمر بالشيء إىل من هو متلبس به باعتبار أيش

وال تتبعوا خطوات  ((:  ؛ لقوله : حترمي إتباع الشيطان وخطواته ومن فوائد اآلية الكرمية  . )) كافة ((قال: 

هل يؤخذ من اآلية الكرمية حترمي التشبه بالكفار؟ يؤخذ، نعم؛ ال تستعجلون أنتم تأملوا؛ هل يعقل  )) الشيطان

ألن أعمال الكفار من خطوات الشيطان وال ال؟  ، اجلواب نعم تؤخذ منه من اآلية حترمي التشبه بالكفار؟ نعم

ألن الشيطان يأمر بالفحشاء واملنكر وال أنكر من الكفر ـ والعياذ باهللا ـ وهلذا يؤخذ من اآلية الكرمية: حترمي التشبه 

؟  يهنئهم بعيدهم ؟ طيب هل يشمل ذلك ما لو هنأهم بعيدهم . بالكفار ألن ذلك من اتباع خطوات الشيطان

ألن عيدنا مرضي عند اهللا وعيدهم  واحد كما هم يهنئوننا بعيدنا حنن نئهم بعيدهم جزاء وفاقا؟ نقول إذا قال



؛ وال جيوز أن نئ أحدا  غري مرضي عند اهللا؛ وحنن إذا هنأناهم بعيدهم فمعىن ذلك أنا هنأناهم بشعائر الكفر

 ر على دينهم رمبا يأمركم من دينه وهو ال يشعربالتزامه بشعرية من شعائر الكفر نعم؟ والذين يهنئهم بعيدهم خط

ألن الرضا بالكفر كفر وليس هذا من باب اازاة؛ ألننا حنن لسنا كهم طريف النقيض يعين حنن على فكر وهم 

على فكر ال؛ حنن ربنا واحد نعم؟ ربنا ورم واحد هو الذي خلقنا مجيعا وهو الذي أمرنا ووجه األمر إلينا مجيعا 

؛ وليست املسألة اختيار حنن أسسنا فكرا ونشينا عليه وهم أسسوا فكرا ونشوا  ثلنا ما أمر به وهم خالفوافنحن امت

ذلك؛ حنن نقول ال؛ كلنا بشر وكلنا خلق هللا والرب واحد  حىت نقول نتبادل معهم التهاين كما يتبادلون معنا عليه

لك؟ وهذا هو اخلطر الداهن الذي أصاب كثريا من أمرنا فسمعنا وأمرهم فعصوا فهذا فرق بني هذا وهذا أليس كذ

املسلمني اليوم حيث ظنوا أن املسألة مسألة فكر؛ والرسول عليه الصالة والسالم أخرب أنه ما يسمع به يهودي وال 

إال كان من أصحاب النار) مسألة ما هي مسألة فكر نقول هلم فكرهم ولنا فكرنا نصراين مث ال يؤمن مبا جاءه به 

دين تعبدنا به اخلالق وحده فسمعنا وأطعنا ومسعوا وعصوا؛ وحينئذ نقول ال جيوز أن نئهم بأعيادهم  بل هذا

 ؟ نعم كذا  )) إنه لكم عدو مبين ((؛ لقوله:  : شدة عداوة الشيطان لبين آدم ويستفاد من اآلية الكرمية . بينهم

: إنه ال ميكن أن يأمرنا الشيطان خبري إذ أن عدوك يسر مساءتك ويغمه  ومن فوائد اآلية الكرمية . ، طيب

ما هو جمرد  )) إن الشيطان لكم فاتخذوه عدوا ((سرورك ما ميكن يأمرك خبري أبدا؛ وهلذا قال يف آية أخرى: 

حديث  السائل :؛  ما ميكنالشيخ : ؟  ، هل يأمر باخلري لالستدراك نعمالشيخ : ؟  شيخ السائل : . خرب فقط

؛ وإال هو ما أمره خبري لنفسه لكن ملا خاف من  وجل ؟ ال ما هو لالستدراك هذه حكمة من اهللا عز أيب هريرة

فإن  ((مث قال:  . أو رمبا حيصل له شيء أكرب فدله على ما فيه حفظ  ألنه لو ال تالنيب عليه الصالة والسالم 

ال تتبعوا خطوات  ((؟  ؛ من أين تؤخذ حلكم بعللهاطيب ويستفاد من آية الكرمية أيضا: قرن ا,  )) زللتم

: أنه ينبغي ملن أتى  ؛ فيستفاد منه فائدة متفرعة على هذا )) إنه لكم عدو مبين ((:  مث علل )) الشيطان

؛ وإن كانت ذات  ؛ إن كانت ذات دليل من الشرع قرا بدليل من الشرعباألحكام أن يقرا بالعلل اليت تطمئن 



فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن  ((  . العقل والقيام قرا بدليل من العقل والقياسدليل من 

بإن  ((؛ لقوله:  : الوعيد على من زل بعد قيام احلجة عليه يستفاد من هذه اآلية الكرمية )) اهللا عزيز حكيم

 فاعلموا أن اهللا عزيز حكيم ((:  نا من قوله؟ قل فإن قلت من أين الوعيدزللتم من بعد ما جاءتكم البينات )) 

: أنه  فإذا كان هناك غلبة وحكمة فاملعىن : تنزيل الشيء يف مواضعه؛ ألن من معاين العزة الغلبة واحلكمة ))

: إذا قال  ، طيب مرة ثانية نعيدها ؟ نعم ؛ ألن هذا هو مقتضى حكمته. ظاهر سينزل بكم ما تتبني به عزته

؟ قلنا ألن من معىن العزيز الغلبة من معانيها الغلبة؛ فإذا كانت غلبة مقرونة  الدليل على الوعيد: ما هو  قائل

؛ ومعلوم أنه بعد جميء البينات قطعت احلجة؛  حبكمة دل هذا على أنه سينزل بكم من عزته ما تقتضي حكمته

فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكاال والسارق والسارقة  ((:  وقد مر علينا قصة األعرايب الذي مسع قارئا يقرأ

هكذا يقرأ الرجل؛ فقال األعرايب أعد اآلية ما هي هذه اآلية؛ فأعادها على التالوة  )) من اهللا واهللا غفور رحيم

قال ))  واهللا عزيز حكيم ((؛ فأعادها على الصواب  فقال أعد اآلية نكاال من اهللا واهللا غفور رحيم)) ((األوىل 

نه عز وحكم فقطع ولو أنه غفر ورحم ما قطع؛ وهلذا قال اهللا يف الذين يسعون يف األرض فسادا اآلن أصبت أل

: أن اهللا  ومن فوائد اآلية الكرمية . )) إال الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن اهللا غفور رحيم ((

: أنه ال تقوم احلجة على اإلنسان  ومنها . )) من بعد ما جاءتكم البينات (( : للعباد؛ لقولهتعاىل أقام البينات 

وهلذا شواهد كثرية من الكتاب  )) من بعد ما جاءتكم البينات : ((وال يستحق العقوبة إال بعد قيام البينة؛ لقوله

: وجوب اإلميان  ومن فوائد اآلية الكرمية  . السنة تدل على أن اإلنسان ال حجة عليه حىت تقوم عليه البينة

علم اعرتاف وإقرار؛ ما هو جمرد العلم فقط علم اعرتاف  )) فاعلموا ((اهللا وما تضمنته من صفاته؛ لقوله: بأمساء 

وإقرار؛ فمجرد العلم ال يكفي وهلذا أبو طالب كان يعلم أن النيب صلى اهللا عليه وسلم على حق وأنه رسول اهللا 

ليس مبؤمن؛ وليس اإلميان جمرد االعرتاف بدون إذعان لكنه مل يقبل ومل يزعج فلهذا نفعه إميانه وال ال؟ ما نفع و 

؛ والعزيز  وإثبات ما تضمناه من صفة . : إثبات امسني من أمساء اهللا ومها: العزيز واحلكيم ومن فوائد اآلية قبول .



ل ؛ فعزة القدر يعين: أنه عزوج ؛ وعزة االمتناع ؛ وعزة القهر : عزة القدر ذكر أهل العلم أن له ثالث معاين

؛ أما عزة القهر فمعناها الغلبة وهذا أظهر معانيها؛  ؛ والشيء العزيز الشيء النادر الذي ال نظري له عظيم القدر

وأما عزة االمتناع فمعناه أنه ميتنع عن يناله السوء؛ مأخوذ من قوهلم: أرض عزاز أي قوية صلبة ما تؤثر فيها 

حينئذ ثالث معاين . أما احلكيم فقد تقدم أنه مشتق من احلكم  األقدام؛ وهلذا قال ابن القيم يف النونية: فالعز

: أن يكون الشيء  ؛ احلالية ؛ وحالية : غائية ؛ وأن احلكمة نوعان : كوين وشرعي واحلكمة وأن احلكم نوعان

؟ فكون الشيء منظما  ؛ والغائية : أن يكون املقصود به غاية حممودة نعم على هذا الوجه املعني موافقا للحكمة

على هذا الوجه هذه حكمة الشك؛ وكون املقصود به كذا وكذا من الغاية احلميدة هذا أيضا حكمة؛ فصار 

احلكيم له أربع معاين يف احلقيقة: حكم، وإحكام، وحال، وغاية؛ نعم؟ فاحلكم فيه حكمة وكل منهما حكمة يف 

هل ينظرون إال أن يأتيهم اهللا في  ((وجل:  مث قال اهللا عز  ويف غاية اليت تقصد به نعم.صورته اليت هو عليها 

يستفاد من هذه اآلية الكرمية: وعيد هؤالء بيوم القيمة؛ ألن هذا الذي ذكر  )) ظلل من الغمام والمالئكة ...

عيد ؛ ألن اهللا جعل الو  وفيه أن اهللا تعاىل ال يعذب هذه األمة بعذاب عام . ؟ يوم القيمة اهللا وصفه مىت يكون

بل الساعة موعدهم  ((؛ ويدل لذلك آيات وأحاديث قال اهللا تعاىل سورة القمر:  ؟ يوم القيمة للمكذبني مىت

 ((وجل؛ لقوله:  وجل، إثبات إتيانه عز : إثبات إتيان اهللا عز ويستفاد من اآلية أيضا . )) والساعة أدهى وأمر

خلق  ((؛ واملراد إتيانه نفسه أو أمره؟ إتيانه نفسه؛ ألن الشيء إذا أضيف إىل اهللا فاملراد نفسه إال أن يأتيهم اهللا

 )) يكيدون كيدا وأكيد ((؛  أي هو نفسه )) استوى على العرش (( ؛ أي هو نفسه الذي خلق )) السموات

اد به نفسه فيتبع الدليل؛ ففي أي نفسه كل شيء يضاف إىل اهللا فاملراد نفسه إال أن يقوم دليل على أنه ال ير 

؛  وجل أن املراد: أن عبدا من عباد اهللا استطعمه فلم يطعمه هذا بني اهللا عز ) جعت فلم تطعمنى (احلديث: 

 )) أتى أمر اهللا ((إذا املراد إتيان اهللا نفسه؛ وال يعارض ذلك إن اهللا قد يضيف اإلتيان إىل أمره مثل قوله تعاىل: 

ورد؛ قف فيها على ما و ألننا نقول إن هذا من أمور الغيب؛ والصفات توقيفية فنت )) أمر ربكأو يأتي  ((:  ومثل



فاإلتيان الذي أضافه اهللا لنفسه يكون إتيانه بنفسه؛ واإلتيان الذي أضافه اهللا إىل أمره يكون إتيان أمره ألنه ليس 

؛  : إثبات املالئكة ومن فوائد اآلية الكرمية .لنا على اهللا ما ال نعلم علينا أن نتوقف فيما ورد على حسب ما ورد 

في  ((شف  )) في ظلل من الغمام ((؛ لقوله:  وجل : إثبات عظمة اهللا عز ومنها . )) والمالئكة ((لقوله: 

ويوم تشقق السماء  ((ظلل نكرة يدل على أا ظلل عظيمة وكثرية وهلذا جاءت يف سورة الفرقان:  )) ظلل

صورت احلالة تشقق كأا من كل جانب يعين تثور ثورانا ذا الغمام العظيم كل هذا تقدمة يعين لو ت )) بالغمام

ومن فوائد اآلية: أن املالئكة  . يء اجلبار سبحانه وتعاىل؛ وهذا يفيد العظمة، عظمة الباري سبحانه وتعاىل

ومن فوائد اآلية  . القرآن والسنة كثري؛ خالفا ملن قال: إن املالئكة قوة وأرواح؛ والرد على هذا الزعم يف  أجسام

يكون أمل إن اإلنسان  ماه شيء إما إىل اجلنة وإما إىل النار؛ ده ينقضي كل شيء؛ ما بعب: أن يوم القيمة  الكرمية

قضي األمر الذي قضاه من ؟  )) وقضي األمر ((:  يستعجل إذا كان من أهل النار ليكون من أهل اجلنة؛ لقوله

وغيض الماء وقضي األمر  : (( ؛ وهذا كقوله وجل لكنه أتى بالبناء للمجهول لعظمة هذا األمر ، اهللا عز اهللا

ومن فوائد اآلية الكرمية: إثبات قدرة اهللا سبحانه وتعاىل حيث إن هذا األمر يقضى  . )) واستوت على الجودي

واملقيل يكون يف نصف  )) أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيال ((:  يف بعض يوم؛ ألن اهللا يقول

:  ؛ لقوله : أن األمور كلها ترجع إىل اهللا وحده ومن فوائد اآلية الكرمية النهار، يف نصف النهار انتهى كل شيء .

وما اختلفتم فيه  ((؛ الكونية والشرعية؛  ؟ الكل أي األمور الكونية أو الشرعية )) وإلى  اهللا ترجع األمور ((

فاألمور كلها مرجعها إىل اهللا  )) إن الحكم إال هللا أمر أن ال تعبدوا إال إياه )) (( من شيء فحكمه إلى اهللا

سبحانه وتعاىل؛ وما ثبت فيه أنه يرجع فيه إىل اخللق فإمنا ذلك بإذن اهللا ؛ فيها أشياء مرجعا على اخللق؛ فاحلكم 

سبحانه وتعاىل؛ وذا يتبني أن األمر كله  ؟ بإذن اهللا بني الناس مرجعها إىل القضاة؛ لكن مباذا كان القضاة مرجعا

؟ ألن عندنا اآلن نوع من  : إثبات األفعال هللا هل نأخذ من هذه اآلية قاعدة . يرجع إىل اهللا سبحانه وتعاىل

؛ ألن النوع أخص من  ؟ اجلواب: ال ؛ فهل نقول إنه يدل على إثبات كل فعل هللا أنواع األفعال وهو اإلتيان



وثبوت األخص ال يقتضي ثبوت األعم؛ لكنه نعم يدل على ثبوت جنس الفعل ال كل فعل وأن اهللا  اجلنس

سبحانه وتعاىل تقوم به األفعال االختيارية مثل االستواء على العرش، والنزول إىل السماء الدنيا، والقرب من عباده  

زيد وغري ذلك من األفعال اليت كيف يشاء ، والضحك، والعجب، ووضع قدمه على النار وهي تقول هل من م

جاءت يف الكتاب والسنة؛ أهل السنة واجلماعة يؤمنون ا على أا أفعال؛ أفعال متعلقة بذاته، وأنه سبحانه 

وتعاىل يفعل ما يريد؛ وأما أهل التعطيل والتأويل فال ينطقون بذلك وال يرون أن اهللا يقوم به األفعال االختيارية 

لكتاب والسنة على املعاين القدمية أيضا؛ وهلذا الكالم عندهم املعىن القائم بنفسه وهو قدمي وحيرفون ما جاء يف ا

اهللا أعلم   أي نعم. ؛ ما ميكن أن يتكلم اهللا تعاىل بكالم حادث حيدثه ويتكلم مبا شاءكقدم العلم والقدرةأيضا  

إشكال إال أنه عند التأمل ما فيه ؛ لكن أنا عندي  يوم أو بعض اليوم بقيته ما أدريهل هم يتأخرون كل ال

فإنه  ) أعيد في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة (كل :  إشكال هو حديث أيب هريرة يف قصة مانعي الزكاة

)  في يوم (قد يتبادر من هذا احلديث أن اليوم يتم؛ لكنه ليس بالزم أن يتم؛ أقول ليس بالزم ألن احلديث يقول 

سع من املظروف فمن اجلازم يعذب إىل نصف اليوم الذي تكون به انصراف كل ويف الظرفية والظرف يكون أو 

وإلى  ((:  وجل ومتام سلطانه وملكه من قوله نعم يستفاد املشيئة ويستفاد أيضا عظمة اهللا عز  . أحد إىل مكانه

ال الشيخ : ؟  هذاون على األعراف بعد القضاء شيخ ما يصريون إىل اجلنة يبق السائل :  . )) اهللا ترجع األمور

؟ اهللا أعلم اهللا أعلم ألن أصحاب اجلنة، أصحاب األعراف ما يطلق عليهم أم  يعين أهل األعراف قصدك

أصحاب اجلنة على اإلطالق وهلذا يف سورة األعراف ذكر اهللا ثالثة أمساء: أصحاب اجلنة، وأصحاب النار، 

ال ما هو بالظاهر ألنه قال حىت يقضى بني العباد  .وأصحاب األعراف؛ واهللا أعلم كم يقفون يف األعراف هذه

؟ ما هو بالظاهر ألنه حىت  ؟ له هو ؛  له وإذا قلنا أنه يقضى بني العباد يف نصف اليوم فمعناه إىل نصف اليوم

أيه اليوم كان مقداره مخسني ألف سنة لكن ما يلزم منه كل اليوم  ؛ يقضى غاية الغاية هي أن يقضى بني العباد

ألنه تقييده حىت يقضى هو صحيح؛ لو عذب أول النهار أول اليوم الذي مقداره مخسني ألف سنة لصدق  يعذب



أنه يعذب بيوم كان مقداره مخسني ألف سنة وهو قد عذب يف هذا اليوم إىل أن يقضى بني العباد؛ أقول 

ف سنة يقضى بني العباد هذا اليوم الذي مقداره مخسني أل ) في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة (احلديث: 

فمعىن ذلك عذابه ميتد إىل أن يقضى بني العباد وهو نصف اليوم ؛  حىت يقضى :يف نصف اليوم واحلديث يقول

وكلمة يوم ما معناه أن يكون يف أوله فقط؛ لو قلت لشخص زرتك يف يوم اخلميس هل يلزم أن متتد الزيارة من 

يف  أول اليوم إىل آخره؟ ما يلزم لو زرت يف أول اليوم إىل نصف النهار أو إىل ثلث النهار أي نعم؛ فهو يعذب

يوم كان مقدراه مخسني ألف سنة إىل أن يقضى؛ تعذيبه إىل أن يقضى بني العباد؛ فإذا يقضى بني العباد يف 

معناه عظمة هذا اليوم الشيخ : ؟  مخسني ألف سنة أيش لون السائل :  النصف انتهى تعذيبه يف النصف .

ال كلمة حىت يقضى بني العباد لكان  هو لو.  ؛ بيان عظمة هذا اليوم وليس معناه امتداده مخسني ألف سنة

؛ لكن ملا قيد حىت يقضى بني العباد وقلنا إنه يقضى بني العباد يف  ظاهر احلديث أن تعذيبه من أوله إىل آخره

تبني أن عذام إىل نصف  )) أصحاب الجنة اليوم خير مستقرا وأحسن مقيال ((نصف اليوم بناء على قوله: 

أيه الشيخ : ؟  اليوم عند اهللا سبحانه وتعاىل , اليوم ! شيخ السائل :  . ين ألف سنةاليوم؛ وما أطوله مخس وعشر 

...  ل كم آتيناهم من آية بينةسل بني إسرائي ((:  مث قال تعاىل  )) مقداره خمسين ألف سنة ((؛  يوم القيمة

ومن  . )) آتينهم من آية بينة كم ((يستفاد من هذه اآلية : بيان كثرة نعم اهللا على بين إسرائيل؛ لقوله: ,  ))

: تقريع بين إسرائيل الذين كفروا بنعمة اهللا وتوبيخهم؛ ألن املراد بالسؤال هنا سؤال استعالم وال سؤال  فوائدها

ومن يبدل نعمة  ((وجل؛ لقوله:  : حتذير من تبديل نعمة اهللا عز ومن فوائد اآلية الكرمية . توبيخ؟ سؤال توبيخ

والعقاب ))  فإن اهللا شديد العقاب ((: إثبات شدة العقاب من اهللا؛ لقوله:  ومنها . )) تهاهللا من بعد ما جاء

فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة وال تأخذكم بهما رأفة  ((يف موضعه حممود؟ نعم، نعم حممود بل مأمور به 

عقوبة قتل؛ فيه فرق بني  الرجم عقوبة نعم؟ عقوبة أيش؟ يسموا متأخرين إعدام وهذا غلط )) في دين اهللا

  . ؛ جسمه باقي لكن القتل واإلعدام؛ إذا قتلنا واحد هل حنن أعدمناه؟ ال



؟ ما  جيوز لنا أن خنرب بأن اهللا متكلم جيوز نسميه :؛ فمثال ألن باب اإلخبار أوسع من باب التسمية

نبئ عبادي أني أنا  ((؛ وهلذا قال:  ؟ خنرب أنه مريد وال نسميه نسميه. جيوز أن نقول هللا مريد وال ال

يف  ؛ العقاب شديد العقابشدة ))  وأن عذابي هو العذاب األليم ((؟  بعده )) رحيمالالغفور 

؛ لكن الغفور  احلقيقة أن هذه صفة مشبهة مضافة إىل الفاعل هو اهللا شديد العقاب الشدة يف عقابه

 )) رحيم وأن عذابي هو العذاب األليمالنبئ عبادي أني أنا الغفور  ((رحيم من أمساءه كما يف آية: ال

إطالق  األمساء والصفات على اهللا عزوجل فما نعم؟ اآلن فيه ضابط يف  الشيخ :شيخ؟  السائل :  .

الضابط لإلخبار عن اهللا أنك خترب عن اهللا كل صفة  الشيخ : ؟ وجل هو الضابط  لإلخبار عن اهللا عز

اتصف اهللا ا كل صفة اتصف اهللا ا خترب ا عنه لكن إن كانت مطلقة فمطلقة وإن كانت مقيدة 

 ا ال تليق به كالنائم مثالفمقيدة؛ هناك أشياء ما يصح اإلخبارأو اجلاهل  ، أو العاجز ا عن اهللا أل ،

؛ لكن فيه أشياء ما تسمى اهللا ا لكن اهللا خيرب ا عنه  وجل ؛ ألنه ما تليق باهللا عز أو ما أشبه ذلك

 ألا هي ما تصح أن تكون امسا لكون أمساء اهللا احلسىن ما فيها احتمال للسيئ أبدا كل األمساء حسىن

؛ لكن الذي خيرب عنه قد يكون يف بعض األحيان يكون فيه يتضمن السوء  ما فيها سوء وال باالحتمال

؛ مثال متكلم املتكلم قد يتكلم خبري وقد يتكلم بشر فليس كل كالمه  لكن بالنسبة هللا ما يتضمن السوء

 ا ألن باب األخبار أوسعخري؛ واملريد أيضا إرادة خري وإرادة شر ؛ وهلذا ما جاءت لكن امسا جاءت خرب 

 الشيخ :؟  شيخ هل ميكن اهللا طبيب السائل : . ؛ لكن ال يسمى به ؛ السامع مثال خيرب به عن اهللا

 أنا ما ذه مهندس ؛ نعم فيه من يقول هكذاواهللا ه الشيخ :ومن قال مهندس؟  السائل : ؛ خرب ال بأس

لكين  التسليم بإتقان ؟ التسليم واإلتقان معناهاألن اهلندسة ويش  معناه صحيح وإال أن أقوهلا  أستطيع

هللا أما الطبيب فقد روي عن أيب بكر رضي اهللا عنه أنه مرض فقيل له أال ندعوا لك  ما أجتاز أن أقوهلا

أم مسألة املهندس قد تشعر املهندس إن مل  ) إن الطبيب رعاني وقال أنا أفعل ما أريد( الطبيب فقال 



؛ وقد يقول قائل والطبيب أيضا  ، متعلم يعين مكتسب يعين صنع االقتصاد لممتع تفهمفامهني خطأ قد 

  . ؛ لكن إىل أن أجتاز أن أقول مهندس الكون ما أستطيع باعتبار إضافته لآلدمي أيضا مكتسب

خمرتع يصلح مطلق عليه ألن املخرتع مثل املبدع أي  ؟ رتعخم السائل : ! نعم الشيخ :شيخ؟  السائل :

مث قال اهللا   . وهلذا توجد هذه يف كالم بعض أهل العلم أنه قادر على االخرتاع وما أشبه ذلك؛  نعم

يستفاد من اآلية ,  ))...  الذين آمنوازين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من  ((تعاىل: 

ويستفاد منها: أن الكفار  )) زين للذين كفروا الحياة الدنيا (( ؛ لقوله: احلياةبالكرمية: اخنداع الكافرين 

؛ ألن ما زين للشخص فالبد أن يكون الشخص مهتما به طالبا  عاشقون هلا وأا هي مههم وغرضهم

 )) للذين كفروا ((؛ لقوله:  ومن فوائد اآلية الكرمية: أن املؤمنني ليست الدنيا يف أعينهم شيئا . له

لبيك إن  (يقول:  ذا رأى ما يعجبه يف الدنيا؛ وهلذا كان الرسول صلى اهللا عليه وسلم إ ؟ طيب واضح

(لبيك إن العيش ؛ إذا رأى ما يعجبه من أي شيء يقول:  كلمة عظيمة هذه  ) العيش عيش اآلخرة

؟ ألن النفس إذا رأت ما يعجبها يف طبيعته تطلب هذا الشيء فيقول: لبيك لتوجيه  ملاذا عيش اآلخرة)

؛ وإال النفس هذه الشيء الدنيا مزينة يف قلوب  إىل إجابة رغبتها ؟ إىل إجابة اهللا ال النفس إىل إجابة من

عن نفس أيضا ألين ما سددت  مث؛  ؛ فالنفس تطلبها تتجه إليها فيقول: لبيك الناس إال من عصم اهللا

؛ وصدق الرسول عليه الصالة والسالم  ؟ إن العيش عيش اآلخرة وجل إال خلري مباذا فيه وأجبت ريب عز

يا ؛ والعجيب أن من طلب عيش اآلخرة طاب له عيش الدنيا ومن طلب عيش الدن آلخرةالعيش عيش ا

قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم  ((قال اهللا تعاىل:  ضاعت عليه الدنيا واآلخرة نعم

م ؛ وأهليه ؛ خسروا أنفسهم ألا راحت عليهم مآهلم النار والعياذ باهللا هذه اخلسارة )) يوم القيمة

؛ واحلاصل أننا نقول إن  أيضا الذين يف النار ما يهتم بعضهم لبعض كل والعياذ باهللا شقي مبا هو فيه

حنن نرى يف الدنيا الشك نرى ما  ، هذه من حكمة الرسول عليه الصالة والسالم اليت ينبغي لكل إنسان



 ) العيش عيش اآلخرةلبيك إن  (؛ لكن حط هذه على ذلك:  يعجبنا من املراكب والقصور وغريها

جتد كل الذي أمامك تضائل إذا قلتها بالصدق واإلخالص ومتابعا للرسول صلى اهللا عليه وسلم ترى  

ومن فوائد اآلية الكرمية: حقارة  . طيب , بك تراه متضائال ما كأنه شيء نعمكلها الذي أمامك يعج

وقد ثبت لنا أا من الدنو زمنا ورتبة؛  ؟ من وصفها بذلك الدنيا حبياة الدنيا؛ ؛ من أين نأخذها الدنيا

ومن فوائد اآلية الكرمية: أن الكفار ال يزالون  . ؛ ورتبة ألا قليلة بنسبة لآلخرة زمنا ألا قبل اآلخرة

؛ من أين  لكن أنا أقول ال يزالون يسلطوننا))  ويسخرون ((؛ لقوله:  يسلطون أنفسهم على املؤمنني

؛ ما قال  ؛ شف زين ويسخرون بالفعل املضارع )) ويسخرون ((: من قوله ؟ أخذت ال يزالون

؛ ألن املضارع يدل على االستمرار واحلال واالستقبال فهم دائما بسخرية من الذين  وسخروا، يسخرون

؟ يوم القيمة الذي ما فيه الرجوع إىل الورى أو  مىت )) والذين اتقوا فوقهم ((آمنوا؛ لكن العربة بالنهاية 

ومن فوائد اآلية الكرمية: تثبيت  . )) والذين اتقوا فوقهم يوم القيمة : ((؛ وهلذا قال إىل األرضنزول 

، اصربوا  يعين: اصربوا )) ويسخرون من الذين آمنوا ((، وترسيخ أقدامهم يف إميام؛ لقوله:  املؤمنني

بيعة الكفار أو شيء  فإن هذا دأم وشأم أن يسخروا منكم ولكن مادمتم أنتم تعرفون إن هذا ط

؟ يكون مستعدا له  ؛ حقيقة أن اإلنسان إذا عرف من هذا الشيء البد من كالطبيعة فإن اإلنسان يصرب

ومن فوائد اآلية الكرمية: البشرى للمؤمنني للذين اتقوا أم فوق الكفار يوم  . وقابال له وغري متأثر فيه

موا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم إن الذين أجر  ((وجل:  ؛ واتل قول اهللا عز القيمة

رجعيون ما  )) يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤالء لضالون

اليوم يوم  )) وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا ((؟  ؟ بعدها يصلحون هلذا العصر نعم

هذا واهللا ضاحك ما  ؛ لكن ضحك أولئك ارمني. ))  الكفار يضحكونالذين آمنوا من  ((القيمة 

؛ ومنهم النظر إىل  ؟ ينظرون ما أعد اهللا هلم من النعيم ويش ينظرون))  على األرائك ينظرون (.(



قال  ((وجهه الكرمية جعلين اهللا وإياكم منهم ـ النظر إىل وجه اهللا؛ وينظرون أيضا إىل ما فعل اهللا ؤالء 

ل منهم إني كان لي قرين يقول أإنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما ءإنا لمدينون قائ

؛ قال له   قرين يف الدنيا فرآه يف سواء اجلحيم )) قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم

شف هذا  )) دينقال تاهللا إن كدت لتر  ((، قال له  كلمه هذا يف أعلى عليني وهذا يف أسفل السافلني

؛ وكدت  إن هذه خمففة من الثقيلة للتأكيد )) لئن كدت ((إضالل هذا الرجل  لاو القرين اخلبيث حي

؛ إذا يطلعون عليهم وال  مبعىن قاربت يعين إنك قاربت أن ترضيين ولو ال نعمة ريب لكنت من احملضرين

 ((وهلذا قال:  )) أنتم مطلعونهل  ((؟ يطلعون عليهم ويطلبون ممن معهم يف اجلنة أن يطلعوا  ال

ومن فوائد اآلية الكرمية: إثبات  . )) والذين اتقوا فوقهم يوم القيمة واهللا يرزق من يشاء بغير حساب

وتسمى هذه األفعال يف كتب  )) واهللا يرزق من يشاء ((؛ لقوله:  صفات اهللا تعاىل املتعلقة مبشيئته

؛ وهي ثابتة هللا عزوجل على وجه احلقيقة؛  ملتعلقة مبشيئة اهللالعقائد تسمى األفعال االختيارية ـ يعين ا

فإنه واقع  ؛ وكل ما يف الكون فيها إثبات املشيئة هللا))  من يشاء ((وقوله:  . وأمثلتها يف القرآن كثرية

؛ واملشيئة ختتلف عن اإلرادة ألا ال تنقسم خبالف اإلرادة فإا تنقسم إىل قسمني: إرادة  مبشيئة اهللا

؛ وهلذا كان  ؛ يعين إذا شاء اهللا شيئا كان ؛ أما هذه فال تنقسم بل هي واجبة املراد ؛ وإرادة كونية شرعية

؟ نعم قال  من قول املسلمني عامة: ما يشاء اهللا كان وما مل يشأ مل يكن. وهل تتعلق ما حيبه وما ال حيبه

وهذا ))  يشأ يجعله على صراط مستقيمومن  ((وهذا ال حيبه  )) من يشأ اهللا يضلله  ((اهللا تعاىل: 

 ؛ فهي متعلقة مبا حيبه وما ال حيبه؛ وقد سبق لنا أن نكل فعل علقه اهللا باملشيئة فإنه مقرون باحلكمة حيبه

 ((ودليل ذلك مسعي وعقلي: السمعي قوله: ؛ إذ ليس مبجرد املشيئة فقط بل للمشيئة املقرونة باحلكمة 

فدل على أن مشيئته  )) إن اهللا كان عليما حكيما ((؟  ويش بعده )) وما تشاءون إال أن يشاء اهللا

،  مسى نفسه باحلكيمبل ،  ن اهللا تعاىل وصف نفسه بأنه حكيمأل؛ وأما العقلي: ف مقرونة باحلكة



؛ إذا يستفاد من هذه اآلية إثبات: املشيئة هللا  احلكيم ال يصدر منه شيء إال وهو موافق للحكمة

ومن فوائد اآلية الكرمية: كثرة رزق اهللا  . ةمعلم من أن كل مشيئة فهي مقرونة باحلك وإطالقها مقيد مبا

يعين معناه أنه يعطي عطاء ال يبلغ احلساب؛ كما قال اهللا تعاىل:  )) بغير حساب ((؛ لقوله:  وجل عز

 )) ة((كان الناس أمة واحدمث قال اهللا تعاىل:   )) واهللا يضاعف لمن يشاء واهللا واسع عليم ((

؟ حال، أو  ويش إعراا )) مبشرين ((ما الذي نصبها؟ خرب كان  )) أمة ((؛ أوال:  نشوف اإلعراب

النبيني  من قولهاملفعول له ألا مجع؛ وقوله: ؟ يعين اهللا هو املبشر؟ ال ال، من  أنه مفعول به؟ من الفاعل

الكتاب هنا أيش؟ مفرد مراد به اجلنس فيعم   )) وأنزل معهم الكتاب ((وقوله:  )) فبعث اهللا النبيين ((

 ((الباء؟ للمصاحبة؛ قوله:  )) بالحق ((؛ طيب قوله:  ؟ مفعول عن نزل ؛ طيب إعرابه كل كتاب

على الكتاب، على النبيني، على اهللا؛ على الكتاب؛ طيب نشوف  الضمري يعود على أيش؟ ليحكم ))

؛ يعين  أي هو، اهللا )) أنزل معهم الكتاب ليحكمفبعث اهللا النبيين مبشرين ومنذرين و  ((اآلن 

؟ أو حيكم النيب باعتبار أنه الذي معه الكتاب ؟  احلكم إليه أو ليحكم الكتاب اعتبار أنه وسيلة احلكم

؛ لكن قالوا ملا كان النبيون مجعا واجلمع له أفراد  ولكن هنا فيه إشكال وهو أن حيكم مفرد والنبيني مجع

وما اختلف فيه إال الذين  ((فرد منهم، كل فرد منهم مبا أنزل اهللا؛ طيب قوله: صار ليحكم أي لكل 

إال الذين  ((؛ وقوله:  ويش إعرابه؟ الذين فاعل اختلف؛ ألن االستثناء هنا مفرغ )) الذين )) (( أوتوه

وتوه؛ ويش متعلقة به؟ أ))  بعد ما جاءته ((قوله:  )) أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم

يعين وما اختلف فيه من بعد ما  )) وما اختلف ((أوتوه ال ألنه يفسد املعىن؛ لكنها متعلقة بقوله: 

؛ وبقية اآلية أظنها واضحة.   ويش إعراا؟ مفعول ألجلهبغيا ))  ((جاءم البغي بينهم إال الذين أوتوه؛ 

أمة هنا مبعىن طائفة وكان فيما مضى من قبل أن  )) كان الناس أمة واحدة ((وجل:  يقول اهللا عز

تبعث الرسل إليهم كانوا أمة واحدة أي طائفة واحدة على دين واحد؛ ما هذا الدين الواحد؟ دين 



؛ ألن آدم نيب موحى إليه بشريعة يتعبد ا فصار يتعبد ا واتبعه أبنائه على  اإلسالم، هو دين اإلسالم

ر الناس واختلفت األهواء فاختلفوا؛ فحينئذ صاروا حباجة إىل بعث الرسل ذلك مث بعد مدة من الزمن كث

؟ طيب نعد اآلن: أمة مبعىن طائفة  ؟ مخسة فبعث اهللا الرسل؛ مث تقدم لنا أا تأيت على كم وجه؟ أربعة

 د أمةوادكر بع ((طيب أمة مبعىن الزمن:  )) براهيم كان أمةإإن  ((مثاله؟ هذه اآلية؛ أمة مبعىن اإلمام: 

إنا وجدنا آبائنا على أمة وإنا على  ((؛ الرابع: أمة مبعىن الطريقة مثل:  أي بعد زمن هذه ثالثة ))

أنا ما أذكر  ؟ ؛ وين اخلامس واخلامس؟ متبع السبيل كيف؟ ال هذه مبعىن طائفة )) آثارهم مهتدون

 ((؟ طيب هنا أمة مبعىن طائفة أمة واحدة على دين واحد وهو اإلسالم  اآلن إال أربعة؛ األجل؟ مثل

الفاء هنا عاطفة؛ فهل املعطوف عليه مقدر؟ وال ال حاجة لتقدير ألنه مفهوم  )) فبعث اهللا النبيين

؛ فقال  ؟ االختالف ، السبب يف البعث ؛ ألن كوم أمة واحدة ليس هو السبب يف البعث السياق

قدير حمذوف كان الناس أمة واحدة فاختلفوا فبعث اهللا؛ واستدلوا لذلك لقوله تعاىل: بعضهم إنه على ت

ليحكم  ((واستدلوا أيضا بأن السياق يدل عليه لقوله: ))  وما كان الناس إال أمة واحدة فاختلفوا ((

حال ما  ؛ وقال بعضهم ال حيتاج إىل تقدير لفهمه من اآلية؛ وعلى كل )) بين الناس فيما اختلفوا فيه

 : (حيتاج والشك أنه البد أن يفهم املعىن أم اختلفوا فبعث الرسل؛ ونظري هذا مما يؤيده السياق قوله

؛ إذا البد أن نقدر: فللمريض واملسافر عليه عدة فلو صام؟ ال )) (ومن كان مريضا أو على سفر فعدة

؛  رسل، وأصله من اإلخراج واإلثارةبعث مبعىن أ )) فبعث اهللا النبيين ((قال:   . فأفطر فعليه العدة

والشك أن الرسل عليهم الصالة السالم أن بعثهم إثارة وإخراج فإن اهللا تعاىل أوجدهم من بني هذه 

باهلمزة وكالمها ((النبيئين)) وفيها قراءة:  )) فبعث اهللا النبيين ((؛  األمم حىت هدى اهللا م من هدى

 ((املراد بالنبيني هنا الرسل؛ لقوله:  )) النبيين مبشرين ومنذرينبعث اهللا  ((أو كلتامها سبعيتان 

؛ فهل هناك فرق بني النيب والرسول؟  قلت إا تشمل الرسل )) النبيين ((وقوله: ))  مبشرين ومنذرين



اجلواب نعم هناك فرق والدليل على الفرق أن آدم نيب وأن أول الرسل نوح ولو مل يكن فرق لكان أول 

؟ قيل إن الفرق أن النيب من  ؛ طيب إذا بينهما فرق فما هو الفرق بني النيب والرسول ؟ آدم الرسل من

؛ ويكون كادد للدين السابق؛ وأما  أوحي إليه بشرع ومل يؤمر بتبليغه بل عبد به، يتعبد به ما بنفسه

؛ ألن النيب من  جدا؛ وهذا رأي اجلمهور وهو فرق جيد  الرسول فهو الذي أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه

؛ والرسول من اإلرسال وهو البعث إىل أحد تقول أرسلت فالنا يعين بعثت  النبأ وهو اخلرب فهو مس

، طيب وقال بعض العلماء إن الفرق أنه إذا كان من أتى بالوحي متتما  ؟ بلى ليبلغ عين أليس كذلك

ة فهو رسول لكن هذا ينتقض علينا مباذا؟ ؛ وإن كان مستقال برسال لرسالة سابقة يعين جمددا هلا فهو نيب

 ((حال؛  )) مبشرين ((وقوله:  . ؛ رأي اجلمهور جيد يف هذه املسألة بآدم ألن آدم ما هو جمدد

من بعقاب اهللا  )) ومنذرين ((؛  ملن استحقه وجل ؟ بثواب اهللا عز مبشرين مباذا )) ومنذرينمبشرين 

لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذي  وتعاىل: ((؛ قال اهللا تبارك  من خالف أمر اهللا

 (؛ من املبشر؟ ( فهنا بينت اآلية املبشر واملبشر به )) يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا

 (( )) أن لهم أجرا حسنا ما كثين فيه أبدا ((؛ واملبشر به  )) المؤمنون الذين يعملون الصالحات

اهللا ولدا ما لهم به من علم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إال  وينذر الذين قالوا اتخذ 

هذان احلاالن مها حالن  )) مبشرين ومنذرين ((؛ وقوله:  فاملنذر هم الكفار واملنذر به العذاب )) كذبا

يس مركبان أو منفردان؟ اجلواب: مركبان ألن الرسول يأيت بالبشارة واإلنذار يف آن واحد وال ال؟ يعين ل

((مبشرين ؛ بل كل واحد جامع بني التبشري واإلنذار؛ ويف قوله:  أحد الرسل مبشرا واآلخر منذرا

دليل على أن ما مسي اآلن من دعوة النصارى إىل دينهم من تبشري أن هذه تسمية خاطئة   ومنذرين))

م؛ والرسول عليه ؛ هذه أحق الناس ا من؟ الذين يدعون إىل دين اإلسال كاذبة ناصبة تصلى نارا حامية

فيجب علينا معاشر املسلمني أن نكون على ) بشروا وأنذروا (  لذن من يبعثهم:لل الصالة والسالم يقو 



؛ ما نأخذها جمردة نقول واهللا يف هذه البالد شاع فيها التبشري، كثر فيها  من مثل هذه التسميات يقظة 

ال جيوز أن ننسب هذا الوصف احلبيب إىل  ؛ التبشري، املبشرون كثريون وما أشبه ذلك هذا ال جيوز

؛ وما نظري ذلك إال نظري من اضطر بتسمية النصارى  النفوس، ننسبه من عندنا ونعطيه إىل أعدائنا

؛ كما إذا قلت فالن متيمي إذا هنا  ؛ املسيحيني معناه أنك اآلن أقررت بأم يتبعون املسيح باملسيحيني

، يتربأ من هذا الدين ألنه   يح مسيح ابن مرمي يتربأ من هذا الدين، مسيحي على دين املس من بين متيم

كفر؛ فمثل هذه املسائل والكلمات ينبغي لطالب العلم أن يكون يقظا من ناحيتها وأن ال يقول إن هذا 

؛ إذا كان النيب عليه  اصطالح عريف ال يقول هكذا؛ االصطالح العريف الذي يغري املفاهيم له ليس مبفهوم

ال تغربن كم األعراب على صالتكم العشاء العتمة فإن اهللا سماها في  (والسالم يقول:  الصالة

الرسول صلى اهللا عليه وسلم أمرنا أن ال نغري هذا االسم مع أنه  ) القرآن العشاء وإنما يعتمون باإلبل

ن أحدا لو ليس فيه خطورة كخطورة هذه التسمية للنصارى أم مبشرون وأم مسيحيون؛ أعتقد اآلن أ

قال عن اليهود إم موسويون ويش يقولون؟ يضجون عليها يقولون موسى بريء منهم عليه الصالة 

قول اجلمهور الفرق بني النيب والرسول البعض يعرتض  السائل :  . والسالم فاملسألة هي هي ال فرق

ال ألم فقدوا  الشيخ : ن ؟عليهم ألن الدعاة مبلغون وذا يكون يعين أكمل من األنبياء الذين ال يبلغو 

بس الدعاة يبلغون واألنبياء على هذا التعريف وعلى هذا الفرق ال  السائل :الوحي، فقدوا الوحي؛ 

نعم نعم ما يبلغون ألم ما أمروا بذلك فهم مطيعون؛ أصله كمال العبادة يف امتثال  الشيخ :يبلغون؟ 

ابد؛ وهلذا كان املالئكة عبادا هللا عزوجل بسجودهم األمر حىت لو أمرت  بالشرك والقتل وفعلت فأنت ع

   . آلدم وهو الشرك؛ وكان ابراهيم عليه الصالة والسالم خليال للرمحن ألنه أمر بقتل ولده فامتثل نعم

ال، هذا من باب أطالقة الرسالة على النيب هذا من باب التغليب ألنه قال: من رسول؛ كما نقول: 

هذا )  إنه نبي مكلم( دليل حديث أيب ذر عند ابن حبان وغريه أن الرسول قال  قمران، والعمران.



وهذا واحد؛ مث إنه البد له  بالنسبة للحديث وهو صريح وأما يف القرآن فواضح أن اهللا كلمه وأمره واه؛

لنا يا شيخ أيضا لو ق السائل :  . أن يتعبد فبماذا يتعبد؟ العبادة ما ت بالعقل البد فيها من وحي

ال، أصال نصارى نسبة لبلد الناصرة؛  الشيخ : نصارى من املسيحيني يقولون نصارى نعم نسبة من ؟

ال ألن بعض الرسل أمروا باجلهاد وبعضهم ما أمروا  ألن نصارى ما هو مجع ناصر؛ لكن نسبة إىل هذا.

البشارة ... لكن اهللا شيخ قولك ال جيوز أن نقول هلم النصارى ألم مبشرون ألن  السائل : باجلهاد.

وهي اجلواب على هذا؛ اجلواب أن  الشيخ : ؟ يقول: ((فبشرهم بعذاب أليم)) ويش اجلواب عليه

ذا قلت هؤالء مبشرون ؛ أنا أوافقك إ البشارة إذا قيدت فهي ملا قيدت به لكن تقول هذا املبشرين بس

أو ويل وهو خمالف له فإن  على كل حال كل من انتسب إىل نيب أو رسول أو مؤمن  بالعذاب نعم

أنزل  )) (( فبعث اهللا النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب الحق (( نسبته إليه كاذبة .

 ((؛ واملعية كلما أطلقت فهي للمصاحبة لكنها يف كل موضع حلسبه  املعية هنا للمصاحبة))  معهم

؛ وإال فلكل  ؛ يعين جنس الكتاب ه اجلنسالكتاب هنا قلت قبل قليل إنه يراد ب )) أنزل معهم الكتاب

أي ))  وأنزل معهم ((نيب أو لكل رسول كتاب، لكل رسول كتاب؛ وقد زعم بعض املفسرين أن قوله: 

؛ ولكن هذا خالف ظاهر القرآن وقد قال اهللا تعاىل  ؛ وقال ليس كل الرسل معهم كتاب مع بعضهم

فظاهر اآلية أن مع   )) وأنزلنا معهم الكتاب والميزانلقد أرسلنا رسلنا بالبينات  ((يف سورة احلديد: 

كل رسول كتابا؛ وهذا هو مقتضى احلال حىت يكون هذا الكتاب الذي معه يبلغه إىل الناس؛ وال يرد 

؛ ال يكون فيها اختالف يسري كما يف  على هذا أن بعض الشرائع تتفق يف مشروعاا وحىت يف منهاجها

 ((إن هذا ال يضر؛ املهم أن كل رسول يف ظاهر القرآن معه كتاب؛ وقوله: ؛ ف شريعة التوراة واإلجنيل

؛ ومنه ما مل نعلم أن اهللا كتبه لكن تكلم به؛  ؛ ومنه ما نعلم أن اهللا كتبه مبعىن: مكتوب كتاب ))

ولقد   وكذلك أيضا يف الزبور (( )) وكتبنا لهم في األلواح من كل شيء (( وجل عز فالتوراة كتب اهللا



القرآن الكرمية ما ذكر اهللا تعاىل  )) ا في الزبور من بعد الذكر أن األرض يرثها عبادي الصالحينكتبن

أنه كتبه وإمنا ذكر أنه أنزله على حممد صلى اهللا عليه وسلم فيكون وحيا من اهللا تكلم به وألقاه إىل 

ل منزل من عند اهللا سواء  جربيل مث جربيل ألقاه إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم؛ ولكن على كل حال الك

؛ يعين سواء كان طريقه أي طريق إنزاله على وجه الكتابة أو على وجه القول  كان مكتوبا أو مقوال

 وأنزل معهم الكتاب ((؛  والوحي حييه اهللا عزوجل إىل جربيل مث ينزل به جربيل إىل من أرسله اهللا إليه

؛ وألنه  مسي كتابا ألنه مكتوب يف اللوح احملفوظ؛ وقد ذكرنا فيما سبق أنه  القرآن من الكتب)) 

مكتوب يف الصحف اليت بأيدي املالئكة؛ وألنه مكتوب يف الصحف اليت بأيدينا؛ وسبق لنا أن الكتاب 

؛ وأن فعال تأيت مبعىن مفعول يف اللغة العربية كثريا وضربنا لذلك أمثلة مبثل:  فعال مبعىن؟ مبعىن مفعول

وأنزل معهم  ((؟  هل هي متعلقة بأنزل )) بالحق ((. وقوله:  كساء وما أشبههافراش، وبناء، وغراس، و 

؟ هذا هو  ؛ يعين متلبسا باحلق ؟ يعين الكتاب جاء باحلق؛ أو أا حال من الكتاب )) الكتاب بالحق

هللا األخري مع أما متالزمان، مادام أنه متلبس باحلق أن الكتب هذه كلها حق؛ فهي إذا نازلة من عند ا

، الثابت  أي الثابت )) بالحق ((حقا ألن اهللا هو احلق وال ينزل منه إال احلق سبحانه وتعاىل؛ وقوله: 

نقول بالنسبة  النافع وضده الباطل الذي يزول وال ينفع؛ فما هو احلق الثابت للكتب املنزلة من عند اهللا؟

لت هذا اخلرب حق يعين؟ صدقا مطابقا لألخبار احلق فيها الصدق، حق فيها صدق؛ ألن اخلرب يعين إذا ق

وتمت كلمة  ((للواقع؛ وأما احلق يف األحكام فإنه العدل والنفع؛ وعلى هذا قال اهللا سبحانه وتعاىل: 

ولو   ((الكتب اليت من عند غري اهللا فيها تناقض والتناقض إبطال الشيء بالشيء ))  ربك صدقا وعدال

؛ وهلذا يقولون يف باب املناظرة إن من أكرب ما  )) ا كثيراكان من عند غير اهللا لوجدوا فيه اختالف

ختصم به جمادلك أن يكون قوله متناقضا؛ إذا كان القول متناقضا فليس بصحيح؛ ألن القول احلق ال 

؛ بل أنت بنفسك إذا أردت أن ختتار قوال من األقوال  ميكن يتناقض، ال ميكن يتناقض أبدا بل هو مطرد



مث وجدت أن هذا القول الذي متيل إليه يتناقض؛ انتبه! يتناقض فاعلم أنه غري صحيح، إذا وجدت 

يتناقض فاعلم أنه غري صحيح وإن كان يف أول األمر يرتاءا لك أنه صحيح لكن إذا عرفت أنه يتناقض 

باحلق يكون  فاعلم أنه ليس حبق ألن احلق ال ميكن أن يتناقض؛ فهنا نقول احلق هل املعىن أن نزوله

أي أنه مشتمل على متعلق بأنزل؟ يعين أن احلق من عند اهللا ال من عند غريه أو أن املعىن متلبسا باحلق 

؛ أما األول فواضح فإن الكتب اليت جاء ا الرسل من احلق بكتابه؟ قلنا كال األمرين، كال األمرين حق

هذه الكتب وجده صدقا يف األخبار وعدال عند اهللا الشك فيها؛ وأما الثاين فكذلك ألن من تأمل يف 

ذكرت  )) ليحكم )) (( ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه ((وجل:  مث قال اهللا عز  يف األحكام.

أو الفاعل الرسول، أو الفاعل الكتاب؟ منهم من قال إن  ؛ هل الفاعل اهللا نعم أن فيها ثالثة إعراب

 فبعث اهللا ((الضمائر ينبغي أن تكون ملتصقة على وجه واحد الفاعل هو اهللا أي ليحكم اهللا؛ قال ألن 

الضمائر كلها تعود على من؟ اهللا، على اهللا ليكون السياق ملتصقا؛  )) ليحكم (( )) وأنزل معه ))، ((

ومعلوم أن اهللا تعاىل هو احلاكم؛ حىت األنبياء عليه الصالة والسالم والرسل ال حيكمون إال حبكمه؛ 

وإال فاألصل احلكم إىل من؟ إىل اهللا سبحانه وتعاىل؛  دليل على حكم اهللا عزوجلوالكتب عالمة و 

، وحنن ال نعلم أن هذا حكم اهللا إال  أي الكتاب قالوا ألنه طريق احلكم )) ليحكم ((والذين قالوا 

بواسطة الكتاب املنزل فهو حاكم ألنه وحي اهللا عزوجل؛ واحلقيقة حىت على هذا القول فإن املرجع إىل 

النيب فهذا ذكرنا إشكاال من جهة أن النبيني  )) ليحكم ((أي شيء؟ إىل اهللا، املرجع إىل اهللا؛ أما قوله 

ى النبيني قال: ليحكموا بني الناس، ليحكموا؛ وأجبنا عن ذلك بأن مجع وهذا مفرد ولو كان عائدا عل

؛ ومنهم على رأي قوله النبيني مجع واجلمع دال على األفراد واملعىن ليحكم كل واحد منهم بني الناس

 : ((ما قال وجعلنا للمتقني أئمة ألن نا تدل على اجلمع؛ قال )) واجعلنا للمتقين إماما ((تعاىل: 

اجعل كل واحد منا، اجعل كل واحد من إماما للمتقني.معلون من ناحية الشرعية احلكم  )) واجعلنا



قال:  . الشرعي ما يثبت إال بالكتاب الذي أنزله اهللا؛ أما احلكم القدري ما هو موضوع هذه اآلية

   ((ليحكم الناس فيها اختلفوا فيه))



وتسمى هذه األفعال يف   )) واهللا يرزق من يشاء ((؛ لقوله:  تعاىل املتعلقة مبشيئتهسبحانه و  إثبات أفعال اهللا 

؛ وأمثلتها يف  وجل على وجه احلقيقة وهي ثابتة هللا عز ؛ يعين متعلقة مبشيئة اهللا كتب العقائد األفعال االختيارية

؛ واملشيئة  فيها إثبات املشيئة هللا؛ وكل ما يف الكون فإنه واقع ملشيئة اهللا )) (( من يشاءوقوله:  . القرآن كثرية

؛ أما هذه فال  ختتلف عن اإلرادة ألا ال تنقسم خبالف اإلرادة فإا تنقسم إىل قسمني: إرادة شرعية وإرادة كونية

سلمني عامة: ما شاء اهللا كان وما تنقسم بل هي واجبة املراد؛ يعين إذا شاء اهللا شيئا كان؛ وهلذا كان منن قول امل

وهذا ال حيبه ))  من يشأ اهللا يضلله ((؛ قال اهللا تعاىل:  ؟ نعم ؛ وهل تتعلق مبا حيبه ما ال حيبه مل يشأ مل يكن

؛ وقد سبق لنا أن كل  ؛ فهو متعلقة مبا حيبه وما ال حيبه وهذا حيبه )) ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم ((

؛ ودليل ذلك  باملشيئة فإنه مقرون باحلكمة إذ ليس رد املشيئة فقط بل للمشيئة املقرونة باحلكمةفعل علقه اهللا 

فدل هذا  )) وما تشاءون إال أن يشاء اهللا إن اهللا كان عليما حكيما (( ؛ السمعي قوله: شرعي ومسعي وعقلي

واحلكيم ال   وصف نفسه بأنه حكيم؛ وأما العقلي فألن اهللا سبحانه وتعاىل على أن مشيئته مقرونة باحلكمة

؛ إذا يستفاد من هذه اآلية: إثبات املشيئة هللا، وإطالقها مقيد مبا علم  يصدر منه شيء إال وهو موافق للحكمة

بغير  ((؛ لقوله:  وجل ومن فوائد اآلية الكرمية: كثرة رزق اهللا عز . من أن كل مشيئة فهي مقرونة باحلكمة

واهللا يضاعف لمن يشاء واهللا  ((؛ كما قال اهللا تعاىل:  يعطي عطاء ال يبلغ احلسابيعين معناه أنه  )) حساب

ما الذي  )) أمة ((؛ أوال:  نشوف اإلعراب )) كان الناس أمة واحدة ((مث قال اهللا تعاىل:   . واسع عليم))

يعين اهللا هو املبشر؟ ال ؟  ؟ من الفاعل ، أو أنه مفعول به ؟ حال ويش إعراا )) مبشرين ((؟ خرب كان  نصبها

 )) وأنزل معهم الكتاب ((وقوله:  )) فبعث اهللا النبيين ((من قوله النبيني ؛ وقوله:  ال، من املفعول له ألا مجع

 بالحق ((؛ طيب قوله:  ؟ مفعول عن نزل ؛ طيب إعرابه الكتاب هنا أيش؟ مفرد مراد به اجلنس فيعم كل كتاب

، على اهللا؛  ، على النبيني ؟ على الكتاب الضمري يعود على أيش ليحكم )) ((؛ قوله:  ؟ للمصاحبة الباء ))

أي  )) فبعث اهللا النبيين مبشرين ومنذرين و أنزل معهم الكتاب ليحكم ((؛ طيب نشوف اآلن  على الكتاب



يب باعتبار أنه الذي معه ؟ أو حيكم الن اعتبار أنه وسيلة احلكمبأو ليحكم الكتاب  ؛ ؛ يعين احلكم إليه ، اهللا هو

؛ لكن قالوا ملا كان النبيون مجعا واجلمع له أفراد  الكتاب ؟ ولكن هنا فيه إشكال وهو أن حيكم مفرد والنبيني مجع

))  وما اختلف فيه إال الذين أوتوه ((، كل فرد منهم مبا أنزل اهللا؛ طيب قوله:  صار ليحكم أي لكل فرد منهم

إال الذين أوتوه من بعد  ((؛ وقوله:  ؛ ألن االستثناء هنا مفرغ الذين فاعل اختلف ؟ ويش إعرابه))  الذين ((

أوتوه  الشيخ :؛  أوتوه الطالب :؟  ويش متعلقة به )) بعد ما جاءته (()) قوله:  ما جاءتهم البينات بغيا بينهم

يه من بعد ما جاءم البغي يعين وما اختلف ف )) وما اختلف ((؛ لكنها متعلقة بقوله:  ال ألنه يفسد املعىن

وجل:  يقول اهللا عز.  ؛ وبقية اآلية أظنها واضحة ؟ مفعول ألجله ويش إعراابغيا ))  ((؛  بينهم إال الذين أوتوه

أمة هنا مبعىن طائفة وكان فيما مضى من قبل أن تبعث الرسل إليهم كانوا أمة  )) كان الناس أمة واحدة ((

؛ ألن آدم نيب  ؟ دين اإلسالم، هو دين اإلسالم ؛ ما هذا الدين الواحد واحدة أي طائفة واحدة على دين واحد

كثر الناس واختلفت موحى إليه بشريعة يتعبد ا فصار يتعبد ا واتبعه أبنائه على ذلك مث بعد مدة من الزمن  

؛ مث تقدم لنا أا تأيت على كم وجه؟  ؛ فحينئذ صاروا حباجة إىل بعث الرسل فبعث اهللا الرسل األهواء فاختلفوا

 )) براهيم كان أمةإإن  ((؛ أمة مبعىن اإلمام:  ؟ هذه اآلية ؟ طيب نعد اآلن: أمة مبعىن طائفة مثاله ؟ مخسة أربعة

إنا  ((؛ الرابع: أمة مبعىن الطريقة مثل:  أي بعد زمن هذه ثالثة )) دكر بعد أمةوا ((طيب أمة مبعىن الزمن: 

؛ وين  ؟ ال هذه مبعىن طائفة ؟ متبع السبيل كيف واخلامس )) وجدنا آبائنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون

؟ طيب هنا أمة مبعىن طائفة أمة واحدة على دين واحد وهو  ؟ مثل ؛ األجل اخلامس أنا ما أذكر اآلن إال أربعة

؟ وال ال حاجة لتقدير ألنه مفهوم  ؛ فهل املعطوف عليه مقدر الفاء هنا عاطفة )) فبعث اهللا النبيين ((اإلسالم 

؛ فقال بعضهم إنه  ؟ االختالف ، السبب يف البعث ؛ ألن كوم أمة واحدة ليس هو السبب يف البعث السياق

وما كان الناس  ((؛ واستدلوا لذلك لقوله تعاىل:  تقدير حمذوف كان الناس أمة واحدة فاختلفوا فبعث اهللا على

 ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه ((واستدلوا أيضا بأن السياق يدل عليه لقوله:  )) إال أمة واحدة فاختلفوا



ى كل حال ما حيتاج والشك أنه البد أن يفهم املعىن ؛ وعل ؛ وقال بعضهم ال حيتاج إىل تقدير لفهمه من اآلية ))

))  ومن كان مريضا أو على سفر فعدة ((؛ ونظري هذا مما يؤيده السياق قوله:  أم اختلفوا فبعث الرسل

 فبعث اهللا النبيين ((قال:   . ؛ إذا البد أن نقدر: فأفطر فعليه العدة ؟ ال فللمريض واملسافر عليه عدة فلو صام

؛ والشك أن الرسل عليهم الصالة السالم أن بعثهم إثارة  ، وأصله من اإلخراج واإلثارة بعث مبعىن أرسل ))

وفيها  )) فبعث اهللا النبيين ((؛  وإخراج فإن اهللا تعاىل أوجدهم من بني هذه األمم حىت هدى اهللا م من هدى

املراد بالنبيني ))  بعث اهللا النبيين مبشرين ومنذرين ((باهلمزة وكالمها أو كلتامها سبعيتان ))  النبيئين ((قراءة: 

؛ فهل هناك فرق بني  قلت إا تشمل الرسل )) النبيين ((وقوله:  )) مبشرين ومنذرين ((؛ لقوله:  هنا الرسل

؟ اجلواب نعم هناك فرق والدليل على الفرق أن آدم نيب وأن أول الرسل نوح ولو مل يكن فرق لكان  النيب والرسول

؟ قيل إن الفرق أن النيب من أوحي  ؛ طيب إذا بينهما فرق فما هو الفرق بني النيب والرسول ؟ آدم أول الرسل من

؛ وأما الرسول فهو  ؛ ويكون كادد للدين السابق ، يتعبد به ما بنفسه إليه بشرع ومل يؤمر بتبليغه بل عبد به

؛ ألن النيب من النبأ وهو اخلرب فهو  اجلمهور وهو فرق جيد جدا؛ وهذا رأي  الذي أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه

،  ؟ بلى ؛ والرسول من اإلرسال وهو البعث إىل أحد تقول أرسلت فالنا يعين بعثت ليبلغ عين أليس كذلك مس

وإن  ؛  طيب وقال بعض العلماء إن الفرق أنه إذا كان من أتى بالوحي متتما لرسالة سابقة يعين جمددا هلا فهو نيب

؛ رأي اجلمهور جيد يف  ؟ بآدم ألن آدم ما هو جمدد كان مستقال برسالة فهو رسول لكن هذا ينتقض علينا مباذا

وجل ملن  ؟ بثواب اهللا عز مبشرين مباذا )) مبشرين ومنذرين ((؛  حال )) مبشرين ((وقوله:  . هذه املسألة

لينذر بأسا شديدا من  ((؛ قال اهللا تبارك وتعاىل:  من بعقاب اهللا من خالف أمر اهللا )) ومنذرين ((؛  استحقه

؛ من  فهنا بينت اآلية املبشر واملبشر به )) لدنه ويبشر المؤمنين الذي يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا

 )) (( أن لهم أجرا حسنا ما كثين فيه أبدا ((؛ واملبشر به  )) المؤمنون الذين يعملون الصالحات ((املبشر؟ 

 )) وينذر الذين قالوا اتخذ اهللا ولدا ما لهم به من علم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إال كذبا



هذان احلاالن مها حالن مركبان أو  )) مبشرين ومنذرين ((؛ وقوله:  فاملنذر هم الكفار واملنذر به العذاب

؟ يعين ليس أحد الرسل مبشرا   آن واحد وال ال؟ اجلواب: مركبان ألن الرسول يأيت بالبشارة واإلنذار يف منفردان

دليل على أن ما  )) مبشرين ومنذرين ((؛ ويف قوله:  ؛ بل كل واحد جامع بني التبشري واإلنذار واآلخر منذرا

؛ هذه  ة تصلى نارا حاميةيمسي اآلن من دعوة النصارى إىل دينهم من تبشري أن هذه تسمية خاطئة كاذبة ناص

( ؛ والرسول عليه الصالة والسالم يقول للذن من يبعثهم:  ؟ الذين يدعون إىل دين اإلسالم نأحق الناس ا م

؛ ما نأخذها جمردة  من مثل هذه التسمياتعاشر املسلمني أن نكون على يقظة فيجب علينا م بشروا وأنذروا )

؛ ال  كثريون وما أشبه ذلك هذا ال جيوز، املبشرون   ، كثر فيها التبشري نقول واهللا يف هذه البالد شاع فيها التبشري

، ننسبه من عندنا ونعطيه إىل أعدائنا؛ وما نظري ذلك إال نظري  جيوز أن ننسب هذا الوصف احلبيب إىل النفوس

؛ كما إذا قلت  ؛ املسيحيني معناه أنك اآلن أقررت بأم يتبعون املسيح من اضطر بتسمية النصارى باملسيحيني

، يتربأ من هذا  ، مسيحي على دين املسيح مسيح ابن مرمي يتربأ من هذا الدين من بين متيم فالن متيمي إذا هنا

؛ فمثل هذه املسائل والكلمات ينبغي لطالب العلم أن يكون يقظا من ناحيتها وأن ال يقول إن  الدين ألنه كفر

؛ إذا كان النيب عليه  مبفهوم ؛ االصطالح العريف الذي يغري املفاهيم له ليس هذا اصطالح عريف ال يقول هكذا

ال تغربن كم األعراب على صالتكم العشاء العتمة فإن اهللا سماها في القرآن  (الصالة والسالم يقول: 

) الرسول صلى اهللا عليه وسلم أمرنا أن ال نغري هذا االسم مع أنه ليس فيه خطورة   العشاء وإنما يعتمون باإلبل

؛ أعتقد اآلن أن أحدا لو قال عن اليهود إم  مبشرون وأم مسيحيون كخطورة هذه التسمية للنصارى أم

 ؟ يضجون عليها يقولون موسى بريء منهم عليه الصالة والسالم فاملسألة هي هي ال فرق موسويون ويش يقولون

يعين  قول اجلمهور الفرق بني النيب والرسول البعض يعرتض عليهم ألن الدعاة مبلغون وذا يكون السائل :  .

بس الدعاة  السائل :؛  ، فقدوا الوحي ال ألم فقدوا الوحي السائل : أكمل من األنبياء الذين ال يبلغون ؟

نعم نعم ما يبلغون ألم ما أمروا بذلك  الشيخ :؟  يبلغون واألنبياء على هذا التعريف وعلى هذا الفرق ال يبلغون



؛ وهلذا كان  بالشرك والقتل وفعلت فأنت عابدمر حىت لو أمرت دة يف امتثال األ؛ أصله كمال العبا فهم مطيعون

براهيم عليه الصالة والسالم خليال للرمحن ألنه أمر إ؛ وكان  املالئكة عبادا هللا عزوجل بسجودهم آلدم وهو الشرك

 من رسول، هذا من باب أطالقة الرسالة على النيب هذا من باب التغليب ألنه قال:  ال  . بقتل ولده فامتثل نعم

 ) إنه نبي مكلم( دليل حديث أيب ذر عند ابن حبان وغريه أن الرسول قال   . ، والعمران : قمران ؛ كما نقول

؛ مث إنه البد له أن  ؛ وهذا واحد هذا بالنسبة للحديث وهو صريح وأما يف القرآن فواضح أن اهللا كلمه وأمره واه

يا شيخ أيضا لو قلنا نصارى من  السائل :  . البد فيها من وحي؟ العبادة ما ت بالعقل  يتعبد فبماذا يتعبد

؛ ألن نصارى ما هو  ال، أصال نصارى نسبة لبلد الناصرة الشيخ : ؟يني يقولون نصارى نعم نسبة من املسيح

شيخ  السائل :. ال ألن بعض الرسل أمروا باجلهاد وبعضهم ما أمروا باجلهاد  . ؛ لكن نسبة إىل هذا مجع ناصر

 )) فبشرهم بعذاب أليم ((لكن اهللا يقول:  لنصارى ألم مبشرون ألن البشارةلك ال جيوز أن نقول هلم اقو 

؛ اجلواب أن البشارة إذا قيدت فهي ملا قيدت به لكن تقول  وهي اجلواب على هذا الشيخ : ؟ ويش اجلواب عليه

بعض الناس يقولون عنهم  السائل :  ذا قلت هؤالء مبشرون بالعذاب نعمهذا املبشرين بس؛ أنا أوافقك إ

على كل حال كل من انتسب إىل نيب أو رسول أو  الشيخ :ق وهو بريء منهم ؟ جعرفيني نسبة إىل جعفر الصاد

فبعث اهللا النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم  ((  مؤمن أو ويل وهو خمالف له فإن نسبته إليه كاذبة .

؛ واملعية كلما أطلقت فهي للمصاحبة لكنها يف كل  عية هنا للمصاحبةامل )) أنزل معهم )) (( الكتاب الحق

؛  ؛ يعين جنس الكتاب الكتاب هنا قلت قبل قليل إنه يراد به اجلنس )) أنزل معهم الكتاب ((موضع حلسبه 

))  وأنزل معهم ((؛ وقد زعم بعض املفسرين أن قوله:  ، لكل رسول كتاب وإال فلكل نيب أو لكل رسول كتاب

؛ ولكن هذا خالف ظاهر القرآن وقد قال اهللا تعاىل يف  ؛ وقال ليس كل الرسل معهم كتاب أي مع بعضهم

فظاهر اآلية أن مع كل رسول   )) لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ((سورة احلديد: 

؛ وال يرد على هذا أن بعض   الناسكتابا؛ وهذا هو مقتضى احلال حىت يكون هذا الكتاب الذي معه يبلغه إىل



؛ ال يكون فيها اختالف يسري كما يف شريعة التوراة واإلجنيل؛ فإن  الشرائع تتفق يف مشروعاا وحىت يف منهاجها

؛ ومنه ما  مبعىن: مكتوب كتاب )) ((؛ وقوله:  هذا ال يضر؛ املهم أن كل رسول يف ظاهر القرآن معه كتاب

وكتبنا لهم في  ((وجل  ؛ فالتوراة كتب اهللا عز ه ما مل نعلم أن اهللا كتبه لكن تكلم به؛ ومن نعلم أن اهللا كتبه

ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن األرض يرثها  ((وكذلك أيضا يف الزبور  )) األلواح من كل شيء

على حممد صلى اهللا عليه وسلم القرآن الكرمية ما ذكر اهللا تعاىل أنه كتبه وإمنا ذكر أنه أنزله ))  عبادي الصالحين

؛ ولكن على كل  فيكون وحيا من اهللا تكلم به وألقاه إىل جربيل مث جربيل ألقاه إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم

حال الكل منزل من عند اهللا سواء كان مكتوبا أو مقوال؛ يعين سواء كان طريقه أي طريق إنزاله على وجه الكتابة 

وأنزل معهم  ((؛  حييه اهللا عزوجل إىل جربيل مث ينزل به جربيل إىل من أرسله اهللا إليه أو على وجه القول والوحي

؛ وألنه  ؛ وقد ذكرنا فيما سبق أنه مسي كتابا ألنه مكتوب يف اللوح احملفوظ القرآن من الكتب )) الكتاب

لنا أن الكتاب فعال  ؛ وألنه مكتوب يف الصحف اليت بأيدينا؛ وسبق مكتوب يف الصحف اليت بأيدي املالئكة

،  ، وبناء ؛ وأن فعال تأيت مبعىن مفعول يف اللغة العربية كثريا وضربنا لذلك أمثلة مبثل: فراش ؟ مبعىن مفعول مبعىن

؟  )) وأنزل معهم الكتاب بالحق ((هل هي متعلقة بأنزل؟ ))  بالحق ((. وقوله:  ، وكساء وما أشبهها وغراس

،  ؟ هذا هو األخري مع أما متالزمان ا حال من الكتاب؛ يعين متلبسا باحلق؛ أو أ يعين الكتاب جاء باحلق

؛ فهي إذا نازلة من عند اهللا حقا ألن اهللا هو احلق وال ينزل منه  مادام أنه متلبس باحلق أن الكتب هذه كلها حق

؛  طل الذي يزول وال ينفع، الثابت النافع وضده البا أي الثابت )) بالحق ((إال احلق سبحانه وتعاىل؛ وقوله: 

؛  ، حق فيها صدق ؟ نقول بالنسبة لألخبار احلق فيها الصدق فما هو احلق الثابت للكتب املنزلة من عند اهللا

؛  ؛ وأما احلق يف األحكام فإنه العدل والنفع ألن اخلرب يعين إذا قلت هذا اخلرب حق يعين؟ صدقا مطابقا للواقع

الكتب اليت من عند غري اهللا فيها  )) وتمت كلمة ربك صدقا وعدال ((وعلى هذا قال اهللا سبحانه وتعاىل: 

؛ وهلذا  )) ولو كان من عند غير اهللا لوجدوا فيه اختالفا كثيرا ((تناقض والتناقض إبطال الشيء بالشيء 



؛ إذا كان القول متناقضا فليس  وله متناقضايقولون يف باب املناظرة إن من أكرب ما ختصم به جمادلك أن يكون ق

؛ بل أنت بنفسك إذا أردت أن  ، ال ميكن يتناقض أبدا بل هو مطرد ؛ ألن القول احلق ال ميكن يتناقض بصحيح

؛ انتبه! يتناقض فاعلم أنه غري صحيح، إذا  ختتار قوال من األقوال مث وجدت أن هذا القول الذي متيل إليه يتناقض

فاعلم أنه غري صحيح وإن كان يف أول األمر يرتاءا لك أنه صحيح لكن إذا عرفت أنه يتناقض وجدت يتناقض 

 ؛ فهنا نقول احلق هل املعىن أن نزوله باحلق يكون متعلق بأنزل فاعلم أنه ليس حبق ألن احلق ال ميكن أن يتناقض

؟ قلنا   ي أنه مشتمل على احلق بكتابه؟ يعين أن احلق من عند اهللا ال من عند غريه أو أن املعىن متلبسا باحلق أ

؛ أما األول فواضح فإن الكتب اليت جاء ا الرسل من عند اهللا الشك فيها؛ وأما  ، كال األمرين حق كال األمرين

وجل:  مث قال اهللا عز  . الثاين فكذلك ألن من تأمل يف هذه الكتب وجده صدقا يف األخبار وعدال يف األحكام

أو  ؛ هل الفاعل اهللا نعم ذكرت أن فيها ثالثة إعراب )) ليحكم )) (( فيما اختلفوا فيه ليحكم بين الناس ((

؛ قال ألن الضمائر ينبغي  ؟ منهم من قال إن الفاعل هو اهللا أي ليحكم اهللا ، أو الفاعل الكتاب الفاعل الرسول

الضمائر كلها تعود على  )) ليحكم )) (( وأنزل معه ))، (( فبعث اهللا ((أن تكون ملتصقة على وجه واحد 

؛ ومعلوم أن اهللا تعاىل هو احلاكم؛ حىت األنبياء عليه الصالة والسالم  ، على اهللا ليكون السياق ملتصقا ؟ اهللا من

؟ إىل  وجل وإال فاألصل احلكم إىل من ؛ والكتب عالمة ودليل على حكم اهللا عز والرسل ال حيكمون إال حبكمه

، وحنن ال نعلم أن هذا حكم  أي الكتاب قالوا ألنه طريق احلكم )) ليحكم ((ذين قالوا ؛ وال اهللا سبحانه وتعاىل

اهللا إال بواسطة الكتاب املنزل فهو حاكم ألنه وحي اهللا عزوجل؛ واحلقيقة حىت على هذا القول فإن املرجع إىل أي 

ا إشكاال من جهة أن النبيني مجع وهذا النيب فهذا ذكرن))  ليحكم (( ؛ أما قوله ، املرجع إىل اهللا ؟ إىل اهللا شيء

؛ وأجبنا عن ذلك بأن النبيني مجع واجلمع  مفرد ولو كان عائدا على النبيني قال: ليحكموا بني الناس، ليحكموا

واجعلنا للمتقين  ((دال على األفراد واملعىن ليحكم كل واحد منهم بني الناس؛ ومنهم على رأي قوله تعاىل: 

ل  ، اجع اجعل كل واحد منا )) واجعلنا ((لنا للمتقني أئمة ألن نا تدل على اجلمع؛ قال: ما قال وجع )) إماما



؛ أما  إال بالكتاب الذي أنزله اهللايؤخذ من ناحية الشرعية احلكم الشرعي ما  مكل واحد من إماما للمتقني.معلو 

اختلف الناس فبعضهم  )) فيهليحكم الناس فيها اختلفوا  ((قال:  . احلكم القدري ما هو موضوع هذه اآلية

 ، وبعضهم قال احلق كذا ومشى معه، خصمان البد بينهما من حكم؛ فما هو احلكم قال احلق كذا ومشى معه

 )) فيما اختلفوا ((وقوله:  )) ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه ((؟ هو ما جاءت به الرسل؛ وهلذا قال: 

فاظ العموم فيشمل كل من اختلف به الناس من الدقيق واجلليل من فيما هذه  اسم موصول واسم املوصول من أل

   دقيق واجلليل يف مسائل الدين نعممسائل الدين، من ال

هذا التقسيم الذي اشتهر عند أهل العلم أبطله شيخ  لعلكم تقولون ملاذا مل تقل من أصول الدين وفروعه؟

، والتقسيم  ينقسم إىل أصول وفروع وال فيه ضابط مستقيماإلسالم وابن القيم يقول ما فيد دليل على أن الدين 

؛ ويف الدين ما هو أصول باإلمجاع وهو عندكم فروع كالصالة والزكاة واحلج والصيام؛ أركان اإلسالم  هذا حادث

وال يكفر خمالفه وال  ؛ وفيه من األشياء العلمية ما ال يعد أصال من الدين أصول وهي عند هؤالء تسمى فروع

فدل هذا على أن هذا التقسيم ليس بصحيح على الرغم من أنه مشهور عند أهل العلم حىت إم أصلوا  يضل؛

؛ ومنها أن  على هذا فرعوا على هذا فروعا منها أن املخالف يف األصول يضلل واملخالف يف الفروع ال يضلل

ا ذكروه مفرعا على هذا ومن أراد زيادة األصول ال تقبل إال خبرب اليقني والفروع تقبل خبرب الظين وما أشبه ذلك مم

البحث فيه فلريجع إىل كتاب البن تيمية رمحه اهللا وكذلك تلميذه ابن قيم يف خمتصر الصواعق املرسلة رد هذا 

ما اسم موصول يفيد العموم كل ما اختلفوا فيه  )) فيما اختلفوا فيه ((؛ املهم أن قوله:  القول من وجوه متعددة

فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى  ((، قال اهللا تعاىل:  ليل يف الدين فإن مرجعه إىل اهللا ورسولهمن الدقيق واجل

وما اختلف فيه إال الذين  ((  )) وما اختلفتم من شيء فحكمه إلى اهللا ((وقال تعاىل:  )) اهللا والرسول

إال  ((؛  ، أي يف جنسه كتابأي يف   )) وما اختلف فيه )) (( أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم

واملراد هنا األمم ال الرسل ألن اإلتيان مباشرة إىل  )) إال الذين أوتوه ((؛ وهنا قال:  أي أعطوه )) الذين أوتوه



؟ ولكن حقيقة األمر أنه يأيت إىل الرسل مث  نعم )) وآتينا داود زبورا(( ))  وآتيناه اإلنجيل ((؟ إىل الرسل  من

وما تفرق الذين أوتوا  ((؛ قال اهللا تعاىل:  أي أوتوا الكتاب )) إال الذين أوتوه ((؛ قوله:  يعود إىل األمة

فالذين اختلفوا فيه اختلفوا فيه بغري عذر ألم أعطوه وعرفوه ومع ذلك ))  الكتاب إال من بعد ما جاءتهم البينة

من بعد ما  ((قوله:  )) لبينات بغيا بينهمأوتوه من بعد ما جاءتهم االذين فيه إال وما اختلف  ((اختلفوا فيه 

 (( ؛ و ؛ يعين وما اختلف فيه من بعد ما جاءم البينات إال الذين أوتوه قالوا: إنه متعلق اختلف )) جاءتهم

؛ وليس عاملها أتوه بفساد  ، يعين اختلفوا بغيا ؟ اختلف أيضا هذه مفعول من أجله متعلق عاملها أيش )) بغيا

فعلى هذا يكون التقدير واضحا:  ؛ ؛ لكن اختلفوا بغيا قلت أوتوه بغيا هل اهللا آتاهم إياه ليبغوا به؟ ال؛ لو  املعىن

دليل أو  )) إال الذين أوتوه ((؛ ويف قوله:  وما اختلف فيه من بعد ما جاءم البينات بغيا إال الذين أوتوه

هو ظاهر؛ ألنه كامل أوجب وأحرى ؤالء الذين اإلتيان ذا الوصف بالذات فيه من كمال التوبيخ واللوم ما 

؛ كان األوجب أن يتفقوا عليه لكنهم اختلفوا فيه مع تفضل اهللا عليهم بإيتائه  أوتوه أيش؟ أن ال خيتلفوا فيه

هدى ))  فهدى الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه ((قال:   . فيكون هذا أشد يف اللوم والتوبيخ

؛ ألن اهلداية تنقسم إىل قسمني: هداية داللة  ة هنا هداية التوفيق املسبوقة داية العلم واإلرشاداملراد باهلداي

ما  )) وأما ثمود فهدينهم فاستحبوا العمى على الهدى ((؛ أنظر إىل قوله تعاىل:  ، وهداية التوفيق وإرشاد

 إنك ال تهدي من أحببت ((؛ وانظر إىل قوله تعاىل:  معىن هدينهم أي بيننا هلم وأرشدناهم ولكنهم مل يهتدوا

هل املراد هداية  )) فهدى اهللا الذين آمنوا لما اختلفوا فيه ((؛ وهنا  أي ال توفقه للهداية فهي هداية التوفيق ))

 يعا؛ أو هداية الداللة والتوفيق مج ؟ ألن الكل قد هدوا بداللة ما جاءت به الكتب اليت جاءت مع الرسل التوفيق

 ((وبينت هلم ولكن ما اهتدى منهم إال الذين هداهم اهللا  ؛ ألن اجلميع قد جاءم رسل بالكتب ؟ التوفيق

؛ ولكنه يف  اإلميان يف اللغة: التصديق )) الذين آمنوا (( )) فهدى اهللا الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق

؛ لو كان جمرد التصديق إميانا لكان أبو  التصديق إميانا ؛ وليس جمرد الشرع: التصديق املستلزم للقبول واإلذعان



؛ ألن أبا طالب كان يقر بأن حممدا صلى اهللا عليه وسلم  ، أبو طالب مؤمنا هلب مؤمنا أبو طالب قصدي

  ، ويقول  صادق

    لقد علموا أن ابننا ال مكذب    لدينا وال يعنى بقول األباطل 

؛ وليس جمرد  : التصديق املستلزم للقبول واإلذعان؛ إذا فاإلميان يف الشرع مؤمنالكنه مل يقبل ومل يذعن فلم يكن 

 ((؛ والضمري يف قوله:  أي للذي اختلفوا فيه )) الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق ((؛ وقوله:  التصديق

؛ فأن الناس اختلفوا يف احلق  يعين هدى اهللا املؤمنني ملا اختلفوا فيه من احلق )) الناس ((يعود على  )) اختلفوا

 ((؛ وعلى هذا يكون قوله:  فمنهم من قبله ومنهم من أنكره؛ فاملؤمنون هداهم اهللا هلذا احلق الذي اختلفوا فيه

؛ ويبني لك أن اجلار  الذي هي اسم املوصول )) مال ((؟  يف موضع نصب على احلال بيانا أليش )) من الحق

؟ يستقيم  ، يستقيم املعىن وال ال للحق الذي اختلفوا فيه : فهدى اهللا الذين آمنوا وارور بيان هلا أنك لو قلت

الكائن يف ماء  اإلامليست للتبعيض ولكنها للبيان أي بيان  )) من الحق ((؛ فبهذا نعرف أن قوله:  املعىن

معىن احلق وأنه يف  سبق لنا عدة مرات))  من الحق (( وقوله:,  )) لما اختلفوا فيه من الحق ((املوصولة 

؛ وإن وصف به احلكم فاملراد  ؛ وقلنا إنه إن وصف به اخلرب فاملراد به الصدق األصل الشيء الثابت املنايف للباطل

بإذنه أي  )) بإذنه (( وقوله تعاىل:,  )) وتمت كلمة ربك صدقا وعدال ((؛ وعلى هذا قوله تعاىل:  به العدل

؛ إذ أن مشيئة اهللا  لكنه سبحانه وتعاىل ال يشاء شيئا إال مشيئة مقرونة باحلكمةمبشيئته؛ هداهم مبشيئته وإرادته و 

؟ الدليل ما أشرنا إليه من قبل  ؛ ما الدليل على ذلك سبحانه وتعاىل ليست مشيئة جمردة بل هي مقرونة باحلكمة

وجل أن مشيئته  اهللا عز فبني )) وما تشاءون إال أن يشاء اهللا إن اهللا كان عليما حكيما ((وهو قوله تعاىل: 

اإلذن اليت ))  بإذنه ((؛ وقوله:  تابعة حلكمته ليست جمرد مشيئة ولكنها مشيئة مقرونة باحلكمة لتكون أمت مشيئة

؛ والكونية هي متعلقة بالقضاء  ، وشرعية ؛ فالكونية هي املتعلقة بالقضاء والقدر اتصف اهللا ا نوعان: كونية



وما هم  بالقضاء والقدر ، والشرعية هي املتعلقة بالشرع؛ مثال الكونية: قوله تعاىل: ((والقدر؛ الكونية متعلقة 

يعين السحر؛ واملراد بإذن اهللا هنا أيش؟ اإلذن الكوين؛ وليست إذن الشرعي  )) بضارين به من أحد إال بإذنه

مثال اإلذن الشرعي: قوله: ألن اهللا ال ميكن أن يأذن للسحر وما يرتتب عليه من ضرر؛ ولكن هذا إذن كوين؛ و 

هذا يتعني أن يكون اإلذن الشرعي ملاذا؟ ألنه إذن  )) أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به اهللا ((

 ((؛ فيتعني أن يكون قوله:  ؛ لكن شرعا مل يأذن به فيه كونا وقع فهو كون مأذون فيه ألم شرعوا هلم من الدين

؛ أوال ألنه مقرون بالشريعة  أن يكون املراد به أيش؟ اإلذن الشرعي )) م يأذن به اهللاشرعوا لهم من الدين ما ل

؛ ثانيا: أنه ال ميكن أن يراد به اإلذن الكوين ألنه قد وقع  فيكون املراد اإلذن الشرعي )) شرعوا من الدين ((

فهدى  ((؟  أي نوعني املراد )) إذنهمن الحق ب ((؛ هنا يف قوله تعاىل:  فيكون ما شرعه مأذونا فيه كونا ال شرعا

واهللا يهدي من  ((قال اهللا تعاىل:   . املراد الكوين نعم))  اهللا الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه

 ؛ وقوله: قراءتان: بالصاد، وبالسني سبعيتان )) صراط ((يف: ))  يشاء إلى صراط مستقيم



يهدي من يشاء إلى صراط  ((؛ وقوله:  ، واخلرب فيها مجلة هذه مجلة مكونة من مبتدأ وخرب )) واهللا يهدي ((

 (( ، فهي هداية كونية شرعية نعم ؟ اجلميع يهدي مبعىن يدل ويرشد وال مبعىن يدل و يدل ويوفق )) مستقيم

ممن يستحق اهلداية ألننا مادمنا قد قررنا أن  يعين ))  من يشاء ((وقوله:  )) يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم

؛ فهو سبحانه وتعاىل أنه  ؛ إذا يهدي من يشاء إذا كان أهال للهداية كل شيء علق مبشيئة اهللا فإنه تابع حلكمته

))  (( اهللا أعلم حيث يجعل رسالتهجيعل الرسالة يف أهلها فإنه جيعل اهلداية يف أهلها كما قال اهللا تعاىل: 

الصراط يف اللغة العربية هو  )) الصراط المستقيم ((؛ وقوله:  يعلم حيث جيعل شريعته وتوفيقهكذلك هو 

؛ قالوا ألنه يبتلع سالكه كما أنك إذا بلعت  ؛ ومسي صراطا وقد يقال زراطا بالزاي ، طريق الواسع الطريق الواسع

؛ فالصراط هو  بالسرعة ميشون مسي صراطا؟ زرطها ألنه ملا كان واسعا يبتلع السالك  اللقمة بالسرعة أيش يقال

 ((؛ وجعل قوله:  ؛ وبعضهم قال الطريق الواسع املستقيم ألن املعرج ما حيصل فيه العبور بالسهولة الطريق الواسع

؛ وعلى كل حال فالصراط املستقيم الذي ذكره اهللا عزوجل بينه سبحانه وتعاىل يف سورة  صفة مؤكدة )) مستقيم

 هدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وال الضالينا ((: الفاحتة يف قوله

فهو الصراط الذي جيمع بني العلم واهلداية ؛ وإن شئت فقل بني اهلداية والرشد خبالف الطريق غري املستقيم  ))

القضاء كالمها متقارب   . د؛ أو حيرم فيه الرشد كطريق اليهو  ؛ كطريق النصارى الذي حيرم فيه السالك اهلدى

؛ ألنه سبحانه  ؛ كل هذه متقاربة متالزمة بعضها مع بعض حىت القضاء ينقسم إىل: قضاء شرعي وقضاء كوين

  ؛ والرضى والقبول . وتعاىل إذا قضى أذن أمر وإذنه حكم وأمره حكم فهي معىن متقاربة مثل الغضب والسخط

هذه  )) أم )) (( ... تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلأم حسبتم أن  ((مث قال اهللا تعاىل: 

نعم؛ الذي  منقطعة الشيخ :،  منقطعة الطالب :؟  ؛ ولكنها هل هي هنا متصلة أو منقطعة من حروف العطف

،  ؟ قال أمي ، صيب إن قلت حتب أباك وال أمك يقول منقطعة نسأله ويش الفرق بينهما وإال كان مثل الصيب

الشيخ   نعم الطالب :؟  ؛ فاآلن نشوف أنت قلت منقطعة ولو قلت حتب أمك وال أبوك قال أبوي يأخذ األخري



 الشيخ :مبعىن بل  الطالب :نعم فرق آخر؟  الشيخ :؛  املتصلة يذكر فيها املعادي الطالب : طيب ويش يصري؟ :

 ((؛ إذا الفرق بني املتصلة واملنقطعة من وجهني: املتصلة يذكر فيها املعادي؛ كقوله تعاىل:  واملتصلة مبعىن أو صح

؛ ثانيا: املنقطعة مبعىن بل، واملتصلة مبعىن  ؟ ال يذكر ا املعادي واملنقطعة )) سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم

قدر فيها مهزة بعدها مهزة االستفهام؛ أي: بل قالوا إا منقطعة ي )) أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ((أو؛ هنا 

،  ؟ االنتقايل من الكالم إىل آخر؛ بل أحسبتم ؛ اإلضراب اإلبطايل أو االنتقايل هنا ؛ فهي إذا لإلضراب أحسبتم

؟ قال بعض النحويني: إن أن وما  ؛ ولكن أين مفعوهلا ؛ وعلى هذا فتنصب مفعولني أحسبتم مبعىن أظننتم

؛ وقال آخرون: بل إن أن وما دخلت عليه تسد مسد املفعول األول ويكو  سد املفعولنيدخلت عليه تسد م

؛ طيب إذا قلنا إن مفعوليها نسد مسدمها أن وما دخلت عليه فاألمر واضح ما حيتاج إىل  املفعول الثاين حمذوفا

التقدير: أم حسبتم ؟ يكون  تقدير شيء آخر؛ وإذا قلنا إن أن تسد مسد املفعول األول فكيف نقدر الثاين

 أم حسبتم ((اخلطاب يف قوله:  )) أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ((مث قال:  . خولكم اجلنة واقعا ملا يعلم اهللاد

، وإىل من  ؟ إىل كل من يتوجه إليه اخلطاب إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم ، وإىل الصحابة يعود إىل من ))

تقدم لنا مرارا أا يف اللغة: البستان كثري األشجار وأنه  )) الجنة (())  أن تدخلوا الجنة ((؛ وقوله:  بعدهم

مسي بذلك ألنه جين من كان فيه أي يسرته ويغطيه، وأن أصل هذه املادة اجليم والنون؛ أصلها االستتار ومنه مسي 

 )) فصدوا عن سبيل اهللاتخذوا أيمانهم جنة  ((ا املقاتل كقوله تعاىل:  عيتدر ، ومنه مسيت اجلنة اليت  اجلن

 ؛ (( )) من الجنة والناس ؛ (( )) اتخذوا أيمانهم جنة (( كلها موجودة يف القرآن   فعندنا: جنة وجنة وجنة

؛ طيب لكن هل نقول يف اجلنة اليت وعدها اهللا للمتقني إا  أما اجلنة فكثري )) وجعلوا بينه وبين الجنة نصبا

؛ لكن  ؛ ألنك لو قلتها لكان فيها توهني ألمرها ووين لشأا م ال نقول هذا؟ قلنا لك البستان الكثري األشجار

إذا قلت هي اجلنة هي الدار اليت أعدها اهللا للمتقني فيها ما ال عني رأت وال أذن مسعت وال خطر على قلب 

 كثري األشجار  ؟ أيهما أعظم يف النفس أن تكون يف النفس مثل هذا الكالم ؟ أو أن تكون هي البستان بشر نعم



؟ يف ظننا أن األول أ ألنك إذا قلت هي البستان الكثرية األشجار قال هذا موجود روح إىل بستان فالن كثري 

؛ لكن إذا قلت الدار اليت أعدها اهللا للمتقني فيها ما ال عني رأت وال أذن مسعت وال خطر على قلب  األشجار

نعم صحيح لكن  الشيخ :؟  رحيانالاجلنة غراس  هناك حديثشيخ  السائل : . بشر كان هذا أعظم يف النفوس

غراسها غري غراس هذه ألن كثري من الناس ما يتوهم عندما تقوهلا ببستان كثري األشجار إال ما يشاهد يف الدنيا 

 لما )) ((...  قبلكم مستهم البأساء والضراءولما يأتكم مثل الذين خلوا من  (( مث قال اهللا تعاىل:  . فقط

حذف الياء  الشيخ : حذف الياء الطالب : ؟ والدليل الشيخ :،  جزمت الطالب :؟  جزمت الفعل وال ال)) 

هل ملا هنا على معناها وعلى  )) ولما يأتكم مثل ((لو كان مل جيزم لقيل يأتيكم؛  )) ولما يأتكم ((،  نعم

 ؛ وقال آخرون: بل إا على ظاهرها مبعىن ملا ؟ قال بعض املعربني: إا مبعىن مل ؟ أو هي مبعىن مل يأتكم ظاهرها

، نعم إذا قلنا بلم ما دلت إال  طيب هل هناك فرق بني القولني؟ نعم ألصل إبقاء الكالم على ظاهره نعم؛ ألن ا

؛ لكن إذا قيل ملا يأتكم صار هذا  ، أو على نفي ذلك الشيء دون أن يكون متوقعا على انتفاء ذلك الشيء

؟ لكن إذا سيق مساق  ؛ واملتوقع قد يقع وقد ال يقع أليس كذلك أجل أن يأ النفوس لوقوعه األمر متوقعا من

؛ وقد تقدم أنك إذا قلت: صرت إىل البلد ومل  ؛ وهذا الوجه أصح أا على ظاهرها املتوقع فإن النفوس تتهيأ له

البلد وملا أدخلها صرت قريبا  ؛ فهذا نفي للدخول لكن ما يتوقع أن تدخلها لكن إذا قلت: صرت إىل أدخلها

 مثلهم )) مستهم البأساء والضراء ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم ((. قال:  منها ويتوقع دخولك منها

مثل الجنة التي  ((؛ يعين يكون مبعىن صفة مثل قوله تعاىل:  ؛ واملثل يطلق على الصفة ، أي صفة ما وقع هلم

 ((؛ وقوله:  أي صفة ما وقع م))  مثل الذين خلوا من قبلكم ((؛ إذا  قال صفتها كذا وكذا )) وعد المتقون

 مادامت خلوا مبعىن مضوا )) من قبلكم ((؛ فما فائدة قوله:  مبعىن مضوا )) خلوا (( )) الذين خلوا من قبلكم

وال تعثوا في  ((؛ كما يف قوله تعاىل:  ؛ والتوكيد قد يأيت باملعىن مع اختالف اللفظ ؟ نقول هذا من باب التوكيد

 ((؛ ومع ذلك جاء حاال من الواو فهو مؤكد يف فعله يف عامله؛ هذه  فإن اإلفساد هو العتو )) األرض مفسدين



مثل الذين خلوا  ((مث ملا كانت مثل مبهمة  )) خلوا من قبلكم ((من قبلكم مؤكدة لقوله:  )) خلو من قبلكم

مستهم املس كما ))  مستهم البأساء والضراء وزلزلوا (( ؟ بينه اهللا تعاىل بقوله: ما هذا املثل )) من قبلكم

 ((؛  مس ثوبه األرض وما أشبه ذلك ؛ نقول مسسته مثال بيدي نعم تعرفون هو مباشرة املباشرة يف الشيء

مثل الذين  (( الذي ذكر يف قوله: وهذه اجلملة استئنافية لبيان املثل يعين أصابتهم إصابة مباشرة نعم )) مستهم

 قالوا إا شدة الفقر )) البأساء ((؛  ثالثة أشياء))  مستهم البأساء والضراء وزلزلوا )) (( خلوا من قبلكم

 )) وزلزلوا ((؛  قالوا إا املرض واملصائب البدنية )) الضراء ((؛  مأخوذة من البؤس وهو الفقر الشديد

نعم ))  زلزلوا ((؛  ، ويش بعد؟ والبدن، والنفس : يف املال باملخاوف والقلق فتكون اإلصابة هنا يف ثالثة مواضع

، زلزلوا باملخاوف والفنت العظيمة؛ أنظروا إىل قصة أصحاب  ؟ ال ؟ هل املراد زلزلت هلم األرض زلزلوا مباذا

إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا  ((ل تعاىل: ، زلزلوا وفتنوا كما قا األخدود زلزلوا وال ال؟ نعم

؛ لكنها زلزلة القلوب مبا حيصل هلا  فالزلزلة هنا ليست زلزلة األرض))  فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق

 ، حصل ذلك للمؤمنني يف غزوة اخلندق ؛ وقد حصل ذلك للمؤمنني بالشبهات والشهوات من املخاوف والفنت

؛ وذا نعرف أن قوله  وهو كذلك واقع نعم )) هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزاال شديدا ((؟  أتلوا اآلية؛ 

حتى يقول الرسول والذين معه متى نصر  ((  . أن الصواب فيها إبقائها على ظاهرها))  ولما يأتكم (( تعاىل:

 وأما قراءة النصب فعلى إعماهلا رفع فعلى إلغاء حىت نعمقراءة ال قراءتان: يقول، ويقول؛ أما )) يقول ((يف  )) اهللا

امن ال تعمل إال يف املستقبل ؛ لكنها ال تعمل يا غ ؛ وقد سبق هل هي اليت تعمل بنفسها وإال عن مضمرة بعدها

هذا القول صدر من الذين خلوا من قبلنا فكيف يصح أن  )) حتى يقول الرسول ((؛ هنا  إال يف املستقبل نعم

؟ قال املعربون: إنه نصب على حكاية احلال وإذا  ؟ انتبه كيف يصح أن ينصب وهو قد خال من قبلناينصب 

؛ فإن يقول بالنسبة للزلزال والبأساء والضراء مستقبل  مستقبال بالنسبة هلا قدرنا حكاية حال املاضية صار يقول

مستقبل بالنسبة ملا سبقه لكن بالنسبة لنا  )) مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول ((وإال غري مستقبل؟ 



؛ وعلى هذا نقول إنه مستقبل بالنسبة ملا  غري مستقبل ألنه ماضي لكن باعتبار حكاية احلال يكون مستقبال

فهو على حكاية  )) حتى يقول ((؛ وأما على قراءة الرفع  ؛ لكن احلال الواقعة بالنسبة لنا كلها ماضية سبقه

؟ يعين أن اهللا تعاىل حيكي لنا ذلك وهو شيء مضى يعين حىت:  ش معىن حكاية احلال املاضية؛ وي احلال املاضية

؛ أما النصب فعلى  ، ويش بعد؟ الرفع ؛ فصار يف اآلية قراءتان: النصب إنه ليقول الرسول والذين معه إىل آخره

؛ وأما الثاين: فعلى  ى النصبعل )) حتى يقول ((تقدير حكاية احلال احلاضرة كأا حال حاضرة اآلن فنقول: 

؟ املراد به  من الرسول )) حتى يقول الرسول ((وقوله:  . حكاية احلال املاضية يعين كأن اهللا خيربنا عن هذا القول

متى نصر  ((؛ يعين: حىت يقول الرسول من هؤالء الذين زلزلوا وأصيبوا ومستهم البأساء والضراء؛ قوله:  اجلنس

ولعدة معاين؛ فهنا هل هو لإلنكار؟  ستبطاء وللرجاء نعمهام وترد لالستنكار واالستبعاد واالمىت اسم استف )) اهللا

ويقولون متى هذا  (( ؟ طيب لإلنكار ويش مثاله الشيخ : ال الطالب :؟  لالستبعاد الشيخ :؛  ال الطالب :

؛  ميكن أن تكون لالستبعاد ؛ لكن هذه ال ميكن أن تكون لإلنكار وال هذا لإلنكار))  الوعد إن كنتم صادقين

لالستبطاء يعين أنه مستبطأ النصب ما هو مستبطأ وقوعها يعين هو مس لكن  ؟ قالوا لالستبطاء نعم طيب ملاذا

 فهم يريدون تنجيزه ) اللهم أنجز لي ما وعدتني (يريدون تعجيلها؛ كقول النيب عليه الصالة والسالم يف بدر: 

؛ وهذا يدل على شدة ما نزل م حىت إم يقولون هذا الدعاء  يعين يقول يا ربنا أبطأ علينا نصرك فأجنزه لنا

دعاء امللفوف الطالب لإلغاثة مىت النصر مىت النصر مىت النصر يعين أنه يف شدة و لطلب هذا النصر من قوة 

؟ وال متعلقة  كلمة معه هل هي متعلقة بيقول  )) حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه ((؛  األمر الذي أصام

؛ يعين  ؛ إذا قلنا يقول معه صار قوهلم مجيعا ؟ حىت يقولوا معه وإال حىت يقول الرسول والذين آمنوا معه بآمنوا

 ؛ هل؛ صار معناها أن إميام إميان مسحوب مبعيتهم  : والذين آمنوا معه : مىت نصر اهللا؛ وإذا قلنا يقولون مجيعا

؛ وال يعين ذلك أنه  يعين ما هم آمنوا وختلوا عنه بل آمنوا معه فيكون داال على أم مؤمنون مصاحبون هلذا النيب

ال يفهم أم يقولون ال يقولون ألن العطف والذين يقتضي اشرتاك املعطوف واملعطوف عليه يف احلكم الذي هو 



والذين آمنوا معه متى نصر  (( . )) يقول ((أقرب من تعلقه بقوله:  )) آمنوا ((؛ ولكن تعلقه بقوله:  القول

أال إن  ((؟ من اهللا يعين أن اهللا يقول:  هذا اجلواب من أين )) أال إن نصر اهللا قريب ((قال اهللا تعاىل:   )) اهللا

ا اآلن أن نصر اهللا ؟ أو أن اهللا خيربن ولكن هل إنه يقول ألولئك الذين قالوا مىت نصر اهللا )) نصر اهللا قريب

حىت تصل  )) مستهم البأساء والضراء وزلزلوا ((؟ هو كونه خيربنا أن نصره قريب أبلغ يعين أن األمر  قريب

 أظن سبق لنا يف البخاري يف التفسري))  أال إن نصر اهللا قريب ((احلال م إىل هذا مع أن نصر اهللا قريب 

من كالم الرسل وأن املعىن ))  أال إن نصر اهللا قريب ((ل إن قوله: الكالم على هذا وقلنا إن بعض املفسرين يقو 

أال إن  ((الذين يقوله املؤمنون أن يكون الرسول يقول:  )) حتى يقول الرسول والذين معه متى نصر اهللا ((

اآلية وتوفيق معناها والصواب  تيتولكنه سبق أن هذا قول بعيد من الصواب ألنه يقتضي تش )) نصر اهللا قريب

كان الناس أمة واحد فبعث ((   )) متى نصر اهللا ((أنه من كالم اهللا سبحانه وتعاىل وأن قول الرسول واملؤمنني 

كان الناس  ((يستفاد من اآلية الكرمية: أن دين اإلسالم هو الفطرة؛ لقوله: ,  )) اهللا النبيين مبشرين ومنذرين

ويستفاد من ذلك: احلكمة يف  . حيصل ما يفتنهم كانوا على دين واحد دين اإلسالم فقبل أن )) أمة واحدة

ويستفاد من ذلك: أن  . )) فبعث اهللا النبيين مبشرين ومنذرين ((إرسال الرسل وهو التبشري واإلنذار؛ لقوله: 

   , قال السفاريين يف عقيدته )) فعبث اهللا النبيين ((؛ لقوله:  ؛ وإمنا هي فضل من اهللا النبوة ال تنال بالكسب

         بالكسب والتهذيب والفتوة              وال تنال رتبة النبوة 

  األجل لمن يشاء من خلقه إلى األجل       فضل من المولى لكنها 

ألتباع ويستفاد من هذه اآلية الكرمية: أن أحق وصف يف التبشري إمنا هو  . فبعث اهللا النبيين )) ((والدليل هذا 

لدعام اآلن لكوم يقولون للداعية إىل النصرانية  وأما أخذ النصارى ـ قاتلهم اهللا ـ )) مبشرين ((؛ لقوله: الرسل

؛ وإال فاملسلمون املتبعون للرسل فهم أحق  ؛ فهذا عدوان وظلم منهم وغفلة ونوم من املسلمني يسمونه مبشرا



ويستفاد من  . ؛ طيب ؛ أما أولئك فإن أحق وصف هلم أن نقول هم منصرون أو مضللون الناس ذا الوصف

؟ ألن  ؟ كيف هذه اآلية الكرمية: أن الشرائع اليت جاءت ا الرسل تنقسم إىل أوامر والنواهي، من أين تؤخذ

: أن الكتب نازلة من عند ويستفاد من اآلية الكرمية . اإلنذار عن الوقوع يف املخالفة والبشارة ملن امتثل وأطاع

؛ ألنه إذا كانت الكتب من  ويستفاد منها: علو اهللا سبحانه وتعاىل . )) وأنزل معهم الكتاب ((اهللا؛ لقوله: 

ويستفاد من اآلية الكرمية أيضا: أن  . ؛ ألن النزول يكون من فوق إىل حتت عنده نازلة لزم أن يكون هو عاليا

وإال  )) ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه ((؛ لقوله:  ية عند النزاعالواجب الرجوع إىل الكتب السماو 

؛ ألم  ويستفاد من اآلية أيضا رمحة اهللا عزوجل بالعباد حيث مل يكلهم إىل عقوهلم . لضاعت فائدة كتب املنزلة

أهوائهم لفسدت ولو اتبع الحق  ((وجل:  لو وكلوا إىل عقوهلم لفسدت السموات واألرض كما قال اهللا عز

؛ ولكن اهللا تعاىل بعث النبيني  كل إنسان يقول عقل عندي والصواب معي))  السموات واألرض ومن فيهن

ويستفاد من اآلية الكرمية: أن اخلالف بني الناس كائن  . وأنزل معهم الكتاب ليحكم بني الناس فيما اختلفوا فيه

وال يزالون مختلفين إال من  ((ويدل هلذا قوله تعاىل:  نعم )) هبين الناس فيما اختلفوا في ((؛ لقوله:  ال حمالة

هو  ((وقوله تعاىل:  )) رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك ألمألن جهنم من الجنة والناس أجمعين

ولو ال هذا ما قامت الدنيا وال قام اجلهاد وال قام األمر باملعروف  )) الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن

ويستفاد من اآلية الكرمية: أن أولئك الذين اختلفوا يف الشرع   . ملنكر ومل  الصادق من الكاذب نعمي عن اوالنه

: أن  ويتفرع على هذه الفائدة )) وما اختلف الذين من قبله إال الذين أوتوه ((؛ لقوله:  كانوا قد أوتوا الكتاب

ويستفاد من  . وكان عليهم ملا أوتوا الكتاب أن ال خيتلفوا )) إال الذين أوتوه ((؛ لقوله:  احلجة قد قامت عليهم

اختالف أمتي  (ضعف احلديث الذي يروى عن النيب عليه الصالة والسالم:  هذه اآلية الكرمية: الرد أو بيان

وال  ((؛ واالختالف ليس برمحة وهلذا قال:  فإن هذا احلديث ال يصح عن الرسول صلى اهللا عليه وسلم  ) رحمة

نعم دخول اجلميع حتت عفو اهللا رمحة حيث إن اهللا عزوجل مل ينتقم من  )) ون مختلفين إال من رحم ربكيزال



املخطئ فاملختلفون تسعهم الرمحة إذا كانوا جمتهدين ألن من اجتهد فأصاب فله أجران ومن اجتهد فأخطأ فله 

الكرمية: أن أولئك الذين اختلفوا وأنكروا  ويستفاد من اآلية أجر) أم أن نقول إن ذلك إن اخلالف بني األمة فال .

اليهود الذين علموا احلق واختلفوا يف الرسول عليه الصالة  )) بغيا بينهم ((احلق أن فعلهم بغي وعدوان؛ لقوله: 

؛ وكذلك الذين أنزل اهللا عليهم القرآن  ؛ الذين كفروا كفروا بغيا وعدوانا والسالم منهم من آمن به ومنهم من كفر

ويستفاد من هذا: أن خمالف للحق  . قريش وغريهم فاختلفوا فيه فإن املخالفني فيه إمنا خالفوه بغيا وعدوانامن 

بعد أن يتبني له فهو باغ وإن قال أنا ال أريد البغي وال أريد العدوان نقول إنك باغي إذا تبني لك احلق فالواجب 

ه املناسبة أود أن ما رتب على وصف معني من األحكام ؛ وذ ؛ وإال فإنك باغ عليك أن تتبعه وأن ال ختالفه

؛ لو أن أحدا لبس لباس النصارى أو  ؛ فإذا حصل البغي فهو بغي وإن مل ينوي الفاعل فإنه ال يشرتط فيه النية

، التشبه نفسه حصل نويت أم مل  ؟ نقول حصل التشبه لباس املشركني وقال أنا ما قصدت التشبه ماذا نقول له

فهو إذا هلذا ال يشرتط للتشبه قصد النية مادام أن الفاعل يعلم أن هذا من فعلهم أما إذا كان ال يعلم ؛ و  تنوي

فهدى اهللا الذين  ((؛ لقوله:  ومن فوائد اآلية الكرمية: رمحة اهللا عزوجل باملؤمنني . ما تشبه بهجيب أن يزيل علم 

: أنه جيب على املرء الذي هداه اهللا أن ال يعجب ومن فوائدها . )) آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه

أيضا بأمره الكوين  )) بإذنه ((مث قال:  )) فهدى اهللا ((؛ لقوله:  ، وأن ال يظن أن ذلك من حوله وقوته بنفسه

ومن فوائد اآلية الكرمية:  . ؛ ولو ال ذلك ما اهتدوا لكانوا مثل أولئك القوم الذين ردوا احلق بغيا وعدوانا القدري

ومن  . )) فهدى اهللا الذين آمنوا ((؛ لقوله:  ؟ من اهللا اإلمياء إىل أنه ينبغي لإلنسان أن يسأل اهلداية من من

؛ من أين تؤخذ؟ ألن اهللا علق اهلداية  فوائد اآلية الكرمية: أنه كلما قوي إميان العبد كان أقرب إىل إصابة احلق

فهدى اهللا الذين  ((؛  الوصف فكلما كان اإلنسان أقوى إميانا كان أقرب بإصابة احلقعلى اإلميان على هذا 

؛ وهلذا كان الصحابة رضي اهللا عنهم أقرب إىل احلق ممن بعدهم ال يف تفسري القرآن وال يف  )) آمنوا لما اختلفوا

ألن هداية إىل احلق علقت باإلميان ؛  ؛ الصحابة أقرب الناس إىل احلق أحكام أفعال املكلفني وال يف العقائد أيضا



خير الناس قرني ثم الذين يلونهم  (والشك أن الصحابة أقوى الناس إميانا يقول الرسول عليه الصالة والسالم: 

وهلذا ذهب اإلمام أمحد رمحه اهللا إىل أن قول الصحايب حجة ما مل خيالف النص فإن خالف )  ثم الذين يلونهم

 . إن خالفه صحايب آخر نظر يف الرتجيح أيهما أقرب إىل الصواب خيالف صحايب آخر، أو  النص فليس حبجة

 مره؛ ما هي صفة األذن، اإلذن نعميعين بأ))  بإذنه ((ويستفاد من هذه اآلية الكرمية: إثبات صفة اإلذن؛ لقوله: 

 . )) بإذنه : ((وكذلك )) فهدى اهللا ((؛ لقوله:  ويستفاد منها: إثبات األفعال االختيارية هللا . )) بإذنه ((

اهلداية ظاهرة يف أفعاهلم فإذا   أيضا نعم )) بإذنه ((و )) فهدى اهللا ((؛ لقوله:  ويستفاد منها: الرد على القدرية

؛ وإذا كان بإذنه دل ذلك على أن اهللا هو الذي  كان ذلك من فعل اهللا دل على أن اهللا هو الذي خلق أفعاهلم

يقولون إن العبد ال يتعلق فعله من اهللا يف حال من األحوال فهو الذي أراد فعله وهو الذي . والقدرية  شاء أفعاهلم

 لما اختلفوا فيه ((؛ لقوله:  ويستفاد منها: الرد على اجلربية أيضا . أوجد فعله استقالال عن اهللا سبحانه وتعاىل

؛ فهو حركات   اإلنسان جمرب على فعله،  فأضاف الفعل إىل من؟ إليهم واجلربية يقولون اإلنسان ما له فعل)) 

 نت اآلن تكتب غصبا عليك تكتب نعم؟ أ ، أغصان الشجرة باهلواء ما له يف اختيار أفهمتم كتحرك األغصان

ك، اآلن تضع الشريط املسجل غصبا علي ب لو تركت الكتابة غصبا عليك نعمجمرب على أنك تأخذ القلم وتكت

؛ والذين يقولون إنك تتكلم وتفعل  جنون يف احلقيقةمذهب اجلربية وهو هذا  اآلن أنا أكلمكم غصبا علي نعم

ومن   . صفاتك خملوقة هللا أي نعم بغري مشيئة اهللا وال قدرته هذا أيضا نوع من اجلنون؛ أنت خملوق هللا عزوجل

. وعندي سؤال: هل  إثبات املشيئة )) واهللا يهدي من يشاء ((؛ لقوله:  فوائد اآلية الكرمية: إثبات املشيئة هللا

؛ ألن املشيئة قسم واحد: ما شاء اهللا كان  ما تنقسم الشيخ :،  ال ما تنقسم الطالب :املشيئة تنقسم كاإلرادة ؟ 

ومن فوائد اآلية الكرمية: أن كل ما سوى الشرع فهو  . ؛ وتتعلق فيما حيبه اهللا وما ال حيبه وما مل يشأ مل يكن

ويستفاد منها أيضا: أن الشرع ال ضيق فيه وال اعوجاج، وال  . )) مستقيم إلى صراط ((؛ لقوله:  طريق معوج

ويستفاد منها: اإلشارة إىل الطرق الثالث اليت ذكر ها اهللا تعاىل يف سورة  . ، ومستقيم ؛ ألنه صراط واسع تعب



أنعم اهللا عليهم: ؛ وطريق الضالني؛ الذين  ؛ وطريق املغضوب عليهم الفاحتة وهي: طريق الذين أنعم اهللا عليهم

؛ وهذا أعين القول بأن  ؛ والضالون: النصارى وأمثاهلم ؛ واملغضوب عليهم: اليهود وأمثاهلم هم الرسل وأتباعهم

؛ أما ملا بعث الرسول عليه الصالة  الضالني هم النصارى أمثاهلم قبل أن يبعث الرسول عليه الصالة والسالم

؛ ألن اليهود كانوا مغضوبا عليهم حيث جاء عيسى  من قسم اليهود والسالم وكذبوه صاروا من املغضوب عليهم

فكذبوه بعد أن علموا احلق وبعد ما بعث عيسى واتبعوا النصارى وطال األمد ابتدعوا ما ابتدعوا من الدين فضلوا 

ضوب ؛ لكن ملا بعث حممد صلى اهللا عليه وسلم وكذبوه وأنكروه صاروا من قسم اليهود من املغ فصاروا ضالني

أم  (( )) أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم ((مث قال اهللا تعاىل:   . عليهم

ذه األمة حيث يسليها مبا يستفاد من هذه اآلية الكرمية: عناية اهللا عزوجل  ))...  حسبتم أن تدخلوا الجنة

اء يف السنة؛ فالرسول عليه الصالة والسالم ملا جاء ؛ وهكذا كما جاء يف القرآن ج ؟ نعم وقع بغريها وال ال

مه وعظمه أصحابه يشكون إليه يف مكة أخربهم بأن من كان قبلنا يوضع املنشار على رأسه وينصب به ما بني حل

 ؛ ويستفاد من اآلية الكرمية: أن اإلميان ليس بالتمين وال بالتحلي ؟ تثبيتا للمؤمنني . نعم مث ال يرده ذلك عن دينه

ويستفاد من اآلية الكرمية: حكمة اهللا عزوجل حيث يبتلي املؤمنني  .مؤمن أدخل اجلنة ال، البد من  ما تقول أنا

ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم  ((مبثل هذه املصائب العظيمة ويش ألجله؟ امتحانا حىت يتبني 

؟ وال نعرف طيب العود إال  ناه بالنار وال الأظن ما ال نعرفه زيف الذهب إال أذب))  والصابرين ونبلوا أخباركم

،  ؛ فعليك يا أخي بالصرب قد تؤذى على دينك إذا أحرقناه بالنار أيضا ما يعرف املخلص إال باالمتحان واالبتالء

، أثبت وانظر إىل ما حصل ألويل العزم من الرسل  قد يستهزأ بك ورمبا تالحظ؛ ورمبا تراقب ولكن اصرب، واصدق

؛ الرسول عليه الصالة والسالم كان ساجدا هللا يف آمن بقعة على األرض ساجد ما آذى  الة والسالمعليهم الص

أحدا وال شيئا يف آمن بقعة على األرض وهو مسجد احلرام فيأيت طغاة البشر يأتون باألذى والقذر سال الناقة 

ساجدا ؛ يبقى   عليه إال أولوا العزم؛ هذا أمر عظيم يعين ما يصرب يضعونه عليه وهو ساجد عليه الصالة والسالم



نفسيا إال  ؛ أنا أعتقد أن اإلنسان حىت تأيت ابنته الصغرية فاطمة تزيله عن ظهره فيبقى القوم يضحكون ويقهقهون

وعلى األقل خيتفي بدينه؛ لكن اصرب واحتسب واعلم أنه مهما كان األمر غاية ما هنالك من عصمه اهللا فسيمل 

ومن الناس من يقول آمنا  ((الصرب يف اهللا عزوجل انتقلت من دار إىل أيش؟ إىل خري منها املوت وإذا مت على 

أن اهللا مع  (( ال تكن هكذا اصرب واحتسب واعلم بـ )) باهللا فإذا أوذي في اهللا جعل فتنة الناس كعذاب اهللا

وأن لك أقواما من إخوانك يركبون ما حيصل  )) أن اهللا مع الصابرين ((و )) الذين اتقوا والذين هم محسنون

   فرد وفرد وفرد و فرد كونوا أمةمنك وإذا صربت شجعتهم وصربم؛ وتعلمون أن األمة أفراد إذا صلح 



، فقر،  ، أصام بأساء قلة مال وإعواض عظيم ، وخيرب أنه أصاب من قبلها وجل يسلى املؤمنني املهم أن اهللا عز

؟ وتأتيهم  ، ورمبا يقتلون كما كان بنو إسرائيل يقتلون األنبياء بغري احلق نعم ، يضربون، وجيرحون مضرة يف أبدام

اآلية الكرمية: أنه ينبغي لإلنسان أن ال يسأل النصر إال من القادر ويستفاد من هذه  . املخاوف عظيمة وزلزلوا

حتى يقول  ((؛ لقوله:  ويستفاد من هذه: فضيلة اتباع الرسل . )) متى نصر اهللا ((:  ؛ لقوله عليه وهو اهللا

 ويستفاد . )) متى نصر اهللا ((يتفقون على هذه الكلمة اليت فيها استدعاء النصر  )) الرسول والذين آمنوا معه

ويستفاد منها: حكمة اهللا حيث  . )) أال إن نصر اهللا قريب ((وجل؛ لقوله:  من هذه اآلية: متام قدرة اهللا عز

ويستفاد من هذه اآلية الكرمية: أن  . )) أال إن نصر اهللا قريب ((مينع النصر لفرتة معينة من الزمن مع أنه قريب 

 . ألن معىن اآلية: اصربوا حىت تدخل اجلنة أسباب دخول اجلنة نعم عزوجل من الصرب على البالء يف ذات اهللا

: اإلشارة إىل ما جاء يف احلديث الصحيح عن النيب عليه الصالة والسالم أنه قال:  ويستفاد من هذه اآلية الكرمية

: أنه ال ويستفاد من اآلية الكرمية ألن هذه مكاره ولكنها هي الطريق إىل اجلنة . ) حفت الجنة بالمكاره (

أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل  ((وصول إىل الكمال إال بعد جترع كأس الصرب؛ وهو من قوله: 

 )) أن تدخلوا الجنة ((ويستفاد من اآلية الكرمية أيضا: إثبات اجلنة؛ من قوله:  . )) ... الذين خلوا من قبلكم

مث قال اهللا  . ؛ فاجلنة للمتقني والنار للكافرين اجلنة وإما النار وقد سبق أن مآل اخللق إىل دارين ال ثالث هلما: إما

 يسألونك ((نشوف  )) يسألونك ماذا ينفقون ((درس الليلة:  أهذا مبتد يسألونك ماذا ينفقون )) ((تعاىل: 

 ((؛ والضمري يف قوله:  ؛ الكاف مفعول به والواو فاعل ؛ ؛ ويسألون فعل اجلملة فعل وفاعل ومفعول به ))

؛ وذا  ما اسم استفهام )) ماذا ينفقون ((؛ وقوله:  ؟ على الصحابة رضي اهللا عنهم يعود على من )) يسألونك

؛ وذا اسم موصول خربه؛ أ ؛ وعلى هذا نقول: ما اسم استفهام مبتد ؛ ومجلة تنفقون صلة املوصول اسم موصول

؛ فإن ألغيت صار هناك  ؛ والتقدير: ماذا ينفقونه؛ هذا إذا مل تلغى ذا صلة املوصول والعائد حمذوفوينفقون 

؛ وهو نقول: ماذا اسم استفهام مبين على السكون يف حمل نصب مفعوال مقدما لقوله: ينفقون؛  إعراب آخر



، طيب املعىن ال خيتلف على  ؟ نعم ؛ واملفعول هو ما سبق عرفتم ؛ والفاعل هو الواو وينفقون فعل مضارع

هل ينفقون  ، هل ينفقون ثيابا ، ؟ هل ينفقون طعاما ؛ والسؤال سألوا ما الذي ينفقون ويش ينفقون عرابنياإل

 ؛ طيب عن املنفق عن جنسه أو عن قدره أو عن ؟ السؤال هنا عن املنفق ال عن املنفق عليه دراهم ماذا ينفقون

  قل ما أنفقتم من خير فللوالدين ((رين مجيعا عن اجلنس والقدر قال اهللا تعاىل: ؟ الظاهر عن األم األمرين مجيعا

إن جعلت ما  )) فللوالدين ((؛ و  ما هذه موصولة وإن شئت فاجعلها شرطية )) ما أنفقتم(( ؛  هذا اجلواب

قد يبدوا لإلنسان يف  )) ما أنفقتم من خير فللوالدين ((؛  موصولة فهي اخلرب وإن جعلتها شرطية جواب الشرط

؛ يعين  ؛ عن ماذا ينفقون فيه ، ال عن ماذا ينفقون أول الوهلة أن اهللا سبحانه وتعاىل أجام عن ماذا ينفقون فيه

ألن حقيقة األمر أن الشأن كل الشأن أن يكون إنفاقك يف حمله؛  )) ما أنفقتم من خير فللوالدين ((أنه قال: 

؛ وبعض الناس ينفق يف شيء ال  ؛ وال ال؟ بعض الناس ينفق يف الشر اهتم أين تنفق؛  فأنت ال تم ماذا تنفق

))  فللوالدين واألقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل ((؛ وبعض الناس ينفق يف اخلري  خري فيه وال شر

ماذا  ((أيش؟  ؛ ألن السؤال عن أقول قد يبدوا لإلنسان من أول وهلة أن اجلواب وقع على غري وفق السؤال

؛ فهل هذا يكون من باب أسلوب احلكيم املعروف يف البالغة  )) فللوالدين ((؛ وجاء اجلواب:  )) ينفقون

؛ ولكنك عند  حيث كان هذا اجلواب ذه الصيغة إشارة إىل أنه كان ينبغي أن تسأل على من تنفق هكذا يبدوا

؛ ألن اجلواب عن السؤال  ا مطابقا وزاد عنه أو زاد عليهالتأمل يتبني لك أن اهللا عزوجل أجاب عن السؤال جواب

؛ ومادام  ، اخلري هو الذي ينفق ؟ اخلري من خري؛ إذا فما الذي ينفق )) ما أنفقتم من خير ((يفهم من قوله: 

، وقد  ، وقد يكون اخلري يف الفرش ، وقد يكون اخلري يف الثياب الذي ينفق اخلري فقد يكون اخلري يف الطعام

، جائع سيموت إن مل تطعمه وعار ما  ؟ لو جئت إىل إنسان مضطر جائع يكون اخلري يف الدراهم خيتلف وال ال

؛ ولو  ، معروف ابدأ بالطعام أول خري من الثياب ؟ الطعام ؟ الثياب وال الطعام عليه ثياب أبدا فما اخلري هنا

إىل الثياب ألن اجلو بارد وليس عليه إال ثوب  جئت إلنسان مل يصل إىل حد الضرورة إىل األكل لكنه يف ضرورة



؛ إذا يكون اهللا عزوجل قد أجاب عن ماذا ينفقون  ؟ نعم ، بالثياب واضح ؟ الثياب رقيق فما هو اخلري حينئذ

قد تقول: إن  . )) فللوالدين ((وزاد على اجلواب بذكر املنفق عليه يف قوله:  )) ما أنفقتم من خير ((بقوله: 

السؤال إسهاب وتطويل؟ فنقول إنه إذا كانت الزيادة مما تدعوا احلاجة إليه ويقتضيه حال السائل  الزيادة على

؛ وهلذا ملا سئل الرسول عليه الصالة والسالم عن ماء البحر  فليست إسهابا وال تطويال بل هي من متام اجلواب

، ما سئل عن احلوت  ئل امليتةمع أنه ما س ) هو الطهور مائه الحل ميتته (؟ قال:  متوضأ به ويش قال

الوالدين األم واألب واجلدة   ألن راكب البحر حيتاج إىل ذلك . الطهور مائه الحل ميتته ) (والسمك ؛ قال: 

اجلد؛ ألن اجلدة واجلد وإن مل يكونا والدين مباشرة فهما والدين لوالديك مها السبب يف حصول والديك ووالداك 

األقربني مجع أقرب  )) واألقربين ((؛ فيشمل الوالدين األقربني واألبعدين؛ وقوله:  هم السبب يف حصولك أنت

؛  ؟ األقرب العم ؛ وعم وابن عم ؟ األخ ؛ فأخ وابن أخ من األقرب وهو من كان أدىن إىل من غريه إىل املنفق

لو اجتمع ابن أخ وعم يف ؛ وهلذا اتفق أهل العلم على أنه  ،  األقرب ابن األخ وابن أخ وعم األقرب ابن األخ

فاتفق العلماء على  ) فما بقي ألولى رجل ذكر (مسألة فرضية فيقدم ابن األخ لقول النيب عليه الصالة والسالم: 

؛ ألم أرحام لكن األقرب  ؟ اجلواب: نعم ؛ طيب والقرىب دون األقربني هل هلم حق أن ابن األخ أوىل من العم

 )) فللوالدين واألقربين ((. وقوله:  حق، والكل يؤجر اإلنسان باإلنفاق عليهأوىل من األبعد وإال فالكل له 

؛ ولكن اإلنفاق على األبناء جاءت السنة بتقييده يف العدل حيث قال النيب  ، يشمل األبناء ؟ نعم يشمل األبناء

، أو أن يعطي فال جيوز أن يعطي الذكر ومينع األنثى ) اتقوا اهللا واعدلوا بين أوالدكم (: صلى اهللا عليه وسلم

، ومن اليتيم قال أهل  اليتامى مجع يتيم )) اليتامى ((  ، أو أن يعطي واحدا ومينع اآلخر. األنثى ومينع الذكر

هو ، يعين الصغري الذي مات أبوه هذا  ؛ واملراد به من مات أبوه ومل يبلغ نفرادإنه مشتق من اليتم وهو اإلالعلم 

؛ وإمنا أوصى اهللا به يف كثري من اآليات جربا ملا حصل له من االنكسار مبوت الوالد وهلذا إذا بلغ استقل  اليتيم

؛ وهو املعجم الذي ليس عنده مال؛ ومسي  مجع مسكني )) والمساكين ((وقوله:  . بنفسه فلم يكن يتيما



؛ ألنه سبق لنا عدة  واملسكني هنا يدخل فيه الفقري؛  ؛ فلهذا يسمى مسكينا مسكينا ألن الفقر أسكنه وأذله

، وإذا اجتمعا صار  ، وإذا ذكر الفقري وحده دخل فيه املسكني مرات إذا ذكر املسكني وحده دخل فيه الفقري

، والفقري واملسكني  ؛ وجتده القرآن أن الفقري قد يأيت وحده واملسكني قد يأيت وحدة الفقري أشد حاجة فيجتمعان

؛  يشمل املساكني )) للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم ((؛ ففي قوله تعاىل:  معانقد جيت

يا أيها الناس أنتم الفقراء  ((؛ ويف قوله:  يشمل املساكني )) فقراء يغنهم اهللا من فضله واإن يكن ((ويف قوله: 

: ؛ وهلذا قيدت وجل الغين فهو الفقري إىل اهللا عز، حىت  ، كل الناس حىت الغين ؟ كل الناس يشمل )) إلى اهللا

 (( . يدخل فيه الفقري وكذلك هنا )) فكفارته عشرة مساكين ((؛ ويف قوله تعاىل:  )) أنتم الفقراء إلى اهللا ((

من ابن السبيل؟ قال العلماء: هو املسافر الذي انقطع به السفر؛ ومسي ابنا للسبيل السبيل هو  )) وابن السبيل

؛ وهلذا يقال ابن املاء لطري املاء املالزم فيه طري  ، مسي ابنا له ألنه مالزم له وكل ما الزم شيئا فهو ابن له الطريق

السبيل ألنه غريب يف مكانه قد حيتاج وهو ال يعلم عن ؛ وإمنا خص اهللا ابن  ؟ ألنه مالزم له نعم يسمى ابن املاء

؛ ولكن هل تعطيه إذا سأل أو  حاجته وهلذا فابن السبيل إذا أراد أحد أن يتقرب إىل اهللا باإلنفاق فإنه يعطيه

؟ نقول هذا على وجهني: أحدمها أن تعلم أنه ال حيتاج كما لو كان غنيا تعرف أنه غين ومر  تعطيه وإن مل يسأل

تعرف أنه معوض  ه البلد عابرا فهذا ال حاجة إىل أن تعطيه حىت لو أعطيته لرأى أن يف ذلك نقيصة له؛ وآخرذ

؛ وثالث: تشك يف أمره فهذا إن أعطيته بعد سؤاله تقول ـ هل أنت حمتاج  حىت تعطيه وال شيء زوعليه أثر اإلعوا

وما تفعلوا من خير فإن  ((قال:   فأنت على خري.ج ـ فإنه خري وإال فال حرج عليك وإن أعطيته ظنا منه أنه حمتا 

ما تفعلوا  ((هذه اجلملة األخرية شاملة لكل خري هم سألوا ماذا ينفقون من أجل اخلري فعمم اهللا  )) اهللا به عليم

؛ ومجلة ((فإن اهللا به عليم))  ؛ وهلذا حذفت منه النون فعل الشرط))  تفعلوا (( ؛ و فما هذه شرطية )) من خير

؛ ألنه سبق لنا  بيان ما )) وما تفعلوا من خير ((؟  من بيانية بيان ملاذا )) من خير ((جواب الشرط؛ وقوله: 

بيان ملا؛  )) من خير )) (( فما تفعلوا من خير ((عدة مرات أن املوصول مبهم وكذلك أمساء الشرط مبهمة 



؛ إذا  ؟ استقام الكالم ؛ استقام الكالم وال ال وهلذا لو أنك حذفت ما وقلت: أي خري تفعلوا فإن اهللا به عليم

ما قال: وما تنفقوا من خري ليعم اإلنفاق  )) وما تفعلوا من خير ((بيان ملا؛ وقوله:  )) من خير ((فقوله: 

 )) فإن اهللا به عليم ((. وقوله:  علوا من خري فإن اهللا به عليموالعمل البدين والقول وكل شيء، كل شيء إن تف

ما فائدة اجلواب هنا مع الشرط إذا  . ، سرا كان أم علما أي ذا اخلري الذي تفعله قليال أو كثريا فإن اهللا يعلمه

مل به؟ الفائدة هو أن ما الفائدة من كون اهللا خيربنا بأنه عا )) وما تفعلوا من خير فإن اهللا به عليم ((قال قائل 

؛  ؛ فإذا فعلنا خريا فإن اهللا يعلمه وسوف أيش؟ جيازينا عليه نعلم أنه البد أن جيازينا عليه؛ ألن اهللا عدل ال يظلم

؛ نقول بل لنا فائدة وهو أنه إذا علمنا  ال تقل إن هذا اجلواب مل يطابق الشرط إذ ال فائدة لنا من كون اهللا يعلمه

اهللا تعاىل عدل ال يضيعه بل البد أن جيازينا عليه؛ وفيه أيضا فائدة كما سيأيت إن شاء اهللا يف  أن اهللا يعلمه فإن

اجلار  )) فإن اهللا به عليم ((قال:  ))كتب عليكم القتال  ((مث قال اهللا تعاىل:   الفوائد وهي اإلغراء واحلث.

أي  )) كتب )) (( القتال وهو كره لكم كتب عليكم ((  ، نعم ؟ بعليم متعلق مباذا))  به ((وارور يف: 

إن  ((وقوله تعاىل:  )) كتب عليكم الصيام ((؛ ومنه قوله تعاىل:  ؛ والكتب يف األصل مبعىن الفرض فرض

،  وجل ينقسم إىل قسمني: كتاب شرعي والكتب كتب اهللا عز )) الصالة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا

؛ والكتاب الشرعي قد يفعله املكتوب عليه وقد  أن يقع وال ميكن أن يتخلفالبد ؛ الكتاب الكوين  وكتاب كوين

قد يقاتلون  )) ((كتب عليكم القتالقد يصوم الناس وقد ال يصومون؛  )) كتب عليكم الصيام (( ال يفعله؛ فـ

رية هذه البد أن هذا الكتابة الكونية القد))  ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ((؟ وقد ال يقاتلون؛ لكن  نعم

،  كتابة أيش؟ كونية البد أن تكون؛ فالكتابة إذا نوعان: كتابة كونية  )) ((كتب اهللا ألغلبن أنا ورسليتكون؛ 

؛ والفرق بينهما: أن الكتابة الكونية البد من وقوع املكتوب فيها خبالف الكتاب الشرعية. الفرق  وكتابة شرعية

؛ ال  وأما الكتابة الشرعية فال تكون إال فيما حيبه اهللا مبا حيبه اهللا وما ال حيبه نعمق الثاين: أن الكتابة الكونية تتعل

 )) كتب عليكم القتال ((وقوله:  . ميكن أن يفرض اهللا على عباده ما ال حيبه بل كل ما فرضه فهو حمبوب إليه



، الب أا ال تأيت إال بني اثنني؛ وهذه الصيغة الغ ؛ والقتال مصدر قاتل أي قتال هو؟ قتال أعداء اهللا الكفار

يعود على القتال وليس يعود  )) وهو ((الضمري يف قوله:  )) وهو كره لكم ((؛ وقوله:  قاتل وشارك وما أشبهه

؛ وفرق  ؛ لكنهم يكرهون القتال حبسب الطبيعة البشرية على الكتابة فإن املسلمني ال يكرهون ما فرض اهللا عليهم

؛ فإن  ، فكراهة القتال أمر طبيعي ما فرض اهللا من القتال وبني أن نقول إننا نكره القتال بني أن نقول إننا نكره

؛ لكن إذا كان هذا القتال مفروضا علينا صار  اإلنسان يكره أن يقاتل أحدا من الناس فيقتله أو يصبح مقتوال

، وباعتبار أن   علينا يكون حمبوب إلينا؛ فباعتبار أن اهللا فرضه  حمبوبا إلينا من وجه ومكروها لنا من وجه آخر

؛ ومن أجل أن النفس تنفر منه وتكرهه وهو ثقيل عليها صار فيه هذا  النفس تنفر منه وتكرهه يكون مكروها إلينا

وال تحسبن الذين قتلوا في سبيل اهللا أمواتا بل  ((، صار الشهداء عند رم هلم أجرهم ونورهم  األجر العظيم

يرزقون فرحين بما آتاهم اهللا من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم أن ال أحياء عند ربهم 

؛ إذا  انتبه )) خوف عليهم وال هم يحزنون يستبشرون بنعمة من اهللا وفضل وأن اهللا ال يضيع أجر المؤمنين

حيب هذا القتال من حيث إن ؛ ألن اإلنسان  ؟ ال ، هل كراهة القتال تنايف صدق العبادة هل ينايف كراهة القتال

يأتون إىل رسول اهللا عليه الصالة والسالم يصرون أن يقاتل  ؛ وهلذا كان الصحابة رضي اهللا عنهم اهللا فرضه عليه

فريدهم أحيانا لصغرهم فيأسفون حىت إنه رد يف أحد بعض الصحابة الصغار قال يا رسول اهللا كيف تردين وأنت 

، فصارعه فصرعه فإذن له كل هذا  ، قال أبغى مصارعة خله يصارعين ن أصارعهوأنا اآلن أستطيع أ أذنت لفالن

أيضا عمرو ابن اجلموح رضي اهللا عنه كان أعرج فجاء يعين لزم بالقتال وكان أوالده  ؛ كذلك من حمبتهم للقتال

ه فقال له النيب عليه يقولون له ال خترج إن اهللا قد عذرك فجاء هو وإياهم إىل الرسول عليه الصالة والسالم وأخربو 

ـ اهللا اكرب ـ ملا رآه  )يا رسول اهللا إني أريد أو إني أحب أن أطأ بعرجتي هذه في الجنة ( الصالة والسالم فقال 

النيب عليه الصالة والسالم متعلقا بالقتال أذن له وقال ألوالده قوال يعين أنه إذا كان حيب أن خيرج فال متنعوه؛ 

؛ وكم من أشياء  فاحلاصل أن الصحابة رضي اهللا عنهم ما كرهوا القتال بعد أن فرضه اهللا بل أحبوه ألن اهللا فرضه



؛ اآلن احلج فيه مشقة من حيث كونه مشقة  اهللا تعاىل أمر به فيحبها ألن اهللا أمر ا يكرهها اإلنسان لو ال أن

 ((؛ بذل املال بالزكاة مثال اإلنسان جمبور على حب املال  قد يكرهه اإلنسان لكن إذا علم أن فيه رضى اهللا أحبه

و وجه االمتحان للعبادات اليت لكن إذا علم أن يف ذلك رضى اهللا هان عليه وهذا ه))  وتحبون المال حبا جما

، واملصدر  مصدر مبعىن اسم املفعول أي مكروه لكم )) كره (())  وهو كره لكم ((يكلف ا العبد؛ وقوله: 

يعين محل مبعىن حممول  )) وإن كن أوالة حمل فأنفقوا عليهن ((مبعىن اسم املفعول يأيت كثريا مثل قوله تعاىل: 

أي مردود؛  ) من عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو رد (عليه الصالة والسالم:  ؛ وقول الرسول الذي يف البطن

؟ حمل النصب على  اجلملة حملها من اإلعراب )) وهو كره لكم ((واجلملة هذه  مبعىن مكروه )) كره ((هنا 

وهي خير وعسى أن تكرهوا شيئا  ((  وجل: ، واحلال أن القتال كره لكم؛ ولكن شف التسلية من اهللا عز احلال

؟  عسى هذه هنا مبعىن الرجاء، أو مبعىن اإلشفاق، أو مبعىن التوقع، أو مبعىن التعليل يعين أربعة معاين نعم )) لكم

 ؟ هذه للتعليل واضح أو للرتجي ، تصله التعليل؟ لو قلت مثال: كل هذا الدواء عسى أن تربأ هذه ؟ تعليل تعليل

واهللا أعلم أقرب شيء أا لتتوقع أو أا للرتجية ما هو للرتجي اهللا الظاهر  )) وعسى أن تكرهوا ((؛ لكن هنا 

عزوجل ما يرتجى كل شيء عنده هني لكن للرتجية مبعىن أنه يريد من املخاطب نعم؟ أيش؟ أن يرجوا ذلك، أن 

 )) وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم ((يرجوا هذا؛ يعين معناه افعلوا ما هو كره لكم عسى أن يكون خريا 

؛ أحيانا يفعل اإلنسان شيئا من  ؟ واقع حىت يف األمور غري التعبدية ؛ وهذا الذي ذكر اهللا عزوجل هنا واقع وال ال

، أو ليت هذا مل حيصل   فإذا العاقبة تكون محيدة وحينئذ يكون كره شيئا  األمور العادية ويقول: ليتين مل أفعل

قل هل تربصون بنا  ((ألن املقاتل كما قال اهللا عزوجل آمرا نبيه:  وهو خري له. القتال كره لنا لكن عاقبته خري

؛ وإما الشهادة  ؟ إما النصر والظفر ما مها )) إحدى الحسنيين ((أنه البد من احلسىن  )) إال إحدى الحسنيين

أن وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى  ((، إذا فاملقاتل يف سبيل اهللا على خري  ؟ بلى أليس كذلك

وهذا أيضا كثريا ما يقع حيب اإلنسان شيئا ويلح فيه مث تكون العاقبة سيئة نعم؟ ؛  )) تحبوا شيئا وهو شر لكم



؛ ويصرب نفسه يف كل ما يناله مما يكرهه كل  واإلنسان مبثل هذه اآلية الكرمية يسلي نفسه يف كل ما يفوته مما حيبه

؛ وكل شيء يفوته  )) ن تكرهوا شيئا وهو خير لكمعسى أ( (شيء ينالك وأنت تكرهه فإنك تصرب نفسك 

وهذا هو الواقع ولو أن اإلنسان تأمل ما ))  عسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم ((ونفسك تطلبه تسليها فتقول 

سبحانه وتعاىل فهو  )) واهللا يعلم وأنتم ال تعلمون (مث قال: (  جيري حلياته اليومية لوجد يف ذلك شيئا كثريا.

سبحانه وتعاىل ال يقدر للمؤمن شيئا إال كان خريا له وال يوجب على املؤمن شيئا إال كان خريا له وال حيرم عليه 

شيئا إال كان خريا له؛ وال تقل ليت هذا مل حيرم، ليت هذا مل يوجب، ليت هذا مل يقع ال تقل هكذا، ال ال تقل 

؟ كل شيء حىت املستقبل الذي تظنون أنه  ويش يعلم )) لم وأنتم ال تعلمونواهللا يع ((هكذا ألن علمك قاصر 

هذا نفي مطلق لعلم اإلنسان؛ فهل نقول إن  )) وأنتم ال تعلمون ((؛ وقوله:  شر يعلم اهللا تعاىل ما فيه من اخلري

ان عدم العلم على وأن األصل يف اإلنسهذا النفي املطلق يراد به شيء معني أو نقول إنه نفي مطلق على األصل 

 ((؛ كما أن األصل يف صفة اهللا عزوجل العلم املطلق؛ فلله العلم املطلق وهلذا قال:  ؛ اجلواب هو هذا اإلطالق

؛ ما قال ال  مل يقيد هذا النفي مبعلول )) وأنتم ال تعلمون (( )) يعلم ((ومل يقيد هذا العلم مبعلول ))  يعلم

؛ وهلذا قال اهللا تعاىل:  ؟ عدم العلمفاألصل فينا إذا))  ال تعلمون (( احلاضر وال.ستقبل وال ال تعلمون تعلمون امل

واهللا أخرجكم من بطون أمهاتكم ال تعلمون شيئا  ((وقال:  )) وحملها اإلنسان إنه كان ظلوما جهوال ((

 )) فيهيسألونك عن الشهر الحرام قتال  ((  وجعل لكم السمع واألبصار واألفئدة لعلكم تشكرون ))

، من  ؟ بدل ويش الذي جارها )) قتال فيه ((؛  هذا جمرور بعن))  عن الشهر الحرام ((إعراب اجلملة هذه 

  أي أنواع البدل؟ 

  عليه يلفى أو كمعطوف ببل    مطابقا أو بعضا أو ما يشتمل 



؛ فهو بدل  ؛ لكن الشهر مشتمل عليه ، اشتمال ألن القتال ليس بعضا من الشهر ؟ اشتمال أي اخلمسة 

املراد اجلنس وحيتمل أن تكون أل للعهد الذهين ))  يسألونك عن الشهر الحرام ((؛ وقوله:  اشتمال من الشهر

؛ فأل هنا حيتمل أن تكون للجنس فتشمل كل األشهر األربعة احلرم؛ وحيتمل أن تكون  يكون املراد به شهرا معينا

عرفتم؟ طيب هل أل إذا دخلت على مفرد تكون للجنس فيشمل كل  للعهد الذهين فرياد ا أيش؟ شهر معني

هذه أل داخلة على مفرد واملراد؟  )) والعصر إن اإلنسان لفي خسر إال الذين آمنوا ((األفراد اجلنس؟ نعم 

؛ أو يسألونك عن الشهر املعين  يسألونك عن كل شهر حرام ميكن هذا ؛ فإذا ؛ يعين كل إنسان املراد اجلنس

؛ والقضية هي أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم أرسل سرية يف  م املعني الذي وقعت فيه القضية قتال فيهاحلرا

ال تفتح الكتاب إال ( السنة األوىل، سرية يف مجادي اآلخرة وأمر عليهم عبد اهللا بن جحش وأعطاه كتابا وقال 

خاص فلما مشى مسرية يومني فتح فقال مسعا وطاعة فذهب بسريته وهم حنو سبعة أش )بعد مسيرة يومين 

الكتاب وإذا فيه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يأمرهم أن يسريوا إىل خنلة بني مكة والطائف وأن يرتقبوا 

ا زلة من الطائف إىل مكة والعري ، يرتقبوا أخبار قريش وما حيصل منهم فصادفوا عريا لقريش نا أخبار قريش

فحصل بينهم قتال بينهم وبني هذه السرية فقتلوا منهم رجال واحدا وأسروا رجلني أطعمة وخضر وما أشبه ذلك 

وفر الرابع؛ ملا قتلوا هذا الرجل هم قتلوا هذا الرجل على أنه يف مجادى اآلخرة ولكنه تبني أنه كان يف أو يوم من 

حمرم ورجب  الطالب :؟  رجب ورجب أحد األشهر احلرم األربعة ألن أشهر األربعة احلرم وحسني يعدها علينا

؛ املشركون استغلوا هذه املسألة وقالوا هذا حممد يزعم أنه يطيع اهللا وأنه  نعم الشيخ :؛  وذو القعدة وذوا احلجة

؟ شاع اخلرب فضاقت صدور هذه  هذه كبرية وال ال يعظم حرمات اهللا وهذا أصحابه يقتلون الرجل يف أشهر احلرم

 ((ه ضاقت صدورهم ال حقهم حرج فسألوا النيب عليه الصالة والسالم السرية عبد اهللا بن جحش وأصحاب

؟ ألن هذا  ؟ وليسوا يسألونه هل القتال فيه حرام وال ال ويش احلكم )) يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه

شهر احلرم ؛ قالوا ألن القتال يف األ معلوم لكن يسألونه عن هذا القتال فيه ما حكم قتال فيه هكذا ذكر املفسرون



أمر معلوم ما أحد يسأل عنه؛ ولكن يف نفسي شيء ألن لفظ اآلية ال يساعده فإن الشهر احلرام إن قلنا إنه 

؛ وجه ذلك: إذا قلنا عن الشهر احلرام يعين عن الشهر  للجنس فظاهر جدا أن اللفظ ال يساعد على هذا املعىن

؛ وإن قلنا الشهر احلرام هو الشهر املعني الذي حصل  ال؟  ؛ صار سؤال عن هذا القتال املعني احلرم قتال فيها

؛ بقي عندنا كلمة قتال نكرة لو قال: عن الشهر احلرام القتال فيه لكان يساعد على  فيه القضية وهو شهر رجب

بدل من الشهر والشهر يراد به شهر معني فإنه من  )) قتال ((؛ لكننا قد نقول ملا كانت  ما ذكر املفسرون

أي يف الشهر  )) قتال فيه ((؛ وهلذا قال:  ؟ القتال يف ذلك الشهر املعني ضرورة ذلك أن يكون املراد بالقتال

؛ على كل حال الصحابة  ؛ ومل يسبق قتال يف شهر رجب إال ذلك القتال الذي حصل من هذه السرية املعني

ألوا النيب عليه الصالة والسالم والنيب عليه الصالة والسالم إذ سئل أحيانا جييب وأحيانا يتوقف رضي اهللا عنهم س

؛ وهلذا أجاب  ؟ من اهللا سبحانه وتعاىل يف هذه اآلية ماذا كان اجلواب من الرسول أو من اهللا  حىت ينزل الوحي.

 ؛ يعين من كبائر الذنوب وعظائم الذنوب شكقتال يف شهر احلرام كبري ال )) قل قتال فيه كبير ((وجل:  اهللا عز

 قل قتال فيه كبير ((، انتهاك حرمات اهللا من احملرمات فهذا من كبائر الذنوب  ؛ ألنه انتهاك حلرماا وهذا حمرم

وصد عن سبيل اهللا وكفر به والمسجد الحرام  ((ولكن انظر رمحة اهللا عزوجل لعباده شف التسلية للصحابة )) 

هذه تسلية للصحابة يعين لو وقع منكم هذه املسألة ))  منه أكبر عند اهللا والفتنة أكبر من القتل وإخراج أهله

؛ القتال كبري الشك لكن عند هؤالء الذين يعريونكم بذلك  فعند الذين يعريونكم ا ما هو أعظم وأكربالكبرية 

أن املشركني الذين عريوا النيب صلى  ، والشك ؟ نعم ؟ صحيح د عن سبيل اهللا أعظم نعمصما هو أكرب وأعظم؛ 

 د عن سبيل اهللاص (( دون عن سبيل اهللا ويقتلون الذين يلتزمون بسبيل اهللاصاهللا عليه وسلم وأصحابه بذلك ي

وسبيل اهللا طريقه املوصل إليه، والطريق املوصل إىل اهللا شيء واحد وهو شرعه الذي شرعه لعباده كما قال  ))

وإمنا مسي الشرع سبيل اهللا ألنه يوصل إىل اهللا وألن اهللا تعاىل  )) ي مستقيما فاتبعوهوأن هذا صراط ((تعاىل: 

؟  ؛ والنهائية ؛ االبتدائية هو الذي وضع ، والنهائية ؛ فإضافته إىل اهللا من ناحيتني: االبتدائية هو الذي وضعه



فأضاف اهللا  )) ير سبيل المؤمنينويتبع غ ((؟ نعم  هل مسى اهللا السبيل مضافا إىل غريه.  ؟ طيب يوصل إليه

، مضاف إىل اهللا أنه هو  السبيل إىل املؤمنني وليس يف ذلك تناقض فهو مضاف إىل املؤمنني باعتبار أم سالكون

د عن صو  ((قال اهللا تعاىل:   وجل. ؟ إىل اهللا عز الذي وضعه لعباده وهو الذي وهذا السبيل ينتهي إىل من

(( وكفر به والمسجد .  ؛ الكفر باهللا أعظم كبرية يفعلها املرء وال ال؟ نعم ؟ باهللا مبن))  سبيل اهللا وكفر به

 ((وال معطوفة على  )) به ((املسجد احلرام هنا معرتك يف إعرابه هل هي معطوفة على الضمري يف  )) الحرام

؟ طيب ما  ؛ كيف ؟ على سبيل اهللا أرين كيف ذلك؟ طيب أجبت بسرعة ما شاء اهللا يا خالد  سبيل اهللا ))

المها ك  الطالب : ، ؟ كالمها ؛ إذايصلح  الشيخ : يصلح الطالب :؟  ؟ ما يصلح يصلح وكفر به واملسجد احلرام

 عن سبيل اهللا ((:  : الرأي األول يقولون إنه معطوف على قوله وجاءت بقوالن جبن  ـ طيب فيه رأيان: الشيخ ـ 

هم الذين   ((؛ وهؤالء يستدلون بقوله تعاىل:  عن املسجد احلرام: وصد عن سبيل اهللا وكفر به وصد  يعين ))

:  ؟ عن املسجد احلرام فيكون عن أيش صدهذا ))  وصدوكم عن المسجد الحرام ((هذا كفر باهللا  كفروا ))

؛ لكن هذا املعىن الشك من حيث املعىن قوي إال أم يعين يلزم عليه أو  وصد عن سبيل اهللا وعن املسجد احلرام

ما هو معطوف ))  كفر ((أجنيب ألن ))  عن سبيل اهللا ((أجنيب من قوله:  )) وكفر به ((رد عليه أن قوله: ي

  انتبه خلها بعد األذان إن شاء اهللا ألن املسألة )) صد ((؟ على  ويش معطوف عليه))  سبيل اهللا (( على

 



ألن معطوف  )) وكفر به ((؛ فقد فصل بني املعطوف واملعطوف عليه أجنيب وهو قوله:  معطوف على سبيل

؛ وحينئذ ميتنع العطف عرفت؟ ميتنع العطف هذا مقتضى اللغة العربية أن املعطوف واملعطوف عليه  عليه ما سبق

يعن ليس معطوفا على ما عطف عليه ما ؛ ويش معىن أجنيب؟  أجنيب )) كفر به ((ال يفصل بينهما بأجنيب وهنا 

بعده إمنا معطوف على شيء سابق عليه واضح؟ نعم، طيب لكنه كما قلته قبل قليل املعىن يؤيده؛ لكن السياق 

 )) والمسجد الحرام ((؛ إذا يرتجح القول الثاين وهو أن قوله:  ألنه أجنيب من حيث السياق العريب مينعه

؛ وعلى  أي باهللا واملسجد احلرام نعم )) وكفر به ((وكفر به واملسجد احلرام  )) به ((معطوف على الضمري يف 

؛ اإلشكال  ؛ ولكن يرد على هذا القول إشكاالن ما هو إشكال واحد هذا فيكون هنا معطوفا على ضمري يف به

النحويني أنه ال ؛ واملعروف عند  ، بدون إعادة اجلار األول: أننا عطفنا على الضمري املتصل بدون إعادة اجلار

   ؟  ؛ ابن مالك أشار إىل هذا يف أي بيت جيوز أن تعطف عل الضمري املتصل ارور إال بإعادة اجلار

   ضمير خفض الزما قد جعال   وعود خافض لدى عطف على    

  مث قال: 

       في النظم والن الصحيح مثبتا   وليس عندي الزما إذ قد أتى  

؛  رمحه اهللا ال يرى وجوب إعادة حرف اجلر إذا عطف على الضمري ارور املتصل وعلى هذا فنقول ابن مالك 

؟ بأن وجوب إعادة اجلار إذا عطف على ضمري خفض متصل  ، زال اإلشكال األول مباذا زال اإلشكال هذا

.  ال األولهذه املسألة فيها خالف بني أهل العلم وابن مالك ممن يرى أنه ال جيب إعادة اجلار؛ إذا زال اإلشك

ويش  ؟ قد ال تتصور ويش معىن الكفر مبسجد احلرام )) وكفر به والمسجد الحرام ((اإلشكال الثاين: قوله: 

؟ نقول الكفر  ؟ الصد عن املسجد احلرام واضح لكن الكفر باملسجد احلرام ويش معناه معىن الكفر مبسجد احلرام

؛  ؟ كافر باملسجد احلرام كافر مبسجد احلرام وال معظم له نعم به ظاهر؛ الذي جيعل األصنام يف جوف الكعبة



؛  وجل أن جتعل األصنام يف جوف الكعبة ألنه ما آمن حبرمته وعظمته بل هذا من أعظم اإلهانة لبيت اهللا عز

طيب فإن قلت: اإلشكال يف املعىن األول وهو .  وعلى هذا يزول اإلشكال الثاينفهم كافرون باملسجد احلرام؛ 

اإلشكال الذي أوردنا هو أن العطف على ))  سبيل اهللا ((معطوفا على  )) والمسجد الحرام ((ون قوله: أن يك

؛ لكن أجاب  املعطوف عليه باألجنيب فيه إشكال من حيث إنه فصل بني املعطوف و )) عن سبيل اهللا ((قوله: 

؛ فيكون ليس  متعلق بصد )) سبيل اهللاعن  ((، أجابوا عن ذلك وقالوا: إن قوله:  الذين خيتارون هذا القول

وعلى هذا فتكون كأن اآلية: وصد  )) صد ((؟ يكون ليس بأجنيب من  ، يكون غري أجنيب أما فهمتم أجنبيا

؛ إذا ما  ؛ وحينئذ يزول اإلشكال متعلق عن بصد فكأنه منه فليس بأجنيب )) عن سبيل اهللا ((؛ فيكون  وكفر

؛ الوجه األول:  وجهان )) والمسجد الحرام ((لبحث أنه جيوز يف قوله: ؟ خالصة هذا ا خالصة هذا البحث

؛ والوجه الثاين: أن يكون  يعين: وصد عن املسجد احلرام )) عن سبيل اهللا ((أن يكون معطوفا على قوله: 

أن فيه تعظيما ملسئول الشهر كأن  اهللا أعلم.و ؛  أي وباملسجد احلرام )) (( وكفر بهمعطوفا على الضمري يف قوله: 

 )) قتال فيه ((؛ مث قال:  وهل هو ذوا شأن عظيم )) عن الشهر الحرام ((املسئول عنه هو الشهر نفسه يعين: 

وإال كان السؤال:  )) قتال ((أوال مث يبدل منه  )) شهر الحرام كون ((؛ هذا هو الفائدة من  الذي هو املقصود

 )) المسجد الحرام ((قوله:  )) وإخراج أهله منه ((احلرام نعم؟ طيب قوله تعاىل: يسألونك عن قتال يف شهر 

سبحان الذي أسرى بعبده  ((؛ لقوله تعاىل:  املسجد احلرام هو مسجد الذي فيه الكعبة هذا هو املسجد احلرام

آمنوا إنما المشركون يا أيها الذين  ((؛ ولقوله تعاىل:  وقد أسري به من احلجر ليال من المسجد الحرام ))

يدل على أن املسجد احلرام هو  )) فال يقربوا ((وقوله:  )) نجس فال يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا

؟ نفس املسجد الذي فيه الكعبة ألنه باالتفاق أنه جيوز للمشرك أن يصل إىل حدود احلرم حىت ال يبقى بينه  أيش

؟ احلدود  لكان املشرك ال جيوز أن يقرب أيش د باملسجد احلرام مجيع احلرمكان املرا ؛ ولو وبني احلرم إال أمنلة

ال الصحيح من احلجر لكن  الشيخ :؟  يقال إنه  أسري من بيت أم هاين السائل :. احلرم واألمر ليس كذلك



 . اكبعضهم الذين صححوا روايتني قالوا كان نائما يف بيت أم هاين مث استيقظ وذهب إىل هناك وأسري من هن

؛ وال  ؛ يعين املسجد ذي احلرمة والتعظيم احلرام فعال من احلرمة أو من التحرمي )) المسجد الحرام ((وقوله: 

إن اهللا  (خيفى على أحد حرمة املسجد احلرام؛ فإن الرسول عليه الصالة والسالم خطب يف عام الفتح وقال: 

وأخرب أا حمرمة منذ أن خلق السموات واألرض ال ي شوكها وال ينفر صيدها وال حيل القتال  ) تعالى حرم مكة

إن ترخص أحد بقتال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقولوا  (فيها حىت إن الرسول صلى اهللا عليه وسلم قال:

؛ ما أذن بالقتال يف مكة  موهذا من خصائص الرسول عليه الصالة والسال ) إن اهللا أذن لرسوله ولم يأذن لكم

وإنما أحلت لي ساعة من نهار  (ألحد إال للرسول صلى اهللا عليه وسلم وليس إذنا عاما بل إذنا مقيدا قال: 

: كانت باألول وهذه القصة فيها متثيل للحكم الذي نسخ مرتني ) وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها باألمس

؛ واهللا تعاىل ميحوا ما يشاء ويثبت؛ فهذه هذه من عظمة  نسخ الثاين حراما مث أحلت النسخ األول مث حرمت هذا

وهللا على  ((؛ ومن عظمة مكة أنه ال يصح إسالم أحد حىت حيج البيت ـ إذا كان قادرا ـ قال اهللا تعاىل:  مكة

دخلها ومن حرمتها: أنه ال ي))  الناس حج البيت من استطاع إليه سبيال ومن كفر فإن اهللا غني عن العالمين

؛ وجوبا عند كثري من أهل العلم إنك ما تدخل إال حمرما ولو كنت قد  أحد إال حمرما إما وجوبا وإما استحبابا

جتب عليه العمرة ولو كان قطيع  ؛ أو استحبابا على القول الراجح أن اإلنسان إذا أدى الواجب مل أديت الواجب

؛ ومن حرمة مكة: أن الناس كلهم يتجهون  وصف حديث العهد مبكة املكرمة أو مبكة على األصح ألن املكرمة

فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم  ((؟ كل الناس يتجهون إىل الكعبة  إليها يف صالم وال ال

؛ ومن حرمتها: أن من وجد فيها لقطة ال حيل له أخذها إال إذا كان يريد إنشادها أبد  )) فولوا وجوهكم شطره

ما أ؛  ملدة سنة مث تكون ملكا لك جتد فيها لقطة ما تأخذها، الذي غريها لك أن تأخذها لتنشدها، لو  اآلبدين

؛ ولكن من يأخذها وهو الزم ينشد عليها أبد اآلبدين  إال أن يريد ينشدها أبد اآلبدين فخدهامكة فال تأخذها 

 (ل الرسول عليه الصالة والسالم: ؛ لقو  حىت لو مات يوصي من بعده أن ينشدوا عنها نعم؟ وإذا ماتوا ينشدون



؛ واحلكمة يف هذا أنك إذا علمت أنك أخذت هذه اللقطة  إال ملنشد دائما)  تحل ساقطتها إال لمنشد ال

؟ أنت يف عافية إذا مل تأخذها أنت وال الثاين وال الرابع فصاحبها  يلزمك أن تنشد عنها أبد اآلبدين هل تأخذها

؛ وهلا خصائص كثرية ذكرها الذين صنفوا يف هذا الباب يف تاريخ مكة كاألزرقي  إذا فقدها رجع إليها فوجدها

 نأخذ ونؤدي إىل الشرطة السائل :,  ىل هلذا املسجد باحلرام نعم؛ ولكن كل هذا مأخوذ من وصف اهللا تعا وغريه

ياء فإا تربئ هذه إذا كان هناك من جهة والة األمور، من جهة والة األمور من يتلقى هذه األش الشيخ :؟ 

من أهل مسجد احلرام؟ الرسول ))  إخراج أهله منه ((شف الكالم  وإخراج أهله منه )) (( . ذمته أي نعم

وما كانوا أولياءه  ((عليه الصالة والسالم واملؤمنون هم أهله كما قال اهللا تعاىل يف سورة األنفال عن املشركني: 

إخراج  ((؛ وهلذا قال:  م هم النيب عليه الصالة والسالم ومن اتبعهأهل مسجد احلرا )) إن أولياءه إال المتقون

وهي حجة ظاهرة على أن هؤالء الذين أخرجوا الرسول عليه الصالة والسالم وأصحابه ليسوا أهال ))  أهله

لنوح ، وقال اهللا  ؛ إذا هذا يشبه مانعا من موانع اإلرث مر عليكم وهو أن الكافر ال يرث املسلم للمسجد احلرام

كذلك الذين يف مكة وليسوا مسلمني ليسوا من أهل مكة ليسوا أهال ملسجد ))  إنه ليس من أهلك (عن ابنه (

وإن كانت يف نفوس بعض الناس  أكرب عند اهللا نعم )) وإخراج أهله منه أكبر عند اهللا (( ، أهله املؤمنون احلرام

، وصد عن  اآلن : صد عن سبيل اهللا ، وكفر باهللاشف  احلرام لكنها عند اهللا أكرب نعم أهون من القتل يف

؛ هذه أكرب عند اهللا من  ، وإخراج أهله منه أربع مسائل عظيمة جدا ، أو كفر باملسجد احلرام املسجد احلرام

؛ ممكن أن نقول إا  الفتنة يعين الشرك )) والفتنة أكبر من القتل (( ؛ شيء آخر: من؟ من القتل يف شهر احلرام

إذا  )) وصد عن سبيل اهللا ((الفتنة صد الناس، إن الفتنة صد الناس عن الدين لكنها قد سبقت يف قوله: 

تل الذي حرمه اهللا إال باحلق ؛ يعن الفتنة وهي الشرك أعظم من القتل، شرك باهللا أعظم من الق فالفتنة هي الشرط

؛ هذا  السالم؛ ألنه أعظم الظلم وأعظمه: أن جتعل هللا ندا وهو خلقككما أخرب بذلك النيب عليه الصالة و   نعم

اجلواب نعم  ؟ هل جاء يف القرآن يف الفتنة مبعىن الشرك )) الفتنة أكبر من القتل ((؛  أعظم الذنب وأظلم الظلم



أو ال تكون فتنة هذه فصد عن سبيل اهللا حمتمل؛ ))  وقاتلوهم حتى ال تكون فتنة ويكون الدين هللا ((مثل: 

أتدري ما الفتنة؟ الفتنة " قال اإلمام أمحد: ))  فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة ((لكن قال: 

لبه شيء من الشرك من الزيغ الشرك لعله إذا رد بعد قول الرسول صلى اهللا عليه وسلم أن يقع في ق

، كل  رب من القتل فالشرك أعظم من قتل النفس وأعظم من قتل النفس يف أشهر احلرمنعم الفتنة أك " فيهلك

؛ األشياء املخلوقة ليس هلا  ، من تعظيم اهللا شيء حمرتم من زمان أو مكان أو شخص فإمنا هو من تعظيم اهللا

جعلها حمرتما ؟ اهللا، فاألشهر احلرم من الذي  وجل نعم حرمة يف حد ذاا لكنها حرمة من جهة اتصاهلا باهللا عز

وال يزالون يقاتلونكم  (( . أعظم من القتل يف أشهر احلرم نعم؛ فيكون الشرك باهللا  إذا حترميها من تعظيم اهللا

اهللا أكرب ـ الكفار حريصون على أن خيرجونا من ديننا حىت وإن عرضوا  )) حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا

والقتال هو أن يالقي كل  )) يقاتلونكم ((؛  ؟ االستمرار هذه تفيد أيش))  وال يزالون ((رقام لسيوفنا شف 

؛ ولكن شف كلمة  واحد اآلخر بالسيف ليقتله يعرضون رقام لقصف رؤوسهم حرصا على أن يردونا عن ديننا

؛ لكن هم  هذا ال حيصل إن شاء اهللا تعاىل تفيد أم لن يستطيعوا إن ولكن ما هو حاصل))  إن استطاعوا ((

حريصون غاية احلرص على ردنا عن ديننا حىت كانوا يعذبون الذين يسلمون يف عهد من صغارهم يعذبوم يف 

حر الرمضاء يف الشمس يلقون عليهم الصخراء يف احلارة لعلهم يرجعون عن دينهم ولكن ال يرجعون هم ثابتون 

؛ وهل هذا أيضا صفة لليهود والنصارى  عن ديننا ال يزالون يقاتلوننا حىت يردونا ؛ هؤالء املشركون صامدون

 )) ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا ((نعم  الشيخ :،  نعمالطالب : ؟  بالنسبة لنا

و تكفرون كما  ودوا ل ((؟ نعم كما قال اهللا تعاىل يف سورة النساء:  ؟ هذا يف أهل الكتاب؛ يف املنافقني نعم

يعين إذا مجيع أصناف الكفرة من أهل الكتاب واملشركني واملنافقني كلهم يودون أن  )) فتكونون سواءكفروا 

؛ كل إنسان يود شيئا فإنه مبقتضى الطبيعة البشرية حياول  وجل املسلمني يرتدون على أدبارهم ويكفرون باهللا عز

وال يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم  ((؟ أن يتحقق ذلك الشيء بكل وسيلة إما بالسالح كما يف قوله:  أيش



وهم قد ال يبوحون مبا يف نفوسهم لكنهم  كما يف حال املنافقني وغريهم نعموإما باإلغراء واخلداع  عن دينكم )) 

شياطني اإلنس يأتون إىل املسلمني بأمور يتفتت ا دينهم حىت يكون كنافقاء الريبوع لو سقطت عليه بيضة 

؛  ؛ وهم قد ال يقول لك تعال اكفر لكن  تلون عليك أشياء أشياء من املعاصي ةخلرقته ومل تنكسر البيض

إن المعاصي بريد  " ؛ وهلذا قال أهل العلم: ، تفتته ،تنقضه شيئا فشيئا حىت يزول بالكلية املعاصي تفتت اإلميان

 حىت يهوي إىل النار ـ والعياذ باهللا ـ ؛ ينزل اإلنسان إليها دركا ردكا ؟ اليت ترسل إليه ويش معىن بريده"  الكفر

إذا تتلى  ((فاملعاصي ال تظنوا املسألة هينة بنسبة املعاصي، املعاصي تؤثر على القلب وانظر إىل قول اهللا تعاىل: 

ران على القلب ما كان يعصي ))  عليه آياتنا قال أساطير األولين كال بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون

؛ يقول لك إما حليلولة  ة حىت صار عن أعظم الكالم وأفضل الذكر يقول عنه إنه أساطري األولنيأعماهلا السيئ

؛ وعلى كل حال فأهل الكفر من  ، وإما جلحود عظمة هذا القرآن بينهم وبني الوصول إىل عظمة هذا القرآن

ون ذلك ألم يعلمون ما يف قيام ، يود اليهود والنصارى واملشركني واملنافقني كلهم يودون منا أن نرتد عن ديننا

؛ الدين اإلسالمي لو قام حقا ما بقي على وجه األرض أحد من الكفار؛  الدين اإلسالمي من القضاء عليهم

وهلذا هرقل ملا أخربه أبو سفيان مبا كان للرسول عليه الصالة والسالم من الصفات واألخالق والدين الذي يدعوا 

،  يف ذلك الوقت يف امللك) ن ما تقول حقا فسيملك ما تحت قدمي هاتين لئن كا(  ؟ قال إليه ويش قال

؛ هذا امللك يقول  ؛ الروم والفرس يف ذلك الوقت مثل روسيا وأمريكا يف وقتنا هذا أعظم دولتني ملك من؟ الروم

سلم لى اهللا عليه و ذلك وهو على مملكته ويف عاصمته ويقول ذلك وهو يؤمن بأن ملكه سيزول بدين حممد ص

فرؤساء الكفر اليوم كرؤساء الكفر األمس يعرفون أن الدين اإلسالم لو قام ما أبقى هلم باقية ولذلك حياولون  نعم

، واحلقيقة أننا  وبكل وسيلة أن يقضوا على الدين اإلسالم وذلك لصد أهله عنه بشىت الوسائلمن كل طريق 

 ؛ ولكن األمل باهللا عز ا املسلمون من أجلهم حىت ضاعوا، وال  حاجة إىل ذكر األشياء اليت اخندع  اخندعنا م

؛ ألن الداعية مهما كان  وجل أن اهللا سيعيد هلذا الدين مده على أيدي الشباب الصاحلني مع العلم وغدارة العلم



، وكيف  هنالك علم يعتمد عليه اإلنسان فشل ، إذا مل يكن قويا يف الدعوية إذا مل يكون له علم فإنه يفشل

؛ إذا دعى إىل اهللا بدون علم أدىن واحد من الناس يقف أمامه ويوقف يورد  وجل بدون علم دعوا إىل اهللا عزي

؛ وهلذا ال أرى أن اإلنسان يدعوا  ، ازام شديد ، ازام عليه الشبهة فيقف؛ وإذا وقف الداعية فالنكبة عظيمة

شف  )) إن استطاعوا ((؛ قال اهللا تعاىل:  تكون وخيما، مبا كان يعلم خاصة وإال فإن العاقبة  إال مبا كان يعلم

مث قال   . اجلملة شرطية هذه تقيد ما سبق يعين أم لن يستطيعوا ذلك لكن هم ال يزالون يقاتلونكم حىت يردوكم

 )) (( ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا واآلخرة ((اهللا تعاىل: 

يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن  ((هذه البنية هلذه الكلمة تشكل إذا قارنتها بقوله تعاىل:  )) دمن يرتد

؛  ، ليس فيها إشكال نقول: ال إشكال فيها نعم))  من يرتدد ((وهنا قال:  )) من يرتد ((كيف قال:   )) دينه

؛ وعلى هذا فيجوز إذا  جائز ليس بواجب ، اإلدغام إدغام جائز ال واجب))  ارتد( (ألن اإلدغام يف قوله: 

 جيوز أن تقول يرتد وأن تقول يرتدد وسيأتينا إن شاء اهللا تعاىل يف األلفية يف باب اإلدغام حكم ذلك جزمت يرتد

؛  الدين يطلق على معنيني ؟ ما هو الدين))  عن دينه ((شف  )) من يرتدد منكم عن دينه ((؛ وقوله: 

؛  ؛ الدين يطلق على معنيني ؛ والثاين: املكافئة على ذلك العمل صاحبه عليه املكافئة أحدمها: العمل الذي أراد

اليوم  ((؛ فمن األول الذي يراد به العمل قوله تعاىل:  ؛ والثاين: املكافئة على ذلك العمل أحدمها: العمل

؟  ؟ العمل كذا ما هواملراد بالدين  )) أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم اإلسالم دينا

وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم  ((وقوله:  )) مالك يوم الدين ((ومن الثاين قوله تعاىل: 

من يرتدد منكم عن  ((؛ وهنا  فاملراد بالدين اجلزاء على العمل )) ال تملك نفس لنفس شيئا واألمر يومئذ هللا

حيث أضافه إىل الدائن ألن إضافته إليه توجب ))  عن دينه ((؛ وتأمل قوله:  ل؟ العم من أي املعنيني )) دينه

، هذه  ، هذا ولدك ؛ كما لو قلت هذا مالك ؟ ال يف دينه يفرطيعين يقول هذا دينك هل اإلنسان  إغراءه به

فهو  لك نعم؟ أي نعم منسوب  ؟ وشدة احملا رة عليها ألنه سيارتك إضافتها إىل نفسك توجب اإلغراء ا نعم



 )) ومن يرتدد منكم عن دينه )) (( عن دينه ((لكنه قال:  ؛ نعم أبلغ مما لو قال: ومن يرتدد منكم عن الدين

؛ وهلذا  يعين فاحتفظوا  به وال يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم )) ((كما يف قوله أيضا يف األول: 

، فسب الدين كفر، سب دين اإلسالم كفر بدين  من أهله من تربأ من هذا الدين وشتمه والعياذ باهللا فليس

 ((يسبه أبدا هو دينه رأس ماله؛ وقوله: ؛ ألن اإلنسان الذي يعتنق دين اإلسالم ويعتقده دينا ما ميكن  اإلسالم

 ((هنا الفاء عاطفة وميت معطوفة على  )) ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر )) (( فيمت وهو كافر

؛ أما يف القرآن  ، ثالثة أوجه ه؟ أو ثالثة ؛ ويف غري القرآن كم جيوز فيها من وج )) يرتدد (( نعم )) يرتدد

؛ فالرجوع عن اٍإلسالم كفر ألنه ليس  حال )) وهو كافر ((مجلة  )) فيمت وهو كافر ((فيقتصر على قراءة 

فيمت  ((ئد إن شاء اهللا تعاىل. وقوله: هنالك واسطة بني اإلسالم والكفر خالفا للمعتزلة كما سيأيت يف الفوا

هذا القيد يقيد به كل نص دل على أن املرتد كافر نعم دل على أن الردة حتبط األعمال، كل نص  )) وهو كافر

؟ أنه إذا مات على الردة فلو فرض أن أحدا ارتد  ؛ ما هو القيد يدل على أن الردة حتبط األعمال يقيد ذه اآلية

صار ال يصلي وعزم على أن ال يصلي وكان باألول يصلي إن مات على عدم الصالة حبط عن اإلسالم مثال 

عمله السابق وإن هداه اهللا وصلى فإن عمله السابق ال يهدر يبقى متاما حىت لو كان قد أدى احلج قبل ردته فإنه 

يا مث ارتد عن اإلسالم مث عاد ؛ حىت قال العلماء إن الرجل لو كان صحاب إذا عاد إىل اإلسالم ال يلزمه إعادة احلج

إىل اإلسالم هل تبطل صحبته؟ ال، ما تبطل، ال تبطل على الصحيح كما مر علينا يف    نعم؟ واحلاصل أن هذا 

فأولئك حبطت  ((وقوله:   . القيد يعترب قيدا يف مجيع النصوص املطلقة الدالة على أن الردة حتبط األعمال

والعياذ باهللا ـ حتبط يف الدنيا ما ال ينتفعون ا وال جيزون عليها؛ ألن األعمال هلا  )) أعمالهم في الدنيا واآلخرة

من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه  ((كما قال تعاىل:   جزاء يف الدنيا وهلا جزاء يف اآلخرة

؛ هؤالء الذين  ا جزاء اآلخرةهذولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون))  ((هذا جزاء الدنيا ))  حياة طيبة

 وأولئك أصحاب النار ((؛  ارتدوا حتبط أعماهلم يف الدنيا واآلخرة ومع ذلك يف اآلخرة ال يسلمون من العقاب



 ((أصحاب النار يعين مالزمون هلا ألن صاحب الشيء هو املالزم له فهم أصحاا املالزمون هلا اخلالدون فيها  ))

؛ ألم كما  ، أبد اآلبدين ال تفىن وال يفنون بل يعذبون فيها دائما وأبدا ؟ نعم أبد اآلبدين )) هم فيها خالدون

فذوقوا  ((؛ بل يقال هلم:  أفنوا حيام الدنيا بالكفر والشرك حيام اآلخرة تكون كلها عقابا وعذابا والعياذ باهللا

أدعوا ربكم يخفف عنا  ((ولون حلضرة جهنم: وما العذاب خيفف عنهم حىت إم يق))  فلن نزيدكم إال عذابا

إن الذين آمنوا والذين هاجروا  ((:ال اهللا تعاىلق  . ولكن ال ميكن هذا ـ نسأل اهللا السالمة )) يوما من العذاب

،  : التصديق اإلميان يف اللغة )) إن الذين آمنوا ((انتبه  )) وجاهدوا في سبيل اهللا أولئك يرجون رحمة اهللا

فإن اإلميان : ؛ وأما يف الشرع  أي مبصدق يقولونه إخوة يوسف ألبيهم))  وما أنت بمؤمن لنا ((قال اهللا تعاىل: 

، هذا اإلميان ليس جمرد اإلميان؛ وهلذا أبو طالب كان مصدقا بالرسول  هو التصديق املستلزم للقبول واالنقياد

بل ما جاء به الرسول عليه الصالة والسالم ومل يذعن له وينقد ؟ ألنه مل يق صلى اهللا عليه وسلم وليس مبؤمن ملاذا

؛  أي صدقوا مبا جيب اإلميان به مع القبول واالنقياد )) فالذين آمنوا ((له وعلى هذا فليس مبؤمن ليس مبؤمن؛ و 

مل تكلمه؛ وله  ، ومنه هجرت فالنا إذا اهلجر يف األصل الرتك يف اللغة، اهلجر يف اللغة الرتك ) هاجروا) ((وقوله: 

 (وجل كما قال النيب عليه الصالة والسالم:  ؛ أما العام فهو هجر ما حرم اهللا عز ، وخاص معنيان: عام

؛ واملعىن اخلاص: أن يهجر اإلنسان بلده ووطنه هللا ورسوله  هذا مبعىن العام)  المهاجر من هجر ما نهى اهللا عنه

نسان فيه دينه فيهاجر من أجل إقامة دين اهللا، محاية لدينه هو بأن يكون هذا البلد أو هذا الوطن ال يقيم اإل

من كانت هجرته إلى اهللا ورسوله فهجرته  (وجل كما جاء يف احلديث الصحيح:  بنفسه ونصرة لدين اهللا عز

الذين  ((؛  ) إلى اهللا ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه

 والذين هاجروا وجاهدوا ((؛ وقوله:  املراد باملراد باملهاجرة هنا ما يعم املعنيني: العام واخلاص )) وهاجروا آمنوا

ولكنه يف اجلهاد ما أعيد  )) والذين هاجروا ((قال:  )) الذين آمنوا ((شف تأمل أعيد املوصول بعد قوله:  ))

؛ وذلك ألن اهلجرة واجلهاد عمالن مبنيان على اإلميان وأما اإلميان فإنه هو أصل  ما قال: والذين جاهدوا



؛  نعم وأما اهلجرة واجلهاد فهما عمالن متفرعان عنه )) إن الذين آمنوا ((؛ وهلذا جعله منفردا وحده  األصول

والذين ال  ((تعاىل:  اجلهاد هو بذل اجلهد ألمر مطلوب واجلهد معناه الطاقة كما قال )) جاهدوا ((وقوله: 

؛ وإال كل  ، هذا الغالب ، وهو يغلب على بذل اجلهد يف قتال األعداء أي إال طاقتهم يجدون إال جهدهم ))

؛ ولكن ال  شك ؛ وهلذا جهاد النفس جهادا، جهاد النفس جهاد بال أمر شاق تبذل فيه الطاقة فإنه جهاد

رجعنا من الجهاد األكبر  لسالم ملا رجع من تبوك قال: (صحة للحديث الذي يذكر أن الرسول عليه الصالة وا

؛ ولكن  يعين جهاد النفس هذا ماله أصل ) من الجهاد األصغر إلى الجهاد األكبر ) ( إلى الجهاد األصغر

؟ يف قتال الكفار  ؛ أما اجلهاد باملعىن اخلاص فهو بذل اجلهد يف قتال من الشك أن النفس حتتاج إىل جماهدة

ما حيمل عليه: إن كان احلامل على ذلك العصبية واحلمية والشجاعة والرياء فإنه ليس يف سبيل اهللا وهو حبسب 

وإن كان احلامل عليه أن تكون الكلمة العلياء فهو يف سبيل اهللا قال النيب صلى اهللا عليه وسلم حني سئل عن 

من قاتل لتكون   (سبيل اهللا قال:  ، و يقاتل للشجاعة، ويقاتل لريى مكانه أي ذلك يف الرجل يقاتل للحمية

 )) وجاهدوا في سبيل اهللا ((إذا ذا يتحدد معىن قوله تعاىل:  ) كلمة اهللا هي العليا فهو في سبيل اهللا

أي لتكون كلمة  )) في سبيل اهللا ((جاهدوا مفعوهلا حمذوف للعلم به أي جاهدوا من؟ الكفار أو أعداء اهللا؛ 

، وجاهدت يف  يقال يف كذا، ولكذا، وبكذا؛ يقول مثال: جاهدت هللا، وجاهدت باهللا ؛ واعلم أنه اهللا هي العلياء

؛ والباء: الباء لالستعانة فتدل على أنك  ؛ فجاهدت هللا الالم لبيان القسم فتدل على األيش؟ على اإلخالص اهللا

؛ كما  ا يتعدى فيه احلدود؛ ويف للظرفية فتدل على أن ذلك اجلهاد يف ضمن شرع اهللا مل فعلت ذلك مستعينا باهللا

تقدم لنا قبل  )) في سبيل اهللا ((؛ وقوله:  ، ويف اهللا أي يف دينه ما خرجت تقول صليت هللا ويش بعد؟ وباهللا

؛ فمثال اإلضافة إىل اهللا   زمن غري بعيد أن السبيل مبعىن الطريق وأنه يضاف إىل اهللا تارة ويضاف إىل اخللق تارة

ومن يشاقق الرسول من  ((ومثال إضافته إىل اخللق: قوله تعاىل:  )) في سبيل اهللا ((: كثري كما يف هذه اآلية

أما إذا قلتم: ابن   )) للمؤمنين ((مضاف  )) سبيل )) (( بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين



املؤمنني ومرة شف سبيل  )) ويتبع غير سبيل المؤمنين (( السبيل مضاف إليه وليس مضافا نعم؛ ف السبيل

، وأما إضافته إىل اهللا فألن اهللا هو الذي شرعه وألنه يوصل  يضيف إليه أما إضافته إىل املؤمنني فألم سالكوه

))  إن الذين ((كلمة   )) أولئك يرجون رحمة اهللا ((قال اهللا تعاىل:   . إىل اهللا فهو مضاف إىل اهللا من وجهني

 ((و أألنه أوالء مبتدهذا اخلرب اجلملة ))  أولئك يرجون رحمة اهللا ((اخلرب؟  حتتاج إىل خرب ألن الذين امسها فأين

؛ فعندنا مجلتان: كربى، وصغرى؛ والصغرى فيها  ؟ خرب إن مجلة خرب املبتدأ الثاين؛ واجلملة نعم))  يرجون

وخربها هذه اجلملة  )) إن الذين آمنوا ((، اجلملة الكربى يف  ؟ نعم طيب ؟ وال ال مجلتان: كربى، وصغرى نعم

صغرى باعتبار  )) يرجون ((هذه صغرى باعتبار األوىل؛  )) أولئك يرجون رحمة اهللا ((الكربى؛ اجلملة الصغرى 

إذا قال قائل كيف هذا الرتكيب ملاذا مل يقل إن الذين آمنوا  ؟ )) أولئك يرجون رحمة اهللا ((؟  الثاين نعم أاملبتد

؟ قلنا ألن اإلشارة ملبتدأ جديد تدل على رفعة مقامهم  اهللا يرجون رمحة اهللا والذين هاجروا وجاهدوا يف سبيل

؛ مث إن تكرار املبتدأ جيعل اجلملة   )) أولئك يرجون رحمة اهللا (( السيما وأنه أتى باسم اإلشارة الدالة على البعد

يرجون رمحة اهللا أولئك يرجون ؛ كأنه قال: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا يف سبيل اهللا  كأا مجلتان

العلو والثاين: أن : أوال: اإلشارة إليهم مبا يدل على الرفعة و  ؛ فيكون يف ذلك تنويها بذكرهم من وجهني رمحة اهللا

 ((؛ وقوله:  ، جيعلها كاجلملتني فيكون بذلك توكيد على توكيد جيعل اجلملة الواحدة كاجلملتني أتكرار املبتد

الرجاء مبعىن الطلب يف حصول ما  يرجون رحمة اهللا )) ((؛  املراد بالرجاء هنا الطمع )) هللاأولئك يرجون رحمة ا

؟ الطمع فيما هو بعيد أو متعذر ؛ ومعلوم أن الرجاء الطمع مبعىن ما هو قريب ال  ؛ والتمين هو قريب هذا الرجاء

،  ؟ اإلميان قريبا منهم؛ ما هو الذي فعلوه ؛ وهؤالء فعلوا ما تكون الرمحة يكون قريبا إال بفعل ما يكون قريبا به

 ((؛ وهلذا قال:  ، وهجرة، وجهاد ؟ إميان ؛ فإذا مل يرجوا هؤالء رمحة اهللا من الذي يرجوها ، واجلهاد واهلجرة

؛ لكن رجل مقصر ال هجرة وال جهاد وال عمل إال القليل رجاءه أيش؟  هؤالء هم أهل الرجاء )) أولئك يرجون

؛ فهؤالء  ، يتمىن ولكن ما عنده شيء فهرس يعين ما عندهم شيءامل؛  التمين رأس مال املفهرسرجاءه يقولون 



، وترشده ويقول رمحة اهللا واسعة هذا حمل الرجاء؟ ال،  ، وتنهاه هم أهل الرجاء؛ أما الذي يرجوا يفعل املعاصي

   . يرجون رمحة اهللا مبا عملواإذا:  ن باهللا البد أيضا من أسبابه نعم؛ حسن الظ الرجاء البد من أسبابه



، وال يذلون ا على  ألم ال يغرتون بأعماهلم )) يرجون رحمة اهللا ((؛ كيف يف آية أخرى إمنا قال:  رمحة اهللا

 )) أولئك يرجون رحمة اهللا ((؛ وقوله:  ، ال أم معتمدون عليها متيقنون ثواا اهللا وإمنا يفعلوا وهم راجون

 الطالب :؟  هل املراد هنا بالرمحة الرمحة اليت هي صفته أو املراد بالرمحة ما كان من آثار رمحة اهللا وهو الثواب

؟  أيش )) يرجون ((؛ وعلى هذا فيكون  ، حيتمل: أولئك يرجون أن يرمحهم اهللا حيتمل معنيني الشيخ :،  حيتمل

؛ وقد  أي ما كان من آثار رمحته احتمال أن تكون رمحة اهللا ، أما ، يرجون أن يرمحهم ؟ الصفة الصفة وال الثواب

فجعل املفعول املخلوق جعله رمحة له )  أنت رحمتي أرحم بك من أشاء (ثبت يف احلديث أن اهللا قال للجنة: 

، أما الرمحة اليت هي وصفه فهي شيء آخر،  جعلها كاآللة ) أرحم بك (ألنه من آثار رمحة اهللا؛ وهلذا قال: 

قال   . ؟ يف جنته اليت رمحته ألن اهللا إذا رحم عبدا يدخله يف أي مكان ية حمتملة للمعنيني وكالمها متالزمانفاآل

؛ تقول قد يقول قائل: ما حمل ذكر اسم اهللا الغفور هنا  ؛ اهللا غفور شف مع ذلك))  واهللا غفور رحيم ((اهللا: 

؛ وهلذا  باألعمال الصاحلة قد حيصل منه شيء من التفريط؟ اجلواب: أن القائمة  مع أم قاموا بأعمال صاحلة

، وقال  ؟ أستغفر اهللا، اإلنسان ما خيلوا حنن إذا سلمنا من الصالة وحنن  يف صالتنا ماذا نقول أول ما نسلم

 ؛ )) استغفروا اهللا ((من عرفة قال:  اإلفاضةأما ذكر من ))  إن اهللا غفور رحيم ((؛  )) فإذا أفضتم ((تعاىل: 

؛ فلهذا  طيب الشاهد أنه هنا ذكر اسم الغفور أن هذه األعمال اجلليلة وإن قام ا إلنسان قد حيصل منه تقصري

فواضح مناسبتها ألن كل هذه األعمال اليت عملوا من آثار رمحته، فلله ))  رحيم ((؛ أما  )) واهللا غفور ((قال: 

: النعمة األوىل: أنه بني له العمل الصاحل من  نعم عظيمة سبحانه وتعاىل على العامل عمال صاحلا هللا عليه ثالث

؛ ما ظنك لو أن الناس تقوا  ؟ مبا أنزله من الوحي على رسله ، بأي وسيلة بينها ؟ نعم العمل غري الصاحل وال ال

 ؛ بل هي أعظم النعم يبنون لك ؟ هذه نعمة من اهللا عزوجل أن اهللا تعاىل أرسل إليك الرسل عميا ما يعرفون

، أضل أناسا أقوى منك زكاء وأمضى  نعمة ثانية عظيمة أن هداك هلا ألن اهللا تعاىل أضل أمما عن اإلسالم :ثانيا

؛ ثالثا: أن اهللا رتب على ما أنعم  وجل هذه نعمة عظيمة منك عزمية أضلهم عن اإلسالم وأنت هداك اهللا عز



؛ وهلذا كل هذا من مقتضى رمحته سبحانه  لعليك من اهلداية رتب لك الثواب اجلزيل، رتب لك ثواب اجلزي

سبحان ))  هل جزاء اإلحسان إال اإلحسان ((وتعاىل ومع هذا فاهللا عزوجل الذي أنعم علينا ذه النعم يقول: 

، هل جزاء اإلحسان العمل  اهللا ـ أنت احملسن علينا أوال و آخرا مث تقول ما جزاء إحسانكم إال أن أحسن إليكم

 ؛ وهذا مما يدلك على كمال رمحة اهللا عزوجل باخللق أنه ينعم مث يشكر املنعم عليه نعم اإلحسان الثوابإال جزاء 

، ينعم  ؛ ينعم ويثيب وجل سبحان اهللا ما أعظم اهللا عز))  إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا ؟ ((

اهللا اكرب ـ كل هذه من ))  ن سعيكم مشكوراوكا ((باهلداية بل ينعم بالبيان مث باهلداية مث بالثواب مث يقول: 

؛ اإلميان واهلجرة واجلهاد كلها من مقتضى رمحته لو ال رمحة اهللا ما حصل هذا ملن  مقتضيات رمحته جل وعلى

. ونرجع اآلن إىل استنباط الفوائد من اآليات السابقة حىت نكمل إن شاء اهللا الثمن يكون  آمن وهاجر وجاهد

 أمجلة مستقلة مبتد )) هم فيها خالدون ((مجلة مستقلة  )) أولئك أصحاب النار (( قادم.مراجعة يف الدرس ال

: أن الرسول عليه  من فوائد اآلية الكرمية )) يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه ((قال اهللا تعاىل:   . خرب

فوائدها: أن الرسول عليه الصالة ومن  . )) يسألونك ((؛ لقوله:  الصالة والسالم هو مرجع الصحابة يف العلم

قل قتال فيه   ((؛ وهلذا أجاب اهللا عن هذا السؤال  والسالم ال يعلم كل األحكام بل ال يعلم إال ما علمه اهللا

، وأم يندمون،  ومن فوائد اآلية الكرمية: اهتمام الصحابة رضي اهللا عنهم ملا يقع منهم من خمالفة . )) كبير

ألم سألوا الرسول ملا قاتلوا وصار كفار يعيبوم ))  يسألونك ((؛ لقوله:  هذه املخالفةويسألون عن حاهلم يف 

قل قتال فيه   ((، لقوله:  ومن فوائد اآلية الكرمية: أن القتال يف الشهر احلرام من كبائر الذنوب . صاروا يسألون

؟ فذهب أكثر أهل العلم إىل أا  وهذه اآلية الكرمية اختلف فيها أهل العلم هل هي منسوخة أو حمكمة )) كبير

ولكن القول الثاين أنه أن اآلية حمكمة وأن القتال  شهر احلرم كان حمرما مث نسخ نعم، وأن القتال يف األ منسوخة

 )) (( وقاتلوا المشركين كافة ((قوله تعاىل:  منسوخه ؛ دليل القائلني بأن يف األشهر احلرم ليس جائزا بل إنه حمرم

وما أشبه ذلك من العمومات الدالة على وجوب قتال  يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ))



؛ ومنها:  ؟ يف ذي القعدة يف شهر احملرم ؛ ومن أدلتهم: أن الرسول عليه الصالة والسالم قاتل ثقيفا مىت الكفار

؛ ولكن الذي يظهر يل أن القتال  ؟ يف رجب وهو شهر احلرام ؟ يف حمرم وال يف رجب غزوة تبوك مىت كانتأن 

؛ وجياب عن أدلة القائلني بالنسخ بأن اآليات العامة اآليات العامة كغريها من  يف األشهر احلرم باق واآلية حمكمة

قوله تعاىل: بعام خيصص ))  جاهدوا الكفار (())  اقتلوا المشركين ((؟  النصوص العامة اليت ختصص وال ال

وأما قتال الرسول عليه الصالة والسالم فإنه أجيب عنه بأن هذا قتال ابتداء وإمنا هو  )) قل قتال فيه كبير ((

، فإن ثقيفا كانوا جتمعوا  ، إذا قاتلونا نقاتلهم ، وقتال املدافعة ال بأس به حىت يف هذه األشهر احلرم قتال مدافعة

؛ وكذلك الروم يف غزوة تبوك  بالرسول عليه الصالة والسالم فخرج إليهم الرسول عليه الصالة والسالم ليغزوهم

، وأنه ال جيوز االبتداء بالكفار بالقتال  جتمعوا له فخرج إليه ليدافعهم فالصواب يف هذه املسألة أن اآلية حمكمة

أن ))  عن الشهر الحرام ((ويستفاد من اآلية الكرمية :  . لكن إن اعتدوا علينا نقاتلهم حىت يف الشهر احلرام

أن اهللا عزوجل خيتص من خلقه ما  :يتفرع على هذه الفائدة و  . ، وأشهر غري حرم األشهر قسمان: أشهر حرم

؛ وهنالك رسل  ؟ بلى ، وأزمنة حمرتمة وأزمنة غري حمرتمة وال ال شاء؛ فهناك أماكن حمرتمة وأماكن غري حمرتمة

؛ واهللا عزوجل كما يقابل بني البشر يقابل بني األزمنة  ؛ وهناك صديقون وهناك من دوم اك مرسل إليهوهن

؛ وهل الكبائر على  ، وكبائر أن الذنوب تنقسم إىل قسمني: صغائرويستفاد من اآلية الكرمية:  . واألمكنة

الرسول عليه الصالة والسالم عن أكرب ؛ وهلذا سئل  ، درجات مستوى واحد والصغائر على مستوى واحد؟ ال

باهللا أكرب  فاإلشراكفيها أصغر من األكرب وإال كلها  الكبائر، اكرب الكبائر، دل هذا على أن الكبائر فيها أكرب و 

؛ شهادة الزور من  ؛ عقوق الوالدين من أكرب الكبائر ولكن ما خيرج من امللة الكبائر وهو شرك خمرج عن امللة

؛ إذا  الكبائر درجات والصغائر كذلك لكن ما هو حد  ؛ قتل النفس كذلك لكن ال خترج عن امللةاكرب الكبائر 

؛ فمنهم من قال إن الكبائر معدودة وذهب بتتبع كل نص قال فيه  ؟ حد الكبائر اختلف فيه أقوال الناس الكبائر

؛ ويش  ن قال: إن الكبائر حمدودة؛ ومنهم م ن هذا من الكبائر وعدها سردا نعمالرسول عليه الصالة والسالم إ



حده ويدخل يف هذا احلد شيء  ؟ يعين أن هلا حدا، ما هي معينة هذه وهذه و هذه ال، حمدودة ، معىن حمدودة

؛ وقال بعضهم: كل  : كل ذنب لعن فاعله هو كبرية ؟ قال بعضهم كثري ؛ مث اختلفوا يف احلد مباذا حند الكبائر

؛ ولكن شيخ اإلسالم  رية ؛ وقال بعضهم: كل ما فيه وعيد يف اآلخرة فهو كبريةذنب فيه حد يف الدنيا فهو كب

؛ الذنوب إذا قيل ال تفعل كذا  " إن الكبيرة كل ما رتب عليه عقوبة خاصة" :  رمحه اهللا قال يف بعض كالم له

؛ أما إذا رتب عليه  أو حرم عليك كذا، أو ما أشبه ذلك بدون أن جيعل عقوبة خاصة هلذا الذنب فهو صغرية

عقوبة أي عقوبة كانت فإنه يكون من الكبائر؛ الغش مثال كبرية وال ال؟ ألنه رتب عليه عقوبة خاصة وهي الرباءة 

؛ طيب كون اإلنسان ال حيب ألخيه ما حيب لنفسه؟ كبرية ألنه رتب  ؟ نعم كذا  ) من غش فليس منا (منه 

طيب كون اإلنسان ال يكرم جاره؟    ) خيه ما يحب لنفسهال يؤمن أحدكم حتى يحب أل (عليه عقوبة خاصة 

؛ وكونه يعتدي على جاره أيضا أكرب؛ وهلذا قال  ) من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فليكرم جاره (كبرية 

واهللا ال يؤمن واهللا ال يؤمن واهللا ال يؤمن قالوا من يا رسول اهللا؟ قال: من ال  : (الرسول عليه الصالة والسالم

هذا احلد يف احلقيقة حد معقول ألنك ال تستطيع أن تفرق بينما رتب عليه حد يف الدنيا   ) يأمن جاره بوائقه

؛ ولكن مع هذا  ، وما رتب عليه وعيد يف اآلخرة أو نفي إميان أو غضب أو لعنة أو ما أشبه ذلك كالزنا والسرقة

ون من الصغائر على حسب ما رتب عليه من ال نقول إن هذه الكبائر سواء بل من الكبائر ما يقرب أن يك

؛ وهلذا جزاء الذين حياربون اهللا ورسوله  ؛ فالذين يسعون حياربون اهللا ورسوله ليسوا كالذين يسرقون فقط العقوبة

الذي قاله شيخ  وهذا))  نفوا من األرضيأو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خالف أو  واأن يقتل ((

ويستفاد من اآلية الكرمية: أن   .  حد الكبرية هو أقرب ما يكون وأطرد ما يكون يعين مطرداإلسالم رمحه اهللا يف

 : ((إىل أن قال )) وسد عن سبيل اهللا (( ؛ من أين تؤخذ؟ الصد عن سبيل اهللا أعظم من القتال يف أشهر احلرم

أعظم الذنوب أن يصد اإلنسان فيتفرع على هذه اآلية الكرمية على هذه الفائدة: أن من  . )) أكبر من القتل

الناس اآلن تقدموا  راحوا تفعل هذا؛ جتيء شخص جتد مثال متعبدا طالب علم تقول له ال تفعل ويش  عن احلق



، يكون صدا عن سبيل  ؟ نعم وصلوا القمر وما أشبه ذلك؛ هذا الذي يفعل مثل هذا يكون صدا عن سبيل اهللا

، من صد عن  سبيل اهللا ولكن هذا الصد خيتلف اختالف ما صد عنه اهللا؛ وكل من ثبت عن اخلري فإنه صاد عن

؛ ومن صد عن شيء أقل كمن صد عن تتطوع مثال فإنه  اإلميان فهو أعظم شيء مثل ما يفعل مشركون قريش

ومن فوائد اآلية: أن الكفر باهللا أعظم  . شك أخف لكن الشك أن هذا من جرم النهي عن املعروف جرم بال

: عظم الصد عن  ويستفاد من اآلية . ))...  كفر به والمسجد الحرامو  ((؛ لقوله:  شهر احلراممن القتل يف 

؛ يستفاد منه أنه ال جيوز منع  ؟ نعم ؛ فهل يستفاد منه أنه ال جيوز أن مينع الناس من احلج وال ال املسجد احلرام

ألن الناس يقتل بعضهم بعضا فيجتمع مجيعا ؛ لكن لو قال ويل األمر أنا أمنعهم لكنين أنظمهم  الناس من احلج

؟ كمنع الرسول عليه الصالة والسالم من ال يصلح للجهاد منن  فهل نقول إن هذا من باب السياسة اجلائزة

؛ وهل إن مراعاة املصاحل  ؟ على كل حال املسألة هذه حتتاج إىل نظر البعيد ؟ أو نقول إن فيها نظرا اجلهاد

يسألونك  ((؟ عجيب  مبتدأ الدرس  ؟ نعم ى مراعاة املصاحل بالنسبة للخصوص أو البالنسبة للعموم تقضي عل

فمن فوائدها: حرص الصحابة رضي اهللا عنهم على السؤال عن العلم حيث  : ؟ نستفيد فوائد )) ماذا ينفقون

للرسول عليه الصالة ؛ وكم من سؤال وقع على الصحابة رضي اهللا عنهم بالنسبة  سألوا النيب عليه الصالة والسالم

أن يزيد املسئول على ما يقتضيه السؤال ويستفاد منها: أنه من حسن اإلجابة  والسالم أكثر من اثين عشر مرة .

فإم ما سألوا عن ))  ما أنفقتم من خير فللوالدين قل ((؟ من قوله:  ؛ من أين يؤخذ إذا دعت احلاجة إليه

 أي نعم الطالب :؟  . طيب وهل أجيبوا عن السؤال فأجيبوا مبا ينفق عليه الذي ينفق عليه إمنا سألوا ماذا ينفقون

ويستفاد من اآلية الكرمية: فضل اإلنفاق على الوالدين واألقربني وأنه  . نعم )) من خير ((؟  أين  الشيخ : ؛

والمساكين وابن فللوالدين واألقربين واليتامى  ((؟ أن اهللا بدأ به  ؛ وجه ذلك مقدم على الفقراء واملساكني

؛  ومن فوائد اآلية الكرمية: أن لليتامى حقا يف اإلنفاق وإن كانوا أغنياء . وال يبدأ إال باألهم فاألهم )) السبيل

. فإن كانوا يتامى ومساكني اجتمعا فيهم  )) والمساكين ((؟ أي أنه خصهم مث أتى بعدهم قوله:  وجه ذلك



؛ وإذا   ، أقارب ويتامى ومساكني؟ ثالث استحقاقات ا كانوا أقارب، واملسكنة. طيب وإذ استحقاقان : اليتم

ويستفاد من اآلية  . ، ميكن يسافر به نعم ؟ ميكن يتيم يصري ابن السبيل؟ نعم ؟ أربعة كانوا أبناء السبيل أيضا

أيضا: أن كل فعل ويستفاد منها  . )) وما تفعلوا من خير فإن اهللا به عليم (( ؛ لقوله: الكرمية: عموم علم اهللا

، أو غري ذلك فإن اهللا تعاىل  ، أو جهاد يف سبيل اهللا ، أو تعليم علم ، أو عمال بدنيا خري سواء كان إنفاقا ماليا

 )) ما تفعلوا ((فإن من خري نكرة يف سياق؟ الشرط  )) وما تفعلوا من خير ((؛ لقوله:  يعلمه وسيجازي عليه

 ؟ أو النهي ؟ إذا كانت يف سياق النفي ويش بعد مىت تكون النكرة للعموم؛ طيب  فتكون للعموم ألن النكرة يف

، أما  يف هذه األربعة تكون للعموم )) هل تحس منهم من أحد ((، أو االستفهام اإلنكاري كقوله:  ، أو الشرط

وبني ما الفرق بني اإلطالق  . ، فهي لإلطالق وليست للعموم يف مقام اإلثبات كما لو قلت: اضرب رجال

؛ بالعربية  ؛ بالعربية ؛ كالم باللغة غري العربية ، والعموم عمومه مشويل ؟ الفرق: أن اإلطالق عمومه بديل العموم

؛ طيب أقول الفرق بني اإلطالق والعموم: أن اإلطالق عمومه بديل؛ والعموم عمومه مشويل  لكن غري مفهومة

نه يشمل مجيع األفراد على سبيل البدل يعين واحد منها ؟ التفصيل طيب عمومه بديل مبعىن أ ؟ التفصيل واضح

؛ عمومه بديل أنه يشمل مجيع األفراد على سبيل البدل أي أن واحدا منها يكفي  يكفي عن اجلميع هذا املعىن

؛  عن اجلميع؛ وأما العام فعمومه مشويل مبعىن أنه يتناول مجيع األفراد على سبيل التعيني ما هو على سبيل البدل

، يكفي واحد لكن ما هو  ؛ إذا قلت: أكرم طالبا ذا قلت مثال: أكرم الطلبة؛ يشمل اجلميع الزم كلهم تكرمفإ

؟  ؟ إذا أكرمت أول واحد أو آخر واحد أو من بينهما كفى فهمتم على سبيل التعيني على سبيل البدل وال ال

، أي رقبة  ؛ فإذا قلت: أعتق رقبة وم، ويف سياق النفي للعم . طيب النكرة يف سياق اإلثبات لإلطالق نعم

ويستفاد من اآلية الكرمية: أنه   . ؛ متام ، فإنك ال تعتق أي رقبة من الرقاب ؛ وإذا قلت ال تعتق رقبة تعتقها كفى

شيئا  ال حتقرن )) وما تفعلوا من خير فإن اهللا به عليم ((؛ لقوله:  ينبغي لإلنسان أن ال حيقر من املعروف شيئا

 ((مث قال تعاىل:  . نعم ) اتقوا النار ولو بشق تمرة (، هذا بسيط  ، هذا قليل املعروف ال تقل هذا شويمن 



يستفاد من اآلية  ))...  كتب عليكم القتال ((طيب يقول:   ))...  كتب عليكم القتال وهو كره لكم

الكرمية: أنه ال حرج على اإلنسان إذا  ويستفاد من اآلية  . مبعىن فرض))  كتب ((الكرمية: فرضية اجلهاد؛ لقوله: 

 وهو كره لكم ((؛ لقوله:  كره الشيء املكتوب عليه ال كراهة من حيث أمر الشارع به ولكن من حيث طبيعته

ويستفاد من اآلية  . ؟ الواجب الرضا واالنشراح الصدر به لكن من حيث أمر الشارع به ويش الواجب ))

وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم  تحبوا شيئا وهو شر  ((؛ لقوله:  بالكرمية: أن البشر ال يعلمون الغي

وجل قد حيكم حكما شرعيا  أو كونيا على العبد مبا يكره وهو خري  ويستفاد من اآلية: أن اهللا عز . نعم )) لكم

 أفرض مثال أنك مسافر وحصل على السيارة تكره هذا وال حتبه إلنسان مبصيبة وتكون خريا له نعم؛ قد يسار ا له

؛ لكن تبني لك أن أمامك بنحو أميال قطاع الطريق وصار التعطل صار خريا لك ما تدري فقد يقدر  ؟ تكرهه

ويستفاد من اآلية الكرمية: عموم  . ؛ وهلذا ال ينبغي أن تكره نعم اهللا شيئا لإلنسان وهو يكرهه ويكون خريا له

،  ؟ يف املعمول ، كيف نأخذ العموم ؟ ال لكن من أين نأخذ العموم )) واهللا يعلم ((وجل؛ لقوله:  لم اهللا عزع

ألم يجدك يتيما فآوى  ((؛  ، هذه القاعدة مرت علينا حذف املعمول يفيد العموم حذف املعمول يفيد العموم

 ((؛  ، وآوى بك أيضا ؛ آواك لياعفعنها امل ةكلها حمذوف  )) ووجدك ضاال فهدى ووجدك عائال فأغنى

لو  )) ووجدك عائال فأغنى ((؛  ؟ هداك وهدى بك هداك أنت وال هدى بك أيضا))  ووجدك ضاال فهدى

قال فأعناك ما استفدنا أن غريه أغناه اهللا به أيضا بل أغناه وأعنا به؛ كما قال النيب عليه الصالة والسالم 

واهللا  ((؛ إذا نأخذ العموم من قوله:  ) اهللا بي وعالة فأغناكم اهللا بيألم أجدكم ضالال فهداكم  (لألنصار: 

ويستفاد من اآلية  . ؟ حذف املفعول أي نعم فإن حذف املفعول يدل على العموم ويش طريق العلم به )) يعلم

. وهلذا قال اهللا  فاألصل يف اإلنسان عدم العلم نعم )) وأنتم ال تعلمون ((؛ لقوله:  الكرمية: ضعف اإلنسان

فاألصل يف اإلنسان أنه ال  )) وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل اهللا عليك عظيما ((لرسوله ممتنا عليه: 

 يسألونك عن الشهر الحرام ((مث قال تعاىل:   . )) واهللا أخرجكم من بطون أمهاتكم ال تعلمون شيئا ((يعلم 



يسألونك عن  )) ((...  م قتال فيه قل قتال فيه كبيريسألونك عن الشهر الحرا (( ؟ أخذنا فوائدها ))

نأخذ منها ما سبق من حرص الصحابة رضي اهللا عنهم على السؤال والعلم؛ وهلذا  )) الشهر الحرام قتال فيه

 ؛ من أين تؤخذ ويستفاد من اآلية الكرمية: حترمي القتال يف األشهر احلرم . ؛ طيب يقال: إن مفتاح العلم السؤال

 . يعين من كبائر الذنوب؛ واألشهر احلرم أربعة وأظنها معروفة عندكم )) قل قتال فيه كبير : ((قوله؟ من 

واملسئول القتال ))  عن الشهر الحرام قتال فيه ((؛ لقوله:  ويستفاد من اآلية الكرمية: تقدمي ما يفيد العلية

 لة يف حترمي القتال؛ يعين ما شأنه ما شأن القتال فيه؛ لكنه قدم الشهر ألنه الع املسئول عنه القتال يف الشهر احلرام

؛ اجلواب  ويستفاد من اآلية الكرمية: أن الرسول عليه الصالة والسالم ال يعلم من أحكام اهللا إال ما علمه اهللا .

ينبين على هذه املسألة: هل للرسول عليه الصالة  . ؟ طيب كذا  )) قل قتال فيه كبير ((من جواب اهللا له: 

؛ كما  ؛ مث إذا اجتهد فأقره اهللا صار اجتهاده مبنزلة الوحي ، له أن جيتهد ؟ اجلواب نعم والسالم أن جيتهد أم ال

؟ فإن مل يقره اهللا  أن الرسول لو أقر أحدا من الصحابة على شيء صار فعل هذا الصحايب مبنزلة السنة عرفتم

عفا اهللا عنك لم أذنت لهم حتى يتبين لك الذين  ((؛ كقوله تعاىل:  عليه تبني أن االجتهاد ليس بصواب

أيه  الشيخ : )) وما ينطق عن الهوى ((شيخ كيف هذا وقد يقول اهللا:  السائل :  . )) صدقوا وتعلم الكاذبين

يعين أن القرآن ))  إن هو إال وحي يوحى ((املفسرين على أن املراد بالقرآن أكثر  )) وما ينطق عن الهوى ((

حنن ذكرنا أنه ال يلزم من إقرار الرسول صلى اهللا عليه وسلم على الشيء أن يكون سنة , ال   . نعموحي من اهللا 

 ؛ لكنه ليس بسنة وهلذا مل يكن الرسول يفعله ؛ الرسول أقره مبعىن أنه ليس مبحرم لكن أن يكون جائزا امشروع

، ال يشرع لكل  هذا جائز وليس مبشروع؟ ف وذكرنا لذلك بعض النظائر حتضرون منها شيئا عليه الصالة والسالم

؛ من  ، أن الذنوب تتفاوت ويستفاد من اآلية الكرمية: تفاوت الذنوب . ؛ نعم إنسان مات له ميتا يتصدق عنه

، وبتفاوت الذنوب يلزم من ذلك تفاوت  هذه أوال تفيد أن الذنوب تتفاوت )) قل قتال فيه كبير ((؟  أين

؛ فيكون يف ذلك رد على من أنكروا زيادة اإلميان  ؛ ألنه كلما الذنب أعظم كان نقص اإلميان به أكرب اإلميان



؛ ومنهم من قال:  : منهم من قال: إن اإلميان ال يزيد وال ينقص ؛ وللعلماء يف ذلك ثالثة آراء ونقصان اإلميان

؛ الذين قالوا ال يزيد وال ينقص هم طائفتان:  قص؛ ومنهم من قال: إن اإلميان يزيد وال ين إن اإلميان يزيد وينقص

،  ؛ املرجئة ملاذا قالوا ال يزيد وال ينقص؟ قالوا ألن اإلميان هو التصديق بالقلب ، واخلوارج ؛ واملعتزلة املرجئة

 ؛ واملعتزلة واخلوارج ألن األعمال عندهم ال تدخل يف مسمى اإلميان ؛ نعم والتصديق بالقلب ال يزيد وال ينقص

قالوا: إن اإلميان هو التصديق بالقلب والنطق باللسان والعمل باجلوارح وأنه إذا فقد يف واحد من هذه الثالثة فقد 

؛ وقال بعض أهل  ؛ فعلى هذا ال يزيد وال ينقص إذا أن يبقى كله وإما أن يعدم كله واضح؟ نعم من اجلميع

ولكن  )) ويزداد الذين آمنوا إيمانا ((يف القرآن بأنه يزيد  ؛ ألن اهللا تعاىل صرح العلم: إن اإلميان يزيد وال ينقص

، وأنه يزيد وينقص باعتبار اعتقاد  ؟ عم؛ والصحيح أنه يزيد وينقص ؛ عرفتم مل يأت يف القرآن أن اإلميان ينقص

براهيم عليه الصالة إ؛ أليس  ، حىت باعتبار اعتقاد القلب يزيد وينقص القلب وقول اللسان وعمل اجلوارح

؟  يزيد وال ال )) رب أرني كيف تحيي الموتى قال أو لم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي ((والسالم قال: 

؟  ؛ وأنت اآلن عندما خيربك رجل ثقة بأن فالنا قدم إىل البلد تصدق فإذا جاءك آخر ازداد تصديقك وال ال يزيد

؛ فإذا التصديق بالقلب  رابع ازداد إذا وصل إىل حد التواتر أثبت العلم ، فإذا جاء ، فإذا جاء ثالث ازداد ازداد

؛ حىت نفس الشخص جيد يف بعض األحيان يف بعض الساعات جيد يف قلبه إميانا راسخا كأمنا يشاهد  يزيد

وأحيانا  ) أن تعبد اهللا كأنك تراه (؛ كما قال الرسول عليه الصالة والسالم:  وجل ، وكأمنا يرى اهللا عز العرش

؛ كالذي  ؛ أما زيادة اإلميان باعتبار أقوال اللسان فحدث وال حرج ، أو كثريا إميانه يغفل ويهبط هبوطا كامال

؛ وكما أنه خيتلف بالكمية خيتلف أيضا  ، أيهما أزيد؟ مائة مرة يسبح اهللا مائة مرة ليس كالذي يسبح عشر مرات

؛  تباعادة الناقصة يف اإلخالص ومتام اإلام االتباع  ليست كالعب؛ فالعبادة املبنية على اإلخالص ومت بالكيفية

؟  ، فالذي يصلي أربع ركعات ليس كالذي يصلي مثان ركعات واضح ، عمل اجلوارح خيتلف وكذلك يف اجلوارح

والعمل الفعل؛ والذين قالوا يزيد وال ينقص نقول هلم سبحان ، والقول  ؛ يزيد يف االعتقاد طيب إذا يزيد بالقول



ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب  (اهللا نرد عليهم من وجهني؛ أوال: الرسول أثبت النقص فقال: 

 ؟ ، طيب ويش معىن هذا زائد على هذا ثانيا نقول: إذا ثبتت الزيادة ثبت النقص بالضرورة)  حازم منكن رجلال

 ، ومىت ثبت النقص انتفت الزيادة واضح ، فهما متالزمان مىت ثبتت الزيادة ثبت النقص الثاين ناقص عنهإال أن 

، فالصواب إذا أنه يزيد وينقص باعتبار إقرار القلب ونطق اللسان وعمل اجلوارح وهذا أمر مسلم وهو  ؟ نعم

األعمال الصاحلة أيضا فإن تفاوت ، ومن تفاوت  معلوم بالضرورة من تفاوت الكبائر أو من تفاوت الذنوب

أيه علماء لكنهم ما نقول  الشيخ :؟  قلت للخوارج وللمعتزلة العلماء السائل :  العمل يستلزم تفاوت العامل .

قال أحذ الضالل هم ضالل هذا شيء ثاين لكن نقول علماء هم علماء امللة ؛ شيخ اإلسالم رمحه اهللا يقول يف 

، وعدوا أن منهم املعطلة ألم "  أهل القبلة في مسائل الصفات إلى ستة فرقانقسم " :  فتوى احلموية

الشك إن بعض  الشيخ :فهل تفكر؟  السائل : . منتسبون لإلسالم ويعدوهم من الفرق اإلسالمية لكنها خمالفة

ن املالئكة ال بعضهم يقول إميا السائل : . البدعة تكفر كفر لكن الشخص بعينه ال حيتاج إىل أن تقوم عليه حجة

، حنن نقول  هذا غلط الشيخ :، وإميان عوام الناس يزيد وينقص؟  يزيد وال ينقص، إميان األنبياء يزيد وال ينقص

؛ واألنبياء عليه  ، من حيث هو إميان يزيد وينقص بقطع النظر عن املتصف به اإلميان من حيث هو اإلميان

 ((ظلمون فيها أنفسهم: هذا آدم كما قال اهللا عزوجل عنه : الصالة والسالم قد يفعلون بعض األشياء اليت ي

كثرية؛ ولكنهم يرجعون إىل اهللا  وهذا موسى قتل نفسا بغري حق وأشياء )) وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه

 السائل : . أي نعم خطأ الشيخ :؟  إذا قوله خطأ  السائل : . عزوجل ويتوبون ويكون بعد التوبة خريا منه قبله

ما  )) ال يعصون اهللا ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون (( الشيخ :؟  فاملالئكة يا شيخنا ال يفعلون إال اخلري

؛  ؛ نقول اإلميان من حيث هو إميان يزيد وينقص ؛ نتوقف عنه؟ نتوقف ما نقول نستطيع شيء، ما نقول شيء

؛ وقد يكون  ويزداد دائما يف إميانه وعمل الصاحلأما باعتبار املؤمن نفسه فقد يكون بعض الناس مين اهللا عليه 

  .  دائما يف نقص أي نعم لعكسابعض الناس ب



، يزيد وال  ، ال يزيد وال ينقص هذه أقوال ثالثة: يزيد وينقص  الشيخ : ؟ ؟ يزيد وينقص األقوال الثالثة السائل :

ومن فوائد اآلية   . ؛ لكنه يدخل القول يف مسمى اإلميان يدخله  من املرجئةهو أبو حنيفة رمحه اهللا  . ينقص

والصد عن سبيل اهللا له طرق متعددة   ))...  وصد عن سبيل اهللا ((؛ لقوله:  الكرمية: عظمة الصد عن سبيل اهللا

عبادات؛ كثرية غري حمصورة نعم؟ قد يكون مبنع الناس من فعل العبادات؛ وقد يكون بإشغاهلم وإهلائهم عن فعل ال

؛ وقد يكون بإلقاء الشبهات يف قلوب الناس حىت يشكوا يف دينهم  وقد يكون يف حتقري العبادات يف أنفسهم

ويستفاد من اآلية الكرمية: أن الكفر  . ؛ املهم أن الطرق الصد سبيل اهللا عن دينه ال حصر له كثرية جدا ويدعوه

من هذا: أن الصد عن املسجد احلرام أعظم من القتال يف ويستفاد  . باهللا أعظم من القتال يف الشهر احلرام

ويستفاد من اآلية الكرمية أيضا: أن إخراج أهل مكة منها أعظم  . )) والمسجد الحرام (( ؛ لقوله: الشهر احلرام

ابل ويستفاد من اآلية الكرمية: تسلية اهللا عزوجل للمؤمنني مبا جرى من الكافرين مق . من القتال يف الشهر احلرام

   ؛ تسلية من أين تؤخذ؟ فعل املؤمنني حيث قاتلوا يف شهر احلرام



، يعين أنتم إذا فعلتم هذا  ؟ املشركون الذين انتقدوا على املسلمني قتلهم هلذا الرجل يف شهر احلرام من يتصف ا

ويستفاد من هذه اآلية الكرمية: أن من كان أقوم  . ؛ أربعة أمور كل واحد أكرب من هذا فقد فعلوا أكرب من ذلك

مع أن املشركني ساكنون يف مكة لكن  )) إخراج أهله ((بطاعة اهللا فهو أحق الناس باملسجد احلرام؛ لقوله: 

 )) وما كانوا أوليائه إن أوليائه إال المتقون ((ليسوا من أهل املسجد احلرام كما قال اهللا تعاىل يف سورة األنفال: 

، الشرك أعظم؛ وقلنا  ؟ الشرك ؛ ويش الفتنة ، فتنة أكرب من القتل ويستفاد من ذلك: أن الفتنة أكرب من ذلك  .

 ، أو بأنواع الشهوات  لكم فيما سبق أا تشمل الشرك وتشمل أيضا فنت الناس عن دينهم بأنواع الشبهات

فإذا كانت أكرب فالواجب احلذر منها؛  )) القتلوالفتنة أكبر من  ((؛ لقوله:  ويستفاد منها: التحذير من الفتنة

وكثري من الناس يأتون إىل مواضع الفنت وهم يرون أم لن يفتتنوا ولكن ال يزال م األمر حىت يقعوا يف الفتنة؛ 

عنه فإن اإلنسان يأتي إليه وهو يرى أنه  أمن سمع به فلين (: عليه الصالة والسالم يف الدجالوهلذا قال النيب 

؛ املهم أن اإلنسان ال يعرض نفسه يف الفنت كم من  هذا هو احلديث أو معناه ) ن فال يزال به حتى يتبعهمؤم

 (إنسان وقع يف مواقع الفنت وهو يرى نفسه أنه سيتخلص مث ال يتخلص؛ وهلذا قال النيب عليه الصالة والسالم: 

ويستفاد من اآلية   . ) أن يقع فيه من وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك

إىل  )) وال يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم : ((؛ لقوله الكرمية: حرص املشركني على ارتداد املؤمنني

؟ أحب  ؟ أحب هلم بدون قتال ، طيب وإذا حصل هلم الردة هذا احلد إىل القتال ألجل أن يردون عن دينكم

؛ وهلذا كان الغزو الفكري والغزو  املسلمني يرتدون بدون قتال فهو أحب إليهم، إذا حصل أن  إليهم معروف

؛ وأما ذلك  ؛ وال ال؟ بلى؛ ألنه هذا يدخل على األمة من حيث ال تشعر األخالقي أعظم من الغزو السالحي

 باهللا ـ سالح فتاك ؛ أما هذا فإنه والعياذ فهو اصطدام مسلح ينفر الناس منه كالطبيعة ما ميكنون أحدا أن يقاتلهم

، بدعة  بدعة الروافض اإلسالمية أصلها من مثل هذا نعم ؛ وهلذا كم أفسد األمة أصل الفنت اليت وقعت يف األمة

ومن فوائد اآلية ,  ، يفسدون الفكر حىت يوقع الناس يف القتال ؟ هو هذا اخلوارج وما أشبه ذلك ويش أسباا



أظن نفهم  ))  ال يزال ((ولكمة  )) وال يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم (( ؛ لقوله: الكرمية: احلذر من الكافرين

ويستفاد  . ، ال يزالون يفعلون هذا حىت يردوكم عن دينكم كلنا أا تفيد االستمرار وأنه ليس يف وقت دون وقت

ولكن لن  )) استطاعواإن  ((؛ لقوله:  من اآلية الكرمية: تيئيس الكافرين من أن يرد املؤمنني كلهم عن الدين

 فيكون يف آخر الزمان ب ريح تقبضن نفس كل مؤمن حىت ال يبقى إال شرار اخللقيستطيعوا حىت يأيت أمر اهللا 

ومن يرتدد منكم عن دينه فأولئك حبطت  ((؛ لقوله:  ويستفاد من اآلية الكرمية: أن الرد مبطلة لألعمال  .

؛  )) فيمت وهو كافر ((؛ لقوله:  ل العمل إال إذا مات على الكفرويستفاد منها: أا ال تبط . )) أعمالهم

على هذا فنقول لو أن أحدا ارتد ـ والعياذ باهللا ـ ارتد عن اإلسالم بدأ ما يصلي ترك الصالة ائيا مث هداه اهللا 

اشرتط أن وجل  ؟ ترجع ألن اهللا عز ؟ وال تذهب ؛ فهل أعماله الصاحلة ترجع ورجع إىل اإلسالم فصار يصلي

؟ نعم على األصح كما قال ابن حجر على  ؛ طيب لو كان صحابيا هل ترجع صحبته ميوت وهو على كفره

، يكفي احلج  ؟ ال ؛ طيب لو كان قد حج مث عاد إىل الكفر مث عاد إىل اإلسالم ؟ يلزم بأداء احلج األصح ترجع

في الدنيا واآلخرة  محبطت أعماله ((؛ لقوله:  أن املرتد خملد يف النار ويستفاد من اآلية الكرمية: . األول

ويستفاد من اآلية الكرمية: أن املرتد ال يعامل يف الدنيا بأحكام  . )) وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون

، وال  ، وال يصلى عليه ، وال يكفن ؛ فال يغسل )) في الدنيا واآلخرة محبطت أعماله ((؛ لقوله:  املؤمنني

؟ أما كونه ال يرث فهذا الظاهر أنه باإلمجاع وال أدري لكن  ؟ فيه خالف ؛ وهل يرث ويورث املسلمنييدفن مع 

ولكن الصحيح أنه ال توارث لعموم  م أنه يرثه أقاربه املسلمون نعمالظاهر؛ أما كونه يورث فقد اختار شيخ اإلسال

طيب  ) م الكافر وال الكافر المسلمال يرث المسل (قول الرسول عليه الصالة والسالم يف حديث أسامة: 

، وآالف السيارات ولكنه ما يصلي ومات وله أبناء وزوجات كل  العقارات اتل عنده ماليني الدراهم ومئرج

مال هذا ما هو للوارثة، املال لبيت املال؛ هذه صعبة جدا لكن مع ذلك فيها فائدة عظيمة ألن بعض الناس قد 

وال يكون هلم استحقاق يف أمواله إال بقدر ما ستحقهم من  شردون بعده نعمتصور أن أوالده سيحيمله كونه ي



، وإذا رجع إىل اإلسالم وتاب تاب اهللا عليه  ؛ رمبا هذا األمر حيمله على أن يرجع إىل اإلسالم ويتوب بيت املال

ة الكرمية: أن الردة ويستفاد من اآلي . طيب  ؛ وحيمل أهله أيضا على أن يشددوا عليه النصيحة نعم وصار موروثا

ومن  ((؛ لقوله:  أو ممن بعدهم ذلك من سواء كان من الصحابة أو من التابعني ذلك املرتد مبطلة للعمل أيا كان

وقد  )) فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم (( طاب أول ما يدخل فيه الصحابة نعمواخل يرتدد منكم ))

مث ارتد والعياذ باهللا وحلق  ؛ مثل عبد اهللا بن خطل أسلم ارتد أحد منهم يف عهد الرسول عليه الصالة والسالم

، وهلذا ملا كان يف فتح مكة قال الرسول عليه  مبكة واختذ جواري يغنني جاء الرسول عليه الصالة والسالم

بيته فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو من دخل المسجد فهو آمن، ومن دخل  (الصالة والسالم : 

في  يف املسجد وال خارج أستار الكعبةآمن فجاءوا إليه فقالوا يا رسول اهللا عبد اهللا بن خطل متعلق ب

فقتل مع أنه يف آمن بقعة على وجه األرض ومع أن )    ، اقتلوه المسجد متعلق بأستار الكعبة فقال: اقتلوه

؛ قال العلماء ألن الكفر ـ والعياذ باهللا ـ عظيم فإنه قد سب  فهو آمن فقال اقتلوه الرسول قال من دخل املسجد

 السائل :  الرسول عليه الصالة والسالم . يف دحالرسول عليه الصالة والسالم مبا ذه اجلواري اليت كن يغنني بالق

ز ختصيص العموم، هذا فيه إال لكن جيو  الشيخ :؟  ما يدخل فيها السائل :؛  عام اهذ الشيخ :؟  من هذه

  . تغريب الزاين هذا شرعي ؛ ، هذا شرعي ؟  ال نعم عثمان  . ؛ يعين إال   اخلرب خصه احلديث ختصيص العموم

ساحر  السائل :؛  ، إذا مات على الكفر هبط عنه الشرك إذا مات الشيخ :؟  الشرك يهبط العمل السائل :

إن اعتقد أنه يعلم الغيب صار كافرا   ال من يقول هذا الشيخ :يدعي أنه يعلم الغيب وهذا يصدق هذا الساحر؟ 

لو ارتد بعد  السائل : . وجل، وإذا كفر فمات على كفره، وإن تاب تاب اهللا عليه ألنه ما يعلم الغيب إال اهللا عز

؟  إنسان حج مث أسلم هل يقبل احلج  السائل : . يد احلج، ما يع نعم  الشيخ : ؟ احلج مث عاد إىل اإلسالم

؛ ال ، يعين ارتد بعد احلج نقول إذا مل ميت  ال ما يقبل احلج  الشيخ : ؟مث أسلم  السائل : مث أسلم الشيخ :

الشيخ ؛  ال تقبل الصالة أربعني يومامن أتى ساحرا أو عرافا  السائل :  . على الكفر فهذا صحيح فال يقبل عنه



طيب إذا حج يف أربعني يوم هذه تقبل وال ما  السائل :؛  هذا فسأله جمرد سؤاله ما تقبل له صالته أربعني يوما :

ال والصالة تقبل ما معناه ال تربأ ا الذمة،  الشيخ :؟  والصالة ما تقبل السائل :؛  تقبل، تقبل الشيخ :تقبل؟ 

  . أجر الثواب فكأنه مل يصل؛ وإال باالتفاق أن صالته تصح الذمة تربأ ا لكن معناه أن سوء عمله هذا يقابل

يستفاد من اآلية الكرمية:  . )) الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل اهللا أولئك يرجون رحمة اهللا ((

نها: ويستفاد م . )) الذين أمنوا والذين هاجروا. ..أولئك يرجون رحمة اهللا ((فضيلة اإلميان واهلجرة؛ لقوله: 

الذين آمنوا  ((ألنه قال:  الشيخ :؛  من الرتتيب الطالب :؟  ؛ من أين يؤخذ أن اجلهاد دون مرتبة اهلجرة

ويستفاد من  . فجعل اجلهاد معطوفا على اهلجرة ومل جيعل له امسا موصوال مستقال )) والذين هاجروا وجاهدوا

وأما بدون  )) اهللا أولئك يرجون رحمة اهللا في سبيل ((؛ لقوله:  ذلك: مراعاة اإلخالص للهجرة واجلهاد

ويستفاد من اآلية الكرمية: أنه ال ينبغي إلنسان أن يكون جازما بقبول  . إخالص فإنه هجرته إىل ما هاجر إليه

 يسألونك ((الفاعل يف قوله:   وجل. ؛ ولكنه يرجوا رجاء يصل به إىل حسن الظن باهللا عز عمله بل يكون راجيا

؛ يعود إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم ))  يسألونك ((، والضمري املفعول به  الصحابة رضي اهللا عنهميعود إىل )) 

، وآية متنعه  ، وآية متنعه يف وقت من األوقات ، وآية تعرض بتحرميه وقد أنزل اهللا تعاىل أربع آيات: آية تبيحه

ت النخيل واألعناب تتخذون منه سكرا ورزقا ومن ثمرا ((؛ أمتا ا آلية اليت تبيحه فهي قوله تعاىل:  دائما

؛ وأما اآلية اليت متنعه يف وقت دون آخر  ؛ وأما اآلية اليت تعرض به أي بالتحرمي فهذه اآلية اليت معنا )) حسنا

؛ وأما اآلية اليت متنعه مطلقا فأية املائدة  )) يا أيها الذين آمنوا ال تقربوا الصالة وأنتم سكارى ((فآية النساء 

 ((وقوله:  ؛ اليت نزلت يف السنة الثامنة من اهلجرة؛ فيكون اخلمر حترميا باتا متأخرا إىل السنة الثامنة من اهلجرة

سبب سؤاهلم هو أن اإلنسان العاقل إذا رأى ما يرتتب على اخلمر وامليسر من املضرة اليت ختالف  )) يسألونك

سألوا النيب عليه الصالة والسالم عنهم عن حكمهما ال ؛ وهلذا  الفطرة فال بد أن يكون عنده إشكال من ذلك

؛ وقد سبق لنا أن الصحابة رضي اهللا عنهم سألوا النيب عليه  ؛ لكن عن احلكم عن معنامها ألن املعىن معلوم



، املعروف أا  إثنا عشر أو ثالثة عشر لقرآن كم سؤاال سألوا الرسول نعمالصالة والسالم أسئلة كثرية لكن يف ا

اخلمر من  )) يسألونك عن الخمر ((وقوله:   . ا عشر سؤاال وعلى األخ خالد أن يقيم الدليل على ما قالاثن

؟ قيل إنه مشتق من مخرته أمخره إذا غطيته فهو من التغطية؛ وقيل إنه مشتق من خامره خيامره إذا  أين هو مشتق

، فهو  خيالط العقل ويغطي العقل أيضا؛ وذلك ألن اخلمر  ؛ والصحيح أنه مشتق من األمرين مجيعا خالطه

خيالطه مث بعد ذلك يغطيه حىت يلحق صاحبه باانني الذين ال عقول هلم. مث ما هو اخلمر هل اخلمر ما أسكر 

، وال  ؟ الصواب أن اخلمر ما أسكر من أي شيء كان من نبيذ العنب فقط أو اخلمر ما أسكر من أي شيء كان

؛ والدليل على ذلك: أن النيب صلى اهللا  الفقهي بل هو من باب املعىن اللغوينقول إن هذا من باب اصطالح 

فبني التعريف واحلكم ـ عليه الصالة  ) كل مسكر خمر وكل مسكر حرام (عليه وسلم وهو أفصح العرب قال: 

من  ؛ وكل مسكر حرام هذا احلكم؛ وعلى هذا فال يتقيد بشيء ؛ كل مسكر مخر هذا تعريف والسالم ـ يف هذا

، اخلمر كل مسكر؛  األشياء ال بعنب وال بتمر وال بشعري وال بعسل وال برب وال بغري ذلك كل ما أسكر فإنه مخر

ما هو جمرد ما  ؟ قال العلماء معىن اإلسكار هو تغطية العقل على سبيل اللذة والطرب ولكن ما معىن اإلسكار

العقل لكن ال على سبيل اللذة والطرب فال يكون  ؛ فإن البنج مثال يغطي يفقد اإلنسان وعيه يكون سكرانا

؛ وهلذا السكران يرى نفسه يف حببوحة من العيش وكأنه  ؛ إمنا اخلمر يغطي العقل على سبيل اللذة والطرب مسكرا

"  ونشربها فتتركنا ملوكا"  : ، كما قال حسان بن الثابت رضي اهللا عنه ملك من امللوك وكأنه مالك لكل شيء

كنا كامللوك يف ختيل اإلنسان نفسه وكما يشهد لذلك الواقع أيضا فإن الرسول عليه الصالة والسالم ملا ؛ يعين ترت 

؛ وكان قد مر به "  أال يا حمز لشرف النواء" :  جاء إىل محزة بن عبد املطلب حني شرب فسكر فغنته جاريته

وأظنه بقر بطوما أيضا فجاء على بن نازحان لعلي بن أيب طالب قام رضي اهللا عنه أي محزة فجب أسنيمتهما 

 لأيب طالب إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يشكوا فلما أقبل النيب عليه الصالة والسالم إىل محزة وجده قد مت

؛ هذا يدل على أن عنده يف  ) هل أنتم إال عبيد أبي( :  ومل يصفوا بعد فكلمه فقال له محزة بن عبد املطلب



 ؛ هذا هو اخلمر وهذا هو اشتقاقه)  هل أنتم إال عبيد أبي( :  طرد وعلو وارتفاع وهلذا قالتلك الساعة نشوة و 

؛ وقيل مأخوذ من  قيل إنه مأخوذ من اليسر )) والميسر (( وقوله:  . . أما حكمه فإنه سيبني يف هذه اآلية

؛ ففيه يسر  مأخوذ من األمرين مجيعا؛ واحلق أنه  ؛ واملادة كما تشاهدون تشتمل على الياء والسني والراء اإليسار

، املغامرات يف العوض هذا هو  ؛ امليسر هو املغالبات واملقامرات يف العوض ، كما أن فيه إعسارا أيضا وفيه ايسار

؛ مشتق من اإليسار ألن هذا  ، مشتق من اليسر ألن اإلنسان يكتسب فيه املال الكثري بيسر وسهولة امليسر

كانوا أي العرب يف اجلاهلية يستعملون هذه و ؛ فهو مشتق من املعنيني مجيعا . ر موسراالكاسب يكون بعد الفق

؛ واملهم املعىن دون الصور فلو  ، وأحيانا يستعملوا بغري ذلك املغالبة واملقامرة يستعملوا باألقداح وباألزالم

ذلك ما يسمى باحلظ والنصيب تقامرنا على شيء من املال بأي صفة من الصفات فإن ذلك يعترب ميسرا؛ ومن 

، أو ما  ، أو على النفوس ، أو على البنوك ، أو على البضائع ؛ ومن ذلك التأمينات على األموال فإنه ميسر

، يعين فيها مغالبة حقيقة فإن هذا الدافع للتأمني قد يربح وقد خيسر ألنه إن سلم  أشبه ذلك؛ فإا من امليسر

؛ إن سلم فهو  ؟ ألنه أخذ من العوض بدون مقابل كيف سلم وخاسر؟   ، إن سلم كان خاسرا صار خاسرا

؛ إذا حصل حادث أكثر ما بذل مثل أن يكون مثل أنه دفع التأمني مخس مئة  مث  خاسر وإن خسر فهو غامن

 يعين صار أخذ أكثر مما دفع وهذا هو مبىن امليسر أن يكون  صار غامنا حصل عليه حادث خبمسة آالف ،

  . ، يكسب اإلنسان الشيء بدون حق فهذا حرام سيأيت يف الفوائد إن شاء اهللا تعاىل نيا على احلظ والنصيبمب

لو قال أنا أقول كذا وكذا  ، من امليسر أيه واملراهنة منها الشيخ :يف امليسر؟  ما هي املراهنة هل تدخل السائل :

ه كذا وكذا هذا منه؛ وسيأتينا إن شاء اهللا يف الفوائد أن فقال الثاين أنا أقول كذا وكذا قال الذي يغلق منا علي

يعين قل  )) قل ((قال اهللا تعاىل يف اجلواب:   . افراستثىن من ذلك ثالثة أمور وهي: النسل واخلف واحل الشرط

للمؤمنين قل  ((يعين قل جلميع األمة كما قال:  )) قل فيهما إثم كبير ((؟ نعم  ، أو قل جلميع الناس للسائلني

، يعين اجلواب  مثال ؛ وهنا ميكن أن نأخذ قاعدة وهي: أنه قد يكون اجلواب أعم من )) يغضوا من أبصارهم



؛ فهنا قد نقول إن  موجها إىل أكثر من السائل كما قالوا يف احلكم إن العربة بعموم اللفظ ال خبصوص السبب

 ((ويف قراءة: إمث كثري  )) هما إثم كبير ومنافع للناس(( قل في . السائل قوم معينون ولكن اجلواب هلم ولغريهم

؛ قال  ؟ اإلمث هو العقوبة، أو ما كان سببا للعقوبة فيهما أي يف اخلمر وامليسر؛ إمث ما هو اإلمث )) فيهما إثم كثير

فيهما إثم   ((؛ وقوله:  ويقال: فالن آمث يعين مستحق للعقوبة))  وال تعاونوا على اإلثم والعدوان ((اهللا تعاىل: 

، والكثرة تعود إىل الكمية؛ فاملعىن أن  الفرق بينهما: الكرب يعود إىل الكيفية))  (( كثيروقراءة أخرى )) كبير

؛ واإلنسان املبتلى بذلك ما يكاد يقلع منه؛ وهذا يستلزم تعدد  فيهما إمثا كثريا حبسب ما يتعامل ما اإلنسان

ة اإلمث؛ كذلك أيضا اإلمث فيها كبري، اإلمث فيهما كبري ـ يعين عظيم ـ ألما الفعل منه؛ وتعدد الفعل يستلزم كثري 

؛ وقد ذكر حممد رشيد رضا ـ رمحه اهللا  ، واالجتماع، والسلوك ، والبدن ، والدين يتضمنان مفاسد كثرية يف العقل

 (( عن ذلك بقوله تعاىل: ؛ من قرأ هذه األضرار عرف كيف عرب اهللا ـ يف هذا املكان ذكر هلما أضرارا كثرية جدا

؟ نقول  ؟ كيف ال يتنافيان ؟ ال، كيف ما يتنافيان هل هاتان القراءتان تتنافيان . )) إثم كثير ((أو ))  إثم كبير

؛ وأنت قد يكون عندك عشر من  ألنه ميكن اجتماعهما فيكون اإلمث كثريا باعتبار آحاده؛ كبريا باعتبار كيفيته

بالكمية والكيفية وهذا ليس  ؟ ، عشرون من اإلبل فضلت بعشر من احلمار مباذا اإلبل، وعشرون من  راحلما

 ((منافع مجع منفعة، وهي من صيغة منتهى اجلموع ؛ وهلذا قال:  )) ومنافع للناس ((وقوله تعاىل:   . مبمتنع

؛ ألا صيغة  كثرة؛ وصيغة منتهى اجلموع تدل على ال ألا اسم ال ينصرف )) منافع ((ومل يقل  )) منافع

ذا اجلمع ))  منافع للناس ((وجل:  ؛ فإن قلت: كيف قال اهللا عز منتهى اجلموع ففيهما منافع كثرية عظيمة

؟ ألن االسم ذكره مفردا وإن كان قد وصف بالكرب وبالكثرة  الكثري؟ أليس هذا مما يستلزم أن يقبل الناس عليهما

د يتبادر يف أذهان بعض الناس ولكن فيها بالغة عظيمة: أنه مع كثرة قلنا هذا ق ؟ لكن املنافع ذكرت باجلمع

؛ ألنه لو كانت منفعة واحدة قلنا ممكن أن يكون اإلمث أكرب لكن حىت وإن  منافعهما فإن إمثهما أكرب، وأعظم

وإن كان هناك منافع   )) إثمهما أكبر من نفعهما ((؛ وهلذا قال:  ، وأعظم تعددت املنافع وكثرت فإن اإلمث أكرب



ك اللحظة يفرح ، والفرح وإن كان فرحا يعقبه غم لكن يف تل ما هذه املنافع؟ من املنافع يف اخلمر الطرب . كثرية

. ومنها: أنه يتجر  . ومنها: أم ذكروا أنه قد يكون سببا هلضم الطعام ورمبا ينشرح صدره اإلنسان ويطرب نعم

ك بالنسبة للميسر إذا كسب اإلنسان مليونا وقد دخل بعشرة رياالت فأيش ؛ وكذل به فيكون مصدرا اقتصاديا

ودخل  تني ائ؛ كان باألول ما عنده إال م، يفرح وإن كان الفرح مبا يضره أنه ينتبه بذلك نعم يكون فيفرح؟

 ، األشياء من  ويأخذ الزوجة مثال ويأخذ هلا يروح يشرتي قلة يأخذ السيارة نعمحلبة اخلمار فكسب مليون

ومل يقل: منافع  )) منافع للناس ((ذهب الدنيا هذه منفعة يف نظره ففيه منافع، فيهما منافع؛ وتأمل قوله: 

للمؤمنني؛ ألن هذه املنافع منافع مادية حبتة تصلح للناس من حيث هم أناس وليست منافع ذات خري ينتفع ا 

 ((يف قوله:  أطيب أين خرب املبتد ((ومنافع للناس)),  ؛ وإمنا هي منافع للناس من حيث هم أناس املؤمنون

 )) فيهما ((؟ ما هي  مقدم )) فيهما ((؟ وين؟  حذوف تقول الشيخ :؟  حمذوف الطالب :؟  )) منافع للناس

؛ فأنت إذا قلت: زيد وعمرو قائمان، فإن  معطوف صح الشيخ :معطوف  الطالب :؟  )) إثم ((؛  خرب لقوله

؛ وإذا قلت: يف البيت زيد وعمرو،  هلما؛ وإذا قلت: زيد وعمرو يف البيت، فإن يف البيت خرب هلماقائمان خرب 

وإثمهما  ((قال اهللا تعاىل:   مقدم .))  فيهما ((اخلرب  )) فيهما إثم كبير ومنافع ((فإن يف البيت خرب هلما. 

نفعهما، ملاذا؟ ألن العقوبة يف األخرى، وأما  إمثهما يعين ما يرتتب عليه من العقوبة أكرب من )) أكبر من نفعهما

؛ الكمال قد يستغىن النفع ففي الدنيا؛ والضرر يف الغالب أعظم من النفع أثرا؛ ألن النفع كمال، والضرر نقص

؛ فلهذا قال: إمث أكرب؛ بسببني: السبب األول: أنه نقص  ومن هدم ما نقص مىت ما تبين؛ لكن النقص  عنه

؛ فهذا والنقص إذا نقص  دنيوي أيضا؛ والثاين: أن النقص ثلم؛ واملنفعة كمال تكميل وتتميم أخروي، ورمبا يكون

حىت اإلمث لو فرضنا أن النفع كثري فيهما يغطي على الضرر  إثمهما أكبر من نفعهما )) ((وقوله:  . شيء

فيهما  ((ملا قال: ))  نفعهماإثمهما أكبر من  ((؛ وتأمل قوله:  الدنيوي فإننا نقول: الضرر األخروي أشد وأبلغ

؟ بني  اآلن حنتاج إىل املقارنة ألن اآلن صار لدينا شيئان: إمث، ومنافع؛ فأيهما نرجح))  إثم كبير ومنافع للناس



حينئذ تبني أن تقابل هذين يقتضي أن نبتعد عن ما  )) إثمهما أكبر من نفعهما ((وجل الراجح فقال:  اهللا عز

؛ وهلذا انتهى كثري من الصحابة رضي اهللا عنهم عن اخلمر  نافع مادام اإلمث أكرب من النفعفيه أو عما فيهما من امل

وامليسر حني نزلت هذه اآلية فقالوا مادام اإلمث أكرب من النفع فلماذا نفعله؟ ولكن هذا ال يقتضي التحرمي وإمنا 

شف  )) ويسألونك ماذا ينفقون ((  . ؟ يرجح ترك اإلمث يقتضي عرض املسألة للعاقل؛ والعاقل ماذا يرجح

؟ تقدم  السؤال هنا يتعدى إىل مفعول واحد وال إىل مفعولني )) ويسألونك ماذا ينفقون ((سؤاالن يف آية واحدة 

 )) اهللا ((شف   ؛ )من سأل اهللا شيئا أعطاه(لنا أنه إذا كان سؤال مبعىن طلب املال فإنه يتعدي إىل مفعولني؛ 

هو الثاين هذا إذا كان سؤال طلب مال؛ أما إذا كان السؤال استفهاما فإنه يتعدى  )) شيئا ((هذا هو األول و

 )) (( يسألونك عن الخمر ((إىل مفعول واحد وإىل الثاين حبرف عن، الثاين حبرف عن؛ نقول: سألته عن كذا، 

واحد  وما أشبه ذلك؛ يكون يتعدى أيش؟ مفعول )) يسألونك عن المحيض )) (( يسألونك عن الساعة

 )) يسألونك ماذا ينفقون ((؛ ورمبا يستغىن عن الثاين جبملة استفهامية كما يف اآلية اليت معنا  ويتعدى الثاين بعن

والفرق بني تعديه إىل مجلة استفهامية وتعديه إىل املفعول الثاين حبرف اجلر، أنه إذا عدي إىل الثاين بصيغة 

، تكون هي لفظ السائل بعينه؛ وإذا تعدى بعن فقد تكون هي االستفهام صارت هذه الصيغة نفس لفظ السائل

لفظ السائل بعينه وقد تكون غري ذلك؛ لكن إذا جاءت بصيغة االستفهام فهي تكون هي لفظ السائل بعينه؛  

يعين يقولون ماذا ينفقون؛ ))  يسألونك ماذا ينفقون ((كأم قالوا ماذا ننفق يا رسول اهللا، ماذا ننفق؟ قال اهللا: 

ما أو ماذا  تقدم لنا نظري هلذا  وبيننا أنه جيوز فيه وجهان: أن تكون )) ماذا ينفقون ((وقوله:  . ؟ طيب عرفتم

؛ والثاين: أن تكون ما اسم استفهام  )) لينفقون ((مفعوال مقدما  )) ينفقون ((مفعوال مقدما أليش؟ لكلمة: 

؛ وعلى هذا التقدير حيتاج أن يكون هناك ضمري أ مبتد وذا خرب أوذا امسا موصوال فما على هذا التقدير مبتد

؟ إذا يف إعراا وجهان:  ؛ والتقدير: ماذا ينفقونه أي ما الذي ينفقونه عرفتم عائد على املوصول وهو هنا حمذوف

 ((وحينئذ هل حيتاج  )) لينفقوا ((الوجه األول: أن جنعل ماذا مفعوال مقدما، أو ما وحدها وذا مفعوال مقدما 



؟ ال، ألن مفعوله هو هذا املتقدم ما حيتاج إىل ضمري؛ والثاين: أن جنعل اسم استفهام  إىل مفعول )) ينفقون

؛  صفة موصوف والعائد حمذوف، والتقدير: ماذا ينفقونه )) تنفقون ((وذا امسا موصوال خربه، ومجلة  أمبتد

يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم  : ((بقوله تعاىل((ويسألونك ماذا ينفقون)) وقد مر علينا نظريها ذا اللفظ 

 )) العفو )) (( قل العفو )) (( يسألونك ماذا ينفقون قل العفو ((قال اهللا تعاىل:   . )) من خير فللوالدين

وذا امسا موصوال خربه؛ ما الذين  ؛أ استفهام مبتد ا اسمفيها قراءتان: النصب، والرفع؛ فالرفع على تقدير ما امس

 )) العفو ((؛ وأما النصب فعلى تقدير ماذا مفعوال مقدما؛ فتكون  هو العفو ؛ يعين ؟ اجلواب: العفو نفقونهي

؛ أو قل تنفقون العفو؛ وإمنا قلنا إن الرفع أو النصب مبين على إعراب اجلملة اليت قبلها  يعين: قل أنفقوا العفو

ألن اجلواب مبين على السؤال؛ فهنا كلمة: ما، هذه مفعولية أو استفهامية هي اليت فسرت بكلمة العفو وال ال؟ 

 ماذا ((يف اإلعراب؛  إن نصبت  ألن اآلن مسئول ما الذي ينفق؟ أجر، العفو؛ فإذا كانت تفسريا هلا فلها حكما

ال تظنوا أنه العفو عن  )) العفو ((؛ وقوله:  )) العفو ((فارفع  )) ماذا ((وإن رفعت  )) العفو ((فانصب  ))

عدوان عليك؛ بل املراد بالعفو الزائد الفاضل؛ يعين أنفقوا العفو؛ أي ما زاد عن حاجتكم وضرورتكم؛ وذلك ألن 

فمن عفا وأصلح فأجره على  ((وقوله:  )) فاعفوا واصفحوا ((أحيانا كما يف قوله تعاىل: العفو يراد به التجاوز 

يعين خذ ما فضل من الناس  )) خذ العفو وأمر بالعرف ((؛ ويراد به الزيادة والفضل كما يف قوله تعاىل:  )) اهللا

العفو ما هو؟ أو  ) وا اللحىأعف (وما جاءوا به وال تطلبوا كمال احلق؛ ومنه قوله عليه الصالة والسالم: 

أي ما زاد عن حاجتكم؛ وأما ما كان داخال يف احلاجة فال تنفقوه  )) قل العفو ((باإلعفاء؟ الزيادة ؛ لقوله: 

؛ فكونه يذهب يتصدق على أجنيب وأهله جياع هذا خالف احلكمة  ألن اإلنسان يبدأ بنفسه مث مبن يعول

وأهليهم ال أجر فيه وليس  على أنفسهم؛ وسبب ذلك أن بعض الناس يظنون أن اإلنفاق  وخالف الشرع أيضا

   .  صدقة؛ ولكن هذا جهل منهم؛ فإن إنفاقك على نفسك وعلى أهلك صدقة



يعين قل  )) قل ((قال اهللا تعاىل يف اجلواب: يستثىن من ذلك ثالثة أمور النصل واخلف واحلافر , 

قل  ((يعين قل جلميع األمة كما قال:  )) قل فيهما إثم كبير ((؟ نعم  ، أو قل جلميع الناس للسائلني

مثال ؛ وهنا ميكن أن نأخذ قاعدة وهي: أنه قد يكون اجلواب أعم  )) للمؤمنين يغضوا من أبصارهم

، يعين اجلواب موجها إىل أكثر من السائل كما قالوا يف احلكم إن العربة بعموم اللفظ ال خبصوص  من

(( قل فيهما إثم كبير  . ؛ فهنا قد نقول إن السائل قوم معينون ولكن اجلواب هلم ولغريهم السبب

؛ إمث ما هو  فيهما أي يف اخلمر وامليسر))  فيهما إثم كثير ((ويف قراءة: إمث كثري  )) ومنافع للناس

 وال تعاونوا على اإلثم والعدوان ((؛ قال اهللا تعاىل:  ، أو ما كان سببا للعقوبة اإلمث؟ اإلمث هو العقوبة

الفرق  )) (( كثيروقراءة أخرى )) فيهما إثم كبير ((؛ وقوله:  ويقال: فالن آمث يعين مستحق للعقوبة ))

؛ فاملعىن أن فيهما إمثا كثريا حبسب ما يتعامل  ، والكثرة تعود إىل الكمية بينهما: الكرب يعود إىل الكيفية

؛ وتعدد الفعل  ؛ وهذا يستلزم تعدد الفعل منه ؛ واإلنسان املبتلى بذلك ما يكاد يقلع منه ما اإلنسان

، اإلمث فيهما كبري ـ يعين عظيم ـ ألما يتضمنان مفاسد   ضا اإلمث فيها كبري؛ كذلك أي يستلزم كثرية اإلمث

؛ وقد ذكر حممد رشيد رضا ـ رمحه اهللا ـ يف  ، والسلوك ، واالجتماع ، والبدن ، والدين كثرية يف العقل

تعاىل:  ؛ من قرأ هذه األضرار عرف كيف عرب اهللا عن ذلك بقوله هذا املكان ذكر هلما أضرارا كثرية جدا

؟ كيف ال  ؟ ال، كيف ما يتنافيان هل هاتان القراءتان تتنافيان . )) إثم كثير )) أو (( إثم كبير ((

؛ وأنت قد  ؛ كبريا باعتبار كيفيته ؟ نقول ألنه ميكن اجتماعهما فيكون اإلمث كثريا باعتبار آحاده يتنافيان

؟  اإلبل فضلت بعشر من احلمار مباذا، عشرون من  ، وعشرون من اإلبل يكون عندك عشر من احلمار

مجع منفعة، وهي  )) منافع (())  ومنافع للناس ((وقوله تعاىل:   . بالكمية والكيفية وهذا ليس مبمتنع

ألا اسم ال ينصرف؛ وصيغة  )) منافع ((ومل يقل  )) منافع ((من صيغة منتهى اجلموع ؛ وهلذا قال: 

؛ فإن قلت:   صيغة منتهى اجلموع ففيهما منافع كثرية عظيمة ؛ ألا منتهى اجلموع تدل على الكثرة



ذا اجلمع الكثري؟ أليس هذا مما يستلزم أن يقبل الناس  )) منافع للناس ((وجل:  كيف قال اهللا عز

  ؟ ألن االسم ذكره مفردا وإن كان قد وصف بالكرب وبالكثرة لكن املنافع ذكرت باجلمع؟ عليهما

ذهان بعض الناس ولكن فيها بالغة عظيمة: أنه مع كثرة منافعهما فإن إمثهما قلنا هذا قد يتبادر يف أ

؛ ألنه لو كانت منفعة واحدة قلنا ممكن أن يكون اإلمث أكرب لكن حىت وإن تعددت  ، وأعظم أكرب

وإن كان هناك ))  إثمهما أكبر من نفعهما ((؛ وهلذا قال:  ، وأعظم املنافع وكثرت فإن اإلمث أكرب

، والفرح وإن كان فرحا يعقبه غم لكن يف  ؟ من املنافع يف اخلمر الطرب ما هذه املنافع . كثريةمنافع  

. ومنها: أم ذكروا أنه قد يكون سببا هلضم  ورمبا ينشرح صدره ك اللحظة يفرح اإلنسان ويطرب نعمتل

ا كسب اإلنسان مليونا ؛ وكذلك بالنسبة للميسر إذ . ومنها: أنه يتجر به فيكون مصدرا اقتصاديا الطعام

؛ كان  ، يفرح وإن كان الفرح مبا يضره أنه ينتبه بذلك ؟نعم وقد دخل بعشرة رياالت فأيش يكون فيفرح

 ودخل حلبة اخلمار فكسب مليون  يروح يشرتي قلة يأخذ السيارة ،  باألول ما عنده إال مائتني

 ، فيهما منافع لدنيا هذه منفعة يف نظره ففيه منافعويأخذ الزوجة مثال ويأخذ هلا األشياء من ذهب ا نعم

؛ ألن هذه املنافع منافع مادية حبتة تصلح  ومل يقل: منافع للمؤمنني )) منافع للناس ((؛ وتأمل قوله: 

؛ وإمنا هي منافع للناس من حيث  للناس من حيث هم أناس وليست منافع ذات خري ينتفع ا املؤمنون

 الطالب :؟  )) منافع للناس ((يف قوله:  أطيب أين خرب املبتد )) لناسومنافع ل ((,  هم أناس

 إثم ((؛  خرب لقوله )) فيهما ((؟ ما هي  مقدم )) فيهما ((؟  ؟ وين حمذوف تقول الشيخ :  حمذوف

، فإن قائمان  : زيد وعمرو قائمان ؛ فأنت إذا قلت معطوف صح الشيخ :معطوف  الطالب :؟  ))

 ؛ وإذا قلت: يف البيت زيد وعمرو ، فإن يف البيت خرب هلما قلت: زيد وعمرو يف البيت؛ وإذا  خرب هلما

 ((قال اهللا تعاىل:   مقدم .))  فيهما ((اخلرب  )) فيهما إثم كبير ومنافع ((، فإن يف البيت خرب هلما. 

ملاذا؟ ألن  ، إمثهما يعين ما يرتتب عليه من العقوبة أكرب من نفعهما )) وإثمهما أكبر من نفعهما



؛ ألن النفع كمال،  ؛ والضرر يف الغالب أعظم من النفع أثرا العقوبة يف األخرى، وأما النفع ففي الدنيا

؛ فلهذا قال: إمث  ما نقص ومن هدم ما تدري؛ لكن النقص  ؛ الكمال قد يستغىن عنه والضرر نقص

؛  ؛ والثاين: أن النقص ثلم يضا، ورمبا يكون دنيوي أ أكرب؛ بسببني: السبب األول: أنه نقص أخروي

 إثمهما أكبر من نفعهما )) ((وقوله:  . ؛ فهذا والنقص إذا نقص شيء واملنفعة كمال تكميل وتتميم

حىت اإلمث لو فرضنا أن النفع كثري فيهما يغطي على الضرر الدنيوي فإننا نقول: الضرر األخروي أشد 

اآلن ))  فيهما إثم كبير ومنافع للناس ((ملا قال:  )) نفعهماإثمهما أكبر من  ((؛ وتأمل قوله:   وأبلغ

؟ بني اهللا عزوجل الراجح  ؛ فأيهما نرجح ، ومنافع حنتاج إىل املقارنة ألن اآلن صار لدينا شيئان: إمث

حينئذ تبني أن تقابل هذين يقتضي أن نبتعد عن ما فيه أو عما  )) إثمهما أكبر من نفعهما ((فقال: 

؛ وهلذا انتهى كثري من الصحابة رضي اهللا عنهم عن اخلمر  نافع مادام اإلمث أكرب من النفعفيهما من امل

؟ ولكن هذا ال يقتضي  وامليسر حني نزلت هذه اآلية فقالوا مادام اإلمث أكرب من النفع فلماذا نفعله

ويسألونك ماذا  ((  . ؟ يرجح ترك اإلمث ؛ والعاقل ماذا يرجح التحرمي وإمنا يقتضي عرض املسألة للعاقل

السؤال هنا يتعدى إىل مفعول  )) ويسألونك ماذا ينفقون ((شف سؤاالن يف آية واحدة  )) ينفقون

من  (؛  ؟ تقدم لنا أنه إذا كان سؤال مبعىن طلب املال فإنه يتعدي إىل مفعولني واحد وال إىل مفعولني

هو الثاين هذا إذا كان سؤال  )) شيئا ((هذا هو األول و )) اهللا ((؛ شف  ) سأل اهللا شيئا أعطاه

، الثاين  ؛ أما إذا كان السؤال استفهاما فإنه يتعدى إىل مفعول واحد وإىل الثاين حبرف عن طلب مال

 )) (( يسألونك عن الساعة )) (( يسألونك عن الخمر ((،  ؛ نقول: سألته عن كذا حبرف عن

؟ مفعول واحد ويتعدى الثاين بعن؛  أيش؛ يكون يتعدى  وما أشبه ذلك))  يسألونك عن المحيض

والفرق بني  )) يسألونك ماذا ينفقون ((ورمبا يستغىن عن الثاين جبملة استفهامية كما يف اآلية اليت معنا 

، أنه إذا عدي إىل الثاين بصيغة  تعديه إىل مجلة استفهامية وتعديه إىل املفعول الثاين حبرف اجلر



؛ وإذا تعدى بعن فقد  ، تكون هي لفظ السائل بعينه لفظ السائل االستفهام صارت هذه الصيغة نفس

؛ لكن إذا جاءت بصيغة االستفهام فهي تكون هي  تكون هي لفظ السائل بعينه وقد تكون غري ذلك

 يسألونك ماذا ينفقون ((؟ قال اهللا:  ؛ كأم قالوا ماذا ننفق يا رسول اهللا، ماذا ننفق لفظ السائل بعينه

تقدم لنا نظري هلذا  وبيننا أنه  )) ماذا ينفقون ((وقوله:  . ؟ طيب ؛ عرفتم يعين يقولون ماذا ينفقون ))

 ((مفعوال مقدما  )) ينفقون ((؟ لكلمة:  جيوز فيه وجهان: أن تكون ما أو ماذا مفعوال مقدما أليش

وذا خرب  أهذا التقدير مبتد ؛ والثاين: أن تكون ما اسم استفهام وذا امسا موصوال فما على )) لينفقون

؛ والتقدير:  ؛ وعلى هذا التقدير حيتاج أن يكون هناك ضمري عائد على املوصول وهو هنا حمذوفأ مبتد

؟ إذا يف إعراا وجهان: الوجه األول: أن جنعل ماذا مفعوال  ماذا ينفقونه أي ما الذي ينفقونه عرفتم

إىل مفعول؟ ال،  )) ينفقون ((وحينئذ هل حيتاج  )) نفقوالي ((، أو ما وحدها وذا مفعوال مقدما  مقدما

وذا امسا موصوال  أ؛ والثاين: أن جنعل اسم استفهام مبتد ألن مفعوله هو هذا املتقدم ما حيتاج إىل ضمري

ويسألونك ماذا  ((، والتقدير: ماذا ينفقونه؛  صفة موصوف والعائد حمذوف )) تنفقون ((، ومجلة  خربه

يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من  ((وقد مر علينا نظريها ذا اللفظ بقوله تعاىل:  )) ينفقون

 العفو )) (( قل العفو )) (( يسألونك ماذا ينفقون قل العفو ((قال اهللا تعاىل:   . )) خير فللوالدين

؛ وذا امسا موصوال أ ؛ فالرفع على تقدير ما امسا اسم استفهام مبتد ، والرفع فيها قراءتان: النصب ))

 ؟ اجلواب: العفو؛ يعين هو العفو؛ وأما النصب فعلى تقدير ماذا مفعوال مقدما ؛ ما الذين ينفقونه خربه

؛ وإمنا قلنا إن الرفع أو النصب مبين  : قل أنفقوا العفو ؛ أو قل تنفقون العفو يعين))  العفو ((؛ فتكون 

، هذه مفعولية أو  ؛ فهنا كلمة: ما مبين على السؤالعلى إعراب اجلملة اليت قبلها ألن اجلواب 

؛ فإذا   ، العفوب ؟ أج ؟ ألن اآلن مسئول ما الذي ينفق استفهامية هي اليت فسرت بكلمة العفو وال ال

 ((وإن رفعت  )) العفو ((فانصب  )) ماذا ((؛  إن نصبت  كانت تفسريا هلا فلها حكما يف اإلعراب



؛ بل املراد بالعفو  ال تظنوا أنه العفو عن عدوان عليك )) العفو ((؛ وقوله:  )) العفو ((فارفع  )) ماذا

؛ وذلك ألن العفو يراد به  ؛ أي ما زاد عن حاجتكم وضرورتكم ؛ يعين أنفقوا العفو الزائد الفاضل

 اهللافمن عفا وأصلح فأجره على  ((وقوله: ))  فاعفوا واصفحوا ((التجاوز أحيانا كما يف قوله تعاىل: 

يعين خذ ما فضل من  )) خذ العفو وأمر بالعرف ((؛ ويراد به الزيادة والفضل كما يف قوله تعاىل:  ))

العفو ما  ) أعفوا اللحى (ة والسالم: ؛ ومنه قوله عليه الصال الناس وما جاءوا به وال تطلبوا كمال احلق

؛ وأما ما كان داخال يف  عن حاجتكم أي ما زاد )) قل العفو ((؟ الزيادة ؛ لقوله:  ؟ أو باإلعفاء هو

؛ فكونه يذهب يتصدق على أجنيب وأهله جياع  احلاجة فال تنفقوه ألن اإلنسان يبدأ بنفسه مث مبن يعول

؛ وسبب ذلك أن بعض الناس يظنون أن اإلنفاق على  هذا خالف احلكمة وخالف الشرع أيضا

؛ فإن إنفاقك على نفسك وعلى  منهم؛ ولكن هذا جهل  أنفسهم وأهليهم ال أجر فيه وليس صدقة

قال اهللا تعاىل:   . ؛ وإذا كان صدقة فإن بذل مالك يف األقارب أوىل من بذله يف األباعد أهلك صدقة

أي يبني اهللا  ؟ إعراا يا عبد اهللا )) كذلك )) (( كذلك يبين اهللا لكم اآليات لعلكم تتفكرون ((

؟ املشار إليه ما سبق من بيان حكم  املشار إليه ما هو))  ذلك ((؛ إذا  لكم سبيال مثل ذلك البيان

؛ فإن قلت كيف بني اهللا تعاىل وهو ليس فيه  اخلمر وامليسر وبيان ما ينفق فقد بني اهللا تعاىل غاية البيان

؟ فيقال يف اجلواب عن ذلك: إن اهللا سبحانه  ، وال فصل اإلمث ؟ يعين ما فصل اهللا املنافع التفصيل

 ؛ فكلما ازداد اإلنسان من شربه ازداد إمثا وهذا بيان   رة إىل أن اإلمث كثري أو كبري وهذا بيانوتعاىل أشا

 



؛ وهذا بيان فكلما ازداد اإلنسان من شربه ازداد إمثا وهذا بيان؛ اهللا تعاىل أشار إىل أن اإلمث كثري أو كبري

يف تعدادها إغراء لذوي النظر  واملنافع أيضا أمجلها اهللا عزوجل ألن تعدادها ال فائدة فيه ورمبا يكون

؛ أي ما زاد على حاجتكم  بني واضح ما يف إشكال )) (( قل العفو؛ وكذلك قوله:  سيفاحل

يبني يظهر، بينته فتبني يعين ظهر؛ ))  كذلك يبين اهللا لكم اآليات ((؛  وضرورتكم وليس فيه إشكال

معىن: يظهر؛  )) يتبين )) (( حتى يتبين لكم الخيط األبيض من الخيط األسود (( ومنه قوله تعاىل:

مجع آية ))  واآليات ((؛  ن واضحة جليةأي يظهرها حىت تكو  )) يبين اهللا لكم اآليات ((فمعىن: 

ما  الشيخ :،  شرعية والقدرية الطالب :؟  وقد مر علينا كثريا أن اآليات تنقسم إىل قسمني يال يا خالد

؟ اآليات الشرعية  ؛ اآليات الشرعية ما هي كونية طيب الشيخ :كونية،  الطالب :؟  يف ثاين للقدرية

، بينها بيانا تاما؛ لكن اآليات الشرعية  الكونية وال اآليات الشرعيةبينها ال اآليات ,  هي املخلوقات

؛ وهلذا جاءت  بينها اهللا تعاىل بيانا مفصال حلاجتنا إىل العبادة فإننا حمتاجون إىل العبادة إمجاال وتفصيال

د لق (اآليات الشرعية مفصلة كما قال أنس بن مالك رضي اهللا عنه كما قال أبو ذر رضي اهللا عنه: 

 ) توفي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إال ذكر لنا منه علما

علمكم نبيكم حتى الخراءة ؟ قال: أجل ثم قال لقد نهانا أن  (وقال رجل لسلمان الفارسي: 

إذا اآليات  ) ؛ وأن نستنجي برجيع أو عظم ؛ وأن نستنجي باليمين نستقبل القبلة في غائط أو بول

؛ أما اآليات الكونية فإن التفصيل فيها يكون  الشرعية مبينة مفصلة على وجه التفصيل حلاجتنا إليها

 ؛ جتد مثال من آياته الليل والنهار يف أيش؟ ويش يدلنا عليه؟ لكن باألجناس أو باألنواع ال باألفراد

هي على أي شيء هي آية؟  )) رضومن آياته خلق السموات واأل ((؛  احبث عنها جتد شيء الكثري

؛ فاآليات الكونية جعلها اهللا جمملة عامة ما بينها تفصيال ألن الناس ليسوا  احبث وجتد وعلى هذا فقس

؛ وأيضا فإا آيات مشهودة حمسوسة ميكنهم أن يعرفوا ما فيها على وجه  حباجة إليها على وجه التفصيل



، وامسها الكاف، وخربها  لعل هذه للتعليل )) كم تتفكرونلعل ((وقوله:   . التفصيل بقدر استطاعتهم

؟  ؟ أو يف ماذا ؛ لكن نتفكر مباذا عندي هذه موقف))  لعلكم تتفكرون )) (( تتفكرون (( مجلة:

واضح أن التفكر يف الدنيا؛ لكن  لعلكم تتفكرون في الدنيا )) ((؛  )) في الدنيا واآلخرة ((قال: 

؛  ؟ إذا تتفكرون يف الدنيا واآلخرة يف شئوما هل الناس يف يوم القيمة يتفكرون )) واآلخرة ((قوله: 

وليس املعىن أن التفكر واقع يف اآلخرة ال إمنا نتفكر يف هذه الدنيا يف حياتنا فيما يتعلق بشئون الدنيا 

لآليات الشرعية شامل  )) يبين اهللا لكم اآليات ((؛ وهذا مما يؤيد أن اآليات يف قوله:  وشئون اآلخرة

الدنيا غالبهم  أمر؛ وما يتعلق ب ؛ ألن ما يتعلق بشأن اآلخرة غالبها من اآليات الشرعية واآليات الكونية

: ؛ يعين يتفكر يف شئوم؛ وإذا تفكر اإلنسان يف الدنيا وجد أا كما قال اهللا تعاىل من اآليات الكونية

ملاذا اختلط؟ لكثرته،  )) السماء فاختلط به نبات األرضإنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من  ((

فاختلط به نبات األرض مما يأكل الناس واألنعام حتى إذا  ((؛ امتد وتشابك وكثر فتشابك  وامتداده

وأنه ما بقي  )) وازينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها ((يعين كمال زينتها  )) أخذت األرض زخرفها

وقال  )) أتاها أمرنا ليال أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن باألمس ((إال أن ي ويستثمرها 

كمثل غيث  وتفاخر بينكم وتكاثر في األموال واألوالد إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة ((تعاىل: 

أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي اآلخرة عذاب شديد ومغفرة من 

؛ كأا أسئلة  كلها معطوفة بالواو  )) يسألونك (())  يسألونك عن اليتامى((   . )) اهللا ورضوان

؛ وجه االرتباط بني السؤالني واضح جدا؛ ألن  ؛ مث سألوا ماذا ينفقون ؛ سألوا أوال اخلمر وامليسر متتابعة

ويسألونك  ((؛ مث قال اهللا:  بذل املال بفائدةيف اخلمر وامليسر إسراف املال بدون فائدة ويف اإلنفاق 

يسألونك  ((؛  ألنك إذا عرفت السبب عرفت وجه ارتباط السؤال الثالث بالسؤالني قبله))  عن اليتامى

؛ واليتيم  ؛ مشتق من اليتم وهو االنفراد اليتامى مجع يتيم وهو الذي مات أبوه ومل يبلغ )) عن اليتامى



ية أكثر؛ وهلذا جاء يف القرآن الكرمي جاءت الوصاية م كثريا؛ مبا أن أباه قد تويف حيتاج إىل عناية ورعا

إن الذين يأكلون أموال  ((سبب ذلك أن اهللا عزوجل ملا أنزل  )) ويسألونك عن اليتامى ((فقوله: 

 )) وال تقربوا مال اليتيم إال بالتي هي أحسن ((وأنزل  )) اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا

؛  آيتني أشكل على الصحابة رضي اهللا عنهم فصاروا جيعلون طعام األيتام على حدة وطعامهم حدة

مبعىن أنه إذا طبخ لليتيم طبخا جعله له وحده؛ هذا الطبخ إما أن يفسد وال يصلح لألكل، وإما أن 

طعاما ، وشق عليهم أن جيعلوا اليتامى  يصلح لألكل لكن ليس على وجه األكمل فتحرجوا من ذلك

، وأشكل عليهم فيما لو خلطوا طعامهم مع طعام اليتامى واهللا تعاىل  على حدة وهلم طعاما على حدة

فسألوا النيب عليه  )) إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا ((يقول: 

بالغة واالختصار والوضوح الصالة والسالم عن ذلك فأجام اهللا عزوجل جبواب يف غاية ما يكون من ال

تعين أن اإلنسان يتبع ما هو أصلح هلم يف  )) إصالح ((وكلمة  )) قل إصالح لهم خير (( فقال: 

؛ أي  ؛ وسواء كان ذلك يف اإلجياب أو بالسلب مجيع الشئون سواء كان ذلك يف الرتبية أو يف املال

؟ مبعىن هل  مطلق أو تفضيل مقيد؛ هل هي تفضيل  ؛ وكلمة: خري شيء يكون إصالحا هلم فهو خري

، اإلصالح خري  ؟ اجلواب: خريية مطلقة أن التقدير: إصالح هلم خري من اإلفساد أو أنه خريية مطلقة

وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فال جناح  ((؛ وهذا نظري قوله تعاىل:  من كل شيء

يف مشوهلا وعمومها ووضوحها كاجلملة  هذه اجلملة )) عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير

هذه اجلملة الثانية مما تضمنه اجلواب؛ ألين قلت قبل: إن ))  وإن تخالطوهم فإخوانكم ((الثانية 

 وإن تخالطوهم فإخوانكم ((والثانية:  )) قل إصالح لهم خير ((؟ إحدامها:  اجلواب تضمن مجلتني

شرب وجعلتم طعامهم مع طعامكم فإم ليسوا أجانب بل هم يعين إن ختالطوهم يف األكل وال)) 

؛ قد يكون أخ الصغري قد  ؟ يف الدين أو يف النسب أو فيهما مجيعا ؛ يف الدين أو يف النسب إخوانكم



؛ وقد يكون اليتم من أبناء عمك فيكون أخا  مات أبوه وهو أخوك فيكون أخا لك يف الدين والنسب

؛ املهم إم إخوان لنا  ا لك ولكنه ليس مبؤمن فيكون أخا لك يف النسب؛ وقد يكون أخ لك يف الدين

؛ ومعلوم أن خمالفة األخ ألخيه أمر ال يستنكف منه وال  سواء يف الدين أو يف النسب أو فيهما مجيعا

؛ فإذا شعرمت وأنتم ختالطوم بأم إخوانكم فإنكم سوف حترصون على أن ال ختالطهم إال  خيشى منه

؛ ذا ارتفع  ومعروف أن األخ حينوا على أخيه )) فإخوانكم ((؛ وهلذا قال:  ه فيه مصلحة هلمعلى وج

وجل بدأ باإلصالح قبل املخالطة كأنه يفيد أنه إذا مل يكن يف املخالطة إصالح  احلرج وتأمل أن اهللا عز

؛ إذا  ضرهم بشيءفاألفضل عدم املخالطة وإن كان فيه إصالح فهي خري وهم إخوان لكم ال ميكن أن ت

كأنكم صنوا أصل واحد ولكن   )) فإخوانكم : ((، تفهم من قوله ؟ جيوز اآلن املخالطة وال ال جيوز

العلم هنا ))  يعلم ((قوله:   )) واهللا يعلم المفسد من المصلح ((  . البد أن يكون يف ذلك إصالح

  : مالك؛ فقد قال بن  ؛ ألنه مل ينصب إال مفعوال واحدا علم املعرفة

   دية  لواحد ملتزمةتهمة     تع لعلم عرفان وظن 

يعين يعرف سبحانه وتعاىل يعلم علم معرفة املفسد من املصلح يف هذا ويف غريه ألن العربة بعموم اللفظ 

؛ بل  مل يقل: يعلم املفسد واملصلح )) يعلم المفسد من المصلح ((؛ وقوله:  ال خبصوص السبب

ضمن العلم معىن التمييز يعين يعلمه فيميز بني هذا وهذا فيجازي كل إنسان مبا قال: املفسد منه؛ كأنه 

يعلم  ((؛ وقوله:  ؛ ألن التمييز بني هذا وهذا يقتضي أن مييز بينهما أيضا يف الثواب واجلزاء يستحق

 ؟ وال ؛ عرفتم ، واإلصالح الديين والدنيوي يشمل اإلفساد الديين والدنيوي )) المفسد من المصلح

؛ كلمة  ؟ يف أمور الدين والدنيا فهو يعلم عزوجل املفسد من اإلنسان املصلح بس يف أمور الدنيا فقط

مصلح ومفسد هل تعين الذي فعال أفسد أو تشمل حىت من نوى اإلفساد واإلصالح ؟ حىت من نوى 

قد يكون إنسانا مفسدا حيب  ؛ وقد ال حيصل له مقصوده فمن كانت نيته اإلفساد فإن اهللا عامل به



؛ ولكن من  ؛ وقد يكون كذلك مصلحا ولكن حيال بينه وبني إصالحه إفساد اخللق وال يتسىن له ذلك

وهل يشمل هذا املفسد من املصلح يف شئون  . ستحقيعلم اهللا من نيته هذا أو هذا فإنه جيازيه مبا 

نص يف املراد يعين أا قطعية الدخول؛  لسببا اليتامى؟ يشمل معلوم ألن األصوليني يقولون: إن مسألة

؟ اإلصالح  فإذا قلنا يعين املفسد من املصلح يف مجيع الشئون فإن أول ما يدخل يف ذلك ما هي

قال اهللا تعاىل:   واإلفساد يف اليتامى ألا هي السبب، وما كان سببا فهي قطعي الدخول يف العموم .

 ((وجواا:  )) شاء اهللا ((لو شرطية شرطها قوله:  )) يز حكيمولو شاء اهللا ألعنتكم إن اهللا عز  ((

لو  ((؛ ومن حذفها قوله تعاىل:  ؟ غالبة واجبة أو غالبة )) لو ((وهل الالم يف جواب  )) ألعنتكم

أي لشق  )) ولو شاء اهللا ألعنتكم ((؛  وإال األكثر وجود الالم يف جواا )) نشاء جعلناه أجاجا

؛  ؛ أحدمها: أن جتعلوا طعامهم وشرام على حدة شق عليكم بأمرين يف مسألة اليتامى؟  ؛ مباذا عليكم

والثاين: أن تقدروا ذلك الطعام والشراب حبيث ال يبقى شيء يكون عرضة للطلب والفساد وهذا شيء 

اىل: قلت إنه مبعىن املشقة ومنه قوله تع ت؛ والعن وجل برمحته نفى ذلك ؛ ولكن اهللا عز شاق على الناس

ولو شاء اهللا ألعنتكم إن  ((؟ أي املشقة؛ ت ويش معىن العن )) منكم تذلك لمن خشي العن ((

 ((هذه اجلملة تعليل ملا سبق ولكن هل هو تعليل ملا سبق يف اآلية األخرية ))  اهللا عزيز حيكم

ألن  )) يسألونك عن الخمر والميسر ((أو حىت ملا سبق من قوله:  ))...  ويسألونك عن اليتامى

؟ حيتمل هذا وهذا لكن لو أخذنا بالعموم مل يكن فيه  هذه اآليات كلها معطوف بعضها على بعض

القدر وال  تقدم لنا أنه من أمساء اهللا عزوجل؛ وأن له ثالثة معان وهي: )) العزيز ((ومعىن  . مانع

 الشيخ :قهر  الطالب :؛  القدر بالسكون نعم الشيخ :القدر  الطالب :؟  فرق بينهما ؟ هذه القدري

؛ عزة القدر: أي ال يدانيه أحد يف علو شأنه؛ عزة القهر: ال  ، وعزة القهر، وعزة االمتناع عزة القدر

؛ فهو عزيز ال يعرتيه نقص،  ؛ عزة االمتناع: أي ميتنع عليه كل نقص وعيب يغلبه أحد بل هو الغالب



قدر عال وشأن  ؛ عزيز يعين ؟ يعين أنه ذو عالعزيز ال يعرتيه الذل بل هو الغالب القاهر سبحانه وت

فقد تقدم لنا أنه مشتق من احلكم واحلكمة وأن احلكم نوعان: كوين،  )) الحكيم ((أما  . الرفيع

؛ يعين كون الشيء على هذه الصورة هذه حكمة؛  ، وصورية ؛ وأن احلكمة نوعان: غائية وشرعي

؛ حكمة يف القدر صورته وغايته؛  ها اثنني تكون أربعة؛ فإذا ضربت اثنني في والغاية منه حكمة أيضا

. طيب وجه املناسبة خلتم اآلية الكرمية بالعزة واحلكمة: أنه سبحانه  حكمة يف الشرع صورته وغايته نعم

 ((وتعاىل له احلكم لو شاء ألعنتنا ألنه عزيز وهو صاحب السلطان؛ وألنه حكيم فهو صاحب احلكم 

ولكن مع كونه جل وعلى عزيزا حكيما فهو عفو ))  إن الحكم إال هللا (( )) أال له الخلق واألمر

 )) ما جعل عليكم في الدين من حرج ((رحيم وهلذا لطف بعباده يف هذه املسألة وغريها من املسائل 

وال  ((ما شفت فيه مناقشة  ؟ الشرح واضح وال أنتم))  وال تنكحوا المشركات ((مث قال اهللا تعاىل:  .

  ؛ ومنه قول الشاعر: النكاح يف األصل: الضم واجلمع )) المشركات حتى يؤمنتنكحوا 

    سهيال     عمرك اهللا كيف يجتمعانالثريا  أيها المنكح 

 يعين أيها املريد أن جتمع بني الثريا وسهيل 



؛ وأما يف الشرع: فهو عقد على حمللة لالستمتاع ا وصيانة الفرج  يدل على أن النكاح يف األصل اجلمع والضم 

إىل آخره وغريه من املصاحل اليت تتعلق بالنكاح؛ فهو عقد على حمللة لقصد املصاحل املرتبة على النكاح من حتصني 

((   )) وال تنكحوا المشركات حتى يؤمن ((وجل هنا:  عزيقول اهللا  . الفرج والوالدة واالستمتاع وغري ذلك

 ، سواء يف الربوبية ؛ واملشركة أو املشرك هو من جعل هللا تعاىل شريكا فيما خيتص به مجع املشركة )) المشركات

؛ فمن اختذ مع اهللا إهلا يعبده فهو مشرك ولو آمن بأن اهللا خالق  ، أو يف األمساء والصفات ، أو يف األلوهية

، أو معينا هللا تعاىل يف  ، أو منفردا بشيء من الكون ؛ ومن اعتقد أن مع اهللا خالقا يف الكون السموات واألرض

؛ حىت  ؟ خلق الكون فإنه مشرك ؛ ثالثة أشياء يا حيدر ما هي اخللق، يف خلق شيء من الكون فهو مشرك

إن الذين كفروا من أهل  ((؛ ألنه  لنصارى؛ وإن أخذنا مبعمودها املعروف فإنه ال يشمل اليهود وا الكتابيات

ينبين عليه هل اخلالف ؛ وهذا  م غريهمفعطف املشركني على أهل الكتاب فدل على أ )) الكتاب والمشركين

  ال جيوز العقد يف هذه اآلية الكرمية . هذه اآلية باقية على عمومها أو خمصصة بآية املائدة يأيت إن شاء اهللا تعاىل

؛ املشركات ال حيل للمؤمن أن  املشركات حىت يؤمن حىت يدخلن يف الدين اإلسالمي ويؤمن باهللا ورسولهعلى 

يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات  ((يتزوج ن كما قال اهللا تعاىل يف سورة املمتحنة: 

لكفر ال هن حل لهم وال هم  فامتحنوهن اهللا أعلم بإيمانهم فإن علمتموهن مؤمنات فال ترجعوهن إلى ا

يشمل من أشركن باهللا يف عبادته، أو أشركن به يف ربوبيته؛  )) وال تنكحوا المشركات ((؛ قوله:  يحلون لهن ))

؛ وإن عبدت مع اهللا غريه فإنه ال جيوز للمؤمن  فمن اعتقدت أن مع اهللا خالقا فإنه ال جيوز نكاحها من املؤمن

هل يدخل يف ذلك نساء النصارى الذي يقولون إن  )) كحوا المشركات حتى يؤمنوال تن وقوله: ((  . نكاحها

يدخل      ؛ والصحيح ؟ اختلف يف ذلك أهل العلم اهللا ثالث ثالثة وجيعلون املسيح عيسى بن مرمي إهلا مع اهللا

اليوم أحل لكم  ((فيه نساء أهل الكتاب وإن كن يزعمن أن عيسى إله مع اهللا ألن اهللا يف سورة املائدة قال: 

الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات 



وسورة املائدة من آخر ما نزل؛ وهلذا قال بعض  )) من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن

ورة اليت أباح اهللا فيها نساء أهل الكتاب قال: ؛ ويف نفس الس العلماء إنه ليس فيها نسخ كل ما فيها فهو حمكم

؛ ولكن مع ذلك مع كوا مباحا فإن نا فوافقهم بكفر وأحل )) لقد كفر الذين قالوا إن اهللا ثالث ثالثة ((

، ورمبا يؤثر عليه هو أيضا إذا أعجب ا مثال وجبماهلا وسلبت  األوىل أن ال يتزوجهن ألنه يؤثر على أوالدنا منهم

أن أحدا سافر إىل بلد كافرة أعجب بفتاة وخطبها بعض الناس إىل أن يكفر كما حدثين بذلك  يفضيعقله فرمبا 

ذ فقالت له ال ميكن حىت حتضر الكنيسة معي وتقول إن اهللا ثالث ثالثة فحاول أن ميتنع ولكنه والعيا نفسه إىل

باهللا قد ملك عقله مجاهلا وأخريا ذهب معها إىل الكنيسة وشهد أن اهللا ثالث ثالثة ـ نسأل اهللا العافية ـ ولكن هذا 

ماذا يكون عليه يف هذه احلال اليت أدركته ؛  ، تاب إىل اهللا وندم ملا صنع أبشركم أنه تاب الرجل الذي فعل هكذا

قل يا عبادي  ((؛ ألن اهللا قال:   عليه إذا تاب تاب اهللا عليه؛ على ذلك أن نقول تاب اهللا املرأة فيها هذه

 )) حتى يؤمن ((قوله:  . الذين أسرفوا على أنفسهم ال تقنطوا من رحمة اهللا إن اهللا يغفر الذنوب جميعا ))

اإلميان ؟ نقول ألن اإلميان أعم ألنه يشمل  ؟ ألن الضد الشرك التوحيد  يوحدنقد يقول قائل: ملاذا مل يقل حىت

، والقدر خريه وشره؛ فلو أا انتهت عن  ، ورسله ، وكتبه بكل ما جيب اإلميان به من توحيد اهللا واإلميان مبالئكته

 الشرك لكنها مل تؤمن بكل ما جيب اإلميان به فإا ال حتل؛ تفروا بالعدول عن التعبري باملقابل إىل التعبري؛ قوله عز

وألمة فقال: ((   انه وتعاىل العلة يف ذلك واحلكمةبني اهللا سبح )) تى يؤمنوال تنكحوا المشركات ح ((وجل: 

صدق اهللا األمة املؤمنة خري من مشركة حىت لو أعجبت اإلنسان يف  )) مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم

وما إىل  ، أو أعجبت اإلنسان يف خطبتها ، أو أعجبت اإلنسان يف علمها ، أو أعجبت اإلنسان يف ماهلا مجاهلا

؛ إن شاء اهللا  بذلك األمة اململوكةال تظنوا أنه يعين  )) وألمة ((؛ قال:  ذلك فإن األمة املؤمنة خري من املشركة

 وجل لكن املراد باألمة هنا أمة اهللا، فهي العابدة هللا عز تعاىل يف سورة النساء أنه ال جيوز نكاح اإلماء إال بشروط

ال تمنعوا إماء  (؛ كما قال النيب عليه الصالة والسالم:  ، واألنثى يقال أمة اهللا اهللا؛ واإلنسان الذكر يقال عبد 



ابن أمة ذكر األم واألب األب قال ,  ؛ وقال صلى اهللا عليه وسلم يف حديث ابن مسعود ) اهللا مساجد اهللا

اللهم أنت ربي ال إله إال  (؛ وذا نعرف أن ما ورد به احلديث يف سيد االستغفار وهو:  عبدي واألم قال أميت

الم ابن تيمية رمحه اهللا سشيخ اإلٍ  أنا أمتك كما قل به : وأما من كان أنثى فإنه يقول ) أنت خلقتني وأنا عبدك

، شخص  : وأنا عبدك على تأويل أا شخص يف حديث سيد االستغفار تقول ، وقال بعض العلماء إا تقول

ليه شيخ اإلسالم أبلغ للتذلل والعبودية فإن املرأة إذا قالت وأنا عبدك  ؟ مذكر ولكن ما ذهب إ مذكر وال مؤنث

خير من  (( ؟ مة ويش معىن األمةأوال نفسها  ؛ لكن إذا قالت أنا أمتك صار ذلك أبلغ يف كأمنا تشعر أا رجل

؛  عن املنكر خري؛ والصدقة خري، واألمر باملعروف والنهي  خري يراد به البيان أن هذا من اخلري فقط))  مشركة

؛ أن  على هذه اآلية فظا أو تقديرا فإن خريا تكون؛ أما إذا ذكر املفضل عليه ل من اخلري الذي هو ضد الشر

 ) صالة الجماعة خير من صالة الفد (؛  قاعدة اسم التفضيل أن املفضل واملفضل عليه يذكران يف نفس الوقت

؛  يف أصل الصفة مفضل ومفضل عليه فإما ف عند أهل العلم أنهاملعرو  باخلريية لكن تتميز صالة باجلماعة فهنا

أن  ومعلوم))  وألمة مؤمنة خير من مشركة ((وجل:  وهنا يقول اهللا عز يتميز املفضل على املفضل عليهو 

 ؟ اجلواب على ذلك من أحد الوجهني )) خير من مشركة ((املشرك ال خري فيه فكيف قال:  ال خري فيه املشرك

 ((ويراد به التفضيل املطلق قوله تعاىل:  . األول: أنه قد يرد اسم التفضيل بني شيئني الطرفني ليس فيه شيء؛ 

لكن هذا من باب كوين اسم التفضيل دل على التفضيل ))  أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيال

ولو  ((:  ن فيها خريا ألن اهللا قالأن نقول إن ناكح املشركة قد يظ والثاين ؛ وليس للطرف اآلخر منه شيء

وقد يظن اإلنسان أن نكاحه ذه املشركة خري فبني اهللا تعاىل أن ما يعتقده اإلنسان خريا بنكاح  )) أعجبتكم

وال  ((مث قال:   تقده من خريية بنكاح املشركةمشركة إننا نقول له نكاح األمة املؤمنة خري بناء على ما كان يع

واجعله من مضارع منفتحة  مضارع املبين للمجهول يضم أوله ويفتح ما قبل آخرهتنكحوا  )) تنكحوا المشركين

يتوىل ح ؛ والثاين: من أنكح ينك األول: من نكح ينكح فينفي املبين للمجهول بل هو مبين للمعلوم لكنه من فعل



وال تكحوا المشركين حتى  (( . العقد بنفسه ما له ويل الزوجة ما تزوج بنفسها وإمنا يزوجها وليها. فإذا أنكح

نصراين  فيه االستثناء , ان من أهل الكتاب فإنه ال جيوزحىت لو ك ال استثناء فيهمشرك أو نكاح املشرك  )) يؤمن

 ((هذا عام ما فيه استثناء  خبالف  )) وال تنكحوا المشركين (( .الطالب : ال ؟  خطب المرأة مسلمة يزوجه

فاحتج النصراين على املسلم وقال  ؟  تناظر رجالن يف مصر فإنه استثىن من ذلك من))  وال تنكحوا المشركات

تزوج امرأة  فإذا , : ألننا ؟ قال ؟ هذا خالف العدل. . هذه البهيمة ملاذا تستحلون نسائنا وال حتلون لنا نسائكم

انيا يريد أن يتزوج را نصر زاد خريا فهي طرد بدينها ودين اإلسالم لكن لو كان رجال كاف .  دينها دين نصارى

وسبق  )) وال تنكحوا المشركين حتى يؤمن (( .النصراين ال يعرتف مبحمد صلى اهللا عليه وسلم   مسلمة ال

؛ ألنه البد من اإلميان  ومل يقل: حىت يوحدوا )) المشركين حتى يؤمنوا ((القول باختالف املقابلة حيث قال: 

قال اهللا  لفائدة. أنه ال يوجد غالبا إال  املقابل إىل ذكر ما ال يقابلهعن ذكر العدول ؛ بكل ما جيب اإلميان به

يقضون باحلق وال ال يقضون  )) والذين يدعون من دونه ال يقضون بشيء )) (( واهللا يقضي بالحق ((تعاىل: 

غ بنقص هذه ، أبل أبلغ )) ال يقضون بشيء ((بشيء؟ ال يقضون بشيء؛ ملاذا مل يقل ال يقضون باحلق؟ ألن 

عن ذكر املقابل إىل  عدل وجل ؛ انتبه هلذه النكتة من كتاب اهللا عز األصنام؛ ال تقضي بشيء ال حق وال باطل

))  ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم ((قال:   .شيء آخر فإنه البد أن يكون لذلك فائدة فتأملها 

، واملراكز  والصواريخ,  اإلميان به خري من املشرك صدق اهللا العبد املؤمن الذي يؤمن باهللا ورسله ومبا جيب

؛ فلو أن امرأة قالت إا  ؟ العبد املؤمن أيهما أفضل ؛ ورجل مسلم ال يعرف من هذا شيء كربأالفضائية شيء 

ولعبد مؤمن خير من مشرك  ((تريد أن تتزوج هذا الكافر ألن عنده من أمور الطبيعة ما ليس عند غريها قلنا هلا 

 عز .لو أعجبكم ونال إعجابه مباله و  بيد ويل مرأةا زواجألن ))  ولو أعجبكم ((كما قال:  )) أعجبكمولو 

الضمري يعود على املشركني  )) أولئك )) (( أولئك يدعون إلى النار (( :  وجل وجه هذه اخلريية  فقال

الدعوة بكل ما  يفسدون. أضلهم اهللا ولعنهم .  بأقواهلم وأفعاهلم ورمبا )) يدعون إلى النار ((؛  واملشركات



. والعمل باملال والقول والعمل حىت إننا نسمع أم يبنون مدارس ويبنون املستشفيات ويعاجلون  يستطيعون

. كالم الذي  ولكن احلمد هللا ليس هلا قبول إىل دين النصارى إىل يومنا هذا ال زالون يدعون.  املريض حىت يشفى

إال وقد و  ما يدري . على عنوان بعض املؤسسات خربة وحبثا عن أحوال املسلمنيام يرسلوا إذع يقولون يف

. إمنا يدعون إىل النار وال من  ون إليه مهما دعواشريط احلمد هللا أم يبلغون بالفشل كلما يدع . جاءه شريط

وقدمنا إلى  ((قال اهللا يف الكفار: .  ال تنفعهم ، ال تنفعهم شيئاأن هذه األعمال اخلريية  ؟ أسباب دخول اجلنة

؛ وهلذا قال اهللا  . دعوة إىل النار ؟ إذا هل يف ذلك خري وال ال))  ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا

إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل اهللا فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم  ((تعاىل: 

إمنا  بهوا هلذه النكتة وهي نشاط .على شباب املسلمني أن ينت. ))  نم يحشرونيغلبون والذين كفروا إلى جه

أولئك يدعون إلى النار واهللا يدعوا إلى الجنة  ((وهلذا قال: ب الرمحن وأعدائه فعلينا أن . حر  ينفقوا .

ن يدعون إىل واملؤمنو  ما قال أولئك يدعون إىل النار, أن املسألة ليست فيها تفاوت فعليكم  . )) والمغفرة بإذنه

وجل دعى إىل اجلنة  ؛ فإن اهللا عز ألن املؤمن يكون منه تقصري يف الدعوة إىل جنة اهللا واملغفرة .اجلنة واملغفرة 

واهللا يدعوا إلى الجنة  ((واملغفرة وكلما ازداد اإلنسان إميانا باهللا ازداد دعوة إىل جنة اهللا ومغفرته؛ وهنا يقول: 

؛ وذلك ألن  اعرتف اإلنسان منها ؛ واملغفرة جزاء األعمال السيئة إذا اجلنة جزاء األعمال الصاحل )) والمغفرة

صاحل لكنه   للدعوة  ض هذا يكون سببا لدخول اجلنة غرياإلنسان لعمله هللا يرجع إىل أمرين: إما عمل صاحل حم

إىل إذن شرعي وإذنه الكوين.  .  )) رة بإذنه)) ((يدعوا إلى الجنة والمغف بإذنه ((وجل:  ؛ وقوله عز إىل املغفرة

من ذا الذي  ((؛ قوله تعاىل:  ؛ وما تعلق بالسيئات فهو إذن شرعي تعلق باملخلوقات والتقديرات فهو إذن كوين

أم لهم  ((؛  ألنه يأذن اهللا فيشفع؟ .  هذا شرعي وال كوين )) بإذنه ((ما تقولون يف ))  يشفع عنده إال بإذنه

هللا أذن لكم أم على اهللا تفترون آ (( ؛ وقوله: هذا شرعي )) شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به اهللاشركاء 

لكنه ؟ ثابت  وجل هلؤالء كونا ثابت وال غري ثابت إذن اهللا عز؟  للتقريع نكار وال؛ طيب االستفهام هنا لإل ))



. إذنا   . فرتوا إذنا شرعيا )) جنة والمغفرة بإذنهيدعوا إلى ال ((هنا اآلية اليت معنا  إذنه له شرعا غري ثابت .

الصيب إذا ما  الشيخ :؛  كالمها الطالب :؟  أو كوين ، أو شرعي؟  كالمها الشيخ :،  شرعي الطالب :؟  كوين

؟ يقول  ؟ يقول أحد، اليوم أحد وال سبت تعرف عن شيء فهو على األخري تقول مثال اليوم سبت وال أحد

أن دخول اإلنسان فيما يكون سببا لدخول اجلنة واملغفرة  .  لم أا تشمل الكوين والشرعيالظاهر واهللا أع , سبت

يبني يعين ))  ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ((قوله:   ببا للجنة واملغفرة هذا شرعي، وشرع ما يكون س كوين

لعالمة القاطعة اليت فا )) ذريتهم في الفلك المشحونوحملنا  ((.  مجع اآلية وهي العالمة القاطعةآياته يظهر 

يف أمور  حيتاج الناس إليه مل يبق شيء قد بينها اهللا : شرعية يات تنقسم إىل قسمنياآل (( يبين آياته )) تستلزم .

" ر: ذ وقال أبو )) وأنزلنا إليك الكتاب تبيانا لكل شيء ((؛ قال اهللا تعاىل:  يف أمور دنياهم إال بينهادينهم 

لذا  ذكر لنا منه علما "يقلب جناحيه في السماء إال  لقد توفي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وطائر

من أين  ال يتبني له فيها وجه الشرع,  فى عليه بعض اآليات الشرعية، يشكل على بعض الناس قد خي يشكل

إنه قد حلكم الشرعي يف حد ذاته كان . تبني احلكم الشرعي لشخص من األشخاص ال يعين أن ا نأخذ اآلية

 : إما لقلة علمه ؛ هذه أسباب ثالثة خيفى على اإلنسان إما لقلة علمه أو قصور فهمه أو تقصريه يف طلب احلق

يقول هذه أتوقف فيها وال أحبث؛  ؛ وإما جتده ما يفهم ترد عليه مسألة مشكلة إنه ناقص الفهم يف أشياء كثرية. 

لفظ والشمويل؛ ال ةعموميالشرعية  يف اآليات؛ وطرق البيان  كامال ته قد بينه اهللا تعاىل بيانالكن احلق يف حد ذا

 ((وجل آية املواريث قال:  . وانظر إىل قول اهللا عز يف العلة فقد مشلتهما املعىن . إذا اتفقا عمومه وإما بدخوهلا يف

؛ آية  وجل ؛ وهي آية من آيات اهللا عز باملخلوقاتاآليات الكونية هي ما تتعلق  )) يبين اهللا لكم أن تضلوا

يدل  ف الليل والنهار من آيات اهللا. مثال اختال على كل هذا ؟ القدرة ىعل وأ؟ آية على العلم  على أي شيء

ال يستطيع أن يقدم طلوع  ألن كوا دالة على القدرة واضح فإن أحدا درة والعلم والرمحة والسلطان نعمعلى الق

. مسبوق بالعلم والقدرة  كل مفعولأمرنا أن تغيب بإذنه دليل على  أن يؤخرها ولكن خالقها الذي . الشمس 



امل كيف تقيسه وكذلك قادر على عخميطا ختيطه إال وأنت لو أنك صنعت  . علم والقدرة.إال وهو مسبوق بال

ل والنهار كدليل على سلطان آية خيتلف ا اللي . علمال ميكن أن يكون اختالف الليل والنهار إال عن  . خياطته

 ((هو الذي قال اهللا فيه: واحلسي .  على سلطان ألن اختالف الليل والنهار يشمل االختالف الفكري واملعنوي

أن اآليات الكونية آية واملعنوي كأن يهدي ضاال أو يضل مهتديا , احلاصل  )) وتلك األيام نداولها بين الناس

، نقول هي آية على كل ما يناسب تلك  القدرة أو الرمحة أو ما أشبه ذلك الوجل.يدل على  على خالقها عز

بني بني لنا ويش طول النهار وجل  ؟ بني اهللا عز فيختلف حبسب اآليات ؛ هل بني اهللا لنا اآليات الكونية اآلية

سببا حسيا أو. مث إذا كان هناك  )) والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم ((لنا أن ذلك بقدرته 

آيات الشرعية مبينة واآليات الكونية مبينة ولكن سؤايل اآلن  . اإلنسان يدرس علم الفلك ليستفيد، ليستفيد مما

 أدق وأمشل ألن اإلنسانو  ؟  األول اآليات الشرعية . هل بينا اآليات الشرعية أبلغ وأدق أو بيان اآليات الكونية

؛ وهلذا بني اهللا عزوجل لعباده من اآليات الشرعية  سعادته يف الدنيا واآلخرةحاجة ضرورية عليه مدار حيتاج إليها 

يا أيها الذين آمنوا ال تدخلوا بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها  ((حىت آداب اجللوس واالستئذان 

اهللا حىت هذا بني  )) يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح اهللا لكم )) ((

قال اخلالء آداب  ءإن نبيكم علمكم كل شيء حتى الخرا( األمر؛ وقال رجل من املشركني لسلمان الفارسي 

من يطع  ((هللا عليه وسلم من بيان اهللا ألن اهللا قال:  بيان الرسول صلى ) وأن ال نستنجي برجيع أو عظم نعم

ألن , ؛ آيات الكونية تأيت على سبيل العموم  البيان الكوينوأمشل من  الشرعية بيان ))  الرسول فقد أطاع اهللا

إذا آمنت ذه اجلملة فإنه قد يعرض لك مسألة ال  )) يبين اهللا لكم آياته ((الشرع البد أن يتلقى من الوحي. 

السنة  ، وعندما تتأمل القرآن جتدها واضحة صرحية، أو عندما تتأمل جتدها يف كالم الفقهاء وال يف كالم احملدثني

؛ وهلذا أحثكم أنتم طلبة العلم على أن يكون دأبكم يف الوصول إىل  جتدها واضحة مبينة فيها وهذا شيء معلوم

غائص املسائل الرجوع إىل الكتاب والسنة وال حرج أن نستعني بكالم أهل العلم ألن اعتماد اإلنسان على نفسه 



يعرف القواعد اليت قعدها السلف من الصحابة والتابعني الكتاب والسنة قد حيصل فيه خلل كثري؛ فالبد أن يف 

حنن عندما نتكلم نتكلم عن بيان حد ذاته أما    . هلا من كتاب اهللا سنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم بطنيمستن

 يطلع عليهمن اآليات الكونية على ما ال  يطلعونأو تعم على بعض الناس هذا وارد فإن الكفار قد  عمىكوا ت

مون لكن هذا ألم ال يستدلون ا على رمحة اهللا أو على وجوده إمنا إذا حنن إذا تكلمنا فإمنا يتكلم على املسل

؛ وهلذا اآلن حنن مجيعا نعرف أن بعضنا  أيش؟اآليات الشرعية من حيث هي آيات يقطع النظر عن املمتثل ا

مام الشافعي رمحه اهللا استضاف اإلمام أحد يفهم من كتاب اهللا وسنة رسوله ما ال يفهمه اآلخر؛ ويقال إن اإل

،  منه سياسة ولكنه مل مينع منه حكما شرعيا عمر أراد أن مينع .كله   فلما قدم إليه العشاء أكلهليلة من الليايل 

، فهو نفسه رضي اهللا عنه ما استدل بدليل وإمنا خشي من تزوج  هو اجتهاد منه لكنه هو غري موفق فيه

هذه لويل األمر إذا رأى أن السياسة  الشيخ :؟  اخلشية موجودة اآلن السائل : . م فقطبكتابيات خشي عليه

متنع من التزوج فله املنع مثل ما يوجد عندنا اآلن يف حكومة السعودية وفقها اهللا متنع من التزوج باألجانب إال 

ألجانب حىت ولو كن مسلمات ألمر بشروط ترضاها وتوافق عليها فإذا رأى ويل األمر أن مينع الناس من التزوج با

مور به وال متنع يتعلق مبصاحل البلد فله أن يفعل ذلك ألن ويل األمر إذا قلنا إنك ما تفعل إال شيء ما تأمر إال مبأ

فالبد أن يكون لويل األمر شيء من النظر مينع فيما يرى أن احلق يف منعه أو يبيح ما يرى أن ,  إال منهي عنه

احلكم الشرعي اإلباحة فلويل األمر أن مينع إذا رأى املصلحة يف املنع   إذا مل يتعارض مع النص .احلق يف إباحته 

مثل ما أبيحت الرجعة يف الطلقة الثالث يف عهد الرسول عليه الصالة والسالم وأيب بكر وسنتان من خالفة عمر 

 ناةاستعجلوا يف أمر كانت هلم فيه أ اسالن رأى؛ فاملصلحة اليت رآها  ورأى عمر أن املصلحة تقتضي املنع فمنع

وأن أحدا منهم كلما غضب أدىن غضبة على زوجته طلقها فرأى رضي اهللا عنه أن مينع من مراجعتها يف هذه 

احلال فهذه ترجع إىل احلاكم وهو فيما بينه وبني اهللا إذا كان يريد احلق فهو مأجور سواء أصاب أم مل يصب وإذا  

اآلن هذه العلة موجودة   )) أولئك يدعون إلى النار ((سياق اآلية  السائل :  . ه حياسبهكان يريد شيئا آخر فرب



وجهه أن أهل كتاب يف مصلحة أخرى تقابل هذه العلة وهي أن ما عند املرأة  الشيخ :ما وجهه ؟  أهل الكتابفي

  ؟ الشيء. نأخذ الفوائد اآلنمن العلم الذي قدروها إىل اإلسالم أكثر وأكرب من اجلهل الذي قد تستمر يف هذا 

قال والمحصنات من المؤمنات  ((ألن اهللا أخرجهم قال:  الشيخ :أهل الكتاب عندهم شرك ؟   السائل :

خمصصة هذا إذا قلنا إن  الشيخ :نقول أن آية املائدة ؟   السائل : )) والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب

اآلية اليت معنا من باب العامة مع أن بعض العلماء يقول املراد ا املشركني ويدخل فيها أهل الكتاب من األصل 

: حترمي نكاح املشركات على املؤمنني؛ من أين نأخذها؟  اآلية الكرمية يف هذه  . أريد ا اخلصوصفتكون عاما 

 ((وفيها: أن احلكم يدور مع علته وجودا وعدما؛ من أين؟ لقوله:  . )) ؤمنوال تنكحوا المشركات حتى ي ((

ومن فوائد اآلية  . فدل ذلك على أنه مىت زال الشرك حل النكاح ومىت انتفى انتفى النكاح )) حتى يؤمنوا

ومن  . فوجه اخلطاب للزوج )) وال تنكحوا المشركات ((؟ لقوله:  ؛ من أين تؤخذ الكرمية: أن الزوج ويل نفسه

ولعبد  ((؛ لقوله تعاىل:  فوائد اآلية الكرمية: أن املؤمن خري من مشرك ولو كان يف املشرك من األوصاف ما يعجبه

قل ال يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك   ((؛ ومثله قوله تعاىل:  )) مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم

، وال بالفصاحة وال بغري ذلك؛ ارجع إىل  ، وال باجلودة  تغرت باملهارة، وال فال تغرت بالكثرة كثرة الخبيث ))

ومن فوائد اآلية الكرمية: تفاضل الناس يف أحواهلم وأم  . األوصاف الشرعية اليت علقت ا الصفات احملمودة

و على الذين وفيه رد واضح على الذين قالوا أ )) ولعبد مؤمن خير من مشرك ((؛ لقوله:  ليسوا على حد سواء

؛ والعجيب أنه مل يأيت يف اإلسالم  ؛ كيف ذلك؟ بأن التفضيل ينايف املساواة أطلقوا أن دين اإلسالم دين مساواة

، وال أن اهللا أمر ا وال رغب فيها ألنه من الصحيح إذا قلت  ال يف الكتاب وال يف السنة لفظ املساواة ا أبدا

واملؤمن والذكر واألنثى وهذا هو الذي يريده أعداء اإلسالم من املسلمني أن مبساواة دخل الفاسق والعدل والكافر 

جيعلوا دين اإلسالم دين املساواة ما فيه فرق لكن جاء اإلسالم بكلمة هي خري من تلك الكلمات وليس فيها 

كلمة العدل تقتضي أن يسوي بني االثنني حيث اتفقا يف الصفات   )) إن اهللا يأمر بالعدل ((احتمال أبدا وهي: 



؟ أكثر ما يوجد يف القرآن  ؛ وأن نفرق بينهما حيث اختلفا يف الصفات املقتضية أليس كذلك املقتضي للتسمية

ال  )) (( قل هل يستوي األعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور ((نفي املساواة يف هذا الباب 

ال يستوي منكم من  ((؛ )) لقاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل اهللايستوي ا

احلاصل أن  )) هل يستويان مثال (( آيات كثرية يف هذا النوع نعم وأشياء كثرية )) أنفق من قبل الفتح وقاتل

الثقافة عامة ليس عندهم حتقيق هذه الكلمة أدخلها أعداء اإلسالم على املسلمني وأكثر املسلمني وال سيما ذوي 

؛ وهلذا جتدهم يرون هذه الكلمة كلمة نور حتمل على الرءوس: اإلسالم  وتدقيق يف األمور ومتييز بني العبارات

؛ وأتوا لنا حبرف من كتاب اهللا أو من سنة رسوله يأمر بالتسوية  ؛ اإلسالم دين العدل ؛ نقول كذبتم دين املساواة

وأقسطوا إن اهللا يحب  )) (( إن اهللا يأمر بالعدل واإلحسان ((ه عدل يأمر بالعدل ؛ لكن القرآن كل أبدا

 ؛ هذه الكلمة وغريها كثري جيب أن نتنبه هلا نعم وما أشبه ذلك))  وزنوا بالقسطاس المستقيم )) (( المقسطين

؟ ومن ماله مليون هل  ؛ من ال مال عنده هل يساوي من عنده مال يف الزكاة حىت هذا غلط ما هو صحيح  .

هذه اجلملة معطوفة على    ، هل هو الذي يصلي قائما مثل الذي ما يقدر؟ ال نعم ماله ألف؟من هو مثل 

   اجلمل السابقة اليت وقعت فيها األسئلة من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم 

          



قال إنه يقول إنها بقرة ال ذلول تثير األرض وال تسقي الحرث مسلمة ال شية فيها قالوا اآلن جئت  ((

أما الصحابة رضي اهللا عنهم فإمنا يسألون النيب صلى اهللا عليه وسلم عن  )) بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون

كلمة حميض أصله أن تكون   )) عن المحيض (( قوله: . األحكام من أجل أن يقوموا مبا يكون اجلواب موجبا له

؛ أو اسم زمان  ؛ وتصلح أن تكون اسم مكان فيكون املراد به مكان احليض مصدرا ميميا فتكون مبعىن احليض

 )) قل هو أذى ((؛ قال اهللا تعاىل:  ؛ ولننظر أي هذه االحتماالت أوىل بساق اآلية فيكون املراد به زمان احليض

 ((؛ يعين  وهذا يرجح االحتمال األول أن احمليض مصدر ميمي )) أذى ((أي احمليض ) ) هو ((؛  هذا اجلواب

؟ أثبت الطب أنه أذى هلما  ؟ للزوج أو للزوجة أو هلما معا أذى ملن )) يسألونك عن المحيض قل هو أذى

واألذى يطلق ))  هو أذى ((؛ وهلذا قال:  ، وأنه حيصل فيه الضرر على الزوج كما أن فيه ضررا على املرأة معا

؛ أي  ، أو للسببية عالفاء هنا للتفري )) فاعتزلوا النساء ((  . على الشيء املكروه والشيء املستقذر وهو كذلك

أو فسبب كونه أذى اعتزلوا النساء يف احمليض؛  ؛ فال تفرعوا على كونه أذى توجيه األمر إليكم اعتزال النساء

فا املراد باحمليض هنا مكان احليض وزمانه  )) في المحيض ((ئضات لقوله: احلا أي )) اعتزلوا النساء ((وقوله: 

؛ فيكون  ، وال زمن احليض ألنه وقت احليض أي اعتزلوا النساء فال جتامعوهن يف فروجهن ألنه مكان احليض

بأي شيء؟  اعتزلوا النساء )) ((؛ وقوله:  ؛ اعتزلوا النساء يف احمليض احمليض هنا ظرف زمان وظرف مكان

الشك أن املراد به اجلماع وليس املراد به أن نعتزهلن يف املؤاكلة واملشاربة واملساكنة ال ألن الذي تعلق به التحرمي 

وال  ((  . يف اجلماع )) اعتزلوهن ((؛ فاملعىن  ؟ بالوطء باجلماع وهو مكان احليض أو زمانه إمنا ينتفع به مباذا

 )) ال تقربوهن ((؛ ويف قوله:  أي النساء يف احمليض حىت يطهرن )) قربوهنال ت ))  (( تقربوهن حتى يطهرن

؛ وعلى هذا فال حيل للرجل من زوجته إذا كانت حائضا إال ما  دليل على أنه جيب اجتناب االجتماع وما حوله

وإىل هذا  )) هنفاعتزلوا النساء في المحيض وال تقربو  ((؛ ألن اهللا يقول:  ؛ وأما ما دونه فال حيل فوق اإلزار

 وال تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن ((وقوله:  . ذهب كثري من أهل العلم كما سيبني إن شاء اهللا يف الفوائد



 حتى يطهرن فإذا تطهرن ((وهذه القراءة تناسب اجلملة التالية  )) حتى يطهرن فإذا تطهرن ((وفيه قراءة: )) 

أي ))  حتى يطهرن ((؛ فالقراءتان إذا:  فاملراد ا حىت يطهرن من احليض )) حتى يطهرن ((وأما على قراءة  ))

 )) حتى يطهرن ((؛ وأما  طهار مبعىن االغتسالإلفا )) وإن كنتم جنبا فاطهروا ((يغتسلن كما قال تعاىل: 

 اءضيالب لقصةا؛ يقال طهرت املرأة من حيضها أي انقطع؛ فعالمة الطهر للمرأة هي  فاملعىن: يطهرن من احليض

، إذا ال تتغري قطنة الفرج وخرجت بيضاء فهذا هو عالمة الطهر؛ وهذا هو  بأن ال تتغري القطنة إذا احتشت ا

وال  ؛ لكن بعض النساء ال يرى ذلك؛ تعرف الطهر بانقطاع احليض فقط الغالب يف النساء أن الطهر هو البياض

دالة على منع إتيان املرأة حىت تطهر من احليض ويكون  ؛ وعلى هذا فيكون اآلية الكرمية ترى القصة البيضاء

فإذا تطهرن فأتوا من  ((وقوله:   . ؛ والغالب أن الطهر هو القصة البيضاء الطهر حبسب ما يكون من حال املرأة

هل املراد بالتطهر االغتسال أو املراد بالتطهر تطهري احملل من الدم وإن مل ))  تطهرن حيث أمركم اهللا )) ((

؛ ولكن مجهور  ذهب بعض العلماء إىل أن املراد حىت يغسلن من احليض الشيخ :؛  األولالطالب :  تغتسل؟

 ((فقد قال اهللا تعاىل:  أي اغتسلن؛ وقالوا إن القرآن تفسر بعضه بعضا )) فإذا تطهرن ((أهل العلم إىل أن املراد 

؛ وعليه  اغسلوا أثر اجلنابة بل املراد اغتسلوا )) فاطهروا ((وليس املراد من قوله:  )) وإن كنتم جنبا فاطهروا

؛  ال فرق بني اجلملتني )) حتى يطهرن فإذا تطهرن ((؛ على قراءة  يعين اغتسلن ((إذا تطهرن))فيكون قوله: 

أنه إذا طهرت املرأة  )) حتى يطهرن ((فإن ظاهر اآلية الكرمية  )) حتى يطهرن فإذا تطهرن ((لكن على قراءة 

ليس مجاعها كجماعها قبل الطهر وإن كان ممنوعا ولكن ليس كجماعها قبل الطهر وهو كذلك فإن مجاعها بعد ف

؛ وأيضا فإنه يدرك هلا الصيام إذا طهرت ومل تطهر  الطهر قبل االغتسال ال يوجب الكفارة على القول بوجوا

؛ فتبني أن هناك فرقا يف  طاهرة فتكون مطلقة لعدة؛ وأيضا فإنه يباح هلا يباح الطالق ألا اآلن  أبيح هلا الصيام

الفاء رابطة للجواب  )) فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم اهللا ((وقوله:   األحكام بني الطهر والتطهر .

فأتوهن  ((؛ وقوله:  ؛ كنية باإلتيان عن اامعة أي جامعوهن فأتوهن )) ((وقوله:  )) فإذا تطهرن ((لقوله: 



؛ أي فأتوهن يف املكان الذي أمر اهللا بإتيانه وهو الفرج؛ وقيل: من  قيل إن من مبعىن يف )) أمركم اهللامن حيث 

، من هذه الطريق من حيث أمركم اهللا ؛ وما الذي أمرنا اهللا  لالبتداء فهي على بابه أي فأتوهن من هذه الطريق

 )) نسائكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ((دها: ؟ أمرنا اهللا أن نطأهن يف الفروج لقوله يف اآلية اليت بع به

أي  )) فأتوهن من حيث أمر كم اهللا ((، وموضع الزرع هو القبل فيكون معىن قوله:  واحلرث هو موضع الزرع

ومل يبني اجلهة اليت نأيت ا املرأة من  )) فأتوهن من حيث أمركم اهللا( (؛ وقوله:  من قبلهن وليس من الدبر

؛ يعين من قدام ومن خلف لكن يف صمام  ؛ وهلذا جيوز لإلنسان أن جيامع زوجته مقبلة ومدبرة هللاحيث أمرنا ا

وقد ذهب ابن حزم رمحه اهللا إىل أنه جيب على املرء   . )) فأتوهن من حيث أمركم اهللا ((واحد أي يف الفرج 

؛ ولكن اجلمهور  األمر الوجوبواألصل يف ))  فإذ تطهرن فأتوهن ((؛ لقوله:  كلما طهرت زوجته أن جيامعها

إن اهللا يحب التوابين ويحب  (( وجل: مث قال عز  . خالفوه كما سيأيت ذلك إن شاء اهللا تعاىل يف الفوائد

من حيث أمر اهللا بعد ، وإتيان  هذا تعليل ملا سبق من األوامر وهي: اعتزال النساء يف احمليض))  المتطهرين

؟  ال ،ال؟ كيف ؛ حيب التوابني أي يثيبهم على توبتهم))  بين ويحب المتطهرينإن اهللا يحب التوا (( . التطهر

ناه أيه مع م أول، أول؛ نعم املعل ، معلمكم يقول جيب أن يثيب التوابني على توبتهم الذي يقوهلا اآلن معلمكم

من آثار احملبة ولوازمها ؛ الثواب  احملبة صفة غري الثواب )) يحب التوابين ((إذا  جيب على معلمنا إذا أخطأ نعم

 ، غري مشبهة حملبة املخلوقني باملخلوق واحملبة صفة يف ذات اهللا عزوجل وهي حمبة حقيقة الئقة جبالل اهللا وعظمته

؛ وقد بينا أن من أهل العلم بل من  ؛ وقد مر البحث فيها كثريا ؛ هذا هو الذي عليه سلف األمة وأئمتها

 )) التوابين ((وقوله:  . ل: إن معىن حيب أي يثيب ولكن هذا ليس بصحيحاملسلمني من حرف هذا املعىن وقا

؛ فما املراد به هنا  ، وتأيت للنسبة ولو مل يكن إال مرة ؛ وزن فعال تأيت للمبالغة أي للكثرة التواب على وزن فعال

؛  يشمل هذا وهذالطالب : ا؟  املنتسبني للتوبة ولو مرة واحدة))  التوابين ((الكثري التوبة أو ))  التوابين ((

؛ وال ينبغي أن حنملها على النسبة فقط؛ ألننا لو محلنا على النسبة  الظاهر أنه يشمل، يشمل هذا وهذا الشيخ :



 يحب التوابين ((فقط لكان من عصى مث تاب وعصى مث تاب وعصى مث تاب غري حمبوب عند اهللا واهللا يقول: 

حىت يكثر من الذنب ويعقبه بتوبة فإن اهللا سبحانه وتعاىل حيبه؛ وهلذا ليس من شرط التوبة أن ال يعود إىل  ))

؛ إذا  ؛ فإن عاد فإنه يتوب اهللا عليه إذا تاب ، شرط التوبة أن يعزم على أن ال يعود ، هذا ليس من شرطهالذنب

؛ والتوبة هي الرجوع من معصية اهللا إىل  ن كثري التوبة؟ التوابو  ومن هم التوابون  وجل حيب التوابني . الرب عز

، والندم على ما فعل،  اإلقالع عن الذنبالطالب : ؛ وقد سبق لنا أن شروطه مخسة يعدها لنا فهد ؟  طاعته

وأن يعزم أن ال يعود عليه، الطالب : وأن ال يعود أو وأن يعزم أن ال يعود؟  الشيخ :؛  وأن ال يعود إىل ما فعل

أن تكون يف  الشيخ :ال هذه داخلة يف اإلقالع ؛  الشيخ :؛ إىل الناس ان حقوق الناس أدى هذه احلقوق ك  وإن

الطالب : ؛  ؛ يف واحد بقي منها يف زمن القبول يدخل هذا وهذا الشيخ :وقبل طلوع الطالب : ؛  زمن القبول

؛ واإلقالع  ؛ والندم على الذنب اإلخالص هللا؛ فشروط التوبة إذا مخسة:  اإلخالص هللا الشيخ :،  اإلخالص هللا

؛ أما األول فشرط التوبة  ؛ وأن تكون التوبة يف وقت القبول أو يف زمن القبول عنه؛ والعزم على أن ال يعود

؛ فلو تاب اإلنسان من ذنبه مراعاة  ؛ والعبادات من شرطها اإلخالص اإلخالص ألن التوبة من أجل العبادات

؛ وإذا مل يندم على ما مضى من الذنب وصار فعل  س أو مراعاة للناس فإن توبته ال تقبللشرور أحد من النا

على الذنب ؛ الراجع الصادق هو الذي يندم  الذنب وعدمه سواء فإا ال تقبل توبته ألنه ما صدق يف رجوعه

؛ رجل يقول اللهم إين  ؛ بل هو إىل االستهزاء أقرب منه إىل التوبة ؛ وإذا مل يقلع فهو ليس بصادق الذي فعل

؛ واحد يقول  ؛ تاب وال ال؟ ما تاب أستغفرك وأتوب إليك من الغيبة يا فالن ما شفت فالن هذا سيء اخللق

اللهم إين أتوب إليك من أكل الربا تعال يا ولد خذ مائة مبائة وعشرين؛ تائب؟ هذا ما هو تائب نعم؟ واحد 

؛ تائب ؟ ال ما  هو عند القاضي يدعي ما ليس له وينكر ما عليهيقول اللهم إين أتوب إليك من حقوق الناس و 

؟ أن يعزم على أن ال يعود يف املستقبل فإن  ؛ اخلامس أو الرابع ، ليس بتائب التوبة الرجوع هذا ما رجع هو تائب

؛ فهذا ليس  ؛ فيقول أنا عائد منه لكن يف نفسه أنه لو مسحت الفرصة لفعل الذنب مل يعزم فليس صادقا يف توبته



؛ فإن كان بعد حضور األجل وانقطاع  بتائب؛ وأن تكون يف زمن القبول وهو: أن تكون قبل حضور األجل

وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت  ((؛ كقوله تعاىل:  األمل فإا ال تقبل

فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا باهللا وحده  (( نفع؛، بعد ما شاهد العذاب ما ت ما ينفع اآلن )) قال إني تبت اآلن

أنه أدركه الغرق قال آمنت  إذا حتى )) (( وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا

آآلن وقد  ((ما ينفع  آآلن )) ((ماذا قيل له: ))  ال إله إال الذين آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين

؛ فإذا  ؛ وكذلك التوبة قبل طلوع الشمس من مغرا هذا ليست توبة )) قبل وكنت من المفسدينعصيت من 

يوم يأتي بعض آيات ربك ال ينفع نفسا إيمانها  ((؛ قال اهللا تعاىل:  طلعت الشمس من مغرا ال تنفع التوبة

فسر النيب عليه الصالة والسالم بعض آيات اهللا بأا  )) خيرا أو كسبت في إيمانها لم تكن آمنت من قبل

ال تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة  (؛ ويف احلديث عن النيب عليه الصالة والسالم:  طلوع الشمس من مغرا

وهل يشرتط للتوبة أن يقلع عن مجيع  . هذه شروط التوبة)  وال تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس من مغربها

؟ نشوف اآلن الشروط اليت معنا هل من الشروط أن ال  تصح التوبة عن ذنب مع اإلصرار على غريه ؟ أو الذنوب

؛ ولكن هذا  ؛ إذا تصح التوبة عن ذنب مع اإلصرار على غريه ال الشيخ :ال، الطالب :  ؟ يصر على الذنب

مطلقة فال يستحق الوصف ؛ ألن الذي عنده مطلق التوبة ال توبة  التائب ال يستحق الوصف املطلق للتائبني

؛ وقال بعض أهل العلم: إا ال تصح التوبة من ذنب مع اإلصرار على  املطلق للتائبني وال املدح والثناء للتائبني

؟ قال  ؟ فمثال لو تاب من النظر احملرم لكنه يتكلم الكالم احملرم مع النساء تقبل توبته ؛ أفهتم غريه من جنسه

لو تاب من الزنا زنا الفرج وهو مصر على زنا العني واليد  ؛ وكذلك اجلنس واحدبعض العلماء ال تقبل ألن 

؛ ولكن اجلمهور على أن ذلك ليس بشرط، وأا تصح التوبة من  والرجل واللسان فإا ال تقبل ألن اجلنس واحد

 ((؛  ري القلبالتوبة تطه )) ويحب المتطهرين ((وقوله تعاىل:   . ذنب مع اإلصرار على غريه ولو من جنسه

؛ ومن ذلك املتجنبون لوطء  ؛ حيب الذين يتطهرون من األجناس واألحداث تطهري األبدان )) والمتطهرين



تبارك وتعاىل جيب التوابني وحيب  ؛ فاهللا ، املتجنون لوطء احلائض ألم أيش؟ متطهرون يف الواقع احلائض

أي ))  حرث لكم ((يعين زوجاتكم  )) نسائكم (( )) نسائكم حرث لكم ((مث قال اهللا تعاىل:   . املتطهرين

فيخرج احلب وينموا ينتفع به؛ كذلك بالنسبة  موضع حرث لكم كما تكون األرض حرثا للزارع يبث فيها احلب

حىت ينموا وخيرج بشرا سويا فالنساء حرث  للرجال حرث يضع فيه اإلنسان هذا املاء الدافق فينزرع يف الرحم

فأتوا حرثكم أنى  ((الفاء هذه للسببية أو للتفريع  )) نسائكم حرث لكم فأتوا حرثكم ((ل: قا ؛ وهلذا للرجال

مبعىن حيث فهي  أىن )) فأتوا حرثكم أنى شئتم ((واملراد باحلرث هنا أيش؟ موضع احلرث وهو الفرج؛  )) شئتم

جهة اخللف، من جهة  ، من ظرف مكان مبعىن إيتوا هذا احلرث من أي جهة شئتم من جهة القبل يعين أمام

من دبرها يف  ؛ وقد زعمت اليهود أن الرجل إذا أتى املرأة اجلنب من أي جهة املهم أن يكون اإلتيان يف احلرث

نسائكم حرث لكم فأتوا  ((؛ وقد أنزل اهللا تكذيبهم يف هذه اآلية  قبلها صار الولد أحول وكذبوا يف ذلك

 )) وقدموا ألنفسكم ((قال:   . ء اهللا على هذه اجلمل فوائد كثرية. وسيأيت الفوائد إن شا )) حرثكم أنى شئتم

 ((بعد قوله:  وقدموا ألنفسكم )) ((؛ وإمنا قال:  وجل ويش يقدم؟ يقدم الطاعات وما ينفعوا عند اهللا عز

))  وقدموا ألنفسكم ((حىت ال ننشغل ؤالء النساء عن تقدمي ما ينفعنا يوم القيمة  )) نسائكم حرث لكم

والتسمية  ، طلب الولد الصاحل ، ومن التقدمي بالنفس أن يبتغي اإلنسان باجلماع حتصني فرجه وحتصني فرج امرأته

؛ مثال اإلنسان قد جيامع زوجته لكن من  عند اجلماع وما أشبه ذلك مما يقارن اجلماع من األعمال الصاحلة بالنية

وفي بضع  (مفيد كما قال النيب عليه الصالة والسالم:  الناس من يريد جمرد قضاء الوطء فقط هذا الشك أنه

أحدكم صدقة قالوا يا رسول اهللا أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في الحرام 

ولكن أفيد من ذلك ما أشار اهللا إليه يف هذه  ) في الحالل كان له أجر أ كان عليها وزر فكذلك إذا وضعها

؛  ؟ بالنية للعمل الصاحل الذي يرتتب على النية مباذا )) وقدموا ألنفسكم )) (( فأتوا حرثكم (( ميةاآلية الكر 

، واالستغناء به عما حرم اهللا؛ ثانيا: ينوي  والتمتع مبا أباح اهللا له رفينوي اإلنسان مثال يف مجاع هذا قضاء الوط



 ( ؛ وهلذا قال النيب عليه الصالة والسالم:  الفرجبذلك حتصني فرجه وفرج امرأته ألنه الشك أن هذا فيه حتصني

إذا فاجلماع حمصن للفرج وإال )  إذا رأى أحدكم من امرأة ما يعجبه فليأت أهله فإنما معها مثل الذي معها

،  ؟ نعم . ثالثا: ينوي جبماعه أن يرزقه اهللا ولدا صاحلا وال ال لكان النفس تتعلق ذا الذي رأت مث حتصل الفتنة

 (؛ كما قال النيب عليه الصالة والسالم:  وما أفضل الولد إذا وفق اإلنسان لولد صاحل ينفعه يف حياته وبعد مماته

.  ) إذا مات اإلنسان انقطع عمله إال من ثالثة إال من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعوا له

بسم اهللا اللهم جنبنا الشيطان  (د اجلماع فيقول: أن يفعل ما ينبغي أن يفعل حال اجلماع  مثل التسمية عن

 فإنه إن يقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا (قال النيب عليه الصالة والسالم:  ) وجنب الشيطان ما رزقتنا

اهللا أكرب ـ ملا أمر بالتقدمي  )) واتقوا اهللا ((مث قال:   . )) وقدموا ألنفسكم ((كل هذا داخل حتت قوله تعاىل:   )

وهذا يشمل كل ما يتعلق باملرأة يف مسألة  )) واتقوا اهللا ((ألنفسنا أمرنا أن جنتنب ما حرم اهللا علينا فقال: 

 بل هو من معصيته فإن هذا ليس من تقوى اهللا عزوجل اجلماع مما خيالف شريعة اهللا مثل أن جيامع يف الدبر مثال

يا  ((وهذا تنبيه لإلنسان أن يعلم فهو كقوله تعاىل: ))  واعلموا ((شف  )) أنكم مالقوهواعلموا  ((وقوله:  .

تنبيه أن تعلم أنك مالقي اهللا  )) واعلموا ((؛ مث قال:  استمعوا للمثل )) أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له

، لقاء  ؟ األول قوا ثوابه أو عقابهأي مال))  مالقوه ((؛ هذا اللقاء لقاء حقيقي وال املراد  وجل، أنكم مالقوه عز

  ) ما منكم من أحد إال سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان (؛ كما قال النيب عليه الصالة والسالم:  حقيقي

، انظر ماذا أعدت هلا؛ وهذه املالقاة ليست واهللا  وجل فاستعد هلذا املالقاة كل إنسان سوف يالقي اهللا عز

))  كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إال ساعة من نهار (( ل بك الزمن فإنه قريبما أقرا مهما طا عيدةب

فما أسرع هذه املالقاة اليت ستكون بينك وبني ربك ))  كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إال عشية أو ضحها ((

فينظر أيمن منه  (قال النيب عليه الصالة والسالم: ؛  وجل مكاملة منه إليك ليس بينك وبينه ترمجان يكلمك عز

فال يرى إال ما قدم وينظر على شماله فال يرى إال ما قدم وينظر تلقاء وجهه فال يرى إال النار تلقاء وجهه 



 ك النظر إىل وجه اهللا الكرمي نعمهل يشمل ذل )) واعلموا أنكم مالقوه ((وقوله: )  فاتقوا النار ولو بشق تمرة

مث قال ملا  . وجل يف اآلخرة ، رمبا يشمله كما استدل ا بعض أهل العلم على ثبوت رؤية اهللا عز يشملهرمبا 

؛  لو كانت قلوبنا حية لكان هلذه الكلمة وقع يف نفوسنا )) واعلموا أنكم مالقوه ((حذر هذا التحذير العظيم: 

؛ ملا جاء ذه  وجل لكن واهللا قلوبنا ميتة والشكوى إىل اهللا عز علموااوجل مصدرة ب ألا من كالم اهللا عز

؛ هنا  احلمد هللا ـ بشر املؤمنني هذه املالقاة مالقاة خري )) وبشر المؤمنين ((اجلملة العظيمة املنذرة املخيفة قال: 

أال إن  ((ا واآلخرة ومل يذكر املبشر به حىت يكون عاما لكل ما فيه بشارة يف الدني )) وبشر المؤمنين ((قال: 

أولياء اهللا ال خوف عليهم وال هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي 

ومل يذكر وقت البشارة وال مكاا وال نوعها إذا فهي بشارة عامة  )) وبشر المؤمنين ((وهلذا قال هنا:  )) اآلخرة

 الرؤيا الصالحة يراها أو ترى له تلك عاجل بشرى المؤمن (سالم قال: ؛ حىت الرسول عليه الصالة وال شاملة

؛ ألن اهللا سبحانه وتعاىل إذا قرر املؤمن  وجل بشره ؛ فأنت بشر كل مؤمن يف كل خري؛ حىت يف مالقاة اهللا عز) 

حساب يسري آخره هذه  ) قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم (بذنوبه ماذا يقول له؟ يقول: 

ما هو سبب نزول اآلية شيخ  السائل : . ) سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم (البشارة العظيمة 

، قصة اليهود الذين قالوا إذا أتى اإلنسان امرأته من دبرها يف قبلها  ذكرناه قبل قليل الشيخ :بارك اهللا فيكم ؟ 

ن كانوا يفعلون  بعض املفسرين قال إن املهاجري السائل : )) حرثكم أنى شئتمفأتوا  ((صار الولد أحول فقال: 

وال تجعلوا اهللا عرضة أليمانكم أن  ((يقول:   . داخلة يف هذا أقول داخلة يف هذا الشيخ :؟  كذا واألنصار

جعلوا اهللا عرضة وال ت (( اختلف العلماء يف قوله تعاىل: )) تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس واهللا سميع عليم

؛ ال تكثروا احللف  فقال بعضهم: املعىن ال تكسروا احللف إذا كنتم تريدون الرب والتقوى واإلصالح))  أليمانكم

؛ والشك أن هذا منهي عنه، وأنه ال ينبغي لإلنسان أن يكثر  باهللا؛ فال جتعلوا اهللا تعاىل معروضا يف أميانكم دائما

قلبه من تعظيم اهللا عزوجل ما مينعه أن جيعله عرضة يف كل شيء؛ يعرتض أو  احللف باهللا بل جيب أن يكون يف



وقال بعض املفسرين: ال جتعلوا اهللا مانعا ألميانكم من الرب والتقوى واإلصالح  . وجل يف كل شيء يعرض اهللا عز

؛  يعين عرضة مانعة لكم من الرب والتقوى واإلصالح )) ال تجعلوا اهللا عرضة أليمانكم أن تبروا ((بني الناس 

 (وهذا املعىن أقرب من األول وإن كان األول معىن حمتمال لكن هذا أقرب ويؤيده قول النيب صلى اهللا عليه وسلم: 

 إني واهللا إن شاء اهللا ال أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إال تحللت من يميني وأتيت الذي هو خير

إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر بيمينك وأت الذي هو  (لعبد الرمحن بن مسرة: وقال  )

يكون ))  أن تبروا ((؛ ويكون قوله:  وعلى هذا يكون معىن اآلية: ال جتعلوا األميان مانعا لكم من الرب)  خير

 هذا إذا حلف على ترك الواجب))  أن تبروا ((؛ وقوله:  مؤال مبصدر منصوب بنزع اخلافض أي: عرضة عن بركم

؛ مثل أن قال:  ؛ ماذا يصنع؟ يكفر عن ميينه ويفعل الواجب ؛ نقول ال جتعل اليمني مانعا لك من فعل الواجب

؛ نقول اآلن حلفت ويش هو عليه؟ على أيش؟ على ترك الواجب  حترمه أجره ؛ وفالن مؤمن واهللا ال أكلم فالنا

؛ قال: واهللا ال أصلي مع اجلماعة صل مع اجلماعة يا ولد صل مع  وأن تكلمهفيجب عليك أن تكفر عن ميينك 

؟  ؛ هذا ميكن يقع من بعض السفهاء طيب ماذا نقول له اجلماعة قال واهللا أنا أدلكم واهللا ما أصلي مع اجلماعة

لرب قم عن ا صل مع اجلماعة قال واهللا إين حلفت مضى مين ميني ماذا نقول له؟ ال جتعل اهللا عرضة ألميانك

هذا فيما إذا حلف على فعل حمرم ما هو على ترك  )) وتتقوا ((طيب وقوله:  بواجبك وكفر عن ميينك نعم

؛ حلف على أيش. على فعل احملرم وهو  ؛ قال: واهللا ألجحدن مال فالن الذي على واجب على فعل حمرم

أدي احلق إىل صاحبه قال واهللا حلف ؛ ماذا نقول له؟ نقول كفر عن ميينك و  جحد احلق الذي الواجب عليه

؛ هذا ال ميني ال يعيقك عن التقوى اتق اهللا عزوجل وقم مبا أوجب اهللا عليك من  جرى مين ميني أنا ال أجحد

ما فعل اجلناية لكن صار يف نفسه عليه  ؛ هو إعطاء صاحب احلق حقه. طيب إنسان قال: واهللا ألضربن فالنا

، قال واهللا ما يروح مين إال أنا جارح رأسه  صار بينهم خصومة وقال واهللا ألضرب ، شيء قال واهللا ألضربن فالنا

وجل وكفر عن ميينك وأيت الذي هو خري، كفر عن  ؛ ويش نقول؟ نقول يا أخي هذا حرام اتق اهللا عز وأدق عنقه



فيه األحكام ؛ وهلذا قال أهل العلم: إن احللف يف اليمني جتري  ميينك وال تضرب هذا الرجل وتدق عنقه

؛  ، وتارة يكون مباحا ، وتارة يكون مكروها ، وتارة يكون سنة ، وتارة يكون حراما : تارة يكون واجبااخلمسة

قال أن تبروا وتتقوا وتصلحوا  ((  . ، أوىل حفظ اليمني أوىل يف املباح لكن يف قسم املباح حفظ اليمني فيه أوىل

؛ يقول واهللا ما عمري أصلح بني  أيضا ببعض الناس يصلح بني رجلني فيحصل منهما إساءة عليه )) بين الناس

، واهللا يكفيك شر من حتسن إليه؛ ويش نقول  ؛ أليش؟ قال ألنه أصلحت بينهم وحلقين منهم الضرر الناس أبدا

أن حيلل، إن كفر عن  كل شيء ميكن  , له؟ نقول كفر عن ميينك وأصلح بني عباد اهللا، فما جرى منك ميني

((يا أيها النبي ؛ قال اهللا تعاىل:  ؛ وإن كفر بعد احلنث يسمى كفارة اليمني قبل احلنث يسمى أيش؟ يسمى حتلة

))  لم تحرم ما أحل اهللا لك تبتغي مرضات أزواجك واهللا غفور رحيم، قد فرض اهللا لكم تحلة أيمانكم

إال تحللت يميني ـ أو قال عن يميني ـ وأتيت الذي هو  ( وهلذا جاء يف احلديث الذي أشرت إليه قبل قليل

وعلى هذا فنقول للذي أقسم أن ال يصلح بني الناس أصلح بني الناس وكفر عن ميينك أو حتلل من ميينك  ) خير

؛ فإن  اجلملة هذه الشك أن فهيا نوعا من التهديد )) واهللا سميع عليم ((قال اهللا تعاىل:    . وأصلح بني الناس

إلنسان إذا جعل اهللا عرضة ألميانه على الرب والتقوى واإلصالح بني الناس الشك أنه مستحق للوم والعقاب إن ا

؛ عليم مبا يفعل بل بكل شيء لقوله  مسيع ملا يقال )) واهللا سميع عليم(( ؛ وهلذا ختم اآلية بقوله:  اهللا اه

هذان االمسان من أمساء  )) قد أحاط بكل شيء علمالتعلموا أن اهللا على كل شيء قدير وأن اهللا  ((تعاىل: 

؛  ؛ إذا ال يتم اإلميان ا إال بثالثة شروط املتعدية الشيخ :املتعدية، الطالب : اهللا من األمساء املتعدية أو الالزمة؟ 

صفة من  . ثانيا: أن يعتقد أا دالة علىوجل من أمساء اهللا دالة على ذات اهللا عز األول: أن يؤمن بأا اسم

أي ذوا مسع  )) سميع ((فـ صفات اهللا متضمنة لذلك. والثالث: أن يؤمن مبا يرتتب عليها من احلكم واآلثار.

؛ والعرض أو احلكمة من ختم اآلية ذين االمسني الكرميني: التحذير  ذوا علم يعلم به )) عليم ((؛  يسمع به

احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على الطالب :   . عليم للمخالفة اإلنسان ربه فإنه إذا فرغ اهللا فاهللا مسيع



 وال تنكحوا المشركات حتى يؤمن ((الفائدة األوىل: فوائد قوله تعاىل:  نبينا حممد وعلى آله وأصحابه أمجعني.

 )) يؤمنواحتى  (( ، ولقوله: )) حتى يؤمن ((الفائدة األوىل: أن لفظ اإلميان أخص من لفظ التوحيد؛ لقوله:  ))

  :   الفائدة الثانية . ومل يقل: وال تنكحوا املشركات حىت يوحدوا؛ ومل يقل: وال تنكحوا املشركني حىت يوحدوا

  

  

  

  

  

   



واهللا يدعوا إلى  ((؛ لقوله تعاىل:  وجل إمنا تكون بإذنه الفائدة اخلامس والعشرون: إثبات أن إجابة دعوة اهللا عز

باإلذن وما يكون به السمع؛ املراد املراد  ؛ : إثبات اإلذن هللا السادس والعشرون . )) الجنة والمغفرة بإذنه

؛ إىل ثالثة؛  وقد بينا يف التفسري أن إذن اهللا تعاىل ينقسم إىل ثالثة أقسام )) بإذنه ((باإلذن األمر؛ لقوله تعاىل: 

؛ وهذه من الفوائد ميكن اإلنسان  ، وإذن كوين ؟ إىل قسمني: إذن شرعي ؛ مصمم قسمني؛ إىل ثالثة؛ قسمني

ويسألونك  ((؟ طيب قوله تعاىل:  أخذنا الفوائد السابقة ؟ لو تأمل جيد أكثر من هذا. طيب نبدأ درس اليوم

القول يف هذه   ما املراد )) يسألونك عن المحيض ((؛  ؟ ما ناقشنا ناقشنا فيها وال ما ناقشنا))  عن المحيض

فيستفاد منها: تتابع أسئلة الصحابة رضي  )) ويسألونك ((ما قيل فيما قبلها من قوله:  )) ويسألونك ((:  اآلية

ويستفاد منها: حرص الصحابة على العلم حيث يسألون رسول اهللا  . اهللا عنهم على الصحابة رضي اهللا عنهم

ويستفاد من هذا: أنه ال ينبغي أن يستحيي اإلنسان عن سؤال العلم  صلى اهللا عليه وسلم عن مثل هذه األمور.

ويستفاد منها أيضا: أن اهللا عزوجل قد  . )) ويسألونك عن المحيض ((؛ لقوله:  مهما كان من األمور الباطنة

ويستفاد من اآلية  . )) قل هو أذى ((توىل اإلجابة فيما سئل عنه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حيث قال: ي

 ((من قوله: ؟ ؛ من أين يؤخذ الكرمية: تقدمي العلة على احلكم حىت يرد احلكم على الذهن وهو مستعد لقبوله

وتقدمي العلة على احلكم فيه الفائدة اليت أشرنا إليها وهي: أن يرد  )) هو أذى فاعتزلوا الناس في المحيض

؛ وهلذا أمر  ويستفاد منها: أن احمليض أذى وهو احليض ألنه قذر وجنس . احلكم على الذهن وهو مستعد لقبوله

 صلى اهللا ؛ فقد كانت النساء تصيب ثيان احليض فيسألن النيب النيب عليه الصالة والسالم بغسله قليله وكثريه

ويستفاد من اآلية  عليه وسلم عن ذلك فيأمرهن أن يقرصنه، حتكه أوال مث تقرصه باملاء مث تنزحه مث تصلي فيه .

وقد بينت السنة ماذا  )) فاعتزلوا الناس في المحيض ((؛ لقوله:  الكرمية: وجوب اعتزال املرأة حال احليض

ويستفاد من اآلية:  ) اصنعوا كل شيء إال النكاح (يه وسلم: ؛ لقول النيب صلى اهللا عل يعتزل فيه وهو اجلماع

 . احليض وطء حالمضر باملرأة ومضر بالرجل ال ، ؛ ألنه أذى منة اهللا على الرجل واملرأة يف اعتزاهلا حال احليض



فإن قلت كيف جيمع بني ))  وال تقربوهن ((؛ لقوله:  ويستفاد من اآلية الكرمية: النهي عن قربان حىت يطهرن

؟  ؟ فإن هذا يقتضي قربان ) اصنعوا كل شيء إال النكاح (هذه اآلية وبني قول الرسول عليه الصالة والسالم: 

قلنا أو فاجلواب: أن نقول إن النهي عن القربان مبني: ألن ال يقرب اإلنسان اجلماع وهلذا ذهب بعض أهل العلم 

، وال يستمتع مبا دون اإلزار، وجعلوا ذلك وجها للجمع  فسه فإنه ال يقرب الفرجإىل أنه إذا كان الرجل ال ميلك ن

ماذا يحل للرجل م امرأته وهي حائض؟ فقال ما فوق  (بني جواب النيب صلى اهللا عليه وسلم حني سئل: 

عد الطهر قبل ويستفاد من اآلية الكرمية: حترمي الوطء ب  . ) اصنعوا كل شيء إال النكاح (وبني قوله:  ) اإلزار

؛ وفيه رد على  يعين يغتسلن )) حتى يطهرن ((ويف قراءة أخرى:  )) فإذا تطهرن فأتوهن ((؛ لقوله:  الغسل

قول من قال من أهل العلم إن املراد بذلك غسل الفرج وإزالة األذى وأنه جيوز للرجل أن يطأ زوجته بعد طهر من 

؛ كما قال  فإن معناها: إذا اغتسلن )) فإذا تطهرن ((قوله: ؟  ؛ الدليل حيضها وإن مل تغتسل إذا غسل احملل

ويستفاد من اآلية الكرمية: وجوب  . ، التطهر معناه االغتسال فاإلطهار))  وإن كنتم جنبا فاطهروا ((اهللا تعاىل: 

؟ نعم نقول نعم قال به بعض أهل  )) فأتوهن ((؛ كيف  ؛ مباح اجلماع مجاع الزوجة بعد طهرها من احليض

 )) فإذا تطهرن ((؛ ألن اهللا يقول:  قال إنه جيب على الرجل إذا اغتسلت زوجته من احليض أن جيامعها ؛ العلم

؛ الصواب أن األمر  ؛ ولكن هذا القول ضعيف جدا والصواب أن األمر فيه لرفع احلذر وال نقول لإلباحة فأتوهن

ما كان عليه قبل النهي؛ انتبهوا للفرق بقولنا: إن األمر بعد النهي لرفع احلذر فهو يرفع احلذر مث يبقي احلكم على 

؛ إذا قلنا إن األمر بعد النهي لإلباحة  بعد النهي لإلباحة وبني القول بأن األمر بعد النهي لرفع احلذر بينهما فرق

ا إن األمر بعد ، مث جاء األمر بعد النهي فأباح املنهي عنه؛ وأما إذا قلن فمعناه أن النهي رفع احلكم األول ألغاه

؛ وعلى هذا فيكون  النهي رفع للحذر فقط فمعناه أنه ارتفع النهي وبقي احلكم على ما كان عليه من قبل النهي

؛ وإتيان املرأة إن لزم منه  أمرا بعد احلذر يفيد رجوع احلكم إىل ما كان عليه قبل النهي )) وأتوهن ((قوله تعاىل: 

؛ و الريب أن النساء خيتلفن فبعض النساء ترغب أن يأتيها  طلوب وإال فالمعاشرا باملعروف كان من أمر امل



 )) وعاشروهن بالمعروف ((الزوج فيكون إتيانه هلا من باب املعاشرة باملعروف املطلوب املطلوبة يف قوله تعاىل: 

فيبقي األمر على ؛ فاحلاصل أن األمر هنا رفع للحذر  وبعض النساء ال يهمها ذلك وبعض النساء رمبا تكره ذلك

وإذا حللتم  ((: ما تقول يف قوله تعاىل:  ؛ وحنن نقول أليب حممد على بن حزم ما كان عليه من قبل احلذر

؟ هل توجب على احملرم إذا حل من إحرامه أن حيمل البندق ألجل أن يصطاد الصيد؟ سيقول ال؛  )) فاصطادوا

، وال الشهر الحرام، وال الهدي،  ((ال تحل شعائر اهللاهللا قال: واألمر يف اآلية هذه كاألمر يف آية املائدة؛ ألن 

فهو أمر بعد  )) آمين البيت الحرام يبتغون فضال من ربهم ورضوانا، وإذا حللتم فاصطادوا وال القالئد، وال

ويستفاد  قبل احلذر. ؛ فاحلاصل أن الصحيح أن األمر بعد النهي رفع للحذر ورد لألمر على ما كان عليه النهي

من اآلية الكرمية: أنه ال جيوز لإلنسان أن يتعدى حدود اهللا ال زمانا وال مكانا فيما أباح اهللا له من إتيان أهله؛ 

ويستفاد من اآلية الكرمية: إثبات حمبة اهللا  .))  فأتوهن من حيث أمركم اهللا (( من أين تؤخذ؟ من قوله:

احملبة حقيقية هللا عزوجل على الوجه الالئق به؛ وهكذا مجيع ما و  )) إن اهللا يحب التوابين ((عزوجل؛ لقوله: 

وصف اهللا به نفسه من احملبة والرضا والكراهة والغضب والسخط وغريها كلها حقيقة ثابتة هللا على الوجه الالئق 

 ، وأن أمره واجب الطاعة حسب ما تقتضيه النصوص وجل .ويستفاد من اآلية الكرمية: إثبات أمر اهللا عز به

؛ من  ، وأا أمر مطلوب .ويستفاد من اآلية الكرمية: فضيلة التوبة )) من حيث أمركم اهللا ((؛ لقوله:  الشرعية

؟ فإنه مطلوب من اإلنسان  كيف الشيخ : )) إن اهللا يحب التوابين ((من قوله:  الطالب :؟  أين يا عبد اهللا

 . الكرمية: فضيلة التوبة وأا من أسباب حمبة اهللا العبد؛ فإذا يستفاد من اآلية  وجل أن يفعل ما حيبه اهللا عز

؛ كيف؟ ألا علقت بالتوبة والتوبة من  ويستفاد من اآلية الكرمية: أن صفة احملبة من صفات اهللا الفعلية ال الذاتية

ا وكل صفة من صفات اهللا عزوجل تتعلق بأسباا فهي فعل العبد تتجدد فكذلك حمبة اهللا عزوجل تتعلق بأسبا

 . )) ويحب المتطهرين ((ويستفاد من اآلية الكرمية: حمبة اهللا تعاىل للمطهرين؛ لقوله:  . من الصفات الفعلية

؛ من  ويستفاد من اآلية الكرمية: حسن أسلوب القرآن؛ ألنه مجع يف هذه اآلية بني التطهر املعنوي والتطهر احلسي



ما  ؟ أسلوب القرآن حيث مجع بني التطهر احلسي واملعنوي ؟ يستفاد من اآلية حسن ؟ ال ال األخ أين تؤخذ

إن اهللا يحب  (( الطالب :؛  ال  الشيخ : ؟ وال تقربوا منهن حىت يطهرن  الطالب : ؛ عندك علم يا حيدر

طيب وين وين التطهر الظاهر والباطن أو احلسي  الشيخ :؟  هنا اآلية األخرية))  التوابين ويحب المتطهرين

 نعم التوبة الباطنية والطهارة الباطنية؛ الطهارة الباطنية الشيخ :التوابني هي التوبة الباطنية ؛  الطالب :؟  واملعنوي

  . ؛ نعم ؟ صحيح طيب صحيح الشيخ :،  أي نعم الطالب :؟  طهارة حسية الشيخ :واملتطهرين  الطالب :؛ 

؛ وبناء على ذلك يستفاد  )) هو أذى فاعتزلوا ((؛ لقوله:  ويستفاد من اآلية الكرمية: تعليل األحكام الشرعية

هو أذى فاعتزلوا النساء  (( ؟ ألنه قال: منها: إثبات حكمة اهللا عزوجل، وأنه ال يشرع شيئا إال حلكمة وال ال

 ((فإذا مادام اهللا علل ذلك فمعناه أنه ما شرعه إال حلكمة وهذا مقتضى امسه تبارك وتعاىل: ))  في المحيض

ويستفاد من اآلية الكرمية: فائدة للنظر فيها وهي: حكمة اهللا تعاىل يف حيض املرأة حيث قال  .))  الحكيم

؛ ألنه حيجزه عن اجلماع وإدامة اجلماع ضرر على اإلنسان ويف بيت  بعض األطباء: إن يف ذلك مصلحة للرجل

  مشهور بيت حكمة قال:

  ام مدامة ودوام وطأ وإدخال الطعام على الطعام دو       ثالث مهلكات لألنام وداعية الصحيح إلى السقام 

واحد متغدي ممتلئ بطنه يسري على صديقه وإذا عنده طعام حلم وعصب وما أشبه ذلك ويأكل منها اللحم  نعم

؛ وأما املدامة فهي؟  ؟ هذا إدخال الطعام على الطعام خطر عليه والعصب وهو مملوء البطن ويش يكون هذا

؛ وكذلك الوطء مهلك للبدن؛  مر فساد للعقل والدين والبدن السيما إذا أدمن والعياذ باهللا، ومعلوم أن اخل اخلمر

؛ أقول  وهلذا من حكمة اهللا عزوجل أن اإلنسان إذا جامع جيب عليه أن يغتسل ليتطهر وليعيد نشاط بدنه إليه

ألجل يف احليض ويف أمر الرجال باعتزال النساء فيه؟  ؟ حكمة اهللا عزوجل هذه الفائدة ميكن أن تؤخذ من اآلية

يقال إمنا شرع لنا أن فيه مصلحة لنا يف ديننا  الطالب : ؟  أن حيافظوا بعض الشيء على صحتهم ميكن هذا

 الشيخ :؛  ومجيع ما شرع لنا وأبيح لنا فيه خري ودنيانا وذلك ألنه فيه أذى يعين للرجل واملرأة ذلك انا اهللا عنه



ذا ما فيه إشكال لكن حنن نريد اخلري املعني وإال ما فيه شهادة حنن نعرف ونعلم مجيعا كلنا واحلمد هللا أن اهللا ما ه

شرع شيئا إال للحكمة وخري لعباده معاشهم وعبادهم هذا ما فيه إشكال لكن نريد تلك املصلحة املعينة هل هي 

أباح  الشيخ :؛  صلى اهللا عليه وسلم أباح الوطء ما دون أرى أنه غري ظاهر ألن النيب الطالب :؟  صحيحة أم ال

أيه ال وهي أيضا استمتاع مبا دون  الشيخ :نعم؛  الطالب :مبا دون الفرج؟  الشيخ :نعم،   الطالب : االستمتاع؟

 الفرج االستمتاع بدون فرج ميكن يهلك البدن أكثر ألن ذاك استمتاع طبيعي وهذا استمتاع يف الغالب غري طبيعي

 . مث قال تعاىل: نعم فيه فائدة غري هذه ؟ ما يفيد هذا نعم وهو غري مما أباحه اهللا املهم خالص انسحبتم من هذا

، ممكن أن نقول ألن اهللا  قد نقول إا ذاتية فعلية الشيخ : ؟ ما نقول أن حمبة اهللا صفة ذاتية فعلية السائل :  ؟

 السائل :  . املتطهرين فيحبه لكنه ال حيبه حىت يوجد هذا الشيءيعلم من هذا الرجل أنه سيكون من التوابني 

هو قارن يف نفسه الشك؛ ولذلك قلنا  الشيخ :احلب والبغض يف اهللا سبحانه وتعاىل هذا هو القرن يف نفسه؟ 

بوب لكم الصفات الفعلية منها معنوي ومنها غري معنوي، منها معنوي ومنها فعلي لكن نقول إن احملبة تتعلق باحمل

 السائل :  . واحملبوب يكون حادثا لكن اهللا تعاىل يعلم أن شيئا سيكون ما حيب فيحب هذا الشيء وقت وجوده

ال  ((ال ال فرق ما هو صحيح ألن  الشيخ :؟  )) ال تقربوهن ((ويف  )) ال تقربوهن ((هل فيه فرق يف قراءة 

  )) ال تقربوا ((شيخ  السائل : . عن الزنا وعن أسبابه؛ فهو منهي  يشمل كل ما يدعوا إىل الزنا )) تقربوا الزنا

ال أبدا أن يقال قرب يقرب؛  الشيخ :ألنه ذكرها بالفتح ألا عامة وأمشل لكن ومل يذكرها بالضم ألا خاصة ؟ 

نسائكم حرث لكم فأتوا  ((مث قال:   . وقرب ويقرب ال بس هي من أبواب األوزان وال أظن بني هذا فرق

ويستفاد من  يستفاد من هذه اآلية الكرمية: أن النساء حرث للرجال مبعىن موضع زراعة . )) شئتم حرثكم أنى

 نسائكم حرث لكم ((هذه اآلية الكرمية: أن الرجل حر يف هذا احلرث إن شاء فعل وإن شاء مل يفعل؛ كقوله: 

ويستفاد من  . آخرعلى رأي إال أنه مؤقت يف أربعة أشهر على رأي بعض أهل العلم أو فيما جرى العرف  ))

وهل يستفاد  . )) فأتوا حرثكم أنى شئتم ((؛ لقوله:  اآلية الكرمية: جواز إتيان املرأة يف حمل احلرث من أي جهة



 فأتوا في حرثكم ((من اآلية الكرمية مشروعية كون اإلنسان ينوي جبماعه الولد؟ نعم؛ من أين تؤخذ؟ يف قوله: 

؛ وقد  احلرث فكأنه إشارة إىل أنه ينبغي لإلنسان أن يأيت املرأة من أجل طلب الولدفجعل اهللا اإلتيان يف )) 

ذكروا عن أمري املؤمنني عمر رضي اهللا عنه أنه ما جامع إال بقصد نية الولد أو إال بقصد الولد. وعلى كل حال 

ويستفاد من  . الوطر نعمالناس خيتلفون يف هذا وال مانع من أن اإلنسان يريد بذلك الولد ويريد بذلك قضاء 

وقد ذكرنا يف التفسري  )) وقدموا ألنفسكم ((؛ لقوله:  اآلية الكرمية: أنه يشرع للمرء أن يقدم لنفسه عند اجلماع

 ؟ نعم ، وإرادة الولد كذا ؟ تسمية وإرادة؟ حتصني الفرج وأن من معناها أيش )) وقدموا ألنفسكم ((معىن قوله: 

 ((ستفاد من اآلية الكرمية: أن اإلتيان املرأة من مصاحل اإلنسان اخلاصة ؛ لقوله تعاىل: وي )) وقدموا ((وقوله:  .

ويستفاد من  . فكأن هذا إشارة من اهللا عزوجل إىل أن املصلحة لنا ال لغرينا فقدم نفسك )) وقدموا ألنفسكم

  . )) واتقوا اهللا ((اآلية الكرمية: وجوب تقوى اهللا؛ لقول اهللا تعاىل: 

؟ على ما شرع اهللا ألن ذلك من  ويستفاد منها: وجوب التمشي يف معاملة األهل يف إتيام وتركهم على أيش

ويستفاد من اآلية الكرمية:  . تقوى اهللا فيجب عليك أن تتمشى يف معاشرة أهلك فعال وتركا على ما شرعه اهللا

(( وأعلموا أنكم  الشيخ : )) م مالقوهوأعلموا أنك (( الطالب :؟  ؛ من أين تؤخذ يا غامن إثبات البعث

جب القاه أيش أ )) أنكم مالقوه ((؟ من قوله:  ويستفاد منها: إثبات رؤية اهللا ؛ من أين تؤخذ . مالقوه ))

؛ ألن املالقاة األصلي عم  استدل به بعض العلماء ذه اآلية على أا تفيد إثبات رؤية اهللا ، ؟ قابله معناه

ويستفاد من اآلية الكرمية: ديد اإلنسان من  . احلاجب فيكون دالة على إثبات رؤية اهللا ، األصل عدم احلاجب

ويستفاد من اآلية الكرمية: أن من البالغة إذا  . )) واعملوا أنكم مالقوه ((: ألنه ملا أمر بالتقوى قال:  املخالفة

ما قال اتقوا اهللا ))  واعلموا ((؟  ؛ من أين أخربت اإلنسيان بأمر هام أن تقدم بني يدي اخلرب ما يقتضي انتباهه

ويستفاد من  . وهذا مما يزيد اإلنسان انتباها وحتسبا هلذه املالقاة))  واعلموا أنكم مالقوه ((فإنكم مالقوه قال: 

ويستفاد منها: أن  . )) (( وبشر المؤمنيناآلية الكرمية: أن املؤمنني ناجون من أوضار هذه املالقاة؛ لقوله: 



ويستفاد من اآلية الكرمية: أن  . ومل يقل املبشرة به وبشر المؤمنين )) ((البشارة للمؤمنني مطلقة حيث قال: 

لهم البشرى  ((؛ وقد قال اهللا تعاىل يف آية أخرى:  ؟ عدم التقييد البشارة للمؤمنني يف الدنيا ويف اآلخرة؛ وجهه

 عليه وسلم عن رؤيا الصاحلة يراها الرجل أو ترى له فقال: وسئل النيب صلى اهللا))  في الحياة الدنيا وفي اآلخرة

؛ من أين تؤخذ؟  ويستفاد من اآلية الكرمية: حتذير غري املؤمنني من هذه املالقاة . ) تلك عاجل بشرى المؤمن (

من قوله يعين وأنذر غري املؤمنني؛ وهذا قريب  )) وبشر المؤمنين ((ألنه ملا أمرنا أن نعلم ألننا مالقوه قال: 

؛ فهنا  ؛ والرب تقيكم احلر والربد نعم يعين سرابيل تقيكم الربد وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر )) ((تعاىل: 

 ((ويستفاد من اآلية الكرمية: فضيلة اإلميان؛ ألن اهللا علق البشارة عليه فقال:  . )) وبشر المؤمنين ((قال: 

فأتوا حرثكم أنى  ((؛ لقوله:  الرجل امرأته من دبرها يف قبلهاويستفاد منها: جواز إتيان  . )) وبشر المؤمنين

وكانت اليهود ـ عليهم لعائن اهللا ـ يقولون إن الرجل إذا أتى امرأته من دبرها يف قبلها صار الولد أحول  )) شئتم

الرجال حمافظ على نسائهم  )) نسائكم حرث لكم ((شيخ ما يؤخذ من قوله:  السائل : وجل. فكذم اهللا عز

أي يستفاد منها، يستفاد منها  الشيخ : إضافة إليهم ؟ )) حرث لكم ((وقال:  )) نسائكم ((:  ألنه قال

يستفاد منه أنه ينبغي لإلنسان أن حيافظ على هذه املرأة اليت  )) حرث لكم ((و  )) نسائكم ((اإلضافة 

ويستفاد منها أيضا فائدة أخرى: أنه ال ينبغي لإلنسان  . أرضهأضيفت له وعلى أا حرثه كما حيافظ على حرث 

وإذا كانت حرثا فهل اإلنسان عندما حيرث أرضا هل يقلل من  )) حرث لكم ((؛ لقوله:  أن ال يقلل من النسل

يكثر من الزرع هذا هو الغالب الشك فنقول هذا أيضا  الشيخ :،  يكثر الطالب :؟  الزرع أو يكثر من الزرع

؛ وأما القول بتحديد النسل فإن هذا الشك أنه من دسائس  ينبغي لإلنسان أن يكثر من األوالد ما استطاع

، يريدون من املسلمني أن ال يكثروا ألم إذا كثروا أرعبوهم ، إذا كثروا استغنوا بأنفسهم عنهم ،  أعداء املسلمني

؛ فإذا بقوا مستحصرين قليلني  لالقتصاد وغري ذلكاع ؛ وحصل بذلك ارتف إذا كثروا حرثوا األرض وشغلوا التجارة

وما رأيكم يف امرأة تقول أنا أريد أن أتناول حبوب منع احلمل  . صاروا أذلة وصاروا حمتاجني لغريهم يف كل شيء



ألنين إذا محلت تعبت، كنت قبل احلمل أصعد إىل السطح وأنزلن وأخرج وأجيء، وأجلس دوء وأقوم دوء 

لت كرب البطن وثقل الولد صرت أتعب ، أقوم على مجوعي يف العاجن وأجلس بكل كالفة ، والدرج ال لكن ملا مح

 ؛ أعظم اهللا أجرك ؟ نقول أعظم اهللا أجرك ؟ ويش نقول أصعدها وإذا أتى الوضع حتدث وال حرج من التعب

 لته أمه كرها ووضعته كرهاووصينا اإلنسان بولديه إحسانا حم ((؛ فإن اهللا يقول:  لكن نقول هذا أمر طبيعي

 هذا أمر البد منه كيف جييء ولد بدون أي تعب )) ووصينا اإلنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن (( ))

 (( قوله تعاىل: السائل :  . عجيب هذا الشيخ :؛  هي تأكل احلبوب وال تسمح أن يتزوج غريها الطالب :

مالقاة  أي نعم لكن الشيخ : للكافر واملؤمن أو هي خاصة باملؤمن ؟ إن املالقاة شاملة))  واعلموا أنكم مالقوه

إذا ما فيها  السائل : )) كال إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ((الكافر يقد حيتجب اهللا عنهم بدليل قوله: 

  ؟ ؛ ويش نوع يالقيه بدون يراه ال فيها ألن األصل يف املالقاة عدم االحتجاب إال بدليل الشيخ :؟  داللة

 . كل مؤمن؟ كل مؤمن يف اجلنة يرى اهللا السائل :؛  نعم الشيخ :وجل؟  هل كل مؤمن يرى اهللا عز السائل :

أي نعم درجات لكن خيتلفون يف رؤية اهللا منهم من يرون كل يوم  الشيخ : ؟ أليس هناك درجات وأم السائل :

 ((خيتلفون ؛ إمنا ما من مؤمن إال يرى اهللا ومنهم من يرى كل أسبوع أو كل شهر اهللا أعلم لكن الشك أم 

مث   . ومل يذكر وجوه أخرى )) ن يفعل بها فاقرةأوجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن 

 الشيخ : )) وال تجعلوا اهللا عرضة أليمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس واهللا سميع علهم (( :قال

ال ما هو اعرتاض على اهللا   الشيخ : ؟ العزل ما يلزم منه االعرتاض على اهللا  السائل :؟ حيدرأيش عندك يا 

ال ما أمرهم  . ؛ والعزل معناه أن مينع احلمل عزوجل لكنه خالف األوىل والصحابة كانوا يعزلون والقرآن ينزل

ذلك الوعد ( :  لكن هم سألوا الرسول عن العزل فقال ) كنا نعزل والقرآن ينزل (؛ ال حديث جابر:  الرسول

فهذا يدل على أن ن األوىل تركه وأنه ال ينبغي إال حلاجة مع أن أهل العلم يقول حيرم على الرجل أن  ) الخفي

تبروا وتتقوا وتصلحوا أن وال تجعلوا اهللا عرضة أليمانكم  ((  . يعزل عن احلرة إال بإذا ألن النسل من حقها



وال تجعلوا اهللا  ((؛ لقوله:  يستفاد من اآلية الكرمية: النهي عن كثرة األميان ))  الناس واهللا سميع عليم بين

ال تجعلوا اهللا عرضة  ((ألن اآلية فيها معنيان كما سبق؛ لكن على قول من يقول  )) عرضة أليمانكم

؛ فعلى هذا الرأي يكون يف  ال تكثروا األميان به ألجل أن تكونوا من أهل الرب والتقوى واإلصالح )) أليمانكم

 . )) واحفظوا أيمانكم ((اآلية دليل على أنه ال ينبغي لإلنسان أن يكثر األميان باهللا؛ ويدل لذلك قوله تعاىل: 

اإلنسان أن جيعل اليمني حاجزا مينعه عن الرب وعلى الرأي الثاين يستفاد منها: أنه ال ينبغي لإلنسان أو ينهى 

والتقوى واإلصالح؛ فاملعىن خيتلف وال ال؟ خيتلف؛ ألن املعىن على الوجه الثاين أن اإلنسان إذا حلف على شيء 

وهو عمل الرب ال يقول واهللا ما أفعله ألين حلفت على تركه؛ إذا حلف على فعل شيء وهو حرام ما يفعله ويقول 

 ((؛  ، أو يف ترك احملرم يف فعل احملرم )) وتتقوا ((على فعل اخلري؛  )) أن تبروا ((وهلذا قال:  ؛ ألين حلفت

وال  ((ويستفاد من اآلية الكرمية: وجوب احرتام اهللا عزوجل على الوجه األول؛ لقوله:  . واضح )) وتصلحوا

ويستفاد منها: أن اإلنسان إذا حلف على ميني ورأى غريها خريا منها فإنه  . )) تجعلوا اهللا عرضة أليمانكم

ويستفاد من اآلية: احلث  . )) أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس ((يفعل اخلري ويكفر عن اليمني؛ لقوله: 

يكن هناك ميني؛ على الرب؛ وجهه: أنه إذا كان اهللا انا أن جنعل اليمني مانعا من فعل الرب فما بالك إذا مل 

وتصلحوا  ((ويستفاد منها: فضيلة اإلصالح بني الناس؛ لقوله:  . وكذلك احلث على التقوى؛ وعلى اإلصالح

؟ على االهتمام به  فنص عليه مع أنه من الرب؛ فالتنصيص على الشيء بعد التعميم ويش يدل عليه )) بين الناس

، ومجع  ، ومل الشعث ألمور اهلامة ملا فيه من رأب الصدع؛ والريب أن اإلصالح بني الناس من ا والعناية به

الشمل الصدر؛ وهذا خالف من ـ والعياذ باهللا ـ من يفعلون ما يوجب القطيعة بني الناس مثل النميمة، النميمة 

ويستفاد منها:  . ) ال يدخل الجنة نمام (توجب القطيعة بني الناس؛ وهلذا قال النيب عليه الصالة والسالم: 

 . ؛ وما تضمناه من صفة ، وما تضمناه من حكم وأثر ، والعليم بات امسني من أمساء اهللا ومها: السميعإث

مسيعا عليما فإياك أن ختالف ما أمرك به؛ فإنك  ؟ أنه إذا كان اهللا ويستفاد منها: حتذير اإلنسان املخالفة؛ وجهه



حيتمل معنيني:  )) يؤاخذ ((  . ؟ نعم ل. انتهىإن خالفته مبا يسمع مسعك، ومبا يعلم علمك؛ فاحذر اهللا عزوج

؛ فاللغو اليمني ال  ؛ وكال املعنيني صحيح ؛ والثاين املؤاخذة مبعىن اإللزام بالكفارة أحدمها املؤاخذة مبعىن العقوبة

اللغة:  ما هو اللغو؟ اللغو يف األصل يف))  ال يؤاخذكم اهللا  باللغو ((يؤاخذ اهللا به ال إمثا وال كفارة؛ وقوله: 

، ما مل يقصده  ؛ هذا املراد باللغو يف اليمني الشيء الساقط ؛ واملراد به هنا: ما مل يقصده اإلنسان يف قلبه

ال يؤاخذكم اهللا باللغو في أيمانكم ولكن  ((؛ والدليل على ذلك: قوله تعاىل يف سورة املائدة:  اإلنسان يف قلبه

؟ مل يقصد عقده  أن اللغو يف اليمني هو الذي مل يقصد أيش فدل هذا على )) يؤاخذكم بما عقدتم األيمان

؟ واهللا  : ال واهللا ، وبلى واهللا، واهللا ما شفت فالن نعم هذا اللغو يف اليمني؛ مثاله: قول اإلنسان يف عرض حديثه

يش؟ ألنه ما تقول فضل معي قال واهللا ما أنا برائح مشى يف الناس؛ عليه كفارة وال ال؟ ال؛ أل ما يصري بفالن نعم

 )) ولكن يؤاخذكم بما عقدتم األيمان ((قصد اليمني؛ فإذا مل يقصد اليمني فال كفارة عليه لآلية الكرمية: 

إنما األعمال بالنيات  (ولقول النيب صلى اهللا عليه وسلم يف احلديث األساس القاعدة العظيمة يف اإلسالم: 

؛ وقال بعض أهل العلم: إن اللغو يف اليمني أن حيلف  اليمني؛ إذا هذا اللغو يف  ) وإنما لكل امرئ ما نوى

وهذا ما ذكره فقهاء  شيء يظنه كذلك ويتبني خبالفه نعمعلى الشيء يظنه كذلك ويتبني خبالفه؛ أن حيلف على ال

؛ ال حكم له ما هو من  ؛ ولكن الصواب: أنه ال يدخل يف لغو اليمني إال أنه ال حكم له األحناف رمحهم اهللا

جل أنه من اللغو لكن من أجل أن اإلنسان حلف على شيء يظنه كذلك وحلفه على ما قام يف نسفه من الظن أ

؛ فلذلك حىت لو كان األمر خبالفه ما عليه شيء، وال فرق بني أن يكون ذلك يف املستقبل  صدق وال ال؟ صدق

؛ يف املستقبل مثل أن  لكنه قد جاء؛ يف املاضي مثل ما يقول: واهللا ما جاء فالن؛ هذا ظنه و  أو يف املاضي

؛ وأما إذا حلف على نفسه لقصد إلزام  ، أو يقول واهللا ليأتني مث ال جييء يقول: واهللا ال يأيت فالن غدا؛ فيجيء

؛ إذا للعلماء يف  ؛ مث ال يفعل فهنا عليه الكفارة إذا متت الشروط نفسه مثل أن يقول: واهللا ألفعلن غدا كذا

؟ الثاين ما هو؟ أن حيلف  ن؛ أحدمها: أن املراد اليمني اليت مل يقصد عقدها ؛ والثاين يا حسنيتفسري اللغو قوال



 ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم ((قال:   . على شيء يغلب على ظنه أنه كما حلف مث يتبني خبالفه نعم

وهذه قاعدة عامة  )) قلوبكم بما كسبت ((احلمد هللا ـ ما قال: مبا حل يف قلوبكم؛ أو مبا كان؛ ولكن قال:  ))

؛  ؛ ومعلوم أن الكسب البد فيه من عمل ؛ كل ما كسبت القلوب فإننا مؤاخذون به ما هو يف األميان فقط

   فليس جمرد ما يقع يف القلب يكون مؤاخذا به حىت يكون هناك عمل وحركة وقلب



شف ملا ذكر اللغو  )) ال يؤاخذكم اهللا باللغو في أيمانكم ولكن بما كسبت قلوبكم واهللا غفور حليم ((

،  العزيز الشيخ :السميع  الطالب :؟  واملنعقد ذكر عزوجل ختم اآلية ذين االمسني الكرميني ومها يا توفيق

 واهللا غفور حليم ((إياك والتقليد يا توفيق   الشيخ : ال الطالب : ؟ ؛ صح ؟ العزيز احلكيم ؛أو احلكيم العظيم

: أن املدار على ما يف  ومن فوائدها . )) ال يؤاخذكم اهللا باللغو في أيمانكم ((؛ لقوله:  اللغو باليمني  . ))

: أن احللف على ما يغلب على الظن  ومن فوائدها . )) ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم ((القلوب؛ لقوله: 

؛ ألن اهللا ال يؤاخذنا إال مبا كسبت قلوبنا  ؛ وهو صحيح به ولو تبني خالفه بناء على أحد التفسريينغري مؤاخذ 

: إثبات هذين االمسني  الكرميني وما تضمناه من وصف  ومنها وما كسبت القلوب فهو ما تعمدت به اإلمث .

والقلوب هلا  )) بما كسبت قلوبكم ((ومنها: أن للقلب كسبا وعمال ؛ لقوله تعاىل:  . ، احلليم : الغفور ومها

: حركاته من احملبة واإلرادة اخلوف اخلشية وما  ؛ وأفعال القلب : إقراره واعرتافه ؛ فأقوال القلب أقوال وهلا أعمال

 ((خرب مقدم و )) للذين )) (( للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر ((مث قال اهللا تعاىل:   . أشبه ذلك

الالم  )) للذين يؤلون من نسائهم ((. قوله:  ، بعد هذا الرتبصمبتداء مؤخر؛ وبعد هذا بني اهللا احلال))  تربص

؛ يعين يستحقون تربص أربعة أشهر، أو يباح هلم تربص  هذه إما أن تكون لإلباحة وإما أن تكون لالستحقاق

يؤلون من  ((وقوله:  . حيلفون )) ونيؤل ((؛ فمعىن  األلية مبعىن احللف )) يؤلون ((وقوله:  . أربعة أشهر

؛ وقيل إا على باا؛ على منها فهي مبينة  من قيل إا مبعىن عن ؛ يعين: حيلفون عن وطء نسائهم )) نسائهم

؛ ألن املرأة أو نساء الرجل هن  : من زوجام أي))  من نسائهم ((وقوله تعاىل:  . ملوضع األلية يعين احللف

مبعىن: االنتظار؛ وهو شبيه  )) تربص ((قوله:  . امرأته مبجرد العقد وإن مل حيصل الدخول؛ وتكون  زوجام

تربص  ((وقوله:  : حبس النفس وانتظارها . ؛ والصرب معناه بالصرب ملوافقته إياه يف احلروف وإن خالفه يف الرتتيب

فإن  (( فإن فاءوا  رون ملدة أربعة أشهر.؛ فينتظ ابتداء من إىل إيالئهم ال من مطالبة الزوجة هلم )) أربعة أشهر

أي يغفر هلم ما  )) فإن اهللا غفور رحيم ((فاءوا أي رجعوا إىل نسائهم بعد أن آلو منهن  )) اهللا غفور رحيم



جترءوا عليه من احللف على حرمان الزوجات من حقوقهن ألن حلفهم على أن ال تطئوا ملدة أربعة أشهر اعتداء 

باملعروف وليس من العشرة باملعروف أن حيلف اإلنسان  الرجل جيب عليه أن يعاشر زوجته على حق املرأة إذ أن

فإن  ((وقوله:  . أن ال يطأ زوجته مدة أربعة أشهر فإن فعل فقد عرض نفسه للعقوبة لكنه إذا رجع غفر اهللا له

، وإن فاءوا  عة أشهر باألمر واضحيشمل ما إذا فاءوا قبل أربعة أشهر أو فاءوا بعدها؛ فإن فاءوا قبل أرب )) فاءوا

 .طلق بعدها فكذلك لكن البد يكون فيئتهم بعدها مباشرة ألنه بعد أربعة أشهر يقال له إما أن تفيء وإما أن ت

املغفرة   ؛ والغفور ذو وجل الغفور والرحيم يف هذا إثبات امسني الكرميني هللا عز )) فإن اهللا غفور رحيم وقوله: ((

وربك  ((؛ والرحيم ذوا الرمحة كما قال اهللا تعاىل:  )) وإن ربك لذو مغفرة على ظلمهم ((ىل: كما قال اهللا تعا

؛ مأخوذة من املغفر وهو ما يوضع على الرأس يف  واملغفرة هي: سرت الذنب والتجاوز عنه )) الغني ذوا الرحمة

مشتق من الرمحة املستلزمة بالعطف،  )) رحيم ((، ووقاية؛ وقوله:  ؛ ويف املغفر تغطية احلرب التقاء السهام

؛ فالرمحة إذا صفة من صفات اهللا عزوجل وهي غري اإلحسان وغري إرادة  ، ودفع النقم واحلنون، واإلحسان

بعزمية  أي قصدوه )) وإن عزموا الطالق ((  . ؛ بل اإلحسان وإرادة اإلحسان من مقتضياا ولوازمها اإلحسان

:  ؛ ولو كان العزم مبعناه األصلي لقال مبعىن القصد أنه تعدى بنفسه إىل الطالق تامة؛ ويدل على أن العزم هنا

: إن الطالق منصوب بنزع اخلافض والتقدير: وإن  ؛ كما فسر ذلك بعض املفسرين وقالوا وإن عزموا على الطالق

وأما بدوما فإنه  نعم؛  ، وأن : أن ؛ لكنه قد مر علينا أن النصب بنزع اخلافض ال يطرد يف عزموا على الطالق

مبعىن: قصدوا بعزمية تامة فقد  )) إن عزموا ((؛ ولكننا ميكن أن نتخلص من ذلك فنقول:  يوقف على السماع

فإن  ((؛  أي أن يطلقوا زوجام )) إن عزموا الطالق ((؛  ضمن العزم هنا مبعىن أو ضمن العزم هنا معىن القصد

؛ ويف ختم اجلملة  ؛ عليم بأحواهلم ومنها مفارقة الزوجات يعين مسيع ألقواهلم ومنها الطالق )) اهللا سميع عليم

؛ ألن ختمها  يف ختمها بذلك إشارة إىل أن اهللا تعاىل ال يريد الطالق )) إن اهللا سميع عليم ((هذه يف قوله: 

وهنا  )) ن فاءوا فإن اهللا غفور رحيمفإ ((، األول قال:  خبالف األول االمسني فيه شيء من التهديد نعم ذين



والسميع من أمساء اهللا تعاىل؛ وله معنيان: أحدمها اإلجابة؛  )) فإن عزموا الطالق فإن اهللا سميع عليم ((قال: 

وقول املصلي: مسع اهللا ملن  )) إن ربي لسميع الدعاء ((؛ أما اإلجابة فمثاهلا قوله تعاىل:  والثاين: إدراك املسموع

؛ ومل  ؛ ومسع اهللا ملن محده مبعىن: استجاب؛ وهلذا عديت بالالم يعين يبه )) سميع الدعاء ((إن قوله: ؛ ف محده

والسمع مبعىن إدراك املسموع فإن العلماء قسموه إىل  ؛ أما السميع مبعىن: مدرك يف املسموعاتيقل مسع اهللا من

 ؛ فمثال ما يراد به التهديد ؛ ومنها ما يراد به اإلحاطة التأييد؛ ومنها ما يراد به  : منها ما يراد به التهديد أقسام

:  فهذا يراد به التهديد بدليل قوله )) لقد سمع اهللا قول الذين قالوا إن اهللا فقير ونحن أغنياء ((: قوله تعاىل: 

ال  ((وسى وهارون: ؛ ومثال ما يراد به التأييد: قوله تعاىل مل )) سنكتب ما قالوا وقتلهم األنبياء بغير حق ((

قد سمع اهللا قول التي تجادلك  ((؛ ومثال ما يراد به اإلحاطة: قوله تعاىل:  )) تخافا إنني معكما أسمع وأرى

؛ والسمع مبعىن الثاين  فالسمع األول من الصفات الفعلية الذي هو إجابة الدعاء))  في زوجها وتشتكي إلى اهللا

؛ لكن الذي يتجدد املسموع أما مسع اهللا عزوجل  ال يزال متصفا بالسمعمن الصفات الذاتية ألن اهللا مل يزل و 

؛ هذا  العلم هو إدراك الشيء على ما هو إدراكا جازما )) عليم ((وقوله:   . فإنه مل يزل وال يزال متصفا به

وإن أدركه  ؛ ؛ وإن أدركه على غري ما هو عليه فهو جاهل به أيضا ؛ فإن مل يدرك الشيء فهو جاهل به العلم

وفهد ما هو  ؟ ؛ فالعلم إذا غامن أنت معنا ، أو شك، أو وهم ؛ لكنه إما ظن إدراكا غري جازم هذا ليس بعلم

؛ فمن مل يدرك الشيء فهو  نعم أحسنت الشيخ :إدراك الشيء على ما هو إدراكا جازما  الطالب :؟  العلم

، يعين جاهل جهال  فهو جاهل لكنه جهال مركبا ، فهو جاهل ؟ ، ومن أدرك على غري ما هو عليه ؟ نعم جاهل

؛ فهذه  ، أو واهم ، أو ظان ما شاك؟ فليس بعامل لكنه إ ؛ وإن أدركه على ما هو عليه لكن بدون جزم مركبا

؟ فتقول  : مىت كانت غزوة بدر ؛ مثل أن يقال لك : من مل يدركه أصال فهو جاهل جهال بسيطا مخسة أقسام

: إن يف أحد أعضاء الوضوء جرحا فهل جيوز أن  ؛ قال لك قائل ا ما هو؟ هذا جهل بسيطهذ واهللا ما أدري نعم

؛ طيب سأل سائل: مىت كانت عزوة بدر؟ فقال: كانت غزوة بدر يف  ؛ جهل بسط ؟ فقال ما أدري أتيمم عنه



 كيف الشيخ : مركب، الطالب :يوم االثنني املوافق اخلامس عشر من شهر مجادى الثانية سنة سبع من اهلجرة؛ 

ليس على ما هو عليه  الشيخ : ليس على ما هو عليه الطالب : ؟ ؟ أدق من هذا ذكر لكم اليوم والشهر والسنة

، جاهل  ؟ مركب من كونه جاهال وجاهل بنفسه أنه جاهل ؛ من أي شيء مركب هذا يسمى جهال مركبا

؟ قال أظنها يف رمضان يف السنة الثاين  ؛ قال لك مىت كانت غزوة بدر وجاهل أنه جاهل فهو مركب من جهلني

؟ قال واهللا عندي شك فيها هل هي يف السنة  ؟ قال: مىت كانت ؟ ليس بعلم هذا ظن نعم من اهلجرة هذا علم

؛ طيب الذي قال باألول أظنها يف السنة الثانية عنده طرف آخر أظنها  ؛ ليس بعلم هذا شك الثانية أو يف الثالثة

طيب يقولون: إن رجال  ا، الطرف املرجوح يسمى ومها نعملثاين أظنها يف غريها يسمى ومه، الطرف ا يف غريها

   :يسمى توما احلكيم ذكرت لكم قصته سابقا يدعي أنه حكيم عامل وكان له محار فقال احلمار مغنيا قال

                                   أركب            الدهر كنت لو أنصف   قال حمار الحكيم توما    

  مركب   جاهل صاحبي و          ط يبس جاهل  ألنني 

يقول لو كان أنصف  ؛احلمار ما يدري نسب احلكم إىل الدهر الدهر و أنصف يعين يقول احلمار لو أن الدهر 

احلكيم هذا فإنه قال فيها أما قصة ,  الدهر لكان أنا الذي أركب صاحيب أركب على ظهره وميشي لكنه بالعكس

  الشاعر:

                                 ومن رام العلوم بغير شيخ      يضل عن الصراط المستقيم                

  يكون أضل من توم الحكيم                                                وتلتبس العلوم عليه حتى        

                                  يم ـالنع جنات   بذلك د ـريـي     تصدق بالبنات على رجال  



فيه فضل قد يؤدي إىل دخول اجلنات لكن  الشيخ :نعم  الطالب : ؟ يف فضلبالدراهم التصدق على احملتاجني 

اب ببنات مباشرة ماذا ز نعطيكم بنات نتصدق على هؤالء العهذا قال بدل ما روح أعطيهم فلوس قال هلم تعالوا 

؟ هذا زنا والعياذ  ؛ ويش تقولون يف هذه الصدقات ؟ قال هذا أفضل أنا أريد بذلك جنات النعيم د يا تومايتر 

؛ الرب  ؛ احلاصل إن العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما مطابقا هذا هو العلم باهللا ـ هذا زنا

: لو قلت لشخص وأنت  ؛ وهلذا قال بعض أهل العلم لى ما هي عليه؟ ع يدرك األشياء على ما هو عليه

؟ قال ألنك إذا  ؛ أليش : اهللا يعلم إين ما فعلت كذا وأنت فاعل فإنك لو قلت هكذا فإنه رمبا تكفر تكذب

ع ؛ م ؛ وهذا كفر ؟ إىل اجلهل وأنه ال يدري : اهللا يعلم إين ما فعلته وأنت فاعله نسبت اهللا إىل أي شيء قلت

؛ أنت ما فعلت هذا  اهللا يعلم إين ما  أن بعض الناس اآلن يتعاطون هذه احلال يقول واهللا يعلم إين ما فعلت

 )) للذين ((مث قال:   . )) وإن عزموا الطالق فإن اهللا سمع عليم ((فعلت هو فاعله هذه خطرية جدا. قال: 

ما حكم السائل :جيينا يف الفوائد اصرب ,   الشيخ :؟  ما الذي يدل عليه من اآلية حكم اإليالء السائل :؛  نعم

  هو إن قصد املعىن كفر؛ لكن غالب الناس ما يقصدون املعىن .  الشيخ : من قال أشهد اهللا وهو كاذب ؟

، إن أرادوا  ال الشيخ : ؟هل معىن إن عزموا أزواجكم هذا معناها (( وإن عزموا الطالق )) يا شيخ  السائل :

 ((قال تعاىل:  ال ما حصل جيينا يف الفوائد اصرب .  الشيخ :إن أرادوا أجر الطالق السائل : . الطالق

أن  ؟ ، أيش وجه العموم فيه ؟ نعم عام أو ال )) المطلقات والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثالثة قروء )) ((

! صحيح  كذلك سبحان اهللا؛ ليس   ؛ ليس كذلك من األمساء املوصولة )) المطلقات ((من األمساء املوصولة، 

؟  ومن  وما و أل ؛  ؟ نعم صحيح هذا موصول وصلته وصفة صرحية صلة أل نعم ؛ أل إا من أمساء املوصولة

))  المطلقات ((اسم موصول فهي عام يعين كل من طلقت؛ وقوله:  )) المطلقات ((؛ ألن  إذا اسم موصول

يتربصن  (( . ؛ ألن اليت ما دخل عليها ما عليها عدة دخل اهذه يستثىن منها كما سيأيت إن شاء اهللا من مل ي

؛ وأيضا  ؛ فهن املأمونات على أحواهلن أي مبا يف نفوسهن )) بأنفسهن ((أي ينتظرن؛ وقوله:  )) بأنفسهن



 ثالثة قروء (( .يرتبصن بأنفسهن أي يف مكان حصني حتصن به نفسها وهو بيت الزوج كما سيذكر إن شاء اهللا 

مجع  )) القروء (( ؛ و ؛ يعين: تربصا ثالثة قروء ؛ أو نائبة مناب املفعول املطلق مناب الظرف هذه ثالثة نائبة ))

قرء بالفتح واختلف العلماء يف معىن القرء هل هو احليض أو الطهر وحصل يف ذلك نزاع طويل عريض من أراد 

؛  ؛ والصواب أن القروء هي احليض ن القيم رمحه اهللاأن ينظر إليه فما وجدته مبسوطا كما بسط يف زاد املعاد الب

؛ فثالثة قروء أي  ؛ أي حيضها لقول النيب عليه الصالة والسالم يف املستحاضة أا جتلس قدر ما حتبسها أقرائها

والالئي يئسن من المحيض من نسائكم إن  ((؛ لقول اهللا:  ؟ ثالثة شهور ؛ كم مدا غالبا ثالث حيض

ولكن رمبا حتيض املرأة ألقل من ذلك ورمبا ال حتيض إال بأكثر حىت إين مسعت أن  )) ن ثالثة أشهرارتبتم فعدته

امرأة تطهر أربعة أشهر فيأتيها احليض شهرا واحدا كامال، شهرا كامال وهذا نادر لكن الغالب أنه يف كل شهر 

؟ من  من أين )) اهللا في أرحامهن أن يكتمن ما خلق ((أي هلؤالء املطلقات  )) وال يحل لهن ((قال:   مرة.

 ؟ ويش غرضها أن تكتم احلمل ؟ ما غرضها بذلك ؛ لكن كيف تكتم احلمل ؛ ال حيل هلا أن تكتم احلمل احلمل

؛ أي هل تكتم ما يف بطنها وتقول إا حاضت ثالث حيض لتطويل العدة وال  ؟ أو تقصري العدة ؟ إطالة العدة

مبا تكتم لتقصري العدة من أجل أن تتخلص من زوجها فال حيل هلا أن تكتم ما ؟ لتقصري العدة نعم؛ ر  لتقصريها

؛ كما قال  خلق اهللا يف الرحم بل جيب عليه البيان كغريها ممن له معاملة مع غريه فإنه جيب عليه البيان والصدق

في بيعهما وإن كذبا البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما  (النيب صلى اهللا عليه وسلم: 

مسي رمحا ألنه ينضم على  )) وال يكتمن ما خلق اهللا في أرحامهن ((وقوله:  . ) وكتما محقت بركة بعهما

 ((وقوله:  . ؛ فهو كذوي األرحام من حيث انضمامهم على قريبهم وحنوهم عليه، وعطفهم عليه اجلنني وحيفظه

؛ والرحم هذا وصفه اهللا بأنه قرار مكني  ألن اجلنني بإذن اهللا يكون يف الرحم وليس يف البطن )) في أرحامهن

يخلقكم  ((فوصفه اهللا تعاىل بأنه يف ثالث ظلمات  )) فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم ((:  قال تعاىل

، وظلمة  لمة الرحم، وظ وهي: ظلمة البطن )) في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثالث



، غشاء من ماء لزج لني  ؛ هذا الغشاء الذي على اجلنني سبحان الذي خلقه ، الغشاء الذي على اجلنني املشيمة

، ورقيقة جدا لو مل يكن هذا املاء الذي  ما عليها جلدجدا جدا ألن اجلنني كما تعرفون اجلنني عبارة عن مضغة 

؛ فإذا   اهللا جعل هذا املاء ألجل أن تتحرك يف كل اجتاه حىت عاد يكرب ؛ لكن تتمزق حترك به حتركا عظيما لكان

؟ ألنه إذا كان  ؛ أليش كرب فإنه يكون بإذن اهللا يكون وجهه إىل ظهر أمه شف احلكمة وظهره إىل بطن أمه

، يتحمل  ؛ إذا كان ظهره إىل بطن األم صار ظهره يتحمل وجهه إىل الظهر فالظهر عمود فقري عظام يقيه

، انقلب على رأسه  ؛ فإذا أراد رب العظيم أن خيرجه حترك مث انقلب على رأسه ط والصدمة وما أشبه ذلكلضغا

، امرأة حامل   ؛ ولذلك قال أهل العلم إنه لو ماتت امرأة حامل مبسلم ، ينقلب حىت يسلك مسلكه يف الرحم

دفنت يف مكان منفرد وإن مل يوجد فإا ؟ يقولون إن وجد مكان منفرد  كافرة هي وولده مسلم وين أين نقربها

؟ يقولون إا تدفن على جنبها األيسر مستدبرا القبلة  تدفن مع املسلمني احرتاما ملا يف بطنها ولكن كيف تدفن

؛  ؟ على اجلنب األيسر مستدبرا القبلة ألجل أن يكون الولد على اجلنب األمين مستقبل القبلة أو اجلنب األمين

ى الصالة نو لى على ما بطنها؛ يصلي عليها وييص  الشيخ :يصلى عليها؟ السائل : . العظيمبحان اهللا سشف 

؛ وذه املناسبة أود أن أنبهكم إذا تقدمت امرأة حامل ليصلي عليها وولدها قد نفخت فيه  على ما يف بطنها

دينا الفريضة للصالة على ما ؛ لو صلينا على أمه فقط معناه حنن ما أ الروح جيب أن ننوي الصالة عليه وعلى أمه

؛ أكثر الناس إذا قدمت امرأة حامل يصلون على هذه املرأة  ؛ وهي مسالة أظنها ختفى كثريا من الناس يف بطنها

لكن ما السائل : ثنني مجيعا.االفقط مع أن أهل العلم يقولون جيب أن الصالة تنوى على املرأة وعلى ما يف بطنها 

؛ املهم على كل حال أنه  أحيانا مثل عندنا هنا يف قصيم يتبني احلال يكون البطن كبريالكن   الشيخ : أخربونا 

جيب على األقل هذا األمر ينشر حىت لو أن أهلها فقط نووا ذلك يكفي يعين ما هو بالزم كل املأمومني ينوي 

أرحامهن إن كن  وال يحل لهن أن يكتمن ما خلق اهللا في ((قال:   . ذلك لو ينوي واحدا من الناس كفى

 فإن كن ال يؤمن باهللا وال باليوم اآلخر فال حرج أن يكتمن ما خلق اهللا يف أرحامهن )) يؤمن باهللا واليوم اآلخر



إذا هذا الشرط يراد به اإلغراء والتهييج يعين إن كان صادقة بأا تؤمن باهللا واليوم   الشيخ :ال  الطالب : ؟ ؛ ال

؛ لكن  واملراد باليوم اآلخر يوم القيمة  كن يؤمن باهللا واليوم اآلخر نعم  تم ذلك إن، فال تك اآلخر فال تكتم ذلك

إنه يدخل في اإليمان به كلما أخبر به النبي صلى اهللا عليه وسلم مما يكون :  شيخ اإلسالم ابن تيمية قال

يؤمن باهللا واليوم  إن كن (( فيدخل يف ذلك فتنة القرب، وعذاب القرب أو نعيمه وكل ما يكون . بعد الموت

طيب ما املناسب لإلميان باهللا هنا؟ اإلميان مبا له من صفات الفضل والرمحة واإلحسان أو اإلميان مبا له ))  اآلخر

؛ هل  لكن املرأة ويش تالحظ اآلن  الشيخ :؛  كله مجيعاالطالب :؟  من صفات العقوبة والغضب واالنتقام

  الشيخ :؟  كال األمرينالطالب :؟  أو تالحظ الطمع يف فضله فتبنيتالحظ اخلوف من عقوبة اهللا فال تكتم 

نعم كال األمرين لكن الغالب أنه إذا وقع هنا يف مقام النهي فإن املنهيات يراعى فيها اجلانب اخلوف خبالف 

 . وف نعمفيها الغالب جانب اخل املأمورات فإن املأمورات يراعى فيها جانب الفضل والطمع؛ أما املنهيات فرياعى

؛ فالناس إذا بعثوا يوم القيمة ما  وإمنا ذكر اليوم اآلخر ألنه ال يوم بعده )) إن كن يؤمن باهللا واليوم اآلخر ((

 إن كن يؤمن باهللا واليوم اآلخر ((وقوله تعاىل:  . ، ما فيه إال اخللود أبدا؛ إما يف جنة وإما يف نار أحد فيه موت

ذكر اليوم اآلخر ألن اإلميان به حيمل اإلنسان على فعل الطاعات واجتناب احملرمات ألنه يعلم أن أمامه يوما  ))

إن كن يؤمن باهللا  ((جيازى فيه اإلنسان على عمله فتجده حيرص على فعل املأمور وعلى ترك احملظور. وقوله: 

براهيم: إ؛ كما قال اهللا تعاىل عن امرأة  جبعل وهو الزو البعولة مجع  )) وبعولتهن ((قال:   نعم.  )) واليوم اآلخر

أحق بردهن  (( أي بعولة املطلقات . )) عولتهن ((بيعين زوجي؛  )) أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا ((

؛ ما قال:  ؟ أطلق من أين )) أحق بردهن ((؛  أي يف ذلك الزمن أو يف ذلك الرتبص إىل آخره )) في ذلك

؛ فاحلق للزوج  ؛ ليكون ذلك عاما ، وال قال: من أزواج آخرين ، وال قال: من أهلن فسهنأحق بردهن من أن

قد  )) المطلقات ((عائدا على  )) وبعولتهن ((وقوله:  . )) أحق بردهن في ذلك ((مادامت يف مدة الرتبص 

الرجعيات ألن األحقية هنا ال تكون إال للرجعيات أما ؟  ؛ من أريد به يفهم منه أن املطلقات عام أريد به اخلاص



. سيأيت إن شاء  فالطالق على عوض أو طالقا فإن بعولتهن ال حق هلم يف ردهنالبوائن فالبوائن بفسق أو طالق 

يتربصن  ((املشار إليه أيش؟ الرتبص  وبعولتهن أحق بردهن في ذلك )) (( . اهللا يف الفوائد بيان هذه املسألة

فإن قال قائل: كيف تقولون أا عائدة على  )) وبعولتهن أحق بردهن في ذلك )) (( هن ثالثة قروءبأنفس

املصدر املفهوم من الفعل قد يعود إليه  )) يتربصن ((؟ نقول ألنه مصدر مفهوم من قوله:  الرتبص أين الرتبص

؛   )) اعدلوا ((:  هو يعين العدل املفهوم من قوله )) اعدلوا هو أقرب للتقوى ((الضمري؛ كما يف قوله تعاىل: 

؛ لكن اشرتط اهللا ألحقية الزوج البعولة  نعم )) يتربصن ((كقوله يف ذلك املشار إليه الرتبص املفهوم من قوله: 

نه ؛ فإن أرادوا إضرار فظاهر اآلية الكرمية أ إن أرادوا أي البعولة إصالحا يف ردهن )) إن أرادوا إصالحا ((قال: 

؟ ينتظر  كيف يريد اإلضرار ا  ) ال ضرر وال ضرار (ال حق هلم يف ذلك ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول: 

؛ فإذا طلق وابتدعت العدة انتظر حىت تشارف على  ؛ فإذا راجع طلق حىت إذا شارفت على انتهاء العدة راجع

عليه الرجعة لكن يف اجلاهلية ؛ الشرع حده اآلن ما  ؛ فإذا تشارف على قضاء العدة راجعها مث طلقها قضاء العدة

مث يعيدها مث يطلقها مث ينتظر حىت تشارف مث يعيدها مث يطلقها وهكذا حىت حد اهللا ذلك  يرتكها حىت تشارف

 فإن فاءوا فإن اهللا غفور رحيم للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر قال اهللا تعاىل: ((  بثالث طلقات.

ويستفاد  . ؛ ثبوت احلكم ألن اهللا وقت له أربعة أشهر من هذه اآلية الكرمية: ثبوت حكم اإليالءيستفاد  ))

ويستفاد  . )) يؤلون من نسائهم للذين (( )) من نسائهم ((؛ لقوله:  : أن اإليالء ال يصح من غري الزوجة منها

فهنا  )) من نسائهم تربص أربعة أشهر للذين يؤلون ((من اآلية: أن املويل يضرب له مدة أربعة أشهر؛ لقوله: 

ويستفاد  . ؟ من اإليالء فيفيد أن ابتداء املدة من أين )) تربص أربعة أشهر ((مث قال:  )) للذي يؤلون ((:  قال

للذين يؤلون من  ((؛ لقوله:  ؟ الزوجة : حكمة اهللا عزوجل و رمحته لعباده يف مراعاة احلقوق؛ حقوق من منها

ويف احلقيقة أن كما أنه حق للزوجة فهو من مصلحة الزوج أيضا حىت ال يضيع ))  أربعة أشهرنسائهم تربص 

: أن املويل يوقف عند مضي أربعة أشهر؛ ويقال له  ويستفاد من اآلية الكرمية . حق املرأة على يده فيكون ظاملا



ويستفاد منها: أن الطالق بيد  . )) عزمواوإن  ((وقوله:  فإن فاءوا )) ((إما أن تفي وإما أن تطلق؛ لقوله: 

 . )) الذين يؤلون من نسائهم ((؟ على  والضمري يعود على من )) وإن عزموا الطالق ((؛ لقوله:  الزوج

واملرأة تكون من  )) من نسائهم ((:  ؟ من قوله ؛ من أين : صحة اإليالء من غري املدخول ا ويستفاد منها

فإن فاءوا  ((:  ؛ لقوله : أن اإليالء من أربعة أشهر فما فوق حمرم ويستفاد منها . نساء اإلنسان مبجرد العقد

: أن رجوع اإلنسان عما  ويستفاد من اآلية . فإن املغفرة ال تكون إال يف مقابلة الذنب )) فإن اهللا غفور رحيم

فإن رجوع  )) غفور رحيم فإن فاءوا فإن اهللا ((:  ؟ من قوله هو عليه من املعصية سبب للمغفرة؛ من أين يؤخذ

: أن اهللا سبحانه وتعاىل ال  ويستفاد منها  اإلنسان عن املعصية هو من عالمات التوبة فيكون سببا للمغفرة .

ويستفاد من اآلي أيضا: أن الطالق ال . )) وإن عزموا الطالق فإن اهللا سميع عليم حيب الطالق؛ لقوله: ((

وهل يؤخذ من اآلية أنه لو أىب أن  . )) وإن عزموا الطالق ((من قوله:  ؛ من أين يؤخذ؟ يقع مبجرد متام املدة

؟  نشوفها هل يؤخذ من اآليةالشيخ : ؛  جيرب الطالب : ؟ ؟ لو قال ال أرجع وال أطلق يرجع وأن يطلق فإنه جيرب

هل يؤخذ منه أنه إذا مل يفئ ومل يطلق أجرب؟ نعم؛  )) وإن عزموا الطالق )) (( فإن فاءوا ((؛ ما يا خالد  نعم

وإن عزموا الطالق فإن اهللا سميع  ((قال اهللا:  الطالب :؟  طيب من الذي مستعد أن يبني يل وجه الداللة

شيخ هنا أمران خمري فيه  ؛ األمر  الطالب :هذه داللة على أن الطالق ليس حمبوبا إىل اهللا؛ الشيخ :  )) عليم

؛ نعم، بقي األمر الثاين: إما أن يطلق وإما أن يسند إىل غريه.  ميكن للحاكم وال لغريه أن جيربه عليه : ال األول

ما يستطيع أن  الطالب :إليهم؛ األمر رد ف )) وإن عزموا الطالق ((؟ واهللا يقول:  إذا قال أن ما أطلقالشيخ : 

ما بقي إال الطالق  الطالب :؛  ا جنربه على الرجوعما يقال ميكن نقول مالشيخ : ؛  جيربه على الرجوع إىل زوجته

قال اهللا  الطالب : . نعمالشيخ : ؛  والطالق إن مل يقع منه وليس هنالك حال ثالثة يرجع إليها جيربه عليه

فحدد عليه أربعة أشهر وبعد أربعة أشهر إما أن جنربه على الرجوع وإما  )) تربص أربعة أشهر ((سبحانه وتعاىل: 

الشيخ : خري اهللا سبحانه تعاىل للمؤمن بني أمرين واملقام مقام ؛  الطالب : ؟ ويش هذاالشيخ : ؛  أن يطلقها



على الطالق؛ إذا هم ما فاءوا جيربون  )) فإن فاءوا فإن اهللا غفور رحيم ((من قوله:  الطالب :ويش تقولون؟ 

؛ فهو  إن اهللا ذكر أنه ما له إال حالنيالشيخ :  البد منه الطالب :؟  )) وإن عزموا ((ويش هذا؟ وين الشيخ : 

؟ الزوجة؛ فإذا قلنا له أن ميتنع عن هذا  ؛ ألن اهللا إمنا ذكر احلالني من أجل حقوق من جيرب على إحدى احلالني

؛ ألننا لو نقول إنه إن شاء  إجبار احلاكم له من باب األخذ حبق الزوجة؛ وحينئذ نقول  وهذا فهو أحق الزوجة

طلق وإن شاء رجع وإن شاء ال طلق وال رجع فإنه يضيع حق املرأة واهللا عزوجل إمنا جعل هذا اخليار له من أجل 

زمه بالطالق حىت ؛ وهلذا قال العلماء: إنه إذا أىب هذا وهذا فإن احلاكم إما أن يل حق الزوجة فال ميكن أيضيعه

إما أن يلزمه نقول الزم أن تطلق وحيبسه ويعزره حىت  وهذا مذكور يف قواعد ابن رجب ، حيبسه حىت يطلق يطلق

؛ وميكن أن يؤخذ من اآلية ألنه ما ذكر إال  وإما أن يطلق عليه أي نعم وهذا واضح هذا هو الصحيحيطلق 

ر اإلجبار ذ؛ والفيئة قد يتع على أحد األمرينايته فيجرب من مح حالني ألجل محاية حق الزوجة وإال مل يكن بد

ما يؤخذ  : سائلال . عليها ألن هذا الشيء يرجع إىل اإلنسان وميله وهذا ال ميكن أن جيرب عليها أن مييل إليه نعم

 قال .؛ ال ما  هذا الرجوع رجوع عن معصية توبةالشيخ : ؟  عن ذنب ولو ما أتبعه بالتوبةمن اآلية أن من رجع 

للذين يؤلون  ((؟  ؛ كيف ذلك ؟ هي عام : أن اإليالء ال يصح من الصغري طيب فيها أيضا هل يؤخذ من اآلية

    أي نعم ؟  )) من نسائهم

 



؟  هل يؤخذ من هذا اللفظ أنه البد أن يكون الطالق وعلى وجه الشرعي )) وإن عزموا الطالق ((وقوله: 

 ؛ فالنكاح ؛ وما أطلق يف الكتاب والسنة فإنه حيمل على احلقيقة الشرعية ؛ ألن الطالق هنا مطلق اجلواب: نعم

؛ وعلى هذا فالبد أن يكون  احلقائق الشرعية؟ على  ، والصيام وغريها كلها تطلق على أيش ، والصالة ، والبيع

الطالق على وجه مباح شرعا؛ فإن طلق يف حال احليض فإنه على قول الراجح ال يقع الطالق؛ وعلى قول 

 اجلمهور يقع ولكنه يقال له راجع زوجتك كما أمر النيب عليه الصالة والسالم عبد اهللا بن عمر أن يراجع زوجته.

، والعليم؛  ، والسميع وجل وهي: الغفور، والرحيم : إثبات أربعة أمساء من أمساء اهللا عز ميةويستفاد من اآلية الكر 

  . )) سميع عليم ((ويستفاد من اآلية الكرمية: إثبات علم اهللا؛ لقوله:  . وما يتضمنه هذه األمساء من الصفات

كما نعلم مجيعا اسم التفضيل واسم التفضيل البد فيه من مفضل   )) أحق (( و )) أحق بردهن ((واخلرب 

؟ غريهم ال حق هلم يف  من غريهمالشيخ : ؛  من غريهم الطالب :؟ أين ؛ فالبعولة أحق بردهن من  ومفضل عليه

؛ فتفيد اآلية أنه لو عارضت  ؛ أحق بردهن من أنفسهن ، غري األزواج ال حق هلم يف الرجوع الرجوع إطالقا

 ا؛ وهلذا ال يشرتط يف الرجعة رض الزوجة وقالت ال أريد الرجوع فإن اعتبار قول الزوج أحق من اعتبار قول الزوجة

ذا اسم إشارة؛  )) أحق بردهن في ذلك ((وقوله تعاىل:  . ، يثبت الرجوع سواء رضيت الزوجة أو أنكرت الزوجة

أو يف ذلك املذكور وال يصح أن تعود اإلشارة إىل القروء  ؛ أي يف ذلك الزمن نعم وء الثالثة؟ القر  واملشار إليه

؛ لكنه تفسر مرجع اإلشارة إما بالزمن أو باملذكور يف ذلك  ، يعين يف تلك القرةء باعتبار اللفظ وإال لقال يف تلك

 )) صالحاإ )) (( البعولة ((الضمري يعود على  )) إن أرادوا )) (( إن أرادوا إصالحا ((وقوله تعاىل:  . املذكور

، والتئاما بني الزوج وزوجته إزالة ملا قع من الكسر بسبب الطالق، وما أشبه ذلك؛ فهذا شرط  : ائتالفا يعين

وهل املراد بذلك توجيه الزوج إىل إرادة اإلصالح وليس بشرط لألحقية يف  . )) (( إن أرادوا إصالحالألحقية 

الرجعة؟ أو إنه شرط لألحقية يف الرجعة؟ على قولني ألهل العلم؛ أكثر العلماء يقولون إن هذا توجيه من اهللا 

اد بذلك اإلضرار عزوجل لإلرادة املطلوبة احملبوبة وإلرادة اإلصالح ولكنها ليست بشرط لصحة الرجعة؛ وأنه لو أر 



؛ والصواب أن أرادة  ؛ ولكن هذا خالف ظاهر اللفظ ؛ عرفتم؟ نعم ثالثفالرجعة ثابتة ولكنه ال ميلك أكثر من 

بل الواجب أن يكون إرادته يف املراجعة اإلصالح؛ , الزوجة إذا مل يقصد اإلصالح  ؛ وأن اإلصالح شرط للرجعة

، أو يريد  : إما أن يريد اإلضرار ا، أو يريد اإلصالح ث حاالتواإلنسان يف مراجعة الزوجة ال خيلوا من ثال

؛ فإذا أراد اإلضرار فالشك  ؛ وال يهمه أن يراجعها ويستمتع ملدة مث يطلقها ثانية إشباع رغبته بالرجوع إىل زوجته

 ار ضار اهللا بهمن ض (:  ولقوله ) ال ضرر وال ضرار (:  ؛ لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم  أن رجعته ال تصلح

وألجل هذه رجعة ليست على أمر اهللا ورسوله فإن اهللا تعاىل ال يريد اإلضرار فال تكون صحيحة وال جهدا منه  )

وال ترضى الزوجة ا ؛ وتارة يريد اإلصالح إصالح ما فسد بينه وبني زوجته ذا الطالق والتئام واالئتالف فهذا 

ال يريد هذا وال هذا فهو حمل االحتمال قد يقال إن اآلية بني اهللا فيها  ؛ وتارة الشك أنه مشروع وأحق بالرجعة

؛ وقد يقال إننا نأخذ بظاهر اآلية وال يكون له  أكمل احلاالت وأن من مل يرد ال إضرارا وال إصالحا فله الرجعة

 واإلصالح؟ هل هناك فرق بني الصالح )) إن أرادوا إصالحا ((وقوله:  . رجعة يف ذلك حىت يريد اإلصالح

ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن  ((مث قال:   . ، واإلصالح متعدي ، صالح الزم نعم

فكما أن على  )) لهن مثل الذي عليهن ((سواء كن مطلقات أو ممسكات  أي للزوجات )) لهن (( )) درجة

الزوجة أن تتقي اهللا يف حقوق زوجها وأن تقوم مبا فرض اهللا عليها فلها أيضا مثل الذي هلا بأنه جيب على الزوج 

فإن  ((؛ وقد ذكر اهللا األزواج ذه احلال يف قوله:  أن يعاشرها مبعروف وأن يقول حبقها الذي أوجب اهللا عليه

 فال حيملنكم علوكم على الزوجات أن جتوروا عليهن )) كان علينا كبيرا  أطعنكم فال تبغوا عليهن سبيال إن اهللا

وملا كانت املماثلة تقتضي املساواة أخرج ذلك  )) ولهن مثل الذي عليهن ((قال:   . )) إن اهللا علينا كبيرا ((؛ 

رجال درجة فالرجال وإن كان النساء يشاركن الرجال يف احلقوق لكن لل))  وللرجال عليهن درجة ((بقوله: 

؛ وهلذا  ؛ فالرجل أكمل من املرأة عقال وتصرفا وبعد النظر عليهم يف أحكام اهللا الشرعية واحلقوقية العام واخلاص

لن يفلح قوم ولوا  (:  يشرتط يف مجيع الواليات العامة أن يكون املتويل رجال ؛ وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم



 ظائف؛ فالرجل أكمل دينا من املرأة وعليه من الو  يف أمور الشرعية أيضا للرجال عليهن درجة ) امرأةأمرهم 

؛ للرجال عليهن درجة يف القوة  ؟ هذه من الدرجات الدينية ما ليس على املرأة كاجلهاد يف سبيل اهللا وحنوه وال ال

األفراد ألن واجلسمية فإن جسم الرجل أقوى وأعظم من جسم املرأة كما هو نشاهد وال يرد على هذا بعض 

؛   لكن املعترب اجلنس العام من بعض النساء من هي أقوى من بعض الرجال الشك املعتربة اجلنس وإال يوجد

الزوج سيدا للزوجة كما قال اهللا  ؛ وهلذا يعترب كذلك للرجال عليهن درجة بالنسبة للحقوق اخلاصة حقوق الزوجية

عوان  اتقوا اهللا في النساء فإنهن (وجة بالنسبة للزوج أسرية وتعترب الز  )) وألفيا سيدها لدى الباب ((تعاىل: 

 ((؛ كما قال اهللا تعاىل:  ؟ نعم وهلذا جيب عليها من طاعته ما ال جيب على الزوج من طاعتها أو ال)  عندكم

الرجل راع ومسئول عن  (فجعل وظيفتهن الطاعة؛ وهلذا قال الرسول عليه الصالة والسالم:  )) فإن أطعنكم

للرجال عليهن درجة يف أنه جيب أن يكون املنة للرجال على النساء وذلك يف وجوه ؛  فهذه والية خاصة ) رعيته

الرجال قوامون على النساء بما فضل اهللا بعضهم على بعض وبما أنفقوا من  ((النفقة كما قال تعاىل: 

؟ إال فيما إذا   كما تعطى املرأتان وال ال  ؛ فإن الرجل يعطى للرجال عليهن درجة يف املرياث والعطية) ) أموالهم

:  فيها فإنه يتساوى الرجال والنساء مثل وصل رسوبة يعين رمحها ال كان سبب املرياث الرحم اردة دون ال

ون وكذلك على املشهور من املذهب ذوي األرحام فإن الرجال والنساء و خوة ألم فإن الرجال والنساء يتسااإل

قد سبق لنا أن الصواب أن ذوي األرحام ينبين مرياثهم على من أدلوا به فإن أدلوا مبن يفضل ؛ و  سواء يف املرياث

؛ املهم أن  ذكرهم على أنثاهم فضل ذكرهم على أنثاهم وإن أدلوا مبن ال يفضل ذكرهم على أنثاهم مل يفضلوا

وللرجال  ((:  ؛ ويف قوله اصة؟ سواء كانت عامة أو خ الرجل هلم على النساء درجة كونية قدرية وشرعية وال ال

؟ االحرتاز،  فيه أسلوب من أساليب البالغة ما هو )) ولهن مثل الذي عليهن ((:  بعد قوله )) عليهن درجة

ال يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين  ((:  ؛ وله نظائر مثل االحرتاز

ال يستوي القاعدين من المؤمنين غير  )) (( وكال وعد اهللا الحسنى ((:  مث قال )) أنفقوا من بعد وقاتلوا



أولي الضرر والمجاهدون في سبيل اهللا بأموالهم وأنفسهم فضل اهللا المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على 

 ؛ املهم أن هذا من باب االحرتاز حىت ال يذهب الذهن إىل وله أمثلة))  القاعدين درجة وكال وعد اهللا الحسنى

؛ وسيأتينا يف الفوائد أن هذه اآلية تدمأ رؤوس الذين يقولون بوجوب التسوية  تساوي الرجل واملرأة من كل وجه

؟ اهللا اخلالق عزوجل  من )) وللرجال عليهن درجة ((؟ ألن القائل آلية:  يف احلقوق وال البني الرجال والنساء 

عزيز اسم فاعل  )) عليهن درجة اهللا عزيز حكيم وللرجال ((  . الذي هو احكم احلاكمني وأعدل العادلني

؛  للمبالغة أو هي صفة مشبهة وهو أوىل ألن العز شيء واحد ما فيها تكاثر فنقول للمبالغة فهي صفة مشبهة

، وعزيز  ، وعزيز يف قهره : عزيز يف قدره ة معاينثالث: العزيز من أمساء اهللا له  ؛ قالوا ؟ من العزة مأخوذة من أين

: أنه  ؛ أما عزة القدر فمعناه ؟ عزة االمتناع ، وعزة القهر والثالث ؛ فهي ثالثة معاين: عزة القدر تناعهيف ام

؛ فال شيء يعادل اهللا سبحانه وتعاىل أو  سبحانه وتعاىل قدره ال نظري له فما نقول هذا شيء عزيز يعين غالب

؛ وهلذا نقول إنسان عزيز  ه وتعاىل قاهر لكل شيء؛ وأما عزة القهر فال أحد يغلبه فهو سبحان يساويه يف القدر

اهللا سبحانه وتعاىل  ينال ؛ وعزة امتناع يعين ميتنع عن )) يعز من يشاء ويذل من يشاء ((يعين غالب؛ فنقول 

 . فالعزيز له ثالثة معاين  وهو يف اللغة العامية عزى،  ة وقويةبا مأخوذ من األرض العزاز يعين صل؛ قالوا وهذ سوء

،  : صورية ؛ واحلكمة نوعان ، وشرعي : كوين ؛ واحلكم نوعان نقول مشتق من احلكم واحلكمة )) الحكيم ((

؛  ؟ فنبدأ أوال باحلكم ؛ واضح وغائية ؛ يعين كون الشيء على هذه الصورة حكمة والغاية منه حكمة أخرى

ألرض حتى يأذن لي أو يحكم اهللا فلن أبرح ا ((: قوله تعاىل:  ؛ مثل الكوين من القرآن احلكم كوين وشرعي

؛ طيب وهل مثل ذلك قوله  ؟ نعم يعين كونا يقدر يل ذلك ؛ كونا يعين شرعا يعين أو يقدر يل ذلك )) لي

ا احكم بيننا ربن:  كذلكالشيخ :  نعم  الطالب : ؟ و )) فاصبر حتى يحكم اهللا وهو خير الحاكمين ((تعاىل: 

احلكم الشرعي مثل قوله تعاىل يف سورة  . نعم )) افتح بيننا وبين قومنا ((أو افتح؟ نعم  وبني قومنا باحلق

:  ؟ مخسة هذا حكم شرعي؛ واألحكام الشرعية كم أنواعها )) ذلكم حكم اهللا يحكم بينكم ((املمتحنة قال: 



:  الكوينالفرق بني احلكم الشرعي واحلكم  . ، ومباح هذه أحكام الشرعية ، ومكروه ، ومندوب ، وحمرم واجب

، وإن كان  ؛ إن كان أمرا فهو فيما حيبه : أن احلكم الشرعي يتعلق فيما حيبه اهللا ويكرهه الفرق بينهما من وجهني

؛   ؛  احلكم الكوين يكون فيما حيبه ويكرهه وما ال تتعلق به حمبة اهللا وال كراهته ؛ هذا فرق يا فهو فيما يكرهه

؛  ، أنه قد ينفذ وقد ال ينفذ ؛ واحلكم الشرعي قد يقع وقد ال يقع د من وقوعهالفرق الثاين: أن احلكم الكوين الب

؛ ولو  لكن احلكم الكوين البد أن ينفذ أي نعم لو حكم اهللا على عبده أن ميرض البد ميرض ولو هو أكرب الناس

ية أو الشرعية  ؛ كل األحكام الكون حكم اهللا على شخص بأن يقوم بكذا وكذا شرعا فقد يقوم به وقد ال يقوم

؛ فكون الشيء  كلها مبنية على احلكمة وهذه املرحلة الثانية اليت ننتقل إليه وهي احلكمة قلت إا صورية وغائية

؛  ؛ فاحلكمة مقارنة للحكم الكوين والشرعي ؛ مث الغاية منه حكمة أخرى على هذه الصورة املعينة على حكمة

فهامنا عنه إال أننا نؤمن بأن كل فعل يفعله اهللا وكل حكم حيكم به لكن من احلكم ما نعلمه ومنها ما تتقاصر أ

؟ ويش الفائدة  ما هو يعين قرن احلكيم دائما بالعزيز )) واهللا عزيز حكيم ((شرعا فهو يرافق احلكمة بالشك 

العزة كما قال اإلعرايب أنه عز فحكم إن له القدرة فكان له التشريع على أن تقرتن  الطالب :؟  من ذلك

العزة اآلدمي قد تقرن بالطيش خبالف الشيخ : ؛  العزة مقرونة حبكمته الطالب :؟  وأيضاالشيخ : ؛  واحلكمة

؛ أما اهللا عزوجل فإن األمر خبالف  ؛ فإذا غلب وعز على غريه فعل م ما ال تقتضيه احلكمة والعتو والعناد نعم

 السائل :  . )) وللرجال عليهن درجة ((:  نعم، قوله : سائلالتسأل؟  الشيخ : .   ذلك عزته مقرونة حبكمته

عليهن ما جيب عليه من معاشرة الشيخ :  ؟ ما الذي عليهن )) (( ولهن مثل الذي عليهنالصلة قوله تعاىل: 

لكن ما يكون  السائل :؛  أيه هذه من املعاشرةالشيخ : فسر ابن عباس أنه التحسن والتزين؟  السائل :الزوجة؛ 

ملا ذكر حكم  )) الطالق مرتان ((مث قال اهللا تعاىل:   ال، عام التزين التجمل والتزين والبخورالشيخ : ؟  خاص

؛ يعين الطالق الذي  وهذه البد أن يكون فيها تقدير )) الطالق مرتان ((املطلقات ذكر حكم الطالق؛ فقال: 

؛ قال اكتب إين طلقت امرأيت  يظن بعض العامة؛ وليس املعىن أن الطالق املشروع مرتان كما  فيه الرجعة مرتان



؛ هذا  فاملشروع أن تكتب طلقتني )) الطالق مرتان ((:  قلنا يكفي طلقة واحدة قال ال اكتب طلقتني اهللا يقول

يف ذلك  )) وبعولتهن أحق بردهن ((: الطالق الذي ميلك الرجل الرجعة مرتان ألنه ملا قال:  خطأ؛ إذ أن معناه

شف كلمة مرتان تعين أنه  )) الطالق مرتان ((طالق الذي يكون فيه الزوج أحق من زوجته فقال: بني ما هو ال

فيكن الطالق مث الرجعة أو  )) الطالق مرتان ((:  ؛ قال ، ما قال الطالق كلمتني مرة بعد مرة وليس كلمتني

؛ وإال لقلنا إن اإلنسان  ؟ ال رتني؛ وأما إذا قال أنت طالق مرتني أو أنت طالق ثالثة فهل طلق م عقد مث الطالق

، واحلمد هللا ، واهللا أكرب ثالثني ثالثا وثالثني ال إله إال اهللا وحده ال  : سبحان اهللا إذا انتهى من صالته قال

ال حيصل   الطالب :؟ حيصله ثالث وثالثني  ؛ كم صار له امللك واله احلمد وهو على كل شيء قدير ، شريك له

مرة واحدة ما يقال؛  الشيخ : ،  مرة الطالب :؟  ؛ لو قال مثال: سبحان اهللا ألف مرة حيصل نعم ماالشيخ : له 

؛ لكن سريد عليكم اآلن قول النيب عليه  ؟ ما يصلح كما لو قال أحد أريد أصلي ركعة عن أربع ركعات، يصلح

سبحان اهللا وبحمده سبحان اهللا وبحمده عدد خلقه، سبحان اهللا وبحمده رضا نفسه،  (:  الصالة والسالم

منتهي  نقول العدد غري الطالب :؟  أيش نقول يف هذا احلديث ) زنة عرشه، سبحان اهللا وبحمده مداد كلماته

؟ أو معناه كل خلق من حملوقات اهللا بأنه مقرونة  لكن عدد خلقه هل املعىن اآلن أسبح عدد اخللقالشيخ : ؛ 

ر املعىن أن اإلنسان يشعر بأن كل املخلوقات أجناسها وأنواعها وأفرادها  صا تقدير؛ إذا قلنا ذا  لتنزيه اهللا ومحده

عليها وأنه ليس فيها عبث بل هو منزه  خلقت احلكمة اليت تسبيح والتحميد مبعىن أا على وكلها مقرونة بال

بعد اآلية هذه يكون ناسخا ملا سبق وعلى هذا فيكون  )) الطالق مرتان ((قوله :   . سبحانه وتعاىل عن العبث

مطلقا بدون استثناء؛ وسبق لنا أن مشرتط جلواز مراجعة الزوج زوجته عائدا على املطلقات  )) بعولتهن ((قوله: 

؛ وأن له أن يراجع ولو كان  ، وأن هذا الشرط الذي دل عليه القرآن ليس بشرط عند الفقهاء د اإلصالحيأن ير 

؛ لكن الصواب أن ما دل عليه القرآن؛ وسبق لنا أن  ؛ لكن يراجع مرتني ويف الثالثة ال رجعة د اإلصالحال يري

؛ يعين كما أن عليها أن تعاشر الزوج باملعروف فلها أيضا أن يعاشرها زوجها  املرأة هلا من احلقوق مثل ما عليها



و سبق لنا أن اهللا عزوجل ملا  ) أحب أن تتزين ليإني ألتزين المرأتي كما ( ؛ وهلذا قال ابن عباس  باملعروف

 وكان قد يتوهم واهم تساوي املرأة والرجل؛ احرتز من ذلك بقوله )) ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ((قال: 

،  ، والوالية ، والقوة اجلسمية ؟ يف الدين وبينا أن هذه الدرجة يف العقل ويش بعد )) للرجال عليهن درجة ((: 

وعلى هذا فيكون العدل ما جاء به القرآن خالفا ملن يقول إن الدين دين  أن الرجل يفضلها نعم، املهم  ثواملريا

وسبق لنا أن اهللا عزوجل بني أو ختم اآلية بالعزة واحلكمة حىت ال يتعاىل الرجل عليها فإذا علم أن  . مساواة نعم

؟  . وأظن أننا أخذنا الفوائد يف اآلية ب عليه فيهافوقه من هو عزيز غالب فإنه يعرف قدر نفسه ويعاملها مبا جي

أي مرة بعد مرة؛ وهذا  الطالق مرتان )) ((؟ قال:  أو هذا مبتدأ الدرس )) الطالق مرتان ((مث سبق لنا قوله: 

؛ وهلذا قال  يتبع طالقا ألن الطالق إذا تبع الطالق فقد وقع على امرأة مطلقة فال أثر له يدل على أنه ال طالق

بل وملا حالت مرتني طلقها فإا ال تستأنف العدة  ؛ : لو أن رجال طلق امرأته طالقا رجعيا الفقهاء رمحهم اهللا

؛ وهلذا كان  ؛ ألا مل تستأنف به العدة وإذا كان كذلك صار أثر الطالق الثاين ال شيء تبين على عدة األول

جعة ترجع به الزوجة إىل نكاح زوجها، أو بعد عقد جديد القول الراجح أنه ال يقع طالق فوق طالق إال بعد املرا

إذا متت العدة وعقد عليها عقدا جديدا؛ وهذا هو اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية ولنا يف ذلك رسالة خمتصرة يف 

فلو قال: أنت طالق أنت طالق أنت  ؛ بيان أن هذا القول هو القول الراجح املتعني أنه ال طالق يتبع الطالق

؛ وهذا هو الذي تدل عليه اآلية الكرمية وكذلك احلديث الذي رواه  ست مرات فهي واحدة... أنت طالق  طالق

فإمساك  ((: مث قال اهللا تعاىل  . ابن عباس عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف صحيح مسلم ومسند اإلمام أمحد

، أو  : فلهن إمساك ه على الوجهني؛ وإمنا حذف اخلرب ليصح تقدير  مبتداء خربها حمذوف إمساك )) بمعروف

أي فعليكم  )) فإمساك ((؟ للزوجة  واجب على الزوج ملن ؛ ألن اإلمساك عليكم إمساك نعم ليصح التقديران

فإذا طلقها وشاء أن يراجع  ناس من العشرة الطيبة احلسنة نعم، أو فلهن إمساك مبعروف أي مبا يتعارفه ال إمساك

 ؟ طيب وهذا هو الواجب كذا يا ياسر )) إن أرادوا إصالحا ((:  مبعروف كما يف قولهأن تكون املراجعة  فالبد



؟ وأن يف الطلقتني األوليني إمساك  اختلف املفسرون فيها؛ هل املراد ا الطلقة الثالثة )) ريح بإحسانسأو ت (( .

؛  يف الطلقتني األوليني بإحسان ))ريح سإمساك بالمعروف أو ت ((؛ أو أن املراد  ريحسوليس يف الثالثة إال ت

يعين إما أن ميسك ويردها إىل نكاحه؛ وإما أن يستمر يف الطالق فال يراجع ويكون ذلك تصرحيا بإحسان؛ وقد 

ريح بإحسان هي سالت( روي يف املعىن األول حديث لكنه ضعيف أن ا لرسول عليه الصالة والسالم قال: 

؛  سبق لنا أن اآلية إذا كانت حتتمل معنيني ال يتنافيان محلت عليهما مجيعا؛ لكنه ضعيف؛ وقد )  الطلقة الثالثة

؛ إذا كيف يكون املعىن األول إمساك  فإن كان يتنافيان ؟ طلب املرجح فأيهما كان أرجح وجب األخذ به

يح املراد به ر سوالت  ؛ ، املراد باإلمساك املراجعة أي مراجعة ؟ املعىن األول إمساك مبعروف ؟ ما معناه مبعروف

: إمساك مبعرف أي لكم يف األوليني  وعلى القول الثاين . االستمرار يف الطالق حىت تتخلص منها بانتهاء العدة

؛ واملعنيان ال يتنافيان فتكون اآلية  ريح بإحسانس؛ ويف املرة الثالثة ليس لكم إال ت إمساك مبعروف أي مراجعة

مث  . ريح باإلحسان بعدم املراجعةساإلمساك باملعروف املراجعة ولكم الت؛ يعين لكم  شاملة هلما مجيعا صاحلة

جتد أن اهللا تعاىل جعل اإلمساك باملعروف ألنه  )) ريح بإحسانسفإمساك بالمعروف أو ت ((تأمل قوله تعاىل: 

ريح سلت؛ لكن يف ا ؟ باملعروف ال باإلحسان سريدها على عصمته؛ والواجب على املرء أن يعاشر زوجته مباذا

؛ فناسب أن يقابل ذلك الكسر  الزوجريح كسرا لقلبها خاصة إذا كانت حتب سألن يف الت )) بإحسان ((قال: 

أو هنا للتخيري؛ أي ختيري هو؟  )) ريح بإحسانسأو ت ((ريح بإحسان فقال: س؟ باإلحسان؛ وهلذا جعل الت مباذا

: إذا كان املقصود  الضابط الذي مر علينا نشوف حسبالشيخ : تشهي،  الطالب :ختيري مصلحة وال تشهي؟ 

؛ وإذا كان  ؛ يعين الذي تشتهي افعل به التيسري على املكلف وأنه عائد إىل رأيه وإىل اختياره فهو ختيري تشهي

رحها س؟ اآلن هل الزوج هو املخري إن شاء استمر يف طالقه و  ؛ فهنا يعود إىل مصلحة الغري فهو ختيري مصلحة

؟ أو نقول جيب عليك أن تنظر املصلحة فإذا كانت مصلحة الزوجة يف الرجوع جيب  راجع بإحسان وإن شاء

؟ إذا قلنا  ؛ األخري كان معناه ويش الفائدة من الطالق األخري؟ الالشيخ : األخري  الطالب :؟  عليك أن تراجع



؟  ؟ إذا أليش يطلق من األصل أنه جيب أن تنظر إىل مصلحة الزوجة إذا كان من مصلحتها املراجعة الزم تراجع

ما إعراب الفاء  السائل :نعم ؛ لكن هذا التخيري إذا مل يرد اإلصالح به فقد سبق أنه ال جيوز. فهو ختيري تشهي

باملعروف أو التسريح على ما سبق جيب اإلمساك  عاتفري عيعين للتفري الشيخ : يف قوله (( فإمساك مبعروف ))

ال جيوز لك أن ترجع أنك معناه مبا التشهي مشروط  ال، بسالشيخ :  التشهيما حكم  السائل :  اإلحسان.ب

وال يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إال إن يخافا أن ال يقيما  ((مث قال اهللا تعاىل:   . أن تصلح إال

ففيها قراءتان سبعيتان: ؛  بالبناء للمجهول )) إال أن يخافا أن ال يقيما حدود اهللا ((ويف قراءة: ))  حدود اهللا

من مهر أو غريه ألن الزوج  )) ال يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن (( . بالبناء للمجهول، والبناء للمعلوم

يعطي زوجته املهر ويعطيها هدية يف أيام الزواج ويعطيها هدية بعد ذلك، ويعطيها نفقة واجبة يف مقابلة استمتاع؛ 

هذه مبعىن  )) أتيتموهن )) (( آتيتموهن شيئا ((وقوله:  . على أي وجه آتاها إياه فال حيل له أن يأخذ مما آتاها

 ((مفعوهلا األول؛ و )) آتيتموهن ((أعطيتموهن؛ وهي تنصب مفعولني ليس أصلهما املبتداء واخلرب؛ فاهلاء يف 

 )) تأخذوا (( الطالب :ويش الذي ناصبها؟ )) شيئا ((؟  كيف ؟ تثبتون على هذا مفعوهلا الثاين نعم )) شيئا

ه؛ وهو العائد على  ؛ التقدير: مما آتيتموهن إيا إذا مفعول آتى الثاين حمذوف صح نعم )) تأخذوا ((الشيخ : 

؛ إذا  ؟ طيب ؛ هكذا عبد الرمحن ؛ العائد حمذوف تقديره: إياه ؛ ألن ما اسم موصول حيتاج إىل عائد املوصول

؛ يعين: ال حيل لكم أن تأخذوا شيئا مما تأخوا الشيخ : وا تأخذ الطالب :؟  ويش الذي ناصبها )) شيئا ((

هل املراد عند الطالق أو مطلقا ؟  )) وال يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا ((وقوله:  . أتيتموهن إياه

لزوج وهو يراعي ؛ أما كوا عند الطالق فظاهر؛ ألن الطالق عائد إىل ا اآلية عامة سواء عند الطالق أو مطلقا

 (؛ وأما يف غري حال الطالق فلقول النيب عليه الصالة والسالم:  مصلحته فكيف يأخذ من الزوجة ما أعطاها

 )) يخافا )) (( إال أن يخافا أن ال يقيما حدود اهللا (( . ) العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه

أي شرائع اهللا مبا يلزمهما لكل واحد على اآلخر؛ فإن خافت  )) اهللاأن ال يقيما حدود  ((؛  مبعين يتوقعا وخيشيا



الزوجة أن ال تقوم حبق الزوج، أو خاف الزوج بأن ال يقوم حبق الزوجة فحينئذ ال جناح عليها فيما افتدت به. 

ا؟ فهنا يكون اخلائف من؟ الزوجني أو غريمه )) أن يخافا أن ال يقيما حدود اهللا ((طيب أما على قراءة: 

؛ وعلى من  يعين إال أن ختشوا أنتم أن ال يقيما حدود اهللا )) إال أن يخافا ((غريمها الشيخ : غريمها  الطالب :

، أو على كل من  ، أهل الزوجني ؟ كالقاضي واألمري أو على األهل يرجع اخلوف هنا هل هو على ويل األمر

؛ وهلذا  ؟ الظاهر الثاين العموم فله أن يتدخل ويعرض اخللع؟ وأنه ال ميكن أن يستقيما على أمر اهللا  علم حباهلما

؛  ومل يقل: فإن خافا أن ال يقيما حدود اهللا )) وإن خفتم أن ال يقيما حدود اهللا فال جناح عليهما ((:  قال

 )) إال أن يخافا أن ال يقيما حدود اهللا ((.  وهذا يؤيد القراءة اليت بالبناء للمجهول )) فإن خفتم ((قال: 

، أو الزوجة أن ال  الشرائع؛ بأن خياف الزوج أن ال يقوم حبقها الشيخ : الشرائع الطالب : ؟ ويش قلنا احلدود هي

؛  يعم كل األمة )) خفتم ((:  واخلطاب يف قوله )) فإن خفتم أن ال يقيما حدود اهللا ((قال:   . تقوم حبقه

واألصدقاء وما أشبه ذلك؛ فإذا علم هؤالء القوم أنه  ، ، واجلريان ولكن الشك أن األخص بالزوجني هم األهل

؛ وإال فال جيوز لإلنسان أن يتدخل بني الزوج  ال ميكن أن تستقيم العشرة بني الزوج وزوجته فحينئذ يعرض اخللع

قوله:  )) فال جناح عليهما فيما افتدت به ((أي الزوجان  )) فإن خفتم أن ال يقيما حدود اهللا (( . وزوجته

؟ واملتوقع أن يقال: فال جناح  على الزوجني أي ال إمث؛ قد تقول ملا جاءت باملثىن أي )) ال جناح عليهماف ((

فال يحل لكم أن تأخذوا مما  ((عليه، أي على الزوج ؛ فيما افتدت به الزوجة فأخذه؛ ألن النهي باألول 

على من قيل له ال حيل لك أن تأخذ ؛ أي  فكان مقتضى السياق أن يقول: فال جناح عليه ) آتيتموهن شيئا)

فما هي احلكمة من اختالف التعبري أو من إتيان  )) فال جناح عليهما فيما افتدت به ((شيء؛ لكن هنا قال: 

؟ نقول ألن طلب الفداء حرام على الزوجة بدون سبب، وحرام على الزوج أيضا بدون  السياق على غري ما نتوقع

آتاها بدون سبب وهي أيضا ال حيل هلا أن تطلب الفداء والطالق  خذ شيئا مما؛ فالزوج ال حيل له أن يأ سبب

أيما امرأة  سألت زوجها الطالق من غير  (؛ ولذلك ورد احلديث عن النيب عليه الصالة والسالم:  بدون سبب



؛  أي على الزوج والزوجة )) ال جناح عليهما ((:  يةاآليف وهلذا جاء  ) ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة

 ، وهي ال تتأثر بطلبها أيش؟ بطلبها اخللع نعم فالزوج ال يتأثر فيقول أنا أخذت من ماهلا أو أخذت مما أعطيتها

افتدت به أيش؟ افتدت به  )) افتدت به ((فيما أي يف الذي  )) فال جناح عليهما فيما افتدت به ((. قال: 

 )) فيما افتدت به ((ها من زوجها فجعلت العوض فداء عن نفسها؛ وقوله: نفسها وكأن هذه املرأة اشرتت نفس

ما اسم موصول يفيد العموم أي: فال جناح عليهما فيما افتدت به نفسها من قليل أو كثري؛ وقيل: فيما افتدت 

اح عليهما فال جن ((نعم لكن قال:  )) وال يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا ((به مما آتاه؛ ألنه قال: 

، مرادا به اخلصوص أي  ؟ اخلصوص ؛ فيكون هذا العموم مرادا به أيش ؟ آتيتموهن أي مما أيش))  فيما افتد به

؛ ولذلك اختلف العلماء كما نذكر إن شاء اهللا يف الفوائد هل جيوز أن خيالعها بأكثر  فيما افتدت به مما آتيتموهن

؟ فإذا قلنا إنه عام  العموم على إطالقه أو أنه عام أريد به اخلصوص؟ بناء على أن هذا  مما أعطاها أو ال جيوز

فال جناح  ((مث قال:  ؛ وإذا قلنا إنه عام مطلق فيجوز. أريد به اخلصوص فإنه ال جيوز أن يأخذ أكثر مما أعطاها

، عوض  الزوجةال يعين أنه ال جيوز بذل العوض إال من  )) فيما افتدت به ((وقوله:  )) عليهما فيما افتدت به

 )) تلك حدود اهللا ((مث قال اهللا تعاىل:   . ؛ ألنه جيوز أن يبذله غريها كما سنذكرها إن شاء اهللا يف الفوائد اخللع

 ((حدود اهللا يعين شرائعه؛ وقوله:  )) فال تعتدوها حدود اهللا ((تلك املشار إليه ما سبق من األحكام والشرائع؛ 

 )) (( تلك حدود اهللا فال تقربوها؛ تأمل أن اهللا عزوجل أحيانا يقول:  أي فال تتجاوزوها )) فال تعتدوها

فما هو الفرق؟ قال العلماء: إذا كانت احلقوق مما جيب فعله  )) تلك حدود اهللا فال تعدوها ((وأحيانا يقول: 

       )) فال تقربوها ((وإذا كانت احلدود من احملرمات قال:  )) فال تعتدوها ((قال: 

    



وطة وحميطة باإلنسان ال ميكن أن ؛ ألن األوامر حم أي ال خترجوا عنها )) ال تعتدوها ((:  وإذا كانت أوامر قال

فإمساك بمعروف  (( فيها أوامر أوامر الشيخ :،  أوامر : طالبال؛ وهنا الذي معنا أوامر أو النواهي؟  خيرج عنها

بل فيها قبل ))  اهللا فال جناح عليهما فيما افتدت به فإن خفتم أن ال يقيما حدود )) (( أو تسريح بإحسان

ومن يتعد حدود اهللا فأولئك هم  : (( مث قال  . )) المطلقات يتربصن بأنفسهن ثالثة قروء ((أيضا 

  ؛ ويتعدى فعل مضارع منصوب مبن وعالمة نصبه فتحة ظاهرة يف آخره اسم شرط جازم )) من (())  الظالمون

؟ ويش  ؛ كيف ؟ نعم ؛ طيب جمزوم ؟ يتعدى مفتوح اآلن ما هو جمزوم يا أخي الشيخ :أليس جمزوم  السائل :

؛ إذا يكون جمذوم بعد اجلزم حذف األلف  أصله يتعدا باأللف الشيخ : أصله السائل : ؟ الدليل على أنه جمزوم

اسم شرط جازم  )) من ((إذا  )) من يتعد حدود اهللا فأولئك هم الظالمون ((؛  والفتحة قبلها دليل عليها صح

؛ وهذه اجلملة كما  جواب الشرط )) فأولئك هم الظالمون : (( ؛ ومجلة فعل مضارع فعل الشرط )) يتعد ((و

، وبإدخال ضمري الفصل بينهما، بتعريف طرفيها يعين أوالء اسم  مجلة امسية مؤكدة بتعريف طرفيها تشاهدون

؛  : هم ؛ وإدخال ضمري الفصل بينهما وهو أيضا معرفة اسم موصول وهو))  ظالمون ((إشارة وهو معرفة؛ و

؛ أي  ؛ ومسي ضمري فصل ألنه يفصل بني اخلرب والصفة وضمري الفصل الذي يقع بني امسني معرفتني يف الغالب

، والفصل  ، واحلصر : توكيد ؛ وله ثالث فوائد سبق لنا اإلشارة إليها وهي مييز بني كون ما بعده خربا أو صفة

، وهو ما يعرب  اإلعرابما له حمل من  ، ؛ أما هو بنفسه فليس له حمل من اإلعراب ييز بني اخلرب والصفةيعين مت

  ؟ خل يزعل ما يصلح ؛ ما يزعل علينا إذا قال ما لك حمل ضمري فصل يف صورة الضمري وال حمل له من اإلعراب

،  ، التوكيد : حصر د ثالث نعم وهينقول ما يف زعل ألنك قلنا أنت ما لك حمل من اإلعراب لكن لك فوائ

؛ وهذه نعمة وأما القشور اليت حملها من اإلعراب وما لك حمل من اإلعراب ما يهمك أنت على بنائك  والفصل

؛ على هذا نقول الذي يتعد حدود اهللا  و لك هذه الفوائد الثالثة يكفي ري مضموم األول مفتوح الثاين نعمال تتغ

؛ لكن الظلم خيتلف ظلم أكرب  كل من تعد حدود اهللا وخرج عن شريعة اهللا فإنه ظامل؛   فهو الظامل دون غريه



؛ وفعل الصغائر ظلم دون  ؛ وفعل الكبائر ظلم كبري ؛ فالشرك نقول إنه ظلم أكرب وظلم كبري وظلم دون ذلك

ذي يتعلق حبق اهللا ؛ فالظلم ال ؛ مث إن الظلم أيضا قد يتعلق حبدود اهللا وقد يتعلق حبقوق العباد ذلك خيتلف

؛ والظلم الذي  عزوجل إذا كان دون الشرك فإنه داخل حتت مشيئة اهللا عزوجل إن شاء عذب وإن شاء غفر

؛ لكن إذا تاب اإلنسان  ، ما يهدر احلق ، يوىف املظلوم حقه على كل حال للعباد البد من أن يوىف الظلوم حقه

وتعذر عليه إيصال حقه يف الدنيا فإن اهللا سبحانه وتعاىل جيزي  توبة نصوحا فيما بينه وبني اهللا عن ظلم املخلوق

وجيازي أو  العبد ن؛ فاهللا تعاىل يتحمله ع ؛ ألن هذا هو مقتضى مغفرة الذنوب املظلوم من فضله يف اآلخرة

،  ؛ وكان ال ميكنه إيصال احلق إىل مستحقه ؛ هذا إذا تاب اإلنسان توبة نصوحا ويعطي املظلوم مثل مظلمته

؛ لكن إذا ظلمه بأخذ ماله ومات فإنه  مثل أن يكون قد ظلمه بالضرب ومات املظلوم اآلن ما ميكن يوصل حقه

؛ لكن الذي ال ميكن أن يربأ هذا إذا تاب توبة نصوحا خالصا هللا  ؟ بإيصاله إىل الورثة ميكن أن يربأ منه مباذا

 الشيخ :من فوائد ضمري الفصل الفصل بني اخلرب ما معناه ؟  السائل :  عزوجل فإن اهللا تعاىل يتحمله عنه .

لو مل يعطي الفصل ضمري هذا  )) أولئك ((:  واملبتدأ )) الظالمون الخبر ((؛  التمييز يعين التمييز مييز بينهما

هم  ((؛ فإذا قال: ء صفة ألولئك وأن اخلرب ما بعد جا؛ قد تظنون إن الظاملون  : فأولئك الظاملون لقال

وال يحل لكم  ((إال أداة استثناء  الشيخ : إال أن يخافا ))((  السائل :  . زال اإلشكال أي نعم )) الظالمون

ويش الفائدة  السائل : يعين فإن خفتم فال جناح أن تأخذوا . )) أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إال أن يخافا

هذا من باب التأكيد يعين إذا  الشيخ :؟  يخافا ))(( وال يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إال أن 

((فإن طلقها فال تحل له    . خفتم ال يكون أدىن خوف حيملكم على هذا الشيء بل البد أن حتققوا هذا األمر

يعين البد من الطالق  )) الطالق مرتان ((الضمري يعود على الزوج املستفاد من قوله:  من بعد)) ((فإن طلقها))

البد من أن يكون سبقه عقد نكاح ألن الطالق مأخوذ من أطلقت الشيء إذا أزلته يعين الطالق عبارة عن إزالة 

 )) فإن طلقها )) (( الطالق مرتان ((أي الزوج املستفاد من قوله:  فإن طلقها )) ((قيد النكاح؛ وهلذا قال: 



يعود  )) حلت ((أي من بعد الطالق؛ الضمري  )) فال تحل له من بعد ((يعين بعد املرتني؛ وهي املرة الثالثة؛ 

تفيد إىل أنه البد أن يكون الطلقة الثالثة متحققة وإال فهي لو حذفت  )) من بعد ((على املطلقة ثالثا؛ وقوله: 

أي من بعد  )) فإن طلقها فال تحل له من بعد ((ال: ؛ لكنه ق لكفى فإن طلقها فال حتل له من بعد نعموقال: 

تنكح مبعىن تتزوج؛ واملراد بالنكاح العقد وكل ما جاء يف   )) حتى تنكح زوجا غيره ((الطالق املؤكد وهو الثالثة 

 أي هنا ((حتى تنكح زوجا غيره ))؛ وقال بعض العلماء املراد بقوله:  كتبا اهللا من ذكر النكاح فا املراد به العقد

أي  )) ((حتى تنكح زوجا غيره؛ فالصواب  ؛ وهذا الشك أنه ال يصح؛ املرأة ال تطأ لكنها موطوءة : حىت تطأ

ملاذا مل يقل حىت  )) زوجا ((:  ؛ فإن قلت إذا كان هذا تقدير اآلية فما الفائدة من قوله حىت تتزوج زوجا غريه

 ة من ذلك تقرير أن يكون النكاح صحيحا؛ ألنهدالفائ )) زوجا ((؟ اجلواب: أن الفائدة من قوله:  تنكح رجال

، ال يكون زوجا إال بعد أن يكون العقد صحيحا؛  إذا كان العقد عقد النكاح غري صحيح فإنه ال يكون زوجا

أنتم تقولون أنه لو  )) حتى تنكح زوجا غيره ((فيكون ذكر الزوجية هنا لتأكيد كون النكاح صحيحا؛ فإن قلت 

؛ وإذا فسرمتوه بالعقد فإنه إذا عقد عليه مث  طلقها الزوج الثاين قبل أن جيامعها فإا ال حتل لألول عقد عليها مث

: إن جمرد عقد الصحيح حيلها لزوجها  ؛ وقالوا ؟ قلنا قد قال بذلك بعض أهل العلم طلقها حلت للزوج األول

على خالف هذا القول؛ وعند التنازع نرد املسألة  ؛ ولكن مجهور أهل العلم املطلق ثالثا وإن مل يطأها الزوج الثاين

بني تة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؛ وإذا رددنا هذا على سن إىل كتاب اهللا وسنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم

لنا أنه البد من أن جيامعها الزوج الثاين مجاعا تاما بدليل أن امرأة رفاعة القرضي طلقها زوجها آخر ثالث 

مث تزوجت بعده رجال يقال له عبد الرمحن بن الزبري فلما تزوجت هذا الرجل مل يصل إليها ما جامعها  تطليقات

فجاءت إىل النيب عليه الصالة والسالم تشكوا إليه وقالت يا رسول اهللا إن زوجي رفاعة طلقين فبت طالقي وإين 

فتبسم النيب عليه الصالة  ا نعملت كذا جبلباتزوجتها بعده عبد الرمحن بن الزبري وإمنا معه مثل هدبة الثوب فقا

؛ أو أا رضي اهللا  ؛ ألا وصفت هذا الرجل بصفة يستحيا منها لكن بعض النساء ما عندها حياء والسالم



؛ على كل حال الرسول ما  عنها أرادت أن تصف األمر على حقيقته حىت يتبني للرسول عليه الصالة والسالم

؟ يعين   يف عند الباب أحد الصحابة فقال أليب بكر أال تسمع ما تقول هذه عند رسول اهللاوإال فقد كانت وخبها 

؟ قالت نعم يا رسول  ؟ مث قال هلا الرسول صلى اهللا عليه وسلم أ تريدين أن ترجعي إىل رفاعة كيف تقول هذا

و مضيفة شرطا إىل القرآن ك أي نعم فتكون السنة مبينة للقرآن أذوق عسيلتيو  هاهللا فقال ال حىت تذوقي عسيلت

هذا مطلوب للمناقشة؟ إنشاء  )) وال يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إال أن يخافا (( وهو اجلماع .

فإن طلقها فال  (( .  االمساك )) الطالق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ((قوله تعاىل:  ؛ اهللا

؛ يعين إن طلقها بعد العقد  الفاعل يعود على الزوج الثاين )) طلقهاتحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن 

أي فال إمث وهذه نافية  )) فال جناح )) (( فال جناح عليهما أن يتراجعا ((الصحيح الذي ثبت به الزوجية 

اجعا ؟ التقدير: فال جناح كائن عليهما أن يرت  ؟ خرب )) عليهما )) و(( جناح ((للجنس كما مر وامسها كلمة : 

؛ أي فال جناح  ؟ على الزوج األول وزوجته يعود على من )) يتراجعا ((:  ؛ والفاعل يف قوله أي يف أن يرتاجع

؛ ولكن البد فيه من عطف ألنه ال  عليهما أي على الزوج األول وزوجته أن يرتاجعا أي أن يعودا إىل نكاحهما

قد يفهم  )) أن يتراجعا ((وقوله:  . بينه وبني النكاح األولميكن أن يراجعها بدون عقد مع حيلولة النكاح الثاين 

؛ فإذا رجعت إىل  منه ما سيذكر يف الفوائد إن شاء اهللا تعاىل من أا تعود إىل الزوج األول على طالق جديد

الزوج األول فله ثالث تطليقات خبالف ما إذا عادت إىل الزوج األول بعد زوج آخر قبل أن يكمل األول 

أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما  (( . ات الثالث فإا تعود إىل زوجها األول على ما بقي من الطالق نعمالطلق

؛ أن يقيما حدود اهللا تعاىل وهي  على الزوج األول والثانية  ؟ الفاعل يعود على من )) إن ظنا (( )) حدود اهللا

ذا الشرط شرط يف جواز العقد للزوج األول على ؛ وه ما أوجبه اهللا تعاىل على كل منهما من املعاشرة باملعروف

؟ مبعىن أنه لو تراجع ومها يظنان  ؟ أو من باب احلث على ذلك ؛ وهل هو شرط للصحة زوجته بعد الزوج الثاين

؟ أو نقول هذا  أن تسوء العشرة بينهما بسبب الطالق الثالث الذي وقع من زوجها فإنه ال جيوز له أن يراجعها



؛ ألما إذا  ى ذلك ألما إذا ظنا أن ال يقيما حدود اهللا فإن معىن ذلك التعب والعنا يف العقدمن باب احلث عل

؛ أو يقال إنه  ظنا أن ال يقيما حدود اهللا وتراجعا ومل يقيما حدود اهللا حصل بذلك ضرر كبري ولعل هذا أقرب

ما أن يرتاجعا إىل هذا العقد ألنه يكون سببا يبقى على ظاهره أما إذا ظنا أن ال يقيما حدود اهللا فإنه ال جيوز هل

وتلك  ((مث قال اهللا تعاىل:   ؛ فيكون حترمي العقد من باب حترمي الذرائع . للظلم والعدوان سببيكون ؟  أليش

تلك املشار إليه ما سبق من أا ال حتل له بعد طلقة الثالثة حىت يتزوج بعقد  )) حدود اهللا يبينها لقوم يعلمون

مع قوله  )) تلك حدود اهللا ((.وقوله:  ؛ مث بعد ذلك بعد أن يطلقها تعود إىل الزوج األول بعقد جديد صحيح

يدل على عناية اهللا عزوجل فيما يتعلق بالنكاح وأنه من أهم  )) تلك حدود اهللا ((يف األول يف اآلية األوىل: 

حىت خيشى ))  تلك حدود اهللا ، (( )) اهللاتلك حدود  ((؛ ومن مث كرر اهللا عزوجل  العقود وأخطرها وأعظمها

؛ فالبيع والشراء مثال ويش  يرتتب عليه أشياء كثرية ؛ ألنه ن أخطر العقوداإلنسان ربه يف هذا العقد الذي هو م

؟ إذا اشرتيت مين هذه السيارة صارت ملكك وجاز لك فيها البيع والشراء والرهن والوقف واإلجارة  يرتتب عليه

؛ يرتتب عليه  ؛ لكن النكاح يرتتب عليه آثار كثرية أن تكون حقوقا ماليةال تعدوا وكلها لك وما أشبه ذلك 

؛ وألمهيته أكد اهللا عزوجل على  ، يرتتب عليه حقوق الزوجية ، يرتتب عليه النسب ، يرتتب عليه الرحم التوارث

؛ وهلذا اشرتط فيه أن يكون  ناية اعباده أن هذا من حدود اهللا العظيمة اليت جيب على اإلنسان مراعاا والع

، اشرتط فيه اإلشهاد على رأي كثري  ؛ لكن ما تستطيع أن تزوج نفسها ؛ فالزوجة تستطيع أن تبيع كل ماهلا بويل

؛  . أيضا اشرتط فيه اإلعالن على قول بعض أهل العلم ؛ وكل العقود ال يشرتط فيها اإلشهاد من أهل العلم

؛ أيضا ال يوقع يف بعض اشرتط فيه وإن كان هذا يشرتط بعض العقود أنه  فيها االعالن العقود األخرى ال يشرتط

؛ كل ذلك من باب األمهية يف ذلك العقد  ، يف بعض األحوال ال يصلح العقد يف بعض األزمان ال يصلح العقد

؛ فكل احلدود  ويظهرها وجل أي يوضحها عز )) يبينها ((وقوله:  . العظيم الذي ترتتب عليه هذه األمور الكبرية

؛ لكن سبق لنا أن البيان يكون بالكتاب ويكون بالسنة؛  اليت يريدها اهللا من العباد فإن اهللا قد بينها بيانا كامال



فما ال يوجد يف كالم اهللا يوجد يف سنة الرسول صلى اهللا عليه وسلم، وما ال يوجد يف كتاب اهللا وال يف سنة 

الذي يتساوى يف األصل قياس الصحيح الصا بعينه فإنه يوجد نصا مبعناه وذلك برسوله صلى اهللا عليه وسلم ن

؛ وقد مضى علينا أن بعض األذكياء يف هذا  وجل حلدود متنوع والفرق يف العلة فيلحق هذا ذا؛ فبيان اهللا عز

م ويف كتام ويف يشككون املسلمني يف دينه والنصارى ـ قاتلهم اهللا ـ دائما العصر اجتمع مع رجل من النصارى

اجتمع معهم يف مطعم من املطاعم وقدم هلم الطعام فقال له هذا النصراين إن كتابكم يعين القرآن يقول  ؛ رسوهلم

فأرين كيف تصنع هذه احلريثة أو نسيت ما هي الذي قدم ))  نزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء ((:  اهللا فيه

، موجود كيف  : هذا موجود يف كتاب اهللا ؟ فقال له الرجل الذكي أرين كيف يصنع هذا الطعام يف كتاب اهللا

؟ فقال: صنعته كذا  : كيف صنعت هذا الطعام ؛ فدعا بصاحب املطعم وقال له ؛ قال: أرين يصنع يف كتاب اهللا

إن كنتم فاسألوا أهل الذكر  ((:  : ألن اهللا يقول ؟ قال ؛ أين هو يا رجل وكذا، فقال نعم هذا ما يف كتاب اهللا

فسواء اآلية تشمل هذا أو تدل عليه مبعناها؛ الذي جتهله بني اهللا لك كيف تتوصل إليه؛ بأي  )) ال تعلمون

؟ يسأل أهل  ؛ فاإلنسان الذي تشكل عليه مسألة حنوية من يسأل ؟ بسؤال أهل العلم به شيء تتوصل إليه

؛ فاهللا  ؛ فكل أناس يسألون عما يعلمون ية، أو عقدية يسأل أهل العقد ، أو فقهية يسأل أهل الفقه النحو

؛ ولكن  ه؛ ما يوجد شيء حيتاج الناس إليه يف معاشهم ومعادهم إال بني اهللا هلمعزوجل إذا بني لنا كل حدود

؛ ويأيت آخر يف نفس  الناس يتفاوتون يف الفهم ويف العلم وكم من إنسان استنبط من آية واحدة عشرات املسائل

؛ ففضل اهللا تعاىل يؤتيه من يشاء؛ املهم أن حدود اهللا مبينة ما فيها اشتباه وال  د املسائلاال أحاآلية ما يستنبط إ

، أو بذنوب  ؟ منا حنن إما لقلة العلم أو لقلة الفهم فيها إشكال واخلطأ يف جهل بعض األحكام إمنا هو من

،  شك أا حتول بني اإلنسان وبني القرآن؛ ألن الذنوب ال وجل حتول بيننا وبني الوصول إىل معاين كالم اهللا عز

؛ وهلذا الذي إذا تتلى عليه  ، بني اإلنسان وبني معرفة أحكام الشريعة وأسرارها بني اإلنسان وبني معاين القرآن

؛ ويش  ؛ بني اهللا حاله ويش السبب الذي يقول أساطري األولني وهو كتاب اهللا آيات اهللا قال أساطري األولني



فحجب عنهم أن تصل إىل معاين القرآن العظيم  )) ال بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون (ك(؟ قال:  قال

؛ وإمنا احتجنا  ، أو لقوم ذوي علم أي لقوم ذي علم )) يبينها لقوم يعلمون ((وقوله:  .  وأنه كالم اهللا عزوجل

 ((؛ فيكون معىن:  ال فائدة له ببيانه؛ ألن من يعلمه  إىل ذلك ألنه ال يتناسب أن يقال إن هذا يبني ملن يعلمه

؛ وإال فإن العامل بالشيء ال حيتاج أن يبني  ، أي ذوي استعداد للعلم والقبول أي لقوم ذوي علم )) لقوم يعلمون

؛ بل  واستعدادا له فإنه يزداد تبينا حلدود اهللا تعاىل والعلم ا يئا للعلم؛ وذا نعرف أنه كلما ازداد اإلنسان  له

ول كل من كان أيضا صاحب علم فإنه يتبني له من أسرار أحكام اهللا عزوجل وشريعته ما ال حيصل لإلنسان نق

وفكر يف آية من كتاب اهللا عزوجل مث يتبني لك  ؛ أحيانا ختلوا بنفسك ؛ وهذا إذا شئت فجرب نفسك اجلاهل

))  ولقد يسرنا القرآن للذكر ((من معانيها أضعاف أضعاف ما كنت حبثته من قبل؛ ألن اهللا عزوجل يقول: 

؛ فكل ما ازداد اإلنسان تذكرا بكتاب اهللا فإن اهللا تعاىل ييسر  وهذا كما يشمل تيسري ألفاظه يشمل تيسري معانيه

؛  ؛ بل قد يفتح اهللا عليك من معاين القرآن ما ال جتده يف كتب غريك له من معانيه ما ال يدركه مع اإلغراء

من تدبر القرآن  يف العقيدة الواسطية وهي العقيدة املباركة من أنفع العقائد ـ يقول: ولشيخ اإلسالم رمحه اهللا

؛ شف اشرتط شرطني: تدبر، والثاين: طالبا اهلدى منه؛ تبني له طريق  طالبا الهدى منه تبين له طريق الحق

 )) النساء فبلغن أجلهن وإذا طلقتم ((مث قال تعاىل: . )) يبينها لقوم يعلمون ((وجل:  . يقول اهللا عزاحلق

((واملطلقات يرتبصن بأنفسهن  السائل : ؟ طيب من أين وقفنا الفوائد الشيخ :؟  شيخ نأخذ الفوائد السائل :

يستفاد من  ((والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثالثة قروء. . . ))   عجيب سبحان اهللا . الشيخ : )) ثالثة قروء

؛ وسبق  ؟ أن اجلملة خربية مبعىن األمر ؛ وجه الوجوب ة قروءاملطلقة ثالث : وجوب تربص املرأة هذه اآلية الكرمية

البد منه فهو  منه فروغكأن هذا األمر أمر م  ثننياألمر من األمر اال   تأكد لنا أن اجلملة اخلربية مبعىن األمر أو قد

يكون صفة من صفات  ؛ كأنه صفة من صفان عرفتم؟ يعين إذا جاء بلفظ اخلرب كأنه صفة هلؤالء الطلقات

؛ كأن النفس حتثها على  قوة الداعي يف املرأة للزواج )) بأنفسهن ((:  ويستفاد من اآلية الكرمية من قوله . املأمور



؛ مثل ما تقول تربصت  ، انتظر بنفسك ؛ يعين انتظر : تربص بنفسك ؛ فقال أن تدهي عالقاا باألول وتتزوج

: أنه لو طلقها يف أثناء احليض مل حيتسب باحليض اليت وقع فيها  ية الكرميةويستفاد من اآل . بكذا لكذا وكذا

أن احليض ال يتضعف فتلغى بقية احليض اليت وقها فيها الطالق  ؟ أن احليض ال يتضعف نعم ؛ وجهه الطالق

 ؟ يف أن طالق احلائض واقع وقد سبق لنا أن الصواب أن وال بد هلا من ثالث حيض جديدة كذا يا حسني

؛  طالق احلائض ال يقع حلديث ابن عمر ولنصوص أخرى دلت على ذلك على أن طالق احلائض غري واقع

؟  ؛ عموم اآلية يشمل من طلقت قبل الدخول فهل هو مراد وبناء على هذه الفائدة ال حتتسب أو ال حتسب

  ,  ا هو التعليل؟ ال ما هو الدليل م ؟ طيب ما هو الدليل ليس مرادا الشيخ :ليس مرادا  الطالب :

 ؟ ؟ قل يا حيدر ؛ فهل هو مراد هذا الظاهر اآلية الكرمية يشمل الصغرية اليت مل يأا احليض بعد والكبريةظاهر 

؛ طيب ظاهر اآلية الكرمية  العموم غري مرادعدما ثالثة أشهر فيكون اآليسة  الشيخ :غري ظاهر  الطالب :

ما ذكرناها األمة ذكرنا دليلها أن الصحابة رضي  عبد الرمحن بن داود ؟يشمل احلوامل واحلوائل فهل هو مراد يا 

أن طالق األمة طلقتان وعدتها  (اهللا عنهم قضوا يف ذلك وورد يف حديث عن النيب صلى اهللا عليه وسلم: 

ويؤيده عمل الصحابة رضي اهللا عنهم وإن كان احلديث ضعيفا؛ فصار املستثنيات كم؟ مخسا: من مل  ) حيضتان

 ؛ املستثنيات من عموم اآلية مخسا، صار املستثنيات مخسا ؟ واألمة سة، ومنيواآل يدخل ا، واحلامل، والصغرية،

؛ صلته  املطلقات؛ ألن أل اسم موصول,  ر.طيب لو قرأمت علينا فوائد عشان ما تكر  ؛ وأدلتها مبينة يف التفسري

الرابع منشي اآلن يف الفوائد إن شاء  أنعم هي الفائدة مبتد  صفة صريحة صلة ألالوصف كما قال ابن مالك: 

وأوالت األحمال أجلهن  ((؛ لقوله تعاىل:  لكن يستثىن من ذلك احلامل فعدا تنتهي بوضع احلمل . اهللا تعاىل

ن قلت إن بني اآليتني عموما وخصوصا من وجه فكيف ختصص اآلية واملطلقات بقوله: فإ )) أن يضعن حملهن

ال ختصيص فيه ))  وأوالت األحمال ((: أن السنة دلت على أن عموم قوله:  فاجلواب )) وأوالت األحمال ((

أا نفست بعد موت زوجها بليال فأذن هلا النيب صلى  وأنه مقدم على غريه وذلك يف حديث سبيعة األسلمية



والثاين مما يستثىن  . اهللا عليه وسلم أن تتزوج مع أن فيه عموما أن املتوىف عنها زوجها أن تعتد أربعة أشهر وعشرا

والالئي يئسن  ((ى:  ؛ ودليل ذلك قوله تعال : من ال حتيض إلياس والثالثة . : من ال حتيض لصغر من اآلية

الرابعة مما يستثىن من عموم  . )) من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثالثة أشهر والالئي لم يحضن

يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن  ((: من مل يدخل ا؛ لقوله تعاىل:  اآلية

؛  هللا عنهم اخللوة باملرأة جمرى املسيسوأجرى الصحابة رضي ا تسموهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ))

اخلامسة مما يستثىن من اآلية: األمة فإن  . وعلى هذا فإذا خال ا وجبت العدة وإذا مل خيلوا ا مل جتب العدة

؛ هذه مخس مسائل  عدا حيضتان كما جاء يف ذلك حديث مرفوع مؤيد بأقوال الصحابة رضي اهللا عنهم

:  ؛ لقوله ، أو يرجع إىل قول املرأة يف عدا ومن فوائد اآلية الكرمية: أنه يرجع إىل املرأة  . تستثىن من عموم اآلية

؟ أن اهللا جعل قوهلا معتربا ولو  طيب ووجه ذلك نعم))  وال يحل لهن أن يكتمن ما خلق اهللا في أرحامهن ((

 ذلك يف زمن ممكن فإا تصدق؛ فإذا ادعت أن عدا انقضت وكان  مل يكن معتربا مل يكن لكتمها أي تأثري

؛ ألن من شروط  ؛ أما إن ادعت أن عدا انقضت يف زمن ال ميكن فإن قوهلا مردود وهي مؤمتنة على ذلك

، طيب وعموم اآلية الفائدة  ؟ نعم ؛ فدعوى املستحيل غري مسموعة أصال واضح الدعوى أن تكون ممكنة

؟ من  ؛ من أين تؤخذ يضا: أن املطلقة البائن عدا ثالثة قروءومن فوائد اآلية أ   اخلامسة أو من فوائد اآلية

؛  ؛ وهذه املسألة فيها قول اجلمهور حىت لو كانت بائنا بالثالث فيشمل حىت البوائن )) والمطلقات ((العموم، 

معترب وهو فاإلمجاع  إمجاعية : إن كانت املسألة ؛ وقال شيخ اإلسالم رمحه اهللا فإا البد أن تعتد بثالثة قروء

على  ؛ بل هو علق القول به ؛ وإن مل تكن اإلمجاعية فإن القول بأن املبانة تعتد حبيضة واحدة قول وجيه احلجة

؛ ورمبا يستدل هلذا القول  ؛ القول هو أن املطلق البائن تعتد حبيضة واحدة وجود خمالف يعين كان فيه خالف

؛ فيكون العموم خمصصا  ؟ للرجعيات ذا احلكم إمنا هو ملنفإن ه )) وبعولتهن أحق بردهن في ذلك ((:  بقوله

إذا ورد لفظ عام مث فرع عليه حكم يتعلق ؛ وهذه املسألة فيها نزاع بني العلماء  بذكر احلكم املختص ببعض أفراده



؟ أو يقال إن ذكر حكم خيتص ببعض األفراد ال يقتضي  ببعض أفراده فهل يكون ذلك خمصصا لعمومه

قضى النبي صلى اهللا عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا  (:  ن أمثلته حديث جابر؟ وم التخصيص

وجدنا أن  ) في كل ما لم يقسم (:  إذ نظرنا إىل أول احلديث ) وقعت الحدود وصرفت الطرق فال شفعة

قلنا: إن الشفعة ال  ) فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق (:  ؛ وإذا نظرنا يف آخره الشفعة جتري يف كل شيء

: أن ينتزع  ؟ الشفعة ما أدري أنتم تعرفون الشفعة وال ال . ، وهو األرض ، وطرق جتري إال فيما كان له حدود

؛ أن ينتزع الشريك حصة شريكه الذي باعها على طرف  الشريك حصة شريكه اليت باعها على طرف ثالث

يد شريك لعمرو بأرض فباع عمرو نصيبه على خالد فلزيد : ز  ؟ ممن اشرتاها مثال ذلك ، ينتزعها من من ثالث

، طيب إذا نظرنا إىل  ؟ نعم العقد هذه الشفعة واضح أن يأخذ هذا النصيب من خالد بالثمن الذي يستقر عليه

؛  قضى بالشفعة يف كل ما مل يقسم نقول ظاهرها أن الشفعة تعم كل مشرتك سواء كان هذا أرضا أو غري أرض

كانت لشخصني سيارة واحدة وباع أحدمها نصيبه من هذه السيارة على شخص ثالث فللشريك   وعلى هذا فإذا

فإذا وقعت الحدود وصرفت  : ( ؛ لكن قوله أن يأخذها ممن اشرتاها يأخذ هذا النصيب ممن اشرتاها بثمنها

ذلك ما مر . طيب عكس  يعين منه من األراضي ) ما لم يقسم (هذا يقتضي أن العموم يف قوله:  ) الطرق

وال يحل  (( مث يعود عليه حكم عام مر علينا يف اخللع. يعين معناه ان يكون الشيء خاصا علينا يف مسألة اخللع

لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إال أن يخافا أن ال قيما حدود اهللا فإن خفتم أن ال يقيما حدود اهللا فال 

))  ال تأخذوا مما آتيتموهن ((:  ؛ وقوله عام )) افتدت بهفيما  ((قوله:  )) جناح عليهما فيما افتدت به

: ال جناح عليه فيما افتدت به مما  فهل نقول )) مما آتيتموهن ((،  ؛ ما قال: ال تأخذوا من أمواهلن خاص

ها ؟ املهم أن مثل هذه املسائل خيتلف في ؟ تقدم لنا اخلالف يف هذا أو ال ؟ أو فيما افتدت به من كل ماهلا آتاها

؛ وعلى هذا فقوله:  أهل العلم فمن نظر إىل العموم قال إن ذكر حكم خيتص ببعض أفراده ال يقتضي التخصيص

 وبعولتهن ((:  ؛ وإذا نظرنا إىل قوله ؟ من هلا رجعة ومن هلا ليس رجعة يشمل أيش )) والمطلقات يتربصن ((



اإلسالم ابن تيمية يؤيد رأيه هذا بالقياس على اخللع فإن ؛ وشيخ  قلنا إن املراد بذلك املطلقات اليت هلن رجعة ))

؛ وقد صح عن عثمان رضي اهللا عنه أن املختلعة  ؟ يف احلياة ، فراق يف احلياة وال بعد الوفاة اخللع فراق بعوض

 ؛ وال فرق بينهما وألن احلكمة من متديد العدة إىل ثالثة قروء من ؛ وورد فيه حديث مرفوع أيضا تعتد حبيضة

؛  ؛ أما إذا مل يكن له رجعة فال وجه حلبس الزوجة لزيادة حيضتني أجل أن يتسع الوقت للزوج إذا أراد أن يراجع

، أمر هني أن تبقى شهرين ما ؛ لكن إذا كانت املرأة  واألمر هني فيما إذا كان األمر حيضاا معتادة كل شهر

، والثالثة للثالثة؛ واملسألة هذه  ، والثانية للثانية األوىل؟ السنة األوىل للحيضة  حتيض بعد السنة مرة كم حنبسها

شيخ اإلسالم رمحه اهللا علق القول ا على أنه ال مجاع يف املسألة وقد ذكر صاحب اختيارات الفقهية لشيخ 

 ائدة؛ إذا ويش قلنا يف هذه الف اإلسالم أن أحد العلماء وهو ابن لبان روي عنه أا تعتد حبيضة واحدة  أي نعم

يقتضي أن يكون خاصا  )) بعولتهن ((؟ عموم اآلية يتناول املطلقة اليت هلا رجعة واليت ليس هلا رجعة نعم وقوله: 

ومن فوائد اآلية الكرمية: أنه ينبغي ذكر ما يوجب القبول  . ؛ ولكن مجهور أهل العلم على أنه عام مبن هلا رجعة

   . )) اآلخرإن كن يؤمن باهللا واليوم  ((والعمل؛ لقوله: 



ومن فوائد اآلية الكرمية أيضا: أنه ينبغي حتذير املؤمتن الذي ال يعلم بأمانته إال اهللا عزوجل ينبغي حتذيره بذكر    

ومن فوائدها : إثبات اليوم  (( إن كن يؤمن باهللا واليوم اآلخر )) .اهللا سبحانه وتعاىل واليوم اآلخر؛ لقوله: 

(( زعم ومنكر البعث حكمه: الكفر ، منكر البعث كافر، قال اهللا تعاىل:  (( واليوم اآلخر ))اآلخر؛ لقوله: 

.  ومن فوائد  الذي كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبئن بما عملتم وذلك على اهللا يسير))

ل : أال ميكن فأثبت أنه بعل ؛ فإن قال قائ (( وبعولتهن ))اآلية الكرمية : أن الرجعية يف حكم الزوجات؛ لقوله: 

أن يقال : بعولتهن فيما مضى ؟ ألن الشيء قد يعرب عنه بعد انتهائه كما أنه قد يعرب عنه قبل وجوده ففي قوله 

قبل  (( إني أراني أعصر خمرا ))هذا عرب بالشيء بعد انتهائه ؛ ويف قوله:  (( وآتوا اليتامى أموالهم ))تعاىل: 

أي باعتبار ما مضى ؟ نقول هذا خالف األصل ، وميكن  وبعولتهن )) ((وجوده ؛ أفال ميكن أن يقال إن قوله: 

أن يقال لكن خالف األصل، لكنه خالف األصل ؛ ألن األصل أن الوصف متحقق يف املوصوف حىت يتبني 

خروجه عن ذلك ؛ وهلذا قال أهل العلم إن الرجعية زوجة يف حكم الزوجات ؛ وينبين على ذلك كل ما يرتتب 

فهو ثابت للرجعية إال أنه استثنوا بعض املسائل ، استثنوا مسائل أربعا أو مخسا وقد مرت علينا فيما على الزوجية 

 سبق . ومن فوائد اآلية الكرمية: أنه ال حق للزوج يف الرجعة إذا مل يرد اإلصالح؛ من أين تؤخذ ؟ من قوله : ((

لعلم قال إن هذا ليس على سبيل الشرط لكنه ؛ وقد مر علينا يف التفسري أن بعض أهل ا إن أرادوا إصالحا ))

على سبيل اإلرشاد وهو أن يريد الزوج باملراجعة اإلصالح ؛ وذكرنا أن هذا خالف ظاهر اآلية ؛ وأن الواجب 

إبقاء اآلية على ظاهرها ؛ وأنه ال حيل للزوج وليس له احلق يف أن يراجع إال إذا كان يريد اإلصالح . ومن فوائد 

.   (( أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصالحا )): أنه ال رجعة بعد انقضاء العدة؛ من أين تؤخذ ؟  اآلية الكرمية

 (( ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ))ومن فوائد اآلية الكرمية : أن للزوجة حقا كما أن عليها حقا؛ لقوله : 

وهكذا كل ما  (( بالمعروف ))من قوله :  . ومن فوائد اآلية الكرمية: إثبات الرجوع إىل العرف ؛ من أين تؤخذ ؟



                    جاء ومل حيدد بالشرع فإن مرجعه إىل العرف ؛ وقد أنشدتكم فيما مضى بيتا حنو هذا يعرفه من كان من قدمي ؛  

         وكل ما  أتى ولم يحدد     بالشرع كالحرز بالعرف احدد

ال ما هو هذا ؛  الشيخ :يطلق على ما يعمل يف التمائم ها حرام  طالب :الما هو احلرز يا عبد الرمحن بن داود ؟ 

احلرز ما حترز به األموال ؛ املراد باحلرز كالناظم هو ما حتفظ به األموال فمثال العلماء يقولون جيب على املودع أن 

ا يرجع إىل العرف ؛ يقولون حيفظ الوديعة يف احلرز مثلها ، ما هو احلرز مثلها ؟ هل جاء يف الشرع بيانه ؟ ال، إذ

يف السرقة : ال تقطع يد السارق إال إذا سرب من حرز ؛ طيب احلرز من حيدد لنا ؟ العرف أي نعم ؛ طيب إذا 

اآلية الكرمية اليت معنا تشهد بأن العرف مرجع يف األمور غري الشرعية .  ومن فوائد اآلية الكرمية : استعمال 

يعين  (( وللرجال عليهن درجة ))ق يف موضع خيشى فيه من التعميم؛ لقوله: االحرتاز  وأنه ال ينبغي اإلطال

وهلذا كان على الزوجة أن تطيع زوجها  (( وللرجال عليهن درجة ))حقوق الرجال أكثر من حقوق النساء 

تموهن ومل يقل : فإن أطع (( فإن أطعنكم فال تبغوا عليهن سبيال ))وليس على الزوج أن تطيع زوجتها؛ لقوله : 

فال يبغني عليكم سبيال ؛ وهذا هو معىن الدرجة ؛ وقد مر علينا يف التفسري أن درجة الرجال على النساء من 

وجوه متعددة حنتاج أن نرد هنا وال معروفة عندكم؟ نعم طيب الدرجة اليت فضل اهللا ا الرجال على النساء : يف 

ية داخلة يف الدين ؛ فعقل الرجل أكمل من عقل املرأة وقد العقل ، واجلسم ، والدين ، والوالية وقد تكون الوال

( ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من صح عن النيب عليه الصالة والسالم قال: 

إحداكن؛ قلن: وما نقصان العقل يا رسول اهللا؟ قال: أليس شهادة الرجل بشهادة امرأتين؟ فذلك نقصان 

منها يف اجلسم أو ال ؟ أيهما أنشط ؟ الرجل أنشط ، أحيانا قد تكون املرأة أنشط نعم  .كذلك أكمل عقلها )

يقال إن امرأة أكرهت على أن تتزوج برجل فتزوجته وكانت أنشط منه فلما جاء إىل الفراش صدحته يف الفراش 

الشك أم أقوى من وطوت الفراش عليه وطلعت وراحت ؛ لكن هذه صورة نادرة ما فيها عربة إمنا جنس الرجال 

( إنها ناقصة في جنس النساء يف األبدان . وقلنا يف الدين ؛ ألن الرسول صلى اهللا عليه وسلم قال يف املرأة : 



وفسر ذلك بأا إذا حاضت مل تصل ، ومل تصم ؛ وهلذا جيب على الرجل من الواجبات الدينية ما ال الدين ) 

(( الرجال ابع يف الوالية ؛ فإن اهللا تعاىل جعل الرجل قواما على املرأة والر  جيب على املرأة كاجلهاد مثال طيب .

وهلذا ال حيل أن تتوىل املرأة والية عامة أبدا ال وزارة  قوامون على النساء بما فضل اهللا بعضهم على بعض ))

؛ والصحيح أن احلديث  وال غري وزارة ؛ الوالية العامة ليست من حقوق النساء أبدا وال يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة

عام وليس خاصا بالفرس الذين ولوا أمرهم تلك املرأة ؛ إذا الرجل له درجة على املرأة يف كل ااالت لكن هذه 

هو الذي ينفق  الشيخ :شيخ هذه واحدة ؛ وهي النفقة ؟  السائل :ااالت اليت حتضرنا اآلن هي هذه األربعة . 

حال إن شئنا أدخلناها يف الوالية وإن شئنا قلنا أنه منفصلة ألنه جيب عليه أن  النفقة؛ باإلنفاق نعم هي على كل

ينفق وال جيب عليها أن تنفق عليه إال على رأي ابن حزم رمحه اهللا فإن ابن حزم يقول إذا كان الزوج فقريا واملرأة 

وقال إن الزوجة  ذلك ))(( وعلى الوارث مثل غنية وجب عليها أن تنفق عليه؛ واستدل بعموم قوله تعاىل : 

ترث زوجها فإذا كان فقريا فإنه وهي غنية تلزم باإلنفاق عليه ؛ وبعض العلماء يقول تطالبه نفقة فإن مل ينفق ولو  

كان فقريا فلها فسخ النكاح ؛ فرق بني القولني هذا يقول تبقى وتنفق ؛ واآلخرون يقولون تطالب وتفسخ 

حملها . ألن املرأة قد تكون عاصبة كاملعتقة مثال أي نعم . طيب وفيها النكاح؛ طيب املسألة تأيت إن شاء اهللا يف 

أن الذين هلم درجة هم الرجال ؛ الذين هم جديرون ذا الوصف؛ وأما من جعل  وللرجال عليهن درجة )) ((

ول صلى ( لعن الرسنفسه مبنزلة النسوة فهذا يكون شرا من املرأة ؛ ألنه انتكس من الكمال إىل الدون ؛ ومن مث 

حىت ال يعتدي أحد على  اهللا عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء؛ والمتشبهات من النساء بالرجال )

حق أحد؛ أو على اختصاصات أحد . ومن فوائد اآلية الكرمية : إثبات هذين االمسني من أمساء اهللا تعاىل ومها ؟ 

ة على أن احلكيم تتضمن احلكم نعم صفتني : احلكم العزيز واحلكيم ؛ وما تضمناه من صفة وهي العزة واحلكم

واحلكمة ؛ أليس كذلك ؟ وقد مر علينا عدة مرات أن كل اسم من أمساء اهللا فهو متضمن بصفة وال يتم اإلميان 

به بدون ذلك؛ لكن أهل العلم يقولون : إن كان االسم الزما فإنه جيب اإلميان باالسم وما تضمنه بصفة ؛ وإن  



فإنه جيب مبا تضمنه من الصفة احلكم الذي هو األثر واضحة هذه ؟ ما هي بواضحة ؟ طيب . كان متعديا 

املتعدي يعين يتعدى إىل الغري مثال ذلك اآلن : كلمة القوي؛ القوي من أمساء  الشيخ :كيف املتعدي؟   السائل :

ما يتعدى؛  الشيخ :ى؛ يتعد الطالب : اهللا، متضمن أليش ؟ للقوة ؛ وهل يتعدى ؟ أو قوة يف ذات نفسه ؟

لكن السميع من أمساء اهللا متضمن للسمع وال ال ؟ ما نقول كاملعتزلة مسيع بال مسع ؛ متضمن للسمع يتعدى وال 

(( قد سمع اهللا قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي واهللا يسمع ال ؟ نعم له مسموع يسمع وهلذا قال: 

ليم متضمن من صفة وهي العلم وحلكم يعلم متام ؟ العظيم ؟ الزم طيب العليم ، من أمساء اهللا الع تحاوركما ))

متضمن االسم وهو العظيم وللصفة وهي العظمة لكن ما يتعدى ؛ وقد أشار إىل هذه القواعد ابن قيم رمحه اهللا 

أو  يف كتاب بدائع الفوائد نعم وذكر أن أمساء اهللا كلها أعالم وأوصاف ؛ فهي باعتبار داللتها على الذات علم

أعالم ؛ وباعتبار ما تضمنته من املعاين ؛ صفات فهمت اآلن ؟ طيب العزيز غري متعدي إال إذا قلنا من معانيه 

أنه غالب ، من معانيه أنه غالب فهناك مغلوب فيكون متعديا ؛ وحكيم ؟ نعم يف حمكوم عليه ألنه متضمن 

ثري ما هو طيب لكن يف ناس ميكن ما فهموا ؛ للحكم واحلكمة وذكرنا نعيد ما قلناه يف هذا وإن كان تكرار ك

احلكيم مأخوذ من أين ؟ من احلكم واحلكمة من حكم وأحكم ؛ واحلكم ذكرنا أنه نوعان : كوين وشرعي؛ فما 

تعلق بأفعال املكلفني أمرا ويا فهو شرعي ؛ وما تعلق بأفعال اهللا إجيادا إعداما فهو كوين ؛ مثال احلكم الكوين : 

حكما شرعيا وال كونيا ؟   األرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم اهللا لي وهو خير الحاكمين )) (( فلن أبرح

ألن حكم اهللا الشرعي ثابت مل حيرم اهللا الرجوع إىل  (( حتى يأذن لي أبي ))كونيا ؛ ما الذي أدرانا بأنه كوين ؟ 

 يل حكما كونيا ؛ وملا ذكر اهللا أرضهم فهو شرعا حمكوم مأذون له بذلك ، له أن يرجع إىل أهله لكن حيكم اهللا

 املراد ؟ (( ذلكم حكم اهللا يحكم بينكم ))عزوجل ما ذكر يف معاملة النساء املهاجرات يف سورة املمتحنة قال: 

املراد الشرعي ؛ أما إذا جاءت غري مقرتنة مبا يدل على أا كوين أو شرعي فهي عن  الشيخ :الشرعي،  الطالب :

(( وكما قال تعاىل:  (( أال له الحكم وهو أسرع الحاسبين ))ي والكوين كما قال تعاىل: احلكم فهو عام للشرع



وكما قال معا هذه اآلية األخرية قد يكون الظاهر أا شرعي لكن  ومن أحسن من اهللا حكما لقوم يوقنون ))

يعمل كوين وشرعي .  )(( أليس اهللا بأحكم الحاكمين )نعم ال أحسن من اهللا حكما ال كونا وال شرعا؛ ومثل: 

ذكرنا أن احلكمة أيضا وهي: وضع الشيء يف موضعه ؛ ألا من : أحكم الشيء إذا أتقنه؛ أا قسمان : غائية، 

وصورية ؛ فكون الشيء على صورة معينة هذا حكمة نعم وكون له غاية حممودة هذا أيضا حكمة  احلكمة الغائية 

 واحلكم الشرعي ؛ فأحكام اهللا الكونية هلا غاية محيدة وهي على صورة ؛ وكل منهما يتعلق مباذا ؟ باحلكم الكوين

كون الشيء على الصورة    الشيخ :شيخ ما فهمت الصورة ؟  السائل :حممودة أيضا وكذلك األحكام الشرعية . 

اب اهللا املعينة موافق للحكمة ؛ مثل كون الصالة على هذه الوجه موافق للحكمة ؛ والغاية منها: الوصول إىل ثو 

عزوجل وإىل كرامته هذا أيضا حكمة نعم كون مثال للذكر مثل حظ األنثيني لألوالد موافق للحكمة صورة مطابقا 

للحكمة ؛ والغاية من ذلك ؟ الغاية من ذلك هو أن الولد عليه نفقات أكثر ومسئوليات أكثر فكان أحظ من 

يف هذه اآلية الكرمية  معروف أو تصريح بإحسان ))(( الطالق مرتان فإمساك باملرأة .  مث قال اهللا تعاىل: 

حكمة اهللا عزوجل يف حصر الطالق بالثالث ؛ ألم كانوا يف اجلاهلية يطلق اإلنسان زوجته عدة طالقات فإذا 

قاربت انتهاء العدة راجع مث طلق فتستأنف العدة ؛ فإذا شارفت االنقضاء راجع، مث طلق ؛ فإذا شارفت االنقضاء 

ا ؛ فتبقى املرأة معذبة ال مزوجة وال مطلقة معلقة فجعل اهللا األمر يف ثالث طالقات فقط . ومن راجع وهكذ

فوائد اآلية الكرمية : اعتبار التكرار بالثالث ؛ وهذه هلا نظائر كثرية ؛ مثل : السالم ثالثا ، االستئذان ثالثا ، رد 

ت أيضا تكرار الثالث كثري ؛ فإذا الثالث تعترب تكرار الكالم إذا مل يفهم من أول ثالثا ؛ ويف الوضوء يف العبادا

مكتفى به يف كثري من األمور . ومن فوائد اآلية الكرمية: اإلشارة إىل أن الطالق املكرر بلفظ واحد ليس بطالق ؛ 

مبعىن ال يتكرر به الطالق ؛ ألنه قوله الطالق مرتان وصف جيب أن يكون معتربا فإذا طلقت امرأتك  قلت أنت 

الق فقد طلقت فإذا قلت ثانية : أنت طالق فكيف تورد طالقا على مطلقة ؛ ألن الطالق ال يرد إال على من  ط

وهلذا قال الفقهاء رمحهم اهللا : لو أن الرجل  (( الطالق مرتان ))كانت غري مطلقة حىت يقال طلقت وهنا قال : 



نف عدة جديدة للطلقة الثالثة ؟ أو تبين ما طلق امرأته وحاضت مرتني مث طلقها بعد احليضة الثانية هل تستأ

مضى ؟ قالوا إا تبين على ما مضى فال تستأنف العدة ؛ يقولون إذا حاضت الثالثة وطهرت انقضت عدا 

أليش ؟ قالوا ألن الطالق الثاين هذا ما له عدة ، ليس له عدة ؛ وهذا مما يؤيد اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية 

(( وطلقوهن لعدتهن ق املكرر ال عربة به إال أن يصادف زوجة غري مطلقة وقال ألن اهللا قال : رمحه اهللا أن الطال

وأنتم تقولون إنه إذا كرر الطالق باملرة الثانية ال تستأنف العدة فإذا هي مطلقة لغري عدة فال يقع الطالق  ))

( من عمل عمال ليس م أنه قال: يكون على خالف ما أمر اهللا به ؛ وقد ثبت عن النيب عليه الصالة والسال

وقد قال شيخنا عن اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية : أن من تأمله تبني له أنه ال يسوغ  عليه أمرنا فهو رد )

القول خبالفه ، خبالف كالم شيخ اإلسالم ؛ ألنك إذا تأملت كالمه يف أنه ال يقع طالق على طالق وأنه ال 

 ميكن أن يتكرر الطالق إال إذا رجعها أو عقد عليها عقدا جديدا ؛ وهذا تكرر إال على زوجة غري مطلقة فال

القول هو الراجح ؛ وهو الذي أفيت به على أنه ال طالق على طالق حىت لو قال ألف مرة أنت طالق أنت طالق 

د أن يقع أي مرة بعد مرة فالب (( الطالق مرتان ))أنت طالق فليس إال مرة واحدة فقط؛ ويدل على هذا قوله : 

على الزوجة ال على املطلقة.  ومن فوائد اآلية الكرمية: أن الواجب على املرء الذي طلق زوجته أحد أمرين : إما 

إمساك مبعروف، أو تسريح بإحسان؛ وأما أن يردها مع األذى واملنة والتقصري فال جيوز ؛ أو يسرح جبفوة وعدم 

كمة اهللا عزوجل أو بيان حكمة يف تشريعه سبحانه وتعاىل ؛ إحسان فال جيوز.  ومن فوئد اآلية الكرمية : ح

حىت ينضم  (( بإحسان ))اإلمساك ويش قال فيه ؟ مبعروف ؛ يعين أنه إذا ردها جرب قلبها بالرد والتسريح قال 

أته إىل الفراق أيش؟ اإلحسان أي نعم .  رمحة اهللا سبحانه وتعاىل بالنساء حيث كانوا يف اجلاهلية يطلق الرجل امر 

مث يراجع مث يطلق مث يراجع إىل ما ال اية له ؛ فيبقيها ال مطلقة وال مزوجة فحصره اهللا تعاىل يف مرتني . ومن 

فوائد اآلية الكرمية : حترمي أخذ الزوج شيئا مما أعطى زوجته ؛ ووجه ذلك : أنه إن كان من املهر فقد ملكت إما 

حصل ما يقرره ؛ وإن كان من غري املهر فإنه رجوع يف اهلبة  نصفه بالعقد مطلقة قبل الدخول ؛ وإما كله إن



 (( وال يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا ))والرجوع يف اهلبة إال الوالد فيما يعطي ولده واضح ؟ لقوله : 

يما حدود (( فإن خفتم أن ال يق. ومن فوائد اآلية الكرمية : جواز افتداء املرأة نفسها من زوجها بعوض؛ لقوله : 

. ومن فوائدها: أن اخللع ال جيوز إال حيث خيف أن ال تقام حدود  اهللا فال جناح عليهما فيما افتدت به ))

. وقد يقال إن املراد (( فإن خفتم أن ال تقيما حدود اهللا فال جناح عليهما فيما افتدت به )) اهللا؛ لقوله : 

ك بش بيان ما تكون فيه احلاجة إىل اخللع وهو أنه ال حيتاج باآلية بيان ما تكون فيه احلاجة إىل الكل وليس ذل

مينع هذا ويدل  (( فال جناح عليهما فيما افتد به ))إليه إال إذا خيف أن ال يقيما حدود اهللا ؛ لكن قوله : 

 على أنه ال جيوز إال حيث خيف أن يقيما حدود اهللا ويؤيد بذلك احلديث الوارد عن رسول اهللا  صلى اهللا عليه

. ومن فوائد ( أيما امرأة سألت زوجها الطالق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة ) وسلم أنه قال: 

(( فإن خفتم أن ال يقيما اآلية الكرمية: أمهية النكاح وبيان أنه راجع إل األسر كلها؛ من أين يؤخذ؟ من قوله : 

إال أن يخافا  وكذلك يؤيد هذا القراءة الثانية وهي : ((ومل يقل : فإن خافا أن يقيما حدود اهللا ؛  حدود اهللا ))

. ومن فوائد اآلية الكرمية: أن للوسائل أحكام املقاصد ؛ من أين يؤخذ ؟ من جواز  أن ال يقيما حدود اهللا ))

أخذ اإلنسان من امرأته ما آتاها أو بعضه إذا خيفت املفسدة وهي عدم القيام حلدود اهللا ؛ حرم اهللا أن يأخذ 

إلنسان من زوجته شيئا إال إذا خاف أن ال يقيما حدود اهللا ؛ فأباح اهللا احملرم لدفع حمرم آخر وهو عدم القيام ا

حلدود اهللا عز وجل . ومن فوائد اآلية الكرمية : مراعاة أو اعتبار املفاسد وسلوك األهون لرتك األشد ؛ ألن األخذ 

؛ لكن إذا أريد به دفع ما هو أعظم من تضييع حدود اهللا من مال الزوجة حمرم بالشك كما قال اهللا عز وجل 

(( وال تسبوا الذين يدعون من عزوجل صار ذلك جائزا؛ وهذه القاعدة هلا أصل يف الشريعة منه قوله تعاىل: 

فإن سب آهلة املشركني من األمور املطلوبة بل هو واجب ؛ ولكن إذا  دون اهللا فيسبوا اهللا عدوا بغير علم ))

(( وال تسبوا الذين يدعون من دون اهللا ذلك أن يسبوا اهللا عدوا بغري علم صار سب آهلتهم ممنوعا  خيشى من

ومن فوائد اآلية الكرمية: جواز اخللع بأكثر مما أعطاها على أحد القولني يف فيسبوا اهللا عدوا بغير علم )). 



ز ؟ ألن ما من صيغ العموم فتشمل ما كيف نأخذ منها اجلوا  (( فيما افتدت به ))املسألة ؛ من أين يؤخذ ؟ 

ومن فوائد اآلية الكرمية : أنه ال رجوع للزوج يف اخللع مبعىن أنه فراق بائن ليس فيه  افتدت به من قليل أو كثري.

فإذا كان فداء فالفداء فيه عوض ، عوض عن شيء ؛ فإن  (( افتدت به ))الرجعة ؛ من أين يؤخذ؟ من قوله : 

ن يرجع املفدي عنه ـ وهو الزوجة ـ وهلذا اخللع ال رجوع للزوج فيه ألن املرأة ملكت نفسها استلم الفداء ما ميك

ومن فوائد اآلية الكرمية: جواز تصرف املرأة يف ماهلا بغري إذن زوجها ؛ من  لبدل أيش ؟ الفداء ، لبدل الفداء .

إن املرأة يف ما هلا حرة، فإن الزوجة يف ومل يقل: بإذنه؛ وهو كذلك ف (( فيما افتدت به ))أين يؤخذ ؟ من قوله: 

ماهلا حرة تتصرف فيه كما سواء وافق الزوج على هذا التصرف أم مل يوافق ؛ مادامت امرأة حرة رشيدة فال 

(( تلك حدود ومن فوائد اآلية الكرمية: عظم شأن النكاح وما يتعلق به ؛ ألن اهللا قال:  اعرتاض للزوج عليها . 

(( فبني أن هذا من حدود اهللا وى اعتدائها ؛ وقد مر علينا قاعدة فيما إذا قال اهللا عزوجل:  )اهللا فال تعتدوها )

وبينا الفرق بينهما وأنه إذا كانت هذه احلدود من احملارم  (( فال تعتدوها ))أو  تلك حدود اهللا فال تقربوها ))

ومن فوائد اآلية الكرمية: أن هللا (( فال تعتدوها )) . وإذا كانت من الواجبات قال:  (( فال تقربوها ))قال: 

ومنها يتفرع على هذه: أنه ال حاكم للخلق  .(( تلك حدود اهللا )) عزوجل أن يشرع لعباده ما شاء؛ لقوله : 

ولو كان هناك مشرع غريه لكان ميكن  (( تلك حدود اهللا فال تعتدوها ))وال مشرع إال اهللا ع زوجل؛ لقوله : 

طيب هل يؤخذ منه أن اخللع البد فيه  ع أن يعتدى ولو كان يف ذلك تعديا حلدود اهللا سبحانه وتعاىل .لكل مشر 

 (( فيما افتدت به ))من قوله:  الشيخ :نعم، الطالب :من رضا الزوجة ؟ أن اخللع البد فيه من رضا الزوجة ؟ 

ريها فإنه ال يشرتط رضاها ؛ كما لو أن هذا إذا كان البذل منها فالبد من رضاها ؛ وأما إذا كان البذل من غ

أحدا من الناس ظهر أن بقاء هذه املرأة مع زوجها فيه ضرر عليه يف دينه نعم  فذهب إليه فأعطاه فدية ليطلق 

هذه املرأة ويسلم من شرها ؛ فهذا جائز أو ال ؟ جائز ، حىت وإن مل ترضى ذا نعم ؛ وقد ذكرنا يف الفقه أن 

الزوجة فقد يكون ملصلحة نفسه أي الدائن ، أو مصلحة الزوج ، أو مصلحة املرأة ، أو  اخللع إذا بذله غري



مصلحتهما مجيعا ؛ أو االعتداء على الزوج أو على الزوجة ، أو عليهما مجيعا كم هذه ؟ سبعة أقسام ؛ وبينا 

: (( ومن ؟ من قوله  ومن فوائد اآلية الكرمية : حترمي تعدي حدود اهللا؛ من أين يؤخذ حكم كل واحد منها .

ومن فوائد اآلية الكرمية: أن التعدي حلدود اهللا ظلم عظيم ؛ ويؤخذ يتعد حدود اهللا فأولئك هم الظالمون )) . 

  (( فأولئك هم الظالمون )) .من حصر الظلم يف هؤالء املتعدين ومن اإلتيان به يف مجلة أيش؟ االمسية اخلربية ؛ 

يستفاد من هذه اآلية الكرمية: قها فال تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره )) (( فإن طلمث قال اهللا تعاىل : 

(( الطالق فهنا الشك أن الطالق متفرق ألنه قال:  (( فإن طلقها ))جواز الطالق الثالث املتفرقة؛ لقوله: 

جائز باإلمجاع ؛ مث أدخل الفداء بينهما وبني الطلقة الثالثة فدل هذا على أنه طالق متفرق ؛ وهذا  مرتان ))

طالق املتفرق بأن يطلقها مرة مث يراجع ومرة مث يراجع ومرة ثالثة؛ أو يطلق مرة مث يتزوجها بعقد جديد إذا بانت 

منه بتمام العدة أو بالفداء ؛ ومث الثانية مث الثالثة؛ أما إذا مجع الطالق الثالثة بدفعة واحدة فقد اختلف أهل العلم 

طالق الثالث مجلة أو ال جيوز؛ فمنهم من قال بإباحته وأنه جائز ولكنه نافذ ؛ ومنهم يف هذا هل جيوز إرسال ال

من قال بتحرميه مع نفوذه ؛ ومنهم من قال: بتحرميه مع عدم نفوذه لكنه يكون واحدة ؛ ومنهم من قال: ألنه ال 

ام وأنه ال يقع إال واحدة ؛ هذا يقع ال واحدة وال غريه؛ فإذا األقوال أربعة يف الطالق اموع ؛ والصحيح أنه حر 

هو الصحيح الذي اختاره شيخ اإلسالم ابن تيمية ، وعليه يدل الكتاب والسنة ؛ ألن اهللا مل يذكر البينونة فيما 

إذا طلقها بعد طالق مرتني ؛ والطالق مرتني ذكرنا فيما سبق أنه ال يكون إال ما إذا كان بينهما رجعة أو عقد؛ 

ويستفاد من اآلية الكرمية: حترمي املطلقة ثالثا على مطلقها  عد طالق فهذا ما ليس بشيء . أما أن يرسل طالقا ب

ومن فوائد اآلية الكرمية : أن نكاح هذا (( فال تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره )) . حىت تتزوج؛ لقوله: 

فأكد  ( حتى تنكح زوجا غيره ))(الزوج الثاين على وجه ال يصح ال حتل به لألول ؛ من أين يؤخذ؟  من قوله: 

ويتفرع على هذه القاعدة: أا لو  هذا العقد بكونه تثبت به الزوجية ؛ وال تثبت الزوجية إال بعقد صحيح .

نكحت من حيللها ؛ يعين نكح إنسانا نكاح حتليل فقط فإا ال حتل للزوج األول؛ ملاذا ؟ ألن العقد غري صحيح 



قتضى العقد الشرعي الصحيح يف النكاح ؛ ما هو مقتضى العقد الشرعي على الصحيح ؛ إذ أنه خمالف مل

الصحيح يف النكاح ؟ دميومة الزوجية هذا مقتضاه ؛ اإلنسان ما يتزوج امرأة إال وهو يريد أن يبقى معه طول 

إىل  حياته ؛ إال أن يستجد سبب يقتضي الفراق فهذا شيء آخر ؛ فإذا كان تزوجها بسبب معني ويريد الفراق أو

وقت معني صار النكاح باطال أو فاسدا بعبارة أصح صار النكاح فاسدا ؛ ونقول فاسدا ألن فيه خالفا والنكاح 

إذا كان فيه خالف فإن العلماء اصطلحوا على أن يسموه فاسدا ؛ وإذا كان جممعا على بطالنه مسوه باطال ؛ 

ية : أن نكاح احمللل ال حيلها للزوج األول ؛ فإن طيب إذا نقول : القول الراجح ؛ أو نقول يستفاد من هذه اآل

قلت : ورد يف احلديث أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم لعن احمللل واحمللل له ؛ فلعن احمللل ظاهر ألنه ارتكب 

( ال أوتى بمحلل ومحلل له إال اإلمث وهو أشبه ما يكون بالزاين والعياذ باهللا ؛ وهلذا قال أمري املؤمنني عمر: 

فجعل ذلك من الزنا ؛ فلعن احمللل ظاهر لكن لعن احمللل له ما وجهه ؟ هذا إذا كان عاملا بأن نكاح  تهما )رجم

الثاين بالتحليل مث تزوجها بعده فقد ارتكب اإلمث ؛ وأما إذا كان ال يعلم فليس عليه شيء ؛ هذه قاعدة عامة يف 

(( فإن طلقها فال األول بعد مفارقة الثاين هلا ؛ لقوله : ومن فوائد اآلية الكرمية : جواز حلها للزوج  الشريعة . 

وظاهر   (( فال جناح عليهما أن يتراجعا ))أي الزوج الثاين  جناح عليهما أن يتراجعا )) (( فإن طلقها ))

  اآلية الكرمية أا حتل لألول مبجرد العقد للثاين وإن مل يطأها ؛ لقوله: ((   

     

 



؟ حديث زوجة الرفاعة أنه  أما لو كان معه مثل خرقة ودخلته بأصبعها فإن ذلك ال حيلها للزوج األول؛ ما الدليل

طلقها ثالثا فتزوجها بعده عبد الرمحن بن الزبري فجاءت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تشتكي إليه وأخربته 

وحركت ) إنما معه مثل هدبة الثوب ( بأن رفاعة طلقها وبت طالقها وتزوج بعده عبد الرمحن بن زبري وقالت 

؟ ال حتى تذوق عسيلته ويذوق  أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة( والسالم:  ؛ فقال الرسول عليه الصالة اثو

وقالوا هذا شهر العسل.  ا احلديث ما يسمى بشهر العسل نعمالناس اجلدد اآلن أخذوا من هذ ؛ نعم ) عسيلتك

من املهم أننا نقول إن السنة دلت على ذلك بأنه البد  يقولون ليش تتكلمون يف شهر العسل وها يف احلديث

ل العقد مفهوما من عأي تطأ زوجا غريه؛ وجن )) حتى تنكح ((أفال يقول قائل: إن حنمل اآلية  . مجاع بانتشار

؛ ما يقال إنه نكح )) حتى تنكح ((ألنه قال:  ؛)) ألا ال تكون حالال إال بزوجية؛ اجلواب: ال زوجا (( قوله: 

فالنا  نكحت ؛ وإن كان يطلق أحيانا فيقول لك منكوحة الشيخ :منكوحة  الطالب :؟  منكوحة وال ناكحة

ويستفاد من اآلية الكرمية:  . ؛ وعلى كل حال فإننا نقول إن السنة بينت ما يف القرآن على سبيل التجوز توصل

فلو كانت  )) حتى تنكح زوجا غيره (( ؟ من أين يؤخذ األول؛ أا لو وطأت مبلك اليمني فإا ال حتل للزوج

املرأة مملوكة لشخص وقد زوجها شخصا آخر فطلقها الزوج ثالث تطليقات مث انتهت عدا وجامعها سيدها 

حتى  ((حبكم ملك اليمني؛ مث جاءها زوجها األول يريد أن يتزوجها؛ ميكن وال ال؟ ال ميكن؛ ألن اهللا قال: 

فال جناح عليهما  ((لقوله: راجعة على عقد النكاح؛ ومن فوائد اآلية الكرمية: إطالق امل  . )) تنكح زوجا غيره

: إعادة مطلقة غري بائن إىل عصمة زوجها؛ هذه الرجعة  ؛ واملعروف عند الفقهاء أن الرجعة )) أن يتراجعا

ال  ((:  ؛ كقوله ؛ لكن هذا اصطالح خاص أما يف القرآن فكما رأيتم تطلق املراجعة على عقد النكاح عندهم

: قد يراد ا  هذا وقد قسم بعض أهل العلم املراجعة شرعا إىل ثالثة أقسام فقال )) يتراجعا جناح عليهما أن

؛ وقد يراد باملراجعة أن  ؛ وقد يراد ا إعادة املطلقة الرجعية إىل عصمة زوجتها كما يف اصطالح الفقهاء العقد

اهللا عنهما حني طلق امرأته وهي ؛ كما يف حديث ابن عمر رضي  تعاد املرأة إىل عصمة زوجتها بدون طالق



قوله: فلرياجعها  أو حامل )  مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرة( حائض فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم لعمر: 

؛ بل املراد فلرياجعا يعين يردها إىل  ؛ وهي اليت ال تكون إال بعد الطالق ما هو معىن املراجعة املصطلح عليها

الن عقدا فاسدا وقلنا هلما تراجعا يعين تراجعا العقد وألغياه ؛ فاملراد باملراجعة يف حديث عصمته كما لو تبايع رج

ومن فوائد   . ابن عمر على القول الصحيح وإن كان اجلمهور على خالف ما أقول اآلن؛ املراد ا إلغاء الطالق

وحىت يغلب على ظن املرأة أيضا أما : أنه ال جيوز أن يتزوجها الزوج األول حىت يغلب على ظنه  اآلية الكرمية

فال جناح عليهما أن  ((؛ بأن يقوم كل واحد منهما مبعاشرة اآلخر مبا جيب عليه؛ لقوله:  يقيمان حدود اهللا

ووجه ذلك أما إذا تراجعا ومها يظنان أن ال يقوما مبا جيب صار هذا  )) يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود اهللا

لب اليقني ط؛ ألن  : االكتفاء بالظن يف األمور املستقبلة ومنها . ؛ خسارة مالية، وتعب تعباالعقد عبثا، وعناء، و 

(( إن ظنا أن يقيما حدود ؟ من قوله:  ؛ من أين يؤخذ ؟ نعم من باب تكليف ما ال يطاق أو ال يف املستقبل

 ؛ ملاذا املستقبلة يكتفى فيها بالظن؛ فاألمور  شيء أمره إىل اهللا عزوجل قلنا صحيح بوقوعفال نقول جتزم  )) اهللا

ربنا وال  ((؟ ألن تكليف اليقني يف األمر املستقبل من باب تكليف ما ال يطاق؛ وقد قال اهللا تبارك وتعاىل: 

ويتفرع على هذه الفائدة فائدة مهمة وهي : أن حلف  . : قد فعلت فقال اهللا )) تحملنا ما ال طاقة لنا به

؛ ألنه حيلف على ما يف نفسه وعلى ظنه مثل  اء على غلبة الظن باملستقبل ال كفارة فيهاإلنسان على املستقبل بن

؛ أما  ؟ ال؛ ألن الرجل حلف على غلب ظنه ؛ مث قدم فالن هل عليه كفارة : واهللا لن يقدم فالن غدا أن يقول

؛ مث ال يفعل؛  ألفعلن كذا غدا: واهللا  لو حلف على فعل يتمكن منه فإنه إذا مل يقم به صار حانثا مثل أن يقول

أو قال واهللا ال أفعل كذا غدا مث فعل فإنه جيب عليه الكفارة ألن هذا شيء من فعله وإمكانه وليس خربا عما يف 

؛ وهذا القول أعين أن اإلنسان إذا حلف على أمر مستقبل بناء على ظنه مث تبني خبالفه ال كفارة عليه  ضمريه

؛ أما املذهب أصحاب إمام أمحد رمحهم اهللا  و اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية؛ وه هذا القول هو الراجح

؛ وإن حلف على ظنه يف املستقبل فصار األمر  فيقولون إذا حلف على ظنه يف ماض فتبني خبالفه فال كفارة عليه



ناية اهللا سبحانه وتعاىل : ع الكرمية ويستفاد من اآلية . خبالفه فعليه الكفارة؛ والصحيح أنه ال فرق بني املسألتني

لعباده يف إقامة ما جيب عليه؛ ألنه كما تشاهدون يف عدة مجل بني سبحانه وتعاىل لنا مراعاة احلدود وأن يرتتب 

: أنه إذا لزم من فعل املباح شيء حمرم صار ذلك  هل يستفاد من هذه اآلية الكرمية  . عليها أمور مهم جدا

؛ فإذا مل يظن  ؛ ألن الرجوع إىل  الزوجة حالل يف األصل نعم  الشيخ :عم ن الطالب : ؟ الشيء املباح حراما

: إذا تضمن العقد إبطاال  ؛ وعلى هذا فنقول ؛ وهو يف األصل حالل اإلنسان أنه سيقوم باحلدود صار حراما

تلزمهما صالة : لو تبايع رجالن  ؛ منها ؛ وهو يف مسائل كثرية واقع لواجب أو وقوعا يف حمرم صار ذلك حراما

؛ ألنه وقوع فيما  وباطال غري صحيحصار العقد حراما ؟  اجلمعة بعد ندائها الثاين صار العقد حراما ويش بعد

ومن  . وتلك حدود اهللا يبينها )) ((ومن فوائد اآلية الكرمية: أن اهللا عزوجل بني لنا حدوده؛ لقوله:  حرم اهللا .

؛ فكلما كان اإلسالم أعلم كانت  دود ويتبينها إال من كان من ذوي العلم: أنه ال يعرف احل فوائد اآلية الكرمية

علمه يف هذه املسألة  حكم املسألة قد ينبين على علم إذا علمال؛ ال حظوا أن طالب  احلدود يف حقه أبني وأظهر

؛  ه بعضا؛ فالعلم سبحان اهللا يغذي بعض ؛ إما بالقياس أو بشمول األمثلة ملسائل أخرى علمه بعدة مسائل

؛ فطالب العلم أي  ؛ ليس كطالب املال قد يشرتي السلعة وهو يظن الربح مث خيسر فطالب علم رابح بكل حال

أي لذوي العلم؛ فكلما كان اإلنسان أعلم   )) يعلمون يبينها لقوم ((؛ وهلذا قال:  مسألة يدركها فإنه مفتاح هلا

: أنه ال  ومن فوائد اآلية الكرمية . )) يبينها لقوم يعلمون ((كان تبني حدود اهللا له أظهر وأبني؛ وهلذا قال: 

فإن قلت هناك أشياء تشكل على نعم ؛  شيء جيهل حكمه ال من العبادات وال من املعامالت كل شيء مبني

اخللل هنا ليس يف النص ولكنه فيمن يستنبط أحكام  : أن ؟ اجلواب فما اجلواب احلكم ونأهل العلم، وال يعرف

، قطعا سيشكل عليه  ؛ ونقص العلم قد يشكل عليه ما ال يعلم ، علمه قليل فهو يكون ناقصا يف العلم؛  النص

؛ ألن  ؟ إذا وصلتم إليه ؛ مىت تعلمون آخره ؛ وهلذا أنتم إذا قرأمت كتابا من أوله فإنكم ال تعلمون آخره ما ال يعلم

؛  ، إمنا عنده علم لكنه قليل الفهم قصور الفهم ، ؛ وقد يكون اخللل يف قصور فهم اإلنسان هذا نقص يف العلم



؛ وقد يكون خلل يف إعراض اإلنسان  ) رب مبلغ أوعى من سامع (وهلذا قال الرسول صلى اهللا عليه وسلم: 

وخالص بال تعب قلد  ميل ويتعب ويقول ؛ يطالع يكمل الكتاب مث التدبر، وقصده يف االجتهاد وطلب احلق عن

تعب نفسي تعب بدين وعيوين دنرت وما  ؛ ويش ، قلد فالنا وفالنا تيمية ، قلد ابن شافعي، قلد ال اإلمام أمحد

،  ، وفهم، وجلب وقد يكون اإلنسان عنده علم له خبل , ؛ فيقصر يف تدبر النصوص؛ فيحصل أشبه ذلك

آياتنا قال إذا تتلى عليه  ((، كما يف قوله تعاىل:  وتدبر لكن هنالك ذنوب حتول بينه وبني وصوله للحق

الذي جعلهم يقولون عن كالم اهللا إنه أساطري  )) أساطير األولين كال بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون

؛ ألن املعاصي تظلم القلب ـ نسأل اهللا أن يتوب علينا  األولني وال يفهمونه هو ما ران على قلوم من املعاصي

؛ وهلذا ملا قال اهللا  وكيف يتبني له احلق وهو يظلم نعمنري، وعليكم ـ تظلم القلب، وإذا أظلم القلب كيف يست

 ((قال:  )) إنا أنزلنا إليك الكتب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك اهللا وال تكن للخائنين خصيما ((لنبيه: 

أن أخذ بعض أهل العلم من هذه اآلية أنه ينبغي ملن سئل عن علم  )) واستغفر اهللا إن اهللا كان غفورا رحيما

؛ وعلى هذا فنقول إن مجيع األحكام اليت  يستغفر اهللا عزوجل حىت تزول عنه الذنوب باستغفاره ويتبني له احلق

؛ لكن اجلهل ا ليس عيب النصوص ولكنه  ؛ ما فيه شيء مشكل تتعلق بالعبادات أو املعامالت فإن اهللا بينها

؛  ، وغريها ى عليه األحكام ألسباب اليت ذكرناها؛ فاألدلة واضحة كافية؛ لكن املستدل قد ختف عيب املستدل

: غلظ من قالوا إن  ويتفرع على هذه الفائدة فائدة أخرى وهي . املهم أن كل ما حيتاج الناس إليه فقد بينه اهللا

يبينها  ((؟ ألن اهللا قال:   وال ال النصوص مل تستوعب مجيع األحكام وأننا حمتاجون إىل العقول يف األحكام

فليس من  وهل يستفاد من اآلية أن كل ما خالف شريعة اهللا . فالنصوص كافية من كل ناحية )) يعلمونلقوم 

ويف ها يدخل  فكل ما خالف ما بني اهللا لنا فهو ليس من حدوده )) يبينها ((؛ لقوله تعاىل:  ؟ نعم أحكام اهللا

 رغبواذا كان يف العبادات أو املعامالت إتشريعات أولئك الكافرون الذين يشروع يف دين اهللا ما ليس منه سواء  

فإن طلقها فال  ((وقال:  ؟ ألنه ذكر اخللع بعد الطلقتني من أين يؤخذ عن شريعة فليسوا يف دين اهللا يف شيء , 



؛ وهذا خالف إمجاع املسلمني وإمنا  الرابعة يعين )) فإن طلقها ((فلو كان اخللع طالقا لكان قوله:  )) تحل

،  علم إىل أنه يشرتط؟ ذهب بعض أهل ال كون بلفظ الطالق؛ ولكن هل يشرتط له أن ال ي فقطالطالق ثالث 

؛  ، فالبد أن يقع بلفظ كاخللع أو الفسق أو الفداء ال يقرأ لفظ الطالق وقال وإذا وقع بلفظ الطالق فهو طالق

وقال إن هذا وضح اآلية ألن  واختار شيخ اإلسالم ابن تيمية أن اخللع ولو بلفظ الطالق ال يقصد منه الطالق

؛ فكلما حله املال وكان فيه املال من فراق  ومل يذكر صيغة معينة فال جناح عليهما فيا افتدت به )) ((اهللا قال: 

؟ خلع ال حيسب من الطالق سواء وقع بلفظ اخللع أو الفسق أو الفداء أو أي لفظ كان ألن  الزوجة فهو أيش

؛ فمادام هذا الطالق الذي وقع من الزوج إمنا وقع بفداء من املرأة  عانيها ال بألفاظها؟ مب العربة يف العقود مباذا

وما اختاره رمحه اهللا فإنه  ؛ افتدت نفسها به فهذا ال ميكن أن جنعل حنسب من الطالق ولو وقع بلفظ الطالق

؛  الطالق فإن أموره إىل اللفظ ؛ وما اختاره غريه ممن قالوا إذا وقع بلفظ الطالق فصل من منظور فيه إىل املعىن

؛  ؛ أما األلفاظ فهي قوالب للمعاين والريب أن من تأمل الشريعة وجد أا تعتين باملعىن أكثر من االعتناء باللفظ

؟ ال، ما تكون رجال، كما أنك لو ألبست رجال ثوب امرأة مل  وأنت إذا ألبست املرأة ثوب رجل هل تكون رجال

؛ فإذا صار املعىن هو أن تتخلص من الزوج ذا  عبارة عن قوالب تدل على ما وراءها؛ فاأللفاظ  يكن امرأة

؛ ورجع إىل كذا، ورجع إىل مكانه يعين إذا  الرجوع هو العود على ما كان عليه أوال ؟ الفداء فكيف حيسب طالقا

ذا طلقتم النساء فبلغن (( وإّ وجل:  قال اهللا عز  ؛ وهذا يقتضي أن تعود على ثالث طلقات ما كان عليه أوال

؛  اخلطاب هنا لعامة الناس )) وإذا طلقتم ((قوله:  )) أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف

 ((ج؛ وهلذا مل يضفها اهللا عزوجل إىل أحد بل قال: يعين األزوا  )) النساء (( ؛ يعين إذا طلق الواحد منكم

فاملعىن إذا طلق أحد  )) الرجال قوامون على النساء ((، كما يف قوله:  أتى بأل الدالة على العموم )) النساء

؛ ألا  أي قاربن البلوغ )) فبلغن أجلهن ((؛ قال بعض العلماء  منكم امرأته فبلغ أجلهن فأمسكوهن مبعروف

؛ وذلك ألن  ؛ ولكن الصحيح أن املراد بالبلوغ هنا حقيقة البلوغ إذا بلغت األجل انتهت العدة وال إمساك حينئذ



يف كل  ؛ وهذه قاعدة عامة دليل على أنه ال يراد به ذلك األصل أن حيمل الكالم على ظاهره وحقيقته حىت يوجد

؛ حىت يف كالم الناس بعضهم مع بعض يف العقود واملعامالت وغريها حيمل الكالم على  نصوص الكتاب والسنة

 بلغن أجلهن ((؛ وعلى هذا فيكون معنا  ه عن ظاهره؟ على ظاهره وعلى حقيقته حىت يوجد الدليل نصرف أيش

؛ وذلك ألن للرجل أن يراجع زوجته بعد احليضة الثالثة ما مل تغتسل كما جاء ذلك عن  أي انتهت عدن ))

؛ لكن له أن يراجعها  إذا حاضت ثالث مرات من الطالق بلغت األجل ؛ فاملرأة الصحابة رضي اهللا عنهم

 ((:  ؛ لكن القول ؛ أي أمتمن العدة فأمسكوهن وعلى هذا فيكون املراد باآلية ظاهرها؛  مادامت مل تغتسل

؛ وإن كان بعض العلماء قال ما ورد عن الصحابة  ، وأنه ال يتأخرها يدل على الرتتيب والتعقيب )) فأمسكوهن

؛ ولكن له أن يراجعها  ؛ لكن فيه نظر أا لو فرطت يف الغسل سنوات متعددة فله أن يراجع مادامت مل تغتسل

؛ فأما إذا مرت عليها الصالة ومل تغتسل ترجوا أن يراجعها زوجها فإا  ما مل تغتسل إذا مل تدع الغسل الواجب

  . متنع من ذلك

وإال كيف  : السائل؛  ال الشيخ :دليل على أن معىن ((بلغن)) قاربن ؟  )) فأمسكوهن ((شيخ قوله:  : السائل

أي نعم له أن يراجعها ما مل تغتسل هكذا ورد عن الصحابة وإن كانت العدة تنتهي  الشيخ :؟  ميسكها بعد أن

 كتابيةإذا كانت   : السائل  . ؛ وهلذا لو مات أو ماتت بعد انقضاء احليض ثالثا ما ترثه وال يرثه بانقطاع احليض

قد يكون أهلها ليسوا  : السائل, باحليض  بانتهاء تنتهيأن الكتابية اليت ال تغتسل الظاهر  الشيخ :وال تغتسل 

ال ال مادام ورد عن  الشيخ : ؟فإذا انقضت العدة يضطر للسفر ا بدون حمرم  مبوجودين بلد الذي هو فيها

الصحابة رضي اهللا عنهم أن اإلنسان له أن يراجع مادامت مل تغتسل ولو مع متام العدة فهذا يعترب تفسريا 

 ال ال الشيخ :لكن ما يفرق بني اليت أهلها يف بلدها و. . .؟  : السائل . آلية الكرميةللصحابة رضي اهللا عنهم ل

ال ما يسافر خلها تبقى ويطلب من أهلها أن  الشيخ :؟  هو يسافر معها : السائل ؛ ؛ ال يفرق؛ ألن احلق هلم

نعم إذا انتهت العدة وال راجع واغتسلت ما جيوز هلا أن  الشيخ :ليس مبحرم هلا  : السائل . حيضروا ويسافروا ا



طيب إذا نقول هذه اآلية فيها   . فال مانع تبقى يف بيته إال إذا كان ليس هناك خلوة مثل إذا كان يف البيت أحد

عل قد ؛ وقد مر علينا أن التعبري بالف أي قاربن البلوغ )) فبلغن أجلهن ((قوالن ألهل العلم؛ أحدمها: أن املعىن 

  . يراد به ما قاربت؛ لكن القول الراجح أن اآلية على ظاهرها بدليل ما ورد عن الصحابة رضي اهللا عنهم

أو  ((أمسكوهن أي ردوهن إىل عصمتكم وهو املراجعة؛  )) فامسكوهن بمعروف أو سرحوهن ((قوله: 

؛ وهنا  أو حرائر بالنسبة ألنفسهن؛ والتسريح مبعىن اإلطالق يعين أطلقوهن يكن أحرارا  أي دعوهن )) سرحوهن

الطالق مرتان فإمساك بمعروف أو  ((:  وهناك قال )) أو سرحوهن بمعروف فأمسكوهن بمعروف ((قال: 

؛  ؟ قد يقال إن هذا هو الواجب فما هو الفرق )) أو سرحوهن بمعروف ((وهنا قال:  )) تصريح بإحسان

وال تمسكوهن  ((قال:   . ألن اإلحسان ليس بواجب ؛ والتصريح باإلحسان على سبيل الندب واألفضلية

مفعول ألجله؛ وقد قال ابن  )) ضرارا ((؛ و  ؛ والفعل بعدها جمزوم حبذف النون ال ناهية ضرارا لتعتدوا ))

؟  وهنا أبان تعليال وال ال أبان تعليال كجد شكرا ودن  عوال له المصدر إن ينصب مفمالك يف املفعول ألجله: 

؛ يراجعها  متسكوهن ألجل الضرار؛ وكانوا يف اجلاهلية يراجعون الزوجات يف العدة من أجل املضارة؛ ال  نعم

ويبقيها مث يطلقها وتستأنف العدة مث إذا قاربت يراجعها مث يطلقها فتستأنف العدة وهكذا وقد مر علينا أن اهللا 

ويف  )) وال تمسكوهن ضرارا ((:  قال ؛ وهنا ، بثالثة وبعد الثالثة ال رجوع ثالثة  عزوجل حدد ذلك بكم؟

فيكون الرجعة مشروطة بإرادة  )) وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصالحا ((اآلية السابقة قال: 

؛ وإذا مل يقصد اإلصالح فال  اإلصالح؛ وحترميها مشروط مباذا؟ بقصد اإلضرار؛ فإذا قصد اإلضرار صارت حراما

الالم  )) وال تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ((ع وما قصد اإلضرار فإنه ال يأمث قال: حق له يف الرجعة لكن لو راج

؛ والالم اليت ؛ أي ال متسكوهن ضرارا فتكون عاقبتكم أو حالكم  هنا الم التعليل ولكنها هنا يراد ا العاقبة

؛ فتكون للتعليل   تكون للعاقبة، وتارة تكون زائدة، وتارة  تعرف عند بعض النحويني بالم كي تارة يراد ا التعليل

وتكون زائدة كما  . )) ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا ((؛ وكما يف قوله تعاىل:  : حضرت ألقرأ كما يف قولك



يريد اهللا  ((إذا جاءت بعد اإلرادة فهي زائدة؛ ألن اإلرادة هي التعليل  )) يريد اهللا ليبين لكم ((يف قوله تعاىل: 

ريد اهللا أن يبني لكم. وتأيت للعاقبة وهي إذا علم بأن ما بعدها غري مقصود لكن صارت أي ي )) ليبين لكم

هل آل فرعون التقطوه هلذا  )) فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا ((العاقبة كذلك مثل قوله تعاىل: 

هذه اآلية على أي  . ؟ أبدا ولو أم ظنوا ذلك لقتلوه لكن عاقبة اليت صارت أنه صار عدوا وحزنا الغرض

: ال  ؛ فكأنه قال ؛ وقد يقال: إن من أراد اإلضرار فقد أراد العدوان ؟ على العاقبة األحوال الثالث تنطبق

 (( )) ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ((قال:   . متسكوهن ضرارا وعدوانا؛ ألن قصد اإلضرار الشك عدوان

وملاذا ارتبط اجلواب بالفاء؟ ألنه ال يصح أن  )) ظلم نفسهفقد  ((هذه مجلة شرطية؛ وجواا:  )) ومن يفعل

   واقرن بفاء حتما جوابا لو جعل    شرطا إلن أو غيرها لم ينجعل:  حيل حمل الشرط؛ وقد قال ابن مالك

لطالب ؛ وقد نظمها بعض الناس تقريبا  فكل ما ال يصح أن يقع شرطا فإنه جيب إذا وقع جوابا أن يقرتن بالفاء

ما  الطالب :؟  ؟ غامن ما هو  قوله يا عبد الرمحن بن داود ؟ جواب الشرط الذي جيب أن يقرتن بالفاءالعلم يف

 اسمية طلبية وبجامد وبما وقد وبلن وبالتمحيص الطالب : ؛ ؛ هو دائما تتكرر علينا ما هو مشكل أعرف

 ؟ قوله وبقد؛ عرفتم  امسية طلبية وجبامد ومبا وقد وبلن وبالتمحيص ؛ يف هذه اآلية أي األحوال السبعة الشيخ :

هذا يقرب لطالب العلم  . ؛ فإذا كان جواب الشرط أحد هذه األمور السبعة وجب أن يقرتن بالفاء ؟ نعم

))  ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ((وقوله:  . املبتدئ وإن كان ضابط الذي ذكره ابن مالك ضابطا ال ينتقد

أي مل  )) كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا : ((؛ ومنه قوله تعاىل : النقص أصل الظلم يف اللغة

، أو  ؛ ومن فرط فيما جيب له ؛ مث صار مستعمال يف كل ما فيه نقص سواء كان ذلك حسيا أو معنويا تنقص

؛ ألن النفس عندك أمانة جيب أن  ، انتقص نفسه حقها عليه فقد انتقص، أو انتهك ما حيرم  فيما جيب عليه

؛ وإال كنت  ، وجيب أن تقوم مبا أوجب اهللا عليك ، جيب أن ال توقعها يف ما حرم اهللا عليك ترعاها حق رعايتها

؛ لكنه ملا   ه: فقد ظلم الزوجة مع أنه يف الواقع ظامل لزوجت مل يقل )) فقد ظلم نفسه ((وقوله:  . ظاملا لنفسك



: فقد ظلم  ألنه لو قال )) فقد ظلم نفسه ((كان غرية اإلنسان على نفسه أقوى من غريته على غريه قال: 

؛ لكن الشيء الذي يثري اإلنسان ويوجب  ؟ لإلضرار والعدوان األصل قد أمسكها بأي شيءفإنه هو من  ةزوجال

؛  الظلم للنفس قد ال يشعر به اإلنسان يف هذه الدنيا؛ وهذا  : إنك ظامل لنفسك له أن يدع الشيء هو أن يقال

؛ ولكنه يف احلقيقة يتبني له يف اآلخرة حينما يؤخذ من أعماله الصاحلة ويعطى  بل قد يظن أنه قد انتصر لنفسه

قال اهللا   من أعمال الصاحلة أخذ وإال أخذ من سيئام فطرح عليه مث طرح يف النار. وجد؛ فإن  هلذا املظلوم

 هزوا ((أو  )) وال تتخذوا آيات اهللا هزءا )) (( هزءا ((وفيها قراءة: ))  (( وال تتخذوا آيات اهللا هزواىل: تعا

؛ وآليات اهللا عزوجل مجع آية وهي  قراءتان سبعيتان؛ ال تتخذوها أي ال جتعلوها مهزوءا ا وموضع استهزاء ))

 . ، فإا تكون آية؛ فهي العالمة إذا كانت برهانا موجبا؛ لكنها ال تكون آية إال  العالمة، العالمة على الشيء

؛ وآيات كونية وهي  : آيات شرعية وهي ما جاءت به الرسل من الوحي وجل تنقسم إىل قسمني وآية اهللا عز

؛ أما وجه كون ما جاء فيه الرسل آية فألنه كالم ال ميكن أن يأيت بالبشر مبثله ال يف  هذه الكائنات اليت نشاهدها

وأما وجه كون املوجودات   ؛  غري ذلك والسيما القرآن الكرمي، وال يف ، وال يف الغاية ، وال يف األسلوب لتنظيما

؛ وقد حتدى اهللا عزوجل أولئك العابدين  آيات كونية فظاهر؛ ألن هذه املخلوقات ال ميكن ألحد أن خيلق مثلها

يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين  ((وجل:  فقال عز  أن ختلق معبودام شيئا من هذه اآليات؛

ضعف منه تدعون من دون اهللا لن يخلقوا ذبابا ولوا اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا ال يستنقذوه 

؟ ال؛ هل ميكن أن  ؟ ال؛ هل ميكن أن خيلقوا بشرا هل ميكن أن خيلقوا السموات واألرض )) الطالب والمطلوب

ال؛ فهذه املخلوقات يف انتظامها وحسنها كلها آيات تدل على أن اهللا تعاىل هو اخلالق وعلى  ؟ خيلقوا بعريا

؛ بأن يهزأ  اختاذ آيات اهللا الشرعية هزءا ظاهر ؛ وحدانيته سبحانه وتعاىل ويف كل شيء له آية تدل على أنه واحد

نه حىت لو سخر بغسل الوجه اإلنسان ويسخر من شرع اهللا عزوجل سواء سخر بالشرع كله أو سخر جبزء م

؛ ألن االستهزاء ببعض الشريعة استهزاء جبميع  بالوضوء فقد سخر بآيات اهللا كلها واستهزأ بآيات اهللا كلها



؟ أو بأركاا العظيمة بأن يستهزأ بالصالة أو بالزكاة أو بالصيام أو  ؛ فكيف مبن يستهزئ بكل الشريعة الشريعة

؛ فاملستهزئ بأي شيء من شريعة اهللا مستهزئ جبميع  يكون أعظم وأعظم باحلج أو ما أشبه ذلك فإن هذا

؛ ومن كفر بأي رسول من الرسل  ؛ كما أن من كفر بأي شيء من شريعة اهللا فهو كافر جبميع الشريعة الشريعة

هل  لكنه ال يعمل او  ؛ إذا كان هذا اإلنسان ما يتخذ آيات اهللا هزء . ؟ طيب فهو كافر جبميع الرسل واضح

، ال يكون كاملستهزئ ألنه فرق بني من يدع العمل مع تعظيمه لشرع اهللا عزوجل  ؟ اجلواب: ال يكون كاملستهزئ

؛ فاألول له حكم العصاة إن   ، ويرى أنه عبث وأنه باطل وما أشبه ذلك وبني من يسخر بشرع اهللا ويستهزئ به

هو دون الفاسق كما كانت من صغائر الذنوب ومل كان معصيته تبلغ به الكفر فهو كافر وإال فهو فاسق وإال ف

؛ وأما الثاين املستهزئ الذي يرى أن الشرع عبث أو أنه ألناس انقرضوا ومضوا أو أن هذا العصر ال  يصر عليها

؟ ولكن حبامل  .  طيب إذا استهزأ اإلنسان بغري الشريعة يصلح أن عصرا للعمل ذا الشرع فهذا الشك أنه كفر

فيه تفصيل الكفر  ال الشيخ :؛  نعم الطالب :؟  ؛ حبامل الشريعة هل يكون كافرا ؟ نعم يكون كافراالشريعة فهل 

، كفر ليس ني كل شيء كافر كافر كافر؟ إذا استهزأ حبامل الشريعة من أجل محله الشريعة فهو كافر   ما هو هني

سواء كان على هذا الرجل أو رجل آخر  كما لو استهزأ برجل قد أعفى حليته و قصده االستهزاء بإعفاء اللحية

؛ وهلذا قال اهللا عزوجل يف أولئك النفر الذين قالوا ما رأينا مثل قرائنا  اهللا ألنه استهزأ بشريعة من شرائع هذا كافر

هؤالء ـ يعنون الرسول صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه ـ ما رأينا مثل قراءنا هؤالء أرغب بطونا وال أكذب ألسنا وال 

ولئن سألتهم ليقولن إنا كنا نخوض  ((رسول صلى اهللا عليه وسلم ـ أنزل اهللا فيهم:   عند اللقاء ـ يعنونأجنب

الذي يقول عن حاملني  )) ونعلب قل أباهللا وآياته ورسوله كنتم تستهزئون ال تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم

الشرع والعاملني به هؤالء دراويش ما يعرفون وال يعرفون اتمع وال الدنيا وما أشبه ذلك من الكلمات هؤالء 

 )) إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون ((أيضا كفار ألن اهللا يقول: 

ويف  )) وإذا رأوهم قالوا إن هؤالء لضالون ((؛  زون فيما بينهم، يتغام شف شف هذا املسكني درويش نعم



))  وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين ((؛  ؛ إذا رأوهم قالوا هؤالء رجعيون العصر أبدلنا الضالون برجعيون

 ((تعاىل: ؛ قال اهللا  متنعمني يعين يرون أم حصلوا على شيء كثري أن يستهزئوا ؤالء الدراويش على زعمهم

فدل هذا على أن أولئك الذين يسخرون باملؤمنني كفار؛ فأما لو  )) فليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون

، أو من أجل هيئته  ، أو من أجل مشيته سخر حبامل الشرع غري الرسول عليه الصالة والسالم من أجل لباسه

   فهذا



لو نزل يف أيام الصيف الذي ما جرت العادة بأن ينزل فيه املطر، وقال  الشيخ :ما فائدة هذه اآليات ؟  السائل :

ما جاء واآلن يأيت مثال هذا يف الشتاء ويش هذا التدبري يوم الناس حمتاجني إىل املطر   ؟ نعم ويش هذا التدبري

الفجرة يقولون مثل هذه األشياء؛ أو مثل يغلب قوميون من العرب تغلبهم اليهود  ضميكن يوجد، يوجد من بع

؟ كيف  قحطان ؟ يكون النصر لليهود على العرب على بين عدنان وكنعان و ؟ أيش هذا مثال فيقولون ما هذا

كان من فعله وما أشبه ذلك؛ هذا من السخرية واالستهزاء بقضاء اهللا وقدره سواء    هذا نصر بين إسرائيل نعم

الذي ال صنع لآلدمي فيه وال عالقة لإلنسان فيه، أو من األشياء اليت لإلنسان فيه عالقة؛ ولكن املؤمن يستسلم 

ألمر اهللا عزوجل الكوين كما يستسلم بأمره الشرعي، ويرى أنه يف غاية احلكمة ويف غاية اإلتقان وأنه يف مكانه 

حلكمة تقتضي أن يكون مغلوبا، أن يكون كذلك؛ ألن اهللا عزوجل وأن من غلب من العرب أو غري العرب فإن ا

حكيم ما يصنع شيء إال حلكمة؛ فاملهم أن االستهزاء باآليات الكونية ميكن أن يكون؛ وقد ى اهللا تعاىل أن 

خص اختذ هذه اآليات هزءا سواء كانت اآليات كونية أو شرعية؛ لكن مبا أن اآلية يف سياق اآلية الشرعية تكون أ

 )) وال تتخذوا آيات اهللا هزءا واذكروا نعمة اهللا عليكم ((قال:  كونية  باآليات الشرعية منها يف اآليات ال

؛ اذكروا نعمة اهللا عليكم حىت تقوموا بشكرها فإن الغفلة ؟ باجلميع ؟ باجلوارح ؟ بالقلب ؟ باللسان اذكروا مباذا

وأما  ((تذكرها باللسان بأن تثين على اهللا ا ؛ تقول أنا أنعم اهللا على بكذا  عن ذكر النعم سبب لعدم الشكر

تثين على اهللا عزوجل به تقول اللهم لك احلمد على ما أنعمت به من كذا وكذا من املال  )) بنعمة ربك فحدث

املضاف يدل على العموم،  ؟ املضاف؛ واملفرد مفرد )) نعمة اهللا ((أو الزوجة أو األوالد أو ما أشبه ذلك؛ وقوله: 

لو كان املراد بالنعمة مدلوهلا اإلفراد  )) وإن تعدوا نعمة اهللا ال تحصوها ((من صيغ العموم كما يف قوله تعاىل: 

؟ ال؛ ال أحد يقدر؛  املهم أن نعمة اهللا هنا عامة؛ لنعم ال حتصى أجناسها فضال عن  لكان إحصائها ممكنا

وما بكم من نعمة  ((وجل يقول:  يشمل كل النعم وإن دقت بأن اهللا عز )) عليكم نعمة اهللا ((أفرادها؛ فقوله: 

فأخرجناهم  ((واعلم أن النعمة خري؛ والنعمة شر؛ ألن معىن النعمة التنعم والرتفع؛ قال اهللا تعاىل:  )) فمن اهللا



 ((وقال تعاىل:  آخرين))من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك أورثناها قوما 

؛ أما النعمة فهي من اهللا عزوجل وهي خري وإحسان؛ فاإلنسان )) وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليال

واجب عليه أن يذكر نعمة اهللا عزوجل بالثناء عليه ا يف اللسان، والقيام حبقها يف األركان، واعتقاد أا من عند 

قال:   . وجل ؛ ألن النعمة كلها من الرب عزمن حوله وقوتهئا رب حىت يكون بذلك مت اهللا تفضال وإحسانا باجلنان

اسم  )) وما ((الواو حرف عطف؛  )) وما أنزل (( )) وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به ((

؟ على النعمة؛ يعين:  ؟ على اهللا أو على النعمة موصول مبين على السكون يف حمل النصب عطفا على أيش

واذكروا ما أنزل عليكم من الكتاب واحلكمة يعظكم به؛ والعطف هنا من باب العطف اخلاص على العام؛ ألن 

اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت  ((ما أنزل اهللا عليه من الكتاب واحلكمة من النعم؛ بل هو من أكرب النعم 

لقد من اهللا على المؤمنين إذ بعث فيهم رسوال من أنفسهم  )) (( عليكم نعمتي ورضيت لكم اإلسالم دينا

؟ ألن عطف اخلص  ملاذا عطفت على النعم وهي عامة )) يتلوا عليهم آياته ويزكيهم ويعلهم الكتاب والحكمة

من العموم تنصيصا عليه؛ وذلك ألن داللة العموم على مجيع  لى أمهيته وعلو شأنه؛ وهلذا أفردعلى العام يدل ع

؟ داللة ظنية؛ انتبهوا هلذه القاعدة ـ داللة العام على مجيع أفراده داللة ظنية ألن العام  داللة قطعية وال ظنية أفراده

أحيانا يراد به اخلصوص وأحيانا يكون عاما خمصوصا؛ والفرق بينهما ظاهر، الفرق بني العام واملخصوص والعام 

أحسنت هكذا طالب العلم  الشيخ :غري ظاهر  الطالب : املراد به اخلصوص الفرق بينهما ظاهر وال غري ظاهر؟

مجيع أفراده مث خيرج منه أن الفظ يكون عاما يراد به  :إذا ما ظهر قل غري ظاهر؛ الفرق بني العام املخصوص هو

اإلنسان نقول فيها عام  )) وعملوا الصالحات إن اإلنسان لفي خسر إال الذين آمنوا ((بعض األفراد مثل: 

والذين يرمون المحصنت ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة وال تقبلوا  ((؟  خمصوص كذا

هذا عام لكنه خمصوص بالزوج إذا قذف زوجته فإن له حكما خاصا  )) لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون

وإمنا  )) باهللاوالذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إال أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات  ((



مثلنا ذلك مع املثال األول ألجل أن ميثل بالتخصيص املتصل والتخصيص املنفصل وهذا معلوم وال غري معلوم؟ 

 إن اإلنسان لفي خسر إال الذين آمنوا ((معلوم؛ التخصيص املتصل أن يكون يف كالم واحد العام واملخصص 

منفصال عن األول؛ فآية القذف نزلت قبل آية اليت  ؛ والتخصيص املنفصل أن يكون التخصيص يف كالم آخر))

أذهب أطلب لكع بن لكع مث عام ألنه ملا نزلت آية القذف قال سعد بن عبادة رضي اهللا عنه أدرك على زوجيت 

والذين يرمون  ((فأنزل اهللا آية اللعان  ح نعمفضربنه بالسيف غري مسأربعة رجال يشهدون لئن وجدته أل

؟ لعام املخصوص مبخصص املتصل أو  املهم هذا املثال أليش )) لهم شهداء إال أنفسهمأزواجهم ولم يكن 

خمصص منفصل؛ العام الذي أريد به اخلصوص يكون من األصل ما قصد عموما، مل يقصد العموم أصال بل 

مجيع هل املراد ))  الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم (( قصد به شيء معني مثل قوله تعاىل:

؟ أبو سفيان ومن  ؟ أوال قال هلم الناس ما قال إال واحد القائل واحد؛ ثانيا إن الناس قد مجعوا لكم من الناس

؛ تبني لكم اآلن أن العام ال يدل على مجيع أفراده داللة  معه ما هو كل الناس؛ هذا يسمونه عام أريد به اخلاص

قد يراد به من األصل اخلصوص؛ فإذا ذكر فرد من األفراد كان  قطعية بل داللته ظنية بدليل أنه قد خيصص أو أنه

؟ قطعية بارك اهللا فيكم  ؟ يا إخوان ذكر فرد من أفراد العموم داللة العموم على هذا الفرد داللة قطعية وال ظنية

وهلذا  ؟ قطعا داخل يف العموم هل هو داخل يف النعمة وال ال اذكروا نعمة اهللا عليكم وما أنزل عليكم )) ((

اآلن نعلم علم اليقني إن جربيل الروح داخل يف املالئكة بالشك  )) تنزل المالئكة والروح فيها ((خصصت؛ 

على دخوهلم لكن  لنقول نعم العموم يد الشيخ : نعم الطالب : ؟ ؟ لكن إسرافيل وميكائيل وما أشبه ذلك نعم

بدخوهلم لكن إذا ذكر الفرد من أفراد العموم قطعنا بدخوله؛ مث نقول هل هو بعد ذكره داخل يف  ما نقضى قطعا

أسرع ما جتيبون عن الفهم وال عن غري  الشيخ :خمرج له عنه؛  الطالب :؟ أو التنصيص عليه خمرج له عنه؟  العموم

أو نقول هو داخل يف العموم  الشيخ :خيرجه من العموم  الطالب :؟  هل ختصيص بالذكر خيرج من العموم ؟ فهم

هذا أيضا فيه  الشيخ :أيه  الطالب :؟  فجانب األول الشيخ :؟  وذكر خبصوصه لتعلية وحينئذ مذكورا مرتني



خالف بني العلماء؛ منهم من يقول إن التنصيص عليه دليل على أنه مل يرد يف العموم؛ فكأنه قال: واذكروا نعمة 

مث قال: وما أنزل عليكم من الكتاب واحلكمة؛  ةما أنزل عليكم من الكتاب واحلكم اهللا عليكم وهو يريد غري

وعلل هؤالء قوهلم بأن العطف يقتضي املغايرة؛ ولكن الصحيح أنه داخل يف العموم وأن التنصيص عليه تعلية 

املغايرة؛ واملغايرة   لشأنه كأنه ذكر مرتني وأن املغايرة قد حصلت بالعطف ألنا عطفنا خاصا على عام وهذا نوع من

سبح اسم ربك األعلى الذي  ((كما تكون يف الذات تكون يف الوصف كما هو معروف كما هو يف قوله: 

الطالب ؟  من الذي قدر فهدى والذي أخرج املرعى )) خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى

؟ العطف يقتضي املغايرة  طيب ويش القاعدة هذه؟  املغايرة العطف يقتضيال  الشيخ :اهللا سبحانه وتعاىل؛  :

؟ والشك أن  ؟ هنا التغاير باألوصاف وال ال مغايرة الصفات نعم الشيخ :مغايرة  الطالب :؟  ويش سوي

صفات اهللا عزوجل كل واحد غري أخرى فالذي خلق فسوى هو الذي قدر فهدى وهو الذي أخرج املرعى لكن 

اهللا علينا من الكتاب واحلكم الشك أنه من نعمة اهللا، وأنه جيب علينا أن  هذه صفة وهذه صفة؛ إذا فما أنزل

؟ ال،  نذكر من ذلك؛ ولكن كيف نذكره؟ جييء إىل الناس تقول يا مجاعة ترى اهللا أنزل علينا الكتاب واحلكمة

ف يكون ذاكر اذكروه يف قلوبكم وطبقوا ما فيه من التوجيهات فعال أو تركا جبوارحك وهذا هو ذكر القرآن؛ كي

؟ فاذكروها بقلوبكم معرتفني هللا تعاىل من فضله بإنزاهلا مث اعتقدوا ما  القرآن من مل يعمل به ؟ أين ذكره القرآن

وما أنزل عليكم  ((وقوله:  . ؟ نعم دلت عليه من العقائد ونفذوا ما تقتضيه من األوامر والنواهي مفهوم وال ال

املراد بالكتاب القرآن، وهو فعال مبعىن مفعول مثل فراش مبعىن مفروش؛ وبنا مبعىن مبين، غراس  )) من الكتاب

 ((مبعىن مغروس؛ ففال دائما تأيت مبعىن مفعول ومنها الكتاب؛ طيب مكتوب مبعىن؟ مكتوب يف اللوح احملفوظ  

رة فمن شاء ذكره في كال إنها تذك ((مكتوب بأيدي املالئكة  )) بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ

  مكتوب بالصحف اليت يف أيدينا وال ال؟ نعم، فإذا هو مكتوب . )) صحف مكرمة مرفوعة مطهرة أيدي سفرة

؟  ؟ يعين ما أنزل عليكم من الكتاب وما حصلتم فيه من العلم هل املراد باحلكمة العلم )) والحكمة ((وقوله: 



؟ فإن اهللا تعاىل أنزل لنا احلكمة يف القرآن  احلكمة معرفة أسرار الشريعةألن هذا الكتاب فيه علوم كثرية ؛أو املراد ب

؟ وقد بينا كثريا بأن التعليل املقرون باألحكام الشرعية يفيد  وجل وال ال وما أكثر األحكام املعللة يف كتاب اهللا عز

أحكامها إال ومعلل بعلة ؟ يفيد ثالث فوائد: أوال: بيان مسو الشريعة وعظمتها وأنه ما من حكم من  أي شيء

؟ وهلذا دائما نسألكم  يطابق العقل؛ ثانيا: طمأنينة اإلنسان؛ ألنه كلما علم احلكمة اطمئن إليه أكثر وال ال

أليش كذا أليش كذا عشان تطمئنون؛ الثالث: أن نقاس عليه أي على احلكم ما شاركه يف تلك العلة؛ هذه ثالثة 

ما فيه  الطالب :أن يأيت بالرابع إما من كيسك وال من قلبك؛ ما فيه؛  ؛ ونطلب من أخ عبد الرمحن بن داود

هو فرع على الطمأنينة إذا اطمئن انقاد؛ هذا أو نقول باحلكمة  الشيخ :انقياد املكلف ؟  الطالب :إذا؛  الشيخ :

التفسري وألنه إذا كانت يف ما يشمله هذه الثالثة ؟ األخري ألن لدينا قاعدة  ة؟ أو نقول املراد باحلكم السنة؛ نعم

وما أنزل عليكم من الكتاب  (( . حتتمل معاين املذكورة بدون ائتناف بينهما فالواجب محلها على اجلميع اآلية

املوعظة هي ذكر األحكام مقرونة بالرتهيب أو الرتغيب؛ ذكر األحكام  )) يعظكم )) (( والحكمة يعظكم به

يب فيها ذكر عللها ألن النفس تطمئن إليها وتزداد متسكا ا إذا كانت مقرونة بالرتغيب أو الرتهيب؛ ومن الرتغ

مأمورا به؛ وتنفر منها وتزداد بغضا هلا إذا كانت منهيا عنه؛ فإذا املوعظة ذكر األحكام مقرونة بالرتغيب والرتهيب؛ 

تزم ا فقال اتعظت؛ ، ذكر األحكام عموما؛ ألن اإلنسان إذا ال وقيل إن املوعظة أعم فهي ذكر األحكام عموما

لكن األول أظهر؛ ألن املراد باملوعظة ما حيدث يف القلوب رغبة أو رهبة وهذا ال يكون إال إذا قورنت األحكام 

وعظنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم موعظة وجلت منها  (؟ بعللها؛ يف حديث عرباض بن سارية:  مباذا

كون حمركة للقلب؛ وكل أحكام اهللا تعاىل موعظة؛ ألن غالب فهذا البد أن ت القلوب وذرفت منها العيون )

األحكام مقرونة بعللها إما مقرونة باسم من أمساء اهللا أو بصفة من صفاته أو ذكر من عقابه أو ثوابه أو ما أشبه 

حال، حال من فاعل أنزل وهو اهللا؛ يعين: وما أنزل إليكم الكتاب واحلكمة حال  )) يعظكم به ((ومجلة  ذلك .

كونه واعظا؛ وجيوز أن يكون حاال من الكتاب؛ يعين حال كون الكتاب موعوظا به ومها متالزمان؛ فالكتاب 



ر يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدو  ((وجل  واحلكمة موعظة من اهللا عز

ما أكثر ما يأمر اهللا عزوجل بالتقوى ألن بالتقوى صالح  )) واتقوا اهللا ((  . )) وهدى ورحمة للمؤمنين

وامجعها أن التقوى هي: اختاذ وقاية من عذاب اهللا  القلوب؛ والتقوى اختلف املفسرون فيها على كثري من األقوال

مأخوذة من أين؟ من الوقاية وعلى هذا فالتقوى  بفعل أوامره واجتناب نواهيه، واالشتقاق يدل على هذا ألا

  هي: اختاذ وقاية من عذاب اهللا بفعل أوامره واجتناب نواهيه؛ وقال بعضهم فيها:

  خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى    واعمل كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى             

  الجبال من الحصى ال تحقرن  صغيرة إن                                

وقال بعضهم التقوى: أن تعمل بطاعة اهللا على نور من اهللا ترجوا ثواب اهللا وأن ترتك ما ى اهللا على نور من اهللا 

 . وكل هذه تعبريات لكنها كلها تنصب يف معىن واحد وهي ما أشرنا إليه أوال وهو أمجعه . ختشى عقاب اهللا

واضح أن فيها إشارة ظاهرة إىل وجوب اإلخالص يف تقوى اهللا عزوجل وأن اإلنسان ال  )) اتقوا اهللا ((وقوله: 

يتقي أحدا ولكنه يتقي من خلقه وهو اهللا عزوجل؛ ال يتقي الذنوب من خوف الناس عليه؛ وال يفعل الطاعات 

لك؛ كل رجاء لثواب الناس على ذلك سواء كانت طاعات من عبادة البدنية أو من العلمية أو من غري ذ

أنا ال العبادات جيب أن تكون خالصة هللا سبحانه وتعاىل؛ وهلذا ذكر إلمام أمحد رمحه اهللا أن رجال قال لقوم: 

فاستعاذ منه رمحه اهللا وقال   أصليكم التراويح في رمضان إال بكذا وكذا فقال نعوذ باهللا من يصلي خلف هذا

لناس من قصدي من بيت املال فإن هذا ال بأس كيف من يصلي خلف هذا؛ ولكن ال يشكل عليك ما يأخذه ا

مثال صليت يف ؛ أما إن كان سائال كما لو كتب  به؛ إذا أخذه اإلنسان وهو غري مشرف وال سائل فال بأس به

هذا املسجد شهرين ثالثة ما جاء الراتب أو كتب أو كتب يقول زودوا الرواتب أو ما أشبه ذلك فهذا أخشى أن 

يمن سألوا زيادة الرواتب من املعلمني وغريهم أنا أخشى أن يكون ذلك حمبطا ألجورهم؛ ال حيل له ذلك؛ حىت ف



ألن كل شيء تفعله هللا جيب أن ال تريد به إال الدار اآلخرة، إال ثواب اهللا عزوجل، أما أن تذهب جتادل للدنيا 

واعلموا أن اهللا بكل شيء  واتقوا اهللا ((قال:   وأنت تعمل لآلخرة هذا خالف العقل كما أنه خالف الشرع .

هذا أمر بالعلم؛ العلم الذي جيب أن يثمر؛ ما هو جمرد العلم فقط، جيب أن يثمر؛ إذا  )) اعلموا (( )) عليم

حىت أا  إن كلمة: شيء من أعم األشياء نعمعلمت أن اهللا بكل شيء؛ كل من صيغ العموم؛ وشيء كذلك ف

فشيء من أعم الكلمات؛ ومضاف إليه كل إذا  )) يكن شيئا مذكورالم  ((تقال حىت يف العدم كما قال تعاىل: 

تعم كل شيء؛ املوجود، واملعدوم، والصغري، والكبري، وما يتعلق بفعله سبحانه وتعاىل، وما يتعلق بفعل العباد، وما 

وس به ولقد خلقنا اإلنسان ونعلم ما توس ((وجل  كان سرا، وما كان علنا؛ حىت ما يف القلب يعلمه اهللا عز

بعد األمر بالتقوى إشارة إىل أنه ال جتعل  )) واعلموا أن اهللا بكل شيء عليم ((ويف ذكر قوله بعد  نفسه ))

تقواك خمالفة ملا يف باطنك فإن اهللا تعاىل عليم مبا يف ضمريك وما يف قلبك؛ فإياك أن تطيع اهللا يف العالنية وتعصيه 

؟ وما  م ما يف قلب اإلنسان وما سيكون يف قلب اإلنسان وال اليف قلبك؛ واهللا عزوجل يعليف السر حىت ولو 

وجل  فعلمه عز )) واعلموا أن اهللا بكل شيء عليم ((. قال: سيكون يف قلبه؛ إذا فهو أعلم بك من نفسك

طيب  واعلموا أن اهللا بكل شيء عليم)) ((حميط بكل شيء أزال وأبدا، صغريا وكبريا، حاضرا ومستقبال؛ قال: 

مفعول مقدم لعليم،  الشيخ :مفعول مقدم  الطالب :؟  أجيبوانعم ؟  مفعول مقدم لعليم )) بكل شيء ((قوله: 

؟  كيف ما تقول الشيخ :ال،  الطالب :؛ فهل نقول إن هنا من فائدة التقدمي احلصر؟  جار وجمرور متعلق بعليم

الفواصل مقصودة يف القرآن الكرمي؛ ألن ؟ مراعاة الفواصل الشك يف هذا، مراعاة  ويش الفائدة من التقدمي إذا

واهللا أعلم أن احلصر هنا أن  ؛ مث نقول: الظاهرصغى للسمعالفواصل إذا كانت على وطرية واحدة الشك أا أ

شيء ما فيها حصر إطالقا؛ لكن ال عامل بكل شيء إال بكل الذي اختص ذا العلم العام هو اهللا؛ وإال كلمة 

اهللا سبحانه وتعاىل؛ أما املخلوق فعلمهم حمدود، حمدود من كل ناحية من أوله وآخره ومشوله؛ فمن أوله ألن علم 

وعلمك الذي تعلمه اليوم قبل  )) واهللا أخرجكم من بطون أمهاتكم ال تعلمون شيئا ((اإلنسان مسبوق باجلهل 



اه أنك كنت أمس جاهال به؛ كذلك هو حمفوف بالنسيان، فهو مسبوق باجلهل وملفوف بالنسيان؛ مث أمس معن

وجل  هو أيضا ليس بشامل؛ ليس بشامل حمصور ضيق جدا؛ حىت نفسه ما يعرف ما يكسب غدا؛ ولكن اهللا عز

يف  )) زوجهنوإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فال تعضلوهن أن ينكحن أ ((مث قال:   . بكل شيء عليم

؟  اخلطاب ملن )) إذا طلقتم ((هذه اآلية إشكال من جهة الضمائر، فيها إشكال من جهة الضمائر نشوف: 

اخلطاب لألولياء هذا هو املشهور؛ وال مانع من تشتت الضمائر إذا كان ذلك  )) فال تعضلوهن ((لألزواج 

على السابق دون الذي يليه إذا كان ذلك معلوما، معلوما، ال مانع كما أنه ال مانع من أن يكون الضمري عائدا 

؟ على  هو يعود على من )) براهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذاإملة أبيكم  ((مثل قوله تعاىل: 

اهللا ال على ابراهيم؛ فاحلاصل أن تشتيت الضمائر إذا فهم املقصود ال بأس به؛ وقد يكون يف تشتيتها فائدة؛ ما 

معه ورمبا لذهوله  ينسى الذهن؛ ألن املعروف أن الكالم إذا كان على وطرية واحدة فإن اإلنسان؟  انتابه  هي

ينسى وال يتأمل؛ فإذا اختلفت الضمائر مثال أو اختلفت الصيغة كااللتفات فإنه ينتبه، يفكر، يؤمل على ما يرجع 

إذا  ((قول األول ما أشرمت إليه أن قوله: إليه الضمري؛ إذا رجع على ما سبق اختلف املعىن؛ اآلية فيها أقوال؛ ال

خطاب لألولياء؛ وال مانع من تشتت الضمائر لوضوح  )) فال تعضلوهن ((خطاب لألزواج؛ وقوله:  )) طلقتم

أن  ((خطاب لألزواج؛  )) فال تعضلوهن ((خطاب لألزواج  )) إذا طلقتم النساء ((املعىن؛ والقول الثاين: 

وبناء على هذا الرأي يكون قوله: ((أن ينكحن أزواجهن)) باعتبار ما مضى وال ما  )) ينكحن أزواجهن

؟  باعتبار ما مضى؛ واضح يا عبد الرمحن واضح )) أزواجهن ((يستقبل؟ باعتبار ما يستقبل؛ وعلى األول 

ي أو هل هي للماض )) أزواجهن ((األزواج أيضا عندنا فيها معنيني؛ كلمة  الشيخ :الضمائر  الطالب :

إنه خطاب لألزواج فاملراد باألزواج املستقبل؛ وإذا قلنا اخلطاب لألولياء  )) إذا تعضلوهن ((للمستقبل؟ إذا قلنا 

؟ نقول نعم هذا موجود  املطلقة أن تنكح غريهال للزوجة ن مضى؛ كيف يكون الزوج املطلق عاضمباألزواج فاملراد 

يف اجلاهلية يكون الرجل شريكا وذا جاه فإذا طلق املرأة ما أحد يتعدى فيتزوجها من بعده فإن فعل فيا ويله 



حينئذ تكون اآلية ى اهللا فيها عن حال كانوا يرتكبوا يف اجلاهلية؛ أن الزوج إذا طلق الزوجة ما ميكن خيليها و 

ظلم لكن هذا واقع؛ وأظنكم قد مر عليكم حديث سعد بن عبادة فيما لو وجد  وهذا الشك أنه ه نعمتتزوج بعد

أال تعجبون من غيرة ( على امرأته رجال قال ألضربنه بالسيف غري مسفح فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: 

حىت إنه إذا  فاخربه أصحابه بأنه كان ذا غرية سعد بن عبادة ) سعد؟ واهللا إني ألغير من سعد واهللا أغير مني

طلق املرأة ال يتزوجها أحد من بعده لكنه رضي اهللا عنه هو ما مينع الناس؛ على كل حال إن هذا األمر موجود يف 

على نسق واحد؛  الطالب : سق واحد؟ناجلاهلية فنهى اهللا عنه؛ وعلى هذا الرأي تكون الضمائر متشتتة وال على 

أن اخلطاب لعموم الناس إذا طلقتم أيها الناس؛ فال تعضلوهن  يةفيه وجه ثالث يف اآل نسق واحد الشيخ :على 

؛ وهذا القول من حيث إن األمة شيء واحد  أيها الناس؛ وعلى هذا فيوجه املعىن ملن يصح أن يوجه إليه

وإذا طلقتم النساء (( : فاخلطاب هلا كأنه خطاب لكل فرد هذا املعىن له قوة عظيمة أن اهللا خياطب مجيع العباد

فهو خياطب الناس باعتبار جمموع ال باعتبار اجلميع الذي يقصد به كل فرد؛ أي أن اآلية  )) فال تعضلوهن

موجهة لكل الناس بقطع النظر عن زيد وعن عمرو يف كل معىن إذا طقتم فال تعضلوا ؛ وينزل الطالق على الزوج 

وعلى كل حال فنرجع إىل   . املعىن له قوته والعضل إىل من يتوجه منه العضل من األولياء أو من األزواج؛ وهذا

؟ يف اللغة: حل القيد؛ أطلقت الناقة وطلقتها فككت قيدها؛ ويف  ما هو الطالق )) إذا طلقتم النساء ((اآلية 

األجل هنا  )) إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن (( . الشرع: حل قيد النكاح أو بعضه، حل بعضه يف الرجعية

ق خبالف األجل اليت يف اآلية قبلها؛ األجل يف اآلية اليت قبلها مبعىن: املقاربة على رأي كثري من متام العدة باالتفا

 (( . أي أمتمن عدن باالتفاق )) فبلغن أجلهن ((غتسال؛ لكن هنا أهل العلم أو مبعىن بلوغ األجل قبل اال

 الشيخ : ، طلبية؟ الطالب : ؟ رابطة للجواب الفاء هنا رابطة للجواب؛ أليش))  فبلغن أجلهن فال تعضلوهن

ناهية وال نافية؟ نافية بالفاء وال ناهية باهلاء؟ ال  الشيخ :ال ناهية،  الطالب :ويش هي؟  الشيخ :؛ طلبية؟ ال

؟ جزم الفعل ألا حمذوف النون ما قال: فال تعضلون؛ إذا هي  الدليل أا ناهية الشيخ :باهلاء؟  الطالب :



هذه أن مصدرية وهي  )) أن ينكحن ((العضل معناه املنع؛ أي فال متنعوهن؛ وقوله:  )) فال تعضلوهن ((طلبية؛ 

وما بعدها مؤول مبصدر منصوب بنزع اخلافض والتقدير: من أن ينكحن؛ أي من نكاح أزواجهم؛ والنصب هنا 

م ابن مالك؟ الزما حبرف الدليل من كال الشيخ :ويش  الطالب :؟ مضطرب؛  بنزع اخلافض مضطرب وال مساعي

هنا أضاف النكاح إىل النساء؛ ألن املراد به  )) أن ينكحن أزواجهن (( جر وإن حذف  فانصب لل نقال . . . 

العقد والعقد حاصل من الطرفني فيقال نكحت املرأة الرجل ونكح الرجل املرأة؛ وأما الوطء فإم يقال: نكح 

الرجل زوجته؛ ويقال: نكح بنت فالن أي عقد عليها ؛ فإذا صار املراد بالنكاح العقد صح أن يطلق على الرجل 

، فالزوج يشفع  مجع زوج ومسي الزوج زوجا ألنه جيعل الفرد اثنني بالعقد )) أزواجهن ((قوله: و  . وعلى املرأة

ومل  )) إذا تراضوا ((هنا قال  )) إذا تراضوا )) (( إذا تراضوا بينهم بالمعروف ((وقوله:   زوجته وهي كذلك .

؛ ألنه  الغالب أن الزوجة راض بذلكيقل: إذا تراضني تغليبا جلانب الذكور، تغليبا جلانب الذكور؛ وإال يف 

خاطب سواء كان املطلق أو رجال جديدا؛ لكن ملا كان الرضا يف عقد النكاح مشرتط بني الرجل واملرأة غلب 

تفاعلوا؛ أي حصل الرضا من  )) تراضوا ((وقوله:  )) إذا تراضوا بينهم بالمعروف ((جانب الرجال فقال: 

؛ يعين  الباء هنا للتعدية أو للمصاحبة )) بالمعروف ((أي بني األزواج والزوجات  )) بينهم ((الطرفني؛ وقوله: 

مطلقا أو خاطبا باملعروف إذا تراضا الزوج والزوجة سواء كان فإذا تراضوا رضا معروفا غري منكر شرعا وال عرفا ؛ 

كان منكم يؤمن باهللا واليوم ذلك يوعظ به من   ((  . الشرعي والعريف فإنه ال جيوز أن يعضل النساء من النكاح

؟ ألنه خياطب  ؟ لكل من يصح خطابه؛ وقد يقول قائل: ملاذا مل يقل: ذلكم اخلطاب ملن )) ذلك )) (( اآلخر

فيقال: إن اسم اإلشارة إذا خوطب به مجاعة جاز أن يذكر مفردا ولو   )) وإذا طلقتم النساء ((مجاعة يف قوله: 

كان مجاعة وجاز أن يراعا يف ذلك املخاطب؛ الكاف اليت تتصل باسم اإلشارة جيوز فيها لغة ثالثة أوجه؛ الوجه 

مجعت،  األول: مراعاة املخاطب إن كان مذكرا ذكرت، إن كان مؤنثا أنثت، إذا كان مفردا أفردت، إذا كان مجعا

أيا كان املخاطب فكأن ))  ذلك ((وإذا كان مثىن ثنيت. والوجه الثاين: أن تفتح دائما، تقوم باإلفراد والتذكري 



املشري يقول: أشري خماطبا هذا الذي أمامي إىل كذا وكذا.  والوجه الثالث: أن تذكر الكاف مفردة مكسورة يف 

عند مثال مجاعة من النساء تريد أن تشري إىل شيء مذكر  خطاب املؤنث، مفتوحة يف خطاب املذكر؛ مثال هذا:

ألا تشري إىل واحد  )) قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ((خماطبا إياهن فتقول: ذلكن؛ كما قالت امرأة العزيز: 

وجيوز أن نقول يف  )) ذلكن ((مذكر وهو يوسف وختاطب مجاعة النسوة فجعلت الضمري ضمري مجاعة النسوة 

واإلفراد ألنين أخاطب نساء؛ وجيوز أن أقول: ذلك بالفتح واإلفراد؛ وكل هذا جاء به اللغة  ك بالكسرةذلخطان 

 ((واألفصح مراعاة املخاطب؛ وهلذا إذا جاءت على خالف مراعاة املخاطب البد فيها من تأويل؛ هنا قال: 

مجاعة ذكور  )) إذا طلقتم ((ب ؛ لكن املخاط ، املشار إليه مفرد مذكر أي املذكور واضح )) ذلك يوعظ به

ذلكم يوعظ به من كان  ((؟ جاءكم كما جاء كذلك يف سورة الطالق يف قوله تعاىل:  فيقتضي أن يقول أيش

 . وهنا جاءت باإلفراد ألن كال الوجهني صحيح )) يؤمن باهللا واليوم اآلخر ومن يتق اهللا يجعل له مخرجا

املوعظة تقدم لنا أا: ذكر األحكام مقرونة برتغيب باألوامر وترهيب بالنواهي  )) يوعظ به من كان ((وقوله: 

هذه موعظة دائما اإلنسان يتعظ ا؛ وقد تطلق املوعظة على جمرد ذكر األحكام ملا يف التزام ا من االتعاظ 

بين الناس أن تحكموا  إن اهللا يأمركم أو تؤدوا األمانات إلى أهلها وإذا حكمتم ((والذكرى مثل قوله تعاىل: 

على أن هذه اآلية بنعما يعظكم به تشري إىل أيش؟  )) بالعدل إن اهللا نعما يعظكم به إن اهللا كان سميعا بصيرا

أي األمر بأداء األمانة؛ فاحلاصل أن هذا معىن املوعظة؛ وال شيء أعظم موعظة من القرآن  )) نعما يعظكم به ((

و شهيد؛ وأما من أعرض عنه ومل يرفع به رأسا فإنه ال ينتفع به بل يكون عليه ملن كان له قلب أو ألقى السمع وه

يوعظ به من كان منكم يؤمن باهللا واليوم  )) (( (( من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر؛ وهلذا هنا قيد  مرضا

ا الناس قد جاءتكم يا أيه ((وإمنا خصه مبن كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر ألنه هو الذي يتعظ وينتفع  )) اآلخر

          . فاملؤمنون هم الذين ينتفعون )) موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين



أما اإلميان باليوم اآلخر فإن املراد به إميان بأن هذا اليوم كائن ال حمالة؛ وقد ذكر شيخ اإلسالم يف العقيدة 

الواسطية أنه يدخل يف اإلميان باليوم اآلخر كل ما أخرب به النيب صلى اهللا عليه وسلم مما يكون بعد املوت؛ وعلى 

وجل دائما بني اإلميان باهللا  اإلميان باليوم اآلخر؛ ويقرن اهللا عزهذا ففتنة القرب، ونعيم القرب وعذابه تدخل يف 

واليوم اآلخر؛ ألن اإلميان باليوم اآلخر أكرب ما حيث اإلنسان على العمل؛ إذ من آمن ذا اليوم الذي سيالقي 

ن أنكر هذا فيه ربه وسيحاسبه على عمله وجيازيه عليه فإنه سوف يعمل هلذا اليوم؛ وأما من أنكره هل يعمل؟ م

فاإلميان باليوم اآلخر  فهذا ليس بعامل نعم ما هي إال حياتنا الدنيا نموت ونحيا )) ((اليوم وقال ما فيه بعث 

هو أشد حايب لإلنسان وحامل له على العمل فعال للمأمور وتركا للمحظور؛ ومساه اهللا اليوم اآلخر؛ ألنه ال يوم 

يل فيه ألن الشمس والقمر تكوران وتلقيان يف النار فليس فيه إال يوم بعده؛ وهذا اليوم الذي يكون هو يوم ال ل

اإلميان باليوم اآلخر قلت: إن شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا  . فقط؛ وهلذا مساه اهللا اليوم اآلخر فال يوم بعده

فيتضمن فتنة  ؛ إن اإليمان به يتضمن كل ما أخبر النبي صلى اهللا عليه وسلم مما يكون بعد الموتيقول: 

، وأخذ الصحف،  ، ووزن األعمال ، ويتضمن املوازين ، وقيام الناس حفاة عراة غرال ، ونعيمه ، وعذابه القرب

، ودنو الشمس من الناس، والعرق، واحلوض، والشفاعة، كل ما أخرب به الرسول عليه الصالة والسالم  والصراط

 )) (( ذلكم أزكى لكم وأطهر ((:  ال اهللا سبحانه وتعاىلق  من ذلك فإنه داخل يف اإلميان باليوم اآلخر .

؛ والزكاء  اسم تفضيل من الزكاء )) ذلكم أزكى لكم ((املخاطب؛ شف اآلن أتى باخلطاب مراعيا فيه ))  ذلكم

؛ ألا تنمي املال بإحالل الربكة فيه وتنمي األخالق خبروج اإلنسان من طائفة  يف األصل التنمية ومنه الزكاة

؟ أزكى لكم يف أعمالكم،  من أي ناحية )) أزكى لكم ((؛ اء ؛ فالزكاة يف اللغة: النم الكرام البخالء إىل طائفة

؛ ألن اإلميان  ، وزاد اإلميان أيضا ؛  فزادت األعمال ومنوها، وكثرا؛ ألنكم إذا اتعظتم بذلك أطعتم اهللا ورسوله

؟ هل هي املوعظة، أو ما  املشار إليه أيش )) ذلكم ((وقوله:  . وجل يزداد بامتثال األمر واجتناب النهي هللا عز

 إذا طلقتم النساء فال تعضلوهن ((؟ يعين عندنا اآلن أحكام  ذكر من األحكام، أو الزم املوعظة وهي االتعاظ



 أي )) ذلكم ((وعندنا موعظة؛ وعندنا حكم؛ وعندنا اتعاظ؛ فعلى أي شيء تعود هذه اإلشارة؟ هل املعىن  ))

؟ تشمل اجلميع؛ يعين  اتعاظكم ذه املوعظة أزكى لكمأي  )) ذلكم ((؟ ؛ أو املعىن  أزكى لكم ضلكمعدم ع

 ((ذلكم املذكور من األحكام، واملوعظة، واالتعاظ أزكى لكم؛ كما قلت اسم تفضيل من الزكاء وهو النماء؛ 

؟ أطهر من الفحشاء؛ ألنك رميا عضلتها من زوجها الذي عاد فخطبها وقد كان بينهما  أطهر من أين )) وأطهر

شيء من العالقة من قبل رمبا يوسوس هلما الشيطان فيحصل منهما ما حيصل من الفاحشة؛ ألنه ما خطبها وال 

 ))؛ أطهر ((ال: رضيت به إال وبينهما مودة وحمبة؛ فإذا عضلتموهن فرمبا حيصل ما حيصل من الفحشاء؛ وهلذا ق

وجل يذكر فيما يتعلق بالفواحش من التنزل عنها يذكر أن ذلك أزكى ملا فيه من العفة وطهارة  وتأمل أن اهللا عز

، أو  ؟ من املعاصي أطهر من من ذلكم أزكى لكم وأطهر )) (( القلب اليت ا يزكوا العمل واإلميان وينموا .

اجلملة هنا امسية يف إسناد اهللا العلم إىل نفسه ونفي  )) وأنتم ال تعلمون واهللا يعلم ((  . التهم، أو ما أشبه ذلك

حذف املفعول إلفادة  )) يعلم ((اجلملة امسية مبتدئة باالسم؛ وقوله:  )) واهللا يعلم ((العلم عن عباده قال: 

العموم ألنه إذا حذف املفعول من الفعل املتعدي صار شامال لكل ما حيتمله؛ وهو يعلم احلاضر واملستقبل، 

وقوله:  . واملاضي، وما يصلحكم وما ال يصلحكم، وماذا متتثلون، ومن ميتثل منكم ومن ال ميتثل؛ املهم أنه عام

واهللا أخرجكم من بطون أمهاتكم ال  ((اإلنسان كما قال تعاىل:  هذا هو األصل يف )) وأنتم ال تعلمون ((

 )) وأنتم ال تعلمون ((؛ وهلذا قال:  فاألصل يف اإلنسان اجلهل )) تعلمون شيئا وجعل لكم السمع واألبصار

مث حيصل العلم شيئا فشيئا ممن حوله وممن مسع وشاهده حىت ينموا علمه؛ وعلى هذا فنفي العلم هنا باعتبار 

واتقوا اهللا ويعلمكم  ((يش؟ باعتبار أصل اإلنسان أنه ليس بعامل وإال فإن اإلنسان يعلم كما قال اهللا تعاىل: أ

فاإلنسان الشك أنه يعلم؛ لكن األصل فيه عدم العلم لو ال أن اهللا سبحانه وتعاىل  )) اهللا واهللا بكل شيء عليم

عددة؛ ، وما طريقه الفطرة؛ ألن طرق العلم متس ه احل ما طريقه الوحي، وما طريقيعلمه؛ وال فرق يف ذلك بني

من طرق العلم وهو الذي يشاهده اإلنسان بعينه، أو يسمعه بأذنه، أو حيسه  سفالوحي من طرق العلم؛ واحل



بيده، أو بشمه، أو بذوقه؛ هذه طرق العلم؛ ومن طرق العلم أيضا فطرة فإن اإلنسان مفطور على توحيد اهللا 

وإذا طلقتم النساء فبلغن  ((قوله تعاىل:   )) واهللا يعلم وأنتم ال تعلمون ((سبحانه وتعاىل واإلنابة إليه؛ قال: 

 ((: أن لكل طالق أجال؛ لقوله:  آلية الكرميةمن فوائد ا )) أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف

 ((؛ لكنه مبني يف قوله تعاىل:  ؟ األجل هنا جممل ؛ وما هذا األجل )) وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن

ويتفرع على هذه الفائدة: أن  . وغريها من اآليات الدالة على العدة )) والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثالثة قروء

كتب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن  ((القرآن يأيت جممال أحيانا ومفصال أحيانا؛ ويدل لذلك قوله تعاىل: 

إن النفس تتطلع إىل معرفة مجال مث التفصيل فائدته: أنه إذا ورد النص جممال فوفائدة اإلتيان باإل )) حيكم خبير

؛ لكن لو جاء الشيء واضحا مفصال من أول  م فيكون ذلك أشد هلا طلبا للعلممجال، وبيان ذلك املبهذلك اإل

ما يكون هنا معها شغف للوصول إىل العلم؛ فإذا ذكر جممال صارت النفس تتطلب الوصول إىل بيان هذا امل 

 ((:  ؛ لقوله دة: جواز املراجعة بعد متام الع ومن فوائد اآلية الكرمية . فيكون هذا طريقا من طرق تثبيت العلم

جواب  )) فأمسكوهن ((؟ أن قوله:  ؛ وجه الداللة )) فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن

؛ وهذا يقتضي أن يكون اإلمساك أو التصريح بعد  لغنبوهذا يعين إذا طلقتم ف )) إذا طلقتم ((للشرط يف قوله: 

؛ وهذه املسألة  الذي هو جواب يقع بعد الشرطبلوغ األجل؛ ضرورة أن مشروط يقع بعد الشرط، املشروط 

؛ فذهب اإلمام أمحد رمحه اهللا إىل أن للزوج أن ميسك حىت تغتسل من احليضة الثالثة؛  اختلف فيها أهل العلم

فلو طهرت يف الصباح بعد الفجر بعد أن طلعت الشمس مث مل تغتسل إال لصالة الظهر؛ وراجعها زوجها فيما 

؛ ولكن كثريا من أهل العلم يرون أنه ينتهي وقت  ا فهو عند اإلمام أمحد جائز وله أن يراجعبني طهارا واغتساهل

إىل أن  )) فبلغن أجلهن ((؛ وعلى هذا الرأي حيتاجون إىل تأويل قوله:  املراجعة بالطهارة من احليضة الثالثة

اإلمام أمحد هو الصحيح؛ ألنه هو  ؛ حىت يتمكن الزوج من املراجعة؛ ولكن ما ذهب إليه املعىن: قاربن البلوغ

؛ ألنه قد يندم فريجع؛ وهو نظري  ؛ ويكون هذا من باب التوسيع على الزوج الوارد عن الصحابة رضي اهللا عنهم



يف  ؛ لكن هلما اخليار ماداما ثبوت اخليار بني املتبايعني ماداما يف الس وإال فالعقد قد مت اإلجياب والقبول

؛ وهذا شيء معلوم يف غريزة اإلنسان وطبيعته أنه إذا منع من الشيء صار يف شوق إليه  الس توسعة عليهما

؛ فهذه السلعة عند فالن مثال أنا جتدونين يف شوق وشفقة إىل احلصول عليها، فإذا  فإذا حصله قد يزهد فيه

؛ طيب وعلى هذا فيكون الصحيح ما  ل ذلكدخلت يف ملكي ما يكون يف قليب هلا من الشوق مثل ما كان قب

 ((؛ لقوله:  : وجوب املعاشرة املعروف حىت بعد الطالق ومن فوائد اآلية الكرمية . قاله اإلمام أمحد رمحه اهللا

ألن ال يؤذي اإلنسان زوجته بالقول، أو بالفعل، أو مبنع من  )) فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف

ما يكون  ؛ ومما هو معروف أن ما جيري بني األزواج أحيانا من املشاحنة وادعاء الزوج احلقوق، أو ما أشبه ذلك

؛ جتد مثال عند الطالق يشاحنها يقول هلا:  املهر، أو فيما بعد ذلك لزوجته من األمتعة اليت أعطاها إياها يف

فهذا خالف املعروف الذي أعطين كل شيء حىت إن بعضهم يطالبها باحللي الذي أعطاها ـ نسأل اهللا العافية ـ 

وجل بعباده يف أن يتعاملوا بينهم مباذا؟ باملعروف سواء يف  ومن فوائد اآلية الكرمية: عناية اهللا عز . أمر اهللا به

حال االتفاق، أو يف حال االختالف؛ ألن ذلك هو الذي يقيم وحدة األمة؛ فإن األمة إذا مل تتعامل باملعروف 

؛ ومل تكن ممثلة لألمة اإلسالمية حقيقة؛ األمة اإلسالمية أمة واحدة، كما قال اهللا بل باملنكر تفرقت، واختلفت

ومن فوائد   . )) واذكروا نعمة اهللا عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا (تعاىل: (

فهل يستفاد منه أن كل من  . )) وال تمسكوهن ضرارا ((حترمي إمساك املطلقة للمضار؛ بقوله:  اآلية الكرمية:

؛ يستفاد من هذه الفائدة بالقياس: أنه ال  ؟ نعم؛ قياسا على هذه املسألة عامل أخاه ضرارا فهو واقع يف اإلمث

؛ وقد جاء يف أحد احلديث عن النيب عليه الصالة والسالم:  يعامل ألحد أن يعامل أخاه املسلم على وجه املضارة

فاملضارة بني (ال ضرر وال ضرار) وجاء يف حديث آخر:  ) اق شاق اهللا عليهمن ضار ضار اهللا به ومن ش (

 ((ومن فوائد اآلية الكرمية: أن املضارة عدوان؛ لقوله:  . )) وال تمسكوهن ضرارا ((املسلمني حمرمة؛ وهلذا قال: 

؛ يعين سواء قصد اإلنسان باملضارة االعتالل، أو مل  أو كانت الالم للتعليل ، سواء كانت الالم للعاقبة )) لتعتدوا



: أن النفس أمانة عند اإلنسان جيب أن يرعاها حق  ومن فوائد اآلية الكرمية . يقصدها لكن يف نفسها عدوان

ومنها: حترمي ظلم اإلنسان نفسه؛ ألن اهللا ى، مث قال:  . )) ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ((رعايتها؛ لقوله: 

: أن فعل املعاصي ظلم للنفس؛ ال يقول اإلنسان أنا حر  ومن فوائدها . )) يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ومن ((

؛ أنت ال حيل لك أن تظلم نفسك؛ إذا قال  ؛ نقول له هذا خطأ أفعل ويش عليكم أنا صابر على العذاب

فكذلك يف النجاة من املغضوب ابدأ  ) ابدأ بنفسك في حصول المحبوب (:  الرسول عليه الصالة والسالم

ومن يفعل  ((من نفسك؛ كما أنك تعلم أن ظلم الغري عدوان، حرام؛ فظلم نفسك أيضا عدوان وحرام؛ طيب 

فقد  ((ومن فوائد اآلية الكرمية: التحذير البالغ ممن العدوان على الغري حيث قال:  . )) ذلك فقد ظلم نفسه

هل   . وهو يف احلقيقة ظامل لنفسهانه ظامل هلذا املعتدى عليه بذهنه يتصور  ألن الظامل لغريه قد )) ظلم نفسه

؟ ألنه جعل  ، كيف ذلك نعم ؟ : أنه جيب على اإلنسان أن جيب ألخيه ما حيب لنفسه ميكن أن نأخذ منها

 ؛ كما أنك ؛ وعلى هذا فكما أنك ال حتب أن تظلم نفسك فيجب أن ال تظلم غريك ظلم الغري ظلما للنفس

: حترمي  ومن فوائد اآلية الكرمية  . إذا تبني لك أنك يف ظلم غريك معتد فأنت يف ظلم نفسك كذلك معتدي

؛ وهذه املسألة : أن املخالفة نوع من اهلزأ ومنها . )) وال تتخذوا آيات اهللا هزوا ((؛ لقوله:  اختاذ آيات اهللا هزوا

؟ ألنك إذا آمنت بأن  خطرية جدا؛ خمالفة أمر اهللا والوقوع يف معصيته يف ما ى عنه نوع من اهلزأ؛ كيف ذلك

؛  وجل هو رب العاملني الذي له احلكم وإليه احلكم مث عصيته كأنك تستهزئ ذه العظمة وتستحقر ا اهللا عز

مث إنك أمامه ويف عينيه ختالف هذا األمر أال ميكن أن  ـ اك عن شيء لو أن ملكا من امللوك ـ وهللا املثل األعلى

يقول لك أنت تستهزئ يب؟ أنا أمرتك ختالف أمامي؟ أو أاك تفعل ما يتك عنه أمامي؟ فاملعصية نوع من 

رج به وجل؛ وإن كانت ليست النوع الذي خيرج به اإلنسان من اإلسالم؛ ألن النوع الذي خي عز االستهزاء باهللا

؟  ؟ مثل أن يسخر األذان يقول أيش هذا اإلنسان من اإلسالم يف االستهزاء أن يستهزئ حقيقة سخريا نعم

األذان من قبل يوم الناس ما عندهم ساعات أما اآلن فال، ما حاجة إىل األذان؛ هذا يعترب حتصيل حاصل وال 



ر باملصلني هذا خمرج من امللة؛ أو يسخ حاجة إليه، أو خيسر املؤذن كيف يقول ويرفع صوته ذا النداء؛

االستهزاء حبكم من أحكام اهللا غري خمالفة احلكم؛ خمالفة احلكم نوع من االستهزاء كما أا نوع من الشرك ف

لكنها ما هو الشرك الذي يصطلح عليه؛ وليس االستهزاء الذي خيرج من امللة؛ إمنا املخالفة الشك أا نوع من 

ومن فوائد اآلية الكرمية: وجوب ذكر نعمة اهللا؛    . )) وال تتخذوا آيات اهللا هزوا ((تعاىل: االستهزاء كما قال 

أو  ؟ وهل املراد ذكرها يف نفسك بأن تتذكرها وتفكر فيها وتأمل فيها . )) واذكروا نعمة اهللا عليكم : ((لقوله

اجلميع؛ لكن ذكرك أمام الناس سواء بالقول أو ؟ يشمل  ؟ أو ذكرها أمام الناس بالفعل ذكرها أمام الناس بالقول

فإن اهللا ال حيب كل  م؛ فإن كان على سبيل االفتخار عليهم بالفعل جيب أن ال يكون على سبيل االفتخار عليه

كما  وجل أنعم عليه ذه النعمة خمتال فخور؛ جيب أن يكون من باب إظهار الفضل ذي الفضل، وأن اهللا عز

فأظهر نعمة اهللا عليه بالقوة، بالشجاعة، واملدافعة، وإعانة الرجل يف دابته، وما أشبه ذلك،  لو كان اإلنسان قويا

أو حتدث بنعمة اهللا، قال: احلمد هللا أنا يف قوة ويف صحة، وأعطاين اهللا ماال، أعطاين ولدا، وما أشبه ذلك على 

 )) واذكروا نعمة اهللا عليكم ((اآلية:  وجل، ال لالفتخار على الفضل؛ فهذا داخل يف سبيل إظهار نعمة اهللا عز

 أما ذكرها يف القلب فظاهر يكون اإلنسان دائما حمتقرا لنفسه أمام نعم اهللا، عاملا بأا حمض منة من اهللا عز

وجل؛ ال يكون كالذي قال: إمنا أوتيته على علم من عندي؛ بل يقول إن هذا يقوله بقلبه، وكذلك يتحدث هذا 

فضل من اهللا سبحانه وتعاىل؛ ألن اهللا لو شاء لسلبك هذه النعمة؛ كما أنه سلبها من  بلسانه بأن هذا حمض

واحلكمة أعظم من   ،ومن فوائد اآلية الكرمية: أن منة اهللا علينا بإنزال الكتاب  . أناس كثريين تعرفهم أو ال تعرفهم

ميم يدل على فضل خمتص؛ ؛ ألن التخصيص بعد التع ؟ من ختصيصها بعد التعميم كل نعمة؛ من أين تؤخذ

سبق لنا  ؛ وذكر نعمة اهللا مبا أنزل عليناة مما أنعم علينانوعلى هذا فما أنزل اهللا علينا من كتاب وحكمة أعظم م

واذكروا نعمة اهللا  ((قول اهللا تعاىل:  مبا أمر به وتنهي عما اك عنه .بذلك وأن تقوم  ثين على اهللاأن تذلك 

يستفاد من اآلية الكرمية: أن ما أنزل علينا من  ))  الكتاب والحكمة يعظكم بهعليكم وما أنزل عليكم من 



ومن فوائد اآلية الكرمية: أن القرآن   . : التخصيص بعد التعميم الكتاب واحلكمة أعظم من كل نعمة؛ ووجه ذلك

سها، أو صفة قائمة يف إما أن يكون عينا قائمة بنف ألن ما أنزله اهللا )) وما أنزل عليكم ((كالم اهللا؛ لقوله: 

عني؛ ففي هذه احلال يكون خملوقا؛ وأما إذا أطلقت اإلنزال، وليس عينا قائمة بنفسها، وال وصفا يف عني قائمة 

وأنزلنا الحديد  )) (( أنزل من السماء ماء ((قوله تعاىل:  وجل؛  مثال العني: بنفسها فهو من صفات اهللا عز

هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا  ((ومثال الوصف يف عني القائمة:  . )) فيه بأسا شديدا

السكينة هذه صفة يف قلب املؤمن، واملؤمن عني قائم بنفسه فتكون هنا خملوقة، سكينة خملوقة وكذلك  )) إيمانا

والكالم صفة للمتكلم؛ فإذا  وجل، احلديد واملاء نازل من السماء خملوق؛ أما هنا الكتاب، فالكتاب كالم اهللا عز

ومن فوائد اآلية  . وجل؛ فيكون من كالمه قال اهللا إنه أنزل الكتاب علم أن هذا الكتاب من صفات اهللا عز

ويتفرع ,  )) وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة ((وجل كلها حكمة؛ لقوله:  الكرمية: أن شريعة اهللا عز

ال حاجة إىل أن نسأل عن احلكمة يف تشريع بعض املشروعات اليت على هذه الفائدة فائدة أخرى وهي: أنه 

جنهل حكمتها؛ ألن من أشياء املشروعة ما ال نعلم حكمته؛ لو قال قائل: ما احلكمة يف كون الصالة الظهر أربعا 

؟  حكمةما نعلم احلكمة؛ طيب وهل هلا  الشيخ :ما نعلم احلكمة  الطالب :؟ ؟ ويش تقول يا  ال مثانيا وال ستا

؛ وهلذا كان الواجب على املسلم من أحوال أحكام الشرعية أن يكون مستسلما  نعم هلا حكمة لكننا ال نعلمها

هلا مطلقا؛ سوء علم احلكمة أم مل يعلم، فأما من مل يستسلم ومل يطمئن للحكم إال بعد معرفة حكمته ففي 

ما بال الحائض ( ت عائشة رضي اهللا عنها قالت: احلقيقة أنه ما تعبد هللا بشرع وإما تعبد واه؛ معاذة سأل

نصيبنا كذلك فنؤمر بقضاء الصوم ( ؟ ما قالت: احلكمة كذا وكذا، قالت  ) تقضي الصوم وال تقضي الصالة

وجل ليس من حقنا أن نسأل عن حكمتها بناء  هذه حكمة؛ فإذا أحكام اهللا عز وال نؤمر بقضاء الصالة )

ا إال مبعرفة احلكمة؛ أما السؤال عن احلكمة من باب االسرتشاد فإن هذا ال بأس به؛ على أنه ال يتم استسالمنا هل

يسألونك عن األهلة  ((وهلذا كان الصحابة يسألون رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن حكمة بعض األشياء 



العلم؛ فالسؤال عن احلكمة اسرتشادا هذا ال بأس به بل هو من طلب  )) قل هي مواقيت للناس والحج

ويستفاد من اآلية  . والسؤال عن احلكمة حبيث ال يستسلم اإلنسان للحكم وال انقاد إال مبعرفتها فهذا خطأ

الكرمية: أن ما جاء يف كتاب اهللا فإنه موعظة يتعظه ا العبد؛ واالتعاظ معناه أن اإلنسان جيتنب ما فيه مضرة إىل 

يعظكم  ((ا فيه املضرة إىل ما فيه املصلحة؛ وهذا مأخوذ من قوله: ما فيه منفعة؛ وعظته فاتعظ يعين انتفع وترك م

وجل؛ وأن اهللا تعاىل ذوا رمحة واسعة؛ من أين تؤخذ؟ من إنزال الكتاب  ومنها: ثبوت رمحة اهللا عز . )) به

ويستفاد من اآلية الكرمية: وجوب التقوى؛ لقوله:   .واحلكمة؛ ملاذا؟ ملصلحتنا لنتعظ به؛ فرمحة اهللا تعرف بآثارها 

: عموم علم اهللا لكل شيء؛  ومن فوائدها . وقد سبق تعريفه أا امتثال أمر اهللا واجتناب نواهيه )) واتقوا اهللا ((

 ؟ إنه ؛ ما وجهه ومن فوائدها أيضا: التحذير، حتذير املرء من املخالفة . )) أن اهللا بكل شيء عليم ((لقوله: 

واتقوا اهللا  ((إذا علم بأن اهللا على كل شيء عليم حذر من خمالفته؛ وهلذا أعقبها بعد األمر بالتقوى؛ فقال: 

للتنبيه؛ ألنه إذا قيل: اعلم كذا فهو زيادة به؛ وهذا كقوله يف آخر  )) واعلموا ((وصدر ذلك بقوله:  )) واعلموا

فيعقب األمر بالتقوى لبيان إحاطة علمه بكل  )) شيء عليمواتقوا اهللا ويعلمكم اهللا واهللا بكل  ((السورة: 

ويف اآلية رد على غالة القدرية الذين يقولون: إن اهللا ال يعلم أفعال العباد حىت تقع  . شيء حىت حنذر وال نتهاون

لكنهم   ؛ إنكار العلم قليل؛ ومنكروه اليوم قليل:  منهم؛ لكن هذا كان الغالة يقولونه قدميا؛ قال شيخ اإلسالم

 وإذا ((مث قال اهللا تعاىل:   . وجل كما تعرفون أي القدرية يقولون: إن للعبد مشيئة وقدرة مستقلة عن اهللا عز

يف  يستفاد من هذه اآلية الكرمية ومما قبلها: شدة عناية اهللا سبحانه وتعاىل ))...  طلقتم النساء فبلغن أجلهن

ويستفاد  . طرها؛ وهلذا جاء فيه من التفاصيل ما مل يأت يف غريهأمر النكاح والطالق؛ ألنه من أهم العقود وأخ

وهو كذلك؛ فإن  )) فبلغن أجلهن فال تعضلوهن ((:  ؛ لقوله : أنه ال نكاح قبل انقضاء العدة من اآلية الكرمية

 الطالب :؟  ميكن؛ كيف ذلك الشيخ :،  نعم الطالب :؟  النكاح يف العدة باطل إال ممن كانت العدة له، ميكن

لو طلقها على عوض، خلع؛ ففي هذه احلال تبني منه وال ميكن يراجعها  ال هذا املؤلف قاهلا  الشيخ :  يراجعها



؟ نعم جائز؛ ألنه ممن له العدة؛ مفهم عبد  د هنا جائز وال القمبجرد راجعت زوجيت بل البد من عقد، والع

؟ اجلواب: حتل بعقد انقضاء  العقد؛ طيب وهل حتل به املرأة ؛ أما من غريه فإنه ال حيل له نعم الطالب :الرمحن؟ 

العدة؛ وقال بعض العلماء: إا ال حتل ولو بعد انقضاء العدة ملن تزوجها وهي يف عدة؛ والصحيح أن ذلك يرجع 

إىل رأي القاضي وأنه إذا رأى حرمان هذا الذي تزوجها يف عدا حرمانه منها مطلقا فله ذلك كما يذكر عن 

ر رضي اهللا عنه؛ ألن القاعدة املعروفة الشرعية: من تعجل شيئا قبل أوانه على وجه حمرم عوقب حبرمانه؛ عم

فللقاضي أي مينع من حرماا مطلقا، يقول ما ميكن يتزوجها؛ لكن مجهور أهل العلم على حلها هلذا الذي عقد 

(( فال ويل موليته أن تنكح من رضيته؛ لقوله: ويستفاد من آية الكرمية: حترمي منع ال . عليها بعد انقضاء العدة

ويستفاد منها أيضا: أن النكاح البد فيها من ويل، وأن املرأة ال تزوج   . )) تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن

تأثري، ما كان كان لعضل وليها  ؟ نعم وجهه من هذه اجلملة أنه لو كانت متلك العقد لنفسها ما نفسها؛ وجهه

أن  فال تعضلوهن ((له تأثري عضل أو مل يعضل هي تزوج نفسها؛ فلو ال أن عضلهم مؤثر ما قال اهللا تعاىل: 

هكذا استدل كثري من أهل العلم ذه اآلية؛ ورمبا ينازع منازع يف داللتها على ذلك؛ ألنه  )) ينكحن أزواجهن

د مينع حبسب العادة والعرف ابنته أو موليته أن تنكح زوجا آخر قد يقول: إن اهللا قد ى عن منعهن، واإلنسان ق

وإن كان ذلك ميكنها أن تتزوجها هي بنفسها ألا ال تريد أن ختالفهم خمافة املعرة، واللوم من الناس؛ وقال منعها 

؟  عرفتم أبوها وراحت تزوج نفسها؛ يعين معنا أن اآلية ليست واضحة صرحية يف أنه ال ميكن النكاح إال بويل

نعم؛ ألن هنا ممكن أن يكون هلا حق تزويج نفسها لكن يأيت أبوها ويقول: إن زوجت نفسك قتلتك؛ ممكن، 

يكون عضلها مع أنه ممكن أن تزوج؛ كما لو قال هلا: إن بعت بيتك قتلتك مثال؛ صار منعها أن تبيع البيت؛ 

اجلواب على ذلك: أنه إذا  الشيخ :؟  ك يا شيخاجلواب على ذل : ئلاسال . ؟ صح البيع وهلا ذلك لكن لو باعته

((وال تنكحوا وجد االحتمال سقط االستدالل؛ ولكن هنالك آيات أخرى يدل على اشرتاط الويل مثل قوله: 

إطالق الشيء على ما مضى أو ما يستقبل مع أنه يف وفيها أيضا من فوائد اآلية:    المشركين حتى يؤمنوا))



ليها عأن يعود  هاألنه إن كان املراد من طلقت مث أراد زوج )) أن ينكحن أزواجهن ((احلال ال يتصف به؛ قوله: 

فهم أزواجهن باعتبار ما مضى؛ وإن كان املراد اخلطاب فهم أزواجهن باعتبار املستقبل؛ وقد جاء التعبري عن 

مع أم حني إتيان املال قد بلغوا وزال عنهم وصف  )) وآتوا اليتامى أموالهم ((املاضي واملستقبل يف القرآن 

ومن فوائد اآلية الكرمية:    . يعصر عنبا يكون مخرا وهو ال يعصر اخلمر لكنه )) إني أراني أعصر خمرا ((اليتم؛ 

 إذا تراضوا بينهم بالمعروف ((أن اعتبار الرضا يف العقد يف النكاح سواء كان من الزوج أو من الزوجة؛ لقوله: 

الرضا شرط لصحة النكاح سواء كانت الزوجة صغرية أو كبرية، سواء كان املزوج أباها أم غريه على القول  ))

ال تنكح  ( ح؛ وأنه ليس لألب وال لغريه أن جيرب املرأة على النكاح لعموم قول النيب صلى اهللا عليه وسلم :الراج

وورد )  األيم حتى تستأمر، وال تنكح البكر حتى تستأذن، قالوا: كيف إذنها يا رسول اهللا؟ قال: أن تسكت

ل ألحد أن يزوج ابنته وهي كارهة بل البد وهذا صريح يف أنه ال حي ) البكر يستأذنها أبوها (يف صحيح مسلم: 

من رضاها؛ واملعىن يقتضيه أيضا؛ ألنه إذا كان األب ال ميلك أن يبيع حبة من ماهلا إال برضاها فكيف ميلك أن 

يبع نفسها بدون رضاها؛ لو أن الرجل أكره ابنته على أن تشرتي هذا البيت ويش حكم العقد؟ غري صحيح؛ مع 

على أن  وهي كارهة أن تبيعه، أن تبيعه بعد يوم أو يومني؛ فكيف ميلك أن يكرههاالبيت  تشرت أنه بإمكاا إذا ا

ة جاءت أن تأيت بإباحة هذه وحترمي البيع هذا بعيد؛ ألن نعلم أن الشريع تتزوج برجل ال تريده؛ الشريعة ما ميكن

على نكاح ال تريد البالغة شك أنه ال حيل إلنسان أن جيرب ابنته  ؛ فالصواب بال من لدن حكيم خبري جل وعال

؛ ويف هذه احلال لو بقيت مل تتزوج  مهما كان؛ لكن إذا أرادت إنسانا ليس مرضيا يف دينه وخلقها فللويل أن مينع

ما  طول عمرها فليس عليه شيء؛ ألنه مأمور بذلك، وما يرتتب على املأمور فغري حمظور؛ فإن قلت: يرد على

؟ تقول: هات زوجة  ؟ ويش تقول هلذا قلت تزويج أيب بكر عائشة بالنيب صلى اهللا عليه وسلم وهلا ست سنني

؟ هل يعقل أن  مثل عائشة وزوجا مثل النيب عليه الصالة والسالم وحنن نقول زوجها وهلا سنتان لكن أين هذا

؟ ال ميكن، أبدا؛ بل ملا  لى اهللا عليه وسلمعائشة تعارض لو بلغت عشرين سنة تعارض بزواجها من رسول اهللا ص



؟ قالت: أختار اهللا ورسوله؛ ملا قال: شاور ألبويك خاف أا،  خريها بأمر اهللا أو من خري من نسائه ويش قالت

رسول اهللا أيف هذا أستأمر أبوي؟  خاف عليه الصالة والسالم أن تستعجل فتقول: اخرتت لنفسي، قالت: يا

أيها النبي قل ألزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن  ((ياوالقصة معروفة 

وإن كنتن تردن اهللا  ((أعطيكن متاعا، وأسرحكن سراحا مجيال   لني لطيف ويف أمان اهللا  )) سراحا جميال

أول من بدأ  )) عظيمافإن اهللا أعد للمحسنات منكن أجرا  ((فهذا إحسان عظيم  )) ورسوله والدار اآلخرة

  .  نساء عنده، وأحب النساء إليهصلى اهللا عليه وسلم شف امتثاال ألمر ربه ؛ ما راح يبدأ إال بأغلى ال



مبعىن أا قد ختتار حياة الدنيا وزينتها؛ فاجتمع يف حقها السبب املقتضي الختيار الدنيا؛ وشدة األمر على رسول 

 ال تعجلي حتى ال عليك أن اهللا صلى اهللا عليه وسلم لو أا اختارت الدنيا مع أن املصلحة هلا ملا خريها قال: (

 يا رسول اهللا أفي تتعجل لكنها رضي اهللا عنها قالت: () يعين تستشريين أبويك؛ خاف أن  يكأبو تستأمري 

) فانظر إىل ما حصل من أن املرأة حىت يف بعد بقاء  والدار اآلخرة  ورسوله إني أريد اهللا   ؟ ا أستأمر أبويذه

العقد ميكن أن ختري؛ فاملهم أنه ال ميكن أن جترب امرأة على نكاح من ال تريد؛ واالستدالل حبديث عائشة 

  ؟ الل يف غري حمله؛ ألن عائشة كما تشاهدون خريت واختارت أيشاستد

   اهللا ورسوله الطالب:

يف أن يتزوجها الرسول  ....سوله بعد أن خريت هل ميكن أن ؛ فمن اختارت اهللا ور  اختارت اهللا ورسوله  الشيخ:

على التقشف  تبقني عنديساء إذا خريت وقال هلا زوجها أنت نصلى اهللا عليه وسلم؟ أبدا؛ مع أن الغرية يف ال

الغرية وتزعل، تقول وأنا ما عليه من العيش أو تريدين الدنيا تروح إىل فالن وفالن، الغالب على املرأة أا تأخذها 

ة الزوج اشك أنه البد من رض كن على كل حال الصحيح بالالرخص ببالش ل.......نبغيه ما الذي ما يبغينا 

  وأدلتها من القرآن والسنة واضح .

ويستفاد من اآلية الكرمية: أن املرأة لو رضيت الزوج على وجه غري معروف بل على وجه منكر ال يقره الشرع فإا 

)) فلو أن املرأة رضيت هذا اخلاطب لفسقه وانسالخه من الدين؛ لكن  بالمعروف ال متكن من ذلك؛ لقوله: ((

  )) . إذا تراضوا بينهم بالمعروف ها أن مينع؟ نعم له أن مينع؛ لقوله: ((فهل لوليما وصل إىل حد الكفر؛ 

بال مهر ال تأخذ منه شيء له أن مينعها ؟ نعم له أن مينعها؛ ألنه من  هولو قالت: رضيت به بال مهر ؟ أنا أريد

شرط صحة النكاح املهر؛ وهلذا إذا شرط نفي املهر فالصحيح أن النكاح باطل؛ أما إذا سكت عنه فالنكاح 

وإن  )) (( ال جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة صحيح وهلا مهر املثل ((

)) فهنا فرق بني أن يسكت عن املهر وبني أن يشرط  طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة

   عدم املهر .

))  ذلك (())  ذلك يوعظ به ويستفاد من اآلية الكرمية: أن احلكم أو أن األحكام كلها مواعظ؛ لقوله: ((

      يوعظ به من كان يؤمن باهللا واليوم  ام ((املشار إليه كما تقدمنا يف التفسري كلما سبق من ذكر األحك

  )) . اآلخر

      من كان منكم يؤمن باهللا واليوم  ومن فوائدها أيضا: أن مواعظ القرآن ال تنفع غري املؤمنني؛ لقوله: ((

)) فإذا وجدت نفسي ال أتعظ مبواعظ القرآن فيجب أن أمها، جيب أن أمها؛ كيف؟ أقول ملا ويش  اآلخر



ليل ؟ ألن اهللا بني أن املؤمن باهللا واليوم اآلخر البد أن يتعظ ألحكام القرآن؛ فإذا وجدت من نفسك أنك ال الد

تتعظ فامها فتش قد يكون يف القلب شيء أخل به؛ وال تعتمد على الرسوم الظاهرة، ال تعتمد على إصالح 

ان ألن؛ هذا أحيانا ال يصل إىل القلب فال ينتفع الصالة ظاهرا باحلركات واألقوال نعم؟ وال على كثرة الذكر باللس

 به؛ قد نصلي وقلوبنا غري حاضرة حينئذ ما ننتفع بالصالة يكون حيول بني هذا السقي وبني عروق الشجرة حجر

إن الصالة تنهى عن الفحشاء  ل املاء من ورائه؛ وحنن حنس بذلك عندما نقرأ قول اهللا تعاىل: ((ينفذال أصم 

مما تكرهها  باهللا عليكم هل أنت إذا سلمت من صالتك تشعر بأنك تكره الفحشاء واملنكر أكثر))  والمنكر

  قبل أن تصلي؟ اجلواب

  ال  الطالب:

اجلواب ال لنكون صرحيني، اجلواب ال إال أن يشاء اهللا؛ أحيانا جيعل اهللا تعاىل يف القلب نورا حيضر جدا  الشيخ: 

نه وتعاىل وأنت ختاطب بالشك لكن حيضر القلب فيجد اإلنسان من يف الصالة حىت كأنك ختاطب اهللا سبحا

ال ينساها وجيد بعد انصرافه كراهة للفحشاء واملنكر وحبا للخري ويود أنه يبقى مع اهللا دائما يف لذة هذه الصالة 

ع ا؟ ننظر؛  إننا جيب أن حناسب أنفسنا مبثل هذه املوازين هل مواعظ القرآن هل ننتف هذه احلال؛ فلهذا أنا أقول

  .ميانا وكلما نقصنا فاإلميان ناقصكلما كنا أشد انتفاعا مبواعظ القرآن فنحن أكل إ

)) ويشمل اإلميان  من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر مة؛ ((ايوم اآلخر وهو يوم القيالويف اآلية دليل على إثبات 

احلساب والصراط واحلوض ودنو الشمس باليوم اآلخر يشمل اإلميان بكل ما ذكر يف ذلك اليوم من البعث و 

والعرق وغري ذلك مما ذكر يف الكتاب والسنة جممال أحيانا ومفصال أحيانا؛ بل قال شيخ اإلسالم رمحه اهللا: إنه 

 يدخل يف اإلميان باليوم اآلخر كل ما أخرب به النيب صلى اهللا عليه وسلم مما يكون بعد املوت حىت فتنة القرب

   )) . من كان منكم يؤمن باهللا واليوم اآلخر (( ومسي ذلك اليوم اآلخر مر علينا .. القربوعذاب القرب ونعيم 

)) تزكية تنمي النفس،  ذلكم أزكى لكم ومن فوائد اآلية الكرمية: أن االتعاظ بأحكام اهللا تزكية للنفس؛ لقوله: ((

ومل يقيد حمل الزكاء ليكون ذلك عاما ))  أزكى لكم تنمي اإلميان، تنمي األخالق، تنمي اآلداب؛ فهنا قال: ((

إذا فيستفاد من ذلك: ))  قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها يف كل شيء؛ وكل إنسان يطلب الزكاء ((

  أنه كلما كان اإلنسان أشد تطبيقا ألحكام اهللا كان ذلك أزكى له.

لبدنه ؟ لقلبه، لقلبه؛ ألن بعض ويستفاد من ذلك أيضا: أن تطبق األحكام أطهر لإلنسان؛ أطهر لقلبه وإال 

األحكام ما هلا تعلق بتطهري البدن، الوضوء والغسل فيه تعلق لتطهري البدن لكن بعضها ليس فيه؛ لكن أطهر 

للقلب؛ ولكن ثق بأنه كلما طهر القلب طهر البدن؛ ولذا جتد عند اإلنسان املؤمن حقا عنده من احليوية والنشاط 



غريه يعرف ذلك يف وجهه؛ اإلنسان ـ والعياذ باهللا ـ صاحب املعاصي مظلم الوجه،  والسرور والفرح ما ليس عند 

كاسف البال، لو فرح مبا فرح من زهرة الدنيا أحيانا فهو فرح خادع؛ لكن املؤمن الذي شرح اهللا صدره لإلسالم 

نقول: إن طهارة  ،ا هو قدقد نقول أيضا إن طهارة القلب؛ بل نقوهلا مفوامتأل قلبه بنور اهللا وهدايته ليس كذلك؛ 

   القلب الشك إا تطهر البدن، وأسعد الناس بالدنيا أطهرهم قلبا .

)) ووجه  واهللا يعلم وأنتم ال تعلمون اإلنسان يف علمه؛ لقوله: (( ومن فوائد اآلية الكرمية: اإلشارة إىل نقص

نسان؛ ألن نفي العلم عن اإلنسان، ألن نقصانه بطريقني: إثبات علم اهللا؛ ونفيه عن اإلإثبات النقصان، أو وجه 

تعلم،  ماالنفي فقط ما يدل على شدة النقص؛ لكن نفي مع إثبات أشد؛ فمثال أنا إذا قلت: أنا أعلم وأنت 

يا أبت إني قد جاءني  أشد وقعا يف قويل أنت ال تعلم؛ وهلذا من أدب ابراهيم عليه السالم مع أبيه أنه قال: ((

)) ما قال: إين أعلم منك، أو إنك ما عندك علم؛ فاملراتب ثالثة؛ فرضا يقول اإلنسان:  من العلم ما لم يأتك

؛ لكن أنا علم  أنا عندي من العلم ما ليس عندك ، وهذا أوضح ما يكون؛ ألن هنا يشعر بأن لدى املقابل

يكون أعلم منك؛  عندي ما ليس عندك؛ وال يلزم من قول اإلنسان لغريه: أنا عندي من العلم ما ليس عندك أن

ألنه قد يكون عندي علما مثال بالنجارة وأنت ما عندك علم بالنجارة؛ لكن عندك علوم أخرى أكثر من 

  النجارة، أليس كذلك؟ 

ه نفى عنه اجلهل؛ وتارة يقول: أنا أعلم ثانيا: أن تقول: أنت ال تعلم هذا الشيء، وهذه أشد من األوىل؛ ألن

يها إثبات فضل املتكلم على املخاطب وفيها انتقاص أيش؟ املخاطب؛ وهنا قال وأنت ما تعلم، هذه أشد؛ ألن ف

)) فإذا كان اهللا يعلم وحنن ال نعلم فإن مقتضى ذلك أن نستسلم غاية  واهللا يعلم وأنتم ال تعلمون اهللا: ((

رع فليست االستسالم ألحكامه سبحانه وتعاىل، وأن ال نعارضها بعقولنا مهما كانت العقول إذا خالفت الش

بعقول حقيقة؛ وهلذا ينعى اهللا على الكفار واملشركني ينعاهم بعدم العقل؛ فكل ما خالف الشرع فليس بعقل، 

نسميه ذكاء وعقل إدراك ولكنه ليس عقل تصرف ورشد؛ وما أحسن عبارة لشيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا 

أوتوا ذكاء ومل يؤتوا و  نعم؟ ندهم فهم لكن ما عندهم علممل يؤتوا علوما، عو قال يف أهل الكالم: إم أوتوا فهوما 

ومل وعندهم فهم لكنهم حرموا من العلم ومن الذكاء الذي هو مثرة العلم؛  كاءذ كاء عندهم ذ زكاء نعم؟ أوتوا 

ما ونقص اإلنسان؛ و وعال زكاء نعم؟ املهم أن اهللا بني لنا يف هذه اآلية كماله جل  وتوا زكاء من أين؟ من التزكيةي

أن يبني نقص اإلنسان وكمال اخلالق، أن يبني نقص املخلوق وكمال اخلالق؛ اقرأ قوله:  أحسن مثل هذا اجلمع 

)) وإن كانت آية  يبقى وجه ربكو )) وهلذا (( كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجالل واإلكرام ((

كل من عليها فان ويبقى وجه  ونقص هذا (( مستقلة لكن مرتبطة مبا قبلها ارتباطا وثيقا حىت يتبني كمال هذا



ان نقص أو أن الناس يفنون؛ إمنا يريد بيوجل ال يريد من هذه اآلية أن يبني أن الناس فانني،  )) واهللا عز ربك

)) هنا يقول:  كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجالل واإلكرام البشر أو نقص اخللق وكمال اخلالق ((

  ))؛ والنفي هنا قد يقول القائل: هل هو سلب مطلق أو سلب إضايف ؟  تم ال تعلمونواهللا يعلم وأن ((

  إضايف: الطالب

وما أوتيتم أي نعم إضايف هو النسيب وليس سلبا مطلقا؛ ألن لدينا علما لكن ناقص كما قال تعاىل: (( الشيخ: 

  اهللا سبحانه وتعاىل . )) فنحن عندنا علوم ولكنها قليلة وال تنسب إىل علم من العلم إال قليال

    )) والوالدات يرضعن أوالدهن مث قال اهللا تعاىل: ((

  ؟... الطالب:

  أو املعروف، املعروف واجب واإلحسان سنة ذكرنا هذا؛  الشيخ:

  )) فأمسكوهن  : ((تعاىل  الفاء يف قوله الطالب:

  نعم؟الشيخ:

  ؟ ذا تدل على ما )) فبلغن أجلهن فأمسكوهن الفاء يف قوله تعاىل: ((  الطالب:

  على ما عطفت ؟الشيخ:

  على ماذا تدل ؟  الطالب:

  ... ريحسحني أن تبلغ أجله فهو إما إمساك أو ت أنه منعلى  الشيخ:

الذين يقولون إننا نقرأ آيات الصفات وأحاديثها وال نقول فيها شيء، ال نثبت معىن خالف الظاهر وال  ةفوضامل

معىن يوافق الظاهر بل نفوض أمرها إىل اهللا، نقول ما علينا إال التالوة وأا مبنزلة ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء 

بعض املفوضة يتناقض ويقولون: حنن ما ندري ماذا  حروف هجائية ما هلا معىن على أن بعضهمكأا إىل آخرها،  

وقد  تتناقضون ؟ تقول ما أراد ظاهرها أراد اهللا ا لكننا نعلم أنه مل يرد ظاهرها؛ طيب كيف باألول تفوضون مث

واعلموا  بني شيخ اإلسالم رمحه اهللا تناقض هذه الطائفة منهم؛ املفوضة هل نقول إن هذه اآلية ترد عليهم؟ ((

ألننا إذا مل نعلم أن اهللا سبحانه وتعاىل له علم يدرك به ما نفعل فال فائدة من قوله:  )) اهللا بكل شيء عليمأن 

أخبث من  املفوضة يا إخوان)) نعم ميكن فيها رد؛ والشك أن مذهب  اعلموا أن اهللا على كل شيء قدير ((

قال شيخ اإلسالم رمحه اهللا يف كتابه " الرد مذهب أهل التحريف أخبث؛ وهو شر أقوال أهل البدع واإلحلاد كما 

على املنطقيني" يقول هذا القول من شر أقوال أهل البدع واإلحلاد يقول: و به استطاعت الفالسفة املنكرون 

قالوا   لللصفات بل املنكرون للخالق، بل املنكرون لليوم اآلخر، بل املنكرون للخالق؛ ويش قال أهل التخيي



مثل الصبيان ما تدرون ويش اهللا أراد؛ لكن حنن الفحول الذين عرفنا ماذا أراد اهللا، ويش أراد روحوا  أنتم جهال 

؛ رب وال جنة وال نار وال حساب وال شيء، وما هو إال ختييل حقيقة، ما يفما له  لاهللا؟ قالوا: أراد اهللا التخيي

املراد وأنتم ما عرفتم املراد؛ وإن كان قوهلم  انوقالوا: حنن أوىل منكم أيها املفوضة؛ ويش لون أوىل منا؟ ألننا عرف

هذا خطأ بالشك كما سيبني قريبا إن شاء اهللا؛ لكن الكالم على إن مذهب أهل التفويض جيعل الناس أميني بل 

جيعلهم صبيانا؛ كيف اهللا ينزل علينا آيات يف الوضوء والطهارة والصالة وما أشبه ذلك ما نعرف معناها وما يتعلق 

اء والصفات ما نعرفه هذا معقول؟ غري معقول وال ميكن أن نعبد ربا حق العبادة إال وحنن نعرف من أمسائه باألمس

إال بطريق السلف؛ حنن  قحامهمإو حامهم فوصفاته ما تقوم به العبادة؛ أما الرد على أهل التخييل فال ميكن إ

   حلقيقة اليت عليها هذه الصفات ما ندركها .نقول ماذا أراد ربنا بكالمه وأنه حق على حقيقته لكن الكيفية وا

)) خربه؛ فاجلملة خربية لكنها مبعىن اإلنشائية، أي مبعىن األمر؛ قال أهل العلم وإمنا تأيت اجلملة  يرضعن مجلة ((

  اخلربية مبعىن األمر مبالغة يف حتققها وامتثاهلا يعين كأن األمر مفروغ منه والبد منه .

)) أوالدهن يشمل الذكور واإلناث؛  يرضعن أوالدهن اسم فاعل يعين الاليت ولدن (( )) والوالدات وقوله: ((

يوصيكم اهللا في  ألننا ذكرنا مبا سبق أن الولد يف اللغة العربية على الذكر واألنثى؛ ودليل ذلك قوله تعاىل:((

  )) . أوالدكم للذكر مثل حظ األنثيين

حلول مبعىن السنة وهي اثنا عشر شهرا هالليا؛ فإذا قيل: حولني )) ا يرضعن أوالدهن حولين كاملين وقوله: ((

)) فالصفة هنا  كاملين فهي سنتني؛ فاملعىن سنتان أربعة وعشرون شهرا؛ مث أكد اهللا هذين احلولني بقوله: ((

ظري ذلك ون )) حولين كاملين فقال: (( ؛ا أو ما قارب التماممبالكمال لئال يتوهم واهم أن املراد باحلولني متامه

)) فأكدها بكاملة مع أا  فصيام ثالثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملةقوله تعاىل: (( 

  فصلت الثالثة عن السبعة مل تكن عشرة؛ فبني اهللا أنه عشرة كاملة .انعشرة لئال يتوهم واهم أنه ملا 

  "بد له من متعلق كسائر املواضع كما قيل: )) اجلار وارور هنا ال لمن أراد أن يتم الرضاعة وقوله: ((

        البـد  للجار  مـن  التعـلق         بفعل  أو  معناه  نحو  مرتق                                  

  ."واستثن كل زائد  له عمل        كالباء ومن والكاف أيضا ولعل 

)) فيكون املراد  يرضعن أوالدهن مباذا؟ قيل: إنه متعلق بقوله: (()) هذا اجلار وارور متعلق  لمن أراد فقوله: ((

فإن أرضعن لكم فآتوهن  )) األزواج؛ ألم هم الذي يرضع هلم كما قال اهللا تعاىل يف سورة الطالق: ((من  بـ((

أراد أن )) يعين يرضعن األوالد للذي  يرضعن أوالدهن )) وعلى هذا فاجلار وارور متعلق بالفعل (( أجورهن

يتم الرضاعة، من أين؟ من األزواج؛  وقيل: إن اجلار وارور متعلق مبحذوف تقديره: ذلك، أي ذلك احلكم وهو 



)) الزوجات  من إرضاع املرأة أي الوالدة ولدها حولني كاملني ملن أراد أن يتم الرضاعة؛ فيكون املراد بـ((

  على التقدير األول . املرضعات، أو تكون شاملة هلن وللمولود هلا خبالفه

  شهرين)) أي أن يأيت ا على وجه التمام فإا ال تنقص عن  لمن أراد أن يتم الرضاعة وقوله: ((

  حولني  الطالب:

وهل تزيد ؟ ينظر يف حال الطفل إن بقي حمتاجا إىل اللنب زيد بقدره وإن مل يكن حمتاجا فقد  ؛نعم حولني الشيخ:

)) هي بالنصب على أن أن مصدرية على أن وقرء  لمن أراد أن يتم الرضاعة انتهى؛ وقوله سبحانه وتعاىل: ((

 وقوله: (( )) يتم الرضاعة لمن أراد أن )) على أن أن خمففة من الثقيلة؛ قال: (( أن يتم الرضاعة شاذا ((

   )) هي مصدر أو اسم مصدر مبعىن اإلرضاع الذي حيتاجه الطفل . الرضاعة

))  على المولود )) اإلعراب أظنه واضح وهو أن (( وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف قال: ((

المولود        وعلى  باملولود؛ (()) فهي متعلقة  له مؤخر؛ وأما (( )) مبتدأ رزقهن جار وجمرور خرب مقدم؛ و((

)) من املولود له ؟ قد يكون الزوج وقد يكون السيد إذا كانت الوالدة أمة، كذا؟ وقد يكون غري ذلك نعم؟ لو  له

)) ومل يقل: وعلى الوالد؛ قال بعضهم  المولود له فرض؛ لكن ما يتصور إال بالزوج أو السيد؛ وقوله: ((

مولود له؛ وأما الفائدة فهي التفنن يف العبارة، والدة و  الثانية معنوية؛ أما الفائدة اللفظيةلفائدتني؛ إحدامها لفظية و 

)  أنت ومالك ألبيك املعنوية فألن الوالد موهوب له؛ فالولد هبة لوالده؛ وهلذا قال النيب عليه الصالة والسالم: (

 وعلى المولود له ((  )) فلهذا عرب بقوله: فهب لي من لدنك وليا فكأنه موهوب له هذا الولد؛ وقال زكريا: ((

)) ما يكسوا  وكسوتهن )) الرزق مبعىن ما يرتزق به اإلنسان من طعام وغريه؛ وقوله: (( رزقهن وكسوتهن )) ؛ ((

به اإلنسان بدنه؛ وقد مر علينا أن الكسوة نوعان: كسوة ضرورية البد منها؛ وكسوة كمالية ذكرا يف قوله تعاىل: 

لسوءة ل)) فالريش لباس اجلمال والزينة؛ واملواري  آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم وريشايا بني  ((

لباس الضروري؛ وبيننا أيضا فيما سبق احلكمة يف أن اهللا تعاىل جعل لإلنسان كسوة خارجية منه غري متصلة الهو 

يفعل ما يكسوا به عورته وحينئذ ينتقل من  ، ما هي؟ أن يشعر اإلنسان بأنه عار إال أنبه ككسوة احليوان مثال

ولباس التقوى ذلك  لباس احلسي إىل اللباس املعنوي كما قال تعاىل: ((الالعورة احلسية إىل العورة املعنوية ومن 

  )) . خير

يعين أن يرزقهن وأن يكسوهن باملعروف  )) متعلق مباذا؟ برزق بالمعروف )) (( وكسوتهن بالمعروف وقوله: ((

أي مبا تعارفه الناس بينهم، ومبا أقره الشرع؛ فاملعروف من العبادات ما أقره الشرع واملعروف من العادات ما أقره 

  أهل العرف؛ وهنا إطعام الزوجة وكسوا من العبادات أو من العادات ؟ أو منها ؟ 



  منهما الطالب:

ذا أوجب اهللا على اإلنسان أن يرزق زوجته ويكسوها؛ فهي من العبادات لكنه حق ؛ وهلمنهما مجيعا الشيخ:

)) مبا تعارفه الناس بينهم، ومبا  بالمعروف آلدمي ليس حقا هللا؛ وهو من العادات أيضا جلريان العادات به؛ إذا ((

، أي أنه يلزمه أن ينفق )) يشمل الزوج املفارق واملصاحب وعلى المولود له عرفه الشرع فأقره؛ وقوله هنا: ((

على املرضعة سواء كانت يف حباله أم مل تكن؛ ولكن إن كانت يف حباله فإنه يسمى نفقه؛ وإن كانت يف غري 

 فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بالمعروفكما قال تعاىل يف املطلقات: ((   ةحباله يسمى أجر 

؛ طلقة وغري املطلقة؛ وطعام غري املطلقة وكسوا واجب بكل احلال))  فإن قلت: اآلية هنا تشمل كما ذكرنا امل

أفال ميكن أن تقولوا إننا نوجب عليه مع النفقة الواجبة بالزوجية أجرة لإلرضاع ؟ قلنا: القول الراجح أننا ال نوجب 

)) كأن سائال  والوالدات يرضعن أوالدهن عليه ذلك، ال نوجب عليه أجرة لإلرضاع؛ فكأن اهللا ملا قال: ((

سأل: إذا ما الذي على املولود له؟ فبني أن على املولود له رزقهن وكسون؛ وحينئذ بني اهللا عزوجل أن قيام الزوج 

املرأة ولدها؛ مث إنه قد تكون املرأة مع زوجها وال جيب اإلنفاق إرضاع أو قيام املولود له بالرزق والكسوة يف مقابلة 

  عليها، مىت؟

  شزت إذا ن الطالب:

   ويف هذه احلال جيب عليه أن ينفق عليها مقابل اإلرضاع. تإذا نشز  الشيخ:

)) التكليف معناه إلزام ما فيه مشقة؛ وهلذا إذا محلت شيئا  تكلف )) (( ال تكلف نفس إال وسعها وقوله: ((

زم اهللا عزوجل نفسا إال كلفين، أو هذا كلفين؛ فالتكليف يف اللغة إلزام ما فيه مشقة يعين ال يليثقيال قلت: هذا 

وسعها أي طاقتها، وهذا شامل فيما جيب هللا وفيما جيب بأمر اهللا لعباد اهللا؛ فإنه ال يكلف اهللا نفسا إال وسعها؛ 

شرعا وال يلزم شرعا بشيء ال يستطيعه يوجب والتكليف هنا شرعي وإال قدري؟ شرعي، شرعي؛ فإن اهللا ال 

يكلف اإلنسان ما يشق عليه ليبتليه هل يصرب أو ال ا فإن اهللا عزوجل قد اإلنسان وال يدخل حتت وسعه؛ أما قدر 

  .وهذا معلوميصرب 

)) على أنه مفعول ثان  يكلف (( )) ؟ وسعها )) ما الذي نصب (( ال يكلف اهللا نفسا إال وسعها وقوله: ((

مفرغا لتفريغ العامل للعمل )) وهذا النوع من االستثناء يسمى استثناء  نفسا )) واملفعول األول (( يكلف (لـ(

 كما قال اهللا تعاىل: ((يف كل شيء  قاعدة قاعدة عامة ال)) وهذه  ال تكلف نفسها إال وسعها فيما بعد إال؛ ((

)) وسيأيت إن شاء اهللا تعاىل يف الفوائد ذكر  ال يكلف اهللا نفسا إال وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت

   ة العامة .ما يؤخذ من هذه القاعدة الشرعي



 :)) يقول ال تضار )) فعلى قراءة فتح ((ال تضار )) و(( ال تضار )) فيها قراءتان: (( ال تضار والدة بولدها ((

)) فعل مضارع منصوب بال الناهية وعالمة نصبه فتحة ظاهرة يف آخره؛ صح؟ خطأ؛  تضار )) ناهية؛ و(( ال ((

إذا نقول: ال ناهية، والناهية ما تنصب، وليس يف اللغة ال تنصب  ال؛ عندنا اآلن الفعل مفتوح؛ الكسر؟ طيب

)) فعل مضارع جمزوم بال الناهية وعالمة جزمه السكون وحرك  رتضا املضارع أبدا؛ وعلى هذا فنقول: ال ناهية ((

لتقاء بالفتح اللتقاء الساكنني نعم؟ فإن قلت: ملاذا مل حيرك بالكسر؟ ألن التحريك بالكسر هو الغالب يف ا

فتح أخف فلهذا اختري الفتح؛ أما على قراءة الرفع ال)) ؟ فاجلواب: أن  لم يكن الذين كفرواالساكنني مثل: (( 

 تضار ظاهرة؛ ولكن ماذا تقولون هل (()) فعل مضارع مرفوع بضمة  تضار فإن ال نافية؛ وهلذا ما عملت  ؛ و((

فاعل خطأ، مبين للمفعول خطأ؛ يصلح هلما ؟ يصلح، )) مبين للفاعل؟ أو مبين للمفعول ؟ إن قلت: مبين لل

)) إذا  ال تضار مثل خمتار؛ هل هو اسم فاعل أو اسم مفعول؟ يصلح؛ والذي يعني أحدمها؟ السياق؛ هنا ((

كذا؟ نعم، ال تضارر   ولدها،بوالدة اإلدغام هكذا: ال تضارر فك )) مبنية للفاعل صار تدخل  تضار قلنا: إن ((

هكذا: ال تضارر مثل ال تضارب  للمفعول صار ةال جتاهد ال تقاتل ال تضارر؛ وإذا قلنا إا مبني مثل ال تضارر

إذا فاللفظ مشرتك بني اسم الفاعل واسم املفعول؛ وقد ذكرنا فيما سبق من  هنا ال تقاتل ال جتاهد وما أشبهها؛

عليهما، وأن هذا من بالغة  لتمحنهما فوائد التفسري أنه إذا كانت اآلية صاحلة ملعنيني فأكثر ال تناقض بي

ال تضارر والدة بولدها؛ من القرآن؛ فإن تناقضا أخذ بالراجح؛ هنا ال يتناقضان ولنفسرها على أنه مبين للفاعل 

  ، املضارر؟املراد

  املولود. الطالب:

جرة كثرية ال يستطيعها أو املولود له يعين ال تضار الوالدة املولود له فتحمله ما ال يستطيع بأن تطلب منه أ الشيخ:

فتحرج املولود له بطلب املرضعات، هي فيها لنب لكنها تقول خلوه يتعب يروح يدور  متتنع من إرضاع ولدها

))  ال تضار والدة بولدها مضارة، واملضارة يف الشرع ممنوعة حمرمة؛ إذا (( املرضعات هذه مضارة أو ال؟ نعم

للمضارة أحدمها أن تطلب من األجرة أو النفقة ما ال يطيق؛ والثاين: أن متتنع  املضارر هو املولود له وذكرنا مثالني

من إرضاعه لتحرج والده، فيها لنب ولكن تقول أنا أريد أن أضيق على هذا الرجل فنهى اهللا عزوجل عن ذلك؛ 

على من؟ على املولود له ؛ فالنهي هنا منصب ةة للمفعول ال تضارر والدنيأما إذا قلنا، أما إذا فسرناها على أا مب

يعين ال يضار املولود له الوالدة؛ ومباذا يضارها؟ ال يضارها مبنعها من إرضاع ولدها بأن تطلب أن ترضع ولدها 

ه، هذه مضارة هلا؛ ألن لألم شفقة وحنانا يتطلبان أن ترضع الولد؛ كذلك يضار يأنا ال أريد أن ترضع فيقول: ال

تتمكن منه، ال تتمكن منه إما مبرض يف ثديها أو بنقص اللنب أو ما أشبه ذلك؛ بولدها بأن يلزمها به وهي ال 



مياطل حبقها من النفقة أو من األجرة فإن ذلك  املهم أن يلزمها مبا ال تطيق هذا من املضارة؛ ومن املضارة أيضا أن

  من املضارة .

ال؛ إن قلنا انتظار مبين للمفعول فهي نائب  )) كيف نعرا؟ إن قلنا انتظار مبين للمفعول فهي ؟ والدة وقوله: ((

قراءتني تدل ال على)) نكرة يف سياق النهي أو النفي والدة  لفاعل فهي فاعل؛ وقوله: ((لفاعل؛ وإذا قلنا مبين 

ل ألي والدة أن تضار بولدها حىت لو كان بني الزوج وبني هذه الوالدة لو كان بينهما عداوة حيعلى العموم أي ال 

إنه ال جيوز أن يضارها بولدها؛ ألن هذا حق ملن؟  هلا ولدها؛ فال ميكن أن يضارها به؛ وهلذا جاءت شخصية ف

  والدة منكرة حىت تعم كل والدة .

  طيب وهل يدخل يف ذلك البهائم ؟ 

  ما يدخل  الطالب:

  ما يدخل فيه؟ يعين جيوز لإلنسان أن يضار البهيمة بولدها؟  الشيخ:

  ال الطالب:

  إذا ويش هو؟  الشيخ:

  ما يؤخذ من هذه اآلية . الطالب:

نعم ما يؤخذ من هذه اآلية؛ ألن اآلية يف سياق يف بين آدم إمنا يؤخذ من طريق آخر، من أحاديث   الشيخ:

   أخرى وهي وجوب الرمحة باحليوان .

))  مولود ؛ و(()) يعين وال يضار مولود له بولده؛ الواو حرف عطف وال نافية وال مولود له بولده قال: ((

  )) ؟  مولود معطوف على والدة؛ فكيف تعرب ((

  على الوجهني  الطالب:

))  والدة )) فاعل فأعرب هذا نائب فاعل، وإن أعربت (( والدة على الوجهني؛ لكن إذا أعربت (( الشيخ:

ولكن إذا   شيء يوافقه يف اإلعراب فقط دون املعىن؛على نائب فاعل فهذا فاعل؛ وهذا غريب أن يعطف شيء 

كان يف املعىن رت شي؛ ألن املعروف أن املتعاطفني كان خيالفه املعىن فاألوجه أن يقدر الفعل مبنيا ملا يناسب اإلعراب

فتها عل:"الذي دل عليه العامل؛ فإن كانا خيتلفان وجب أن يقدر للمعطوف فعال يناسبه كما يف قول الشاعر: 

طوف على تبنا؛ ألنه ما يستقيم املعىن؛ وإمنا نقول: وسقيتها؛ وعلى هذا ؛ ما نقول ماء باردا مع" تبنا وماء باردا

)) كيف يضار املولود  وال مولود له بولده )) معموال له؛ وقوله: (( مولود فالبد أن يقدر فعال بعد ال يكون ((

ه، أو بزيادة ه باإلنفاق على ولده، بطلب اإلرضاع لولدسبقت ذكر الصورتني: تضاره املرأة بإحراجبولده؟ له 



النفقة أو األجرة؛ فإن كان هو الذي يضار؟ فإنه يضار املرأة املولود هلا الوالدة مباذا؟ مبنع إرضاعه أو إلزامها مبا ال 

  تتحمل، أو مماطلته حبقوقها 

  نقص األجرة  الطالب:

   )) وال مولود له بولده هذه من املماطلة؛ ((أو نقص األجرة  الشيخ:

 ذلك مثل  جار وجمرور خرب مقدم؛ و(( )) على الوارث )) (( وعلى الوارث مثل ذلك ((قال اهللا عزوجل:  

مؤخر؛ وقد مر علينا يف أصول الفقه أن على من األدوات اليت تدل على الوجوب؛ فإذا قيل: عليك   )) مبتدأ

           )) يعين وجيب على الوارث مثل ذلك على الوارث مثل ذلك كذا، يعين واجب عليك؛ ((



ممكن أن نقول هكذا، وأن املثلية هنا عائدة إىل اإلرضاء وإىل الرزق والكسوة؛ وأما عودها إىل الرزق والكسوة 

)) هل املراد على وارث املولود له؟ أو على وارث الرضيع مثل ذلك ؟  على الوارث فظاهر جدا؛ ولكن قوله: ((

)) وهنا قال:  وعلى الوارث هذا قوالن للمفسرين والراجح أنه عائد على الوارث للرضيع؛ وتأمل أنه قال: (( يف

  )) ألن الوارث ليس كاألب موهوب له خبالف الوالد فإنه موهوب له. على المولود له ((

خالف؛ فإذا  )) من الوارث ؟ بفرض أو تعصيب أو رحم نعم؟ هذا أيضا موضع وعلى الوارث مثل ذلك (( 

نظرنا إىل ظاهر اآلية فإنه شامل لكل من يرث، بفرض أو تعصيب أو رحم؛ وخصه بعض العلماء بالوارث 

بالتعصيب قياسا على حتمل الدية؛ فقال: إن املطالبني باحلقوق املالية هم العصبة فكما أن أصحاب الفروض ال 

كذلك ذوي األرحام؛ ولكن الراجح أنه شامل لكل حيملون من الدية شيئا فكذلك ال حيملون من اإلنفاق شيئا و 

من يرث فرض أو تعصيب إال ما خصه الدليل؛ فما خصه الدليل وجب أن خيصص مبقتضى ذلك الدليل؛ وإمنا 

ب إنفاق الزوجة على زوجها إذا كان فقريا؛ فإن بعض و استثنينا لئال يرد علينا ما ذهب إليه بعض الناس من وج

إذا كان فقريا؛ قال: ألن الزوجة وارث؛ ولكن  هااآلية وجوب إنفاق الزوجة على زوجأهل العلم أخذ من عموم 

ولهن  هذا مدفوع بالدليل اخلاص وهو قول الرسول صلى اهللا عليه وسلم يف حجة الوداع يف خطبته قال: (

    ) بدون تفصيل . عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف

الفصال مبعىن  )) إن أرادا فصاال )) (( تشاور فال جناح عليهمافإن أرادا فصاال عن تراض منهما و  وقوله: ((

)) واإلرادة هنا ليست إرادة تشهي بدليل  المولود له )) و(( الوالدة )) يعود على (( أراد الفطام؛ والفاعل يف ((

البد من أن يقع هذا الفصال عن تراض منهما؛ والرتاضي  [شف هذا ..] )) عن تراض منهما وتشاور قوله: ((

طرفني؛ لو رضيت األم دون األب امتنع الفصال؛ ولو رضي األب دون التفاعل من رضي فالبد أن يكون من 

خلصه؛ من أين ست)) التشاور تفاعل أيضا وأصله من شار العسل إذا أ وتشاور األم امتنع الفصال؛ وقوله: ((

؛ شرت العسل يعين استخلصته مما فيه من الشم حىت ظهر نقيا خالصا؛ فهو تفاعل من يستخلصه؟ من الشم

شار؛ إذا ما معىن التشاور؟ التشاور الرتاجع يف الرأي الستخالص الصحيح منه، يرتاجع اثنان يف الرأي من أجل 

و أما تراضيا بدون ؛ لأن يتوصل إىل الرأي الصحيح املوافق املفيد؛ فالبد إذا من أيش؟ من أن يقع التشاور

 يابين يف محله وإىل غري ذلك؛ قال: طيب توكل  يتعبينما ...األم قالت ألبيه ودي نفطم الولد  تشاور جاءت

شاورا؛ طيب التشاور ما حمله وموضعه؟ هل حمله وموضعه تعلى اهللا؛ بدون أي تشاور؛ فهذا ال جيوز؛ البد أن ي

البد  ؟ مصلحة الطفلالتعب عليه؟ أو موضعه مصلحة الطفلمصلحة األب واألم؟ من حيث حضانة الطفل و 

صلحه أن يبقى حىت يتم احلولني أو من امليفطم قبل حولني أو من  مصلحته أن منشاورا يف مصلحته، هل تأن ي



املصلحة أن يبقى بعد احلولني أيضا يعين رمبا يكون حمتاجا إىل الرضاعة حىت بعد احلولني فالبد من التشاور يف 

  ألمر؛ وينظر إىل مصلحة من؟ الطفل .هذا ا

 )) على من؟ على األبوين قبل متام احلولني؛ وجناح اسم ال مبين معها على الفتح فال جناح عليهما وقوله: ((

    . اإلمث)) سبق معناه  جناح (( )) و ليهماع ـ((وخربها باجلار وارور ب

)) ويف  جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروفوإن أردتم أن تسترضعوا أوالدكم فال  مث قال تعاىل: ((

))  آتيتم جئتم؛ و(( اه)) املقصور معن أتيتم )) أن (( آتيتم )) و(( أتيتم )) والفرق بني (( ما أتيتم القراءة: ((

فأتوا  )) باملد؛ وقال تعاىل: (( آت )) (( وآت ذا القربى حقه املمدود معناها أعطيتم؛ قال اهللا تعاىل: ((

)) ومل يقل: آتوا يعين املراد جيئوا؛ فإذا كان مهموزا يعين ممدودا اهلمزة ممدوة فيه فهي  فأتوا )) (( ورة من مثلهبس

 وإن أردتم أن تسترضعوا أوالدكممبعىن أعطى؛ وإن كانت مقصورة فهي مبعىن جاء؛ فهنا يقول اهللا عزوجل: (( 

  )) اخلطاب ملن؟

  للوالدين الطالب:

)) مع أنه قال يف  وإن أردتم ين؟ للمولود له؛ وحينئذ جيب أن تستشكلوا كيف قال: ((كيف للوالد  الشيخ:

نس وإن شئت فقل: إن )) ؟ مولود ومل يقل املولود هلم؟ فيقال: إن املولود اسم ج وعلى المولود له األول: ((

 األمساء املشرتكة اليت تصفال من امسا موصو  تموصول باعتبار أل؛ ألن أل إذا كان صلتها صفة صار املولود اسم 

غريه؛ وحينئذ فإفراد الضمري الراجع إليها باعتبار اللفظ واجلمع إن أردمت باعتبار املعىن؛ طيب ومالحظة إال املفرد و 

جاء ا القرآن وقد ذكرنا آية فيها مراعاة اللفظ مث املعىن مث اللفظ؛  أللقاب املشرتكةهذه ااملعىن واللفظ يف 

  تذكروا؟

  أي نعم  ب:الطال

  ما هي؟  الشيخ: 

ومن يؤمن باهللا ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها سورة الطالق قوله تعاىل: ((  يف الطالب:

  ))  قد أحسن اهللا له رزقا خالدين فيها أبدا األنهار

اعتبار )) كل األار ب ومن يؤمن باهللا ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها األنهار نعم (( الشيخ:

  أيش؟ 

  اللفظ  الطالب:



)) باعتبار اللفظ؛ فهنا أردمت  قد أحسن اهللا له رزقا )) باعتبار املعىن (( خالدين فيها أبدا فظ مفرد ((للا الشيخ:

  اخلطاب للمولود هلم باعتبار املعىن .

  )) ؟ أردتم )) أراد الشيء حيتاج إىل مفعول به فأين مفعول (( أن تسترضعوا أوالدكم ((

  أن وما دخلت عليه  الطالب:

  مصدر مفعول به .تأويل أن وما دخلت عليه يف    الشيخ:

)) منصوبة ويش الذي نصبها ؟ هل تقول: اسرتضع ولده ؟ أو اسرتضع لولده؟ األخري؛ إذا  أوالدكم وقوله: ((

طلب اإلرضاع؛  أين مفعول اسرتضع؟ ألنه اسرتضع حتتاج إىل مفعول يعين ألن معىن اسرتضع أي طلب اإلرضاع،

؟ حمذوف اعضر اإل؛ وأين املطلوب منه الراضع؛ فأوالدكم هو الشخص عفهنا مطلوب منه اإلرضاع لشخص راض

 ابنزع اخلافض؛ وحذف اخلافض هن ة؛ فنعرب أوالد على أا منصوبوتقديره: أن تسرتضعوا مراضع ألوالدكم

التجوز؛ وعلى كل حال فإن مفعوهلا األول حمذوف تعديا من باب  لوضوح املعىن؛ وقيل: إا منصوبة بالفعل

)) أي فال إمث عليكم؛  فال جناح عليكم يعين إن أردمت أن تطلبوا من يرضع األوالد (( التقدير: مراضع ألوالدكم؛

ولكن هل هذا مطلوب؟ أن اإلنسان يطلب مراضع ألوالده؟ أو األوىل أن ال يطلب؟ أو يف ذلك تفصيل؟ فيه 

  اء اهللا ذكره يف الفوائد .تفصيل يأيت إن ش

)) اشرتط اهللا عزوجل أنه ال جناح علينا أن نطلب  فال جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف وقوله: ((

)) اعلم أن  ما آتيتم بالمعروف )) يعين أعطيتم (( إذا سلمتم املراضع بشرط أن نقوم مبا التزمنا به؛ فقوله: ((

قائل: الذي )) قد يقول  إذا سلمتم ما آتيتم )) البد فيها من تقدير؛ ألن (( إذا سلمتم ما آتيتم قوله: ((

)) ؟ ولكن املعىن: إذا سلمتم ما فرضتم إيتاءه، ما فرضتم  إذا سلمتم فما الفائدة من قوله: (( هنعطيه قد سلمنا

 التزمتم به وفرضتموهذي إيتاءه؛ وإمنا عرب بالفعل عن إرادته بفرضه كأنه أمر وقع وحصل يعين كأن هذا األمر ال

       ))  سلمتم ما آتيتم بالمعروفإذا  على أنفسكم من األجرة للمراضع كأنه أمر قد سلم وأويت؛ وهلذا قال: ((

    .))  سلمتم )) متعلق بـ(( بالمعروف ((

ووصفا؛ يكون  ،وجنسا ،وأجال ،قدرا ؛وتسليم األجرة يف املراضع باملعروف أن يكون أيش؟ على حنو ما شرط

بعشرة  ه؛ فمثال إذا قال ترضعيوأجال ،ووصفا ،وجنسا ،قدراأيش قلنا؟ على قدر ما شرط أو على كيفية ما شرط 

أصواع من الرب الطيب حتل يف أول يوم من شهر ربيع الثاين؛ وجب عليه أن يسلم  عشرة أصواع من الرب؛ وهذا 

إذا سلمتم ما آتيتم  ربيع الثاين األجل؛ هذا بقوله: ((أيش؟ القدر واجلنس؛ الطيب الوصف؛ يف أول يوم من 

    )) فال بد أن يكون التسليم باملعروف الذي يعرفه الشرع ويقره ويتعارفه الناس فيما بينهم . بالمعروف



الوقاية؛ ما أكثر ما يأمر اهللا تعاىل بالتقوى يف كتابه ويأمر بالتعاون على الرب والتقوى؛ والتقوى كلمة مأخوذة من 

؛ وأصح ما قوى وهي مصدر، مصدر على وزن فعلى ؛ لكن قلبت الواو تاء فصارت تىويقال: إن أصلها وقو 

قيل يف تفسريها أا اختاذ وقاية من عذاب اهللا بفعل أوامره واجتناب نواهيه، وتصديق أخباره؛ يعين ثالثة أمور: 

لقلنا إن تصديق أخباره داخلة يف فعل أوامره ألن  بفعل أوامره، واجتناب نواهيه، وتصديق أخباره؛ وإن شئنا

تصديق األخبار من الواجبات؛ لكن على سبيل اإليضاح أحسن هي تقوى اهللا عزوجل اختاذ وقاية من عذابه 

اتقوا اهللا واعلموا أن اهللا بما تعملون  ؛ وقوله: ((وتصديق إخباره  بفعل أوامره وترك نواهيه واجتناب نواهيه

)) والعلم بأن اهللا مبا نعلم بصري من تقوى اهللا عزوجل؛ لكن ملا كان من  اتقوا اهللا عطوفة على (()) هذه م بصير

بصري؛ ألنك مىت علمت ذلك خفت من هذا الذي هو بصري  علم هذا العلم أن اهللا مبا تعملمتام التقوى أن ت

)) عام ألن ما اسم  ما تعلمونب دك حيث اك أو يفقدك حيث أمرك ألنه بصري؛ وقوله تعاىل: ((جيبعملك أن 

ظ العامة اسواء كانت أمساء املوصول من األلف اظفلموصول وأمساء املوصول من ألفاظ العموم سواء كانت هذه األ

املشرتكة أو من األلفاظ اخلاصة؛ الفرق بني اسم املوصول اخلاص واملشرتك: اخلاص هو ما يدل على واحد أو 

ي هذه خاص؛ ومن ئصاحلا للجميع؛ فالذي واليت واللذان واللتان والذين والال اثنني أو  مجع؛ واملشرتك ما كان

والذي جاء وما وأن هذه مشرتكة عام؛ فاسم املوصول وإن كان مفردا فهو للعموم؛ انظر إىل قوله تعاىل: (( 

اص )) مع أنه مفرد؛ ألنه صاحل للعموم واخل لمتقونا )) قال: (( بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون

أولئك هم  ((موضوع للمفرد يف األصل؛ لكن االسم املوصول يفيد العموم؛ وهلذا أخرب عنه باجلمع فقال: 

املشرتكة الدالة وضعا على أو صاحلة وضعا األفراد ))  بما تعملون بصير )) لكن هنا الذي معنا (( المتقون

وعمل اجلوارح؛ فإن كان من أعمال اجلوارح  )) يشمل عمل القلوب تعملون بما مفرد واملثىن اجلمع؛ وقوله: ((لل

تعلق به البصر العلمي والبصر النظري إن كان من عمل اجلوارح تعلق به البصر العلمي والنظري؛ كيف العلمي 

نا عمال فإن اهللا ينظر إليه ويراه سبحانه وتعاىل بعينه وكذلك يعلمه بعلمه؛ والعلم بصر مثل ما ملوالنظري ؟ إذا ع

شهود من أعمال مشهودة تعلق املبصري بكذا، بصري بكذا يعين علموا به يعين ذو خربه؛ فما كان من يقال: فالن 

ا البصران العلم والنظر؛ وما كان مسموعا يعين غري مبصر فإنه يتعلق به البصر العلمي؛ فاألشياء اليت نقوهلا من 

اللسان من قوال عبد اهللا؟ فأقوال القلوب وأعملها، أو ال؟ نعم، واليت نقوهلا حىت بالقلوب من العمل كذا يا 

)) شامل لعمل اجلوارح وعمل القلب وعمل اللسان، عرفتم ؟  بما تعملون ؛ وعليه فنقول: إن قوله: ((العمل

وعمل اللسان القول؛ وعمل اجلوارح الفعل؛  ه وخوفه وتوكله وإنابته وما أشبه ذلك؛ؤ فعمل القلب هو حمبته ورجا

 واتقوا اهللا )) والفائدة من ذكر هذه اجلملة بعد قوله: (( بما تعملون بصير ذا كله، ((واهللا تعاىل بصري  ((



الفائدة: التحذير من املخالفة؛ فإنك إن خالفت فإن اهللا بصري بعملك ال خيفى عليه شيء مما تفعله؛ ويف قوله: 

 يؤاخذ بالوسوسة، ال يؤاخذ )) ومل يقل: مبا توسوسون به إشارة إىل أن اإلنسان ال بما تعلمون بصير ((

إن اهللا تجاوز عن أمتي ما حدث به أنفسها ما لم  بالوسوسة وذلك ألن النيب عليه الصالة والسالم قال: (

 ة)) قدمت على متعلقها؛ ألن متعلق تعملون بما )) طيب (( واهللا بما تعملون بصير ) (( تعمل أو تتكلم

فما هي الفائدة من تقدميها؟ نعم؟ نشوف هناك فائدة لفظية وهي مراعاة الفواصل فواصل اآليات   بصريبمباذا؟ 

  )) كما جاءت يف آية أخرى؛  واهللا بصير بما تعملون مع أنه يصلح أن تكون فاصال ((

أجل  بيان اهتمام به ما يقال للحصر وأنه ال يعلم إال ما نعمل، هو يعلم كل شيء؛ لكن منلثانيا: أنه قدم 

العناية به يعين كأن يقال: لو فرض أنه ال يعلم إال ما عملتم لكان ذلك كافيا يف حتذيركم وردعكم عن خمالفته. 

  الدرس القادم ؟ يف الفوائد  نأخذاآلن تأخذون الفوائد أو 

  نأخذ الفوائد الطالب:

  بس اآلية هذه طيب  ...الشيخ:

  يستفاد من هذه اآلية الكرمية فوائد عديدة

           )) ولكن هذا الوجوب ينافيه آخر اآلية والوالدات يرضعن م؛ لقوله: ((األعلى  عأوال: وجوب اإلرضا  

)) وعلى هذا فيتعني الوجوب فيما إذا مل يقبل الصيب  فال جناح عليكم أن تسترضعوا أوالدكم وإن أردتم ((

  جيب، جيب اإلرضاع .ثديا غري ثدي أمه أو مل جند مرضعة سوى أمه؛ ففي هذه احلال 

ألن اهللا أمر األم أن ترضع مع أن ياولد  ومن فوائد اآلية الكرمية: أن اهللا عزوجل أرحم خبلقه من الوالدة بولدها؛

فطرا وما جبلت عليه تستلزم اإلرضاع؛ لكن هذا ألن رمحة اهللا أعظم من رمحة األم لولدها وقد مر علينا قوله 

)) قلنا إن هذه اآلية تدل على أن اهللا أرحم بأوالدنا منا؛ وهلذا جعلنا  دكميوصيكم اهللا في أوال تعاىل: ((

  أوصياء عليهم نعم .

 عبارةأن متام الرضاع يف احلولني، أو ب يف الرضاع أن ال ينقص عن حولني؛ أو األصلومن فوائد اآلية الكرمية: أن 

  )) . ين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعةحول احلولني؛ الدليل ؟ قوله: (( ببلوغأن متام الرضاعة  ثانية 

)) ومن ذلك نريد مثال  حولين كاملين حتمال؛ لقوله: ((اال هومن فوائدها: توكيد اللفظ إذا كان ميكن أن يدخل

)) لئال يتوهم واهم يف تلك العشرة الكاملة أن تفريق الثالثة والسبعة يقتضي أن  تلك عشرة كاملة آخر ؟ ((

)) حىت ال يقول قائل:  وكلم اهللا موسى تكليما يكون كل عدد منفردا عن اآلخر؛ ومنها أيضا قول اهللا تعاىل: ((

  إن املراد بالكالم جمازه .



             ا يقتضي عطفه؛ من أين نأخذ؟ من قوله:ومن فوائد اآلية الكرمية: أنه ينبغي استعطاف املخاطب مب

ولدها ما هو ولد غريها؛ فيكون هذا يف أيش؟ استعطاف املخاطب مبا يقتضي  ألنه يعين ترضع  ))أوالدهن  ((

)) ما قال: ما ضل حممد، قال:  والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم عطفه على الشيء؛ ومثاله قوله تعاىل: ((

)) وكان جيب عليكم وهو صاحبكم  ما ضل صاحبكم ي تعرفونه وتعرفون أمانته وصدقه (()) الذ صاحبكم ((

  أن تكونوا أول مصدق به، وأول قابل ملا يقول .

))  لمن أراد أن يتم ومن فوائد اآلية الكرمية: أنه جيوز النقص عن احلولني لكن بعد التشاور والرتاضي؛ لقوله: ((

واجب إذا كان ذلك  الناقصلق على إمتام الناقص وعلى إمتام الكامل؛ فإمتام ولكن جيب أن نعلم أن اإلمتام مط

) هنا ما يقول إمتام كمال، هذا إمتام واجب؛  وما فاتكم فأتموا الناقص واجبا كقوله صلى اهللا عليه وسلم: (

)  مة تامة تامةمن صلى في قباء فله أجر عمرة تا وتارة يكون املقصود إمتام الكمال مثل ما جاء يف احلديث: (

  لمن أراد أن يتم  هل املراد متام الكمال ؟ وإال كمال الوجوب؟ ( اهذا املراد متام أيش؟ متام الكمال؛ هن

نه متام الكمال وإال لو كان متام الوجوب ملا يكن لإلنسان فيه خيار، وإال ؟ آخر اآلية يدل على أ))  الرضاعة

  ....ال؟ طيب 

  لمن أراد أن يتم فوائد اآلية الكرمية: الرد على اجلربية؛ من أين نأخذها؟ إثبات اإلرادة من قوله: (( ومن

اختياره، إرادته وقوته؛ يقولون: اإلنسان ما له إرادة وال له قدرة )) واجلربية الذين يسلبون اإلنسان إرادته و  الرضاعة

  يتحرك ارتعاشا وبني الذي يتحرك اختيارا . إمنا هو جمبور على عمله؛ فال يرون فرقا بني الذي

)) وإن كانت هذه الفائدة  وعلى المولود له ومن فوائد اآلية الكرمية : أن الولد هبة للوالد ال لألم؛ لقوله: ((

متشي على رجل واحدة كانت شبيهة باآلدميني أو على رجلني كانت شبيهة لدواب األرض يعين ما هي الذكاء 

قوله لقول عرج العلماء استنبط أن هذه اآلية تدل على أن الوالد موهوب له؛ على كل حال  القوية؛ إمنا بعض

) والشك أن الولد ملك لوالده، هو وماله؛ وهلذا كما أن للوالد  أنت ومالك ألبيك النيب صلى اهللا عليه وسلم: (

ده عن مصاحله لو أن لولد ويصفيما ال يضر اأن يأكل من مال الولد ما ال يضره وال حيتاجه فله أن يستخدمه 

أنت ومالك  (  وجيب على الولد أن يطيع فإن مل يفعل أجرب على ذلك؛ لقوله صلى اهللا عليه وسلم: هيستخدم

  ) . ألبيك

  ؛ ميكن ؟ من أين نأخذها ؟ كيف  ومن فوائد اآلية الكرمية: أنه قد يكون للشيء الواحد سببان

  )) نوكسوته نله رزقه دو ولموعلى ال من قوله: (( الطالب:

  كيف؟  الشيخ :



  زوجة ؟ غري؛ وإن كانت  يكون الرضاعة بسبب الزوجيةالرضاعة إذا كانت زوجة  الطالب:

  ...: الطالب

أسباب متعددة ولو كان شيئا  وج هلا سببان؛ والشيء قد يكون لهإذا الرزق والكسوة هنا يف اليت مع الز  الشيخ : 

وكابن العم الذي هو زوج، وكابن العم الذي هو  واحدا كالفقري مثال والغارم وما أشبه ذلك يأخذ بالفقر والغرمة

كذا؟ طيب إذا ختلف أحد السببني بقي حكم السبب  رابة والولدوالقزوج ومعتق يأخذ ألسباب ثالثة: للزوجية 

لزوجية ألا والكسوة ال لكان هلا الرزق ولدها  تطيع زوجها وهي ترضع  ناشز الاآلخر؛ فلو فرض أن هذه املرأة 

  .لرضاعة كن لول زناش

  ة أصبح الرضاع عدمي التأثري ؟ يق والكسوة هو الزوجز ر فإن قلت: إذا كان سبب ال

   واحدة؛قلت: ال؛ ال يصري عدمي التأثري؛ ألننا قلنا إذا ختلف اإلنفاق بالزوجية وجب بالرضاعة هذه 

كانت ترضع ما ال يرتتب لو كانت ال ترضع؛   إذا ثانيا: أنه رمبا يرتتب عليها، أو يرتتب هلا من الطعام والكسوة 

املرضع رمبا حتتاج إىل غسل ثياا دائما من الرضاعة وحتتاج إىل زيادة طعام وشراب ورمبا يقال إنه البد أن تطعم 

 أو ال؟ يكون له تأثري يعين ال ميكن أن يتساوى من كل وجه الطعام هذا الطعام املعني؛ فحينئذ يكون له تأثري

والرزق والكسوة للزوجية مع إطعام والرزق والكسوة مباذا؟ باإلرضاع؛ وعلى هذا يتمم هذا من هذا ويكون لآلية 

  معىن .

  )) . هن بالمعروفرزقهن وكسوت )) (( بالمعروف العرف بني الناس؛ لقوله: ((من فوائد اآلية الكرمية: اعتبار و 

 ؛ وإن سكت عنهه فإن قدر الشيء بالشرع ألغي العرفعروف وجب اعتبار امل ومعلوم أنه إذا نص الشرع على

ع األمر إىل العرف وهذا واضح وال ال؟ ار اعترب العرف؛ فاملراتب ثالثة: إما أن يقدر على العرف نصا ويرد الش

الشرع فال عربة بالعرف؛ وإما أن يسكت، يوجب ويسكت فريجع يف ذلك إىل العرف ؛  بواضح؛ وإما أن يقدره 

مثال الذي قدره الشرع وال عربة فيه للعرف زكاة الفطر، زكاة الفطر صاع من طعام؛ من احلكمة فيها أا كذا 

صاع ؛ هل نقول نزيد الصاع للكفاية ؟ ال الطعمة للمساكني فإذا قدر أن صاحب البيت ما يكفيه هو وعائلته 

ال، كيف؟ مقدر بالشرع نعم هذا مقدر بالشرع، الشرع مل يقل أطعموهم يف هذا اليوم، قدر صاع؛ كما أنه لو زاد 

صاعا على نفقته وعياله نقصره أو ال؟ ما نقصره نعم؛ وأما ما جاء به الشرع ولكنه أطلقه فهذا كثري نعم؟ مثل: 

قدر بالشرع؛ السفر على قول؛ واحلرز، )) م من حيث سكنتم )) هنا لكن (( يث سكنتمأسكنوهن من ح ((

حرز األموال هذا مل يقدره الشرع، واحلرز معترب يف عدة مواضع منها: السرقة والوديعة، الوديعة يراعى فيها احلرز 

طيتك كيس من الذهب يعين لو أين أعطيتك شيئا وديعة جيب عليك أن حتفظه مباذا؟ يف حرز مثله؛ فأنا أع



  .......؛ هل وضعتها يف احلرز؟ قال: ال هذا حرز، هذا حرز الكيسذهبت أنت ووضعتها يف حوش الغنم

رز حسب العرف اسأل أي واحد هل صرة احلويعترب هذا حرزا؛ لكن  وجيب الشاة وضعها يف احلظرية اآلن

؛ إذا يرجع يف ذلك إىل أيش؟ إىل العرف؛ كان الذي جيعل فيه كيس الفحم؟ ويش يقول ؟ الاملالذهب جتعل يف 

ما ميكن يتغري؛ وما نص الشرع على اعتبار العرف فيه فيؤخذ  الشرع إذا ثالثة؛ ما عني شرعا فهو تبعفاملراتب 

  بالعرف إتباعا للنص؛ وما سكت عنه الشرع يرد فيه إىل العرف نعم .

املعترب حال الزوجة ال حال الزوج؛ ألن اهللا أضاف الرزق )) أن  رزقهن وكسوتهن ((ومن فوائد اآلية الكرمية: 

ا كان الزوج كسوة اليت تصلح ملثلها؛ وعلى هذا فإذالوالكسوة إىل الزوج؛ فكأنه قال: الرزق الذي يصلح ملثلها، و 

نفقة غين؛ ملاذا؟ نفقة غين وكسوة غين البد وإىل هذا ذهب بعض أهل العلم؛ وذهب  فقريا وهي غنية يلزمه

لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه  ن من أهل العلم إىل أن املعترب حال الزوج واستدل بقوله تعاىل: ((آخرو 

)) من  رزقهن ) وأجاب عن اآلية بأن قال: (() رزقه فلينفق مما آتاه اهللا ال يكلف اهللا نفسا إال ما آتاها

ل بعض أهل العلم: بل نعمل باآليتني مجيعا؛ )) من أمثالكم؛ وذا جتتمع اآليتان؛ وقا وكسوتهن أمثالكم، و((

فنقول: املعترب حال الزوج والزوجة، املعترب حال الزوج والزوجة مجيعا؛ إن كانا موسرين فنفقة موسر وإن كانا 

  معسرين فنفقة معسر؛ وإن كان أحدمها فقريا واآلخر غنيا واحد ونصف، كم نصفه؟

  ثالثة أرباع الطالب:

ط، نفقة املتوسط؛ إذا كان الزوج فقري وهي غنية؛ أو الزوج غين وهي فقرية فيعترب نفقة إذا فيجعل متوسالشيخ: 

ما عنده شيء نقول يلزمك نفقة متوسط ألن الزوجة غنية واآلن فقري متوسط بني الغين والفقري؛ وإن كان الزوج 

الصحيح أن املعترب حال  حنن نقصنا من حقها بعض الشيء ألنك فقري ومجعنا بني حالتيكما، عرفتم اآلن؟ نعم

حق يتبع؛ أالزوج وهو مذهب الشافعي وإن كان مذهب احلنابلة على أن املعترب حال الزوجني مجيعا؛ لكن احلق 

  )) من أمثالكم وال يف اآلية إشكال. رزقهن وكسوتهن فاملعترب حال الزوج ويكون معىن قوله هنا: ((

  ؟...:الطالب

  ....نعم  الشيخ:

)) من فوائد اآلية الكرمية أن العرف له  وكسوتهن بالمعروف قال اهللا عزوجل: (( )) المولود لهوعلى  لقوله: ((

  اعتبار بالشرع.

)) يعين إال ما  ال تكلف نفس إال وسعها ومن فوائدها أن اهللا عزوجل ال يكلف نفسا ما ال تطيق؛ لقوله: ((

  تطيق .



بعباده، وأنه سبحانه وتعاىل ال يكلفهم إال ما يطيقون؛ يعين  ويتفرع على هذه الفائدة : بيان رمحة اهللا عزوجل

  )) يعين: إال طاقتها . إال وسعها معىن ((

  )) . وال مولود له بولدها )) وهذا ي (( ال تضار والدة بولدها ومن فوائد اآلية: حترمي املضارة؛ لقوله: ((

  فاد منه العموم؟ولدها والوالد يف ولده ؟ أو يست معوهل هذا خاص بالوالدة  

نقول: والشك أن سياق اللفظ خاص؛ لكن املعىن يقتضي العموم كما تشهد لذلك األدلة (من ضار ضار اهللا  

   به) و(ال ضرر وال ضرار) .

  )) . وعلى الوارث مثل ذلك ومن فوائد اآلية الكرمية: وجوب النفقة على الوارث للمولود؛ لقوله تعاىل: ((

وهي الرتاضي والتشاور؛ لقوله  جيوز لألم أن تفطم الولد قبل متام احلولني لكن بشروطومن فوائدها أيضا: أنه 

  )) . فال جناح عليهما تعاىل: ((

قبل احلولني إال بعد الرتاضي  واومن فوائد اآلية الكرمية: عناية اهللا عزوجل ؤالء الرضع؛ وأنه ال ميكن أن يفصل

  )) . فصاال عن تراض منهما وتشاورفإن أرادا  والتشاور لآلية الكرمية: ((

ومن فوائد اآلية: أنه ال يكفي املراضاة بني الزوجني يف الفطام؛ بل البد أن يكون هذا بعد التشاور والرتاجع يف 

 األمر حىت إذا تبينت املصلحة للطفل أقدم على ذلك؛ فلو أا قالت لزوجها: أترخص يل أن أدع الرضاع بقية

؛ لكن ما فيه تشاور؛ البد أن يقول: ننظر يف املوضوع ويتشاورا ويرتاجعا يف فهذا تراضياحلولني ؟ فقال: نعم؛ 

  املصلحة حىت يتم األمر.

فإن أرادا  وهل يؤخذ منه أن اهللا أرحم باإلنسان من أمه وأبيه ؟ نعم لعناية اهللا سبحانه وتعاىل بذلك بقوله: ((

    )) . فصاال عن تراض منهما وتشاور فال جناح عليهما

وإن أردتم أن تسترضعوا  لولده املراضع؛ لقوله تعاىل: ((ومن فوائد اآلية الكرمية: جواز اسرتضاع اإلنسان 

  )) . أوالدكم فال جناح عليكم

  وهل يشرتط إذن األم يف ذلك ؟ نعم؟ ظاهر اآلية



لو أن األم طلبت أن ترضعه وقال األب ترضعه غريك؛ فهل جيرب األب على موافقة األم؟ اجلواب: نعم؛ ألن اهللا 

)) فبدأ بالوالدات؛ وألن لنب األم غالبا أنفع؛ وألن األم أشفق؛ وألن ذلك  والوالدات يرضعن أوالدهن يقول: ((

  أدعى إىل التعاطف بني األم وولدها .

لو طلبت عليه األجرة أكثر من غريها فهل يلزمه دفع األجرة؟ ال، ال يلزمه دفع األجرة؛ واملراد إذا كانت يف  ولكن

فصلة عنه وهذا القول الثاين؛ أنتم فامهني هذا؟ ألن فيه رأيان ألهل العلم؛ ألن نحباله على قول؛ أو إذا كانت م

  األجرة ولو كانت مع الزوج؛ رأي األول: أن لألم أن تطلبالفيه ألهل العلم رأيني: 

  بلغ كما سبق.  رجحوالثاين: أنه إذا كانت مع الزوج فليس هلا إال النفقة وهذا هو القول األ 

إذا سلمتم ما آتيتم  ؛ من أين يؤخذ؟ من قوله تعاىل: ((للمعاوضةومن فوائد اآلية الكرمية : وجوب دفع العوض 

أعطوا األجير أجره  فع األجرة فإن هذا حرام؛ ويف احلديث: (ال تد مث)) وأما أن تسرتضع لولدك؛  بالمعروف

أن اهللا قال: ثالثة أنا خصمهم يوم  ) وقال النيب عليه الصالة والسالم فيما يرويه عن اهللا: ( قبل أن يجف عرقه

فأكل ثمنه؛ ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه  حرا ورجل باع ؛القيمة رجل أعطى بي ثم غدر

  . ) أجره

ومن فوائد اآلية الكرمية: أنه جيب على اإلنسان تسليم العوض باملعروف ـ أي بدون مماطلة، وبدون نقص ـ؛ ألن 

   إذا سلمتم ما آتيتم  هذا هو املعروف الذي يتعارفه الناس بينهم ويعرفه الشرع ويقره؛ لقوله تعاىل: ((

  )) . بالمعروف

در، أو سوى ما قدره هو إذا وافق عليه املستأجر، ال يلزم املستأجر ومن فوائدها: أنه ال يلزم األجري سوى ما ق

  )) . إذا سلمتم ما آتيتم أكثر مما قدر إذا مما قدر أو مبا جرى بينه وبني املؤجر؛ لقوله تعاىل: ((

يزاد يف  يف األشياء وال يغاىلفلو أن املستأجر طلب منه أن يزيد يف األجرة بعد متام العقد فإنه ال يلزمه حىت ال 

   املؤن ما دام اتفقوا على شيء فال يلزمه سوى ما اتفقوا عليه .

)) وما أكثر ما يأمر اهللا تعاىل بالتقوى؛ ألن  واتقوا اهللا ومن فوائد اآلية الكرمية: وجوب تقوى اهللا؛ لقوله: ((

  عليها مدار الدين كله؛ إذ أن التقوى: اختاذ وقاية من عذاب اهللا بتصديق خربه وامتثال أمره واجتناب يه .

  واعلموا أن اهللا بما تعملون  ومن فوائد اآلية الكرمية: وجوب اإلميان بصفات اهللا عزوجل؛ لقوله تعاىل: ((

  )) . بصير

  واعلموا أن اهللا بما تعملون   ومن فوائدها: التحذير من خمالفة اهللا؛ ألنه بعد أن أمر بالتقوى اهللا قال: ((

  )) . بصير



  . وما اسم موصول عام  )) واعلموا أن اهللا بما تعملون بصيرومن وفوائدها: عموم علم اهللا؛ لقوله: (( 

))  وإن أردتم ))؛ (( آتيتم )) وقوله أيضا: (( بما تعملون (( ومن فوائد اآلية: الرد على اجلربية؛ لقوله تعاىل:

  فيها عدة شواهد ترد على اجلربية الذين يقولون: إن اإلنسان جمرب على عمله ليس له إرادة فيه .

ن البصري ذكرنا أن له معنيني: أل))  بصير هل يستفاد من اآلية الكرمية إثبات البصر هللا ؟ نعم؛ من قوله: ((

   البصري مبعىن الذي يبصر املرئيات؛ والبصري مبعىن العليم .

  )) والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن مث قال اهللا تعاىل: ((

))  يتوفون مبين على الفتح يف حمل رفع؛ ومجلة: (( أ، اسم موصول مبتدأ)) مبتد الذين أوال إعراب اآلية ((

))، وفيها إشكال حيث مل  الذين )) خرب (( يتربصن صلته، صلة املوصول البد للموصول من صلة؛ ومجلة: ((

)) ؛  الذين )) ما فيها ضمري يعود على (( يتربصن بأنفسهن يوجد رابط يربطها باخلرب؛ ألن قوله تعاىل: ((

واخلرب؛ فقال بعضهم: والذين يتوفون  أيف كيفية الربط بني املبتد فاختلف الناس يف تقدير هذا يف تقدير اخلرب، أو

           ؛ وعلى هذا فيكون الضمري يف  منكم ويذرون أزواجا بعدهم يرتبصن، ويذرون أزواجا بعدهم يرتبصن

ويذرون واخلرب؛ وقال بعضهم: تربص ، وأزواج الذين يتوفون منكم  أهو الرابط الذي يربط بني املبتد )) بعدهم(( 

شيئا مقدر؛ أي وأزواج الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يرتبصن؛ هذان وجهان؛ أ زواجا يرتبصن؛ فجعل املبتدأ

يرتبصن؛ أو ويذرون أزواجا  مولكن األول أيسر من الثاين، األول أيسر والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا بعده

)) أربعة إعراا نائبة مناب الظرف؛ ألنه  ربعة أشهر وعشراأ يرتبصن بعدهم أربعة أشهر وعشرا؛ أيضا قوله: ((

األيام حيث غرر الليايل ألن الليايل هي األيام ب؛ وعرب عنها عن )) أي عشر ليال عشرامضافة إليه ؛ وقوله: ((

)) خماطبا فال جناح عليكم)) مل يقل: فال جناح عليهن، بل قال: (( فال جناح عليكم إا قبلها؛ وقوله: ((

)) بضم الياء ومل  يتوفون )) قال: (( والذين يتوفون منكم الرجال ألم أولياء النساء؛ نعود اآلن إىل املعىن ((

تويف مبعىن قبض احلق وافيا؛ وقال: توفيت حقي منه أي قضيته وافيا؛ ل: يتوفون؛ ألن اإلنسان متوىف؛ وايقل

    .هواإلنسان متوىف؛ ألنه يقضي أجله يف الدنيا مث تقبض روح

)) بالبناء للمجهول؛ من الذي يتوىف؟ ورد يف القرآن على ثالثة أوجه: فمرة أضيف إىل اهللا؛  يتوفون وقوله: (( 

اهللا يتوفى األنفس  ومرة أضيف إىل ملك املوت؛ ومرة أضيف إىل الرسل الذين هم املالئكة؛ قال اهللا تعاىل: ((

يتوفاكم  قل وفاة إىل من؟ إىل اهللا؛ وقال عزوجل: ((ل)) فهنا أضاف ا حين موتها والتي لم تمت في منامها

حتى إذا جاء أحدكم الموت  )) فأضاف التويف إىل ملك املوت؛ وقال تعاىل: (( ملك الموت الذي وكل بكم

)) فأضاف التويف إىل الرسل؛ واجلمع بني هذه الوجوه الثالثة سهل وممكن؛ أما إضافة التويف إىل اهللا؛  توفته رسلنا



بأمره؛ وإذا وقع الشيء بأمره فهو الفاعل له؛ كما يقال: بىن عمرو بن العاص مدينة الفسطاط ، بىن عمرو فألنه 

بيده؛ ولكنه بنيت بأمره؛ وكذلك تقول: بىن امللك قصرا مشيدا أي أمر ببنائه؛ فوقعت  اهابن العاص؛ هو ما بن

ني ملك املوت: فالرسل مجع وملك املوت مفرد؛ إضافة التويف إىل اهللا ألن ذلك بأمره؛ وأما اجلمع بني الرسل وب

واجلمع بينهما بني اآليتني: أن مللك املوت أعوانا يساعدونه ويسوقون روحه من أسفل البدن إىل احللقوم مث يأيت 

يها املالئكة مالئكة الرمحة أو مالئكة العذاب؛ عطقول: إن ملك املوت يقبض الروح ويملك املوت ويقبضها؛ أو ن

  )) . يتوفون منكم ت اآلية الكرمية هنا بين الفعل هنا للمجهول ((وهلذا بني

 إنه يصح ومعىن توىف أجله املقدر هل يصح يف غري القرآن أن نقول: فالن توىف ؟ بالبناء للفاعل ؟ قال بعضهم:

   له أي استوفاه؛ كأنه حق له فاستوفاه نعم .

يا أيها الناس قد جاءكم  مجيعا؛ ألن اهللا يقول: (()) اخلطاب ملن ؟ اخلطاب للناس  يتوفون منكم وقوله: ((

  خطاب يف القرآن فإا للناس مجيعا نعم .لل كاف)) وعلى هذا فكل    برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا

)) مجع زوج وهو من عقد له النكاح من  أزواجا هم أزواجهم؛ و((ء)) أي يرتكون ورا ويذرون أزوجا وقوله: ((

على أن الرجل يقال  امرأة؛ الرجل يقال له زوج واملرأة يقال هلا زوج إال أن الفرضيني رمحهم اهللا اصطلحوارجل أو 

)) نكرة فيشمل الصغرية  يذرون أزواجا له زوج واملرأة يقال هلا زوجة من أجل التمييز بينهما يف التمثيل؛ وقوله: ((

كالسرية، وأم الولد؛ فإنه  وخيرج ا من ليست بزوجة كذال ا؛والكبرية، واحلرة واألمة؛ واملدخول ا وغري املدخو 

تت منه بولد فإنه ال أها و ؤ إذا مات السيد عن أمته فال تدخل يف اآلية الكرمية؛ ولو مات عن أم ولده اليت كان يط

  ))  اجاو أز  يدخل يف اآلية الكرمية؛ ألن اهللا يقول: ((

)) وهذه ليست بزوجة؛  أزواجا تدخل يف اآلية؛ ألن اهللا يقول: ((ولو عقد عن امرأة عقدا غري صحيح فإا ال 

لصالة مث مات فإا ال تدخل يف هذه اآلية ما عليها عدة؛ لكن إن كان لرك امرأة وهو ال يصلي تعلى افلو عقد 

؛ إذ أن هذا العقد ليس بصحيح، باطل.ةغري زوج اقد وطئها فعليها استرباء فقط؛ ملاذا؟ أل   

يعين ينتظرن ؛ ألن تربص مشتملة يف حروفها األصول على الراء )) يتربصن(())  يتربصن بأنفسهن (وقوله: ( 

يتربصن  والباء والصاد؛ فهي موافقة ملادة صرب؛ وهلذا كان معىن الرتبص احلبس ومعىن الصرب احلبس؛ وقوله: ((

املرأة بطبيعتها تطلب النكاح؛ فقال اهللا : وإمنا قال تربص بنفسها؛ ألن  ؛)) أي ينتظرن، تنتظر بنفسها بأنفسهن

نفسك، هون على نفسك وما أشبهها؛ وأما قول من قال: ب تظري مثل ما أقول: أرفق ال تربصي بنفسك يعين ان

الباء وجعل معىن اآلية: يرتبصن أنفسهن؛ فزيدت  )) زيدت فيه يتربصن )) توكيد للفاعل يف (( أنفسهن إن ((

ألن األصل عدم الزيادة؛ وألن مثل هذا الرتكيب شاذ يف اللغة العربية؛ وعلى هذا  الباء؛ فهذا ليس بصحيح؛



)) عشرا  أربعة أشهر وعشرا )) أي ينتظرن بأنفسهن فال يعجلن؛ (( يتربصن بأنفسهن فاملعىن الصحيح ((

وجل يف  اهللا عز؛ بل عشرة أيام لكن يعرب عن األيام بالليايل؛ وهلذا قال رة أيام أو عشرة ليال ؟ عشر ليالعش

يوم  )) اقرأ اآلية أنا نسيتها؟ (( إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إال يوما )) ( إن لبثتم إال عشرا سورة طه: ((

يتخافتون بينهم إن لبثتم إال عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ  ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا

)) يعين عشرة  وعشرا العشر هنا األيام؛ فهنا قوله: ((أن املراد بفتبني  )) يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إال يوما

  أيام؛ لكن قال أهل اللغة: إم يعربون أي العرب بالعشر بالليايل عن األيام؛ ألا سابقتها .

  د .وهل األربعة أشهر وعشر تعترب باألهلة أو باأليام ؟ فيها خالف سيأتينا إن شاء اهللا تعاىل يف ذكر الفوائ

)) ملاذا اختري هذا العدد ومل يعلق احلكم باألقرب كما يف املطلقات ؟ قال  في أربعة أشهر وعشرا وقوله: ((

بعض العلماء: اختري هذا العدد ألن أقل ما ميكن أن يتحرك فيه اجلنني أربعة أشهر؛ وزيدت العشرة لالستثبات؛ 

؛ ملاذا؟ ألن املرأة املتوىف عنها ضعف هذا التعليلهكذا ذكره بعض أهل العلم؛ ولكنك عند التأمل يتبني لك 

كن أن حتمل؛ وقد تكون كبرية آئسة من احلمل، أليس كذلك ؟ مث إن االحتياط زوجها قد تكون صغرية ال مي

قبل هذه املدة، أليس كذلك؟ ميكن العلم قبل هذه املدة؛ فتبني ذا  ميكن العلم برباءة الرحم بأربعة أشهر وعشر

يف اجلاهلية تبقى املرأة حوال كامال يف العدة  واشيء آخر؛ وعندي واهللا أعلم أن احلكمة هو أنه ملا كانأن احلكمة 

شعر حيط هلا بيت صغري البعد موت زوجها؛ وأين تبقى ؟ تبقى يف حشو بيت يف بيتها يعين معناها البيت من 

بأس لكي ما متوت؛ لكن ما متس املاء أبدا؛  خباء ، يصنع خباء هلا تقعد فيه وال متس املاء أبدا؛ تأكل وتشرب ال

شيء قالوا: ال فارة و إال وتبقى بعرقها ورائحتها وحيضها ونتنها ملدة سنة كاملة؛ فإذا متت السنة أتوا هلا بعصفور 

احليض اثنا عشر مرة  هاكريهة؛ مدة سنة يأتيالرائحة ال" احمشي به فرجك " فقل ما تتمسح بشيء إال مات من 

ا املكان؛ مث إذا مت احلول أتوا هلا ببعرة؛ فأخذت البعرة  ورمت ا؛ ويش الفائدة منها؟ يعين كأا وهي يف هذ

تقول: كلما مر علي فهو أهون من رمي هذه البعرة؛ شف أيش لون هذا ، حكم جائر ـ والعياذ باهللا ـ وسفيه 

والثلث   ثلث حول، وعشرة أيام ثلث شهر؛ ألن أربعة أشهر ربعة أشهره األأيضا؛ فجاء اإلسالم وأبدل احلول ذ

هي مراد اهللا عزوجل فذك من  تكثري؛ فأيت من احلول بثلثه ومن األشهر بثلثها؛ فإن تبينت هذه احلكمة وكان

فضل اهللا؛ وإن مل تتبني فإننا نقول: اهللا أعلم مبا أراد؛ وهذه كغريها من العبادات ذوات العدد اليت ال نعلم احلكمة 

   فيها .

)) أي  جلهنأ )) الضمري يعود على األزواج املتوىف عنهن أزواجهن؛ (( فإذا بلغن )) (( فإذا بلغن أجلهن ((

  مدة العدة؛ وأجل كل شيء غايته أي الغاية اليت تنتهي ا العدة .



)) اخلطاب للناس؛ ومل يقل:  فال جناح عليكم )) (( فال جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف (( 

فال جناح  جناح عليهن كما هو املتوقع، املتوقع أن يقول: فإذا بلغن أجلهن فال جناح عليهن؛ لكنه قال: (( فال

) ملاذا؟ ألن اخلطاب ألولياء النساء؛ فلو أرادت املرأة أن تعمل شيئا حمرما عليها يف هذه العدة لزم وليها ) عليكم

كنها من أن تفعل يف نفسها ما تشاء لكن باملعروف؛ وقوله: أن مينعها؛ وإذا متت العدة فال جناح على وليها أن مي

)) ويش هذا الفعل الذي كان  فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف )) (( أن يفعلن في أنفسهن بالمعروف ((

؛ الفعل هو اإلحداث وهو اجتناب الزينة وكل العدة قضاء ننوعا باألول مث كان جائزا بعد اباألول ممنوعا، كان مم

عوا إىل مجاعها ويرغب يف النظر إليها هذا اإلحداث؛ فما دامت يف العدة فإنه جيب عليها أن تتجنب هذا ما يد

، هذا الشيء؛ فتلبس الثياب اخللقة صح؟ ال، ال؟ طيب تلبس  الثياب ما شاءت من الثياب إال ثياب اجلمال

تلبس ثوبا مجيال؛ ألن هذا يرغب يف النظر نعم؛ يعين هلا أن تلبس الثوب اجلديد، والثوب امللون؛ لكن ال صحيح 

  الشك أنه يرغب. إليها ويدعوا إىل مجاهلا؛ فإن الرجل إذا رأى املرأة متزينة

  تتجنب احللي ؟ 

  نعم  الطالب:

نعم؛ ألن هذا داخل فيما يرغب يف النظر إليها؛ تتجنب التحسني بأنواعه سواء يف اليد أو الرجل أو : الشيخ

  ؟دهن العودتتجنب الطيب بأنواعه؛ كذا؟ إال  لشفتني؛ كذا؟ صح؛ احلناء ؟ نعم؛العني أو الوجه أو ا

  ال، كله ال الطالب:

، بنوع من الطيب وهو ....طيب كل الطيب بأنواعه إال أن الشارع رخص هلا إذا طهرت بشيء من : الشيخ 

شبه واهللا أعلم هذا العود اهلندي هذا أا تطيب به تبخر ألجل إزالة الرائحة اليت بقيت وي  ظفارالقسط أو األ

  بعد احليض؛ طيب تتجنب مشط رأسها؟ 

  الالطالب:

  طيب االغتسال ؟ : ال الشيخ

  ال الطالب:

  ما جتنبه ؟: الشيخ 

  ال الطالب:

هل جيب عليها أن تغتسل يف يوم معني  طيب استعمال الصابون ؟ إن كان مطيبا تتجنبه وإال فال؛ طيب: الشيخ 

 شاءت مع أنه عند العامة يقولون: إا ما تتطيب ما تغتسل إال يوم اجلمعة؛ىت م ت ؟ءشاىت من األسبوع ؟ أو م



؟ نعم؛ الليايل املقمرة جيوز؟ نعم؛ طيب يشاهدها القمر نعم؟  هل جيوز أن تصعد إىل السطح يف الليايل املقمرة

جيوز أن تصعد إىل السطح أو خترج يف صحن البيت يف الليايل املقمرة؛ ألن القمر يشاهدها  الإنه يقول العامة 

حينئذ؛ فالقمر يقولون إنه إنسان بدليل أن له عينني ما أدري ولسانا وشفتني وإال بس؛ عينني وأنفا يقولون له 

  عينني وأنفا؛ ويش يقولون السواد الذي يف القمر حيسبونه عينني.

)) شف حىت بعد انقضاء العدة البد أن يكون ما تفعله يف نفسها يف نطاق املعروف؛  لمعروفبا قوله: ((

واملعروف هو ما يتعارفه الناس ويعرفه الشرع؛ فال خيرج عن املروءة وال عن عادة الناس ذوي املروءة وال خيرج عن 

     جيوز .نطاق الشرع؛ فلو أرادات أن تربج، خترج متربجة متزينة متطيبة قلنا: ال، ال

هذا احلكم فإن  واالفأن خت)) ختم اآلية ذه حتذيرا عن خمالفته؛ يعين احذروا  خبير واهللا بما تعملون مث قال: ((

اهللا مبا تعملون خبري؛ واخلبري هو العليم ببواطن األمور؛ فهو أخص من العليم؛ ألنه مأخوذ من اخلبري باألرض 

لزرع يوضع يف األرض فيدفن وخيفى؛ فاخلبري هو العليم ببواطن األمور ارعة؛ ألن از خابرة املاملواحلرث ومنه 

   وخفاياها.

فيما عرضتم  )) يعين ال إمث وال حرج؛ (( ال جناح )) (( وال جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء((

للناس عموما إال الناس؛ كل خطاب يف القرآن بلفظ اجلمع فهو )) جلميع  عليكم )) ؛ اخلطاب يف قوله: (( به

يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا ما عينه السياق يف القرينة فال بأس؛ ألنه ذكرنا قبل قليل ((

  )) والقرآن نازل جلميع الناس . إليكم نورا مبينا

ة ـ )) فيما أي يف الذي؛ وإن شئت فقل ما نكرة موصوف وال جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء((

من  ((أي يف قول عرضتم به من خطبة النساء؛ ولكن املوصول أوىل؛ والدليل على أنه أوىل أنه بني يف قوله: 

)) التعريض التلويح وأن يأيت بالكالم غري مصرح مبراده يف تصريح وتلويح  عرضتم ))؛ و(( خطبة النساء

مثل أن يقول للمرأة: ....م ال يتبني فيه مراده وتعريض، التعريض والتلويح معنامها واحد يعين يأيت اإلنسان بكال

إين يف مثلك لراغب، أنا أرغب زوجة اليت مثلك، اليت هي مثلك، إنك امرأة يرغب فيك الرجال، وما أشبه ذلك، 

خيطبها ال لنفسه وال أنه تصريح  هإذا انقضت العدة فأخربيين نعم؟ وعلى هذا فقس هذا التعريض؛ هذا ما في

  .انتهى الوقتلغريه؛ لكنه يسمى تعريضا 

األول؛  أبتداملواخلرب خرب  أ)) واجلملة من املبتد يتربصن خربه اجلملة (( أن يرتبصن؛ فيكون هنا تقدير مبتدأزواجه

  )) . . . يتربصن طيب مجلة ((



ها إليه؛ ومسيت خطبة إما من اخلطب مبعىن اخلطبة معناها هو أن يعرض اإلنسان نفسه على املرأة ليتزوجها ويطلب

زوجة لنفسه يكون مقرونا المقرونة بالقول، طلب اإلنسان  الشأن؛ ألن هذا شأنه عظيم؛ وإما من اخلطابة؛ ألا

ين يتكلم خطبة مث يبدي أنه ؛ يعممسألة يأيت اخلاطب إىل املرأة وأهلها وخيطب فيهيف بالقول، حىت لو كانت 

يف وقتنا احلاضر يصدر طلب املرأة خبطبة كتابية يكتب فالن لفالن يذكر ما حيتاج إىل بيانه يف ؛ ورمبا اآلن يرغب

القول املشتمل هي رغبته بيد املرأة؛ ولكن مع هذا يفرقون بني اخلطبة بالكسر وبني اخلطبة بالضم؛ فيكون اخلطبة 

    ة للخاطبعلى الوعظ والتذكري وما أشبه ذلك؛ واخلطبة هي طلب املرأة لتكون زوج

، النساء هنا عامة لكنه يراد ا اخلاصة؛ ] لقهاغ[مايف أحد هنا  )) النساء هذه عامةمن خطبة النساءوقوله: ((

وال جناح فيما عرضتم به من  )) يعين (( زواجاأ قوله: (( ......أو نقول إن أل هنا للعهد العهد الذكري وهو

املتوىف عنهن أزواجهن، واضح؟ وعلى هذا فتكون أل هنا للعهد )) يعين املذكورات وهن األزواج  خطبة النساء

إنا أرسلنا إليكم رسوال شاهدا  الذكري لكن اللفظ جاء بغري اللفظ بل جاء باملعىن خبالف قوله تعاىل: ((

)) هذه اآلية للعهد الذكري لكنها جاءت بلفظ  عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسوال فعصى فرعون الرسول

)) وين املصباح؟ املذكور؛  مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة  وكما يف قوله: ((األول فمعىن

املذكورة إىل آخره؛ هنا النساء عادت إىل األزواج باملعىن؛ فيكون املراد بالنساء هنا من؟ الاليت تويف يعين والزجاجة 

  .عنهن أزواجهن

))  أكننتم )) بدون قول؛ (( أو أكننتم في أنفسكم بالقول؛ (()) أي  فيما عرضتم به من خطبة النساء (( 

ا زوجها؛ ولكن بدون أن )) بأنكم تتزوجون هذه املرأة اليت تويف عنه في أنفسكم أي أخفيتم وأضمرمت؛ ((

  ختربوا أحدا لكن تضمروا. وختربوها أ

عنها زوجها وليست معها أحد هل لإلنسان أن يكن يف نفسها أنه سيتزوجها؟  طيب وإذا كانت امرأة مل يتوف 

نعم ما فيه شك؛ إذا كان جيوز أن خياطبها بصريح اخلطبة فإن إضماره يف قلبه أن يتزوجها من باب أوىل؛ وهذه 

   .......تأيت يف الفوائد  

م وقد سبق لنا أن العلم إدراك الشيء )) كلمة علم مشتقة من العل علم )) (( علم اهللا أنكم ستذكرونهن ((

إدراكا جازما مطابقا، إدراك الشيء إدراكا جازما مطابقا؛ مثل أن أدرك أن هذا مصحف؛ مطابق وإال ال؟ 

؛ إنسان ما يدري عن الشيء و  ل، يسمى جهلخرج بإدراك عدم اإلدراك ويسمى جهمطابق؛ وجازم ؟ نعم؛ 

بل جهل؛ جازما خرج به الشك والظن والوهم؛ فالظن هو ما يرتجح  هذا وهو ما يعرف عنه؛ هذا ليس عنده علم

؛ ذا ؛ والشك متساوي الطرفني ما يف ترجيح هل....يف نفس املرء مع احتمال غريه؛ والوهم هو الطرف املرجوح



يف حبث أصول الفقه وهو غري الشك والظن املوجود يف الفقه؛ ألن اصول الدين وهذا يقوله العلماء يف باب 

ك والظن يف باب الفقه هو ما ينايف اليقني، يعين فاملرتجح ليس بشيء عندهم؛ فلو أن اإلنسان كان على الش

وضوء مث شك هل انتقض وضوءه؛ لكن ترجح عنده أنه انتقض فإنه يعمل ذا الظن وإال ال؟ ال ما يعمل ذا 

ذا الظن ويتوضأ؟ ال؛ ألن  الظن، كان متوضئا وشك هل أحدث أم ال؟ وغلب على ظنه أنه أحدث فهل يعمل

) يعين حىت يتيقن؛ فالظن يف  ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا  الرسول صلى اهللا عليه وسلم قال: (

)) قلنا: العلم  علم اهللا طارئ على املتيقن؛ طيب إذا هنا ((الأحكام العملية ملحق مباذا؟ ملحق بالشك؛ الظن 

هو إدراك الشيء إدراكا جازما مطابقا؛ مطابقا خرج به اجلهل املركب؛ ألن اجلهل املركب يدرك اإلنسان الشيء 

على خالف حقيقته غري مطابق؛ فلو سألنا شخصا وقلنا له: مىت كانت غزوة بدر؟ قال: ال أدري؛ هذا جهل 

مىت كانت غزوة بدر؟ قال: احلمد هللا الذي نصر نبيه يف  ؛ ال يدري جزاه اهللا خريا؛ ولو سألنا شخصا آخربسيط

يوم بدر ومساه يوم الفرقان، وأنزل فيه آيات عديدة من القرآن، كانت غزوة بدر يف السنة اخلامسة من اهلجرة يف 

 هالاجلهذه اخلطبة ؟ نعم؛ أيه هذا جهل وجهل مركب وما أكثر منق ربيع األول؛ أيش جهل هذا؟ مركب؟ ولو 

  أو اجلاهل البسيط ؟  هوأسوأ حاال  ماني وإن كانوا فصحاء؛ إذا نقول هذا جهل جهل مركب؛ أيهركبامل

  ل البسيطاجلاه الطالب:

: جهل بالواقع، أسوأ حاال يا أخي؟ اجلاهل املركب؛ أليش؟ ألن جهله مركب من جهلني ل البسيطاجلاه الشيخ: 

ظن بأنه عامل وليس بعامل فقد جهل نفسه وجهل بالواقع أيضا؛ وهلذا مساه العلماء  نفسه وجهل بنفسه؛ وعند

جهال مركبا؛ طيب سألنا ثالثا وقلنا: مىت كانت غزوة بدر؟ فقال: أظنها إما يف الثانية أو يف الثالثة، هذا جاهل 

جازما ملا قال: الثانية صحيح شاك ما أدركها إدراكا إال أنه ك صح وإال ال؟ الكن عنده نوع من العلم إال أنه ش

ثانية أو يف الثالثة؛ طيب اهللا عزوجل علمه حميط بكل شيء أزال يف الشك هل هي  هالثانية؛ لكن عنديف هي 

يعين أزال فيما مضى وأبدا فيما يستقبل ويدخل فيهما احلاضر؛ ألن احلاضر اللحظة  وأبدا؛ أيش معىن أزال وأبدا ؟

ذي بعده؟ مستقبل، وهي نفسها ال تتقسم هي إما حاضر وإما مستقبل وإما اليت قبل حلظة اآلن ماضي وال

ماضي لكنها بلحظة تنقسم؛ على كل حال اهللا عزوجل عامل وعلمه حميط بكل شيء أزال وأبدا؛ واعلم أن علم 

  اهللا عزوجل مل يسبق جبهل؛ وال يلحقه نسيان وال نقص يف الشمول واإلظهار؛ فتحاط بكل شيء علما؛

)) بالقول أو بالقلب؟ ما مجيعا، يذكرها اإلنسان بقلبه ويذكرها اإلنسان  علم اهللا أنكم ستذكرونهن ((ومنها  

؛ أو يذكر ذلك ةبلسانه، يذكرها مثال إلخوانه، ألبيه، البنه، لصديقه، وما أشبه ذلك بأنه يرغب أن يتزوج فالن

  .بقلبه، يذكر ذلك بقلبه ويف نفسه



وال جناح عليكم فيما عرضتم به من  )) هذا معطوف على قوله: (( ستذكرونهن ولكنعلم اهللا أنكم  (( 

   )) قوله:  ولكن ال تواعدوهن سرا إال أن تقولوا قوال معروفا )) ؛ (( خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم

؟ حذف النون؛ )) ي؛ ويش الدليل ولكن ال تواعدوهن خرب؟ ي؟ نعم؛ (( إال)) هذا ي و  ال تواعدوهن ((

فعال اخلمسة إذا حذفت النون فالبد من ناصب أو جازم وإن كان قد حتذف كثريا مع نون األألن تواعدون من 

واهللا ال  الوقاية؛ وقد حتذف أيضا ولكن ليس بكثري مع عدم نون الوقاية؛ قال النيب عليه الصالة والسالم: (

) ومل يقل: ال تدخلون مع أا نافية  ال تدخلوا الجنة ال: () ق تدخل الجنة حتى تؤمنوا وال تؤمنوا حتى تحابوا

  مع أا نافية ولست بناهية؛ طيب . )) ومل يقل: وال تؤمنون وال تؤمنوا هذه؛ ((

  اإلعراب كيف يا شيخ؟ الطالب:

  مرفوع بثبوت النون احملذوفة للتخفيف نعم.مضارع نقول اإلعراب ال نافية تدخل فعل  الشيخ:

)) ذكر املفسرون كثري منهم أن السر من أمساء النكاح  سرا )) كلمة (( ولكن ال تواعدوهن سرا طيب قال: ((

أي ال تواعدوهن نكاحا، وقالوا: إن السر من أمساء النكاح؛ ألنه يقع بني الرجل وامرأته سرا؛ وقال بعض العلماء: 

ذا ي عن السر فالعالنية من باب أوىل؛ )) أي فيما بينكم وبينهن، فيما بينكم وبينهن؛ وإ ال تواعدوهن سرا ((

نكاح صار مفعوال ثانيا، أي ال تواعدهن نكاحا؛ ال)) هو  سرا وخيتلف اإلعراب بناء على قولني؛ فإذا قلنا: إن ((

يعين وعدا سرا؛ وأيا كان  مطلقمفعول وإذا قلنا: إن السر ضد العالنية واملعىن ال تواعدوهن وعدا سريا صارت أو 

   إا فإن اهللا عزوجل ينهى أن يصرح للمرأة بعدة النكاح .

)) هذه أداة استثناء ؛ ولكن هل االستثناء هنا منقطع أو متصل؟ إن   إال )) (( إال أن تقولوا قوال معروفا (( 

إن قدرت إال مبعىن لكن  مبعىن لكن فهو منقطع؛ وإن كانت مبعىن إال فهو متصل؛ هذا من حيث التقدير؛ تكان

فهو منقطع؛ وعالمة أخرى معنوية وهي أنه إذا كان ما بعدها من جنس ما قبلها فهو متصل؛ وإذا مل يكن من 

سرا؟  ة)) هل هو من جنس ما قبله؟ من املواعد إال أن تقولوا قوال معروفا جنسه فهو منقطع نعم؟ طيب هنا ((

ملعروف، وإال ال؟ إذ أن القول املعروف هو التعريض دون التصريح سرا ليست من القول ا ةأليش؟ ألن املواعد

نعم؟ وإذا كان متصال؛ لكن ال يصح هنا متصال؛ ألن ما بعدها ليس من جنس ما قبلها؛ وعلى هذا فتكون 

ال؛ إال يكون االستثناء هنا منقطعا؛ النحويون ميثلون لالستثناء املنقطع بقوهلم: قام القوم إال محارا؛  هنا تثناءساال

  محارا، صحيح هذا التمثيل ؟

  نعم الطالب:

  ويش السبب؟   الشيخ:



  ليس من جنسه  الطالب:

   ليس من جنسه وإال ال؟ نعم؛ وإمنا يأتون ذا الشيخ:



العبودية؛ إن كان املراد إن عبادي املخلصني ليس لك عليهم سلطان؛ فاالستثناء  تفسري حسبمتصل ؟ أيه ..

   إن كل من في السموات واألرض إال آتي الرحمن  منقطع الشك؛ وإن كان عبادي من جنس قوله تعاىل: ((

  )) فاالستثناء متصل، فاالستثناء متصل؛ وأيهما أبلغ؟  عبدا

  األول الطالب:

األول أبلغ؛ وإن كان الثاين هو األصل، األصل أن االستثناء متصل؛ لكن األول أبلغ؛ إن عبادي  الشيخ:

)) لكن من اتبع هم الذين يكون لك  ليس لك عليهم سلطان املخلصني ال ميكن أن تصل إليهم إطالقا ((

  عليهم سلطان .

معروف من قبل من؟ من قبل الشرع وهو ما هو القول املعروف؟ ))  إال أن تقولوا قوال معروفا طيب يقول: (( 

  ؟.....)) نقف على هذا وال تعزموا عقدة النكاح التعريف الذي أباحه اهللا؛ مث قال: ((

التعريض وأن  ،ريحصملا ذكر اهللا عزوجل التعريض والت))  وال تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله ((

)) عزم الشيء،  تعزموا )) (( وال تعزموا عقدة النكاح قال عزوجل: ((ولو سرا  عدةواملواريح صجائز دون الت

)) يعين عقده ؛ الن النكاح عقد بني الزوج والزوجة فهو   عقدة  النكاح العزم على الشيء يعين التنفيذ؛ و((

  )) يعين الزواج . عقدة النكاح كالعقود األخرى كعقد البيع وما أشبه ذلك؛ وقوله: ((

)) فعال مبعىن  الكتاب )) حىت هذه للغاية؛ وما بعدها منصوب ا؛ وقوله: (( حتى يبلغ األجل كتابه ((

مفعول؛ وما املراد بالكتاب ؟ الذي ذكر املفسرون أن املراد بالكتاب هنا العدة؛ ألن اهللا تعاىل فرضها؛ فهي 

يبلغ املفروض أجله؛ واملفروض هي العدة؛ وحيتمل أن يكون املراد مفروضة على أن فعاال مبعىن مفعول؛ يعين حىت 

يوم يف البالكتاب هنا ما يكتبون عند ابتداء سبب العدة من موت أو طالق أو حنوه؛ بأن يقول مثال: تويف 

 )) يعين اضبطوها وحرروها؛ وعلى وأحصوا العدة الفالين؛ ويكون هذا داخال يف قوله تعاىل يف سورة الطالق: ((

  هذا فيكون املعىن الكتاب املكتوب الذي فيه بيان مىت كان سبب أيش؟  سبب العدة من وفاة أو طالق.

  )) أجل الشيء منتهاه وغايته؛ يعين حىت يبلغ غايته حسب ما فرض اهللا تعاىل. أجله وقوله: ((

سبحانه وتعاىل لألمهية )) فعل أمر، وأتى به  اعلموا (())  واعلموا أن اهللا يعلم ما في أنفسكم فاحذره ((

)) وهذه اجلملة يؤتى ا من أجل التنبيه اعلم كذا وكذا ألجل أن تنتبه ويبلغ  اعلموا والتحذير من املخالفة؛ ((

)) أي ما استقر يف أنفسكم مما تضمرون من كل شيء؛  أن اهللا يعلم ما في أنفسكم علمك هذا الشيء ((

؟ هذا يرجع فيه إىل ما تقتضيه األدلة من غري هذه اآلية وسنبني إن شاء ولكن هل يؤاخذنا اهللا عزوجل مبا أنفسنا 

  اهللا تعاىل عند الفوائد.



)) الفاء هذه للتفريع، يعين إذا علمتم هذا فاحذروا اهللا عزوجل من أن تضمروا يف هذه  فاحذروه وقوله: ((

  ذر وهو االحتياط وعدم املخالفة .األنفس ما ال يرضاه اهللا سبحانه وتعاىل؛ واحلذر من الشيء معناه أخذ احل

))؛ فإذا أضمرمت يف  اعلموا أن اهللا غفور حليم )) ملا حذرنا عزوجل قال: (( واعلموا أن اهللا غفور حليم ((

أنفسكم ما ال يرضاه فإن لديكم باب واسعا؛ ما هو؟ املغفرة؛ تعرضوا ملغفرة اهللا سبحانه وتعاىل بأن تستغفروا 

  ا مرارا أن الغفور مأخوذ من الغفر وهو السرت؛ واملراد به سرت الذنب والتجاوز عنه .وتتوبوا إليه؛ وسبق لن

  )) احلليم هو الذي يؤخر العقوبة عن مستحقها كما قال ابن القيم يف النونية :  حليم وقوله: ((

  " وهو الحليم فال يعاجل عبده       بعقوبة ليتوب من العصيان "            

احلليم هو الذي يؤخر العقوبة عمن يستحقها؛ وضده من ليس حبليم، من يعاجل بالعقوبة؛ واهللا عزوجل قرن هنا 

بني املغفرة والرمحة وهو احللم ليتبني أن تأخريه للعقوبة من أجل أن يتعرض اإلنسان ألسباب مغفرته؛ وهلذا مجع 

فال يعاجل عبده بالعقوبة سبحانه وتعاىل؛ وكل هذه بني غفور وحليم؛ فهو يغفر الذنب ملن تاب منه؛ وهو حيلم 

دل على عظم عقد النكاح وأنه أمر ال ت)) وما أشبه ذلك  واحذروا ))، (( واعلموا ))، (( اعلموا األشياء ((

جيوز التالعب به أبدا؛ وهلذا كان النكاح يف عقده وحله جده جد وهزله جد أيضا؛ فالنكاح ولو كان هزءا ينعقد؛ 

بعد عن التالعب ذا العقد العظيم الذي له الولو كان هزءا حيصل به الفراق؛ كل ذلك من أجل والطالق 

   خطره.

  )) . ال جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهنمث قال اهللا تعاىل: (( 

الفتح بأنه )) امسها مبين معها على  جناح إا نافية للجنس و(( )) هنا كما قلنا يف األول ال جناح نقول يف ((

)) ملا كان اإلنسان قد  ال جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن )) أي إمث؛ (( جناح مفرد؛ وقوله: ((

 بعد أن عقد عليها أن عليه إمثا يف ذلك؛ أليش؟ ألنه كسرها ورمبا تتأثر تأثرا كبري أليش يتوهم أنه إذا طلق الزوجة

ذلك أن هذا الرجل بعد أن عقد عليها ذهب يطلقها ملاذا؟ فينفر الناس منها وال يتزوجوا؛ فبني اهللا عزوجل أن 

   ما )) قوله: (( ما لم تمسوهن فيه ليس جناح علينا إذا طلقنا املرأة من دون أن منسها واضح؟ وهلذا قال: ((

مصدرية ظرفية أي مدة دوام عدم مسكم  ))  ما((  )) اختلف أهل اإلعراب يف إعراا؛ فقال بعضهم إن لم 

هلن، أي مدة دوام مسكم هلن؛ وقال بعضهم: إن ما شرطية فهو من باب دخول الشرط على الشرط؛ يعين ال 

جناح عليكم إن طلقتم النساء إن مل متسوهن؛ وهذا يأيت يف اللغة العربية كثريا أي كون الشرط الثاين شرطا يف 

)) فهنا شرط يف شرط؛ ومنه  فلو إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين تعاىل: ((األول؛ ومنه قوله 

  قول الشاعر:



  " كرم   زانها ل عز قمعامنا    واتجد واعر ذإن تستغيثوا بنا إن ت"                   

الثاين؛ نعم؟ كل ما دخل  أيهما السابق ؟ نعم إذا دخل شرط على الشرط فالسابق؛فيكون الثاين شرطا يف األول

طلقتم النساء  " شرطية وأن تقدير اآلية: ال جناح عليكم إن ما شرط على شرط فالسابق الثاين؛ فهنا يقول: إن "

طلقتموهن إن مل متسوهن؛ يعين أنه إذا طلقها بدون مس فال جناح عليه؛ واملعىن واحد ولكن  إن مل متسوهن، إن

  االختالف يف اإلعراب .

)) وكالمها ملعىن واحد؛ واملراد به اجلماع؛ لكن جرت عادة  تماسوهن )) فيها قراءة ثانية: (( تمسوهن ((وقوله: 

)) فيها  تمسوهن العرب والقرآن بلسان عريب مبني أن يكنوا عما يستحىي من ذكره صرحيا مبا يدل عليه؛ فهنا ((

)) ألن اجلماع مس من  تماسوهن قراءة: (()) ولكل منهما وجه؛ فعلى  تمسوهن )) و(( سوهناتم قراءتان: ((

فتحرير رقبة من قبل أن  الطرفني؛ فكل من الزوج والزوجة ميس اآلخر، أليس كذلك؟ وعليه قوله تعاىل: ((

ن حقيقة أل))؛ وأما على قراءة املس الذي ال يفيد إال وقوع الفعل من جانب واحد؛ فهو أيضا واضح  يتماسا

أنى يكون لي ولد ولم  )) مرمي (( ني بشرسولم يمس ماس ومنه قوله تعاىل: (( الفاعل من؟ الزوج الرجل فهو

)) فجعل املس من جانب واحد وهو الرجل؛ وعلى هذا فينبغي لنا أن نقرأ ذا مرة وذا مرة؛  يمسسني بشر

غي أن نأخذ نبيوعلى قاعدة بعض أهل العلم يقولون: إذا اجتمع قراءتان يف أحدمها أو يف إحدامها زيادة حرف ف

أكثر ثوابا؛ إذ أن احلرف الواحد من القرآن فيه عشر حسنات؛ فإذا كان كذلك فإننا مبا فيها زيادة حرف؛ ألا 

نتتبع القراءات اليت فيها زيادة حروف نعم؟ ونأخذ ا نقرأ ا؛ ولكن هذا القول فيه نظر بل الصواب أننا نقرأ 

كاختالف صفات العبادات؛ وقد مر علينا أن العبادات الواردة على   ذا مرة وذا مرة؛ ألن اختالف القراءات

السنة كلها؛ هذه أيضا تفعل هذه مرة وهذه مرة، ب أيتأن تفعل هذه مرة وهذه مرة حىت توجوه متنوعة األفضل 

تيقن تقرأ هذه مرة وهذه مرة حىت تأيت بكل الوجوه اليت قرأها النيب صلى اهللا عليه وسلم؛ ولكن جيب عليك أن ت

ء ذه القراءة فال تتخرص؛ فإذا نسيت فاقرأ ما علمت ألنك لو تقرأ بشيء على سبيل الظن قلت يأنه قد قر 

مرة  امرة وذ االقراءات فإن األفضل أن يقرأ ذعلى اهللا ما ال تعلم واملسألة خطرية؛ إمنا من من اهللا عليه مبعرفة 

قراءة اليت بني أيدينا؛ ملاذا؟ ألنك لو تقرأ بقراءة خارجة عما يف إال يف حضور العامة، حضور العامة ال؛ اقرأ بال

أيديهم ألبست عليهم وحصل يف هذا إشكال؛ ألم إن اعتقدوا فيك العلم واحلفظ قالوا: كيف القرآن كذا 

وقالوا هذا فالن إمامنا ما يهم يف غلط وإال ما  لجهل وعدم املباالة بكتاب اهللا عزوجلإىل لخيتلف ؟ وإال نسبوك 

لعوام؛ وعلى هذا فنقول: إن األفضل ال كما قاله بعض أهل العلم أن تتبع تكون من باب أوىل لهي غلط؛ معناه 

القراءات اليت فيها حرف زائد على القراءة األخرى؛ بل األفضل أن تقرأ ذا مرة وذا مرة؛ ومنه قوهلم يف الفاحتة 



 ا)) نقول األفضل نقرأ ذا مرة وذا أخرى ألجل أن نأخذ بكلت ملك يوم الدين )) و(( مالك يوم الدين( (

  . القراءتني

يعين جتمعوا بني األمرين، بني أن ال تفرضوا هلن فريضة وبني أن ال متسوهن ))  أو تفرضوا لهن فريضةقوله: (( 

مسيس وبدون تسمية املهر؛ وتسمية املهر من عدمها هلا ثالثة فال جناح عليكم إذا طلقتم املرأة بعد العقد بدون 

األفضل، كذا يا عبد اهللا؟ إما أن يسمي املهر ويعينه وهذا هو األفضل بأن هو أن يسميه ويعينه وهذا إما أوجه: 

فيقول الويل: زوجتك ابنيت خبمس مائة   يقول بأن يعني الزوج املهر فيقول: أريد أن أتزوجها خبمس مائة 

هذا مهر مسمى؛ أو يسكت هو يقول: زوجتك ابنيت ويقول: قبلت؛ أو يقول: زوجتك ابنيت ويقول الزوج بشرط 

أن ال مهر هلا؛ فيشرتط عدم املهر؛ هذه ثالث صور؛ إذا عني املهر فاألمر فيه ظاهر ويثبت ما عني؛ وإذا سكت 

هنا على القول الراجح  )) أو((  )) و ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة آلية ((اهذه فهذا هو الذي يف 

أو مبعىن إال يعين: ما مل متسوهن إال أن إال )) وليست كما قال بعضهم  تمسوهن حرف عطف معطوفة على ((

ما هلا مهرا فهو إذا تزوجها بدون أن يسمي طيب املهم الكالم؛ مع تفرضوا هلن فريضة؛ فإن هذا فيه ما يستقيم 

الشرط فاسد؛ لكن هل يفسد العقد أم ال؛ يف هذا قوالن ألهل ة؛ إذا تزوجها وشرط عدم املهر فيف هذه اآلي

العلم؛ فقال مجاعة من أهل العلم ومنهم شيخ اإلسالم ابن تيمية إن النكاح باطل وال يصح إذا شرط عدم املهر؛ 

     وأحل لكم ما وراء )) (( وأحل لكم ما وراء ذلكم (( ألنه إذا شرط عدم املهر فقد خالف قوله تعاىل:

))  أن تبتغوا بأموالكم (()) شرط  وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم )) فيها قراءتان (( ذلكم

صلى  صار ذلك اهلبة واهلبة خاصة مبن؟ بالنيب شرط عدم املهرإذا اهللا احلل بأن يكون هناك مال؛ وأيضا فشرط 

اهللا عليه وسلم؛ وقال بعض أهل العلم، طائفة الثانية من أهل العلم إن النكاح صحيح والشرط فاسد وجيب هلا 

  مهر املثل نعم.

)) يعين كذلك ال جناح عليكم يف أن  تفرضوا لهن فريضة )) (( ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ((

 على كالمال)) وكما قلت يف أول  تفرضوا لهن فريضة لم )) و(( لم تمسوهن يقع منكم هذان األمران: ((

اآلية: إن املرأة قد يكون يف قلبها شيء حيث طلقت بعد العقد قبل الدخول والسيما إذا انضاف ذلك أنه مل 

  يسم هلا مهر فإن الناس قد يقولون هذه املرأة ال تساوي شيئا، أليس كذلك؟ نعم .

ة معطوفة ل)) قال بعض املفسرين أو املعربني: إن هذه اجلم ومتعوهن )) قوله: (( ومتعوهن قال اهللا تعاىل: ((

ال جناح  )) مستفاد من قوله: (( فطلقوهن على مجلة مقدرة؛ والتقدير: فطلقوهن ومتعوهن؛  وأن قوله: ((

لكم طالق )) معناها قد أحبنا  ال جناح عليكم إن طلقتم النساء )) ألن معىن (( عليكم إن طلقتم النساء



النساء فطلقوهن؛ فيكون األمر املقدر كما قالوا املراد به اإلباحة واملراد باألمر املذكور املراد به الوجوب؛ وقال 

ال جناح اإلباحة مفهوم من قوله: (( املرا به ))  فطلقوهن بعض املعربني ال حاجة إىل التقدير؛ ألن قوله: ((

 يفهم بدون تقدير فإنه ال جيوز التقدير؛ ألن التقدير نوع من التأويل )) ومادام املعىن عليكم إن طلقتم النساء

)) يعين إذا  ومتعوهن ؛ وعلى هذا فقول: ((وألن األصل متام الكالم وعدم احتياجه إىل تقدير؛ وهذا القول أرجح

   . )) ال جناح عليكم إن طلقتم النساء من قوله: (( طلقتموهن؛ وهذا مستفاد

((متعوهن)) ما معىن التمتيع ؟ أن يعطيها ما فيه املتعة والبالغ من زاد أو لباس أو غري ذلك مما تقتضيه احلال 

  والعرف.

    ))؛ وقوله: قدره )) و(( قدره )) قراءتان: (( قدره )) يف (( وعلى الموسع قدره وعلى المقتر قدره وقوله: ((

قل )) هو الفقري الذي ليس عنده شيء، قال اهللا تبارك وتعاىل: (( المقتر  )) هو الغين؛ وقوله: (( الموسع ((

)) أي منوعا؛ فاملقرت  لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا ألمسكتم خشية اإلنفاق وكان اإلنسان قتورا

أي  )) قدره )) أو (( على الموسع قدره معناه الذي ليس عنده شيء أو الفقري؛ واملوسع الغين الكثري املال؛ فـ((

ما يناسب حاله، وعلى الفقري ما يناسب حاله؛ واجلملة هذه قيل: إا استئنافية ال حمل هلا من اإلعراب تبني 

)) ؛ وقيل: إا يف موضع نصب على احلال من الواو يف  ومتعوهن مقدرا الواجب الذي أوجب اهللا يف قوله: ((

ره؛ أما معسرين على املوسر قدره وعلى املقرت قد)) يعين متعوهن  حال كونكم موسرين أو  ومتعوهن قوله: ((

 أيضا خرب مقدم؛ و(( )) المقتر مؤخر؛ و(( أ)) مبتد قدره )) خرب مقدم؛ و(( ععلى الموس إعراا فإن ((

  مؤخر. أ)) مبتد قدره

         )) هذه حيتمل أن يكون اسم مصدر يعين مفعوال مطلقا عامله قوله:  امتاع )) (( متاعا بالمعروف ((

كليم وسالم مبعىن تسليم وما أشبهها؛ ت)) يعين متتيعا باملعروف؛ فمتاع هنا مبعىن متتيع مثل كالم مبعىن  متعوهن ((

وعلى هذا فيكون إعراا مفعوال مطلقا؛ وحيتمل أن يكون حاال يعين حال كون القدر أو القدر متاعا باملعروف؛ 

)) الباء هنا للمصاحبة يعين معناه يقتضيه العرف؛ وكم يف اآليات اليت مرت التحويل  متاعا بالمعروف وقوله: ((

))  حقا )) (( متاعا بالمعروف حقا على المحسنين العرف مما يدل على أن العرف له اعتبار شرعي؛ (( على

  وي لقوله: منصوبة على أا مصدر لفعل حمذوف يعين أحق ذلك حقا على احملسنني؛ أو على أا مصدر معن

)) يعين متاعا حقا؛ كل األوجه هذه ال ينايف بعضها  متاعا )) حقا؛ أو على أا صفة لقوله: (( متعوهن ((

الشيء الثابت الالزم يقال حق؛ واحلق إما أن  ] يرحمك اهللا [بعضا من حيث املعىن؛ واحلق هو الشيء الثابت،

صدق وإن كان يف األحكام فهو العدل؛ الن يف األخبار فهو يكون يف األخبار وإما أن يكون يف األحكام؛ فإن كا



وتمت كلمة ربك  وقد جيمع بينه وبني الصدق فيحمل الصدق على اخلرب واحلق على العدل مثل قوله تعاىل: ((

  )) قال العلماء: صدقا يف األخبار وعدال يف األحكام . صدقا وعدال

يعين على الفاعلني اإلحسان؛ احملسن اسم فاعل من أحسن أي قام باإلحسان ))  على المحسنين وقوله: ((

اإلحسان الفضل الزائد كما يف قوله املراد وعمل به؛ واإلحسان هنا ما كان موافقا بالشرع؛ فإذا قرن بالعدل صار 

شيئا واجبا وتارة يراد  )) فاإلحسان تارة يراد به موافقة الشرع ولو كان إن اهللا يأمرك بالعدل واإلحسان تعاىل: ((

))؛  إن اهللا يأمر بالعدل واإلحسان به ما زاد على الواجب وهذا إذا قرن مباذا؟ إذا قرن بالعدل كما يف قوله: ((

)) يعين واحملسنات ؟ ألنه خياطب األزواج؛ الزوجات ما هن ميتعن أزواجهن؛ ألن  على المحسنين وقوله: ((

  خمطوبات ال خاطبات نعم؟ .

والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن  تعاىل: (( قوله 

  )) ال جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن وبالمعروف واهللا بما تعلمون خبيرف

  وجوب العدة على املتوىف عنها زوجها؛ من أي ؟  فوائد؛ أوال: يستفاد من اآلية الكرمية

   )) . .والذين يتوفون ((: الطالب

  . )) ألا خرب مبعىن األمر يتربصن ال؛ من قوله: ((: الشيخ

ويستفاد من عمومها: وجوب العدة على املتوىف عنها زوجها سواء كانت صغرية أو كبرية؛ من أين تؤخذ؟ 

  )) أزواجا ((: الطالب

  وأطلق .))  أزواجا (( :الشيخ

ويذرون  املتوىف عنها زوجها سواء دخل ا أم مل يدخل؛ من قوله: ((ويستفاد منها أيضا: وجوب العدة على 

)) ألن الزوجة تكون زوجة مبجرد العقد خبالف الطالق؛ فإن الطالق قبل الدخول ال عدة فيه؛ لقوله  أزواجا

يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من  تعاىل: ((

)) واضح؟ فهذان رجالن أحدمها كالمها تزوجا أحدمها مات قبل أن يدخل، والثاين طلق قبل أن  دة تعتدونهاع

يدخل؛ على زوجة األول العدة، والثاين ليس عليها عدة؛ كذا؟ ولزوجة األول املهر كامال؛ ولزوجة الثاين نصف 

؛ إذا عدة عليهايب إذا مات ما هو زوج طلقها والاملهر كذا؟ نعم؛ ولزوجة األول املرياث، والثانية ألنه ما مات ط

  عموم اآلية يشمل أيش؟ من دخل ا ومن مل يدخل ا.

)) تشمل احلامل وغريها؛ لكن  أزواجا عموم اآلية يتناول احلامل وغري احلامل؛ من أين يؤخذ؟ من قوله: (( 

ملعرتض أن يعرتض ويقول: بني  ))؛ وأوالت األحمال أجلهن أن يضعن حملهن احلامل خصت بآية الطالق ((



فال ميكن أن ختص إحدامها باألخرى إال بدليل؛ وهلذا ذهب علي بن أيب طالب  ياآليتني عموم وخصوص وجه

  أطول األجلني مجعا بني اآليتني عرفتم ؟ طيب ما هو اجلواب؟ بوابن عباس رضي اهللا عنهم إىل أا تعتد 

 موت زوجها بليالاجلواب: أن السنة دلت على تقدمي عموم آية الطالق، حيث إن سبيعة األسلمية نفست بعد 

فأذن هلا النيب صلى اهللا عليه وسلم أن تتزوج؛ وعلى هذا فيكون عموم آية الطالق مقدما على عموم آية البقرة؛ 

  واضح يا مجاعة؟ طيب.

    ملرأة بنفسها مدة العدة حبيث ال تتزوج وال تتعرض للزواج؛ لقوله: ويستفاد من اآلية الكرمية: وجوب انتظار ا

  .  )) كما تقول: انتظر بكذا وكذا، تربص بكذا وكذا يعين ال تتعجل يتربصن بأنفسهن ((

ويستفاد من اآلية الكرمية: حكمة اهللا عزوجل بوضع أربعة أشهر وعشرا؛ أو بفرض أربعة أشهر وعشرا؛ ويش 

  احلكمة ؟

  : يتبني احلملالطالب

  قيل: ليتبني احلمل وفيه نظر؛ ألن احلمل يتبني يف مدة أقل؛ ولكنه سبق لنا تعليل يف هذا وهو؟ :الشيخ

  : قيل تعبديالطالب

  قول حكمة معقولة؟نقيل تعبديا وهذا ما لنا فيه تصرف، إذا قلنا تعبديا ما لنا فيه تصرف؛ لكننا  :الشيخ

  ة ؟أربعة أشهر وعشر ثلث السن :الطالب

ثلث السنة وثلث الشهر؛ ألنه يف اجلاهلية كانت املرأة إذا توىف عنها زوجها تبقى حوال كامال؛ ففرغ اهللا  الشيخ: 

  من هذا احلول ثلثه ومن جنس الشهور ثلث الشهر .

ت ومن فوائد اآلية الكرمية: أن العدة إذا انتهت جاز للمرأة أن تفعل كل ما كان معروفا من جتمل وخروج من البي

  )) . فإذا بلغن أجلهن فال جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف وغري ذلك؛ لقوله: ((

)) ومل  فال جناح عليكم ومن فوائد اآلية الكرمية: أن األولياء مسئولون عن موليام؛ من أين يؤخذ؟ من قوله: ((

)) كأنه أشار إىل  فال جناح عليكم يقل: فال جناح عليهن؛ مع أن احلديث عن املرأة، عن النساء؛ لكنه قال: ((

  أن الرجال هلم والية على النساء فيكونون مسئولني عنهن.

عرف معترب إذا مل ))؛ وقد مر علينا مرارا وتكرارا أن ال بالمعروف ومن فوائد اآلية الكرمية: اعتبار العرف؛ لقوله: ((

  خيالف الشرع؛ فإن خالف الشرع فليس مبعترب .

)) واخلبري  واهللا بما تعملون خبير ومن فوائد اآلية الكرمية: إثبات علم اهللا عزوجل بالظاهر واخلفي؛ من قوله: ((

  .هو العامل ببواطن األمور وما علم ببواطن األمور كان عليما بظواهرها من باب أوىل



  )) وال جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. . . تعاىل: ((مث قال اهللا 

)) وقد  ال جناح عليكم يستفاد من هذه اآلية الكرمية: جواز التعريض يف خطبة املتوىف عنها زوجها؛ لقوله: ((

  سبق لنا التعريض معناه كذا؟ طيب .

من وفاته، حترمي التصريح خبطبة  زوجها خبطبة املعتدةويستفاد من اآلية الكرمية: حترمي التصريح بعدة املتوىف عنها 

  ))؛ فنفى اجلناح عن التعريض وهو دون التصريح؛ والتصريح حمرم . فما عرضتم به ؛ لقوله: (( هاملعتدة من وفات

 تباح تصرحيا وتعريضا؛و للفوائد نقول: إن خطبة املعتدة تنقسم إىل ثالثة أقسام: حترم تصرحيا وتعريضا؛  طرادااست

  وتباح تعريضا ال تصرحيا؛ نعم؟ حترم تعريضا وتصرحيا؛ وتباح تعريضا وتصرحيا؛ وحترم تصرحيا ال تعريضا.

مىت حترم تصرحيا وتعريضا ؟ يف الرجعية لغري زوجها؛ فيحرم على اإلنسان أن خيطب املرأة الرجعية ال تصرحيا وال 

  ن يراجعها بغري عقد، هذه رجعية.تعريضا؛ والرجعية من هي؟ يعين املعتدة اليت جيوز لزوجها أ

واليت حتل تصرحيا وتعريضا؛ هي البائن من زوجها إذا كانت حتل له، البائن من زوجها إذا كانت حتل له مثل أن 

بنكاحها لسبب وما أشبه ذلك؛ املهم أن القاعدة ما  خةطلقها على عوض واملختلعة، والفاسيطلق على عوض، 

كانت حتل له؛ فيجوز لزوجها أن خيطبها تعريضا وتصرحيا وأن يتزوجها؛ فلو طلق زوجها إذا  لهي؟ هي املبانة 

ها ؟ نعم جيوز خيطبها زوجها جيوز خيطبتاإلنسان امرأته على عوض مث بعد ذلك ندم وهي أيضا ندمت وطلبت ي

  وجيوز أن يتزوجها.

جيوز لغري زوجها أن يعرض خبطبتها  جيوز كل مبانة والذي يباح تعريضا ال تصرحيا؟ كل مبانة لغري زوجها يعين

  . أو بنحو ذلك عرفتم؟ هذه أقسام اخلطبة خثالث، أو بفسالبطالق  بدون تصريح مثل متوىف عنها زوجها واملبانة

  البكر يا شيخ؟ : الطالب

  ما هي معتدة، كالمنا على املعتدةالبكر  :الشيخ

  .....؟:الطالب

  كيف؟ :الشيخ 

  :تعريضا ال تصرحيا؟الطالب

  البكر ما هي معتدة :الشيخ

  متوىف عنها زوجها قبل أن يدخل؛ يعرض هلا أحد زواجا :الطالب

  افلتت منك مايف أسئلة . . . مثل ما قال يعين نةتدخل يف املبا  :الشيخ



من زوجها  ؛ ويقاس عليها كل مبانةدليل  الدليل على جواز التعريض دون التصريح للمتوىف عنها زوجها هذه اآلية

؛ ألن هلا عالقة من زوجها من جهة وهي منفصلة من جهة أخرى؛ أما الرجعية فألا زوجة كما قال اهللا تعاىل 

))  في ذلكوبعولتهن أحق بردهن  )) إىل أن قال: (( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثالثة قروء فيما سبق: ((

ته فيحل له أن خيطبها وأن يتزوجها؛ وقولنا: إذا كانت زوج واضح أا وأما املبانة من الشخص إذا كانت حتل له

  حتل له احرتازا من املبانة بالثالث، املبانة بالثالث ال حيل لزوجها أن خيطبها مطلقا ألا ما حتل له.

أو أكننتم  ويستفاد من اآلية الكرمية: جواز إضمار اإلنسان يف نفسه ما ال حيل له أن يفعله جبوارحه؛ لقوله: ((

  )) . أنفسكمفي 

    علم اهللا أنكم  ومن فوائد اآلية الكرمية: جواز ذكر اإلنسان املرأة املعتدة يف نفسه ولغريه؛ لقوله: ((

اليت توىف عنها زوجها، يقول وحيدث غريه جيوز  ص إنين أريد أن أتزوج امرأة فالن)) فلو قال شخ ستذكرونهن

أو  وال حرج فيه؛ وكذلك لو ذكرها يف نفسه؛ لكن الذكر يف النفس هل يغين عنه قوله: (( وإال ما جيوز ؟ جيوز

)) ؟ ميكن أن يغين عنه وإال فإن ما يف القلب يسمى ذكرا كما قال اهللا تعاىل يف احلديث  أكننتم في أنفسكم

  وحديث. فهو ذكريف نفسه ) فما أضمره اإلنسان  من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي القدسي: (

النكاح فيقول: إذا انتهت  هااملعتدة من وفاة أن يواعدومن فوائد اآلية الكرمية: أنه ال جيوز لإلنسان أن يواعد 

  )) . ولكن ال تواعدوهن سرا عدتك فإين سأتزوجك؛ لقوله: ((

إال أن تقولوا قوال  ومن فوائدها: أن التعريض خبطبة املتوىف عنها زوجها من القول املعروف غري املنكر؛ لقوله: ((

  )) . معروفا

وال تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب  ومن فوائد اآلية الكرمية: حترمي عقد النكاح يف أثناء العدة؛ لقوله: ((

  )) . أجله

هل يتفرع على هذه الفائدة فائدة أخرى وهي: أن النكاح باطل ؟ نعم؛ من أين الدليل ؟ من قوله صلى اهللا عليه 

كل شرط ليس في كتاب  ) وقوله صلى اهللا عليه وسلم: ( من عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو رد وسلم: (

  )؛ إذا لو تزوج اإلنسان امرأة معتدة فإن النكاح ال يصح. اهللا فهو باطل وإن كان مائة شرط

م من قال: وهل حتل له بعد انقضاء العدة أو ما حتل ؟ فيه خالف؛ فمن أهل العلم من قال: ال حتل له؛ ومنه

حتل له؛ الذي قال ال حتل له بىن قوله على قاعدة معروفة يف الفقه وهي: من تعجل شيئا قبل أوانه على وجه حمرم 

نقض حبرمانه؛ وهذه القاعدة هلا أصل من السنة وهو منع القاتل من املرياث ألنه خيشى أن يتعجل القتل ألجل 

ي عن ما رو  لعه منها فعل وإال فال؛ ورمبا حيمى احلاكم أن مينأن يرث؛ ولكن الراجح يف هذه املسألة أنه إن رأ



فعله رضي اهللا عنه ليس سنة ولكنه عقوبة وتعذير؛ فإذا رأى احلاكم أن مينع هذا  نعمر يف ذلك على هذا الوجه أ

  جوازهااخلاطب الذي تعجل اخلطبة قبل أوان 



وعلى هذا فنقول: الصحيح يف هذه املسألة أن من عقد على معتدة فاألصل أا حتل له بعد  .....

احلاكم أن مينعه منها  ىرأإن )) لكن  وأحل لكم ما وراء ذلك انتهاء العدة؛ لعموم قوله تعاىل: ((

  حتذيرا فله ذلك نعم.

حتى يبلغ فوائد اآلية الكرمية: اإلشارة إىل العناية بالعدة، وأنه ينبغي أن تكتب؛ لقوله تعاىل: ((  ومن

    )) كذا؟  الكتاب أجله

ومن فوائد اآلية الكرمية: املخاطبة بامل، وأا أسلوب من أساليب البالغة؛  من أين تؤخذ؟ من قوله 

)) ألن أجله ما بني هنا نعم؟ وإن كان بني يف آية ثانية؛ وقد سبق  حتى يبلغ الكتاب أجله تعاىل: ((

لنا أن من فوائد اإلمجال أن النفس تتطلع إىل بيانه وحترص عليه حىت تدركه؛ فإذا أدركت البيان بعد 

  اإلمجال كان ذلك أحرى بأن يبقى العلم يف نفس اإلنسان وال ينساه؛ واضح؟ 

   واضح نعم: الطالب

ن ال نؤيد فكرة أن يكون كل شيء موجود عند الطالب يعين ما نؤيد أن جييبوا كتاب وهلذا حن: الشيخ

ونشرح له كل ما فيه، خل الكتاب فيه بعض الشيء؛ ألجل اإلنسان يستعمل فكره نعم؟ وال نؤيد 

 لمفكره؛ إنسان ما يتع دألنك إذا تعودا تبل ....استعمال الطالب لآلالت احلاسبة إال عند الضرورة؛

إال ذه اآللة؛ وال نؤيد أيضا استعمال الطالب آلالت الفرائض، آالت علم الفرائض؛ يف آالت اآلن  

واضرب األرقام حتل لك املسألة، تقسم لك أي ما قاعدا علم الفرائض اعرف كمبيوتر ما تبني لك 

ما يعلمكم  تريد بدال من أن تتعب يف قسم الرتكات وتراجع كتب الفرضيني استعمل هذه نعم؟ ولكن

استعملها لو كنت عامي ما تعرف شيء من ال أبدا بس يوريك كيف  . . .الذي عنده ألين أخشى 

حق الورثة نعم؟ ومع ذلك لو نظرت  طلعت مث ...األزرةب وتكتب على الشاشة املال  مث جتيء تعمل

  . . .ما تعطيه....تطلع امسهواحدا ما 

  ما مذهبها ؟ :الطالب

أقول إين ال أؤيد ذلك؛ ألن الطالب ينبغي أن يدرك العلم ...املشهور عند احلنابلة  : مذهبهاالشيخ

   بفهمه نعم؟ .

واعلموا أن اهللا يعلم ما  يستفاد من اآلية الكرمية أيضا: إحاطة علم اهللا بكل شيء ؛ لقوله تعاىل: ((

  )) . في أنفسكم



           ر اإلنسان يف نفسه ما ال يرضي ربه؛ من قوله تعاىل: سويستفاد منها وجوب احلذر من أن ي

  )) .  فاحذروه ((

أهل اجلنة ذكر أهل  : أن هذا القرآن العظيم مثاين مبعىن تثىن فيه األمور، واملواضيع؛ فإذا ذكرويستفاد منه

اهللا نزل  (( يف قوله:على ذلك معه اخلوف وهكذا؛ وقد نص اهللا تعاىل  النار؛ وإذا ذكر الرجاء ذكر

)) وهو هذا القرآن؛ من أين يؤخذ من هذه اآلية؟ ألنه ملا حذر  أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني

  )) . واعلموا أن اهللا غفور حليم (( قال:

فوائد اآلية الكرمية: إثبات امسني من أمساء اهللا ومها: الغفور واحلليم؛ وقد ذكرنا فيما سبق أن كل  ومن

ضمن يتحلكم؟ فيه تفصيل؛ إن كان متعديا صفة؛ وهل يتضمن الاسم من أمساء اهللا فهو متضمن 

االلتزام؛  احلكم؛ وإن كان غري متعدي مل يتضمن؛ وهل يدل على أكثر من صفة؟ نعم رمبا يدل بداللة

  تضمن، وااللتزام؛ وياسر يضرب لنا مثاال للمطابقة ؟و طابقة، ألن أنواع الداللة عندهم ثالثة: م

  ...: الطالب

؛  طيب مثال ذلك أقرب شيء منثل باحملسوس؛ أنا عندي اآلن بيت؛ فإذا قلت: هذا بيت فالن : الشيخ

إال و وما أشبه ذلك، ت صاالالح و سبيت فالن تدل على كل البيت مبا فيه من الغرف واحلجر والف لمةك

داللة مطابقة يعين معناه إذا دل اللفظ على كل معناه فهو مطابق؛ وتدل على  هال؟ تدل على جمموع

عناه فهي الواحدة بالتضمن، يعين إذا دل اللفظ على جزء م ةحسفالو  ةواحدال ةصالالاحلجرة واحدة و 

داللة تضمن؛ وتدل على أن هلذا البيت ثانيا بااللتزام؛ ألن البيت ال يقوم بنفسه البد من بان يبنيه 

يسمى هذه التزام يعين داللة اللفظ على أمر خارج عن مدلوله وهو من لوازمه يسمى داللة التزام؛ 

السم تدل على األمرين داللة اهذا بالنسبة ألمساء اهللا تدل على ذات اهللا وعلى صفة اليت يتضمنها 

  أيش؟

  : مطابقة الطالب

هلذا املعىن تدل داللة التزام مثل اخلالق من أمساء اهللا،  الزمعلى األمر ال ة؛ وتدلطابقم داللة :الشيخ

اخلالق من أمساء اهللا؛ داللته على الذات واخللق مطابقة، وداللته على العلم والقدرة التزام، وداللته على 

اخللق وحده أو الذات وحدها تضمن؛ واضح يا صاحل؟ سبحان اهللا واضح يا ياسر؟ واضح؟ طيب 

مطابقة؛ ألنه دل على كل معناه؛ ويدل على داللة صفه للخلق الذات اهللا، و  اخلالق اآلن يدل على

وحده تضمن يعين معناه إفراد كل واحد عن اآلخر؛ ويدل على العلم والقدرة  الذات وحدها وعلى اخللق



داللة التزام؛ كيف؟ ما ميكن أن يكون خالقا إال وهو عامل خالق؛ هل خيلق من ال يقدر؟ ال؛ هل خيلق 

اهللا الذي خلق سبع سموات   يعلم؟ ال؛ البد يكون عاملا قادرا؛ وهلذا قال اهللا سبحانه وتعاىل: ((من ال

ومن األرض مثلهن يتنزل األمر بينهن لتعلموا أن اهللا على كل شيء قدير وأن اهللا قد أحاط بكل 

خلق إال بعلم )) فذكر العلم وذكر القدرة بعد أن ذكر أنه خلق؛ وال ميكن أن يكون هناك  شيء علما

   .. . وإالكيف خيلق وبقدرة على اخللق 

  )) ال جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تسموهن . . . ((

 ال جناح  يستفاد من هذه اآلية الكرمية: جواز طالق الرجل امرأته قبل أن ميسها؛ لقوله تعاىل: ((

عدم ذلك؛ وأن ال يطلق؛ ألن طالقه إياها قبل أن  وىل)) أن األ ال جناح )) ورمبا يشعر قوله: (( عليكم

سها وقد خطبها وقدم هلا الصداق فيه شيء على املرأة وغضاضة وإن كان اإلنسان قد يتأمل يف أمره مي

  جال .وتضطره األمور إىل الطالق فإنه ال  ينبغي أن يكون متسرعا متع

  )) . ما لم تمسوهن وله تعاىل: ((ويستفاد من هذه اآلية الكرمية: إطالق املس على اجلماع؛ لق

أن  : أنه جيوز لإلنسان أن يتزوج املرأة بال تسمية مهر؛ من أين يؤخذ؟ من قوله: ((يستفاد منهاو 

   )) يعين وما مل تفرضوا هلن فريضة. تمسوهن لمما )) ألنه معطوف على قوله: (( تفرضوا

ا؛ فمنهم من يرى أن النكاح صحيح هلوقد اختلف العلماء فيما إذا تزوج املرأة وشرط أن ال مهر 

ثل؛ ومنهم من يرى أن النكاح غري صحيح؛ وهذا هو الصحيح أنه إذا شرط املوالشرط فاسد وهلا مهر 

وأحل لكم ما وراء ذلكم أن  عدم املهر فالنكاح غري صحيح؛ ألن اهللا اشرتط للحل املال وقال: ((

ر؛ إما أن يشرط املهر ويعني أو يسكت عنه، أو يشرط )) واحلال ال ختلوا من ثالثة أمو  تبتغوا بأموالكم

عدمه؛ ففي احلال األوىل النكاح صحيح وال إشكال فيه وال نزاع؛ ويف الثانية النكاح صحيح وهلا مهر 

   املثل إذا سكت عنه؛ ويف الثالثة أن يشرط عدمه موضع خالف بني أهل العلم .

طلق زوجته قبل الدخول ومل يسم هلا مهرا؛ لقوله  اآلية الكرمية : وجوب املتعة على من ويستفاد من

ا اخللوة ومل يسم هلا مهرا فلها املتعة واجبة  وجلس)) وهذا اإلمجاع أنه إذا طلق  ومتعوهن تعاىل: ((

  باإلمجاع 

: إن كان موسرا فعليه قدره؛ وإن كان معسرا : أن العربة يف املتعة حال الزوجويستفاد من اآلية أيضا 

  )) . وعلى الموسع قدره وعلى المقتر قدره قدره؛ لقوله تعاىل: ((فعليه 



على الموسع قدره  ويتفرع على هذه الفائدة: امتناع التكليف مبا ال يطاق؛ كيف ذلك؟ لقوله : ((

القاعدة امتناع التكليف مبا ال يطاق دل عليه القرآن عدة مواضع؛ منها  )) وهذه وعلى المقتر قدره

  )) .  يكلف اهللا نفسا إال وسعهاال قوله تعاىل: ((

ومن فوائد اآلية الكرمية: أنه جيب إذا أمتع زوجته هذا اإلمتاع أن يكون باملعروف أي مبا يقتضي العرف 

  )) . متاعا بالمعروف حبيث يبذله عن سخاء نفس وبدون منة؛ لقوله: ((

حقا على  لقوله تعاىل: ((ومن فوائدها: أن القيام ذه املتعة من اإلحسان وإن كانت واجبة؛ 

  )) . المحسنين

هذه اآليات الكثرية املتعددة ومل فيه ومن فوائد اآلية الكرمية: عناية اهللا عزوجل بشأن النكاح حيث أنزل 

  أخطر العقود إن مل يكن هو أخطر العقود فإنه من أخطرها .من تتم بعد أيضا؛ ألنه عقد 

املعترب يف حال اإلنفاق، أن املعترب يف اإلنفاق حال الزوج؛ واستنبط بعض العلماء من هذه اآلية أن 

)) فقاس اإلنفاق على اإلنطاق؛ وهذا القياس قد  على الموسع قدره وعلى المقتر قدره لقوله: ((

لينفق ذو سعة من  يقبل وقد ال يقبل؛ لكن يغين عنه النص يف هذا وهو قوله تعاىل يف سورة الطالق: ((

                .)) زقه فلينفق مما آتاه اهللا ال يكلف اهللا نفسا إال ما آتاهاسعته ومن قدر عليه ر 

وظاهر اآلية الكرمية أنه إذا دخل ا ومل ميسها ، إذا دخل ا ومل ميسها وجب املهر؛ من أين يؤخذ؟ من 

حكموا )) فعلق احلكم باملسيس وهو اجلماع؛ ولكن الصحابة رضي اهللا عنهم  ما لم تمسوهن قوله: ((

بأن اخللوة كاملسيس؛ ألنه استباح منها ما ال يباح لغري الزوج وهو اخللوة؛ فإذا خال ا أو قبلها أو 

                                                          باشرها بالشهوة فهو كاجلماع يتقرر به املهر.

  نعم؟

  ؟.........:الطالب

)) فظاهره أنه إذا طلقها قبل أن  فمتعوهن قال: ((مث ))  لم تمسوهنما إىل أن اهللا قال: ((  :الشيخ

جيامع فإنه ليس عليه متعة مع أن عليه متعة يف هذه احلال، نعم إذا خال ا، إذا خال ا ظاهره أنه أن 

)) فعلق وجوب  ما لم تمسوهن عليه املتعة، إذا خال ا وليس عليه املهر كامال؛ ألنه علق احلكم ((

عة حبال وهي إذا مل ميسها؛ فظاهره إنه وإن خال ا ال جيب هلا املهر؛ واضح؟ ولكن الصحابة حكموا املت

                        املهر دون املتعة؛ واضح؟ نعم؛هلا بأن اخللوة كاجلماع؛ وعلى هذا فإذا خال ا وجب 

  مهر الكامل؟: الطالب



  كاملنعم مهر   :الشيخ 

  مجاع بدون مسيس وال :الطالب

                             العدة ويثبت كل ما يثبت باجلماع. اأي نعم بدون مسيس وال مجاع جيب هلا املهر وجتب عليه :الشيخ

واملراد به  )) تماسوهن ويف قراءة: (( )) وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن مث قال اهللا تعاىل: ((

)) أي من قبل أن جتامعوهن؛ وهنا  تماسوهن)) أو ((  إن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن اجلماع؛ ((

)) جند أا جمرورة مبن؛ فهي إذا معربة؛ فإذا كانت معربة فلماذا مل تنون؟ ألا مضافة،  قبل كلمة ((

هن على تقبل مسهن أو مماس مضافة إىل أي شيء؟ ألن أن الداخلة على الفعل تؤول مبصدر، أي من

   .القراءة الثانية

)) الواو هذه للحال؛ يعين واحلال أنكم قد  فرضتم لهن فريضة من قبل أن تمسوهن وقد وقوله: ((

ها فرضتم هلن فريضة أي عينتم هلن مهرا مسمى؛ مثل أن يتزوجها على ألف درهم معني مث يطلقها، يطلق

                                       وجل. املسألة اليت ذكر اهللا عز هذا فرض سقبل ذلك، قبل أن مي

        اء هذه واقعة يف جواب الشرط وهو قوله:ف)) ال وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم ((

                 ؛ وما تقدير هذا اخلرب؟ فلهن أو، خربه حمذوفأ)) مبتد نصف ))؛ و(( طلقتموهن إن ((

 ))؟ يصلح هذا وهذا ، فلهن نصف ما فرضتم؛ أو فعليكم نصف ما فرضتم؛ وجيوز أن جنعل  فعليكم ((

إن  نصف ما فرضتم؛ أو  نصف ما فرضتم؛فالواجب ذوف؛ ويكون التقدير: احمل أبتدامل)) خرب  نصف ((

؛ كما لو كان ألف درهم؛ فيجعل مخسمائة فصلبعضه عن بعض  دفراإكان هذا املفروض ميكن 

ه بقي النصف مشاعا كما لو كان بعريا مثال أو سيارة؛ لو كانت دومخسمائة؛ وإن كان ال ميكن إفرا

النصف؟ له مشاعا، نقول له  هسيارة وتزوجها على هذه السيارة مث طلقها قبل أن ميسها فكيف نقول ل

                                                     .النصف مشاعا؛ أي هلا نصف هذه السيارة وله نصفها

)) إال استثناء من أعم األحوال، يعين فنصف ما فرضتم يف كل حال إال يف هذه  نإال أن يعفو  ((

ل ك: فنصف ما فرضتم يف  احلال؛ وهذا االستثناء يسمونه االستثناء من أعم األحوال؛ يعين كأنه يقول

ينصب الفعل املضارع؛ واملشكل أنه  )) أن هذه حرف مصدر إال أن يعفون حال إال يف هذه احلال؛ ((

  )) فهل نقول إن هذا للضرورة؟ ال ضرورة؟ إال أن يعفون مل ينصب ألن الواو موجودة ((

  : النونالطالب

  واو فاعلوالبثبوت النون  )) فعل مضارع مرفوع يعفون واو فاعل؛ ((الأي النون و  :الشيخ



  النون نون النسوة ال يا شيخ :الطالب

ون للنسوة؛ إذا الفعل منصوب لكنه مبين على السكون التصاله بنون النسوة؛ سكون نعم الن: الشيخ

كان ميزانه لان الصرف )) ألن الواو هذه من الفعل؛ وهلذا لو وزناه يف ميز  يعفون أيش؟ سكون الواو ((

  يفعلن؛ خبالف قولك الرجال يعفون؛ فإن وزن يعفون ؟

  : يفعلونالطالب

  ال :الشيخ

   يفعون :الطالب

)) هذه  يعفون وزن يعفون يفعون؛ صح؟ ألن الم الفعل حذفت ألجل واو اجلماعة؛ إذا نقول ((:الشيخ

)) الضمري  إال أن يعفون نصب ألا متصلة بنون النسوة ((السكون يف حمل  على ةصوبة؛ لكنها مبنينم

   يعود على من؟ يعود على النساء املطلقات؛ أو.

  ؟    ألزواجاما يعود على :الطالب  

       ؛ حنن  قلنا نون نسوة؟ األوىل أن يكون نساء؟  األزواج ال كيف يعود على: الشيخ

)) يعين أو إال أن يفعوا الذي بيده عقدة النكاح؛ فإن عفون أو  أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح (( 

ما فرضتم إال أن يعفون؛ فإن  عفا الذي بيده عقدة النكاح فما احلكم؟ ننظر من هو املستثىن؟ فنصف

  عفوا فكل ما فرضتم؛ طيب لكم وإال هلن؟

  لكم :الطالب

)) اختلف املفسرون  الذي بيده عقدة النكاح على ما املراد بقوله: (( طيب نشوف هذا ينبين :الشيخ

)) الزوج؛ ألنه هو الذي  بيده عقدة النكاح يف هذا والفقهاء أيضا؛ فقال بعض أهل العلم إن املراد ((

ونت ما أبغاها؛ ينعقد النكاح؟ ال، ما هميلك العقد والطالق؛ أرأيت لو قال الويل: زوجتك بنيت؛ فقال: 

 ينعقد، أليس كذلك؟ طيب ولو أنه انعقد وقال: قبلت، مث قال: طلقت؛ ينفسخ النكاح؟ نعم، ينفسخ

واضح جدا أن الذي بيده عقدة النكاح هو  ؛ إذا من الذي بيده العقدة اآلن؟ هو الزوج؛ وهذازوجته

؛ تكالزوج؛ وقيل: إن الذي بيده عقدة النكاح الويل مطلقا؛ ألن هو الذي يعقد فيقول للزوج زوج

عقدة؛ وقيل: إن الذي بيده عقدة النكاح هو األب خاصة بناء على القول بأن الفحينئذ يكون بيده 

يعقد خبالف األولياء اآلخرين بأم ال يعقدون إال بإذن األب جيرب ابنته؛ فهو إن شاء عقد وإن شاء مل 

  :ألب خاصا؛ إذا ففيها ثالثة أقوالموليام؛ فيكون الذي بيده عقدة النكاح هو ا



القول األول: أنه زوج؛ الثاين: أنه ويل مطلقا؛ الثالث: أنه أب خاص؛ ولكن إذا رجعنا إىل ما يقتضيه  

واب؛ وأن الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج؛ أليس كذلك؟ وأيضا اللفظ وجدنا أن القول األول هو الص

إذا جعلناه هو الزوج فقد استفدنا من اآلية فائدتني: الفائدة األوىل: العفو من جانب الزوجة؛ والفائدة 

الثانية: العفو من جانب الزوج؛ وإذا جعلنا الذي بيده عقدة النكاح هو الويل مطلقا و األب صار العفو 

  ب واحد، صار العفو من جانب واحدنمن جا

)) يعين فلكم الكل؛ أو يعفوا الذي  إال أن يعفون يف قوله: ((الزوج صار االستثناء  هثالثا: إذا جعلنا 

بيده عقدة النكاح فلهن الكل؛ وإال ال؟ وإذا جعلناه الويل صار املعىن: إال أن يعفون أو يعفوا الذي بيده 

ساء؛ وداللة اآلية على املعنيني أوىل من داللتها على معىن واحد؛ فهذه عقدة النكاح فلكم الكل دون الن

ثالثة أوجه ترجح أن الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج مع كون اللفظ داال عليه بنفسه دون مرجح؛ 

رغب يف العامل الشجاع نالكرمي الطيب  زوجناك أيها الرجل احلبيب  ألن األولياء لو جاءوا كلهم وقالوا:

وخالته وعمته وكل شيء وقالوا: زوجناك ؛ فقال: ال أريد؛ أيش يكون؟ ما بنته  ماأل، وجاءت كنزوجأن 

قيقة هو الزوج؛ وال حاجة أن نرجح مادام اللفظ داال عليه؛ وبناء على حعقدة الينعقد؛ إذا الذي بيده 

ح فلهن الكل؛ صح؟ ذلك يكون االستثناء : إال أن يعفون فلكم الكل أو يعفوا الذي بيده عقدة النكا 

     نعم؛

)) إال أن يعفون فلكم الكل؛ أو  فنصف ما فرضتم )) مستثىن من قوله: (( إال أن يعفون أقول: (( 

                                              يعفو الذي بيده عقدة النكاح فلهن الكل؛ متام؟ طيب.

الذي بيده عقدة النكاح وأسقط حقه؛ كيف يقول: يبقى إشكال فيما إذا كان الزوج، إذا كان الزوج هو 

مع أنه هو املعطي؟ نقول: نعم؛ ألن املفروض أن الزوج قد  ا)) فكيف نقول: إنه عف إال أن يعفون ((

؛ فإذا عفو الزوج معناه أن ال يطالبها مبا قبض؛ ةسلم املهر؛ فإذا سلم املهر بقي عند من؟ عند الزوج

                                                                                   وإال ال؟ مبا قبض .

  فكيف يصح عفو الزوج يف هذه احلال؟ طيب إذا كان نصف املهر مؤجال

  ؟......:الطالب

يكون بناء على األغلب؛ ألن اآلن قصدي إن الزوج يعفوا؛ كيف يعفوا وهو  ال عفو الزوج ؟ ال :الشيخ

إال أن  ذمة زوجته شيئا ؟ إىل اآلن ما سلمها نصف املهر فيكف يصح أن نقول (( ما بعد صار يف

  اآلية مبنية على األغلب؛ وأنه كان ينبغي أن يكون الصداق معجال، ال مؤجال؛  )) ؟ نقول:  يعفوا



  .؟......:الطالب

أيه معجال مقدما ال مؤجال؛ وعلى هذا فيصح أن يكون الزوج عافيا مبعىن أنه يسقط ما قبضته : الشيخ

            املرأة فال يطالبها به.

)) ومل يقل: عقد؛ إشارة إىل أن النكاح ربط بني  عقدة )) كلمة (( بيده عقدة النكاح طيب وقوله: (( 

                                                               احلبل.بني أطرايف العقدة الزوجني؛ كما تربط 

)) أيها  وأن تعفوا )) وهذا أيضا مما يرجح أن املراد به الزوج (( وأن تعفوا أقرب للتقوى مث قال: ((

))؛ ألن االنكسار اآلن من جانب  وأن تعفوا األزواج؛ ومل يقل: وأن يعفون أقرب للتقوى؛ بل قال: ((

من؟ الزوجة؛ فإذا عفوت عن حقك أيها الزوج كان ذلك أقرب للتقوى وأجرب خلاطرها؛ ألنه قد يكون 

ر إذا )) يعين عما تستحقون من امله أن تعفوا ا؛ فقوله: (( دخليف قلبها شيء؛ ملاذا يطلقها قبل أن ي

  طلقتم قبل الدخول وهو ربعه

  نصفه؟ :الطالب

  إال نصفه؟ : ربعه و شيخال

  : نصفه الطالب

  متأكدون؟ : الشيخ

  نعم: الطالب

)) ومل  أقرب للتقوى ن ذلك فهو أقرب للتقوى؛ وهنا قال: ((عطيب وهو نصفه؛ إذا عفومت  :الشيخ

وى لة لكم إىل تقييقل: فهو تقوى؛ ألن العفو ليس بواجب؛ لكن هذا يقربكم إىل التقوى ويكون وس

   . فيما جيب تقواه به اهللا عزوجل

)) هل هو خاص بالزوجني؟ الزوج مع الزوج  ال تنسوا )) اخلطاب هنا ((وال تنسوا الفضل بينكم  ((  

  أوليائها ؟ أو هو عام؟  و

  عام: الطالب

نقول: إن نظرنا إىل لفظه فهو عام؛ وإن نظرنا إىل سياقه فهو خاص؛ وإذا جعلناه خاصا  :الشيخ

زوجل ليس خاصا مبقتضى السياق؛ فإنه يكون عاما بالعموم املعنوي؛ ألن هذا التوجيه الكرمي من اهللا ع

      )) ال تنسوا الفضل بينكم الفضل بينك وبني أخيك؛ وقوله: (( قول ال تنسنؤالء، كل الناس 

؛ ألن النسان يطلق مبعىن الرتك؛ وحيتمل أن يكون مبعىن النسيان الذي هو وا)) هنا مبعىن ترتك تنسوا ((



مبعىن الذهول؛ فيكون املعىن ال تنشغلوا فيما بينكم مما حيصل بالفراق قبل الدخول، ال تنشغلوا عن 

النسيان إذا حيتمل أن يكون املراد نسيان الفضل؛ ألن اإلنسان قد ينشغل بالشيء عن الشيء فينساها؛ ف

وال تكونوا   ((  به الذهول؛ وكالمها وارد يف اللغة العربية، قال اهللا تعاىل: املرادبه الرتك؛ وحيتمل أن يكون 

)) النسيان هنا مبعىن الرتك؛  نسوا اهللا فنسيهم )) وقال تعاىل: (( كالذين نسوا اهللا فأنساهم أنفسهم

)) والنسيان هنا مبعىن الذهول، الذهول عن الشيء  تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأناربنا ال  وقال تعاىل: ((

ح ل)) أيهما ؟ يص ماجد له عز نولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم  ؛ وقال اهللا تعاىل: ((املعلوم

ىن الذهول احتجنا إىل عهذا وهذا؟ أيه إن قلنا إن النسيان مبعىن الرتك فال إشكال؛ وإن قلنا إن النسيان مب

  جواب على كيف يعذب اهللا عزوجل أو كيف يعاقبه مع أنه نسي ؟ 

األخري ظاهر كما أجاب به أهل العلم فقالوا: إن عدم املؤاخذة بالنسيان من  واجلواب على اإلشكال

ع إن اهللا وض خصائص هذه األمة وليس لألمم السابقني نعم؟ كما قال النيب عليه الصالة والسالم: (

)) قلت: حيتمل أن يكون  ال تنسوا )؛ طيب هنا (( عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه

النسيان مبعىن الرتك يعين ال ترتكوا الفضل بينكم؛ وحيتمل أن يكون مبعىن النسيان؛ ألن اإلنسان يف مثل 

                                                 هذه املقامات قد ينشغل فكره وينسى ما ندب إليه من الفضل؛

على بعض ويعطيه من بعضكم  ضليعين ال تنسوا أن يف ضال)) قيل: إنه مبعىن اإلف الفضل وقوله: ((

ة؛ أو نقول للزوجة ال من الزوجفضعف وال ترتك نفسك من اإلاللزوج  لنقول لالفضل؛ طيب فهنا ه

للجميع حبسب احلال، حبسب احلال؛ قد يكون الفضل بينك وبني الزوج؟ أو للجميع؟  أسقطي وال تنس

؛ وقد يكون فقريا واملرأة غنية فتكون مقتضى احلال أن يكون الزوج معذورا يف الطالق قبل الدخول

   ال من الزوج على الزوجة.فضزوج؛ وقد ال يكون هكذا فيكون اإلال من الزوجة على الفضاإل

االمسني أو ذا االسم للتحذير من  )) ختم اآلية ذين إن اهللا بما تعملون بصير مث قال اهللا تعاىل: (( 

املخالفة؛ فإن اهللا بصري بكل ما نعمل؛ وهل البصر بصر العني الذي مقتضاه الرؤية؟ أو البصر العلم 

فيشمل ما يرى وما يسمع وما يعلم ؟ نعم األخري أعم، األخري أعم؛ واألول فيه احتمال؛ أن املراد مبا 

لكن تعلمون أن هذا التفسري يقتضي حصر ذلك فيما يرى فقط؛ نعمل بصري مبا نعمل مبعىن أنه يراه ؛ 

  والتفسري الثاين أعم؛وإذا وجدا معنيان أحدمها أعم واللفظ حمتمل له كان األخذ به أوىل؛ ألنه أمشل.

  ))  حافظوا على الصلوات مث قال اهللا عزوجل: ((

       ؟ .....شيخ نأخذ الفوائد:الطالب



مية: جواز الطالق قبل املس مع تعيني املهر؛ وجهه؟ أن اهللا أقر هذه احلال، يستفاد من اآلية الكر  :الشيخ

أقر هذه احلال وجعل هلا أحكاما؛ ولو كانت حراما ما أقرها وال جعل هلا أحكاما؛ وعلى هذا فيكون 

اآلية فيما إذا طلقت قبل املسيس ومل يسم هلا مهر؛ وهذه اآلية فيما إذا  نألظاهر ارتباط اآلية مبا قبلها 

   طلقت قبل املسيس ومسي هلا مهر؛ كذا؟ طيب.

  وإن طلقت بعد املسيس؟ إن مسي هلا مهر فلها مهر وإال فلها املتعة نعم .

)) فلو تنازع  فرضتم وقد ومن فوائد اآلية الكرمية: أن تعيني املهر إىل الزوج ال إىل الزوجة؛ لقوله: ((

ذا وتقول أنت  هحتج ما شئت افرضيالزوجان فقالت الزوجة للزوج: أعطين ما شئت؛ وقال الزوج هلا: 

ا مبنعم؟ ؛ ولكن إذا أبت   فضلبذلك وأنت تقول أنت الذي لك ال هجحت؟ نعم  لك األمرالذي 

؛ لكن إذا قالت: إذا قالت الذي ما ميكن جتربها يف مهر ال ترضاه فرض؟ ليس هلا ذلك ؟ ال؛ هلا ذلك،

  فرض الزوج ما يكفي ؟

  يعين قبل العقد؟ :الطالب

    قبل قبل أي نعم قبل العقد، هي باخليار . :الشيخ

    إذا طلقها قبل الدخول وقد فرض هلا مهرا؛ لقوله تعاىل: ومن فوائد اآلية الكرمية: وجوب نصف املهر

  )) . فنصف ما فرضتم ((

  )). إال أن يعفون ومن فوائدها: جواز إسقاط املرأة املهر عن الزوج ، أو بعضه؛ لقوله تعاىل: ((

  مبا )) ولكن هذا مشروط  إال أن يعفون ومن فوائدها: جواز تصرف املرأة يف ماهلا؛ لقوله تعاىل: ((

  لك هذا.بالغة عاقلة رشيدة؛ كما تدل عليه آيات أخرى؛ فإن مل تكون كذلك فال متإذا كانت 

))؟ أو نقول  إال أن يعفون وهل نقول عمومه يقتضي جواز عفوها وإن كانت مدينة ؟ لقوله تعاىل: ((

)) وليس  إال أن يعفون إذا كانت مدينة فليس هلا أن تعفوا ؟ اآلية ظاهرمها العموم، ظاهرها العموم ((

بل هذا عوض جديد مقابل م رأة أخذت من ماهلا ما يضر بالغر هذا معاوضة حىت نقول إن هذه امل

  استمتاع الرجل بالزوجة .ب

   ومن فوائد اآلية الكرمية: جواز عفو الزوج عما يبقى له من املهر إذا طلق قبل الدخول؛ لقوله تعاىل: 

)) فإن قلنا: إنه الويل مطلقا؛ أو األب صار عندنا إشكال ما هو  أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح ((

؟ هو أن الويل ال ميلك التربع وال اإلسقاط ملال موليه؛ انتبه للقاعدة؛ الويل سواء كان وليا على مال 

اليتيم؛ أو على مال سفيه ال ميلك التربع وال اإلسقاط؛ ألن هذا ليس من حظ اليتيم أو السفيه؛ وقد 



))؛ وهلذا املسألة مشكلة من الناحية  وال تقربوا مال اليتيم إال بالتي هي أحسن تعاىل: (( قال اهللا

املالية على قول من يقول: إن الذي بيده عقدة النكاح هو الويل مطلقا؛ أليش؟ ألن الويل ال ميلك العفو 

الدين الذي  عما استحقته موليته، أفهمتم؟ أما إذا كان األب فاألب فيه خالف؛ هل ميلك إسقاط

لولده؟ أو ال ميلكه؟ فمن أهل العلم من قال: ميلكه إسقاط الدين الذي لولده؛ ومنهم من قال ال ميلكه؛ 

فله أن ميلك إسقاط الدين له من والراجح أنه ميلك؛ ألنه إذا كان ميلك متلك العني الذي يف يد الولد 

علقها بالدين؛ فإذا كان ميلك يف أخذ املال باب أوىل؛ ألن تعلق نفس الولد باملال الذي بيده أقوى من ت

من هو عليه؛ وعلى هذا ال إشكال إذا قلنا بأن الذي بيده عقدة من بني يديه؛ فله أن يسقط دينه ع

النكاح هو األب؛ لكن سبق لنا أن هذا قول ضعيف وعلى هذا فتنزع هذه الفائدة ألا مبنية على قول 

  مرجوح نعم.

   لدينظاهرها جواز العفو حىت مع الدين؛ يعين حىت ولو كان اإلنسان  )) فونإال أن يع اآلية قوله: ((

يف  لماء يف جواز تربع اإلنسان ؛ وهذه املسألة اختلف فيها أهل العلم؛ اختلف العفإنه جيوز أن يعفو

ماله أو بشيء من ماله إذا كان عليه دين يستغرق؛ فاملشهور من مذهبنا مذهب احلنابلة أنه جيوز أن 

من ماله وإن كان عليه دين يستغرق ما مل حيجر عليه؛ فإن حجر عليه فإن بشيء تربع اإلنسان ي

التصرف منه كما هو ظاهر؛ واختار شيخ اإلسالم ابن تيمية أنه ال يصح تربعه بشيء من ماله مع الدين 

 ء من ماله املستغرق لتعلق حق الغرماء به؛ وقوله هو الصواب؛ وأنه ال جيوز لإلنسان أن يتربع بشي

 



يف املال إذا كان على اإلنسان دين مع  ةواجب أهم من التطوع؛ وإذا كان بعض أهل العلم يسقط الزكاة الواجب

وجوب الزكاة؛ فالتربع من باب أوىل؛ ألن الواجب ال يسقط إال إذا كان التصرف حمرما؛ وعلى هذا فيكون حىت 

على قاعدة املذهب ال جيوز لإلنسان أن يتربع بشيء من ماله مع دين يستغرق؛ ولكن قد يقال إنه يعفى عن 

م والدرمهني؛ ألن كثريا من الناس اليوم عليهم ديون أكثر مما يف أيديهم من األموال الشيء اليسري الزهيد كالدره

؟ يف القلب من هذا شيء؛ ولكن  مثونآويأيت السائل ويعطونه الدرهم والدرمهني وما أشبه ذلك؛ فهل نقول إم 

أعطه نفسك أوال؛  ذا ه الشك أم خمطئون، وأن تصرفهم هذا غري سليم؛ هذه الدرهم الذي تعطيه السائل

ألنك حمتاج؛ فإذا أوفيت دينك فبعد هذا تصدق مبا شئت؛ ابدأ بنفسك كما قال النيب عليه الصالة والسالم قبل  

زل من نقول له ما تقول يف قطرات املاء ينما؛ يقول هذا درهم أو درمهني ما هو بنافع والهو بضار  كل شيء؛ قد

دة؛ هذا الدرهم وفره اليوم والدرهم الثاين وفره غدا وتوفر يف السنة األودية؟ وهي قطرة واح السماء هل تسيل به

ثالمثائة وأربع ومخسني درهم نعم؟ ثالمثائة مخس وأربعني درهم، هذه نعمة؛ فعلى هذا نقول إنه من احلكمة والعقل 

                                          والدين أن اإلنسان الذي عليه دين يستغرق جيمع ما حيصل يف قضاء دينه .

         )) . عقدة النكاح أن النكاح من العقود؛ لقوله : (( يستفاد منه.... اآلية الكرمية: يستفاد من هذه و

على هذه الفائدة: جواز التوكيل فيه؛ ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم وكل يف العقود؛ عروة بن جعد وكله  ويرتتب

ن عقد النكاح؟ إذا كان اإلنسان و بالشراء أضحية له؛ فيجوز أن يوكل اإلنسان من يتزوج له؛ ولكن كيف يك

فيقول: قبلت زوجت موكلك بنيت  هل يقول: وكيال للزوج؟ هل يقول الويل له: زوجتك بنيت؛ فيقول: قبلت؟

  وكلي؟ مل

  نعم:الطالب

زم عينه، يقول: زوجت موكلك فالنا ابنيت فالنة؛ فيقول: قبلت النكاح ملوكلي؛ وهذه املسألة كلمة: ال ال؛ :الشيخ

؛ ويش هو جيابإلباملوكلي؛ يرى بعض الفقهاء أنه جيب أن يقول: ملوكلي؛ وبعض العلماء يقول: ال جيب اكتفاء 

اإلجياب؟ اإلجياب هو اللفظ الصادر من الويل أو من يقوم مقامه؛ والقبول هو اللفظ الصادر من الزوج أو من 

فالنا فقال: قبلت؛ يعين؟ أقول يعين ملن؟ ملوكله؛ لكن ذكر  ك: زوجت ابنيت فالنة موكلال ققامه؛ فإذا يقوم م

قول: إذا كان الويل هو الذي وكل فكيف يقول؟ يطيب  املوكل يف القبول أوىل، يقول: قبلت ملوكلي فالن واضح؟

  زوجتك بنت موكلي فالن فالنة

  ؟....:الطالب



طيب هل يثبت هلذا العقد ما يثبت لعقد البيع  ال ال؟ نعم.إالزوج: قبلت؛ و  ذاك نعم؟ فيقول ... فالنة :الشيخ

    الرسول صلى اهللا عليه وسلم يقول:لس ال يثبت؛ ألن ا خيار؟ ال، طمن اخليار، خيار الس أو خيار الشر 

دقيق ونظر وحبث و ر ) وال يصح قياس النكاح على البيع؛ ألن النكاح غالبا إمنا يصدر بعد ت البيعان بالخيار (

خبالف البيع فقد يصدر عن عجلة وعن حرص على الربح بدون أن يرتو اإلنسان؛ واحتياط اإلنسان لعقد النكاح 

أبيعها؛ لكن املشكلة الزوجة؛ وهلذا ارجع  جازت يل مايقول إذا  هذا ظاهر؛ ألن البيعأشد من احتياطه للبيع؛ و 

؛  شرط؟ املذهب ال خيار فيه، ليس فيه خيار الشرطلس أعين النكاح؛ لكن هل فيه خيار ليس فيه خيار جم

إن أحق الشروط  والسالم: (واختار شيخ اإلسالم أنه جيوز خيار الشرط يف النكاح لعموم قول النيب عليه الصالة 

) وعندي أن خيار الشرط بالنسبة للزوج غري وارد؛ أليش؟ ألن النكاح يف  أن توفوا به ما استحللتم به الفروج

  ال ال؟إحقه جائز مىت شاء طلق، و 

  نعم: الطالب 

لكن الزوجة هي اليت حتتاج إىل الشرط والصحيح أنه جائز؛ فيقول زوجتك  ؛ إذا هو يف غىن عن الشرط :الشيخ

ابنيت بشرط اخليار ملدة سنة؛ كذا؟ اخليار هلا؛ العقد تام اآلن لكن هلا اخليار إذا شاءت أن ترد العقد أو ما يقع  

الزوجة ويل و  كثريا بشرط اخليار هلا يف جلوسها مع أهلك؛ ألن بعض الناس قد يكون أهله عندهم سوء عشرة؛

هلا املقام مع أهلك فلها اخليار؛ فاملهم أن العلماء خمتلفون يف خيار الشرط يف  يطبشرط أنه إذا مل ب يقول

                              النكاح؛ واملذهب ال يصح؛ واختار شيخ اإلسالم أن ذلك صحيح  وهو مستفاد من كلمة عقدة النكاح .

؛ من أين يؤخذ؟ من قوله الرتغيب يف العفو لص: استحباب أو احلث، أو بعبارة األ......ومن فوائد اآلية الكرمية

)) وهذا شامل لكون العفو نفسه مقربا للتقوى؛ ولكون العفو أيضا سببا  وأن تعفوا أقرب للتقوى تعاىل: ((

د اهللا يعفوا اهللا عنه؛ وإذا عفا اهللا عنك فإن ذلك يكون ذلك سببا بتقواك للتقوى؛ فاإلنسان الذي يعفوا عن عبا

وكل ما عفا اإلنسان عن عباد اهللا مبتغيا بذلك وجه اهللا ازداد إميانه  اهللا عزوجل؛ ألن مدار التقوى على اإلميان؛

أيه لكن هل يستفاد منها أن األعمال  .... يستفاد من هذه اآلية: أن األعمال تتفاضل؟ نعم؛هل  فازداد تقواه .

  تتفاضل؟

  .....نعم، العفو أفضل من  :الطالب

أي نعم هذه يستفاد منها أن اإلنسان أن الناس خيتلفون يف القرب من التقوى؛ لكن هل يفيد أن  :الشيخ

زداد من بعض ؟ هذا هو الظاهر، كلما ا ض ؟ أو يفيد أن اإلميان بعضه أعلياألعمال بعضها أفضل من بع

قرب كان لإلميان أقرب؛ إذا فيستفاد منه: أن الناس يتفاضلون أ زداد تقوى؛ وكلما كان إىل التقوىاإلنسان إميانا ا



يف اإلميان، وهذا هو القول الراجح بالشك، والذي عليه أهل السنة واجلماعة، أن اإلميان يزيد وينقص؛ هل الذي 

  و عمل اجلوارح؟ يزيد وينقص هو إقرار القلب؟ أو قول اللسان؟ أ

  الكل؟ :  الطالب

الكل، إقرار القلب يزيد بالشك يتفاضل؛ وأقوال اللسان تتفاضل؛ وأفعال اجلوارح تتفاضل، كذا؟ أما : الشيخ

هللا ااملصلي أربع ركعات أزيد من املصلي ركعتني؛ وأقوال اللسان كذلك فالذاكر فتفاضل أعمال اجلوارح فظاهر، 

  مخس مرات؛ لكن كيف يتفاضل اإلميان يف القلب؟ ذاكرهال منفضل أ عشر مرات

    كيف يتفاضل؟   القلب إقرار: الطالب 

ال ال؟ فإذا كلما ازداد اليقني كان أقوى يف اإلميان وهو إقول نعم يتفاضل؛ ألن زيادة اليقني هلا سبب، و : الشيخ

ين آخر ذا اخلرب ازداد علمي يتفاضل؛ أنا عندما خيربين رجل ثقة يف خرب ويكون عندي شيء من العلم إذا أخرب 

ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا  ال ال؟ ازداد علمي ويقيين وهكذا؛ وهلذا قال اهللا تعاىل: ((إو 

ثابتة يف القرآن؛ بعض العلماء يقول: أثبت الزيادة وال تثبت النقص، أثبت الزيادة وال  )) نعم؟ فالزيادة إيمانا

  تثبت النقص؛ ما قولكم يف هذا؟ 

  هذا غري صحيح: الطالب

أليش؟ ال زيادة إال بنقص؛ إذ أن الزيادة مقابلها النقص؛ فمثال إذا قلنا: هذا زائد على هذا لزم أن : الشيخ 

        يه ناقصا؛ وهلذا الصواب إما متالزمان .املزيد عليكون الثاين 

وال  : ((ينسى الفضل مع إخوانه يف معاملته؛ لقوله ومن فوائد اآلية الكرمية: أنه ينبغي لإلنسان أن ال        

رحم اهللا عبدا سمحا  (  لك الفضل عليهم؛ وهلذا جاء يف احلديث: ال تنسى أن يكون )) تنسوا الفضل بينكم

) فإن هذا فيه من حسن املعاملة ما هو ظاهر؛  اقتضىقضى سمحا إذا إذا باع؛ سمحا إذا اشترى؛ سمحا إذا 

   والدين اإلسالمي حيث على حسن املعاملة، وعلى حسن اخللق، وعلى الرب كله .

إن اهللا بما تعملون  ؛ لقوله: ((وتعاىل وبصره بكل شيء مما نعمله ة الكرمية: إحاطة علم اهللا ومن فوائد اآلي

  )) . بصير

ومن فوائد اآلية الكرمية: أن فيها ترغيبا يف العمل الصاحل، وترهيبا من العمل السيئ؛ ألن ختم اآلية ذه اجلملة  

عمل السيئ فإنكم جتازون عليه؛ ألن الكل معلوم الالعمل الصاحل فإنه لن يضيع؛ واحذروا من على معناه احرصوا 

  أمحد؛نعم  حىت ال نبقى مدينني لكمهذه لكم  سبحانه وتعاىل .اآلن نعطيكم مخس دقائق لألسئلة عند اهللا

  أو عشرة؟  :الطالب



  ال ال مخس نعم؟: الشيخ

  خيار الشرط غري وارد ؟ قلنا شيخ إن: الطالب

   أي نعم: الشيخ 

   ؟ ال يعود املهر؛ أما إذا مل يشرتططيب بالنسبة للمهر الذي دفع للزوجة أنه اشرتط بأن يعود إليه : الطالب 

هذه لو كان يعود عليه املهر كان صحيح يستفيد من الشرط؛ لكن الظاهر أنه ما يعود عليه املهر لعموم : الشيخ

  ؛احلديث ذكرناه؛ نعم هلا املهر مبا استحل من فرجها

  نقول ما يصح الشرط فيه ؟  اذن :الطالب

إذا قلنا بأنه يعود؛ لكن العلماء كلهم يكادون متفقني على أنه يستقر املهر وهلذا هو حقيقة مشكلة؛ إال : الشيخ

بالدخول؛ هو هذا الذي أنا أفهم؛ وشيخ اإلسالم صرح يف موضع بأنه جيوز الشرط هلما أو ألحدمها؛ فبالنسبة 

إذا قلنا بأنه يعود  للزوجة ظاهر، بالنسبة للزوج ما له مصلحة إال مثل ما قلت إذا قلنا بأنه يعود عليه املهر؛ أو

     عليه نصف املهر قبل الدخول.

  ؟  هلا شيء يعود ةالزوجو : الطالب

  كيف ؟ : الشيخ

   يعود هلا املهر؟. . .يف السنة هذه اختارت الفراق طالقإذا اختارت ال: الطالب

  ثابتهلا  املهر : الشيخ

  ثابت؟: الطالب 

  بالدخول ثابت: الشيخ 

  طيب إذا ملا ال يرجع إليه ؟ :الطالب

  كيف مادام إنه اشرتط هلا؛ هو الذي اشرتط ورضي بذلك. : الشيخ

  العقد ؟.....: رمبا الطالب

إذا مل تستقم احلال مع أهلك؛ وهذا هو األحسن يعين كونه يكون  ....إال إذا قالت الشرط  .....: كيف الشيخ

شرطا مطلقا حىت يف النفس منها شيء؛ ألنه قد يكون شبيها بنكاح املتعة؛ فاألوىل أن يقيد هذا الرأي بكونه 

   .تشرتط املرأة اخليار يف شيء هلا فيه غرض كسوء العشرة، منه أو ال

  الق يرجع املهر ؟الط حصلوال جيوز أن يقول إن :الطالب

   ال ما جيوز؛ ألنه خالف الشرع؛ إذا دخل ا فلها املهر . : الشيخ



  ))  حفظوا على الصلوات والصالة والوسطى وقوموا هللا قانتينقال اهللا تعاىل: (( 

عبادات الجاءت بني أحكام النساء وعدن، ومهورهن وما يتعلق بذلك؛ مع أن الصالة من  أوال هذه اآلية

باهللا عزوجل؛ وحنن نعلم أن الرتتيب يف اآليات توقيفي، يعين أنه بأمر اهللا ورسوله؛ فما وجه كون هذه  اخلاصة

  على الصلوات بني آيات تتحدث عن النساء وأحكامهن ؟ اآليات، األمر باحملافظة

اإلنسان  د فإنار على نسق واحساجلواب على ذلك أن يقال: هنالك مناسبة لفظية بالغية وهي أن الكالم إذا  

املرتقب صار ذلك أشد انتباها؛ ألنه  هشيء يوجب له انتباه؛ فإذا جاء الشيء يف غري موضع دثرمبا يغفل وال حي

)) سبحانه اهللا  حافظوا على الصلوات )) مث  تأيت (( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن تريد تقول مثال: ((

   هأيش لون هذا ؟ فهذا يوجب أيش؟ االنتبا

أقم الصالة  احملافظة على الصلوات تعني اإلنسان على تنفيذ هذه األحكام الشرعية؛ ألن اهللا يقول: (( ثانيا: أن

)) فإذا قام اإلنسان باحملافظة على صلواته سهل عليه أن يلتزم هذه  إن الصالة تنهى عن الفحشاء والمنكر

  ما أشبه ذلكاحلدود اليت كما رأيتم من قبل يكرر اهللا فيها ذكر احلدود والتقوى و 

ثالثا: أنه رمبا إذا تشاغل اإلنسان يف أحكام تتعلق به شخصيا كمسألة الطالق والعدة وما أشبه ذلك رمبا ينسى  

ما يكون خاصا هللا مثل الصالة فنبه على ذلك بني هذه األحكام، هذه األحكام املتقاربة واملتشاة؛ فهذه ثالثة 

حكم فوق ما ندركه؛ رمبا يكون هناك حكم أخرى أعظم وأبلغ مما أوجه من احلكمة اليت بلغتنا وهللا عزوجل 

)) ذكرها يف  حافظوا على الصلوات والصالة والوسطى . . ذكرناه اآلن؛ إمنا على كل حال ذكر هذه اآلية: ((

؛ ال ألن اإلنسان شاك يف حكمة اهللا؛ ولكن اإلنسان يريد أن يعرف  ؤلهذا املوضع الشك أنه يوجب التسا

   واألسرار يف هذا القرآن العظيم .احلكمة 

)) ومل يقل: احفظوا ؛ واحملافظة على الشيء مبعىن العناية عليه، العناية به واملالزمة  حافظوا نرجع اآلن إىل قوله: ((

الصالة؛ بدليل ما لو قلت لو  يا عليه؛ وهو أبلغ من قولك: احفظمبعىن أن اإلنسان يكون دائما حمافظ .....له؛

أبلغ؛ فلهذا ها علي أعطيتين وديعة وقلت: يا أخي حافظ عليها؛ أو قلت: هذه وديعة احفظها؛ أيهما أبلغ؟ حافظ

)) الصلوات مجع الصالة وهي معرفة عند  على الصلوات )) وقوله: (( حافظوا على الصلوات جاء يف اآلية: ((

   الفقهاء مباذا؟

  وأعمال مفتتحة بالتكبري وخمتتمة بالتسليموال بأا أق:الطالب

والصواب أا عبادة، عبادة ذات أقوال؛ أو التعبد هللا تعاىل بأقوال وأعمال خمصوصة  أيه هذا ناقص جدا : الشيخ

مفتتحة بالتكبري خمتتمة بالتسليم؛ وهذا أمر جيب عليكم أن تنتبهوا له؛ أن التعابري يف العبادات الشرعية البد أن 



قلت: هي أعمال وأقوال معلومة مفتتحة بالتكبري وخمتتمة  لوتقرن فيها العبادة حىت ال تكون أعماال جافة؛ أنت 

أقوال وأفعال فهذا بالتسليم ما يشعر اإلنسان املخاطب بأا عبادة؛ لكن إذا قلت: التعبد هللا؛ أو عبادة ذات 

)) قلت: إا مجع الصالة؛ وهي  الصلوات قوله: ((اإلنسان أنه يف هذه الصالة متعبد هللا؛ و  سأبلغ وحىت حي

              لغة: دعاء؛ وشرعا: التعبد هللا تعاىل بأقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبري خمتتمة بالتسليم؛ وكلمة 

)) هذه عامة تشمل الفرائض والنوافل، تشمل النوافل والفرائض؛ ألن النوافل وإن كان اإلنسان ال  الصلوات ((

الفريضة  ص الذي يف الفرائض؛ وأينا مل يؤدنسبة للفرائض؛ من مهمتها أا تكمل النقالأمث برتكها لكنها مهمة بي

                             على وجه ناقص ؟ فنحتاج إىل ما يتمم هذه الفرائض؛ ومنها النوافل احلمد هللا أن اهللا شرعها .

الصواب أن العطف هنا للمغايرة وليس عطف كتفسري كما قيل؛ ولكنها عطف  )) والصالة والوسطى وقوله: ((

        مغاير؛ مغاير بالذات وإال بالصفة؟ بالصفة؛ ألن الصالة الوسطى، وسطى مبعىن فضلى؛ ومنه قوله تعاىل:

وفة ، مفضلة؛ فالوسطى هنا مبعىن الفضلى؛ فهي معطا)) أي أمة عدال، خيار  وكذلك جعلناكم أمة وسطا ((

)) باعتبار تغاير الوصف؛ فما هي هذه الوسطى؟ اختلف فيها أهل العلم على أقوال متعددة؛  الصلوات على ((

ولكنه سبق لنا يف مقدمة التفسري لشيخ اإلسالم رمحه اهللا أن أوىل ما يفسر به القرآن أن يفسر بالقرآن مث بالسنة؛ 

ر اهللا بطل ر  الة العصر؛ وعلى هذا فإنه إذا جاءوهنا جاءت السنة صرحية صحيحة بأن املراد بالوسطى ص

؛ وال ميكن أن نلتفت إىل قول سوى هذا القول؛ ألن الذي فسر لنا هذا هو الرسول عليه الصالة والسالم،  معقل

)) وعلى هذا  وأنزلنا عليك الذكر لتبين للناس من نزل إليهم وهو أعلم الناس مبا أراد اهللا؛ ألن اهللا قال: ((

صالة الوسطى بالشك هي صالة العصر؛ وأمر اهللا باحملافظة عليها بذاا ألا ذات فضل عظيم؛ وفيها أجر الف

ليلة البدر ال تضامون  القمر إنكم سترون ربكم كما ترون عظيم هي والفجر كما جاء يف احلديث الصحيح: (

) الصالة اليت  قبل غروبها فافعلوافإن استطعتم أن ال تغلبوا على صالة قبل طلوع الشمس وصالة  في رؤيته

أن من فاتته  الفجر واليت قبل الغروب هي العصر؛ وأخرب النيب عليه الصالة والسالم: (قبل طلوع الشمس هي 

وعلى هذا فهي أفضل الصلوات؛ فهي الوسطى بدليل تفسري النيب صلى  ) صالة والعصر فكأنما وتر أهله وماله

؟ واحد  إذا عطف اخلاص على العام فهل ذلك ذكر له مرتني؟ أو ذكر له مرةاهللا عليه وسلم؛ وقد مر علينا 

فالصحيح أنه ذكر له مرتني، مرة على سبيل العموم ومرة على سبيل اخلصوص؛ وختصيصه بالذكر مع دخوله يف 

) ومل )  حافظوا على الصلوات والصالة والوسطى العموم يدل على العناية به وفضله؛ وهنا قال اهللا عزوجل: ((

وجل كيف حنافظها ؟ ولكنها بينت يف آيات أخرى ويف سنة الرسول صلى اهللا عليه وسلم؛ فمنها:  يبني اهللا عز

أقم الصالة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن  احملافظة على األوقات؛ لقوله تعاىل: ((



وإذا كنت فيهم فأقمت هلم الصالة فلتقم  عاىل: (())؛ ومنها: احملافظة على اجلماعة؛ لقوله ت الفجر كان مشهودا

يا أيها الذين آمنوا اركعوا  (( ))؛ ومنها: احملافظة على ركوعها وسجودها؛ لقوله تعاىل: طائفة منهم معك

))؛ ومنها: احملافظة على القراءة  قانتين وقوموا هللا ))؛ ومنها: احملافظة على قيامها؛ لقوله تعاىل هنا:(( واسجدوا

يا بني  ))؛ ومنها: احملافظة على سرت العورة؛ لقوله تعاىل: (( فاقرءوا ما تيسر من القرآن فيها؛ لقوله تعاىل: ((

)) إىل غري ذلك مما جاء يف الكتاب والسنة من األوامر املتعلقة بالصالة؛  آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد

الة والوسطىحافظوا على الصلوات والص (( ا كلها داخلة يف قوله:فإ . ((                              

)) الالم هذه  هللا (( )) هذا أمر وال إشكال فيه؛ وقوله: قوموا هللا )) (( وقوموا هللا قانتين مث قال اهللا تعاىل: ((

  يصح أن تكون للتعليل؛ أي قوموا ألجل اهللا؛ وإذا كانت للتعليل فإا حتتمل املعاين؛

افعل هذا هللا؛ أي املعىن األول: قوموا ممتثلني ألمر اهللا؛ يصح هذا الوجه وإال ما يصح؟ قوموا هللا مثل ما تقول:  

  .ألن اهللا أمركم

ثانيا: أن تكون الالم هنا لالختصاص، أو للتخصيص أي قوموا خملصني هللا؛ يصلح أو ما يصلح؟ يصلح؛ حىت  

هللا تعاىل يف صالتك خملصا له؛ وحيتمل أن تكون الالم هنا للتعليل  ال يكون يف عبادتك شرك ولو بالرياء؛ فقم

مبعىن التعظيم، يعين: قم معظما هللا كما يقوم الناس يعظم بعضهم بعضا بالقيام؛ وكل هذه معاين صحيحة وال 

يام على )) هل املراد بالقيام هنا املكث على الشيء؟ أو املراد به الق قوموا يناقض بعضها بعضا؛ ويف قوله: ((

القدمني؟ العلماء يستدلون ذه اآلية على ركنية القيام يف صالة الفريضة، يستدلون ا؛ وبناء على هذا 

))  قانتين )) أي واقفني؛ وقوله: (( قوموا هللا (( االستدالل يكون القيام هنا القيام على القدمني؛ فحينئذ نقول: 

)) أي حال كونكم قانتني؛ والقنوت تطلق على  قوموا  ((إعراا واضح للجميع أظن ؟ وهي حال من الواو يف

      وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من  منها: دوام العبادة الطاعة؛ ومنه قوله تعاىل: (( :عدة معاين

اء الليل ساجدا وقائما نأمن هو قانت آ )) ومثاهلا أيضا: (( إن ابراهيم كان أمة قانتا هللا )) وقوله: (( القانتين

  )) يحذر اآلخرة ويرجوا رحمة ربه

ل هذه، سبب نزول هذه اآلية و ويطلق القنوت على اخلشوع، وهو السكون تعظيما ملن قنت له؛ وعليه يدل نز 

وقوموا هللا  حىت أنزل اهللا (( بعضا وهو إىل جنبه يف الصالة، خياطبه خماطبة عادية مفإن؛ الناس كانوا يكلم بعضه

ظهر فيه خشوع اجلوارح ومنها توا عن الكالم ؛ إذا فهو خشوع القلب الذي )) فأمرا بالسكوت و قانتين

                         اللسان حىت ال يتكلم اإلنسان إال فيما يتعلق بصالته؛ وكذلك ال يفعل إال ما يتعلق بصالته.

و خفتم من احملافظة )) خفتم من أيش؟ أي خفتم من القيام هللا قانتني؛ أ فإن خفتم مث قال اهللا تعاىل: ((



أن أخفاكم عدو أو مرض، أو ما أشبه من ذلك مما خياف منه اإلنسان؛ وهل املراد اخلوف من املكروه؟ بالواجبة؛ 

    أو يشمل حىت اخلوف على فوات املطلوب؟ فالشك أن ظاهر اآلية املعىن األول، اخلوف من املكروه لقوله: 

ذكر أنه يشمل اخلوف من فوات املطلوب، حىت قالوا: إن الرجل لو )) ولكن بعض أهل العلم  فإذا أمنتم ((

أحرم باحلج وخاف أن يفوته الوقوف بعرفة؛ فإنه جيوز له أن يصلي صالة اخلوف على راحلته؛ ألن هذا فوات 

    فإن خفتم  مطلوب؛ ويعظم على املرء فواته؛ فيكون كاخلوف من حصول املكروه؛ يقول اهللا عزوجل: ((

  ) يعين ال نساء ) فرجاال

  ال؛ على األرجل: الطالب

)) وهذا من طرق التفسري أن تفسر الكلمة مبا يقابل ما جعلت قسيما  أو ركبانا نعم الدليل قوله: (( : الشيخ

)) يعين: ال ركبانا أي على أرجلكم، وهي مجع راجل، والراجل الذي ميشي على رجليه؛  رجاال هلا؛ فهنا ((

    الرجال قوامون على  الذين ميشون على أرجلهم؛ خبالف الرجال يف قوله تعاىل: ((والرجال هنا يف اآلية 

))؛ وهذه الطريقة أعين طريقة تفسري  على النساء فإن املراد م الذكور، أليس كذلك؟ ألنه قال: (( )) النساء

فانفروا ثبات أو  لقوله تعاىل:((القرآن بذكر مبا يقابل ذكر القسيم هذه مفيدة لطالب العلم؛ وقد مثلنا من قبل 

)) ألن الثبات يبعد فهمها يف الواقع أن املراد بثبات أيش؟ الوحدان أفرادا أو انفروا مجيعا؛ طيب  انفروا جميعا

  رجال ويش إعرابه؟

  حال :الطالب

  ؟ احلال وصف ؛ نناقش يف كلمة وصفرجال حال؟ انتبه؛ يصح أن تكون حاال :الشيخ

  رجل  :الطالب

هذه رجل هي وصف؛ كلمة رجل أو رجاال اجلمع هذه ما هي وصف اسم جامد؛ ولكن نقول: إنه  :الشيخ

 ؛ علىامؤول؟ نعم نقول إنه مؤول؛ أو نقول: إنه وصف ألنه مجع أيش؟ راجل؛ وراجل اسم فاعل؛ فيكون وصف

وركبان مجع راكب؛ يعين )) أي راكبني؛  فرجاال أو ركبانا ، إعراا حال؛ ((كل حال هي إعراا كما قلتم حال

)) تعين  رجاال أو ركبانا إن خفتم فلم تتمكنوا من احملافظة وال من القيام فإنكم تصلون رجاال أو ركبانا؛ كلمة ((

  أن اإلنسان يصلي ولو كان ميشي؛ هو يتحرك وميشي؟ حركة كثرية وإال قليلة؟

  : كثرية الطالب

ة حسبما تقتضيه احلال؛ لكن احلركة هنا ال تبطل الصالة ألجل رمبا تكون كثرية نعم، ورمبا تكون قليل :الشيخ

                             الضرورة .



فاذكروا اهللا   (( )) مقابل اخلوف يعين زال اخلوف عنكم فإذا أمنتم )) (( فإن خفتم )) شف (( فإذا أمنتم (( 

))   حافظوا على الصلوات ((  اآلن يف الصالة)) الكالم  فاذكروا اهللا )) (( كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون

  )) ؟ اذكروا اهللا كما علمكم كيف قال: ((

أتل ما أوحي إليك من الكتاب  اجلواب على ذلك: ألن الصالة ذكر، من أفضل الذكر؛ قال اهللا تعاىل: (( 

وملا فيها من  )) قال بعض املفسرين: وأقم الصالة إن الصالة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر اهللا أكبر

ذكر اهللا أكرب وأعظم من يها عن الفحشاء واملنكر؛ وعلى كل حال فالصالة بالشك من ذكر اهللا؛ ألا 

وقرآن وتسبيح وتكبري ودعاء وإال  سجودوركوع و مشتملة على ذكر اهللا بأنواع من التعظيم والذكر فيها قيام وقعود 

)) كاف هنا للتعليل وإال  اذكروا اهللا كما علمكم : ((روضة من رياض الذكر؛ وقوله ال؟ فهي مشتملة على

للتشبيه؟ نعم فيها وجهان: الوجه األول أا للتعليل أي فاذكروا اهللا لتعليمه إياكم ما مل تكونوا تعلمون؛ فتكون 

العدة ولتكملوا ( )) ( وتكبروا اهللا على ما هداكم الكاف هنا للتعليل كما هي يف قوله تعاىل فيما مر علينا: ((

واذكروه كما  )) أي (( واذكروه كما هداكم )) هي ما هي كما هداكم؛ (( ولتكبروا اهللا على ما هداكم

)) حيتمل أن تكون الكاف للتشبيه، وحيتمل  كما علمكم )) فهنا (( هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين

دلكم عليها وهي أن تكون صالة أمن ال صالة أن تكون للتعليل؛ أما للتشبيه فاملعىن: اذكروه على الصفة اليت 

)) حيتمل أن تكون للتعليل كما هي يف  كما هداكم خوف؛ طيب مرة ثانية نعيد هذا؛ نقول الكاف يف قوله: ((

))؛ وحيتمل أن تكون للتشبيه؛ فعلى األول يكون املعىن: اذكروا اهللا شكرا له على  واذكروه كما هداكم قوله: ((

فاذكروا اهللا كما علمكم  كروا اهللا على الوصف الذي علمكم؛ وهلذا قال: ((ذ الثاين يكون: ما علمكم؛ وعلى ا

كما  ن التعليل أقرب؛ ألنه قال: ((أ))؛ وإذا نظرت إىل سياق اآلية فإنه يرتجح عندك  ما لم تكونوا تعلمون

. نقرأ اآلية اليت بعدها أو نأخذ تعليمه إيانا ما مل نعلم جيب علينا أن نذكرهفل ))  علمكم ما لم تكونوا تعلمون

  الفوائد؟

  الفوائد :الطالب

     ...طيب :الشيخ

  )) ما موصولة ؟ ما لم تكونوا يف قوله: ((: الطالب 

أيه ما هذه ما اسم موصول يعين كما علمكم الذي مل تكونوا تعلمون؛ وحينئذ حنتاج إىل الرابط تصديق  :الشيخ

                                                                  تقديره: مامل تكونوا تعلمونه. ؛ جنعلالعائد الذي يعود على املوصول

)) واألصل  حافظوا على الصلوات طيب نعود إىل الفوائد؛ أوال: وجوب احملافظة على الصلوات؛ لقوله تعاىل: ((



قلت: إنك ذكرت يف التفسري أن الصلوات عامة للفرائض والنوافل؛ فهل احملافظة على  فإن  يف األمر الوجوب.

به فهو واجب؛ لو أن أحدا أراد أن يصلي نافلة وبدأ  تها على الوصف الذي جاءؤ النوافل واجبة ؟ قلنا: أما أدا

زاء بآيات اهللا؛ وأما يسجد قبل أن يركع أو يسجد على يد واحدة أو على رجل واحدة كان ذلك حراما ألنه استه

املشرتك يف استعمال إذا كان املراد احملافظة على النفل أن يؤدى كما أمر ولكن يالزم احملافظة فإن هذا من باب 

معنيني؛ ألن احملافظة هنا تكون واجبة وتكون مستحبة؛ فهي بالنسبة للفرائض واجبة لكل حال؛ وبالنسبة للنوافل 

روع؛ أما إذا أداها على وجه آخر فهي حرام واحملافظة على الوجه املشروع مستحبة إذا أداها على وجه املش

   واجب.

)) حيث خصها بعد  من صالة الوسطى ومن فوائد اآلية: فضيلة صالة العصر؛ من أين يؤخذ؟ من قوله: ((

          التعميم .

                                                             )) . وقوموا هللا ومنها: وجوب القيام؛ لقوله: (( 

   )) . هللا ومنها: وجوب اإلخالص؛ لقوله: ((

ومنها: أنه ينبغي لإلنسان إذا تعبد هللا أن يستشعر أمر اهللا؛ بناء على املعىن الذي أشرنا إليه يف الالم أنك تقوم 

 تعاىل بعبادة أن نشعر بأننا نقوم ا امتثاال ممتثال ألمر اهللا؛ وهذه أقول إا تفوتنا كثريا؛ يفوتنا كثريا عندما نقوم هللا

ألمر اهللا؛ هذا يفوتنا كثريا؛ نعم حنن نقوم ذا على أنه واجب؛ لكن ما نستشعر كأن اهللا يأمرنا به؛ وإذا استشعرنا 

  أن اهللا أمر به صار ذلك أفيد لنا وأصلح لقلوبنا.ب

جيب أن نأيت بالصالة على وجه املتابعة للرسول عليه  )) أنه وقوموا هللا قانتين (( هل يدخل يف ذلك يف قوله: 

  الصالة والسالم؟

  نعم؛:الطالب 

وجهه؟ أنه إذا كان قيامنا امتثاال ألمر اهللا فقد أمرنا اهللا أن نتأسى برسوله وأن نتبعه؛ وقال النيب عليه : الشيخ 

  ) . صلوا كما رأيتموني أصلي الصالة والسالم: (

ة: وجوب القنوت، وجوب القنوت هللا؛ وهو خشوع القلب الذي يظهر منه سكون ومن فوائد اآلية الكرمي 

))؛ وليس هذا القنوت قنوت الوتر، ال؛ هذا القنوت كما أشرنا إليه هو اخلشوع،  قانتيناجلوارح؛ لقوله: (( 

  خشوع القلب؛ بدليل أنه ملا نزلت منعوا من الكالم .

؛ ألن سبب النزول ومن فوائد اآلية الكرمية: حترمي الكالم يف حال الصالة اعتمادا على أيش؟ على سبب النزول 

  طيب والتكلم يف الصالة حمرم حىت وإن كان لتنبيه اإلمام ؟   م أن نتكلم يف الصالة.ر يدل على أنه حي



  ال: الطالب

لو زاد اإلمام ركعة قلنا له: سبحان اهللا، ومل يفهم؛ فقلنا له: زدت ركعة؛ ال إخوانكم ما خالفوا؛  ال؟ يعين :الشيخ

  ال؛ هذا يقول للصالة، ملصلحة الصالة؟ قال من جنس الصالة؛ 

  كيف يعين؟: الشيخ

  يعين آية قرآنية أو مثلها :الطالب

ذا كالم اهللا ما هو كالم اآلدميني؛ واملراد كالم أيه ال حنن نقول الكالم، القرآن ما يدخل يف الكالم ه :الشيخ

اآلدميني؛ نعم نقول: ال جيوز كالم اآلدميني حىت يكون فيما يتعلق مبصلحة الصالة، حىت لو أن اإلنسان يعين 

ه بكالم اآلدميني؛ أما بكالم اهللا عزوجل بأن هبتنما يفعل ال  اإلمام اختلط عليه األمر فلم يدر ما يقول؛ ومل يدر

لو أن اإلنسان تكلم بغري قصد، ما قصد الكالم مثل  .تقصد القراءة فهذا ال بأس بهو رأ آية تشري إىل ذلك تق

  ؛ أيش تقولون؟ نعم فيه بأس لكن هل يبطل الصالة وإال ال؟ادخلتأذن عليه رجل وهو يصلي قال: اس

  ال يبطل الصالة :الطالب 

  أليش؟ :الشيخ

  : بغري اختيارهالطالب

   طيب لو أنه وقع عليه شيء قال: أحغري اختياره.ألنه ب :الشيخ

  



ودليل ذلك حديث معاوية بن احلكم  تبطل صالتهأن الكالم ال بأس به؟ الصحيح أنه ال  حيسبجاهل  ملو تكل

حينما دخل مع النبي صلى اهللا عليه وسلم وهو يصلي بالناس فعطس رجل وقال: الحمد ( رضي اهللا عنه 

أمياه؛ نعم؟ رضي اهللا  ىهللا؛ فقال له معاوية: يرحمك اهللا؛ فرماه الناس بأبصارهم ينظرونه إليه فقال: واثكل

دعاه قال عنه؛ فجعلوا يضربون على أفخاذهم يسكتونه فسكت؛ ولما سلم الرسول صلى اهللا عليه وسلم 

هرني وال نهرني كمعاوية بن الحكم رضي اهللا عنه: فبأبي وأمي ما رأيت معلما أحسن تعليما منه واهللا ما  

) أو   تحميد وقراءة القرآنالكبير و التوإنما قال: هذه الصالة ال يصلح فيها شيء من كالم الناس إنما هي 

ان ذلك مبطال ألمره باإلعادة كما أمر الذي ال كان كما قال عليه الصالة والسالم؛ ومل يأمره باإلعادة؛ ولو ك

  و تكلم ناسيا فإنه ال تبطل صالتهوكذلك ل يطمئن يف صالته أمره أن يعيدها .

  : التبطل صالتهالطالب

لو تكلم موسوسا؛ يف بعض الناس موسوس، أتاه الشيطان يوسوسه ومع الوسوسة بدأ يتكلم؛ ما تقولون؟  :الشيخ

  مغلوب:الطالب

مغلوب على أمره؛ ألن بعض الناس ـ والعياذ باهللا ـ خيليه الشيطان ينطق وهو ما عرف السيما فيما يتعلق  :الشيخ

ا عليها، ما أراد لكن أجرى الشيطان غصبدائما جييء الناس يستفتون يقول إنه طلق زوجته  يف مسألة الطالق

كان من عامل ذاكر غري مغلوب عليه؛ فأما إذا  إذا  إال على لسانه هذا الكالم؛ فاملهم أن الكالم ال يبطل الصالة 

كان عن جهل أو نسيان أو غلبة فإنه ال يبطل؛ ألن هناك قاعدة عند أهل العلم يقولون: إن فعل احملظور مع 

دة تنفعك هنا ويف العذر ال أثر له ال يرتتب عليه شيء كل احملظورات مع العذر ال يرتتب عليه شيء؛ وهذه القاع

اإلحرام حىت اجلماع؛ لو جامع اإلنسان قبل التحلل أو ناسيا أو جاهال فإن حجه صحيح  تاغريه حىت حمظور 

ربنا ال تؤاخذنا إن نسينا أو  وليس عليه شيء؛ ألن هذه قاعدة يعين مؤسسة على أصل وهو قوله تعاىل: ((

وما  يف الصيد:(()) وقوله  وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم )) وقوله: (( أخطأنا

   فيها فإنه ال أثر هلا وال حكم هلا. نسيان وخطأاإلنسان عن  ها)) فكل احملظورات إذا فعلقتله منكم متعمدا 

هذه يف وجوب القيام جيب أن يستثىن من ذلك النافلة لداللة السنة ....فوائد اآلية الثانية وجوب االخالص ....

)) عامة؛ وإن جعلناها خاصة بالفرائض  الصلوات ؛ هذا إذا جعلنا ((النافلة على جوازها من قاعد، يستثىن منها 

فال استثناء؛ نعم يستثىن منها النافلة لداللة السنة على جوازها للقاعد إال أن يكون املراد بالصلوات الفرائض فال 

   استثناء.



))؛ وأن هذا الدين  فتم فرجاال أو ركبانافإن خ ويؤخذ من اآلية الثانية الكرمية: سعة رمحة اهللا عزوجل؛ لقوله: ((

  تيسري على العباد .من اليسر ألن هذا 

)) ألن الراجل سوف يتحرك حبركة كثرية  فرجاال ركة الكثرية للضرورة؛ لقوله: ((احلويستفاد منها أيضا: جواز  

  املشي .

)) أما يف حال األمن فال جتوز  ركباناأو  ويستفاد منها: جواز الصالة على الراحلة يف حال اخلوف؛ لقوله: (( 

الصالة على الراحلة إال النافلة؛ إال إذا متكن من إتيان بالصالة على وجه التمام فإنه جيوز؛ وهلذا جوزنا الصالة يف 

السفينة ويف القطار وما أشبه ذلك؛ ألن سيأيت به على وجه التمام؛ أما على الراحلة األخرى من بعري وسيارة فإنه 

  يتأت منه أن يصليها على الكمال نيصلي عليها الفريضة ألنه لوز وكذلك يف الطيارة فإنه ال جيوز أن ال جي

  ما يتمكن؟: الطالب

أما إذا خفت  ؛ إذا متكن تقوم وتركع وتسجد فذاك؛ لكن ما تفعل؛تماميتمكن من أن يأيت ا على ال ما :الشيخ

ن خروج الوقت يصلي على أي حال ولو مضطجعا يف من ؛ إذا خاف اإلنسا حال أي فوت الوقت تصلي علي

   أي مكان .

؛ جيب عليه أن يقوم ذربالطاعة على التمام مىت زال العويستفاد من اآلية الكرمية: أنه جيب على املرء القيام   

لم  فإذا أمنتم فاذكروا اهللا كما علمكم ما ؛ لقوله تعاىل: ((ذرالعبادة على التمام مىت زال العبالطاعة أو ب

   )) . تكونوا تعلمون

  )) والكالم هنا يف الصالة. فاذكروا اهللا ومن فوائدها أيضا: أن الصالة من الذكر؛ لقوله تعاىل: ((

  )). كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون ومن فوائدها أيضا: بيان منة اهللا علينا يف العلم؛ لقوله: (( 

))  ما لم تكونوا تعلمون فيه اجلهل؛ حيث قال: ((ومن الفوائد أيضا: بيان نقص اإلنسان لكون األصل 

  فاألصل يف اإلنسان اجلهل حىت يعلمه اهللا عزوجل .

      بعمله وعلمه؛ لقوله:  لقمستدرية الذي يقولون إن اإلنسان ويستفاد من اآلية الكرمية أيضا: الرد على الق 

))  فاذكروا (( )) و حافظوا (( إلنسان؛ لقوله: )) والرد على اجلربية أيضا لتوجيه األوامر إىل ا كما علمكم ((

 وما أشبهها؛ ألننا لو قلنا بأن العبد جمبور صار توجيه اخلطاب إليه من تكليف ما ال يطاق وال ميكن تطبيقه .

   وهل يستفاد منها وجوب صالة اجلماعة؟

  .....:الطالب



إن قلنا يستفاد وجوب صالة اجلماعة وأن اخلطاب موجه للجميع صار معناه إن اخلائف واحد ال  : الالشيخ

   . الفرقيصلي راجال وراكبا؛ ولكن هذه كسائر اخلطابات توجه إىل العموم وإن كانت تتناول 

   ؟ . . .هل يستفاد منها إسقاط استقبال القبلة  شيخ؟ :الطالب

   من هذا مع أنه ما تعرض اهللا تعاىل يف اآليات كلها  القبلة؛ ورمبا يستفادقط استقبال أي نعم يس :الشيخ

  إطالقا 

 )) أزواجا وصية ألزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج والذين يتوفون منكم ويذرون مث قال اهللا تعاىل: (( 

شاء اهللا توجيهما يف اإلعراب؛ ))؛ ويأيت إن  وصيةٌ  )) و(( وصيةً  )) فيها قراءتان: (( وصية قوله: (( :القراءات

هذا )) من  وصية )) أو (( وصية ؛ وقوله: ((أ)) مبتد الذين يتوفون )) اإلعراب (( الذين يتوفون وقوله: ((

تقدير: يوصون وصية؛ أو يوصيهم وصية؛ على ال فعلية مجلة أفإن كانت يف النصب فإن خرب مبتد أيؤخذ خرب مبتد

أو منهم؛ فإن كانت من اهللا فالتقدير: نوصيهم وصية؛ وإن كانت منهم   خالف يف ذلك هل الوصية من اهللا

)) فإن اخلرب تقديره: عليهم وصية ألزواجهم؛ أفهمتم  وصية فالتقدير: يوصون وصية؛ وأما على قراءة الرفع ((

أو يوصون  اآلن؟ أين الرابط؟ الرابط الضمري يف اجلملة احملذوفة سواء قلنا عليهم وصية أو قلنا نوصيهم وصية

  ذوف.احملضمري الوصية هو 

)) هذه مصدر لفعل حمذوف، مصدر لفعل حمذوف التقدير:  متاعا )) (( متاعا إلى الحول وقوله: ((  

)) هذه إما صفة ملصدر حمذوف يعين متاعا غري  غير إخراج((   وقوله: ميتعون؛ ميتعون متاعا إىل احلول .

))  فال جناح عليهن وقوله: (( أو أا حال من الفاعل يف الفعل احملذوف.إخراج يعين متعة غري خمرجني فيها؛ 

يقول  )) متعلق بفاعل نا؛ إىل آخره والباقي واضح. بالمعروف (( وقوله:  هذه ال النافية للجنس وامسها وخربها.

؛ نوم ووفاة موت )) أي يقبضون؛ واملراد قبض املوت؛ ألن الوفاة وفاتان: وفاة والذين يتوفون اهللا عزوجل: ((

)) فهذا وفاة  بالنهار ثم يبعثكم فيه وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم فمن وفاة النوم قوله تعاىل: ((

))  الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون قل يتوفاكم ملك النوم قطعا؛ ومن وفاة املوت قوله تعاىل: ((

)) يعين ويتوىف  األنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها اهللا يتوفى وفاة اجلامعة هلما قوله تعاىل: ((الومن 

)) ؟  وإذ قال اهللا يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومن أي األقسام قوله تعاىل: (( اليت مل متت يف منامها؛

  وفاة النوم: الطالب

 على القول الصحيح؛ وإن كان بعضهم ذكر أنه وفاة موت؛ لكن الصواب أا وفاة نوم . : وفاة النومالشيخ

  )) أي يقبضون أيش ؟ وفاة املوت وإال وفاة النوم؟ والذين يتوفون منكم (( وقوله:



  املوت: الطالب 

يف القرآن على ثالثة وجوه: مضافة إىل اهللا؛ ومضافة إىل ملك املوت؛ ومضافة  طيب ومن الذي يتوىف ؟ جاءت   

  إىل رسل اهللا؛ فمن ورودها مضافة إىل اهللا عبد اهللا سليم ؟ 

  ))  الذي يتوفاكم بالليل هو قوله تعاىل: ((: الطالب

  أي وفاة النوم: الشيخ

  )) اهللا يتوفى األنفس حين موتها ((: الطالب

  ؛ طيب ومن ورودها مضافة إىل ملك املوت ؟))اهللا يتوفى األنفس حين موتها (( : الشيخ

  )) وكل بكم  هو الذي يتوفاكم ملك الموت الذي قوله تعاىل: (( :الطالب

  الئكة؟املومن ورودها مضافة إىل الرسل : الشيخ

  )) حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم ال يفرطون (( :الطالب

  ؛ فهل فيها تناقض؟ ))حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم ال يفرطون (( : الشيخ

؛ فإضافتها هليه وسلم؛ ولكنها حتمل على وجو اجلواب: ال؛ ألنه ال تناقض يف كالم اهللا وكالم رسوله صلى اهللا ع

إىل اهللا ألا وقعت بأمره؛ فهو الذي يأمر ا سبحانه وتعاىل؛ وإذا كان األمر يتوقف على أمر، وإذا كان الشيء 

يتوقف على أمر آمر فإنه ينسب إليه؛ وهلذا نقول: بىن فالن قصره، أي أمر ببنائه؛ وقال: بىن عمرو بن العاص 

ها إىل ملك املوت؛ فألنه هو الذي يقبض الروح؛ وأما إضافتها إىل مدينة الفسطاط أي أمر ببنائها؛ وأما إضافت

الروح حىت خترج وتبلغ احللقوم مث  جلونيعااملالئكة الذين باملالئكة فألم أعوان ملك املوت؛ فإما أن يكون املراد 

د االحتضار مالئكة يقبضها ملك املوت؛ أو أن املراد م املالئكة الذين يقبضوا من ملك املوت؛ ألا تنزل عن

إىل امليت مالئكة رمحة ومالئكة عذاب مث يقبض ملك املوت الروح ويؤتيها هؤالء املالئكة الذين نزلوا؛ إذا اآلية 

  .)) فتعم كل هذه الوجوه يتوفون هنا مبنية للمجهول ((

نزل ياعبد اهللا رآن )) اخلطاب لعمومه، االمة؛ وليس خاصا للصحابة رضي اهللا عنهم؛ ألن الق منكم وقوله: ((  

  مة؛ فاخلطاب املوجود فيه عام لكل األمة.اللجميع إىل يوم القي

))  أزواجا )) يرتكون؛ وقوله: (( يذرون )) ومعىن (( يتوفون)) معطوف على قوله: ((  ويذرون أزواجا وقوله: ((

زوجا ألنه  فيقال للش يعين أزواجا هلم وهو مجع زوج والزوج للشيء ما كان مزدوجا معه خمتلطا معه؛ وكذلك

   جيعل الواحد اثنني.



)) اختلف فيها العلماء هل املعىن وصية منهم ألزواجهم؟ أو وصية من اهللا هلم  وصية ألزواجهم وقوله: ((

يوصون ألزواجهم؟ وبينهما فرق؛ فإذا قلنا وصية ألزواجهم أي أم هم يوصون ألزواجهم صار املعىن أنه يلزمهم 

إذا قلنا التقدير: عليهم وصية، يكون عليهم وصية ألزواجهم، نعم يوصون وصية خربية مجلة أن يوصوا ألزواجهم 

خربية مبعىن أمر؛ وإذا قلنا وصية من اهللا لألزواج فاملعىن أن اهللا أوصاهم بذلك، واهللا تعاىل يوصي كما قال اهللا 

لألزواج  وقوله )) نعم . أوالدكميوصيكم اهللا في  )) ،(( وصية من اهللا تبارك وتعاىل يف آيات الفرائض ((

بالنفقة والكسوة؛ وأما السكىن تعون إىل احلول )) يعين أم يوصون بأن مي متاعا إلى الحول : ((..الزوجات

)) من  غير إخراج ))من أين؟ امليت قد مات ولكن (( غير إخراج ))؛ وقوله: (( غير إخراج فأفاده قوله: ((

)) أي إىل  متاعا إلى الحول ومنه البيت الذي تسكنه املرأة، الزوجة؛ وقوله: (( بعده؛املال الورثة الذي يرثون 

السنة من موته إىل أن يأيت عليها احلول؛ واملراد بالسنة هنا السنة اهلاللية؛ ألا هي املواقيت الشرعية كما قال اهللا 

 ؛خترجوهنال  تمنأ يعين))  نفإن خرج ((  .))يسألونك عن األهلة قل هي مواقيت للناس والحج  (( تعاىل:

فإن خرجن فال جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من لكن هل يلزمهن البقاء يف هذا؟ ال؛ وهلذا قال: (( 

إن خرجن قبل احلول فال إمث عليكم؛ ألن اخليار هلم؛ ولكن البد أن يكون ما تفعله هؤالء النساء  )) معروف

باملعروف الذي يقره الشرع وتقره العادة؛ فلو خرجت من البيت على وجه منكر كما لو خرجت متربجة متطيبة 

  وإال ال؟ نعم ألن اهللا قيدها باملعروف. جناحتتعرض للفنت فهل علينا 

أنه عزيز يف  :ومعناه ؛ذو عزة؛ والعزيز من أمساء اهللا سبحانه وتعاىلأي ))  عزيز )) (( اهللا عزيز حكيمو  ((  

ملكه عزيز يف قدره عزيز يف امتناعه ؛ عزيز يف ملكه غالب ال يغلب؛ عزيز يف قدره يعين عظيم القدر؛ وعظيم يف 

يقولون لئن رجعنا إلى  المدينة ليخرجن  قوله تعاىل: ((اله السوء؛ وأما األول فإن منه ينن أامتناعه أي ميتنع عن 

)) ؛  ولرسوله وهللا العزة )) يعين األعز يف ماذا؟ يف الغلبة، يف الغلبة والقهر؛ قال اهللا تعاىل: (( األذل األعز منها

ي؛ قدر يف نفس أنت عزيز علي؛ يعين غال علي وذو :كهو عزة القدر فمثل أن تقول لصاحبوأما الثاين الذي 

وأما الثالث وهو االمتناع فإن منه قوهلم: هذه أرض عزاز، عزاز يعين شديدة قوية؛ وعندنا يف اللغة العامية يقول 

هذه األرض عزا، عزا باأللف أي قوية؛ فاهللا سبحانه وتعاىل ممتنع أن يناله السوء؛ هذا هو معىن العزة كما أشار 

أما احلكيم فقد تقدم لنا أنه مأخوذ طيب و  ." فالعز حينئذ ثالث معان "إليها ابن القيم رمحه اهللا يف النونية وقال:

، حكم واحلكمة؛ فعلى أنه مأخوذ من احلكم يكون حكيم مبعىن حاكم؛ وعلى أنه مأخوذ من من احلكم واحلكمة

نعم؟ ؛ أما حكيم مبعىن حاكم فهي كثرية يف اللغة العربية وال حتتاج إىل شواهد  احلكمة يكون حكيم مبعىن حمكم

  :يال تأيت مبعىن حمكم كما يف قول الشاعر:فعألا معروفة؛ وأما حكيم مبعىن حمكم فإن 



  " درقني وأصحابي هجو ؤ السميع       ي يم الريحانة الداعأ "                     

إذا فاحلكيم مبعىن احملكم الذي أحكم كل شيء، أحكم كل شيء حكم به أي أتقنه  فالسميع هنا مبعىن مسمع؛

ووضعه حبيث ال يكون فيه نقص وال خلل؛ وهلذا قيل: إن احلكمة هي وضع الشيء يف مواضعه مع اإلتقان 

جل كوين )) مبعىن حاكم ومبعىن حمكم؛ واحلكم، حكم اهللا عزو  إن اهللا عليم حكيم واإلجادة ؛ حنن قلنا اآلن ((

)) هذا  أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من اهللا حكما لقوم يوقنون وشرعي؛ فمن الشرعي قوله تعاىل: ((

ذلكم حكم اهللا  أيش؟ هذا شرعي؛ وكذلك قوله تعاىل يف سورة املمتحنة ملا ذكر ما جيب حنو املهاجرات قال: ((

فلن أبرح األرض حتى  د إخوة يوسف: (()) هذا حكم الشرعي؛ ومن احلكم الكوين قول أح يحكم بينكم

)) يعين حكم شرعي وإال قدري؟ حكم قدري؛ ألن احلكم  يأذن لي أبي أو يحكم اهللا لي وهو خير الحاكمين

       طيب وقوله: يا حممد نورالشرعي هو غري ممنوع شرعا حمكوم له بأن يربح األرض؛ لكنه يريد حكما كونيا؛

)) ما املراد به؟ يشملهما، يشملهما مجيعا فهو أحكم احلاكمني كونا، وأحكم  أليس اهللا بأحكم الحاكمين ((

كم الكوين والشرعي؛ احلاحلاكمني شرعا؛ طيب مث نعود فنقول: إن احلكمة تتعلق بكل من النوعني، أي من 

وهلا غاية؛  نية يف احلكمة إن احلكمة هلا صورفحكمة اهللا تعاىل مالزمة حلكم الكوين والشرعي؛ مث نقول مرة ثا

وجه املعني؛ والغاية أن يكون الغاية منه غاية محيدة حيمد عليها هذا الشيء على هذا اليكون فالصورة معناها أن 

ء واحلكم عليها وعلى كمني؛ فخلق األشيااحلاحلاكم؛ وهذا ثابت هللا عزوجل يف حكمني وإال ال؟ ثابت يف 

  ق أيضا موافقة للحكمة؛ هذا هو تفسري آية الكرمية وإعرااموافق للحكمة مث الغاية من هذا اخلل أفعاهلا كله

    وقراءاا

من فوائد اآلية الكرمية: أن الزوجة تبقى زوجيتها حىت بعد املوت؟ نعم؛ انتبه،  أما فوائدها:فيستفاد منها عدة أمور:

  كان؟ا  م)) أال يقول القائل: إن املراد باعتبار  أزواجامن أين تؤخذ ؟ من قوله تعاىل: (( 

  إنه خالف األصل :الطالب

  خالف األصل؟ طيب إذا قلت: تبقى زوجة يرد علينا إشكال أا ال حتل ألحد بعده؟  :الشيخ

  مقيدة: الطالب

أيش؟ أو بانتهاء العدة؟ نعم طيب؛ ويدل لذلك أن املرأة إذا مات زوجها جاز أن تغسله لو  بمقيدة  :الشيخ

   منقطعة ما جاز هلا أن تغسل هلا زوجها .كانت أحكام الزوجية 

بوصية من اهللا لزوجته بعد موته أن تبقى يف بيته سنة كاملة وينفق عليها  ومن فوائد اآلية الكرمية: أن الزوج يوصي 

يوصي  لتشمل املعنيني ـ قراءتني ـ أنا قلت هكذا لتشمل الوصية من اهللابمن تركته؛ نعم؟ أن الزوج يوصي لزوجته 



من اهللا، يوصي لزوجته لوصية من اهللا أن تبقى يف بيته ملدة سنة كاملة وينفق عليها من تركته؛ هذا ما تفيده وصية ب

اآلية؛ فهل هذا احلكم منسوخ؟ ألن لدينا اآلن حكمني؛ احلكم األول أا تأخذ شيئا من ماله إىل مدة سنة ؛ 

  ا ترتبص مبقتضى وصيته ملدة سنةواحلكم الثاين: أ

لعلماء يف هذه اآلية؛ فمنهم من قال: إا منسوخة يف األمرين؛ ومنهم من قال: إا منسوخة يف وصية اختلف ا 

املال؛ ومنهم من قال: إا غري منسوخة فيهما؛ فهذه ثالثة أقوال: منسوخة يف األمرين؛ غري منسوخة فيهما؛ 

مدة سنة فقد نسخ  بيتاللوا: أما البقاء يف منسوخة يف املال دون غريه؛ نشوف؛ الذين قالوا إا منسوخة فيهما قا

والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا  بقوله تعاىل فيما سبق: ((

)) وهذا قول مجهور املفسرين وعليه يدل  بلغن أجلهن فال جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف

حديث الذي يف البخاري حني سئل عثمان بن عفان رضي اهللا عنه ملاذا أبقيت هذه اآلية وهي منسوخة؟ وملاذا 

عثمان  الناسخة ملراعاة الرتتيب؛ فأجاب وضعتها بعد اآلية الناسخة؟ وكان األوىل أن تكون املنسوخة قبل اآلية

 يغري شيئا كان سبقه من قبل؛ يعين ألن الرتتيب بني اآليات توقيفي ما ميكن نغريه؛ فاآليات رضي اهللا عنه بأنه ال

هذه باقية تويف الرسول صلى اهللا عليه وسلم وهي تتلى يف القرآن ومبا كانت وال ميكن أن نغري؛ وعلى هذا فتكون 

للمال فقالوا إا منسوخة بآيات املواريث؛ هذه اآلية منسوخة باآلية السابقة بالنسبة أليش؟ للعدة؛ وأما بالنسبة 

إن اهللا أعطى كل ذي حق حقه  )) وقال النيب عليه الصالة والسالم: ( ولهن الثمن (())  ولهن الربع(( لقوله: 

) انتبه؛ فعلى هذا تكون منسوخة بالنسبة للحكمني مجيعا؛ وقال بعض أهل العلم إنه ال نسخ،  فال وصية لوارث

وضعني؛ أما األول العدة فإن هذه اآلية ال حتمل العدة؛ ألن العدة جيب أن تبقى املرأة يف بيت ملاإنه ال نسخ يف 

زوجها؛ ولكن اآلية هذه تعين أن اإلنسان مأمور بأن يوصي لزوجته أن تبقى يف بيته ملدة سنة جربا خلاطرها وحىت 

جلاهلية تبقى املرأة بعد الوفاة سنة كاملة ما تتزوج ال جيتمع عليها مفارقة الزوج ومفارقة البيت ملدة سنة؛ وكانوا يف ا

كوخ صغري يف وسط البيت وتبقى ال تتطهر   وال خترج من بيتها وليست يف بيتها أيضا وإمنا تكون يف حفش صغري

وال تأخذ فضالا شعورها وأظافرها وأوساخها وننت حيضها كل ذلك يبقى ملدة سنة؛ وإذا انتهت السنة وخرجت 

بشيء من احليوان، طري عصفور أي شيء من احليوان وقالوا متحشي  به، متحشي به؛ يقول يف جاءوا هلا 

  ) ويش السبب؟ فقل ما تمحشت بشيء إال مات احلديث: (

  الرائحة الكريهة: الطالب

كانت قد   وترمي ا؛وهلذا قال النيب صلى اهللا عليه وسلم: ( البعري ؛ مث خترج وتأخذ بعرة: الرائحة الكريهة الشيخ

هي  ) إشارة إىل أي شيء؟ إىل أن مجيع هذه األشياء اليت جرت علي  ن ترمي بالبعرة على رأس الحولكإحدا 



لكن هذا جيب أن نعلق عليها؛ وهذا ليس عاما يف مجيع األحكام نعم؟؛  ... أهون علي من رمي هذه البعرة .

  طع الصلة بتمام العدة .قوتنقطع أيضا وتن

  أخذمت؟الفائدة الثانية  

  نعم أن الزوجة يوصي بوصية من اهللا لزوجته بعد موته أن تبقى يف بيته سنة كاملة وينفق عليها من تركته :الطالب

  نعم بعده؟ :الشيخ

وحنن قلنا يوصي بوصية من اهللا قلت هذا ألجل أن تشمل املعنيني؛ هذا ما تريده اآلية؛ فهل هذا احلكم  :الطالب

ا تأخذ شيئا من ماله إىل مدة سنة؛ واحلكم الثاين أا ترتبص مبقتضى وصيته؛ منسوخ؛ حكمني: حكم األول: أ

ونعلق على بقيتها؛ اآلن فهمنا أن من أهل العلم من يقول إن  ....هل هذا احلكم منسوخ باحلكمني؟: الشيخ

؛ أما  ها مدة حول؛ وال بالنسبة إلبقائ وضعني ال بالنسبة للوصية بأن تبقى يف البيتاملاآلية ليست منسوخة يف 

؛ فإذا أوصى الزوج زوجته أن تبقى يف بيته التسامح فيهببالنسبة لبقائها يف البيت فقالوا إن هذا مما جرت العادة 

ها هي ملدة حول كامل فليس هذا على سبيل ؤ مال يقتطع من ماله هلا؛ وأما بقامن ....فهذا أمر يسري وليس 

ألن آية العدة تدل على أنه جيب على املرأة أن تبقى يف بيت زوجها ملدة الوجوب حىت نقول إنه نسخ بآية العدة؛ 

العدة؛ إن كانت حامال حىت تضع وإن كانت غري حامل فأربعة أشهر وعشرا؛ أما هذه اآلية فإن اهللا تعاىل قال: 

))؛ وال ميكن أن ينسخ شيء مستحب بشيء واجب؛ ألنه ال تعارض؛ وقد  فإن خرجن فال جناح عليكم ((

لمنا مما سبق أن من شرط النسخ أن ال ميكن اجلمع؛ فإذا أمكن اجلمع فال نسخ؛ وعندي أن القول بالنسخ يف ع

عدة فال نسخ إلمكان اجلمع، ومىت أمكن للمسألة الوصية باملال وهو السكىن واملتاع قول قوي؛ وأما بالنسبة 

  اجلمع فإنه ال نسخ .

و رمحة واسعة حىت أوصى للزوج بأن يوصي لزوجته مع أن الزوج قد يستفاد من اآلية الكرمية: أن اهللا عزوجل ذ

واهللا جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل جعل اهللا فيه رمحة لزوجته كما قال اهللا تعاىل: (( 

  )) وكانت رمحة اهللا عزوجل أعظم من رمحة الزوج بزوجته . بينكم مودة ورحمة

ملرأة حيل هلا إذا أوصى زوجها بأن تبقى يف البيت حيل هلا أن خترج وال تنفذ وصيته؛ ومن فوائد اآلية الكرمية: أن ا

وعليه  )) ألن هذا شيء يتعلق ا وليس لزوجها مصلحة فيه. عليكم فإن خرجن فال جناح لقوله تعاىل: ((

ال، ال يلزمها؛ ألنه  يتفرع عنها فائدة أخرى: لو أوصى زوجته أن ال تتزوج من بعده فهل يلزمها أن تنفذ وصيته ؟

وهكذا أيضا يؤخذ  ال يلزمها أن تبقى يف البيت ملدة حول فألن ال يلزمها أن تبقى غري متزوجة من باب أوىل .إذا 



ه، بنفس املوصى له فإن احلق له بتنفيذ الوصية وعدم سفمنه قياسا كل من أوصى شخصا بأمر يتعلق به بن

  تنفيذها.

)) خياطب  فال جناح عليكم أن املسئولني عن النساء هم الرجال؛ من قوله: ((يستفاد من هذه اآلية الكرمية: 

  الرجال مع أن السياق للنساء .

فال جناح عليكم  : أن على الرجال اإلمث فيما إذا خرجت املرأة عن املعروف شرعا؛ لقوله تعاىل: ((ويستفاد منه

ويتفرع على  ن ما ليس مبعروف فعلينا اإلمث .)) فدل ذلك على أن لو فعل فيما فعلن في أنفسهن من معروف

طيب هل هذا  . : أن كل مسئول عن شخص إذا متكن من إقامته ومنعه عن املنكر فإنه يأمثأخرى فائدةا هذ

)) ؟ يعين مثال أنا ويل على ولدي وفعل أمر منكرا وباستطاعيت  وال تزر وازرة وزر أخرى يعارض قوله تعاىل: ((

)) ؟ ال، ألين مادمت  وال تزر وازرة وزر أخرى مث؟ نعم آمث أفال يعارض هذا قوله تعاىل: ((أن أمنعه منه؛ فهل آ

   مسئوال فإنين إذا فرطت يف مسئولييت كنت وازرا، ووزري على نفسي .

ومن فوائد اآلية الكرمية : أنه ال جيوز للمرأة أن خترج عن املعروف يف مجيع أحواهلا؛ واملعروف هو ما أقره الشرع 

والعرف مجيعا؛ فلو خرجت يف لباسها أو مشيتها أو صوا عن املعروف شرعا فهي آمثة وال حيل هلا أن خترج؛ 

   وعلينا إذا خرجت، أو حالة اخلروج علينا أن نردعها .

ومن فوائد اآلية الكرمية: إثبات امسني من أمساء اهللا ومها: العزيز واحلكيم؛ وإثبات ما تضمناه من الصفات سواء   

  .أو التضمن ةان ذلك عن طريق اللزوم أو املطابقك

وقد مر علينا قاعدة مهمة يف ذلك وهي: أن كل اسم من أمساء اهللا فهو متضمن لصفة وال عكس؛ فليس كل  

من معانيها خبالف أمساء  وأمساء رسوله وأمساء كالمه كلها أمساء مشتقة صفة متضمنة السم؛ وذلك ألن أمساء اهللا

ر عباد اهللا؛ كفعبد اهللا وهو عبد للشيطان من أرجال با ليست مشتقة من معانيها؛ قد نسمي اإلنسان مثال فإ

وقد نسمي هذا الرجل حممدا وهو مذمم ليس فيه خصلة محيدة؛ لكن أمساء اهللا ورسوله والقرآن كلها أمساء ذات 

صفتان أو أكثر كما مر  حتمل معانيها؛ وحينئذ نقول: كل اسم فهو متضمن للصفة؛ وقد تكون صفة واحدة أو

  علينا .

        )) وقال عزيز ومن فوائد اآلية الكرمية: إثبات العزة واحلكمة على سبيل اإلطالق؛ ألن اهللا أطلق قال: (( 

   )) ؛ فيكون عزيزا يف كل حال وحكيما كذلك يف كل حال. حكيم ((

وللمطلقات  (( )) بالمعروف حقا على المتقينوللمطلقات متاع  : ((درس اليوم أعزوجل مبتد مث قال اهللا 

متاع  مؤخر وهو قوله: (( أ))؛ واملبتد للمطلقات وخرب؛ فاخلرب مقدم (( أ)) اجلملة هنا مكونة من مبتد متاع



))  حقا ؛ وقوله: ((أبتداء بالنكرة إذا تأخر املبتد)) ومن مث ساغ االبتداء به وهو نكرة؛ ألنه جيوز اال بالمعروف

  مصدر حقا هذه 



  )) معناه مجلة خربية تثبت احلق وإال ال؟ مثل قول ابن مالك: وللمطلقات متاع ألن ((

  "ِصْرفَا  َحقا َأْنتَ  َكابِْني "                                      

   حيتاج إىل عامل؛ وأيا كانت فهي منصوبة على املصدريةال اجلملة ف ضمونألن هذا مصدر مؤكد مل 

)) يعين ذووا التقوى؛ والتقوى تقدم لنا مرارا أا قيام بطاعة اهللا على علم وبصرية؛ وما  المتقين و((

أحسن ما قاله طلق بن حبيب رمحه اهللا: التقوى أن تعمل بطاعة اهللا على نور من اهللا ترجوا ثواب اهللا، 

   على نور من اهللا ختشى عقاب اهللا وأن ترتك ما ى اهللا

)) للمطلقات كلمة مطلقات كما يعلم مجيعا تعترب من األلفاظ  مطلقات متاعلل( يقول اهللا عزوجل: (

  العامة، من األلفاظ العموم؛ ألن أل فيها اسم موصول كما قال ابن مالك: 

  " وصفة صريحة صلة أل "                       

  لباس وغريه؛)) ما تتمتع به من  متاع )) عام كل مطلقة بدون استثناء؛ و(( للمطلقات (( نإذ 

)) متعلق باملتاع يعين هذا املتاع مقيد باملعروف، أي ما يعرفه الناس؛ وهذا قد  بالمعروف وقوله: ((

))  على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف يكون مفسرا بقوله تعاىل فيما سبق: ((

ملعسر بقدر إعساره؛ وهذه اآلية )) أي على املوسر بقدر إيساره وعلى ا متاع بالمعروف ويكون معىن ((

      )) يعين أمرا ثابتا واجبا على كل متق هللا عزوجل؛ وقوله:  متاع بالمعروف حقا يقول اهللا فيها: ((

)) ال يعين أنه ال جيب على غري املتقني؛ ولكن تقييده باملتقني من باب اإلغراء، من  على المتقين ((

ال يحل المرأة تؤمن باهللا ( قول الرسول عليه الصالة والسالم:  أحياناباب اإلغراء واحلث مثل ما يرد 

؛ يعين من األمثلة أن حتد على ميت فوق ثالث؛ فقوله: ال حيل  ) واليوم اآلخر أن تفعل كذا وكذا

؛ ولكن هذا من باب ؤمن باهللا واليوم اآلخر حيل هلاتمن ال أن عين يالمرأة تؤمن باهللا واليوم اآلخر، ال 

احلث؛ كما لو قلت لك: ال ينبغي للرجل أن يفعل كذا وكذا، أو ال يفعل هذا إال الرجال؛ اإلغراء و 

من  نالتزامه من تقوى اهللا عزوجل؛ وأ املقصود من ذلك اإلغراء واحلث؛ وأيضا تقييده للمتقني يفيد أن

فنبحث فيها هل هذه اآلية منسوخة أو ال؟ ولنرجع إىل اآلية الكرمية هنا   مل يلتزم فقد نقصت تقواه .

وهل إذا قلنا أا حمكمة هل هي عامة يعين يراد ا العموم؟ أو عامة يراد ا اخلصوص؟ أو عامة 

  :خمصوصة؟ فعندنا اآلن عدة مباحث

  األول هل اآلية منسوخة، أو حمكمةاملبحث  



ة لكل مطلقة أو خيص منها بعض املبحث الثاين إذا قلنا بأا حمكمة هي منسوخة فهل هي شامل 

نظر اآلية الكرمية واضحة؛ ناخلصوص؛ ل عام أريد بهاملطلقات؛ أو مل يرد ا العموم من األصل بل هي 

)) فإن اهللا  والمطلقات ؛ من أين يؤخذ؟ من قوله: ((اآلية الكرمية العموم فيها ظاهر أو بعبارة أصح

الدخول وال من مسي هلا مهر نعم؟ بل أطلق؛ فيشمل املطلقة تعاىل مل يستثن شيئا، مل يستثن املطلقة قبل 

وحينئذ نقول: املطلقة قبل الدخول إذا مل يسم هلا    .قبل الدخول واملطلقة بعد الدخول نعم؟ وغريها

ال جناح عليكم إن  )) (( وإن طلقتموهن تعة؟ ((املمهر؛ قد ذكر اهللا تعاىل هلا متعة فيما سبق؛ وين 

لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على المعسر قدره وعلى المقتر طلقتم النساء ما 

)) وحينئذ ال يكون يف اآلية هذه نسخ؛ ألن املطلقة اليت مل يسم هلا مهر، املطلقة قبل الدخول اليت  قدره

تدل على  مطابق؟ كلتا اآليتنيمطابق؛ مل يسم هلا مهر حكمها مطابق هلذه اآلية وإال غري مطابق؟ 

ب املتعة، كذا وإال ال؟ وإذا كانت اآلية العامة تدل على وجوب املتعة اليت معنا؛ وتلك اخلاصة اليت وجو 

تدل على وجوب املتعة؛ فإن القاعدة عند احملققني من أهل العلم أن ذكر بعض أفراد العام حبكم يوافق 

ومتعوهن على  السابقة ((؛ وعليه فتكون اآلية لقاعدةالتخصيص؛ وقد مرت علينا هذه االعام ال يقتضي 

طيب املطلقة قبل الدخول   )) تكون فردا من أفراد هذه اآلية؛ وحينئذ ال إشكال فيها. الموسع قدره

وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد  اليت فرض هلا ويش الواجب هلا؟ نصف ما فرضتم؛ ((

زوجها أن ميتعها مع  ))؛  طيب هل جيب على فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إال أن يعفون

تنصيف املهر؟ أو يقال إنه ملا مسي املهر صارت املتعة هنا نصف املهر؟ ما تقولون؟ ألن نصف املهر 

  متعة الشك السيما يف وقتنا هذا إذا صار املهر أربعني ألف مثال، كم يكون نصفه؟ 

  عشرين: الطالب

من  ؟ نعم رمبا نقول هكذا؛ ونقول إنطعام وكل شيء؛ نعم ثياب ومتعة ما شاء اهللا  ،عشرينالشيخ:  

فإنه يكتفى بنصف املهر املتعة؛ طيب إذا قلنا بذلك فهل يكون  طلقت قبل الدخول ومسي هلا مهر

خمالفة هلذه اآلية؟ أو موافقة؟ لكن ملا كان املهر فيها مقدرا اكتفي بالتقدير وهو النصف؟ نعم إن قلت 

وإن قلت إا خمالفة فحينئذ تكون هذه اآلية عامة لكن خصصت مباذا؟ مبن إنه موافقة فال إشكال، 

   .طلقت قبل الدخول وقد مسي هلا مهر؛ الرابعة طلقت بعد الدخول

تدخل يف اآلية؟ نعم؛ طيب إذا قلنا  اآلية ؛ الثالثة: طلقت بعد الدخول وقد مسي هلا املهر؟ تدخل يف 

ظاهر؛  متيعكانت قد قبضت املهر فوجوب التا؛ فإن  تيعهها ومتية معناه أنه جيب عليه مهر تدخل يف اآل



وإن كانت مل تقبض صار معناها يلزم مبا مساه ويش بعد؟ وباملتعة؛ فيلزم بأمرين؛ ولكن هذا مشكل؛ 

ألننا نقول إذا كنتم تقولون إن املطلقة قبل الدخول املفروض هلا ال يلزمها إال ما قدره اهللا هلا وهو 

طلقة بعد الدخول ال يلزم الزوج هلا إال ما مسى هلا وهو قياس واضح، نعم قياس واضح النصف؛ فإن امل

فهذه قد نقول بوجوب  هألنه ال فرق بني ما قبل الدخول وما بعده؛ أما إذا كان قد سلمها املهر وأنفقت

ولكن اجلمهور على أنه ليس بواجب متتيع يف هذه احلالة؛ وحيملون اآلية على    .املتعة، بوجوب املتعة

ن الصواب؛ ألن هذه اآلية كما تشاهدون ماالستحباب ومحل اآلية على االستحباب الشك أنه بعيد 

ا كان هلا فمعناه جيب عليها أن )) وإذ للمطلقات متاع (( فيها تؤكد وجوب املتعة من ثالثة أوجه؛ قوله:

؛ كيف نقول هذا مستحب؟ وهلذا )) على المتقين))؛ والثالث: (( حقا حبقها؛ والثاين قال: (( ميقو 

ذهب شيخ اإلسالم بن تيمية رمحه اهللا إىل أن املتعة واجبة حىت يف هذه الصورة حىت فيمن طلقت بعد 

  .الدخول ومسي هلا مهر؛ وقال: إن اآلية هذه صرحية وال فيها نسخ

بعد الدخول ومل يسم هلا مهر؛ املهر واجب؟ نعم واجب؛ املتعة واجبة الشك  الرابعة: من طلقت   

فيها؛ ولكن ما هي املتعة ؟ هو مهر مثلها كما صح ذلك عن ابن مسعود رضي اهللا عنه أنه قضى به 

سئل عن امرأة عقد عليها ( وقد سبقه النيب صلى اهللا عليه وسلم؛ فإن ابن مسعود رضي اهللا عنه 

ولم يسم لها مهر؛ فقال: لها مهر نسائها ولها الميراث وعليها العدة؛ فقام رجل  زوجها ثم توفي

) وعلى هذه  فقال: قضى النبي صلى اهللا عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة منا بمثل ما قضيت

هذا الرابعة اليت طلقها زوجها بعد الدخول ومل يسم هلا مهر ماذا جيب هلا؟ جيب هلا مهر املثل وهو متعة؛ 

وما تقتضي هذه اآلية فصارت املطلقات اآلن أربعة؛ اثنتان قبل الدخول، واثنتان بعد الدخول؛ اثنتان 

قبل الدخول واحدة مسي هلا مهر، والثانية مل يسم هلا؛ اثنتان بعد الدخول واحدة مسي هلا مهر والثانية مل 

   .يسم

بلت النكاح على شرط أن ال مهر من شرط يف عقدها نفي املهر؛ بأن قال: ق :بقي خامسة وهي  

  علي؛ فما تقولون فيها ؟

  فاسد: الطالب

يف هذا خالف؛ املشهور من املذهب أن الفاسد هو الشرط؛ وإذا فسد الشرط صار وجوده  الشيخ: 

كالعدم وصارت كأا امرأة مفوضة يعين مل يسم هلا مهر؛ وجيب هلا حينئذ مهر املثل؛ واختار شيخ 

أن نبتغي ن النكاح باطل غري صحيح؛ ألن اهللا إمنا أحل لنا ما سوى احملرمات بشرط اإلسالم ابن تيمية أ



)) وألنه إذا شرط نفي املهر صار حقيقة  وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم باملال، قال: ((

األمر أنه هبة؛ واهلبة من خصائص النيب صلى اهللا عليه وسلم؛ وقوله أقرب إىل الصواب؛ وعلى هذا فإن  

 بوطئهاكان مل يدخل ا أعيد العقد من جديد؛ وإن كان قد دخل ا فرق بينهما ووجب هلا مهر املثل 

ى رأي شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا؛ فاحلاصل اآلن أننا عرفنا ا ويعاد العقد علئهإن كان قد وقع وط

  . أن املطلقات أربعة؛ مخس وهذه األخرية

  شيخ الصورة الثالثة؟: الطالب 

هي اليت طلقت ومل يسم هلا مهر فلها املتعة، عرفتم ؟  .إن كان بعد الدخول فلها مهر املثلالشيخ:  

 روا أثرا لو صح لكان واضحا: أن رجال ملا نزلت يف اآلية األوىل ((وجوبا معلوم تقدم أنه وجوبا؛ لكن ذك

قال رجل:  )) ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين

وللمطلقات  فأنزل اهللا هنا: (( " إن اهللا تعالى جعلها إحسانا إن شئت متعت وإن شئت لم أمتع" 

)) فأوجبه اهللا؛ فهؤالء يقولون: إن اآلية عامة أريد ا اخلصوص؛ بالمعروف حقا على المتقين  متاع

شيخ اإلسالم رمحه اهللا يرى أا عامة يف كل مطلقة وأا واجبة؛ هذا أحد القولني؛ والقول الثاين: عامة 

الذي جيب له وهو  لكل مطلقة وواجبة إال فيمن طلقت قبل الدخول وقد فرض هلا؛ ألن اهللا بني ما

نصف املهر؛ عرفتم؟ وحنن إذا نظرنا إىل اآلية الكرمية وظاهرها وجدنا أا عامة، وأن حىت اليت طلقت 

قبل الدخول وقد فرض هلا فلها نصف مهرها فرضا ومتتع مبا زاد عليه بناء على هذه اآلية؛ هذا ظاهر 

هذا نقول: ما قدره على ما فيه متعة؛ و اآلية؛ لكنه مشكل أن التقدير بالنصف معناها أنه حد فاصل 

ض هلا أيش؟ الشارع اقتصرنا عليه وما مل يقدره فإننا نضيف إليه املتعة؛ فإذا طلق قبل الدخول وقد فر 

فرض املتعة، اتفاق اآليتني وإال ال؟ اتفاق اآليتني؛ بعد الدخول وقد فرض هلا ي النصف، قبل الدخول ومل

هل جيب متعة تنبين على اخلالف يف هذه املسألة؛ ولو قيل: إنه يفرق بني الكل املهر يعين املهر كامال؛ و 

املتعة؛ أو كان قد قبض وأنفقت فإن  ها عنيما إذا كان املهر مل يقبض فإن إقباضها إياه عند الطالق يغن

 املتعة واجبة؛ لو قيل ذا القول لكان له وجه؛ الرابعة من طلقت بعد الدخول ومل يفرض هلا فهذه هلا

على األقل  مهر املثل؛ وقد نقول إنه يستغىن ا عن املتعة؛ ألما حقان ماليان واجبان بسبب واحد أو

 ا مستحبة وأا عامة فإنه يشكلاالقتصار على واحد منهما؛ أما إذا قلنا إ ببسببني لكن اتفقا فوج

   )). على المتقين (( ))؛ وقوله:  حقا ؛ وقوله: (()) الالم لالستحقاق للمطلقات على ذلك قوله: ((

  ..؟......:الطالب 



)) أي مثل ذلك البيان؛ فالكاف  كذلك (( )) كذلك يبين اهللا لكم آياته لعلكم تعقلون ((الشيخ: 

بني ي)) أي مثل ذلك السابق، مثل ذلك البيان السابق  يبين إذا يف حمل املفعول املطلق؛ وعامله قوله: ((

  حىت ال يبقى فيه خفاء؛ وقوله:  يوضحهاهللا لكم آياته؛ ومعىن البيان التوضيح، التوضيح إن اهللا تعاىل 

)) حيتمل أن الالم للتعدية تعدية الفعل يبني؛ وحيتمل أن تكون الالم للتعليل أي يبني اآليات  لكم ((

)) يشمل اآليات الكونية والشرعية؛ فإن اهللا سبحانه  آياته تضح؛ وقوله: ((تألجلكم حىت تتبني لكم و 

وتعاىل بني لنا من اآليات الكونية والشرعية ما ال يبقى معه أدىن شبهة يف أن هذه اآليات عالمات 

   .وعلى ما له من حكمة ورمحة وقدرة واضحة على وجود اهللا عزوجل

لعياذ باهللا ـ قد اعتادوا أن يشربوا ولقد حدثين رجل عن شخص كان يف نزهة مع أصحاب له وكانوا ـ وا

د األرض ؛ فدخل إىل البلد ذات ليلة وخرج إليهم بقوارير من املسكر فلما خرج من البلد وجامسكر 

األرض يابسة ما فيها مطر؛ فمشى غري بعيد فإذا هي ممطرة؛ فمشى غري  إذاممطرة فمشى غري بعيد ف

؛ مث أوقف السيارة ووضع يديه على رأسه وجعل طربعيد فإذا هي يابسة مخسة حمالت ما بني يابس ومم

يفكر كيف هذا؟ وين الذي صنع هذا؟ فألقى اهللا اإلميان يف قلبه؛ فأخذ القوارير فكسرها؛ مث ذهب إىل 

يعافيك ابا فالن أبطأت علينا أصحابه فلما وصل إليهم فإذا هم ينتظرونه بفارغ الصرب ويقولون اهللا 

عليكم وأنا رأيت كذا وكذا وهداين اهللا عزوجل وهذه  أبطأتل هلم: نعم علينا وما أشبه ذلك؛ فقا....

قواريركم مكسرة فمن وافقين على ما فعلت فهو صاحيب ومن مل يوافقين فال أرى عينه بعد ذلك؛ هذه 

من آيات اهللا الكونية؟ وشف كيف اهتدى الرجل ا؟ وهكذا بقية اآليات ما قصة واقعة مؤكدة؛ هذه 

نة اهللا عزوجل ويوضحها لنا حىت يتبني لنا احلق؛ اآليات الشرعية مبينة أيضا؟ نعم مبي اهالكونية يبين

  كلها بائنة واضحة.  اءموضحة؛ ال اشتباه فيها وال خف

 جعلناه اإن لوا؛ فهي كقوله تعاىل: ((ق)) لعل هنا للتعليل أي ألجل أن تع لعلكم تعقلون وقوله: (( 

فكذلك يبني اهللا اآليات ألجل أن نعقل، هذه اآليات عقل فهم وإدراك  )) قرآنا عربيا لعلكم تعقلون

  ؛ فيستفاد من هذه اآلية الكرميةأي كال العقلني

  آليات السابقةاشيخ ما أخذنا فوائد :الطالب

  كل اآليات السابقة طيب   الشيخ: 

  :نعمالطالب

    ........الشيخ :من 



)) وجوب املتعة لكل مطلقة؛ ووجه ذلك  بالمعروفوللمطلقات متاع  يستفاد من اآلية الكرمية ((

عام أريد به اخلاص؛ فما  هذا )) إال أن بعض أهل العلم قال: إن وللمطلقات أيش؟ العموم يف قوله: ((

بل الدخول ومل يسم هلا مهر؛ هو اخلاص الذي أريد به؟ قال: اخلاص الذي أريد به هي من طلقت ق

آلية السابقة، تكون توكيدا لآلية السابقة فقط ومل تأت بزيادة معىن؛ تكون هذه اآلية توكيدا ل هرأي وعلى

أما على ظاهرها فقد أخذ ا شيخ اإلسالم رمحه اهللا يف موضع من كالمه؛ ويف موضع آخر قال: إا 

  جتب املتعة لكل مطلقة إال من طلقت قبل الدخول وقد فرض هلا فإن هلا نصف املهر .

      أنه ينبغي تأكيد احلقوق اليت قد تتهاون ا؛ من أين تؤخذ ؟ من قوله: ويستفاد من اآلية الكرمية:

  )) . حقا على المتقين ((

الفعل، أو بعبارة أصح حتمل على ويستفاد منها أيضا: أنه ينبغي ذكر األوصاف اليت حتمل اإلنسان 

)) ألن  على المتقين على االنتفاع فعال للمأمور وتركا للمحظور؛ من أين تؤخذ؟ من قوله: (( اإلنسان

تعليق ذلك باملتقني دليل على أن خالف ذلك خمالف للتقوى، على أن عدم القيام به خمالف للتقوى، 

   وأن القيام به من التقوى .

   )) . كذلك يبينده ببيان اآليات؛ لقوله: ((أما اآلية الثانية فمن فوائدها: إظهار منة اهللا على عبا 

ومن فوائدها أيضا: أن مسائل النكاح والطالق قد تكون خافية على اإلنسان، قد خيفى على اإلنسان  

  )) . كذلك يبين اهللا لكم آياته حكمتها؛ ألن اهللا جعل بيان ذلك إليه، فقال: ((

لتجهيل وعلى أهل التحريف الذين يسمون أنفسهم ومن فوائد اآلية الكرمية: الرد على املفوضة أهل ا  

)) ألن أهل التفويض وهم أهل التجهيل  يبين اهللا لكم آياته بأهل التأويل؛ من أين تؤخذ؟ من قوله: ((

يقولون إن اهللا تعاىل مل يبني ما أراد يف آيات الصفات وأحاديثها؛ وأن هذه اآليات واألحاديث مبنزلة 

وفيها رد على أهل التحريف كيف ذلك؟ ألن أهل التحريف   يفهم معناها.احلروف اهلجائية اليت ال 

يقولون: إن اهللا مل يبني وإمنا البيان ما ندركه حنن مباذا؟ بعقولنا؛ فنقول: لو كان املراد ما ذكرمت لكان اهللا 

  تعاىل يبينه؛ فلما مل يبني ما قلتم علم أنه ليس مبراد .

))؛ لكن املراد  لعلكم تعقلون ؤخذ؟ من قوله: ((على العقل؛ من أين ت رمية: الثناءومن فوائد اآلية الك 

ل غري الصرحية فليست بعقول بل هي أهواء؛ و به العقل الصريح السامل من الشبهات والشهوات؛ أما العق

    )). ولو اتبع الحق أهوائهم لفسدت السموات واألرض واهللا عزوجل يقول: ((

  )). لعلكم تعقلون ت العلة ألفعال اهللا؛ من أين تؤخذ؟ من قوله: ((ومن فوائد اآلية الكرمية: إثبا



يبين  ومن فوائدها أيضا: أنه ال ميكن أن يوجد يف الشرع حكم غري مبني؛ من أين يؤخذ؟ من قوله: ((  

فإن قال قائل: إننا جند بعض النصوص ختفى علينا ؟   )) آيات هذه مجع مضاف فيعم. اهللا لكم آياته

أن ذلك إما لقصور يف فهمنا وإما لتقصري يف تدبرنا؛ أما النص باعتبار ذاته مل يبني فهذا شيء فاجلواب: 

    مستحيل؛ واضح؟  طيب.

  مث قال اهللا تعاىل: 

  :مراجعةالطالب

  ما يف أسئلة...الشيخ: مراجعة 

 آخرها.)) إىل ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم اهللا موتوا  (( 

 االستفهام هنا الداخل على النفي يراد به التقرير، يراد به التقرير والتعجيب أيضا يف هذه اآلية؛ وقوله: 

)) أي تنظر؛ اخلطاب إما للرسول صلى اهللا عليه وسلم أو لكل من يتأتى خطابه؛ وأيهما  ترى ((

    أحسن؟ األخري؛ ألنه أعم.

)) ومل  خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت )) (( إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف ((

يبني اهللا عزوجل من هؤالء الذين خرجوا؛ فقيل: إم من بين إسرائيل؛ وقيل: إم من غريهم؛ واحلقيقة 

أنه ال يهمنا جنس هؤالء القوم؛ وإمنا الذي يهمنا أيش؟ القصة والقضية اليت وقعت أما جنسهم ال 

    يهمنا.

))  وهم ألوف((حيائهم اليت يأوون إليها؛ وقوله:)) أي من بيوم وأ ا من ديارهمخرجو  وقوله: ((

  )) هي مجع كثرة وإال مجع قلة؟ ألوف من الواو؛ كلمة ((احلال  على اجلملة يف موضع نصب

  كثرة...: قلة الطالب 

   قلة أربعة:النشوف مجع الشيخ: 

  ." ثم  فعلة      ثم  كأفعال  جموع  قلة  أفعلة  أفعل"       

  )) من أي األربعة؟ ألوف (( 

  :ليست منها الطالب

ليست منها إذا فهي مجع كثرة.فما عدد هذه األلوف ؟ قيل: إا مثانية آالف؛ وقيل: مثانون  الشيخ:

أا تدل على )) جتد  وهم ألوف ألفا؛ والشك أم مجع كثري ألوف؛ وإذا نظرت إىل صيغة اللفظ ((

  أكثر من أربعة؛ وأن ألوف عامل كثري.



)) خرجوا هي عاملها، يعين خرجوا  خرجوا( )) هذه مفعول ألجله؛ والعامل قوله: ( حذر الموت ((

حذر املوت، أي خوفا منه؛ وهل هذا املوت املوت الطبيعي؟ ألنه نزل يف أرضهم وباء؛ أو املوت بالقتال 

خرجوا من  وهم أكثر املفسرين إن املراد (( ألهل العلم؛ فمنهم من يقول:يف سبيل اهللا؟ يف ذلك قوالن 

)) خوفا من املوت لوباء وقع يف البالد؛ فخرجوا فرارا من قدر اهللا عزوجل؛ فأراد اهللا أن يريهم أن  ديارهم

العدو ولكنهم  هموقيل: أم خرجوا حذر املوت أي املوت بالقتل؛ ألنه دامه ....ال مفر منه إال إليه؛

    أخذنا اآلية بظاهرهاإذا جبنوا وخرجوا خوفا من أن يلحقهم العدو؛ فالذين قالوا باألول قالوا: ألننا 

فخرجوا خوفا من هذا الوباء  )) ومل يقل: حذر القتال؛ فبني بأنه نزل يف أرضهم وباء حذر الموت ((

)) فكأن اهللا تعاىل  وقاتلوا في سبيل اهللا بعدها: ((؛ والذين قالوا بالثاين قالوا ألن اهللا قال مالذي يقتله

   عرض قصة هؤالء الذين جبنوا وهربوا مث أمرنا أن نقاتل يف سبيل اهللا وأن نصرب.

)) قال هلم قوال كونيا أو قوال شرعيا؟   فقال لهم اهللا موتوا ثم أحياهم يقول اهللا سبحانه وتعاىل: (( 

ه لو أمرهم أمرا شرعيا أن ميوتوا ما ماتوا ما يقدرون؛ يقدر واحد كونيا يعين ما أمرهم أن ميوتوا ؛ ألن

  ميوت نفسه؟ 

  يقدر:الطالب

إنما  يكتم نفسه وإال ال؟ ما يقدر بل وال يريد؛ فالقول إذا قول كوين؛ فهو كقوله تعاىل: ((الشيخ:  

)) مث أحياهم  أحياهم ثم (( ...)) إذا قال اهللا هلم موتوا؛ أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون

بعد موم؛ وكلمة مث تدل على الرتاخي وأنه أحياهم بعد مدة؛ وهل أحياهم بالسبب؟ أو بغري سبب؟ 

لفة جثث هامدة فدعا اهللا سبحانه وتعاىل ؤ قال بعض املفسرين إن نبيا من األنبياء مر م وهم ألوف م

بدون دعوة نيب؛ وأي القولني ظاهر اللفظ؟ بعض املفسرين: إن اهللا أحياهم  أن حيييهم فأحياهم؛ وقال

ثم ((  هالثاين؛ ألن األول ال دليل عليه يف السياق؛ وعلى هذا فنقول: إن اهللا أحياهم لريي العباد آيات

    .))احياهم 

)) الالم هنا للتأكيد لذو  إن اهللا )) (( على الناس ولكن أكثرهم ال يشكرون إن اهللا لذو فضل ((

ولكن أكثر الناس ال  والتفضل؛ (( )) الفضل مبعىن العطاء فضل على الناس ((وذو مبعىن صاحب؛ 

)) وإال كل الناس؟ وإال القليل منهم؟ األكثر؛ فعندنا قليل؛ وعندنا كل؛ وعندنا أكثر؛ وعندنا  يشكرون

  ؛ ويش قلنا ؟ مساوي؛ كذا يا فهد؟ نعم

   يل، ، وعندنا أكثر، وعندنا مساويقلنا إن عندنا قل :الطالب



)) إذا من الناس من يشكر؟  أكثر الناس ال يشكرون كثري أو أكثر أو كل أو القليل؛ طيب ((الشيخ:  

قليل  ((   )) فإذا األكثر يقابله القليل  وقليل من عبادي الشكور نعم؛ ويدل لذلك قوله تعاىل: ((

  ))؛ من عبادي الشكور

نقول: وجه الفضل أن اهللا تعاىل أرى عباده كمال ل قائل: ما وجه الفضل فيها؟ هذه اآلية الكرمية إذا قا 

سلطانه وأنه ال مفر منه؛ والشك أن هذا من فضل اهللا أن يريك اهللا تعاىل آياته وسلطانه وقدرته 

وحكمته؛ ونقول: أيضا فيها فضل آخر أن اهللا تعاىل أجناهم، أجناهم بعد أن أراهم متام قدرته وسلطانه 

وا إما من الوباء على قول وإما من العدو على قول آخر؛ وهذا فضل وإال أجناهم؛ مباذا؟ بإحيائهم؛ فنج

   .ال؟ وهذا فضل 

  :عدة أمورالكرمية يستفاد من هذه اآلية 

)) تدل على التقرير والتعجيب؛ وأن  ألم تر (( أوال: أن قصة هؤالء القوم كانت مشهورة؛ ألن قوله:  

)) نعم معلوم وإال  ألم نشرح لك صدرك جتدها هكذا، ((هذا أمر واقع؛ وانظر إىل أمثلتها يف القرآن 

ألم تر إلى ربك كيف  )) معلوم وإال غري معلوم؟ معلوم؛ (( ألم نجعل له عينينغري معلوم؟ معلوم؛ (( 

؛ )) معلوم وإال ال؟ كل هذا أمر معلوم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل )) معلوم؛ (( مد الظل

   شهورة معلومة؛ وهلذا جاءت بصيغة التقرير.فكأن هؤالء القوم قصتهم م

فقال  ومن فوائد اآلية الكرمية: أنه ال جيوز لإلنسان أن يفر من قدر اهللا؛ من أين يؤخذ؟ من قول اهللا: ((

إذا سمعتم  )) وقد ثبت يف الصحيح أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال يف الطاعون: ( لهم اهللا موتوا

) فرارا منها أما خترجوا  عليه، وإن وقع وأنتم فيها فال تخرجوا منها فرارا منهبه في أرض فال تقدموا 

   لسبب آخر فال بأس .

)) وماتوا وإال ال؟ نعم ماتوا بدليل قوله  موتوا ومن فوائد اآلية الكرمية: متام قدرة اهللا عزوجل؛ لقوله: ((

   وإحياء امليت . )) فيستفاد منها متام قدرته بإماتة احلي ثم أحياهم تعاىل: ((

وقع أمام؛ وقد ما ؛ وجهه؟ أن هؤالء أحياهم بعد ياعبد اهللا ومن فوائدها: أن فيها داللة على البعث 

   ورة بيان قدرة اهللا يف إحياء املوتى يف مخسة مواضع أظنها سبقت؟سيف هذه ال

   بعثهم اهللا بعد موم.ع األول: يف قوم موسى، قوم موسى أم أخذم الصاعقة وهم ينظرون مث ضاملو   

  والثانية: قصة القتيل الذي أمر اهللا تعاىل أن تذبح بقرة ويوضع يف بعضها؛ فضربوه ببعضها فأحياه اهللا. 

  ال هذه اآلية ....والقصة الثالثة: هذه؛  



أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها فقال أنى يحي هذه اهللا بعد  واآلية الرابعة: ((

  )) وستأيت إن شاء اهللا تعاىل. فأماته اهللا مائة عام ثم بعثهموتها 

رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن  والقصة اخلامسة: قصة ابراهيم ((

   قادر على ذلك.تعاىل كلها تثبت البعث وأن اهللا )) هذا مخس حوادث يف سورة واحدة   ليطمئن قلبي

إن  آياته للناس، وإنقاذهم من اهلالك من فضله؛ لقوله: ((ويستفاد من اآلية الكرمية: أن بيان اهللا تعاىل 

  )) . اهللا لذو فضل على الناس

عام؛ ولكن نعمة اهللا على الكافر ))  على الناس لقوله ((هللا نعمة على الكافر؛ ويستفاد منها: أن 

الدنيا واآلخرة؛ وعلى الكافر بنعمة على املؤمن نعمة متصلة ليست كنعمته على املؤمن؛ ألن نعمة اهللا 

  يف الدنيا فقط . تهنعم

  )). ولكن أكثر الناس ال يشكرون ومن فوائد اآلية الكرمية: أن الشاكر من الناس قليل؛ لقوله: ((

أكثر  )) مث قال:( لذو فضل املنعم؛ ألن اهللا قال: (( ركومن فوائدها: أن العقل يدل على وجوب ش

)) وهذا على سبيل الذم وإال على سبيل املدح؟ على سبيل الذم، الذم؛ فيكون من  ال يشكرونالناس 

  ال يشكر مذموما عقال وشرعا .

  )) .فقال لهم اهللا موتوا  ويستفاد من اآلية: إثبات القول هللا ؛ لقوله: ((

)) معناها أن اهللا يتكلم مبا  له كنإذا أراد شيئا أن يقول  ويستفاد منها أيضا: أن معىن قوله تعاىل: (

)) جممل وإال  كن أراد، ما هو يقول كن فقط؛ بل يتكلم مبا أراد كن كذا نعم؟ ألن الكالم بكلمة ((

)) أي  كن تصري معىن قوله: (( ) ؟اكتب؛ قال: رب ماذا أكتب( مبني؟ جممل؛ وملا قال اهللا للقلم

األمر املستفاد من هذه الصيغة لكنه يكون أمرا خاصا؛ فلو أراد اهللا أن ينزل مطرا لقال أيش؟ أمطري، 

  ! بل يقول بالصيغة اليت أراد اهللا عزوجل . أيها السحاب أمطري، مثال؛ ما يقول كن وبس

مى عند س؛ وهو ما يمعلوما، وأنه ال ينايف البالغة كانومن فوائد اآلية الكرمية أيضا: جواز حذف ما  

  ؛ من أين يؤخذ؟ البالغيني إجياز احلذف، بإجياز احلذف

  )) فقال لهم اهللا موتوا ثم أحياهم ((............: الطالب 

هنا كالم حمذوف؛ التقدير: فماتوا، نعم  الشك ))  فقال لهم اهللا موتوا ثم أحياهم ((ال ال  الشيخ:

فماتوا مث أحياهم؛ وهذا كثري يف القرآن؛ ويسمى إجياز احلذف أي االقتصار؛ وقد مر علينا أن هناك 

  معناهاقتصارا وهناك اختصارا؛ الفرق بينهما؟ االختصار 



  ما قل لفظه:الطالب

االختصار معناه ما قل لفظه وكثر معناه، يعين أقلل احلروف مع بقاء املعىن؛ واالقتصار أحذف الشيخ: 

  بعض الشيء وأقتصر على بعضه نعم .

  التعجب ...: الطالب

  التعجيب نعم الشيخ: 



  معطوف على ما سبق 

  : فوائد اآليات السابقة ما اخذناها  الطالب

  طيب ويش الذي أخذمتوه ؟ يف املطر ؟ما كملناها ....: الشيخ

  يها السحاب أمطري مثال؛ فال يقوليقول فلو كان اهللا تعاىل يريد أن ينزل املطر لقال: أ :الطالب

  فيها مثال؟ :الشيخ

  ال بس يف الشريط مثال :الطالب

   كالم هذا معناه.الأيه حط مثال يعين ما نقدر أن نقول اهللا يقول هذا الكالم  :الشيخ

  تعقيب مستمر:الطالب

  كيف؟ :الشيخ

  ت على هذا يا شيخ أو ما شابه هذاتعقبتعقيب على هذا مستمر : الطالب

عزوجل كذا إال ما نقدر أن نقول يقول اهللا  تكون واضحة...أو ما شابه هذا يف نفس الشريط؟ :الشيخ

  ....لكن هذا املعىن 

من فوائد اآلية أيضا: متدح اهللا سبحانه وتعاىل لنفسه مبعىن أن اهللا سبحانه وتعاىل ميدح نفسه الثاين عشر 

ال أحد أحب إليه المدح من اهللا  مبا أنعم به على عباده؛ وهلذا قال النيب عليه الصالة والسالم: (

حق أ) فهو سبحانه وتعاىل حيب أن ميدح وحيمد ألن ذلك صدق وحق؛ فإنه سبحانه وتعاىل  عزوجل

    إن اهللا لذو فضل على حق أن حيمد؛ وهو حيب سبحانه وتعاىل احلق؛ لقوله: ((أأن يثىن عليه و 

  )) . الناس

لوف حذر خرجوا من ديارهم وهم أ الثالث عشر: أن من طبيعة البشر الفرار من املوت؛ لقوله: (( 

  )) . الموت

ذا الشيء الذي حيذر منه وهو ال يدري مىت هلويتفرع على هذه الفائدة: أنه ينبغي لإلنسان أن يستعد 

  يفجؤه ؛ واضح؟ نعم طيب؛ هذا آخر ما عندنا يف هذه اآلية .

  شيخ أما نضيف فائدة أخرى؟:الطالب

  وهي؟: الشيخ 

  هل يؤخذ من هذه اآلية ؟ شيخ ما فيها فائدة أن كثرة . .: الطالب

  ........: الشيخ



   األصل البقاء يف الديار: الطالب

  ....: الشيخ

  ؟...فيها فائدة أو ال : الطالب

إال ، فيها فائدة وهي أن وإن كثروا تفيد قدرة اهللا حيث أمام مجيعا وأحياهم مجيعا مع أم :الشيخ 

   ألوف؛ وهذه رمبا سبقت اإلشارة إليها كالمها.

  ؟........:البالط

  ....صربوا: الشيخ

  : ما يستفاد أن قليال من الناس الذين يشكرون الطالب

   : قلناها الشيخ

قاتلوا هنا حذف املفعول،  )) واعلموا أن اهللا سميع عليم وقاتلوا في سبيل اهللا مث قال اهللا تعاىل: ((

)) أي يف طريقه؛ وهذا يشمل النية  اهللافي سبيل  واملفعول معلوم وهم الكفار؛ قاتلوا الكفار؛ وقوله: ((

والعمل؛ أما النية فأن يكون اإلنسان قاصدا بقتاله أن تكون كلمة اهللا هي العليا كما جاء يف احلديث 

أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم سئل عن رجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل ليرى ( الصحيح 

ء ومسعة أي أو الشجاعة أو من قاتل لريى مكانه، ريا أيهم احلمية ) ؟مكانه أي ذلك في سبيل اهللا

من قاتل  ثالثة وقال: (الالنيب صلى اهللا عليه وسلم يف اجلواب عن كل هذه  دلذلك يف سبيل اهللا؟ ع

) هذا القتال يف سبيل اهللا، أن تكون نيتك أن تكون   لتكون كلمة اهللا هي العليا فهو في سبيل اهللا

لمتك أنت وال كلمة إمامك الذي تقتدي به وال كلمة أي كان أي من كان؛ كلمة اهللا هي العليا؛ ال ك

ولكنها كلمة اهللا سبحانه وتعاىل، أن تكون كلمة اهللا هي العليا؛ كذا يا ياسر ؟ نعم، طيب هذا باعتبار 

ما  النية؛ كذلك يف سبيل اهللا باعتبار العمل؛ بأن يكون عمل اإلنسان يف جهاده على وفق الشرع؛ فيلتزم

إال بإذنه وأن ال ينصرف عن الغزو إال بإذنه  زوطاعة األمري وأن ال يغ بدل الشرع على التزامه من وجو 

ه أعمال اجلهاد؛ فهو شامل هلذا وهذا؛ ألن يف للظرفية فتشمل األمرين مجيعا، يوما أشبه ذلك مما تقتض

ال على الوجه الذي أباحه النية ويش بعد؟ والعمل؛ وعلى هذا فال جيوز لنا العدوان على الكافرين إ

في سبيل اهللا واعلموا أن اهللا  وقوله: (( )) نعم فإن انتهوا فال عدوان إال على الظالمين الشرع ((

)) مسيع  واعلموا أن اهللا سميع عليم ملا أمر بالقتل حذر من املخالفة فقال: (( ))سميع عليم 

ألقوالكم وعليم بأحوالكم؛ واألمر هنا للتهديد ال رد علم؛ ألن جمرد علمنا أن اهللا مسيع عليم بدون أن 



دث لنا ذلك امتثاال ألمره واجتناب لنهيه أقول جمرد علمنا بذلك ال فائدة له؛ بل البد أن يكون له أثر حي

اهللا اعلموا أن و  نعمل ما ال يرضى؛ لقوله: ((يف اجتاهنا وهو أن حنذر خمالفته فنقول ما ال يرضى أو 

  ))  سميع عليم

هل هذا أمر بالقتال نفسه؟ أو أمر بإخالص النية يف القتال؟ عندنا و يف هذه اآلية الكرمية األمر بالقتال؛ 

)) أو  في سبيل اهللا )) هل األمر منصب على قوله: (( في سبيل اهللا )) و(( قاتلوا اآلن أمران: ((

)) ؟ ويكون أمرا بالقتال مقيدا باإلخالص؛ الظاهر هو هذا؛ أنه أمر بالقتال مقيدا  قاتلوا (( على قوله:

باإلخالص؛ وليس جمرد أمر باإلخالص بالقتال نعم؟ وإال لقال: إذا قاتلتم فقاتلوا يف سبيل اهللا؛ وعلى 

جوب؟ أو لالستحباب؟ هل هذا األمر للو  هذا فاآلية دالة على األمر بالقتال وأن يكون يف سبيل اهللا.

وهل هو للوجوب الكفائي؟ أو العيين؟ هذا خيتلف؛ قد يكون واجبا على األعيان؛ وقد يكون واجبا على 

الكفاية؛ وقد يكون مستحبا؛ واجلهاد يف سبيل اهللا هو ذروة سنام اإلسالم؛ وهو يف املرتبة الثالثة من 

سألت النبي صلى اهللا عليه  رضي اهللا عنه: (األعمال باعتبار حمبة اهللا للعمل؛ كما قال ابن مسعود 

وسلم أي العمل أحب إلى اهللا؟ قال: الصالة على وقتها؛ قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين؛ قلت: 

) فعلى هذا نقول: ينقسم األمر ال؛ نعم  ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل اهللا؛ ولو استزدته لزادني

ىل ثالثة أقسام: واجب على األعيان؛ وعلى الكفاية؛ إ فعلى هذا نقول: ينقسم القتال يف سبيل اهللا

  :ه جيب على األعيان يف أربع حاالتذكر أهل العلم أن .وتطوع

يا أيها  ((فإنه جيب عليه حينئذ، وال حيل له أن ينصرف؛ لقوله تعاىل:  الصفاحلالة األوىل: إذا حضر  

األدبار ومن يولهم يومئذ دبره إال متحرفا لقتال الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فال تولوهم 

))؛ وألن النيب صلى اهللا عليه  أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من اهللا ومأواه جهنم وبئس المصير

  وسلم ذكر التويل يوم الزحف من كبائر الذنوب.

سلم وحصر البلد معناه الثاين: إذا حصر العدو بلده، يعين طوقه؛ فإنه جيب عليه الدفاع لوجوب إنقاذ امل

املسلمني؛ ألنه إذا طال احلصار على أن مينع من دخول األشياء إليه أو من خروجها منه؛ ويف هذا ضرر 

  فالنهاية االستسالم.

كذلك أيضا إذا استنفره اإلمام؛ يعين أنه قال: انفر، يا فالن اخرج؛ فإنه جيب عليه، ويكون هنا فرض 

  )) الذين آمنوا أطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول وأولي األمر منكميا أيها  عني؛ لقوله تعاىل: ((



الرابعة: إذا احتيج إليه بذاته، بعينه ؛ فإنه جيب عليه؛ وقد يكون لغريه فرض كفاية؛ لكن هو له فرض 

عني ألن الناس حمتاجون إليه كما لو كان صاحب رأي وتدبري؛ أو كان عنده علم باستعمال آالت 

رض عني.ويكون اجلهاد اليت ال يعرف استعماهلا إال هو؛ ففي هذه احلال يتعني عليه ويكون اجلهاد ف

فرض كفاية وهو األصل؛ األصل أن اجلهاد فرض كفاية؛ فيجب على املسلمني أن جياهدوا يف سبيل اهللا 

وجوبا؛ ألن اهللا عزوجل أمر به أمرا مطلقا مثل هذه اآلية؛ واألصل يف األمر الوجوب؛ وال نقول إنه فرض 

إذالل الكافرين؛ فإذا قام به من يكفيه  عني يف غري األحوال األربعة اليت سبقت؛ ألن املقصود بالقتال

سقط عن الباقني.وهذه القاعدة يف العبادات املأمور ا واليت يقصد منها إجياد الفعل؛ فإا تكون فرض  

كفاية؛ كل عبادة يقصد ا إجياد هذا الفعل فإا تكون فرض كفاية؛ فمثال أذان فرض عني وإال ال؟ 

ذان؛ فإذا وجد سقط عن الباقني؛ كذلك اجلهاد، جيب على املسلمني فرض كفاية ألن املقصود إجياد األ

ولكن ليعلم أن اجلهاد له شروط؛ من شروطه القدرة، من شروط اجلهاد    .أن جياهدوا يف سبيل اهللا

ال يكلف  القدرة؛ فإذا كان املسلمون عاجزين عن القيام به فإن اهللا تعاىل ال يلزمهم به؛ لقوله تعاىل: ((

))؛ وألن النيب صلى اهللا عليه وسلم مل يؤمر  فاتقوا اهللا ما استطعتم ))؛ ولقوله: (( ا إال وسعهااهللا نفس

حني كان له دولة وشوكة وقوة؛ وليس من العقل واحلكمة أن نقاتل وحنن ال نستطيع القتال؛ إال بالقتال 

وخنجره ورحمه إىل رجل بسيفه  نا؛ فمثال لو أن رجال خرجبيدألن معىن ذلك تسليط عدونا علينا حىت ي

والطائرات وما أشبه ذلك وقال نبغى نقاتل يف سبيل اهللا؛ نوافق على هذا؟  تللقارامعه الصواريخ العابرة 

ما نوافق؛ ألننا نقول معىن ذلك أنك أظهرت نفسك للعدو؛ ولكن تربص به حىت يأيت اهللا بأمره واهللا 

   على كل شيء قدير.

)) وقد بني رسول صلى اهللا  في سبيل اهللا ب اإلخالص هللا؛ لقوله: ((وجو  ويستفاد من اآلية الكرمية:

    ) . من قاتل لتكون كلمة اهللا هي العليا عليه وسلم هذا اإلخالص بقوله: (

ويستفاد منها: أنه حيرم على اإلنسان أن يقاتل محية، أو أن يقاتل شجاعة، أو أن يقاتل رياء؛ ألن األمر 

أمر اهللا ذه العبادة العظيمة أن تكون خالصة له فما عدا ذلك يكون منهيا بالشيء ي عن ضده؛ فإذا 

يف سبيل اهللا دنيئة  انسبة لكوعنه؛ وال جيوز لإلنسان أن يغرر بنفسه من أجل هذه األغراض اليت هي بال

نية ؛ فهل هذه عنه دفاعريد الجدا؛ ولكن لو قال الرجل: أنا أقاتل محية لوطين؛ ألنه وطن إسالمي، وأ

وطن اآلخر ما دمت أقاتل عن أوطان الخالصة ؟ نعم نية خالصة؛ ألنه يقول أنا ال أفرق بني وطين و 

 ااملسلمني؛ هذه نية خالصة ال بأس.   



كل عمل الطاعة ؟ نعم قياسا على ذلك، قياسا على يف  وهل يستفاد من اآلية الكرمية وجوب اإلخالص 

 اإلخالص؛ فإذا أوجب اهللا اإلخالص فيه فمن باب أوىل القتال؛ ألن القتال له أسباب ودوافع غري

  العبادات األخرى اليت ليس هلا مثل دوافع اجلهاد .

ويستفاد من اآلية الكرمية: وجوب التمشي يف اجلهاد على ما تقتضيه الشريعة إقداما وإحجاما، وأخذا  

   )) . في سبيل اهللا وتركا؛ لقوله: ((

؛ فإن الغرض من )) واعلموا أن اهللا سميع عليم ذر من املخالفة؛ لقوله: ((ومن فوائد اآلية الكرمية: احل

   ذلك التحذير من املخالفة.

ومنها: إثبات هاتني الصفتني؛  ومن فوائد اآلية الكرمية: إثبات هذه االمسني هللا؛ ومها: السميع والعليم.

على إدراك املسموع، وعلى نتيجة هذا اإلدراك وهو االستجابة؛  يطلقومها: السمع والعلم؛ السمع 

فالسمع نوعان إذا؛ مسع مبعىن إدراك املسموع؛ ومسع مبعىن االستجابة للمسموع، االستجابة للمسموع 

يعين؟  ) سمع اهللا لمن حمده قول املصلي: ( االستجابةوهي إجابة دعاء اهللا؛ فمن الثاين وهي 

  ي؟ كذا؟ أيش قلت؟يكذا يا حي  استجاب اهللا ملن محده؛

  قول املصلي مسع اهللا ملن محده :الطالب

  ايش قبلها بس  :الشيخ

  مسع مبعىن إدراك املسموع؛ ومسع مبعىن االستجابة  :الطالب

إن ربي لسميع طيب مسع اهللا ملن محده يعين استجاب ملن محده؛ وقوله تعاىل عن ابراهيم: (( : الشيخ

األول وهو السمع واإلدراك فكثري؛ مث هذا السمع الذي مع اإلدراك ثالثة؛ )) أي جميب؛ وأما  الدعاء

السمع الذي مع اإلدراك قد يراد به التهديد؛ وقد يراد به التأييد؛ وقد يراد به بيان اإلحاطة؛ فمن األول 

ويش  )) لقد سمع اهللا قول الذين قالوا إن اهللا فقير ونحن أغنياء إرادة التهديد قول اهللا تعاىل: ((

  إال أن يهدد هؤالء ذلكخرب اهللا باملراد باخلرب؟ ديد؛ ما أ

  )) واملراد به التأييد، تأييد موسى وهارون؛ إنني معكما أسمع وأرى ومن الثاين قوله تعاىل: (( 

زوجها وتشتكي إلى اهللا واهللا يسمع  قد سمع اهللا قول التي تجادلك في ومن الثالث قوله تعاىل: ((

)) فهذا املراد به اإلحاطة بيان إحاطة اهللا سبحانه وتعاىل بكل شيء؛ وأما هنا سؤال قبل أن  تحاوركما

  نتجاوز هذا احملل السمع هل هو من الصفات الذاتية؟ أو من الصفات الفعلية؟ 

  ذاتية:الطالب



  خطأ: الشيخ

  فعلية :الطالب

  خطأ :الشيخ

  ذاتية فعلية: الطالب

  خطأ :الشيخ

  يةفعلآحاده ر أصل الصفة ذاتية وباعتبار شيخ؟ باعتبا :الطالب

  خطأ :الشيخ

  مسيع مبعىن ذات مسموع هذا ذايت فعلي :الطالب

  نعم صفة ذاتية :الشيخ

  أي نعم :الطالب

ومبعىن اإلجابة صفة فعلية، مبعىن اإلجابة صفة فعلية ألنه إن شاء فعل وإن شاء مل يفعل؛ وإدراك  :الشيخ

املسموع صفة؟ ذاتية؟ هل إن شاء اهللا مسع وإن شاء اهللا ما مسع؟ مسع اهللا موصوف به أزال وأبدا ؛ العلم 

ف بالعلم أزال وأبدا مجلة ؛ هذا العلم؛ واهللا عزوجل موصو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما

ال مجلة وال تفصيال وال ماضيا وال  وتفصيال ال خيفى عليه شيء سبحانه وتعاىل يف األرض وال يف السماء

حاضرا؛ وهلذا علم اآلدمي حمفوف بآفتني مع نقصه؛ اآلفة األوىل: اجلهل؛ والثانية: النسيان؛ وهو بنفسه 

أي نعم خبالف  ،ول اإلنسان فال يتجاوز ما حوله وال يدركقاصر ال يتجاوز إال يعين ال يشمل إال ما ح

    علم اهللا سبحانه وتعاىل.

)) قراءة؛ قراءة  من ذا الذي يقرض اهللا قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة مث قال اهللا تعاىل: ((

وختفيف  )) ففيها تشديد فيضاعفه))؛ قراءة رابعة: (( فيضعفه ؛ قراءة ثالثة: (()) فيضعفه أخرى: ((

)) نعم؟  فيضاعفه (( ))، فيضاعف ))، (( هفيضعف (( ))، فيضعفه وفتح وضم، أربع قراءات: ((

د املعروفة عندنا ما طيب؛ وهلذا انظر إىل رمسها اآلن صارت القراءات أربعة، الرسم؛ ولو رمسنا على القواع

       حنط ألف ختتلف عن))  فيضاعفه األربعة؛ ألن حسب القواعد اليت عندنا (( اتصلحت القراء

  )) ألا ما فيها ألف؛ لكن الرسم العثماين حيتويها القراءات حيتويها على حسب الرسم. يضعفهف ((

          )) تقدم لنا مثل هذا الرتكيب، وأن ذا يف مثل هذا الرتكيب ملغاة؛ اهللا من ذا الذي يقرض(( 

  ؛أيعين من مبتد أ)) خرب مبتد الذي ا زائدة و(()) اسم استفهام؛ أو من اسم استفهام وذ من ذا فـ((



واحلث؛ يعين أين الذي يقرض اهللا فليتقدم؛  ق)) هذا استفهام مبعىن التشوي من ذا الذي يقرض اهللا ((

 صعرفون املقراض؟ نعم، ما هو؟ املق)) القرض يف اللغة القطع؛ ومنه املقراض، ت يقرض اهللا وقوله: ((

يعين مقطع الثياب؛ فالقرض يف اللغة القطع؛ ومعىن أقرضت فالنا اقتطعت له جزءا من مايل فأعطيته 

   قاتلوا في سبيل و  ((عىن؛ يعين ملا قال: امل)) أي يقتطع جزءا من ماله هللا؛ هذا  يقرض اهللا إياه؛ ((

يقرض  اد باملال؛ وقوله: (()) وهذا جه من ذا الذي يقرض اهللا بالنفس؛ قال: (( والقتال يكون )) اهللا

)) الغالب أن املقرتض ال يقرتض إال حلاجة؛ فهل هذا ميكن يف حق اهللا؟ ما ميكن؛ إال عند شرار  اهللا

)) قالوا يا حممد إن ربك  من ذا الذي يقرض اهللا خلق اهللا وهم اليهود؛ فإم ملا نزلت هذه اآلية ((

 اإلقراض ـ نعوذ باهللا ـ قاتلهم اهللا؛ وليس غريب عليهم لقد قالوا: إن اهللا فقري؛ وقالوا:  ناافتقر فهو يسأل

يوم  ا خلق السموات واألرض فاسرتاح يفمل)) وقالوا: إن اهللا تعب  أيديهم يد اهللا مغلولة غلت ((

القرض يف الغالب ا )) قلن يقرض اهللا وهم معروفون بأم أجرأ عباد اهللا على حقوق اهللا؛ إذا (( السبت

اجة االستقراض؛ فهل معىن ذلك أن اهللا حمتاج؟ كال واهللا؛ فإن اهللا تعاىل هو الغين املغين؛ ما يكون إال حل

زم تولكن اهللا سبحانه وتعاىل شبه اإلنفاق له بالقرض؛ ألن املقرض واثق من الوفاء واملستقرض مل

أنفق يف سبيله أن هذا الذي أنفق سوف يرد  مينا ملنطجعل اهللا تعاىل معاملته كالقرض تباإليفاء؛ ف

الرد فيما يتعامل به اهللا فكيفية الرد فيما تعامل به عباد كيفية إليك؛ واستمع اآلن إىل كيفية الرد ليست  

اهللا؛ ما تعامل به عباد اهللا رمبا مياطل فيه؛ ورمبا ينكر، ورمبا ينقص؛ مياطل، ينكر، ينقص؛ لكن حق اهللا 

)) لكن اشرتط اهللا عزوجل  من ذا الذي يقرض اهللا ذا بل زائد؛ وهلذا قال: ((عزوجل خال من كل ه

  )) قرضا حسناقال: (( 

قرض احلسن؟ القرض احلسن ما وافق الشرع؛ بأن يكون من مال احلالل؛ وإن كان من مال الما معىن 

  حرام فليس بقرض حسن؛ ألن اهللا طيب ال يقبل إال طيبا ؛

 فإن كان رياء ومسعة فليس قرضا حسنا؛ الدليل؟ قوله تعاىل يف احلديث الثاين: أن يكون خالصا هللا 

  ) من عمل عمال أشرك فيه معي غيري تركته وشركهالقدسي: ( 

يف حمله، يكون يف حمله؛ بأن يتصدق على فقري أو مسكني أو يف مصاحل عامة؛ فأما  الثالث: أن يكون 

  يغضب اهللا فإن ذلك ليس قرضا حسنالو بذهلا فيما 

تقدا أنه غرم وضريبة كما يظن بعض الناس يف الزكاة عال متكرها وال م اكون نفسه طيبة تالرابع: أن  

، ضريبة الزكاة ـ والعياذ باهللا ـ يظن أا ضريبة حىت إن بعض الكتاب يقول هذا اللفظ، يقول ضريبة الزكاة



مالك هو ما أنفقته هللا؛ إذا   والواجب أن تطيب نفسك مبا تبذله هللا عزوجل ألن أفضل ما تفضله من

إىل بيت  رجن يف بطوم مث خيعفك برتقاال وتفاحا يأكلونه مث يتكان تطيب نفسك أن تشرتي ألهل

ملا   عند اهللا ؛لك  ةمدخر  اوجل بصدقة جتده تتصدق هللا عزاخلالء نعم؟ كيف ال تطيب نفسك أن 

قالوا: أبقينا، ( ويش قالوا؟  ) لنا من الشاة؟ما أبقيتم  (دخل النيب صلى اهللا عليه وسلم على أهله قال:

أليش؟ ألن الذي أنفق هو  ) أبقيناها كلها إال؛ ال قالوا: ما بقي إال كتفها؛ قال: بقي كلها إال كتفها

وما تقدموا ألنفسكم من خير تجدوه عند  س وقال: ((ف؛ وهلذا جعل اهللا ذلك تقدميا للنالذي يبقى

وأقرضوا اهللا قرضا حسنا وما تقدموا ألنفسكم من خير تجدوه عند  (()) كما يف سورة املزمل:  اهللا

ألن أمامه  ؛يشح ،))؛ صحيح أن اإلنسان يشح ببذل املال يف طاعة اهللا اهللا هو خيرا وأعظم أجرا

)) بالبخل يعين؛ نعم؟  ويأمركم بالفحشاء الشيطان يعدكم الفقر ؛ ((والنفس ،الشيطان :عدوان؛ مها

، ال تنفق؛ كذا ؟ وال يبقى شيء تستأجر به البيت العيال جيوع وإال ال؟ نعم يقول ينقص مالك  صح

)) يقول: أمسك، أمسك مالك فهو خري لك؛ نعم؟ طيب  يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء نعم؛ ((

 فضال )) مغفرة ألن الصدقة تطفئ اخلطيئة كما يطفئ املاء النار؛ و  واهللا يعدكم مغفرة منه وفضال ((

 ))؛ نعم  فيضاعفه فهنا يقول: (( )) وما آتيتم من زكاة تريدون وجه اهللا فأولئك هم المضعفون ((

)) قلنا يف أربعة أمور نعيدها: أن يكون من كسب حالل؛ والثاين: اإلخالص هللا؛  قرضا حسنا ((

   والثالث: أن يقع موقعه؛ والرابع: أن تطيب ا نفسه؛ نعم.

)) هذه مصدر؛ وميكن أن نقول إا مبينة  أضعافا( )) ( فيضاعفه أضعافا كثيرة قال اهللا عزوجل: ((

))؛ ألن مطلق الضعف يكون يف واحدة؛ لكن إذا قال: أضعافا صار أكثر  أضعافا للنوع؛ ألنه قال: ((

   نوع؛ كيف هذه األضعاف؟ قال اهللا عزوجل يف نفس هذه السورة: للمن واحدة فيكون مصدرا مبينا 

    ل الذين ينفقون أموالهم في سبيل اهللا كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة مث ((

رمبا يأيت أضعاف  )) يشاء واهللا يضاعف لمن  ))؛ كم تكون مضاعفة؟ سبع مائة، سبع مائة؛ (( حبة

 كمثل حبة هي اليت ذكرت يف نفس السورة ((أيضا أكثر؛ فعليه نقول: إن األضعاف اليت ذكرت هنا 

    وقوله:  )) أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة واهللا يضاعف لمن يشاء واهللا واسع عليم

)) القبض ضد البسط؛ والبسط التوسيع؛ فيكون  يقبض ويبسط )) قوله: (( واهللا يقبض ويبسط ((

قبض املراد بالقبض التضييق؛ فهو الذي بيده القبض وبيده البسط؛ والفائدة من ذلك أعين ذكر ال

الفائدة اإلشارة إىل أن املنفق ال يظن أن إنفاقه سبب لضيق رزقه؛ فإن  .والبسط بعد احلث على اإلنفاق



القبض والبسط بيد اهللا سبحانه وتعاىل؛ فقد يتصدق اإلنسان وينفق ويوسع اهللا له يف الرزق؛ وقد ميسك 

فسلط اهللا على ماله آفات، يف ويبخل فيضيق اهللا عليه؛ وكم من إنسان أمسك ومل ينفق يف سبيل اهللا 

نفس املال كالضياع واالحرتاق والسرقة وما أشبه ذلك؛ أو آفات تلحق هذا الرجل ببدنه أو بأهله حيتاج 

معها إىل أموال كثرية؛ وهذا من باب القبض؛ وقد يكون اإلنسان ينفق ويتصدق يف سبيل اهللا على الوجه 

))  يقبض ويبسط أتيه الرزق من حيث ال حيتسب؛ وقوله: ((الذي يرضى اهللا فيبارك اهللا له يف املال وي

يعم كل شيء؛ فيقبض يف الرزق ويبسط؛ ويقبض يف العلم ويبسط ؛ وكذلك يقبض يف كل ما يتعلق يف 

وميد فيها  عمار؟ إىل اهللا عزوجل؛ يقبض يف األ نإىل مكله احلياة الدنيا واحلياة اآلخرة؛ القبض والبسط  

  هذا من القبض والبسط

)) التزهيد يف الدنيا، فائدته التزهيد يف  وإليه ترجعون )) قوله ختم اآلية بقوله: (( وإليه ترجعون ((

الدنيا؛ كأنه يقول: هذا املال الذي حترصون عليه وتبخلون به وال تنفقونه سوف تنتقلون عنه وترجعون 

وإليه  مي املعمول يف قوله: (())؛ وتقد وإليه ترجعون إىل اهللا سبحانه وتعاىل؛ فلهذا ختمت بقوله: ((

)) له فائدتان؛ فائدة لفظية وفائدة معنوية؛ أما الفائدة اللفظية فهي توافق رؤوس اآليات؛  ترجعون

))؛ فاملرجع كله إىل اهللا  ترجعون )) يعين ال إىل غريه (( إليه( والثانية: احلصر، الفائدة املعنوية احلصر؛ (

   ه وتعاىل.املبدأ كله من اهللا سبحان كما أن

  من فوائد هذه اآلية الكرمية؛ أظن هذه هي اليت نبدأها؟ وقبلها مكتوب فوائدها؟

  ثمن فوائدها: احل

  .؟....: يف قراءةالطالب

   .بالصاد نعم )) يبصط ((و )) يبسط (()) قراءة بالسني؛  يبسط أي نعم يف ((: الشيخ

  ؟........:الطالب

  ؟اهتوجيه: الشيخ

من ذا الذي يقرض اهللا قرضا حسنا  ؟ أي نعم من حيث اإلعراب؛ قال: (( إعراا :الطالب

من ذا الذي  )) أما على قراءة النصب فوجهه أا صارت جوابا لالستفهام؛ لقوله: (( فيضاعفه له

))؛ وفاء السببية بعد االستفهام ينصب الفعل املضارع بعدها بأن مضمرة بعد فاء السببية؛  يقرض اهللا

  شار ابن مالك يف قوله: وإىل هذا أ

  . " وبعد  فاء  جواب  نفي  أو  طلب         محضين  أن  وسترها  حتم  النصب "      



 وأما على قراءة الرفع فالفاء هنا لالستئناف وليست للسببية، أي فهو يضاعفه؛ فتكون مجلة هنا 

   . مستأنفة

))  من ذا الذي طيب من فوائد اآلية: احلث، احلث على اإلنفاق يف سبيل اهللا عزوجل؛ لقوله: (( .

  واحلث . يضواالستفهام هنا للتحض

ومن فوائد اآلية أيضا: أن اهللا أوجب على نفسه جمازاة هذا الذي أقرضه قرضا حسنا؛ وجه اإللزام أنه 

  بوفائه . مسى اإلنفاق قرضا؛ والقرض قد ألزم املقرتض نفسه

ومن فوائدها: مالحظة اإلخالص، وأن يكون اإلنسان مقرضا هللا عزوجل على سبيل اإلخالص، وطيب  

  )). قرضا حسنا النفس، ومن مال حالل وال يتبع إنفاقه منا وال أذى؛ لقوله: ((

  حرام؟ من اآلية أن القرض املتضمن للربايفهم هل 

  : نعمالطالب

  من أين يؤخذ؟ :الشيخ

  ؟  )) قرضا حسنا ن ((م :الطالب

من ذا الذي يقرض اهللا قرضا  نعم؛ إذا قال قائل: هذا يف حق اهللا ((  ))قرضا حسنا ((  :الشيخ

)) ؟ قلنا: صحيح هذا يف حق اهللا لكن رمبا يستدل به على أن اآلية تشري إىل أن القرض جيب  حسنا

وما آتيتم  ذلك بقوله تعاىل: ((ورمبا يستدل بذلك على  أن يكون حسنا ليس فيه خروج عن الشرع.

وما آتيتم من زكاة تريدون وجه اهللا فأولئك هم  من ربا ليربوا في أموال الناس فال يربوا عند اهللا

 )) شف قابل الزكاة مباذا؟ بالربا؛ وعلى كل حال األخذ من هذه اآلية فيها شيء من الثقل .  المضعفون

ه واسع، وأنه جزائه للمحسن جزاء فضل ال جزاء عدل؛ ءوعطا كرم اهللا عزوجلأن   ...اآلية: من فوائدو 

)) ألنه لو كان جزاء عدل لكان يعطى مثله فقط؛  فيضاعفه أضعافا كثيرة من أين يؤخذ؟ من قوله: ((

ه للعصاة فهو دائر بني العدل ؤ لكن جزاءه سبحانه وتعاىل للطائعني احملسنني جزاء فضل؛ أما جزا

ها بني الفضل والعدل؛  ؤ ها عدل؛ وإن كانت دون ذلك فجزاؤ كفرا فجزاوالفضل؛ إن كانت املعصية  

وإن شاء غفر؛ وهذا دائر بني الفضل وبني  عليها ل والعدل؟ ألن اهللا إن شاء عاقبكيف بني الفض

  العدل نعم.

  )) . واهللا يقبض ويبسط ومن فوائد اآلية الكرمية: متام ربوبية اهللا عزوجل؛ لقوله: ((



اإلشارة إىل أن اإلنفاق ليس هو سبب اإلقتار والفقر؛ كيف ؟ ألنه ذكر هذه اجلملة بعد احلث  ومنها : 

على اإلنفاق يشري ذلك إىل أن اإلنفاق ال يستلزم اإلعدام أو التضييق؛ ألن األمر بيد من؟ بيد اهللا 

   سبحانه وتعاىل .

  )). وإليه ترجعونومن فوائد اآلية: إثبات املعاد والبعث؛ لقوله: (( 

)) ألن  إليه ترجعون ومن فوائدها أيضا: ديد املرء أن خيالف وترغيبه يف طاعة اهللا؛ لقوله تعاىل: ((

اإلنسان إذا علم أنه راجع إىل ربه ال حمالة فإنه البد أن يكون فاعال ملا أمر به وتاركا ملا ي عنه؛ ألنه 

لك: اذهب واسع ومردك إيل؛ ماذا تعامل  خياف من هذا الرجوع؛ كما لو أن ملكا من ملوك الدنيا قال

    هذا امللك ؟ معاملة من يؤمن بأن امللك سوف حياسبه على حسناته أو على سيئاته .

ألم تر إلى المأل من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا  مث قال اهللا عزوجل: ((

وخطاب زعيم  عليه الصالة والسالما للرسول )) اخلطاب إم ألم تر (( )) ملكا نقاتل في سبيل اهللا

تبعه؛ وإما أنه خطاب لكل من يتوجه إليه اخلطاب؛ فيكون عاما يف أصل  ااألمة خطاب له ولألمة أل

األول عام باعتبار التبعية للمخاطب به أوال ؛ وهو الرسول صلى اهللا عليه أن وضعه؛ الفرق بني املعنيني: 

)) هل املراد  تر عام باعتبار وضعه؛ يعين أمل تر أيها املخاطب؛ وقوله: ((وسلم؛ والوجه الثاين: أنه 

تنظر؟ أو املراد تسمع؟ أو املراد تعلم؟ نشوف؛ الفعل هنا عدي بإىل، الفعل عدي بإىل؛ وإذا عدي بإىل 

كذا؛ أو نظر إىل كذا؛ لو عدي بنفسه ألمكن أن يكون إىل  ؛ تقول رأى رؤية العنييكون من تعني أن 

راد بالرؤية العلم؛ فإذا كان كذلك فإنه يلزم أن يكون املعىن: أمل تر إىل شأن املأل من بين إسرائيل؛ ألنه امل

وميكن أن نقول: إا عديت بإىل  مل يشاهدهم؛ من املعلوم أننا حنن بل والرسول صلى اهللا عليه وسلم

فهو كاملرئي بالعني بل أشد وأبلغ؛ وهي النظر ألن اإلخبار ا جاء من عند اهللا؛ وما كان من عند اهللا 

)) االستفهام هنا للتقرير أو للتشويق؟ الظاهر أا للتشويق يعين يشوقنا أن  ألم تر إلى المأل قوله: ((

ننظر إىل هذه القصة لنعترب ا نعم؟ ألن التقرير أيها اجلماعة التقرير إمنا يكون يف أمر كان معلوما 

)) أما هذا فهو أمر غري معلوم ملخاطب إال بعد  نشرح لك صدرك ألم للمخاطب فيقرر به؛ مثل: ((

    يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على أن خيرب به؛ فيكون هنا للتشويق؛ يعين مثل قوله تعاىل: ((

أن ننظر  )) وما أشبهها؛ فاملعىن يشوقنا اهللا عزوجل هل أتاك حديث الغاشية )) ومثل قوله: (( تجارة

إىل هذه القصة من أجل أن نعترب ا؛ أما لو كان خياطب من كان عاملا ا لقلنا إن االستفهام للتقرير 

  )) إذا أضيف إىل أحد فإن املراد األشراف مثل:  المأل من بني إسرائيل )) (( إلى المأل (( طيب .



ملأل الطائفة مطلقا سواء كانوا من أشراف )) مثل األشراف والكرباء؛ وقد يراد به ا قال المأل من قومه ((

إلى المأل من بني إسرائيل من بعد موسى  ((  ؛الناس أو من غري أشرافهم؛ هؤالء مأل من بين إسرائيل

)) بين يف األصل  من بني إسرائيل ((...))  إذ قالوا لنبي لهم ابعث لهم ملكا نقاتل في سبيل اهللا

متيم يعم ذكورهم  وامة للذكور واإلناث؛ كما نقول بنرت عللذكور لكن إذا وصفت ا القبيلة صا

)) من هو إسرائيل؟ هو يعقوب ابن اسحاق؛ ومعىن إسرائيل أي عبد اهللا  إسرائيل (( وإناثهم؛ وقوله:

  وما أشبه ذلك من األوصاف اليت تضاف إىل اهللا.

  من بعد  (( زمنهم فقال:)) ملا بني قبيلتهم وأم من بين إسرائيل ذكر  من بعد موسى وقوله: ((

)) هذه  إذ قالوا (( .)) موسى بن عمران عليه الصالة والسالم وهو أفضل أنبياء بين إسرائيل موسى

     )) ويف إذ قالوا لنبي لهم ((نعم؛ وهي مبنية على السكون يف حمل النصب أي وقت قوهلم ،ظرف

  )) لنبي )) قراءتان: (( نبي ((



))  لنبي لهم فبينهما خالف؛ (( ال من النبأ )) من النبوة نبي لكن خففت اهلمزة فال خالف؛ وإذا قلنا: ((

)) النيب عند مجهور أهل العلم هو الذي أوحى اهللا إليه بالشرع ومل يلزمه بإبالغه ما  ابعث لنا ملكا هلؤالء املأل ((

عند الناس وإن كان ال يلزم باإلبالغ، إبالغ هذا الوحي إىل أمره به؛ فيكون مبنزلة ادد الذي يصلح ما فسد 

لكن مأمور بإبالغ رسالة  غريه؛ وأشبه ما له يف هذه األمة العامل، أشبه ما له العامل مع أن العامل مأمور باإلبالغ؛

  .من قبله

ن قبله؛ وهذا هو وقيل: إن النيب هو الذي أمر بإبالغ رسالة من قبله، وأوحي إليه وحي خاص، يبلغ رسالة م 

إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها  ظاهر كالم شيخ اإلسالم ابن تيمية ؛ ويستدل له بقوله تعاىل: ((

)) حيكم ا فلم جيعل هلؤالء األنبياء وحيا خاصا يعين وحيا مستقال؛ بل جعلهم حيكمون  النبيون الذين أسلموا

تقض بنبوة آدم؛ فإن آدم كان نبيا ومل يسبقه الشرع ولوال هذا النقض لكان ما بالتوراة؛ وهذا القول جيد لوال أنه من

شرع ومل يؤمر بتبليغه فإمنا يوحى إليه بالشرع السابق بذهب إليه الشيخ أرجح؛ وقد يقال: إن النيب أوحي إليه 

  كر منه؛ ولكن املشهور عند أهل العلم هو املعىن األول.اند ليؤكد ذلك الشرع وجيدد من 

قلنا: إن اهللا تعاىل أمه فلنبهم ما أمه اهللا؛ ولو كان يف  لو قال قائل: من هذا النيب ؟ )) لنبي لهم وله: ((وق

  معرفة امسه فائدة لكان اهللا عزوجل يبينه لنا يبني امسه لنا؛ لكن ليس لنا فيه فائدة؛ املهم أنه نيب من األنبياء.

     عث يعين مر ملكا، وأقم لنا ملكا؛)) معىن اب ابعث لنا ملكا )) (( ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل اهللا ((

)) وكأن أمرهم يف ذلك الوقت كأن أمرهم فوضوي ليس عندهم ملك يدبر أمورهم ويدبر  نقاتل في سبيل اهللا ((

  قيل:  شئوم؛ والناس إذا كان ليس هلم ويل أمر صار أمرهم فوضى كما

  " لهم ةح الناس فوضى ال سراال يصل"                           

  وهلذا أمر النيب صلى اهللا عليه وسلم القوم إذا سافروا أن يؤمروا أحدهم حىت ال تكون أمورهم فوضى.

)) جواب نقاتل)) الذي جيزم كلمة (( نقاتل في سبيل اهللا )) أي أقم لنا ملكا (( ابعث لنا ملكا يقول: ((

؛ لقتال يف سبيل اهللال))؛ وهذا دليل على أم عازمون على أن يكون هلم ويل أمر يقودهم  ابعث الطلب: ((

)) وأن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  في سبيل اهللا سبق لنا معىن قوله: (( )) نقاتل في سبيل اهللا وقوهلم: ((

ومن قاتل لتكون كلمة  الم ؟ (الرسول عليه الصالة والس هافسرها بأحسن تفسري؛ وهو فهد ؟ أيش ؟ فماذا فسر 

  .) هذا يف سبيل اهللا اهللا هي العليا

 عسيتم)) (( هل عسيتم إن كتب عليكم القتال أال تقاتلوا (( زميتهمالنيب، يريد أن يثبتهم وينظر ع فقال هلم 

هل  (()) و  هل عسيتم الكسر والفتح؛ ما هو النصب، النصب يف اإلعراب؛ الكسر والفتح (( )) فيها قراءتان



وما لنا أال نقاتل في سبيل  (()) يعين يقول هل يتوقع منكم إن كتب عليكم القتال أال تقاتلوا؟ فقالوا:  عسيتم

))؛ فيكون املعىن هنا هل يتوقع؛ فعسى هنا للتوقع، أي هل إذا كتب عليكم اهللا وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا

طية معرتضة بني اسم عسى )) مجلة شر  كتب عليكم القتالإن   القتال يتوقع منكم أال تقاتلوا؛ فجملة ((

)) تقرتن بأن وإال ال؟ تقرتن بأن   عسى )) هو خربها؛ و(( أال تقاتلوا ن اسم عسى الضمري التاء؛ و((ألوخربها؛ 

)) مجلة شرطية معرتضة جواا حمذوف؛ وقد نقول إا  إن كتب عليكم القتال كثريا؛ كما يف األلفية؛ ومجلة ((

؛ هل يتوقع منكم إال تقاتلوا إن  واحتتاج إىل جواب لعلمه بالسياق؛ لكن قدره بعض املعربني فقال: فال تقاتل ال

كتب عليكم القتال فال تقاتلوا؛ واجلواب أي نعم هذا هو اجلواب حمذوف؛ ولو قلنا بأنه ملا كان معلوما بالسياق 

  فإنه ال حيتاج إليه كما يف نظائره لكان له وجه.

  .)) كتب مبعىن فرض، فرض عليكم القتال أال تقاتلوا إن كتب عليكم القتال : ((وقوله 

وما لنا  (( ))؛ قوله: قالوا وما لنا أال نقاتل في سبيل اهللا وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا ماذا كان جوام؟ (( 

هذا الرتكيب يصح فيه وجود أن )) أن هذه زائدة وإال غري زائدة؟ الصواب أا غري زائدة؛ ألن مثل  أال نقاتل

وما لنا ال  )) وقال تعاىل: (( وما لنا أال نتوكل على اهللا وقد هدانا سبلنا ويصح فيه حذفها؛ قال اهللا تعاىل: ((

)) أتت أن؛ ويف الثانية حذفت؛ وعلى هذا فهما  أن ال )) ففي اآلية األوىل؛ (( نؤمن باهللا وما جاءنا من الحق

وما لنا أال  هوران؛ أي أن أن يف مثل هذا الرتكيب جيوز أن توجد وجيوز أن حتذف؛ ((استعماالن عربيان مش

)) يعين أي شيء لنا يف عدم القتال، يعين أي مانع لنا مينعنا من القتال يف سبيل اهللا وقد  نقاتل في سبيل اهللا

ذا أخرج من داره وبنيه فالبد )) واإلنسان إ وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا وجد مقتضي ذلك؛ ويش املقتضي؟ ((

)) نرجع إىل إعراا؛ ما اسم استفهام مبين على وما لنا  ؛ قوله: (( البالد وفك األسرى، انتبه أن يقاتل لتحرير

)) منصوب بنزع اخلافض؛  أال نقاتل ) جار وجمرور متعلق مبحذوف خرب ما؛ و(() لنا السكون يف حمل رفع؛ و((

املصدرية إذا دخلت على حرف نفي فإن احلرف يقدر بكلمة  أنْ  نقاتل؛ وقد مر علينا أنّ وأصله: وما لنا يف أال 

عدم؛ فاملعىن إذا: وما لنا يف عدم القتال؛ يعين أي شيء يف أال نقاتل، أي مانع ؛ واجلواب: يف مانع وإال ال؟ ال 

وقد أخرجنا  فهي يف حمل النصب؛ (()) اجلملة هنا حالية  وما لنا أال نقاتل في سبيل اهللا وقد أخرجنا مانع؛ ((

)) قال املفسرون إن املراد إخراج بعضهم؛ ألن هؤالء  من ديارنا وأبنائنا أخرجنا )) قوهلم: ((من ديارنا وأبنائنا

الذين كلموا نبيهم كانوا يف ديارهم؛ لكن كان هلم أقوام سبقوا تسلط عليهم العدو فأخرجهم من ديارهم ومن 

    أبنائهم.



)) نسأل اهللا السالمة؛ هم طلبوا اآلن أن يبعث هلم نبيهم  فلما كتب عليهم القتال تولواعزوجل: (( قال اهللا 

زمون، عازمون منهم ماذا قالوا؟ قالوا: إنا عا همملكا يقاتل يف سبيل اهللا ليقاتلوا يف سبيل اهللا؛ وملا استثبت نبي

م تولوا فصار ما توقع بنبيهم حقا أم مل ولكن ملا كتب عليهم القتال وفرض عليه يهعلى ذلك وثابتون عل

يا أيها الذين آمنوا ال  يقاتلوا؛ وسيأتينا يف الفوائد أن بعض السؤال يكون نكبة على السائل، كما قال تعاىل: ((

    ))؛ فهنا قال اهللا عزوجل:  لكم بدوإن تسألوا حين ينزل القرآن ت تسوؤكمتسألوا عن أشياء إن تبد لكم 

)) والقليل  إال قليال منهم )) يعين أعرضوا عن هذا الفرض ومل يقوموا به (( عليهم القتال تولوافلما كتب  ((

    ثلث أيضا؟ لقول الرسول صلى اهللا عليه وسلم:العادة يكون أقل من النصف وإال ال؟ نعم؛ أو نقول أقل من 

  ث؛ وهي منصوبة على أا مستثىن.)؛ فهم تولوا كلهم إال القليل؛ ممكن أن نقول أقل من الثل الثلث كثير (

عليم بالظاملني ومقتضى علمه م أن جيازيهم على ظلمهم؛ والظلم هنا ليس لفعل  )) واهللا عليم بالظالمين (( 

    من حقها . نقصفيه ظلم للنفس و  حمرم ولكنه لرتك واجب؛ ألن ترك الواجب كفعل احملرم

  )) إىل آخرها . ألم تر إلى المأل من بني إسرائيل واالعتبار؛ لقوله: ((من فوائد اآلية الكرمية: احلث على النظر  

ومن فوائد اآلية الكرمية أيضا: أن يف هذه القصة عربا هلذه األمة، حيث إن هؤالء القوم الذين كتب عليهم القتال 

  تولوا إال قليال منهم؛ ففيها حتذير هذه األمة من التويل عن القتال إذا كتب عليهم.

  ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل فوائد اآلية الكرمية: أنه البد للجيوش من قائد يتوىل قيادا؛ لقوهلم: (( ومن 

  )) . اهللا

النيب؛ فالنيب أيضا له سلطة  ون)) خياطب ابعث لنا ملكا ((ومنها: أن مرتبة النبوة أعلى من مرتبة امللك؛ لقوهلم: 

  .أن يبعث هلم ملكا يتوىل أمورهم ويدبرهم 

ومن فوائد اآلية الكرمية: ذكر ما يشجع على إجابة الطلب فيما إذا طلب اإلنسان شيئا من غريه أن يذكر ما 

)) فإن هذا يبعث النيب ويشجعه على أن يبعث هلم  نقاتل في سبيل اهللا يشجعه على إجابة الطلب؛ لقوهلم: ((

  لك .امل

   )) . في سبيل اهللاهلم: (( ومن فوائد اآلية الكرمية: اإلشارة إىل اإلخالص يف قو 

هل عسيتم  ومن فوائدها: تثبيت املخاطب مبا طلب إجياده، تثبيته هل يقوم مبا جيب عليه حنوه أم ال؛ لقوله: ((

)) ؛ فإذا طلبك إنسان يف أن ترسله يف حاجة؛ أو أن تكلفه بعمل فال حرج  إن كتب عليكم القتال أال تقاتلوا

  يتبني ا ثباته وقيامه ذا العمل؛ هلذه اآلية. عليك أن تذكر له األشياء اليت



وما لنا أال نقاتل في  ومن فوائد اآلية الكرمية أيضا: أن اإلنسان بفطرته يكون مستعدا لقتال من قاتله؛ لقوهلم: ((

ده وهلذا جتد اجلبان الذي من أجنب ما يكون إذا حصر يأيت مبا عن )) سبيل اهللا وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا

  من الشجاعة، يستنفد كل شيء حىت وإن كان أجنب من النعامة فإنه عندما حيجر يكون عنده قوة للمدافعة .

ومن فوائد اآلية الكرمية: أن من أسباب القتال إخراج اإلنسان من نفسه وأهله؛ قصدي إخراج اإلنسان من بلده 

   )) . وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا وأهله؛ لقوهلم: ((

؛ صبفعل املأمور؛ فإذا ابتلي به نك فوائد اآلية الكرمية: أن اإلنسان قد يظن الصرب على ترك احملظور أو القيام ومن

)) مع أم كانوا يف األول كانوا  عليهم القتال تولوا إال قليال منهمكتب فلما   من أين يؤخذ؟ من قوله: ((

  .متشجعني على أن يقاتلوا

  شيخنا ما مسعت ؟ فائدة األخرية: الالطالب

وعجز؛  صوترك احملظور؛ فإذا ابتلي به نك أقول ومنها: أن اإلنسان قد يظن أنه قادر على فعل املأمور :الشيخ

  تولوا إال قليال منهم. فهؤالء ظنوا أم قادرون على القتال؛ لكن ملا كتب عليهم القتال

ال تتمنوا لقاء العدو واسألوا اهللا العافية ويتفرع على هذا: أن فيه إشارة إىل قول النيب صلى اهللا عليه وسلم: ( 

ويعجز  ) فاإلنسان قد يتمىن الشيء من أمور تنزل به فإذا لقيتموهم فاصبروا فإن الجنة تحت ظالل السيوف

من سمع بالدجال فليأ عنه  لى اهللا عليه وسلم: (عنها؛ وأيضا يشري وهذه الفائدة يشري إليها قول الرسول ص

فإن اإلنسان يأتيه وهو يظن أنه مؤمن فال يزال به حتى يتبعه فيما يحصل فيه من، فيما يبعث فيه من 

  ) هذا احلديث أو معناه. الشبهات

ومنها أيضا يتفرع مهنا: أن كثريا من الناس ينذرون النذر وهم يظنون أم يوفون به مث ال يوفون به؛ كما يف قوله 

ومنهم من عاهد اهللا لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله تعاىل: (( 

  )) . بخلوا به وتولوا وهم معرضون

   هل عسيتم إن كتب عليكم القتال أال  لبالء موكل باملنطق؟ ألنه قال هلم: ((وهل يستفاد من اآلية: أن ا

  )) فكان ما توقعه نبيهم كان ما توقعه واقعا؛ فإنه ملا كتب عليهم القتال تولوا . تقاتلوا

فلما   )) قال: (( أخرجناوقد  ((ومن فوائد اآلية: وجوب القتال دفاعا عن النفس؛ من أين يؤخذ ؟ ألنه ملا قال: 

هم ء)) أي فرض ليدافعوا عن أنفسهم وحيرروا بالدهم من عدوهم وكذلك أبنا كتب )) (( كتب عليهم القتال

  من السيب .

  



  

  )) أي ظلم كان. واهللا عليم بالظالمين ((ومن فوائد اآلية الكرمية: حتذير الظامل من الظلم؛ لقوله: 

يث كان عاملا حىت بظلم الظامل وإن كان واحدا؛ لقوله: فوائدها: سعة علم اهللا سبحانه وتعاىل، ح ها أي منومن

  )) . واهللا عليم بالظالمين ((

  ومن ذلك أيضا من فوائد اآلية: حترمي الظلم لوقوع التهديد به .

)) أي املتولني  تولوا إال قليال منهم واهللا عليم بالظالمين من  فوائدها: أن ترك الواجب من الظلم؛ لقوله: ((

عليهم القتال ومل يقوموا به؛ فدل ذلك على أن الظلم ينقسم إىل قسمني: إما فعل حمرم؛ وأما ترك الذين فرض 

   واجب نعم.

  )) وقال لهم نبيهماليوم : ((  درس أهللا عزوجل مبتدل اقا مث

  شيخ فيه فائدة  :الطالب

  وهي ؟ : الشيخ 

  ....:الطالب

أمر املسلمني منفرطا أن يدعى اهللا عزوجل بأن يهيأ هلم  أي نعم ويش تقولون ؟ إنه ينبغي مثال إذا كان: الشيخ

  قائدا جيمع كلمتهم ؟نعم، يؤخذ من هذا؟

  نعم :الطالب

  تل يف سبيل اهللا.اكيف ؟ ألم طلبوا من نبيهم أن يبعث هلم ملكا يق  :الشيخ

  ؟...:الطالب

  ويكون هذا هو القائد أي نعم.أي نعم لعلهم يريدون من نبيهم أن يتفرغ للدعوة إىل اهللا عزوجل : الشيخ

  لمسلمني؟لقائد الشيخ أما كان حممد صلى اهللا عليه وسلم هو  :الطالب

  حممد ؟  :الشيخ

   أي هو: الطالب

  نعم بلى الشخ:

  طيب ويش الفرق بني هنا وهناك ؟ :الطالب

ما نقدر نقول؛ نقول هذا الذي وقع؛ فالذي يظهر لنا أم أرادوا من نبيهم أن يبقى يف الدعوة إىل اهللا  :الشيخ

   ....عزوجل وعند فيمن مل يقاتل ممن ال جيب عليه القتال



  قلنا يف التفسري أنه سيأيت لنا بعض السؤال قد يكون نقمة على بعض اآلخرين ؟: الطالب

  كيف ؟ : الشيخ 

  ا يف التفسري أنه سيأيت لنا بعض السؤال قد يكون نقمة على بعض اآلخرين ؟قلن: الطالب

هذه ذكرناها تعرضنا عليه يف قوله: أن اإلنسان قد يطلب الشيء وهو يظن أنه يقوم به ولكن ما يقوم به : الشيخ

      يفشل .

)) فيها  نبي لهم كما أن قوله: (()) قراءة   ئهمينب (( قراءةترى إنه يف ))  وقال لهم نبيهم قال اهللا عزوجل: ((

)) شف حسن األدب مع اهللا  وقال لهم نبيهم إن اهللا قد بعث لكم طالوت ملكا ))؛ (( لنبيئ لهم قراءة: ((

)) وكأن اهللا عزوجل  إن اهللا قد بعث لكم ؛ ومل يقل: إين بعثت؛ بل قال: (()) ابعث لنا(( هم قالوا لنبيهم 

))  إن اهللا قد بعث لكم طالوت ملكا أوحى إىل هذا النيب إن اجعل فالنا ملكا عليهم؛ أو ملكا هلم؛ فقال: ((

عينه من؟  ذيإلزامهم بقبوله؛ ملاذا؟ ألن ال)) مع كونه أدبا مع اهللا إشارة إىل قوة  ابعث ويف عدوله عن قوله: ((

  اهللا عزوجل.

؛ ل)) طالوت علم على شخص وليس كما قيل: إنه مشتق من الطو  لكم طالوت ملكا إن اهللا قد بعث (( 

ل؛ ألن اهللا قد زاده بسطة يف العلم واجلسم؛ فقال: طالوت من الطول؛ وليس  بعضهم قال: إنه مشتق من الطو 

ميكن أنه كذلك وإمنا هو علم كغريه من األعالم؛ لكن تعلمون أن هذا علم يف لغة من؟ يف لغة بين إسرائيل، و 

))  طالوت )) هذه حال من (( ملكا )) (( قد بعث لكم طالوت ملكا دخله شيء من التعريب؛ وقوله: ((

والية الشرعية أو الوامللك هو الذي له التدبري الذي ال ينازع فيه؛ ولكنه بالنسبة للمخلوق حبسب ما تقتضيه 

  .هو من له التصرف يف ملك معني حمدودالك، املالك املعرفية، هذا امللك؛ الذي له التصرف خبالف ال

))  أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قالوا معرتضني على هذا: (( 

)) أي شف  يكون له الملك علينا )) مبعىن كيف فهي لالستفهام؛ (( أنى يعين قالوا: كيف يكون له امللك ((

)) ومل يقل: عليكم؛ ألن البعث من اهللا عزوجل ال يراد به جمرد السلطة؛  طالوت إن اهللا قد بعث لكم التعبري ((

وإمنا يراد به التصرف مبا فيه اخلري واملصلحة؛ وهلذا يقال: إن امللكية تكليف وليست بتشريف؛ ففي األول قال: 

)) ومل يقولوا: أين  يناأنى يكون له الملك عل )) وهنا ذهبوا يتكلمون عن السلطة قالوا: (( بعث لكم طالوت ((

  يكون له امللك لنا؛ بل علينا؛ فجعلوا املسألة من باب السلطة فقط ال من باب رعاية املصلحة.

))؛ ملاذا ؟ كأم يرون أن امللك ال يكون  ونحن أحق بالملك منهالشيء: ((  هذامث قالوا معززين الستبعادهم 

إال كابرا عن كابر وأن هذا مل يسبق ألحد من آبائه أن توىل امللك خبالفنا حنن فإن امللوك كانوا منا؛ فكيف جاءه 



)) فهو أيش؟ فقري ما عنده مال واسع؛ وقد يقال: إنه ليس بفقري لكن  لم يؤت سعة من المال امللك؛ أيضا ((

نيا ينتفع مباله غوبني من جيد ولكن ليس إىل سعته؛ يعين ليس  مدل واسع؛ وفرق بني الفقري املعما ليس عنده

يف جمتمعه؛ والثاين من حيث  طذكروا علتني: أحدها من حيث التوسويدبر مباله وحيصل اجليوش واجلنود مباله؛ ف

ال عنده حسب فليس من أبناء امللوك، وال  املال؛ يعين إذا القوة احلسبية والقوة املالية؛ قالوا هذا الرجل مفقود؛

  األغنياء األثرياء الذين خيضعون الناس بأمواهلم .من عنده مال فليس 

)) مبعىن اختاره، وأصلها من الصفوة؛ فعليه يكون  اصطفاه )) (( إن اهللا اصطفاه عليكم جواب نبيهم قال: ((

بتاء االفتعال؛ ولكنها قلبت طاء ملا سيأيت إن شاء اهللا  )) اصتفاه اصطفاه االصطفاء مبعىن نعم فيكون أصل ((

إن اهللا قد )) ومل يقل: اصطفاه لكم هنا؛ ويف األول قال: (( اصطفاه عليكم تعاىل يف باب الصرف؛ وقوله: ((

)) إشارة إىل أنه فضله عليهم؛ فاختاره ألنه أفضل منهم؛ فهو  اصطفاه عليكم )) وهنا قال: (( بعث لكم

  مبا أعطاه اهللا سبحانه وتعاىل مما سيذكر. مفضل عليه

يبسط الرزق لمن  )) (( واهللا يقبض ويبسط )) بسطة معناه السعة كقوله تعاىل: ((وزاده بسطة في العلم  ((

امللكية فاملراد بالعلم علم تدبري امللك؛  )) أي زاده سعة يف العلم؛ أي علم هو؟ حنن نتكلم اآلن يف يشاء ويقدر

اجلسم، زاده بسطة يف اجلسم مع العلم؛  وكة والرأي ما جعله خمتارا عليهم من اهللا عزوجل؛ أيضا فعنده من احلن

 الطول والقوة أيضا؛ فهو قويب بسطة اجلسم ليست بالطول فقط بلفاجتمع يف حقه قوتان: املعنوية واحلسية؛ 

والثانية: اجلسمية أو احلسية وهي أن اهللا شديد وطويل أيضا؛ فإذا اجتمع يف حقه القوتان املعنوية هي العلم؛ 

  .تعاىل زاده بسطة يف اجلسم

 )) كما قال اهللا تعاىل:  من يشاء )) يؤيت مبعىن يعطي ملكه (( واهللا يؤتي ملكه من يشاء السبب الثالث: (( 

قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء  ((

أن كل فعل أضافه اهللا إىل  )) مر علينا كثريا من يشاء ))؛ وقوله: (( بيدك الخير إنك على كل شيء قدير

شاء ممن تقتضي احلكمة اإلهلية أن يعطوا امللك؛ إذا مادام اإليتاء ياملشيئة فإنه مقيد باحلكمة؛ فيؤيت ملكه من 

ن هو أهل له؛ وليس املراد بذلك دفع اعرتاضهم بذكر إيتاء امللك مقرونا باحلكمة فإن اهللا ال يعطي امللك إال م

أن اهللا هو الذي يعطي امللك من  مطلق املشيئة؛ صحيح أن األمر هللا يفعل ما يشاء لكن املراد بذلك أن يبني

شاء ومع هذا ال يعطيه إال من هو أهل له؛ وقد تبني مما ذكر يف أن اهللا أعطاه بسطة يف العلم واجلسم أن هذا ي

  أهل بأن يعطى امللك .الرجل 



)) أطلق ما قال: واسع يف العلم، يف احلكمة، يف الفضل؛ فيشمل كل صفاته،  واسع )) ((واهللا واسع عليم  ((

)) أي عليم مبن يستحق أن يكون  عليم واسع يف علمه وكرمه وقدرته وقوته ومجيع صفاته وأفعاله أيضا؛ وقوله: ((

اهللا تعاىل ملن يشاء؛ فهنا نبيهم عليه الصالة والسالم ذكر عدة أمور؛  ؤتيهغريه ممن هو من الفضل الذي ي ملكا أو

  :ل هذا الرجل ألن يكون ملكا عليهمختو 

  ؛ ألنه ما ذكر فيها شيء، ما ذكرأول: أن اهللا اصطفاه عليهم وفضله؛ فضائل علمها عند اهللا 

  ذلك؛  ثانيا: أن اهللا زاده بسطة يف العلم، وتدبري األمة، واحلروب، وغري  

          طة يف اجلسم ويشمل القوة والطولثالثا: اهللا زاده بس 

ورابعا: إن اهللا عزوجل هو الذي يعطي ملكه من يشاء مقرونا باحلكمة؛ فلو ال أن احلكمة تقتضي أن يكون 

   امللك ما أعطاه اهللا امللك طالوت هو

إىل من شاء من عباده؛ فله أن يتفضل على من )) فهو ذو الفضل الذي ميده  أن اهللا واسع عليم واخلامس: (( 

  )) وهو أعلم أيضا حيث جيعل واليته.  علم حيث يجعل رسالتهأاهللا  شاء؛ ((

  .... نأخذ الفوائد ؟

أن يبعث ملكا هلم فاستجاب؛  أن نبيهم استجاب هلم، استجاب هلم حيث طلب منه من فوائد اآلية الكرمية:

  ولكن مباذا كان استجابته ؟ بسؤال اهللا سبحانه وتعاىل ذلك وإجابة اهللا له .

  وإمنا ينال باألحقية واألفضلية . راثةبالو ا: أن امللك ليس ال ينال منه

أركانه إذا كان لإلنسان مزية يف حسبه أو نسبه أو علمه أو قوته؛ من أين يؤخذ  دها أيضا: أن امللك تتوطومن

أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من  من قوهلم: (( هذا؟ نعم يؤخذ أوال

  )) . إن اهللا اصطفه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم )) والثاين من قوله: (( المال

به ومن فوائد اآلية الكرمية: أن استفهام هؤالء القوم حيتمل أن يكون املراد به االعرتاض وحيتمل أن يراد 

باالستكشاف؛ كيف كان ملكا وحنن أحق بامللك منه ومل يؤت سعة من املال؛ فإن كان األول فإن حاهلم تقتضي 

ا؛ وإن كان الثاين فهل حاهلم تقتضي الذم أيش؟ الذم؛ ألم كيف يعرتضون وهم الذين طلبوا أن يبعث هلم ملك

ستكشاف والبحث عن السبب بدون اعرتاض ففي هذه احلال ال اعرتاض عليهم وال لوم االوإال ال؟ يعين قصدنا 

  عليهم نعم.



)) مع  إن اهللا اصطفاه عليكم قالومن فوائد اآلية الكرمية: بيان أن أفعال اهللا عزوجل فوق كل تصور؛ لقوله: ((

حوا به من وجهني: أم أحق بامللك منه، وأنه فقري؛ فبني نبيهم أن اهللا تعاىل اصطفاه عليكم مبا تقتضيه أم قد

  احلكمة .

مللكه وأمت إلمرته؛  م األمور واجلسم وقوته كان أقو ريومن فوائدها أيضا: أنه كلما كان الويل ذا بسطة يف العلم وتدب

  . ))  وزاده بسطة في العلم والجسم لقوله: ((

)) فهذا امللك يف مملكته هو يف  واهللا يؤتي ملكه من يشاء آدم ملك هللا؛ لقوله تعاىل: (( ينبومنها: أن امللك ل

  احلقيقة ما ملك إال بإذن اهللا عزوجل؛ فامللك هللا سبحانه وتعاىل وحده يؤتيه من يشاء.

وليست ملكا مطلقا؛ بل هي حتت ملكية ومن فوائد اآلية الكرمية: أن ملكيتنا ملا منلكه ليست على سبيل احلقيقة 

اهللا سبحانه وتعاىل؛ وهلذا ال نتصرف فيما منلك إال على حسب ما شرعه اهللا؛ لو أراد اإلنسان أن يتصرف يف 

يؤذيه إذا كان حيوانا قلنا: ال؛ ألن ملكك تابع ألي شيء؟ مللك اهللا سبحانه يعذبه ملكه كما يشاء يتلفه وحيرقه و 

  وتعاىل .

)) فإن إتيان  يؤتي ملكه))؛  وإثبات أفعال االختيارية؛ لقوله: ((  من يشاء بات املشيئة هللا؛ لقوله: ((ومنها: إث

قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك  امللك نراه يتجدد كما قال اهللا تعاىل: ((اإلنسان 

ه أفعال اختيارية مبعىن أنه يفعلها حيث أراد؛ )) فاهللا سبحانه وتعاىل ل ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء

ة قيام األفعال االختيارية هللا عزوجل حمتجني بأن األفعال االختيارية حوادث، موقد أنكر كثري من األشاعرة واملتكل

ء هللا عزوجل وأنه يفعل ما يشاباواحلوادث ال تقوم إال حبادث كما زعموا؛ فإذا أثبتنا أن األفعال االختيارية تقوم 

وجيدد أفعاله سبحانه وتعاىل كان من الزم ذلك أن يكون حادثا ومعلوم أن اهللا هو األول الذي ليس قبله شيء؛ 

فنقول هلم: هذا الالزم الذي ذكرمتوه الزم باطل؛ إذ ال يلزم من جتدد األفعال جتدد الفاعل؛ وال يلزم من حدوث 

وجودنا مقارنا أن يكون لنا تتجدد؛ هل نقول: يلزم األفعال حدوث الفاعل؛ فنحن اآلن حمدثون بالشك ، وأفعا

ألفعالنا؟ أو وجودنا سابق ألفعالنا ؟ الشك أن وجودنا سابق ألفعالنا؛ وهذا يف املخلوق؛ فوجود اهللا عزوجل 

سابق ألفعاله وال يلزم من جتدد أفعاله أن يكون هو ذاته حادثا سبحانه وتعاىل؛ بل هو األول الذي ليس قبله 

  .شيء 

بكالم حيدثه فيتكلم شيئا فشيئا؛ وقالوا إن   مث أي من إنكارهم قيام احلوادث به قالوا: إن اهللا تعاىل ال يتكلم ومن

 الكالم ذا معناه يؤول إىل أن الكالم هو أيش؟ هو ريكالم اهللا هو املعىن األزيل القائم بنفسه؛ والشك أن تفس

نفس وهذا مذهب األشاعرة فمعىن هذا أنه هو العلم؛ ألم يرون أن العلم؛ إذا قالوا إن الكالم هو املعىن القائم بال



هذه احلروف واألصوات اليت تسمع أيش؟ خملوقة خلقها اهللا سبحانه وتعاىل أن الكالم هو املعىن القائم بالنفس و 

الكل متفق على  لتعرب عما يف نفسه؛ وهلذا قال بعض العلماء قالوا إنه ال فرق بينهم وبني املعتزلة  يف الواقع؛ ألن

أنه على أن ما نقرأه اآلن يف املصاحف خملوق؛ لكن أولئك قالوا: هو كالم اهللا؛ وهذا قالوا: هو عبارة عن كالم 

  اهللا .

ومن فوائد اآلية الكرمية: إثبات امسني من أمساء اهللا؛ ومها: واسع وعليم؛ فالواسع احمليط بكل شيء، الواسع الذي 

مال؛ الواسع الذي غناه ال حد له؛ هكذا كل ما تشتمل هذه الكلمة من معىن فإنه صفاته ال اية هلا يف الك

يدخل يف كلمة واسع؛ وهلذا يعترب هذا االسم وتعرب هذه الصفة تعترب شاملة جلميع األمساء والصفات؛ فإن اهللا 

ا بكلمة عليم ألن  تعاىل واسع يف كلما يتصف به؛ وعليم أي حميط بكل شيء علما؛ وهلذا تقرتن كلمة واسع دائم

كال منهما فيه الشمول واإلحاطة؛ سبق لنا أن االسم من أمساء اهللا يتضمن إذا كان متعديا يتضمن كم؟ ثالثة 

سم العليم، ويتضمن الصفة االأشياء: االسم، والصفة، واحلكم؛ يعين األثر الذي يرتتب على ذلك؛ فعليم يتضمن 

لم كل شيء؛ وإذا كان االسم غري متعد فإنه يتضمن شيئني؛ ومها: وهي العلم، ويتضمن احلكم وهو أنه يعلم، يع

االسم، والصفة؛ مثل احلي والعظيم وما أشبهها؛ طيب إذا  الصفات أكثر من األمساء وأوسع ؟ أي نعم؛ ألنه ما 

    من اسم إال هو متضمن لصفة؛ وهناك صفات ال يشتق منها أمساء؛ فالصفة الصفات أوسع وأعم من 

   األمساء.

  )). إن آية ملكه أن يأتيكم التابوتوقال لهم نبيهم  ((مبتدأ درس اليوم مث قال اهللا تعاىل: 

)) يعين عالمة تدل  أو لم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل آية مبعىن عالمة، كما قال اهللا تعاىل: ((

  على أنه حق؛ أن بين إسرائيل يعلمون هذا القرآن وأنه سينزل؛

أن  )) أن وما دخلت عليه يف حمل رفع مرفوعة على أا خرب إن (( إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت قال: ((

و من العاج يشبه الصندوق ينزل )) شيء من اخلشب أ التابوت )) و(( يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم

هذا من آيات اهللا سبحانه و حبونه معهم وفيه السكينة يعين أنه كالشيء الذي يسكنهم ويطمئنون إليه؛ صطوي

  وتعاىل

)) بقية مما ترك؛ ما الذي ترك آل موسى وآل  فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون (( 

) فهذا  وإنما ورثوا العلموال دينارا األنبياء لم يورثوا درهما  هارون؟ هم أنبياء تركوا العلم واحلكمة؛ ألن (

حبونه يف غزوام صطاء به وصار معهم ياهللا هلم فج همفقودا وجاء هذا امللك الذي بعثالتابوت بإذن اهللا كان 



فيها السكينة من اهللا سبحانه وتعاىل، وهي أم إذا رأوا هذا التابوت سكنت قلوم، وانشرحت صدورهم ؛ وفيه 

  .  أيضا

 



بقية مما ترك آل موسى وآل هارون من العلم واحلكمة؛ آل موسى وآل هارون؛ ألن موسى وهارون عليهما السالم  

يا ابن أم ال تأخذ  كانا أخوين؛ من األب وإال من األم ؟ من األب واألم؛ طيب ملاذا قال هارون ملوسى: ((

  تحمله معناها يسرتق لعله يلني معه؛ (()) ؟ نعم هذا الستعطاف واسرتقاق، يعين  بلحيتي وال برأسي

املالئكة؛ واملالئكة كما قدمنا كثريا هم عامل غييب خملوقون من  هملحت)) يعين هذا التابوت مع هذا امللك  المالئكة

جاعل  ألا مأخوذة من األلوكة وهي يف اللغة الرسالة؛ وقد قال اهللا تعاىل: (( نور؛ وأصل املالئكة مآلكة؛

))؛ لكن فيها إعالل بالتقدمي والتأخري يف احلروف؛ املالئكة عامل غييب خلقوا من نور ال يأكلون  سالالمالئكة ر 

هلم  اوال يشربون؛ لكنهم يلهمون التسبيح؛ فهم يسبحون الليل والنهار ال يفرتون؛ واملالئكة كما مر علينا كثري 

اخلاص هو الذي يتعبد هللا به؛ العمل وخاص، و  خاصة؛ فجربائيل مثال له عمل متعدوظائف أعمال متعدية و 

واملعدي أنه موكل بالوحي؛ وإسرافيل موكل بالنفخ يف الصور وهو أيضا أحد محلة العرش؛ وميكائيل موكل بالقطر 

اللهم رب  والنبات؛ وهؤالء الثالثة كان النيب صلى اهللا عليه وسلم إذا استفتح صالة الليل يذكرهم فيقول: (

افيل فاطر السموات واألرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما  جبرائيل وميكائيل وإسر 

)؛ ألن   كانوا فيه يختلفون إهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم

، صح موكل مبا فيه حياة القلوب، وإسرافيل ملا فيه حياة األرضئيل اكل واحد منهم موكل مبا فيه حياة؛ فجرب 

األرواح  تميكائيل مبا فيه حياة األرض والنبات؛ وإسرافيل مبا فيه حياة األجسام؛ فإنه إذا نفخ يف الصور خرج

 النار نعم؟ كما يقول أهل النار: ب؛ وهناك مالئكة آخرون موكلون بأشياء مثل مالك موكل اوحلت يف أجساده

زرائيل وليس  ع))؛ ومنهم خازن اجلنة؛ ومنهم ملك املوت الذي يسميه العامة  يا مالك ليقض علينا ربك ((

كذلك فإن هذا االسم ليس له أصل يف السنة الصحيحة وإمنا هو مذكور عن اإلسرائيليات؛ ومل يأت ذكره يف 

إن في  : ((مث قال اهللا القرآن إال باسم ملك املوت ولو كان هذا امسا له لذكر بامسه إما يف الكتاب أو السنة.

)) ملاذا نصبناها؟ أو ملاذا جاءت منصوبة؟ ألا اسم  إن في ذلك آلية )) (( ذلك آلية لكم إن كنتم مؤمنين

أي يف   )) إن في ذلك آلية لكم إن مؤخر؛ والالم الم التوكيد تدخل على املتأخر باسم إن أو خربها؛ فقوله: ((

أن هذا الرجل الذي بعث فيهم وهو طالوت أحق منهم بامللكية  إتيان التابوت حتمل املالئكة آلية لكم تدل على

وما تغني اآليات والنذر عن  قول: ((ي)) وإن مل تكونوا مؤمنني فإن اهللا  إن كنتم مؤمنين نعم؛ لكن قال: ((

املؤمن فإنه )) فالذي تنفعه اآليات ويتعظ ا ويبين عليها عقيدته وعمله إمنا هو املؤمن، أما غري  قوم ال يؤمنون

وإذا ما أنزلت سورة  ال ينتفع أبدا باآليات؛ بل إن غري املؤمن ال تزيده اآليات إال طغيانا؛ كما قال تعاىل: ((

فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في 



)) املهم أن املؤمن هو الذي ينتفع باآليات،  كافرون  قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم

اآليات الكونية واآليات الشرعية؛ أما اآليات الشرعية فإنه يزداد ا إميانا ألنه عمل صاحل؛ واإلميان يزيد بالعمل 

يات عرف ما تشتمل عليه من احلكمة والصالح واإلصالح فازداد بذلك إميانا؛ وأما اآل الصاحل؛ وألنه إذا تدبرها

الكونية فزيادة اإلميان ا ظاهر؛ ألنه إذا رأى هذا الكون وما فيه من النظام البديع، وما فيه من احلكمة وما فيه 

   )) فلما فصل طالوت بالجنود قال: (( من االلتئام وعدم التناقض وعدم التنافر فالشك أنه يزداد إميانا.

  : فوائد اآليةالطالب

    )) وقال لهم نبيهم إن آية ملكه . . . . . (( الكرمية: من فوائد اآلية: ...الشيخ 

      من فوائد اآلية الكرمية: رمحة اهللا سبحانه وتعاىل بعباده، حيث يدعم األشياء باآليات لتقوم احلجة؛ لقوله: 

)) ولو شاء اهللا عزوجل لفعل ما يفعل بدون آية وانتقم من املكذبني  وقال لهم نبيهم إن آية ملكه ((

املستكربين؛ ولكن من رمحته عزوجل أنه يبعث اآليات حىت تطمئن القلوب وحىت تقوم احلجة؛ وهلذا ما من و 

رسول أرسل إال أويت ما على مثله يؤمن البشر؛ وموافقة اآليات للحكمة ظاهرة؛ ألنه لو جاءنا رجل خرج من 

كم وأموالكم حالل يل؛ ء اكم عنه وإال فإن دمابيننا وقال: أنا رسول اهللا إليكم افعلوا ما آمركم به واتركوا ما أ

  نطيع وإال ما نطيع؟ 

   ما نطيع: الطالب

    ن جعل هلم آية، للرسل حىت تقوم احلجة ويستجيب الناس.أما نطيع لكن من رمحة اهللا عزوجل وحكمته : الشيخ

ومن فوائد اآلية ما يف التابوت من اآليات العظيمة، حيث كان هذا التابوت مشتمال على ما تركه آل موسى وآل 

هارون من العلم واحلكمة من وجه؛ وكان أيضا سكينة للقوم لتسكن إليه نفوسهم وقلوم ويزدادون قوة يف 

  مطالبهم .

))؛ وتأمل كيف  فيه سكينة من ربكموب؛ لقوله تعاىل: (( لقلعلى اومن فوائد اآلية الكرمية: أن للسكينة تأثريا 

أضافه إىل ربوبيته إشارة إىل أن يف ذلك عناية كربى هلؤالء القوم؛ والسكينة إذا نزلت يف القلب اطمئن اإلنسان 

   قبوال تاما. امر الشريعة وقبلهوارتاح وانشرح صدره ألوا

)) .وهل ميكن أن نأخذ من هذه اآلية أن  تحمله المالئكة : ((ومن فوائد اآلية الكرمية: إثبات املالئكة؛ لقوله

  التابوت عظيم وكبري ؟ ميكن ؟

  ليس بالزم :الطالب



نه  يدل على أ) مجع؛ وكونه الذي حيمله املالئكة ) المالئكة (( )) كلمة تحمله المالئكة نشوف (( :الشيخ

  كبري؛ وقد يقول القائل: إن املراد باملالئكة اجلنس وال يلزم أن يكون الذي حيملونه كثرة؛ والعلم عند اهللا .

  )) . إن في ذلك آلية لكم إن كنتم مؤمنين ومن فوائد اآلية الكرمية: أن اآليات إمنا ينتفع ا املؤمن؛ لقوله: ((

فوائدها أيضا: تأكيد الشيء بأدوات التأكيد وبالتكرار؛ يعين أن تأكيد الشيء يكون بأدوات التأكيد ويكون  ومن

  بالتكرار؛ ويف هذه اآلية اجتمع التكرار واألدوات؛ أين ذلك؟

  ))  إن في ذلك آلية (( : الطالب

  واحدة؛ أين التكرار؟ ال؛  اهذ: الشيخ

  يف أول اآلية: الطالب

 إن في ذلك آلية لكم )) مث قال: (( وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت أول اآلية ((يف  :الشيخ

  )) . إن في ذلك آليات لكم )) فهذا أكد بالتكرار وأكد أيضا بإن ويش بعد ؟ بإن والالم ((

    آية اهللا عزوجل؛ لقوله: باع ومن فوائد اآلية الكرمية: فضيلة اإلميان، وأن اإلميان أكرب ما يكون تأثريا يف االنتف

   )). إن في ذلك آلية لكم ((

ألنه سبق وهل يؤخذ منها: أن اإلنسان إذا ازداد إميانا باهللا ازداد فهما لكتاب اهللا وسنة رسوله ؟ نعم؛ ألنه مادام 

مت  وصف أو علق على وصف فإنه يزداد بزيادة ذلك الوصف وينقص بنقصانه؛ وكلمالنا أن الشيء إذا علق ب

   بآيات اهللا أكثر؛ وفهمه هلا أعظماإلميان كان انتفاع اإلنسان 

اإلميان سبب للحفظ ؛ ألنه إذا كان آية فإنه إذا  : أن وهي فائدة أخرى جديدة إنه يدل علىورمبا نقول أيضا 

م، بطيء نسيت زادت كوا آية؛ وإذا بقيت استمر كوا آية؛ والزم هذا أن يكون املؤمن سريع الفهم قوي الفه

النسيان؛ وهذا سبق لنا مرات كثرية بأن اإلميان والتقوى يزيد يف العلم، يف احلفظ ويف الفهم؛ فيكسب املعدوم  

  ويثبت املوجود .

  أن املالئكة أجسام؟  طيب هل نأخذ منه

  نعم :الطالب

أم أرواح وليس هلم )) وأما قول من يقول: إم عقول فقط أو  تحمله المالئكة من أين؟ من قوله: ((: الشيخ

))؛  جاعل المالئكة رسال أولي أجنحة مثنى وثالث ورباع أجسام فقوله ضعيف بل باطل؛ ألن اهللا يقول: ((

والنيب صلى اهللا عليه وسلم رأى جربيل على خلقته أو على صورته اليت خلق عليها له ست مائة جناح قد سد 

  )) ا فصل طالوت بالجنودفلم مث قال اهللا تعاىل: (( األفق ـ اهللا أكرب ـ



  ..؟.:الطالب

  لكنه مشهور، مشهور أما تابوته ما ثبت؛ لكنه مشهور عند أهل العلم . ال :الشيخ

))  قال لهم نبيهم إن اهللا قد بعث لكم طالوت ملكاطاعتهم ويقيم فيه األمر والنهي؛ وقالوا لنبيهم نعم (( ...

فيهم؛ وهو أيضا دوم يف املرتبة؛ فهم أحق  ...فيهم وليس ...واستغربوا أن يكون طالوت نبيا عليهم ألنه ليس 

بامللك منه؛ فبني هلم نبيهم أن فضل اهللا يؤتيه من يشاء؛ وأن اهللا تعاىل قد اصطفاه عليهم وزاده بسطة يف العلم 

من علم قوة لتنفيذ ما يعلمه الواجلسم؛ ففي العلم العلم بالسياسة والعلم بالشريعة؛ واجلسم الذي يكون فيه 

الشريعة والسياسة؛ مث إن اهللا عزوجل أعطاهم على ملكه وهي التابوت حتمله املالئكة فيه بقية مما أعطى آل 

موسى وآل هارون؛ وفيه أيضا بعد أن متت هلم اآلية الدالة أنه أحق بامللك، وأنه أهل ألن ميلك رتبهم، رتبهم أي 

هم وأمواهلم؛ وأظن كلما سبق قد جرى فيه البحث وأخذت رتب اجليوش لقتال األعداء الذين أخرجوهم من ديار 

    نعم.    فوائده؛ وهذا درس جديد ؟

جند )) مجع  بالجنود ((م أي مشى م، وانفصل عن مكانه؛)) فصل  فلما فصل طالوت بالجنود قال: ((

فلما فصل طالوت  قال:((وهم اجليش املقاتلون؛ على أم يقاتلون يف سبيل اهللا إلنقاذ ديارهم وأبنائهم؛ 

)) وكان رجال ذكيا عاقال؛ ألن اهللا زاده بسطة يف العلم واجلسم؛ وكان عنده علم من أحواهلم من قبل،  بالجنود

وأنه ملا كتب عليهم القتال تولوا إال قليال منهم؛ بني هلم أن اهللا مبتليهم بنهر؛ النهر معروف هو الذي جيري؛ 

)) أي خمتربكم به ليعلم عزوجل من يصرب ومن ال يصرب؛ ألن  اهللا مبتليكم بنهر إن وكان القوم عطاشا فقال: ((

؛ وليعلم من ةاجلهاد حيتاج إىل معاناة وإىل صرب؛ فابتالهم اهللا ذا النهر ليعلم من يصرب ومن ال يصرب هذا واحد

فمن شرب منه  كم به؛ ((ترب )) أي خم إن اهللا مبتليكم بنهر لك طالوت: ((امليطيع ممن ال يطيع؛ وهلذا قال هلم 

)) فصاروا ثالثة أقسام، يعين جعل هلم ثالث  ومن لم يطعمه فإنه مني إال من اغترف غرفة بيدهفليس مني 

حاالت: من شرب حىت يروى يقول: فليس مين وأنا منه بريء؛ ألن الذي ال يطيق الصرب على العطش وال يطيق 

))  ومن لم يطعمه مقابلة األعداء فيمنع من الدخول يف املعركة؛ ((مل يطيق الصرب على  لى أمر القائدالصرب ع

إال من اغترف  )) عكس األول الذي شرب، من الذي يشرب حىت يروى؛ (( فإنه مني يعين مل يذقه أبدا ((

؛ هإليها،  يضطر إليها ليبل ريق )) يعين فإنه قد يكون مين نعم؟ ألن الغرفة قليلة وقد حيتاج اإلنسان يدهبغرفة 

  فتبني فاآلن تبني أنه جعل هلم ثالث حاالت: األوىل: طالل ؟

  منه؛ ومن مل يطعمه أبدا فهو منه الذين يشربون حىت يرووا فليس :الطالب



ومن شرب غرفة منه فهو منه لكن مرتبته  الذين يشربون حىت يرووا فليس منه؛ ومن مل يطعمه أبدا فهو منه :الشيخ

طيب هذا االبتالء ألي شيء؟ قلنا: ليعلم به من يصرب على املشقة ممن ال يصرب؛  يطعمه نعم.مل دون مرتبة من 

فمن  فهو كالرتويض و التمرين على الصرب هذا واحد؛ ثانيا ليعلم به من ميتثل أوامر القائد ومن ال ميتثل؛ ((

ة هذا ماذا حصل من نتيج .)) بيدهغرفة شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إال من اغترف 

)) إذا أكثرهم شرب؛ فأكثرهم ليس صاحلا للقتال؛  فشربوا منه إال قليال منهم االبتالء واالمتحان ؟ قال: ((

)) قيل:  شربوا منه إال قليال منهم ؛ ((دومل خيلصوا يف امتثال أمر القائ ألم مل يطيقوا الصرب على حتمل الظمأ؛

إم كانوا مثانني ألفا فشربوا منه إال حنو أربعة آالف؛ وقيل: غري ذلك واهللا أعلم؛ لكن املهم الذي يف القرآن أن 

هؤالء املأل الكثريين العظيمني كلهم شربوا إال قليال منهم؛ من هؤالء القليل ؟ هم الذين مل يتربأ منهم سواء مل 

)) مبعىن تعداه؛ وال  جاوزه)) ((  ه هو والذين آمنوا معهفلما جاوز  ((لة؛ يطعموه أو اغرتفوا غرفة بأيديهم قلي

والذين آمنوا معه قالوا ال طاقة لنا  )) أي طالوت ((هويلزم أن يكونوا عربوا من فوقه؛ املهم أم تعدوه؛ ((

قالوا ال طاقة لنا  )) الضمري يعود على من ؟ قيل: إنه يعود على اجلميع؛ (( قالوا (())  اليوم بجالوت وجنوده

طالوت الذين آمنوا معه؛ فعلى  ه، جاوزوه مع: إنه يعود على الذين جتاوزوا ))؛ وقيل اليوم بجالوت وجنوده

بعد ذلك؛ والذين مل يشربوا  تريثوا للشرب مث حلقوا قد جاوزوه؛ لكن الذين شربوا منه األول يكون القوم مجيعهم

  ينفصلوا عنه؛صحبة طالوت مل بكانوا أيش ؟  منه

 أما القول الثاين فيقول: إن الذين شربوا مل يتجاوزوا بل بقوا على النهر وقالوا ما لنا وللقتال نعم؟ والذين قالوا:  

    )) هم الذين كانوا مع طالوت؛ طيب فعلى األول يكون الذين قالوا: ال طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده ((

)) وهم الذين شربوا وغريهم يكون قد قالوا ذلك جبنا وذعرا؛ وأما إذا  دهال طاقة لنا اليوم بجالوت وجنو  ((

هم كثري و قلنا: هو الذين آمنوا معه فليس جبنا منهم بل هم شجعان؛ لكن رأوا أم قليل العدة وقليل العدة وعد

قالوا ال طاقة  مع امللك كانوا من بين إسرائيل ((زعماء الفلسطينيني؛ والذين  قوي وهم بقيادة جالوت رجل من

  لنا ؛ وقوهلم: (()) أي ال قدرة؛ وأن مقاتلته لنا فوق طاقتنا ال طاقة )) شف (( لنا اليوم بجالوت وجنوده

 ن أل، إما العهود ؟ العهد احلضوري؛ أما يف املستقبل فجائز أن يكون لنا فيهم طاقة )) أل هذه للعهد؛ أي اليوم

 قال الذين يظنون أنهم مالقوا  (( .لكن اليوم ليس لنا طاقة جبالوت وجنودهميد اهللا لنا بعدد أو أولئك يضعفون؛ 

)) وهذا يؤيد قول الذين قال: إن الذين قالوا ال طاقة لنا جبالوت وجنوده مجيع اجلند الذين شربوا والذين ما  اهللا

الظن قد يراد به اليقني وإن  )) مبعىن يتيقنون؛ ألن  يظنون )) (( اهللا  قال الذين يظنون أنهم مالقوا شربوا؛ ((

مة، يالقون اهللا ا)) مىت ؟ يوم القي أنهم مالقوا اهللا (( كان األصل يف الظن الرجحان؛ لكن هنا املراد به اليقني؛



سبحانه وتعاىل فيحاسبهم؛ ومعلوم أن من تيقن مالقاة اهللا فسوف يعمل هلذه املالقاة؛ اإلنسان إذا علم أنه 

إنك تأتي  له، قال النيب صلى اهللا عليه وسلم ملعاذ بن جبل وقد بعثه إىل اليمن: (سيالقي أحدا فسوف يستعد 

) وها حنن ننظر إىل الذين يريدون الدخول على الكرباء يستعدون هلم بالكالم واهليئة واملشي  قوما أهل كتاب

يا أيها اإلنسان إنك   ((وغري ذلك؛ فمن أيقن مالقاة اهللا فسوف يستعد لتلك املالقاة؛ وهلذا قال اهللا تعاىل: 

)) من هؤالء الذين يظنون أم  أنهم مالقوا اهللا طيب (( )) البد أن تالقيه. كادح إلى ربك كدحا فمالقيه

مالقوا اهللا؟ هم املؤمنون اخللص؛ وال يبعد أن هم الذين مل يطعموه وأن الطائفتني اليت شربت واليت اغرتفت مل 

 )) هنا تكثريية أو استفهامية ؟ تكثريية  كم)) ((  قليلة غلبت فئة كثيرة كم من فئةقالوا: ((  تدخل يف هذا.

  ؛ هل هلا نظري هلذه اآلية يف القرآن؟كثرية  تثر الفئات القليلة اليت تغلب فئا)) يعين ما أك كم من فئة ((

  )) السموات وكم من ملك في (( :الطالب

قد كانت لكم  ال ال ما هو، شاهد من؛ ما هو شاهد على كم إال أن الفئة القليلة تغلب الفئة الكثرية (( :الشيخ

آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل اهللا وأخرى كافرة يروهم مثليهم رأي العين واهللا يؤيد بنصره من 

كم من فئة  ني ومع ذلك نصرهم اهللا؛ (()) فهم يروم مثليهم رأي العيشاء إن في ذلك لعبرة ألولي األبصار

  )) إذنه الشرعي أو الكوين؟  قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن اهللا

  كوين:الطالب

بإذنه الكوين سواء كانت الغالبة ممن حيبه اهللا أو ممن ال حيبه اهللا؛ قد تكون الفئة القليلة الغالبة ممن ال حيبه : الشيخ 

حلكمة تقتضي ذلك، تقتضي اإلذن؛ مثاله: غزوة احلنني؛ فإن غزوة احلنني  بذلك أذن اهللا لكنه سبحانه وتعاىل ي

كان الذين مع النيب صلى اهللا عليه وسلم اثين عشر ألفا وكانت هوازن ثالثة آالف ومخس مائة فرق كبري ومع 

؛ فاهللا عزوجل له ذلك ملا افتخر املسلمون بكثرم وقالوا: لن نغلب اليوم من قلة هزموا ذه القلة؛ مباذا؟ بإذن اهللا

احلكمة يف خلقه؛ قد يقدر األشياء على الوجه الذي ختفى مصلحته علينا لكنها هي يف علم اهللا مصلحة 

عظيمة؛ لكن يف النهاية واحلمد هللا صارت الغلبة للمسلمني وغلبهم النيب عليه الصالة والسالم وغنم منهم غنائم  

)) مؤمنة وإال ما هو شرط؟ ليس بشرط، ليس بشرط؛ وهلذا مل يقل اهللا  كم من فئة قليلة كثرية جدا؛ احلاصل ((

مث قالوا  )). غلبت فئة كثيرة بإذن اهللا )) أي مجاعة قليلة (( كم من فئة قليلة مل يقل: كم من فئة مؤمنة؛ ((

ذين يظنون أم )) يعين فاصربوا ليكون اهللا معكم؛ هنا هؤالء اجلماعة ال واهللا مع الصابرين يصربون أقوامهم: ((

)) هذا  كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة وثبتوهم ((هوالء شف فائدة اإلميان فائدته أم وطنوا  ؛مالقوا اهللا

تشاهد لكن تعرف  ور املعلومة؛ ألن معية اهللا ما)) باعتبار األم واهللا مع الصابرين األمور املشهودة؛ ((باعتبار 



بآثارها؛ لكم كم من فئة قليلة تشاهد وإال ال؟ غلبت فئة كثرية تشاهد؛ فثبتوهم ووطنوهم بذكر هذين األمرين 

أنكم ال تقولوا هؤالء كثريون وحنن قليلون فإنه كم من فئة قليلة غلبت فئة كثرية، وأنكم إذا صربمت فإن اهللا مع ....

على ثالثة أقسام: صرب على طاعة اهللا وهو أعالها؛ وصرب  الصابرين؛ وقد سبق لنا مرات كثرية أن الصرب ينقسم

معصية اهللا، وصرب على أقدار  عن معصيته؛ وصرب على أقداره املؤملة؛ اجلهاد فيه صرب على طاعة اهللا، وصرب عن

؛ ما ألن ااهد يف سبيل اهللا مطيع هللا عزوجل  ؛ فهو جامع ألنواع الصرب الثالثة؛ صرب على طاعة اهللا أليش؟ اهللا

القوم ابتغاء وجه اهللا؛ وامتثاال  يوفميلك وهي نفسه؛ يعرض رقبته لس الذي بذل يف هذه الطاعة؟ بذل أغلى ما

ألمره؛ صرب عن معصية اهللا فلم يفر حني القى العدو بل ثبت؛ ففيه صرب عن أيش؟ عن معصية اهللا؛ صرب على 

وال تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا   عزوجل: ((أقدار اهللا نعم جيرح نعم؟ ويكسر وهو يف ذلك صابر، يقول اهللا

)) ال تظنوا أن أمل احلرب عليكم فقط؛ هو عليكم وعليهم؛ وتتميزون عليم  تألمون فإنهم يألمون كما تألمون

درجات العلى من اجلنة؛ وهؤالء يقاتلون ـ ال)) أنتم تقاتلون تأملون  وترجون من اهللا ما ال يرجون مبيزة وهي ((

اذ باهللا ـ ال يرجون من اهللا ذلك؛ بل قتالهم يف النار كما قال عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه ملا قال أبو والعي

سفيان يف غزوة أحد: يوم بيوم بدر واحلرب سجال؛ قالوا له: ال سواء، قتالنا يف اجلنة وقتالكم يف النار؛ وهل 

املهم أن قول هؤالء الفئة املؤمنة اليت ترجوا مالقاة  ؛بينهما مساواة؟ أبدا، فرق عظيم فأين السجال بيننا وبينكم

كم من  اهللا حصل فيها التثبيت من جهتني: من جهة مشهودة، ومن جهة معلومة تدرك بآثارها؛ املشهودة: ((

))؛  والصرب بأنواعه الثالثة متحقق يف  واهللا مع الصابرين ))؛ واملعلومة: (( فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن اهللا

    اجلهاد يف سبيل اهللا نعم .

)) أي ظهروا من الرباز، وهي األرض الواسعة البارزة  برزوا )) (( ولما برزوا لجالوت وجنوده قال اهللا: ((

الظاهرة؛ برزوا وتالقى اجلمعان ورأوا أنفسهم مستضعفني؛ ودائما يكون نصر اهللا عزوجل عند املنكسرة قلوم 

 برزوا جلالوت وجنوده ما اعتمدوا على قوم؛ بل جلئوا إىل اهللا عزوجل وقالوا:  الذين يرون أم مستضعفون؛ ملا

ربنا ( )) طلبوا ثالثة أمور؛ نعم؟ قالوا: ( ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ((

على عمومه له؛ يعين امأل قلوبنا )) يعين امأل قلوبنا به؛ واإلفراغ إفراغ الشيء على الشيء يدل  أفرغ علينا صبرا

فال نفر وال ال تزول )) يعين اجعلها ثابتة  وثبت أقدامنا حىت نثبت؛ وهذا يف زوال املانع؛ (( وأجسادنا صربا

رب؛ ورمبا يراد باألقدام ما هو أعم من ذلك وهو تثبيت القلوب أيضا؛ املطلوب الثالث: النتيجة من هذا الغزو 

)) ما قالوا: انصرنا على مثال على عدونا أو ما أشبه ذلك؛ على القوم  القوم الكافرينوانصرنا على  وهو ((

كفرهم والحظوا أن لالكافرين الذين نقاتلهم لكفرهم؛ ال انتقاما ألنفسنا؛ ولكن ألن هؤالء كافرون فنحن نقاتلهم 



ة وقومية فهذا قتال فاشل؛ وهذا ة العدو؛ أما القتال عن محية وعصبييالقتال عن عقيدة هو القتال الذي فيه نكا

من الذي حرر فلسطني يف من جيوش النصارى؟ صالح الدين األيويب رجعتم إىل التاريخ لعلمتم هذا و لو شئتم 

هي وقد قيل إنه ليس بعريب؛ ومن الذي أراد أن حيرر فلسطني من حفنة اليهود؟ العرب؛ ولكن ما حرروها بل 

ألم ال يقاتلون عن عقيدة؛ يقاتلون عن قومية يستوي فيها امللحد  أخذم بالنكال والعقوبات عدة مرات؛

واليهودي والنصراين واملسلم وكل من انضاف إىل العروبة؛ لكن لو قاتلوا عن عقيدة وعن إميان وقالوا حنن نقاتل 

ا قوله اليهود ال ألم يهود وحنن عرب؛ لكن نقاتلهم ألم كفار وحنن مسلمون؛ لو أن األمر كذلك حلق لن

)) يعين أنتم بوصف  ال يقاتلونكم )) (( ال يقاتلونكم جميعا إال في قرى محصنة أو من وراء جدر تعاىل: ((

))؛ أما ال يقاتلونكم جميعا إال في قرى محصنة أو من وراء جدر اإلمياين واإلسالمي؛ ال ألنكم عرب؛ ((

ولكن من فوق، من األفق حىت يقضوا عليكم؛  وأنتم تقاتلون وأنتم عرب فسوف يقاتلونكم ليس من وراء اجلدر

))؛ ما هو  وانصرنا على القوم الكافرين أعرفتم اآلن؟ هنا يقول هؤالء الفئة الذين يقولون ملا القوا العدو: ((

هم؛ ألنه سبحانه وتعاىل جييب ءا فقط؛ لكن ألم قوم كافرون؛ فأجاب اهللا عزوجل دعاؤنعلى قوم ألم أعدا

ارك إليه واعتقد أنه ال حول لك وال قوة وأن األمر كله بيد قإليه؛ أنت افتقر إىل اهللا واصدق يف افتدعوة املفتقر 

اهللا وثق بأن اهللا سيجيبك؛ لكن املشكل أننا ندعو اهللا وكأننا غري مفتقرين إىل هذا الدعاء، كأننا يف استغناء عنه؛ 

رب اغفرلي، وارحمني، وارزقني،  السجدتني: (أو كأن دعاءنا أمر روتيين كما يقولون؛ كل يوم نقول بني 

) كل يوم يقول؛ هل حنن نشعر وحنن ندعو اهللا ذا أننا مفتقرون إىل هذه األمور؟ وأننا نسأل اهللا حقيقة  وعافني

قليل وهذا قليل؛ أكثر الناس يقوله؛ ولذلك يعرف أنه جالس بني ال، إال ما شاء اهللا؛ لكن هذه األمور؟ ال 

؛ فاحلاصل أنك إذا صدقت كله  ....طول بالثاين قالس بالزمن ال بالقول؛ نعم؟ لو يسجد على السجدتني جال

ين؛ هؤالء القوم استجاب اهللا مع اهللا عزوجل يف اللجوء إليه والثقة به فإن اهللا سبحانه وتعاىل جييب دعوة املضطر 

    هم.ءدعا

)) ال حبوهلم وقوم؛ لكن بإذن اهللا تعاىل الكوين أو الشرعي ؟ الكوين؛ وقد يقال: الكوين  فهزموهم بإذن اهللا (( 

والشرعي لكن الكوين أظهر؛ هزموهم بإذن اهللا؛ هذا، هؤالء اجلنود الكثرية الذين ملا شاهدوهم على طول قالوا: 

)) داود ويش الذي   اود جالوتوقتل د (( )) لكن هزموهم بإذن اهللا. ال طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده ((

جاعا؛ يقال: إن جالوت كان داود ؟ من جنود طالوت، من جنوده؛ لكنه عليه الصالة والسالم كان قويا ش

جبار عنيد قوي؛ فخرج إليه داود يقال: إنه  بارزين؟ ألن هذا جالوت قائدقال من ي ، طلب الرباز طلب الرباز

  قالع؟املخرج إليه مبقالع؛ تعرفون 



  ال ؟ :بالطال

يدوره املقالع عبارة عن حبل يف وسطه قبة، القبة هذه حط فيها حجر، حجر كالبيضة مثال مث  : الالشيخ

ذا خرج احلجر وضربت الذي هك قالويبقى الطرف اآلخر بيده؛ إذا  ...اإلنسان كذا وكذا مث يطلق أحد الطرفني

  قدامها

  مثل املنجنيق؟: الطالب

واستشاط  هذا الرجل اخلبيث جالوت غضبكأن املنجنيق؛ ملا خرج وبيده املقالع يقول   رنعم على غرا :الشيخ

تز رأسه حغضبا وقال: تطلع علي مبقالع وأنا يعين الشجاع املقدام؟ ولكنه قال به هكذا فشج رأسه فسقط مث ا

ها كبرية فائدة؟ ليس لنا وأتى به إىل طالوت؛ هذه كيفية القتل حنن ليس لنا فيها كبري فائدة؛ صح وإال ال؟ هل في

    )) واملقصود الغاية؛ وقد حصلت؛  قتل داود جالوت فيها كبرية فائدة ولذلك ما وصف اهللا القتل؛ قال: ((

؛ وهلذا صاح الشيطان يف أحد ويش قال؟ إذا قتل القائد ازم اجلندأنه )) وأظنكم تعلمون  قتل داود جالوت ((

القوم وينصرفون؛ حىت يف الصيد ممكن إخوان يصطادون؛ إذا جاءت قال: إن حممدا قد قتل؛ عشان يرهب 

الضباع، الضباع عادة يكون هلا قائد، واحدة قدامهم تقودهم؛ إذا جاء الصياد ما يروح يقتل املؤخر، يقتل القائد؛ 

، تفرقت اجلملة حىت حصل الذي شاهدوه حىت يطلعون واحد يكون هؤالءقتل القائد خالص تفرق الذي  فإذا

الطري جتد أنه البد أن يكون يقدمها قائد؛ إذا قتل القائد  هللا ـ كذلك الطيور، انظر إىل فرقائد بدله ـ سبحان اق

ملا قتل داود جالوت تبني عند القوم قدرة داود وشجاعته وأنه أهل   .تفرقوا؛ يعين معناه أمكن االطالع عليهم

وجه ابنته وتنازل له عن امللك؛ وهذا طبعا من أخبار ألن يكون ملكا، أهل ألن يكون ملكا؛ فقيل: إن طالوت ز 

ل بعد طالوت إىل من؟ إىل داود سواء تنازل عنه؛ أو آبين إسرائيل قد يكون كذلك وقد ال يكون؛ املهم أن امللك 

 وآتاه اهللا الملك  ل إىل داود؛ وهلذا قال اهللا عزوجل: ((آتوفاه اهللا عزوجل  ـ اهللا أعلم ـ املهم أن امللك 

)) طبعا ليس امللك املطلق على كل  الملك (( ؛)) مبعىن أعطاه، أعطاه اهللا امللك واحلكمة آتاه )) (( والحكمة

         شيء؛ ألن امللك املطلق على كل شيء هللا الواحد القهار؛ لكن امللك يف هذا اجلانب من األرض فقط؛

وآتينا داود  شتماله على احلكمة؛ ألن اهللا يقول: ((زبور الال)) احلكمة قيل: إا الوحي؛ وقيل: إنه  والحكمة ((

)) وعلى كل حال أعطى اهللا داود أمرين عظيمني: أحدمها به سياسة الدنيا؛ والثاين به سياسة الدنيا والدين؛  زبورا

ومما داود مما يشاء؛  )) ما علمه كل شيء؛ علم وعلمه مما يشاء مث قال: (( الدنيا امللك والدين والدنيا احلكمة.

)) علمه اهللا تعاىل مما يشاء بأن كل أحد ال يعلم  وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم علمه: ((

)) فكل ما علمناه من معقول أو  واهللا أخرجكم من بطون أمهاتكم ال تعلمون شيئا ((  شيئا إال ما علمه اهللا



)) أي من الذي يشاءه؛  وعلمه مما يشاء ((حمسوس فإنه من اهللا عزوجل؛ ولو ال ذلك ما مشينا شربا؛ قال: 

ولو ال دفع اهللا الناس  (( لبوس لكم. الدروع صنعة واآلية هنا عامة؛ ولكننا ميكن أن نقول: ومما علمه صنعة

ولو ال دفاع اهللا الناس  )) وهي سبعية (( دفاع ) ويف قراءة: (() دفع( )) ( بعضهم ببعض لفسدت األرض

)) مفعول به؛  لناسا ؛ و(()) مصدر مضاف إىل فاعله دفع )) (( دفع اهللا اب (())؛ وهنا إعر  بعضهم ببعض

)) أين  لو ال دفع اهللا الناس بعضهم ببعض ))؛ (( بدفع )) متعلق بـ(( ببعض )) بدل منه؛ و(( بعضهم و((

  ؟ حمذوف تقديره: موجود؛ يعين: لو ال أن دفع اهللا الناس بعضهم ببعض موجود أخرب املبتد



قاتلون يف سبيل اهللا حىت يقوم دين اهللا؛ ويدفع الكفار بعضهم ببعض حىت ال يدفاع الكافرين باملؤمنني؛ ف

؛ ما ظنكم مثال اآلن ولدى الناس ما يسمى بالدولتني العظميني لو  يسيطر أحد الطرفني على األرض

القوة هلا مقابل كانت السيطرة إلحدامها لطغت وسيطرت على األرض؛ ولكن اهللا تعاىل جعل هذه 

ولو ال دفع اهللا الناس بعضهم  د استمع ((فسيفها وإال لفسدت األرض؛ ومباذا تيدافعها ومينعها وخي

)) هذا هو الفساد احلقيقي  ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم اهللا كثيرا

ضانات ودم البناء وتغرق الزروع يف األرض؛ ليس الفساد أن تأيت العواصف وتسقط الثمار؛ أو تأيت الفي

 تلهدم هذا الشك أنه فساد؛ لكن الفساد احلقيقي أن يقضى على دين اهللا و معامل دين اهللا ((

))؛ وهذا وقع وإال ال؟ نعم؛ األمم الطاغية  كثيرا صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم اهللا

ساجد واملؤذنون يؤذنون ويرفعون اسم اهللا؟ أبدا؛ امل تالكافرة ملا استولت على بالد املسلمني هل أبق

انظر إىل البالد اليت سيطر عليها الكفر منعوهم، منعوهم من إقامة دين اهللا؛ وهم أعين الكفار يتظاهرون 

ويكربون أجسامهم بأم أصحاب احلرية والدميوقراطية وكذبوا فيما قالوا؛ ولكنها دعوى كقول الشيطان 

ولو ال دفع اهللا  )) واحلاصل أن اهللا عزوجل يبني يف هذه اآلية: (( ن الناصحينإني لكما لم آلدم: ((

)) مباذا؟ بطمس معامل الدين وحلول معامل الكفر واملعاصي؛  الناس بعضهم ببعض لفسدت األرض

غراق البناء، إ هدمإفساد الديار،  من هذا هو الفساد احلقيقي؛ ولكنه يراد باآلية ما هو أعم من ذلك

  الزروع، إحراقها على أيدي املتسلطني، كل هذا داخل.

)) أي صاحب فضل؛  ذو فضل )) فحمى بعضهم ببعض؛ (( ولكن اهللا ذو فضل على العالمين (( 

أي كل اخللق فلله  كلهم وإال العاملني  أي))  على العالمين والفضل هو العطاء الزائد الواسع الكثري؛ ((

سبحانه وتعاىل؛ فهو سبحانه وتعاىل ذو فضل  م علم على خالقهمتعاىل عليهم فضل؛ ومسوا عاملا أل

ر الضرع وأجرى األار وفجر دله الرزق؟ هو الذي أنبت الزرع وأعلى مجيع اخللق؛ الكافر من أين 

  العيون أعين الكافر؟ ال؟ من الذي فعل ذلك ؟

  اهللا سبحانه وتعاىل :الطالب

به؟ الكافر واملسلم؛ إذا فاهللا عزوجل له فضل على العاملني كلهم، كل العاملني  ومن الذي ينتفع: الشيخ 

املوت؛ وتأمل قوله بخرة؛ وفضله على الكافر ينقطع له فضل عليهم؛ لكن فضله على املؤمن ميتد إىل اآل

املوتة  )) إال ال يذوقون فيها الموت إال الموتة األولى تعاىل يف املؤمنني املتقني حيث قال عنهم: ((

ممتدة حىت يف الدنيا  اكن ملا كانت اجلنة للمتقني وفضلهاألوىل ؛ طيب وهل يف اجلنة موتة األوىل؟ ال؛ ل



من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو  يف جنة ؛ ألن اهللا يقول: (( جنة، حىت يف الدنيا املتقي هم يف

م التقوى تكونوا يف جنة الدنيا املمتدة )) ذوقوا يا إخواين طعم هذا، ذوقوا طع مؤمن فلنحيينه حياة طيبة

املوت إال أيش املوتة فيها إىل جنة اآلخرة؛ وعند املوت أين ينتقلون؟ إىل جنة؛ إذا صدق أم مل يذوقوا 

األوىل فقط؛ ملا حبس شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا وأغلق عليه باب احلبس؛ قال: ما يصنع أعدائي 

يصنع أعدائي يب إن جنيت يف صدري، إن حبسي خلوة وقتلي شهادة يعين أي شيء يصنعون، ما يب 

ونفيي سياحة؛ يقول: إن قتلوين فأنا شهيد، وإن حبسوين فحبسي خلوة أختلي باهللا عزوجل عن الناس 

اهللا عزوجل؛ لكن  آيات، أسيح يف أرض اهللا وأتفكر يف وأعمر أوقايت يف طاعة اهللا؛ وإن نفوين فسياحة

اهللا: إن جنيت يف صدري؛ وهكذا املؤمن؛ وجرب جتد واهللا إنه ليمر باإلنسان ساعات الشاهد قوله رمحه 

يقول إن كان أهل اجلنة يف مثل هذا النعيم فهم سعداء؛ أحيانا مير بك ساعات يعين تذهل كل شيء؛ 

نا من كل جانب ويزين لنا بعض األشياء من الدنيا وننسى ئعلينا الغفلة والشيطان جيي وأحيانا تستوىل

هذا؛ والقلوب مثل األرض أو أشد تأثرا من األرض إذا وقف عنها املطر يبست؛ وإذا تدارك عليها املطر 

رويت وأنبتت؛ بل القلوب أشد ألن القلوب ـ نسأل اهللا السالمة ـ زيغها قريب جدا، زيغها قريب جدا؛ 

اج إذا مل يتدارك اإلنسان ويثبت املراسي غرقت؛ فاحلاصل أن اهللا عزوجل ذو فضل فهي كسفينة يف األمو 

على العاملني يف الدنيا واآلخرة بالنسبة ملن؟ للمؤمنني؛ ويف الدنيا فقط بالنسبة للكافرين ابتالء وامتحانا 

    من اهللا عزوجل.

؟ الظاهر أنه شرعية وإال الكونية )) آيات اهللا تعاىل ال تلك آيات اهللا نتلوا عليك بالحق مث قال: ((

ذلك نتلوه  يشمل األمرين، آيات اهللا الكونية خنربك ا وتشاهد وتعترب؛ والشرعية اليت هو القرآن ((

)) فاهللا سبحانه وتعاىل يتلوا على نبيه حممد صلى اهللا عليه وسلم  عليك من اآليات والذكر الحكيم

يكون عربة للمعتربين؛ مث هذه التالوة هل يعرتيها كذب؟ ال من آيات اهللا تعاىل الكونية والشرعية ما 

من  اإلخبارية)) أي مصحوبة باحلق ال يعرتيها كذب بوجه من الوجوه؛ القصص  بالحق ذا قال: ((هلو 

وإنك لمن  غري القرآن ميكن أن تكون كذبا لكن القرآن حق أي صدق ليس فيه مرية وال كذب؛ ((

    إنك لمن د صلى اهللا عليه وسلم؛ وأكد هذا بإن والالم؛ (()) اخلطاب ملن؟ حملم المرسلين

)) بل إنه عليه الصالة والسالم أفضل املرسلني وخامت النبيني صلى اهللا عليه وسلم؛ ويف قوله:  المرسلين

)) إشارة إىل أنه صلى اهللا عليه وسلم قد  عليك بالحق هنتلو )) بعد قوله: ((  لمن المرسلين ((

شهدت برساالته مطابقة ما أخرب به للواقع؛ فإن الذي جرى هلؤالء املأل من بين إسرائيل موجود له 



) ) أو لم تكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل شواهد يف كتب بين إسرائيل؛ قال اهللا تعاىل: ((

    ....األسئلة واهللا أعلم ـ أو نستمر؟ الفوائد نعم

يف هذا دليل على  )) فلما فصل طالوت بالجنود قال إن اهللا مبتليكم بنهر. . . . قال اهللا تعاىل: ((

)) انفصل م مشى م  فلما فصل طالوت بالجنود أنه ينبغي للقائد على أن يتفقد جنوده؛ لقوله: ((

  وتدبر أحواهلم ورتبهم .

ومن فوائدها أيضا: أنه ينبغي له، بل جيب عليه أن مينع من ال يصلح للحرب؛ سواء كان خمذال، أو 

فمن شرب  مرجفا، أو ملحدا؛ املهم الذي ال يصلح للحرب جيب أن مينع؛ من أين يؤخذ؟ ألنه قال: ((

))  بيدهومن لم يطعمه فإنه مني إال من اغترف غرفة  ؛ (()) ما هو صاحل للقتال منه فليس مني

فيجب أن مينع من ليس بصاحل؛ما الفرق بني املخذل واملرجف؟ املخذل هو الذي خيذل اجليش، يقول: 

ما أنتم مبنتصرين؛ واملرجف هو الذي يهيب من العدو؛ فاألول يضعف والثاين يهيب من العدو هذا 

و؛ وكل منهم جيب قوة يف العدالالفرق بينهما؛ املخذل من يذكر صفة الضعف، واملرجف من يذكر صفة 

   أن يبعد أي نعم .

ومن فوائد اآلية الكرمية: أنه جيب اختبار اجلند وهو ما يعرف اآلن باملناورات؛ جيب أن خنترب قدرة اجلند 

 العلى التحمل والثبات والطاعة؛ واألساليب احلربية اآلن مأخوذة من هذا لكنها متطورة حسب الزمن وإ

  الكرمية  ومن فوائد اآليةمأخوذة من هذا .

  من أين نأخذ؟  :الطالب

    )) على سبيل التمارين. مبتليكم بنهر فمن منه شرب منه فليس مني إنه قال: ((:الشيخ

ومن فوائد اآلية الكرمية: أن هؤالء القوم مع علمهم بأن طالوت صاحل للملكية انقسموا يف شأنه إىل  

   ثالثة أقسام .

))؛  فشربوا منه إال قليال منهم ينفذ أمر اهللا، أكثرهم؛ لقوله: ((ومن فوائدها: أن أكثر عباد اهللا ال   

  )) فالطائع قليل واملعاند كثري . وقليل من عبادي الشكور وهذا أمر يشهد به احلال، قال اهللا تعاىل: ((

ومن فوائد اآلية الكرمية: جواز إخبار اإلنسان بالواقع إذا مل يقصد أو إذا مل يرتتب عليه مفسده؛ ألم 

))؛ وقد يقال: إن هذا ال تدل عليه اآلية وأن  ال طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده ((يرمحك اهللا قالوا: 

  ))  نا اليوم بجالوت وجنودهال طاقة ل فيه دليال على أن اجلبان يف ذعر دائم ورعب؛ لقوهلم: ((



قال الذين يظنون أنهم مالقوا اهللا كم من فئة  ومن فوائدها: أن من فوائد اإلميان الصرب والتحمل؛ ((

إىل ))  طالوت بالجنود قال إن اهللا مبتليكم بنهرفلما فصل  (( )) . قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن اهللا

  آخره

من هذه اآلية الكرمية: مشروعية اختبار اجلند بصربهم وعدم صربهم؛ ويشبه اليوم ما يسمى  يستفاد

  كيف ينفذون اخلطة اليت تعلموها   باملناورات احلربية؛ فإن هذه املناورات عبارة عن تدريب واختبار للجند

ن شيء حمبوب؛ وإما ومن فوائد اآلية الكرمية: أن اهللا سبحانه وتعاىل يبتلي عباده؛ إما باالمتناع ع

عن بين إسرائيل اهللا تعاىل بالوقوع يف شيء مكروه ليعلم سبحانه وتعاىل صربه؛ وهلذا نظائر؛ منها ما قصه 

حني حرم عليهم الصيد صيد احلوت يف يوم السبت؛ فكان احليتان تأيت يوم السبت شرعا ويف غري يوم 

أم وضعوا شباكا يف يوم اجلمعة فإذا هي يلة السبت ال يرون شيئا؛ فماذا صنعوا؟ فعلوا حيلة، هذه احل

جاءت احليتان يوم السبت دخلت يف الشباك مث نشبت فيه؛ فإذا كان يوم األحد استخرجوها منه؛ فكان 

يف ذلك حيلة على حمارم اهللا وهلذا انتقم اهللا منهم؛ ووقع ذلك أيضا للصحابة رضي اهللا عنهم يف أيش؟ 

 حال اإلحرام فابتالهم اهللا بصيد تناله أيديهم ورماحهم؛ ولكنهم يف الصيد حني حرم عليهم وهم يف

رضي اهللا عنهم امتنعوا عن ذلك؛ هنا هذا النهر ابتالهم اهللا سبحانه وتعاىل به وصاروا عطاشا فقال هلم 

  )) . فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إال من اغترف غرفة بيده نبيهم: ((

لكرمية: أن اهللا عزوجل عند االبتالء يرحم اخللق مبا يكون فيه بقاء حيام؛ لقوله هنا: ومن فوائد اآلية ا

  . )) ألنه البد أن يشربوا للنجاة من املوت إال من اغترف غرفة بيده(( 

   )). إال من اغترف )) (( فمن شرب الرد على اجلربية؛ من قوله: (( ومن فوائد اآلية الكرمية:

فشربوا منه إال  الكرمية: أن القليل من الناس هم الذي يصربون عند البلوى؛ لقوله: ((ومن فوائد اآلية 

  )) . مقليال منه

)) يف هذا  وجنوده فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا ال طاقة لنا اليوم بجالوت مث قال تعاىل: ((

جف هو ر املأن و املخذل؛ دليل على أن من الناس من يكون مرجفا، أو خمذال؛ والفرق بني املرجف 

الذي يذكر قوة العدو فريجف به؛ واملخذل هو الذي يقول: أننا ال نقدر على هذا الشيء فيذكر ضعف 

ويف  )) هؤالء خمذلون وإال مرجفون ؟ خمذلون ال طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده نفسه؛ هنا قالوا: ((

   نفس الوقت أيضا مرجفون؛ ألم يقولون: ال طاقة لنا م ألم أعظم منا وأقوى .



قال  ومن فوائد اآلية الكرمية: أن اليقني حيمل اإلنسان على الصرب والتحمل واألمل والرجاء؛ لقوهلم: (( 

مع اليقني قالوا هذا )) شف الذين يظنون أنهم مالقوا اهللا كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن اهللا 

ال طاقة لنا اليوم  القول؛ وهل قالوه بأنفسهم أو قالوه لغريهم؟ سبق أم قالوه لغريهم ملا قال أولئك: ((

  )) ردوا عليهم . بجالوت وجنوده

))؛ وقد قال اهللا قال الذين يظنون أنهم مالقوا اهللا  ويف هذه اآلية الكرمية: إثبات مالقاة اهللا؛ لقوله: ((

))؛ وقد استدل به بعض أهل السنة يا أيها اإلنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فمالقيه  : ((تعاىل

على إثبات رؤية اهللا عزوجل؛ قال: ألن املالقاة ال تصدق إال إذا رأى كل من املتالقني صاحبه؛ وهذا 

  االستدالل قد يكون فيه مناقشة؛ إذ ال يلزم من املالقاة الرؤية .

ظن يأيت يف حمل اليقني؛ مبعىن أنه يستعمل الظن استعمال اليقني؛ من أين تؤخذ يا ومن فوائدها: أن ال

  عبد اهللا ؟ 

  )) قال الذين يظنون أنهم مالقوا اهللا قوله: ((: الطالب

ألنه ليس الظن هنا مبعىن الشيء الراجح؛ إذ أن   )) قال الذين يظنون أنهم مالقوا اهللاقوله: ((  :الشيخ

  مالقاة اهللا جيب أن يؤمن ا اإلنسان قطعا .

ومن فوائد اآلية الكرمية: ما ذكره هؤالء املوقنون بأنه قد تغلب الفئة القليلة فئة كثرية بإذن اهللا؛ وهذا قد 

بدر فئة قليلة غلبت فئة كثرية؛ وقع فيما سبق من األمم ووقع يف هذه األمة؛ مثل غزوة بدر؛ فإن غزوة 

؛ قد تغلب الفئة الكثرية وإن كان احلق معها كما يف غزوة كثريةالعكس قد تغلب الفئة ال وقد يكون

  حنني؛ ولكن للسبب .

ومن فوائد اآلية الكرمية أيضا: أنه ينبغي لإلنسان إذا ذكر الشيء أن يقيده بإذن اهللا أو مبشيئة اهللا أو ما 

  )) .بإذن اهللا  م: ((أشبه ذلك؛ لقوهل

ىل قسمني: إذن كوين، وإذن شرعي؛ إومنها: إثبات اإلذن هللا سبحانه وتعاىل؛ وقد مر علينا أنه ينقسم 

وما هم بضارين من  يف هذه اآلية إذن كوين وإال شرعي؟ إذن كوين؛ ويف قوله تعاىل عن السحرة: ((

  ))  أحد إال بإذن اهللا

   كوين: الطالب

  )) أم على اهللا تفترون  أذن لكمقل آهللا ويف قوله تعاىل: (( كوين أيضا؛: الشيخ

  هذا شرعي :الطالب



   )) شرعي، هذا شرعي طيب . أم لهم شركاء شرعوا من الدين ما لم يأذن به اهللا (( : شرعيالشيخ

  )) .واهللا مع الصابرين  ومن فوائد اآلية الكرمية: فضيلة الصرب؛ لقوله: ((

)) فإن قلت: هذه اآلية ظاهرها ختصيص واهللا مع الصابرين  ومنها: إثبات املعية هللا عزوجل؛ لقوله: ((

هو الذي خلق  معية اهللا بالصابرين مع أنه يف آيات أخرى أثبت اهللا معيته لعموم الناس فقال تعاىل: ((

وما يخرج وما ينزل السموات واألرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في األرض 

ما يكون من نجوى ثالثة  )) هذا عام؛ وقال: ((من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أين ما كنتم 

))  إال هو رابعهم وال خمسة إال هو سادسهم وال أدنى من ذلك وال أكثر إال هو معهم أين ما كانوا

عامة؛ واملعية اليت أضافها اهللا إىل  فما هو اجلواب؟ قلنا: إن اجلواب إن هذه املعية خاصة؛ وتلك معية

سه منها ما يقتضي التهديد ومنها ما هو يقتضي التأييد، ومنها ما هو لبيان اإلحاطة والشمول؛ فن

ال تحزن إن  ))؛ (( إنني معكما أسمع وأرى )) (( واهللا مع الصابرين فالذي يقتضي التأييد مثل: ((

يستخفون من الناس وال يستخفون )) وأمثلتها كثرية؛ والذي يقتضي التهديد مثل قوله: ((  اهللا معنا

))؛ واليت للعموم  من اهللا وهو معهم إذ يبيتون ما ال يرضى من القول وكان اهللا بما يعملون محيطا

  )) فإن قلتوهو معكم أين ما كنتم مثل قوله تعاىل: (( 

  اإلحاطة ؟ :الطالب 

  اإلحاطة؛ ال ال انتهينا هي الشمولية اإلحاطة .أي : الشيخ

  فإن قلت: ما اجلمع بني إثبات املعية هللا عزوجل؟ وإثبات العلو له ؟

فاجلواب أنه ال تناقض بينهما؛ إذ ال يلزم من كونه معنا أن يكون حاال يف األمكنة اليت حنن فيها؛ بل هو 

  ريا معنا وما أشبه ذلك مع أا يف السماء.ثنا والقول: القمر معنا والقطب معمعنا وهو يف السماء كما ن

)) تشمل الصرب على أقدار اهللا، وعلى طاعته، وعن  مع الصابرين )) قوله: (( واهللا مع الصابرين ((

   معصيته. 

  ))  قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرينولما برزوا  مث قال تعاىل: ((

يف هذه اآلية من الفوائد: أنه ينبغي لإلنسان عند الشدائد أن يلجأ إىل اهللا عزوجل؛ ألنه هنا ملا برزوا 

  )) . ربنا أفرغ علينا صبرا والتقى اجلمعان جلئوا إىل اهللا قالوا: ((

فهزموهم بإذن  ومن فوائدها أيضا: أن التجاء اإلنسان إىل اهللا سبب لنجاحه؛ ألنه قال بعد ذلك: ((

ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم  )) وأن اعتماد اإلنسان على نفسه واعتداده ا سبب خلذالنه (( هللا



)) وهذا مشهد عظيم يف الواقع فإن كثريا من  فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم األرض بما رحبت

وله وقوته وكسبه؛ يف بدنه أو ماله أو أهله يرى أن ذلك من حنعمة الناس إذا أعطاه اهللا سبحانه وتعاىل 

وهذا الشك أنه خطأ عظيم بل هو من عند اهللا هو الذي من به عليك؛ فانظر إىل األصل ال إىل الفرع؛ 

والنظر إىل الفرع وإمهال األصل هذا خطأ يف العقل والتفكري؛ وذلك جيب عليك إذا أنعم اهللا عليك 

  بطاعته جبوارحك نعم . نعمة أن تثين على اهللا ا بلسانك وتعرتف له ا بقلبك وتقوم

))  وثبت أقدامنا ومن فوائد اآلية الكرمية: اضطرار اإلنسان إىل تثبيت قدمه على طاعة اهللا؛ لقوله: ((

  ضد تثبيت األقدام: الفرار؛ والشك أن الفرار حني يلتقي الصفان من كبائر الذنوب.

)) ما  انصرنا على القوم الكافرينو  ومن فوائد اآلية الكرمية: ذكر ما يكون سببا لإلجابة؛ لقوله: ((

)) كأم يقولون انصرنا عليهم من أجل كفرهم؛ وهذا يف  على القوم الكافرين قالوا: على أعدائنا، ((

    غاية ما يكون من البعد عن العصبية واحلمية؛ يعين ما طلبنا أن ننتصر عليهم إال ألم كافرون .

))يف هذا دليل على ما أشرنا إليه  وقتل داود جالوت . . . فهزموهم بإذن اهللا مث قال اهللا تعاىل: ((

  .للخذالن همن قبل أن اللجوء إىل اهللا تعاىل سبب للنجاة؛ وأن اإلعجاب بالنفس سبب لعكس

       ومن فوائد اآلية الكرمية أيضا: إضافة احلوادث إىل اهللا عزوجل وإن كان من فعل اإلنسان؛ لقوله:

  )) فاهللا هو الذي أذن النتصار هؤالء وخذالن هؤالء . بإذن اهللا لكن (( م)) هذا فعله فهزموهم ((

  )) طيب قتل داود جالوت ومن فوائدها: أن داود عليه الصالة والسالم من أنبياء بين إسرائيل؛ ((

  ...؟..:الطالب

)) ففيه دليل على أن  ألم تر إلى المأل من بني إسرائيل من بعد موسى ألنه قال من قبل: (( :الشيخ

ألم تر إلى المأل من بني إسرائيل من بعد  داود من بين إسرائيل وأنه بعد موسى أيضا؛ ألن اهللا قال: ((

  )) وكان داود من بينهم . موسى

حني برز له؛ والشجاعة عند املبارزة هلا  جالوتومن فوائدها أيضا: شجاعة داود عليه السالم حيث قتل 

أمهية عظيمة؛ ألنه إذا قتل املبارز أمام جنده الشك كأنه سيجعل يف قلوم الوهن والرعب؛ ولكن هل 

  جيوز يف هذه احلال أن خيدع اإلنسان مبارزه ؟ 

  نعم: الطالب

  جيوز ؟  :الشيخ

  :جيوز الطالب



واخلداع ليس جبيد؛ ألن املقام مقام حرب وكل منهما يريد أن أي جيوز؛ ملاذا جيوز أن خندعه : الشيخ

بن ود ملا خرج ملبارزة على بن أيب طالب صاح به  يقتل صاحبه فال حرج أن خيدعه؛ ويذكر أن عمرو

أن أحدا قد حلقه فالتفت فضربه علي، نعم؟ هذه عمرو علي وقال: ما خرجت ألبارز رجلني؛ فظن 

   مقام حرب؛ هو يريد أن يقتلين بكل وسيلة .خدعة لكنها جائزة ألن املقام 

   وآتاه اهللا الملك  ومن فوائد اآلية الكرمية: أن داود عليه السالم أويت امللك والنبوة؛ لقوله: ((

  )) . والحكمة

     ومن فوائدها أيضا: أن األنبياء عليهم الصالة والسالم ليس عندهم علم إال ما علمهم اهللا؛ لقوله:

)) فالنيب نفسه ليس عاملا، ال يعلم الغيب وال يعلم الشرع إال ما آتاه اهللا سبحانه  يشاء علمه مماو  ((

  وتعاىل .

  )) . وعلمه مما يشاء ومن فوائدها: إثبات املشيئة هللا؛ لقوله: ((

ومن فوائد اآلية الكرمية أيضا: أن اهللا عزوجل يدفع الناس بعضهم ببعض لتصلح األرض ومن عليها؛ 

)) ومباذا تفسد؟ تفسد باملعاصي وترك  رضو ال دفع اهللا الناس بعضهم ببعض لفسدت األول قوله: ((

ولو ال دفع اهللا الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع  الواجبات؛ كما يدل عليه قوله تعاىل: ((

  )) . وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم اهللا كثيرا

فع بعضهم بعضها ويقابل بعضهم بعضا؛ ألنه لو ومن فوائدها: إثبات حكمة اهللا، حيث جعل الناس يد

جعل السلطة لقوم معينني ألفسدوا األرض؛ ألنه ال معارض هلم؛ ولكن اهللا يعارض هذا ذا؛ واعترب هذا 

لقة على الدول يف قوة األمم الكافرة اآلن؛ ما ظنكم لو كان ألحد هذه الدول الكربى القوة املط

قوة  هلاقوة وهذه  هلا؛ ولكن اهللا جعل هذه  غريها أيضا وتكتسحاألرض  كتسحاألخرى؟ لكانت ت

  ليدفع بعضهم ببعض.

ومنها: أن املعاصي وهدم بيوت العبادة سبب للفساد؛ ألننا قلنا إن فساد األرض بني يف آيات أخرى 

وهو كذلك؛ فإن هدم بيوت العبادة الشك أنه من الفساد يف األرض؛ طيب واملنع من العبادة ؟ أشد 

  )). ومن أظلم ممن منع مساجد اهللا أن يذكر فيها اسمه وهلذا قال اهللا تعاىل: ((وأكرب؛ 

  )) ولكن اهللا ذو فضل على العالمين منها: إثبات فضل اهللا على مجيع اخللق؛ لقوله: ((



أي نعم حىت الكفار؛ لكن فضل اهللا على الكفار فضل خاص يف الدنيا فقط؛ أما يف  حىت الكفار؟ 

مباذا؟ بالعدل؛ يف الدنيا يعاملهم بالفضل وأما يف اآلخرة فإنه يعاملهم بالعدل؛ طيب  اآلخرة فيعاملهم

    هذا بالنسبة للكفار؛ أما بالنسبة للمؤمنني فإن اهللا يعاملهم بالفضل يف الدنيا ويف اآلخرة .

  )) تلك آيات اهللا نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين مث قال تعاىل: (( 

  .آيات اهللا سبحانه وتعاىل الشرعية؛ ألن املراد باآليات هنا اآليات الشرعية وهي القرآنيف هذا إثبات 

))؛  نتلوها عليك بالحق ؛ لقوله: ((وفيها: أن اهللا تعاىل يتلوا على نبيه؛ يتلوا على نبيه ما أوحاه إليه 

  هو اهللا ؟ أو جربيل ؟  ذلك ولكن هل الذي يتلو

  جربيل:الطالب

ال تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع  اقرأ يف آية القيامة: (( الشيح:

)) يعين إذا قرأه جربيل فاتبع قرآنه؛ فجربيل يتلوها على النيب عليه الصالة والسالم وقد تلقاه من  قرآنه

  اهللا سبحانه وتعاىل .

))  بالحق ونازل باحلق؛ ألن الباء يف قوله: ((: أن القرآن كله حق، كله حق من اهللا هاومن فوائد

للمصاحبة واملالبسة أيضا؛ فهو نازل من عند اهللا حقا؛ وهو كذلك مشتمل على احلق؛ فلم يكذب 

  على اهللا؛ وليس فيه كذب يف أخباره وال جور يف أحكامه؛ فأحكامه كلها عدل وأخباره كلها صدق .

  )) . وإنك لمن المرسلين عليه وسلم؛ لقوله: (( ومن فوائدها: إثبات رسالة النيب صلى اهللا

اهللا عليه وسلم كان )) ولكنه صلى لمن المرسلين  ومنها: أن هناك رسال آخرين غري الرسول؛ لقوله: ((

  ذ ال نيب بعده.إ ّ خامت النبيني

  هذا ما تيسر لنا من فوائد هذه اآلية الكرمية مع  أا عند التأمل حتتمل معاين أكثر من ذلك.

   درس اليوم ؟ أ)) مبتد تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض مث قال اهللا تعاىل: ((

  : الدرس اجلديدالطالب

  : الدرس اجلديد نناقش إن شاء اهللا الشيخ

  )) ؟ وآتاه اهللا الملك والحكمة قوله: (( شيخ ما معىن: الطالب

سواء كان سنة أو الزبور الذي اهللا إليه، الوحي  اههي الوحي الذي أوحاحلكمة احلكمة ؟ نعم؛  : الشيخ

    اهللا إليه . اهأوح

  )) . تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض مث قال اهللا عزوجل: ((



)) التاء هنا اسم إشارة؛ وأشار إىل الرسل بإشارة املؤنث ألنه مجع تكسري؛ ومجع  تلك الرسل قال: ((

))  قالت األعراب آمنا ه واإلشارة إليه؛ قال اهللا تعاىل: ((تكسري يعامل معاملة املؤنث يف تأنيث فعلال

قالت األعراب، واألعراب مذكر وإال مؤنث؟ مذكر؛ لكن  ملا مجعت مجع تكسري صح تأنيثه؛ طيب هنا 

إشارة املؤنث  م)) اإلشارة إشارة مؤنث وإال لقال: أولئك الرسل؛ فعليه نقول: أشار إليه تلك الرسل ((

  جيوز تأنيثه؛ طيب تأنيثا معنويا أو لفظيا؟ ألن مجع التكسري 

  معنويا:الطالب

وإنك لمن  دل عليهم قوله: (()) املشار إليه هنا هم الرسل الذين تلك الرسل  لفظيا نعم؛ (( :الشيخ

  )) . المرسلين

)) يعين جعلنا بعضهم أفضل من بعض، أفضل من بعض يف الوحي؛ فضلنا بعضهم على بعض  ((

األتباع؛ وأفضل من بعض يف الدرجات واملراتب عند اهللا سبحانه وتعاىل؛ وهلذا وأفضل من بعض يف 

تلك الرسل فضلنا بعضهم على  )) انتبه؛ طيب ((منهم من كلم اهللا ورفع بعضهم درجات  قال: ((

)) هذه اآلية صرحية يف أن الرسل يتفاضلون؛ أتباع الرسل يتفاضلون ؟ نعم أتباع الرسل أيضا  بعض

  .) خير الناس قرني ثم الذي يلونهم ثم الذين يلونهم قال النيب صلى اهللا عليه وسلم: (يتفاضلون؛ 

ملة استئنافية لبيان وجه من أوجه التفضيل؛ اجل)) أي من الرسل من كلم اهللا؛ وهذه  منهم وقوله: ((

هللا مثل من؟ فاعل على أن الكالم واقع من ا )) اهللا )) ؟ (( اهللا )) وإال (( من كلم اهللا وقوله: ((

  موسى:الطالب

كموسى وحممد عليه الصالة والسالم؛ فإن اهللا كلمه يف مكان أعلى من املكان الذي كلم موسى فيه؛   

رفع  وقوله: (( فموسى كلم يف األرض وحممد صلى اهللا عليه وسلم كلم وهو فوق السماء السابعة .

 )) يعين ومنهم  منهم من كلم اهللا )) معطوف على أي شيء ؟ (( رفع )) قوله: (( بعضهم درجات

؛ نشوف لو قلنا: إا  )) من رفع بعضهم درجات(( ؟ ومنهم  )) من رفع بعضهم درجات(( 

)) وتلك الرسل رفع بعضهم  تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض )) (( فضلنا معطوفة على ((

ومنهم من رفع بعضهم،  ))  منهم من كلم اهللا درجات؛ يصح وهذا أقرب من التكلف؛ ألن قوله: ((

))  فضلنا كان يقول: ومنهم من رفعه درجات نعم؟ وعلى كل حال فإا إن كانت معطوفة على ((

))  كلم ))؛ و إن كان معطوفة على (( كلم فإا ال يصح أن تكون معطوفة على صلة املوصول ((

 عليهض؛ فمثل حممد )) يعين على بع رفع بعضهم درجات ففيها وجه؛ لكن األول أوضح؛ وقوله: ((



له الوسيلة وهي أعلى درجة يف اجلنة و ال تكون إال لعبد من عباد اهللا وهو النيب عليه  الصالة والسالم 

الصالة والسالم؛ ويف املعراج وجد النيب صلى اهللا عليه وسلم ابراهيم يف السماء السابعة وموسى يف 

وآتينا  (( قال:  .درجات ؛ وهذا بالشك رفعة وهكذاالسادسة وهارون يف اخلامسة وإدريس يف الرابع

أعطينا؛ وهذا اإليتاء شرعي وإال  اي))  آتينا )) (( عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس

وهو اإلجنيل أو اآليات اليت أعطيها  ؤتى)) ألن امل آتينا عيسى بن مريم البينات قدري ؟ شرعي؛ ((

     ؛وكوين عيسى عليه الصالة والسالم أمور شرعية؛ لكن فيها أيضا أمور كونية؛ إذا فهو إيتاء شرعي

)) يعين اآليات البينات الدالة على أنه رسول اهللا؛ فمنها اإلجنيل؛ ومنها أنه يربئ  آتيناه البينات ((

املوتى بإذن اهللا؛ بل خيرج املوتى من قبورهم؛ ففيها آيتان: حتيي املوتى ؛ ومنها أنه حييي األكمه واألبرص

  وأيدناه بروح  قال: (( وخترج املوتى؛ فهو حيييهم قبل أن يدفنوا وخيرجهم من قبورهم بعد الدفن.

املراد ا؛ فقيل: املراد ا ما  اوح القدس م)) يعين قويناه بروح القدس؛ اختلف املفسرون يف ر  القدس

كذلك و  معه من العلم املطهر اآليت من عند اهللا؛ والعلم أو الوحي يسمى روحا؛ كما قال تعاىل: ((

قل  ))؛ وقال بعض املفسرين: املراد بروح القدس جربيل؛ كما قال تعاىل: (( أوحينا إليك روحا من أمرنا

قدس هو جربيل أيد اهللا عيسى به حيث كان معه يقويه يف )) فروح ال نزله روح القدس من ربك بالحق

أيا كان فإن عيسى عليه الصالة و ))  وأيدناه بروح القدس مهام أموره عندما حيتاج إىل التقوية؛ ((

 والسالم أحد الرسل الكرام الذين هم من أويل العزم؛ وهو مؤيد مبا معه من الوحي ومؤيد أيضا جبربيل .

ولو شاء اهللا ما اقتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات  قال: (( [ التشغل الناس]...

))  شاء )) حتتاج إىل جواب؛ و(( لو )) عندنا اآلن (( ولو شاء اهللا ما اقتتلوا (())  ولكن اختلفوا

))؛ وأين  والو شاء اهللا ما اقتتل )) هذا جوابه (( واما اقتتل حتتاج إىل مفعول؛ فأين جواب لو ؟ ((

)) ؟ حمذوف، تقديره: ولو شاء اهللا أن ال يقتتل الذين من بعدهم ما اقتتلوا؛ فيكون  شاء مفعول ((

  )) ولو شاء اهللا ما اقتتلوا اجلواب حمذوفا دل عليه جواب الشرط؛ وقوله: ((



) نعم حدثنا رسول اهللا  إن اهللا قال فضيلة هذه اآلية عن أيب موسى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال: (

إن اهللا ال ينام وال ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع  صلى اهللا عليه وسلم خبمس كلمات فقال: (

بحات وجهه سإليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه نور لو كشفه ألحرق 

بحات وجهه كل شيء؛ ألن بصره ينتهي إىل كل شيء؛ أعيد س) يعين ألحرق  ما انتهى إليه بصره من خلقه

إن اهللا ال ينام وال ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل  نية (احلديث مرة ثا

بحات وجهه ما انتهى إليه سعمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه ألحرقت 

اهللا ال ينام وال ينبغي له  إن ة حىت تردوه علي (لثبحات البهاء والنور واجلالل العظمة؛ مرة ثاس)  بصره من خلقه

أن ينام يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل وعمل الليل قبل عمل النهار، حجابه 

  من يعيده علي ؟  ) بحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقهسنور لو كشفه ألحرقت ال

  ) ام وال ينبغي له أن ينامإن اهللا ال ين قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: (: الطالب

هذا احلديث حديث عظيم، فيه من صفات اهللا سبحانه وتعاىل هذه الصفات العظيمة؛ الشاهد منه  :الشيخ

) يعين ال ينام اختيارا، وال ينبغي له أن ينام وقد قلنا فيما سبق إن   إن اهللا ال ينام وال ينبغي له أن ينام قوله: (

كلمة ال ينبغي يف القرآن والسنة معناه املمتنع، يعين ميتنع عليه النوم؛ أليش؟ ألن النوم نقص؛ فإن احلي من البشر 

الالحق؛ وهذا دليل وغري البشر أيضا حيتاج إىل النوم ألجل أن يسرتيح من عمل السابق ويستجد النشاط للعمل 

على نقصه حيث حيتاج إىل أن يسرتيح مما سبق ويستجد ملا يلحق؛ وهلذا كان أهل اجلنة ال ينامون؛ لكمال 

)) هو من الصفات السلبية؛ وقد مر علينا قاعدة يف أمساء اهللا  ال تأخذه سنة وال نوم وقوله: (( . حيام

صفات السلبية لكمال ضدها؛ اللبية حمضة بل إن ما تذكر وصفاته؛ بأنه ال يوجد يف صفات اهللا تعاىل صفة س

سبحانه وتعاىل اهللا فلكمال حياته وكمال قيوميته ال تأخذه سنة وال نوم؛ ألن حياته كاملة وقيوميته كاملة؛ لو أن 

النهار نام ـ وحاشاه أن ينام ـ من يدبر اخللق يف حال نومه؛ ومادام سبحانه وتعاىل يرفع إليه عمل الليل قبل عمل 

عمل كل أحد؛ عمل الليل يرفع إليه قبل أن يأيت عمل النهار؛ فيحيط به علما جل وعال؛ وكذلك بالعكس لو 

أنه جل وعال نام لكان ذلك نقصا يف قيوميته أيضا؛ فلهذا نقول هذه الصفة السلبية لكمال أيش؟ حياته 

   وقيوميته.

)) اجلملة هنا خربية تقدم فيها اخلرب وهو قوله:  في األرضله ما في السموات وما  مث قال يف اجلملة الثالثة: ((

مؤخر؛ واسم املوصول من صيغ العموم؛ وعرب مبا ليشمل األعيان واألحوال؛  أ))؛ وما اسم موصول مبتد له ((

ومعلوم أننا إذا رأينا، إذا نظرنا إىل األعيان واألحوال وجدنا أن تغليب ما على من أوىل؛ ألن األعيان واألحوال 



من العاقل؛ ألن هذا أكثر من األعيان العاقلة فقط؛ فالتغليب هنا ال من أجل أن غري العاقل يف السموات أكثر 

ما من موضع  (وا السموات والسماوات أكرب من األرض بكثري جدا؛ال ميكن أن جنزم به؛ فإن املالئكة قد مأل

والبيت المعمور يطوف به كل يوم من (  ) ع أو ساجدكملك قائم هللا أو را  فيهاو إال  ءالسمامن أربع أصابع 

؛ مىت كانت الدنيا؟ من ماليني السنني؛ ) آخر ما عليهالمالئكة سبعون ألف ملك؛ ثم ال يعودون إليه 

وال يعودون إليه؛ معناه أن املالئكة عدد ال حيصيهم إال  واملستقبل اهللا أعلم به؛ هؤالء كل يوم سبعون ألف ملك

؛ فال ميكننا أن نقول إن غري العاقل أكثر من العاقل؛ لكننا نقول: غلبت ما على من ألن ما تشمل  اهللا عزوجل

ان واألحوال ؟ األحوال التصرف يف هذه الكائنات؛ فاهللا له ما يف يألعيان واألحوال نعم؟ ويش معىن األعا

السموات وما يف األرض خلقا وملكا وتدبريا؛ وهلذا جاءت ما؛ وإذا قصدت األحوال أيت مبا حىت يف العاقل، قال 

تنكح حلاهلا ولوصفها ال لشخصها؛  أةألن املر )) ومل يقل من؛  فانكحوا ما طاب لكم من النساء اهللا تعاىل: ((

)) خلقا وملكا وتدبريا؛  له ما في السموات وما في األرض وهلذا جاء مبا دون من؛ انتبه هلذه الفائدة؛ إذا ((

وهنا يف اآلية حصر؛ طريقه ؟ تقدمي اخلرب؛ ألن تقدمي ما حقه التأخري يفيد احلصر؛ فله وحده ما يف السموات وما 

ع له؛ ألننا عبيده ضوملكا وتدبريا فإن الواجب أن خن ؛ وإذا كان له ما يف السموات واألرض خلقايف األرض

جيب أن نصرب لقضائه؛ ألنه ملكه ؛ وما كان أيضا والعبد جيب أن خيدع لسيده ومالكه سبحانه وتعاىل؛ وكذلك 

باإلنسان بشخصه، أو يتعلق  ملكا هللا عزوجل فله أن يتصرف فيه كما شاء سواء كان هذا القضاء مما يتعلق

ه، أو بسائر الناس؛ املهم مادام امللك ليس لنا، فهو هللا دلبب، أو يتعلق بأصحابه، أو يتعلق بأهله، أو يتعلق مباله

)) السموات مجعت واألرض أفردت؛ لكنها مبعىن  له ما في السموات وما في األرض فله أن يفعل ما يشاء؛ ((

  اجلنس. أيش؟ اجلمع ألن املراد ا

    )) زائدة ملغاة؛  ذا )) اسم استفهام؛ و(( من )) (( من ذا الذي يشفع عنده إال بإذنه اجلملة الرابعة (( 

)) خربه؛ واملراد باالستفهام هنا  الذي ؛ و((أمبتد استفهامموصول خرب من؛ يعين من اسم  )) اسم الذي و((

)) الشفاعة هي يف اللغة جعل الفرد أيش؟  يشفع ))؛ و(( إال بإذنه النفي؛ بدليل اإلثبات بعده، حيث قال: ((

أو دفع مضرة؛ فإذا  واحد نقول شفعت؛ ويف االصطالح: التوسط للغري جللب منفعة يهعل طحتشفعا يعين واحد 

جاء واحد وقال: سكر املكيف؛ فهذا شفاعة أيش؟ لدفع مضرة؛ وإذا جاء واحد يف احلر وقال: افتح املكيف 

وكل هذا يسمى شفاعة؛ طيب شفاعة النيب عليه الصالة والسالم يف أهل املوقف أن يقضى هذا جلب منفعة 

هذا أليش؟ لدفع مضرة؛ وشفاعته يف أهل اجلنة أن يدخلوا  ما ال يطيقون والغم بينهم بعد أن يلحقهم من اهلم

)) إال بإذنه الكوين يعين  إال بإذنه )) أي عند الرب (( من ذا الذي يشفع عنده اجلنة ؟ جللب منفعة طيب؛ ((



 عليه الصالة والسالمإال إذا أذن يف هذه الشفاعة حىت أعظم الناس جاها عند اهللا ال يشفع إال بإذن اهللا؛ فالنيب 

مة ال يشفع هكذا يذهب إىل اهللا ويشفع أبدا حىت يسجد وحيمد اهللا عزوجل مبحامد عظيمة تفتح عليه ايوم القي

رفع رأسك وقل تسمع واشفع تشفع؛ وال أحد أعظم جاها عند اهللا من الرسول يف ذلك الوقت مث يقال له: ا

، لكمال سلطانه وهيبته هللا؛ أليش ؟ لكمال سلطانه جل وعالصلى اهللا عليه وسلم ومع ذلك ال يشفع إال بإذن ا

يف  ال أحد يشفع عنده إال بإذنه؛ وكلما كمل السلطان صار أهيب للملك وأعظم حىت إن الناس ال يتكلمون

جملسه إال إذا تكلم؛ وانظر وصف رسول قريش النيب صلى اهللا عليه وسلم مع أصحابه حيث وصفهم بأنه إذا 

تكلم سكتوا، إذا تكلم سكتوا؛ كل ذلك من باب التعظيم؛ وجتد امللك إذا كان ذا هيبة بني رعيته ال أحد 

الناس يتكلمون ما له هيبة  ان الذينسوهو حاضر لقوة سلطانه؛ وجتد اإل يستطيع يتقدم أو يتكلم يف جملسه

يهم نعم؟ ورمبا يتضاربون وهو عندهم ال يكلمونه نعم؟ وهذا واقع، واقع جتد بعض ايدويضحكون وخيبطون ب

الناس اآلن يدخل مدرسا على الفصل ويسلم السالم عليكم وجتد كل طالب يتكلم مع صاحبه وزميله ما يهمه 

بورة وهذا يلعب وهذا خيبط الدفرت وهذا يضرب صاحبه؛ لكن إذا سبال ما سلم؛ بسم اهللا نبدأ نكتب سلم وإال

دخل املهيب ؟ يسكتون؛ وإذا سلم ردوا عليه السالم وما أحد خيرج بدون استئذان أي نعم؛ فاهللا عزوجل ال أحد 

ي له قوال، يشفع أحد عنده إال بإذنه ملاذا؟ لكمال سلطانه؛ وقد بني اهللا عزوجل أنه ال يأذن للشفاعة إال ملن رض

وإال ملن ارتضى أن يشفع له؛ فالبد من رضى اهللا عنه الشافع وعن املشفوع له؛ ولذلك آهلة املشركني ال تشفع هلم 

هلم الرسل واألنبياء والصاحلون ألم غري، ألن هؤالء  فع؛ واملشركون ال يشعند اهللا؛ ألن اهللا تعاىل ال يرتضيها

     املشركني غري مرضيني عند اهللا .

)) يعين اهللا عزوجل؛  يعلم )) (( يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم  قال اهللا عزوجل وهي اجلملة السادسة: ((مث

يرمحك اهللا والعلم عند األصوليني هو: إدراك الشيء إدراكا جازما مطابقا، إدراكا جازما مطابقا، إدراك الشيء 

شك؛ واإلدراك على وجه جازم غري  وجه ال جزم فيهإدراكا جازما مطابقا؛ فعدم اإلدراك جهل؛ واإلدراك على 

  الليلة سارح؟ مطابق جهل مركب؛ فالعلم إذا يا أخ ما هو؟ ما هو العلم ؟

  : ما سارح.الطالب

العلم هو إدراك الشيء إدراكا جازما مطابقا كذا؟ طيب لو سألين سائل: مىت كانت غزوة بدر؟ قلت: ما  :الشيخ

ة، شك؛ لثيف الثانية أو يف الثاوسألين آخر مىت كانت غزوة بدر؟ فقلت: إما  أدري؛ علم وإال جهل؟ هذا جهل؛

وسألين ثالث فقال: مىت كانت الغزوة البدر؟ فقلت: يف السنة اخلامسة جازما؛ هذا أيضا غري علم لكن جهل 

عباد؛ مركب؛ اهللا عزوجل يعلم األشياء علما تاما ليس فيه جهل بوجه من الوجه؛ بل إن علمه ليس كعلم ال



)) املاضي؛  وما خلفهم )) املستقبل؛ (( ما بين أيديهم )) (( يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولذلك امسع ((

لكل شيء سواء كان  ةهي شاملف)) وأا من صيغ العموم  ما بين أيديهم وال خيفى علينا كلمة ما يف قوله: ((

))؛ علمه ما  يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم دقيقا أم جليال؛ وسواء كان من أفعال اهللا أم من أفعال العباد؛ ((

بني أيديهم يقتضي أنه ال جيهل املستقبل؛ وعلمه ملا خلفهم يقتضي أنه ال ينسى املاضي؛ وهلذا ملا قال فرعون 

)) يف  ال يضل )) (( ل علمها عند ربي في كتاب ال يضل ربي وال ينسىما بال القرون األولى قا ملوسى: ((

)) املاضي؛ فهو يعلم ما بني أيديهم وما خلفهم؛ وسيأيت فوائد اآلية  وال ينسى املستقبل وال جيهله عزوجل؛ ((

ها إن شاء اهللا عرفنا فوائدإن شاء اهللا ألن اآلية فيها فوائد عظيمة جدا يتبني أا أعظم آية من كتاب اهللا إذا 

وال يحيطون بشيء من علمه إال  )) هذه سابعة أظن ؟ نعم؛ (( وال يحيطون بشيء من علمه قال: (( تعاىل .

ما  )) أو على اهلاء يف: (( ما في السموات وما في األرض )) الضمري يعود على (( ال يحيطون )) (( بما شاء

الذين علم اهللا ما بني أيديهم وما خلفهم بالنسبة هلم ال حييطون )) أي ال حييطون هؤالء  بين أيديهم وما خلفهم

بشيء من علمه إال مبا شاء؛ فبني كمال علمه ونقص علمهم؛ انتبه؛ وهكذا يقرتن اهللا أحيانا بني صفته وصفة 

يعلم ما بين أيديهم  وما خلفهم  )) (( كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجالل واإلكرام العباد؛ ((

واهلم املاضية واملستقبلة؛ أما هم أيش؟ فإم ال حييطون بشيء من ح)) فهو عامل بأ ال يحيطون بشيء من علمهو 

)) علم هنا مصدر فهل هو على بابه؟ أو هو مبعىن معلوم ؟ أي من  بشيء من علمه علمه إال مبا شاء؛ قال: ((

وال  لمهم إياه؛ هذا احتمال؛ احتمال ثاين: ((معلومه، أي ال حييطون بشيء مما يعلمه اهللا إال مبا شاء أن يع

، نفسه وصفاته، علمهم هم إياه؛ يعين أم ال حييطون بشيء )) أي من علمه  يحيطون بشيء من علمه

يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم  يعلمونه يف نفس اهللا أو يف صفاته إال مبا شاء كما قال تعاىل يف سورة طه: ((

به هو علما؛ فاآلية هنا حمتملة للمعنيني مجيعا، وكالمها صحيح باعتبار اآلية؛ فنحن ال ))  وال يحيطون به علما

منا به؛ ما الذي يدرينا أنه استوى على العرش؟ اهللا؛ ما الذي نعلم شيئا من ذات اهللا أو صفاته إال مبا شاء، مبا علّ 

ة والسالم؛ وهكذا بقية صفاته ال نعلمها إال يدرينا أنه ينزل إىل السماء الدنيا؟ اهللا على لسان رسوله عليه الصال

مبا شاء من عنده هو؛ كذلك أيضا معلوماته اليت يعلمها يف السموات ويف األرض ما نعلمها إال مبا شاء؛ ما الذي 

يعلمنا أن هناك مالئكة؟ اهللا عزوجل؛ وما الذي يعلمنا أن هناك سبع مسوات ؟ اهللا؛ وهكذا بقية املعلومات ما 

يف ا كثري منا إال إذا شاء أن نصل إىل علمها؛ هلما إال مبا شاء؛ حىت املعلومات اليت بني أيدينا جيهلحنيط ا ع

اإلنسان أشياء يف جسمه مل يصلوا إليها حىت اآلن، ما وصلوا إليها؛ وكانوا يصلون إليها شيئا فشيئا؛ يعين تقدم 

ه ال يزال يرتقى شيئا فشيئا إىل يومنا هذا الناس اآلن يف العلم بتكوين خلقة اإلنسان وما يف جسمه وجسد



يف جسمه ما وصلوا إليها اآلن  وسيرتقى مع أن هناك أشياء ما وصلوا إليها حىت اآلن يف جسم اإلنسان، خاليا

عرفوا كيف تركيبها؛ وهناك أيضا آفات وعاهات يتصف ا هذا البدن إىل اآلن مل يصلوا إليها؛ فصارت اآلية  الو 

شاملة للمعنيني مجيعا؛ فنحن ال حنيط بشيء مما يعلمه اهللا حىت فيما يتعلق بنا أنفسنا إال مبا شاء؛ كما أننا ال 

)) حيتمل هو استثناء  إال بما شاء )) قوله: ((  بما شاءإال((  ؛حنيط بشيء مما يتعلق بذاته وصفاته إال مبا شاء

)) فهو إذا بدل لكن بإعادة وال يحيطون بشيء إال بما شاء عامل ((ال))؛ لكنه بإعادة  شيء بدل من قوله: ((

يكون امسا حيتمل أن )) ما حيتمل أن تكون مصدرية أي إال مبشيئته؛ و  بما شاء العامل وهي الباء؛ وقوله: ((

اهللا عزوجل أن  ؛ تقديره: إال مبا شاءه؛ فما شاءال أي بالذي شاءه؛ وعلى التقدير الثاين يكون العائد حمذوفاموصو 

أمسائه أو أفعاله؛ أو خملوقاته اليت هي املفعوالت؛ بيعلمه اخللق أعلمهم إياه سواء كان ذلك فيما يتعلق بذاته أو 

   أو مشروعاته اليت أوحاها اهللا تعاىل إىل رسله .

)) مبعىن مشل وأحاط؛ كما يقول القائل: وسعين املكان  وسع )) (( وسع كرسيه السموات واألرض مث قال: ((

أي مشلين وأحاط يب؛ والكرسي هو موضع قدمي اهللا عزوجل وهو بني يدي العرش كاملقدمة له؛ وقد صح ذلك 

رضي اهللا عنهما ممن قيل عنه إنه عن ابن عباس رضي اهللا عنهما موقوفا؛ وهل له حكم الرفع؟ لوال ابن عباس 

يأخذ عن اإلسرائيليات لقلنا إن له حكم الرفع؛ ألن هذا من علم الغيب، وعلم الغيب ال جمال لالجتهاد فيه؛ 

والصحايب إذا قال قوال ال جمال لالجتهاد فيه، أو فعل فعال ال جمال لالجتهاد فيه؛ فإن له حكم الرفع إال أنه إذا  

فإن الصحايب إذا عرف باألخذ عن بين  خبارإال أنه إذا كان من باب األأو باألحرى  كان من باب اإلخبار

إسرائيل فإنه ال حيكم له بالرفع؛ ملاذا؟ الحتمال أن يكون مما تلقاه عن بين إسرائيل؛ والعلماء يتحرون غاية 

مجيع االحتماالت؛ أي ال  التحري فيما ينسب إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم؛ فال حيكمون بالشيء إال مع انتفاء

حيكمون بالرفع إال مع انتفاء مجيع االحتماالت اليت ميكن أن حتول بينهم وبني احلكم بالرفع؛ على كل أهل السنة 

واجلماعة عامتهم على أن الكرسي موضع قدمي اهللا عزوجل؛ وذا جزم شيخ اإلسالم ابن تيمية وابن القيم 

عرش أعظم ال؛ وقد قيل: إن الكرسي هو العرش؛ ولكن ليس بصحيح؛ فإن وغريهم من أهل العلم وأئمة التحقيق

من الكرسي؛ وروي عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أن كرسيه علمه؛ ولكن هذه الرواية ال وأوسع وأبلغ إحاطة 

فهو  أظنها تصح عن ابن عباس؛ ألن ذلك ليس هلا ليس معىن هلذه الكلمة يف اللغة العربية وال يف اللغة العرفية؛

بعيد جدا من أن يصح عن ابن عباس رضي اهللا عنهما؛ الكرسي موضع القدمني وقد جاء احلديث عن النيب 

ما السموات واألرضون بالنسبة للكرسي إال كحلقة ألقيت في فالة من  صلى اهللا عليه وسلم أنه قال: (

) وهذا يدل على سعة هذه  األرض وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفالة على تلك الحلقة



أفلم ينظروا إلى السماء املخلوقات العظمية اليت هي بالنسبة لنا من عامل الغيب؛ وهلذا يقول اهللا عزوجل: (( 

)) ومل يقل: أفلم يروا إىل الكرسي أو إىل العرش؛ ألن ذلك ليس مرئيا لنا؛ ولو ال أن اهللا  فوقهم كيف بنيناها

)) هذا يؤيد ما ذهب إليه شيخ اإلسالم ابن تيمية وغريه  السموات واألرض : ((أخربنا به ما علمنا به؛ وقوله

من احملققني من أن السموات واألرضني كلها كروية الشكل، كلها كروية يف الشكل؛ ألن هذا أمر معلوم باحلس، 

اقع واضح أن هذه وكذلك معلوم باخلرب؛ وإن كان علمه باخلرب قد خفي على كثري من الناس السابقني لكنه يف الو 

إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا األرض  قوله  ((يف القرآن املخلوقات كروية الشكل؛ ودليل ذلك 

)) يقتضي أا اآلن غري ممدودة؛ وكذلك أخرب  وإذا األرض مدت مة؛ فقوله: ((ا)) وهذا مىت؟ يوم القي مدت

) وهذا من باب التأكيد؛ األدمي معناه اجللد يعين   مة مد األديماأنها تمد يوم القي( النيب عليه الصالة والسالم 

يكور الليل على النهار ويكور النهار  كما ميد اجللد فتكون سطحا واحدا؛ ومن الدليل أيضا قوله تعاىل: ((

هار يتعاقبان )) والتكوير مبعىن التدوير؛ ومنه قولنا: أكوار العمامة ألا تدور؛ وحنن نعلم أن الليل والن على الليل

على األرض فإذا كانا يتعاقبان على األرض لزم من ذلك أن تكون األرض كروية؛ ألنه ال يكور الشيء على كورة 

وهذا أمر مشاهد أا كروية اآلن؛ إذا كان الكرسي قد وسع السموات واألرض فهذا يدل على أنه مكور؛ أما 

) مثل القبة والقبة غري مكورة  رشه على سمواته مثل القبةأن ع ( العرش فقد جاء عن النيب عليه الصالة السالم

 ال يؤده )) (( وال يؤده حفظهما مث قال: (( لكنها غري مسطحة أيضا فإا كقبة اخليمة تكون وسطها مرتفعا .

)) إي حفظ السموات واألرض؛ وهذه الصفة كما ترون صفة أيش؟ سلبية  حفظهما )) أي يثقله ويشق عليه؛ ((

))؛ ما الذي يتطلبه احلفظ حىت نعرف أن هذا النفي لكمال ذلك الشيء الذي  ال يؤده حفظهما منفية ((

والعلم والقدرة والقوة والرمحة نعم؟ وميكن صفات أخرى أيضا؛ املهم أن هذا  احلياةيستلزمه احلفظ ؟ العلم ؟ نعم 

اليت تستلزم اليت يستلزمها حفظه  النفي يتضمن كمال علم اهللا وقدرته وقوته ورمحته وما إىل ذلك من الصفات

  سبحانه وتعاىل .

ه )) مثل هذه اجلملة اليت طرفها معرفتان تفيد احلصر؛ هو وحد وهو العلي )) (( وهو العلي العظيم مث قال: ((

وا وال تهن العلو املطلق؛ وأما العلو املقيد فإنه يثبت لآلدميني، قال اهللا تعاىل: (( العلي أي ذو العلو املطلق، ذو

)) أعلون علوا مطلقا ؟ وإال على الكفار؟ على الكفار نعم؟ لكن  وال تحزنوا وأنتم األعلون إن كنتم مؤمنين

العلو املطلق هللا عزوجل وحده؛ فهو سبحانه وتعاىل فوق كل شيء؛ مث إن علو اهللا عند أهل السنة واجلماعة 

عال بذاته فوق كل شيء، ...ذات فهو أنه ينقسم إىل علو ذات وعلو صفة، علو ذات وعلو صفة؛ فأما علو ال

عال بذاته فوق كل شيء؛ كل األشياء حتت اهللا عزوجل واهللا تعاىل فوقها بذاته؛ فإن قلت: ملاذا قسمت هذا 



يف كالم الصحابة ؟ فاجلواب: ال؛ لكنين  التقسيم؟ هل عندك فيه دليل من كتاب أو سنة ؟ وهل رأيت ذلك

اضطررت إليه حني حصر النفاة أهل التعطيل العلو بعلو الصفة فقط، وقالوا إنه عال علوا وصفيا نعم؟ ال علوا 

ذاتيا؛ مث انقسم هؤالء املعطلة الذين نفوا علو الذات إىل ما يأيت؛ املهم أن أئمة السلف رمحهم اهللا ومن جاء من 

إىل هذه التقاسيم اليت قد تشكل على بعض الناس ألم قد ابتلوا بقوم كانوا ينفوا؛ فاضطروا أن  بعدهم اضطروا

جاحد وقال العلو يف صفاته؛ ماذا  ا وهو العلي فقط مث جاء معطل نافيثبتوها مبثل هذه الطرق؛ فنحن لو قلن

إنه عال بذاته وبصفاته فهم العامة هذا  يفهم العامة ؟ ال يفهم العامة من ذلك إال أنه علو الصفات؛ فإذا قلنا:

الذهن هو علو الذات الشك يف هذا؛ والعجيب أن هؤالء النفاة يف املعىن؛ بل إن العامي أول ما يتبادر إليه 

املعطلة ينكرون ما يتبادر إىل الذهن ويقرون أمرا الشك أنه داخل يف معناه لكنه ال يتبادر إىل ذهن كثري من 

اضطررنا إىل هذا التقسيم يف مقابلة هؤالء املعطلة النفاة؛ هؤالء املعطلة النفاة ملا نفوا علو اهللا الناس؛ املهم أننا 

انقسموا إىل قسمني: قسم قالوا: إنه بذاته يف كل مكان؛ كل مكان فاهللا فيه بذاته؛ وإذا كان اهللا فيه بذاته  بذاته

وال يكون فيها مكان ألحد؛ وإن األمكنة أن ميأل م فإما أن يشغل حيزا على قوهلم أو ال يشغل؟ إن شغل حيزا لز 

مل يشغل حيزا فهو معدوم؛ وال ميكن أن يقولوا إنه مثل اهلواء وشبهه؛ ألن ذلك ال يستقيم هلم؛ والقسم الثاين 

الذين أنكروا علوه بذاته قالوا: إنه سبحانه وتعاىل ليس يف علو وال يف سفل وال داخل العامل وال خارج العامل وال 

ميني وال مشال نعم؟ وال متصل وال منفصل؛ وهذا تعطيل حمض؛ ألن هذا هو وصف العدم؛ قال بعض أهل العلم 

لو قيل لنا صفوا العدم ما وجدنا أشد إحاطة من هذا الوصف؛ فانظر كيف أدى م التعطيل تعطيل ما ثبت 

وال نقل؛ نعم؟ لكن هكذا الباطل ـ باملنقول واملعقول كيف أدى م إىل أن يقولوا ما ال يقبله حس وال عقل 

والعياذ باهللا ـ يعصف بأهله إىل اهلاوية؛ إذا حنن نؤمن بأن اهللا تعاىل عامل بذاته وعامل بصفاته؛ وقد قررنا فيما سبق 

أن علو اهللا بذاته دل عليه الكتاب والسنة اإلمجاع والعقل والفطرة؛ وأن أدلة الكتاب والسنة يف ذلك متنوعة، 

عدة أوجه؛ فتارة بذكر العلو، وتارة بذكر الفوقية، وتارة بذكر صعود األشياء إليه، وتارة بذكر نزوهلا متنوعة من 

منه، إىل غري ذلك مما هو معروف؛ وكذلك السنة جاءت قوال وفعال وإقرارا كلها تثبت علو اهللا بذاته؛ فالقول مثل 

إشارته إىل السماء يوم عرفة يف أكرب جممع كالفعل  )؛ و  الذي في السماءاهللا ربنا  قوله صلى اهللا عليه وسلم: (

أين اهللا؟ قالت: في  )؛ وأما اإلقرار فقد قال للجارية: ( اللهم اشهد إسالمي، يرفع يده إىل السماء ويقول: (

) وأما اإلمجاع فالسلف كلهم جممعون على أن اهللا تعاىل فوق العرش ومل يقل  السماء؛ قال: أعتقها فإنها مؤمنة

نهم أبدا إنه بذاته يف كل مكان؛ وال قال أحد منهم إنه ال فوق العامل وال حتته وال ميني وال مشال وال متصل أحد م

، أليس كذلك؟ فإذا كان وال منفصل أبدا؛ وأما العقل فداللته عليه من وجهني؛ الوجه األول: أن العلو صفة كمال



قد ثبت له صفات الكمال من كل وجه؛ والوجه الثاين أن نقول: تعاىل صفة كمال لزم أن يكون ثابتا هللا؛ ألن اهللا 

 اب أننا تركنا هذا الوجه فنقول: إن اهللا عزوجل إما أن يكون فوق العامل أو حتته نعم؟ أو ميني أو مشال؛ فأيهه

 له كان مساويا له يف يثاحماالذي يدل على الكمال ؟ فوق؛ ألنه إن كان حتت كان أنقص من خملوق، وإن كان 

الكمال فلزم أن يكون فوق كل شيء؛ وأما الفطرة فكل إنسان مفطور على أن اهللا فوق كل السموات؛ وهلذا 

على  اءعايل رمحه اهللا وهو ينكر االستو عندما يدعوا اإلنسان ربه جتده يفزع إىل السماء؛ وملا كان اجلويين أبوا امل

ا كان عليه؛ يريد أن ينكر ن قبل العرش وهو اآلن على مالعرش والعلو الذايت كان يقرر إن اهللا سبحانه وتعاىل كا

ن على العرش، يقول إن اهللا تعاىل كان وال شيء وهو اآلن على ما كان عليه؛ كان وال شيء وهو اآل اءاالستو 

دعنا من ذكر يا أستاذ  "اين رمحه اهللا:ذملى العرش؛ فقال له أبو العالء اهلع على ما كان عليه؛ إذا مل يستو

عليه؛ ألن دليل استواء اهللا على العرش سمعي ثبت بالسمع ولو ال السمع ما عرفنا  اءيعني واالستو  العرش،

؛  ذلك؛ ولكن أخبرنا عن هذه الضرورة فإنه ما قال عارف قط يا اهللا إال وجد من نفسه ضرورة بطلب العلو

        وصرخ بأعلى صوتهى رأسه ؛ فجعل يضرب عل" أخبرنا عن هذه الضرورة" صحيح هذا؟ نعم؛ ضرورة، 

؛ وعجز أن جييب؛ ألن األمر الفطري ال ميكن إنكاره؛ فخصم الرجل " انيذمهاني، حيرني الذمهحيرني ال:" 

وعجز عن أن جيب عن هذه الضرورة اليت أوردها عليه أبو العالء رمحه اهللا؛ واحلاصل أن العلو علو اهللا عزوجل 

والعقل والفطرة؛ والعجيب أن هؤالء الذين ينكرون علو اهللا هم بأنفسهم الذاتية ثابت بالكتاب والسنة واإلمجاع 

وحيط يديه هنا أبدا؛ كلهم  منهم يقول يا اهللا اإذا دعوا اهللا ماذا يقولون؟ يرفعون أيديهم إىل السماء؛ ما جتد واحد

م تأىب عليهم إال أن يكون كذلك؛ ومع هذا ينكروا نسأل اهللا العافية؛ وال يرفعون أيديهم إىل السماء؛ ألن فطر

مة؛ كيف يواجهه وهو يعتقد أنه يف كل مكان بذاته أو أنه ليس اأدري عن هذا الرجل كيف يواجه ربه يوم القي

يف داخل العامل وال خارجه وال فوقه وال حتته؛ وقف رجل مع آخر يقول هذا اآلخر وهو أخر آخر أخر  موجودا

إال القلم؛ فبهت  فيها ما أجد يف خمباتك ظرنن قال له: افتح خمباتك نعم؟ يقول: إن اهللا بذاته يف كل مكان؛

الذي عطل ت؛ والشك أن من يعتقد بقلبه أن اهللا بذاته يف كل مكان ال أشك أنه كافر إال إن شككت يف 

وجود الشمس رابعة النهار؛ نعوذ باهللا ـ ألنه الشك يريد جيعل ربه يف املراحيض، يف األماكن القذرة، يف بطون 

ميكن أن يقوله عاقل يدري ما يقول ـ نسأل اهللا العافية السالمة احلمري، يف بطون الكالب، يف كل مكان؛ هذا ال 

كرسي ألا آية هي أعظم آية يف كتاب اهللا كما صح ذلك عن رسول اهللا ...ال ـ صراطك املستقيم نسألكاللهم 

يوم؛ العلي واحلي؛ والق يا ولدصلى اهللا عليه وسلم؛ فأوال األمساء، األمساء اليت يف هذه اآلية مخسة: اهللا؛ واإلله؛

  العظيم؛ ستة إن جعلنا اإلله معها وإال فخمسة 



فيستفاد منها إذا: إثبات هذه األمساء اخلمسة أو الستة هللا عزوجل؛ وكل اسم من أمساء اهللا عزوجل فإنه متضمن 

يدبر األمر من  لصفة وال عكس؛ ليس كل صفة يؤخذ منها االسم؛ لكن كل اسم يؤخذ منه صفة؛ فمثال ((

)) ما نأخذ منها اسم املاكر هللا  يمكرون ويمكر اهللا )) ما نأخذ منها اسم املدبر هللا؛ (( ى األرضالسماء إل

اهللا  موكل )) ما نأخذ منها اسم الفاعل نعم؟ وال نأخذ منها اسم الشائي؛ (( يفعل اهللا ما يشاء عزوجل؛ و((

صفة؛ فنأخذ من اهللا أيش؟ ل)) ال نأخذ منها اسم املتكلم إىل آخره؛ لكن كل اسم فإنه متضمن  موسى تكليما

ولكين نسيت اآلن  .األلوهية؛ ومن احلي احلياة؛ ومن القيوم القيومية؛ ومن العلي العلو؛ ومن العظيم العظمة

   وأنه معدوم.من أين؟ إذا وصفوه ذا الوصف فمعناه العدم املناقشة فيها ما ناقشنا فيها 

  ما حجة القائلني بأنه بذاته يف كل مكان؟ عبد الكرمي ؟ هل دليلهم دليل هلم ؟ 

   



هل دليلهم دليل هلم بذاته يف كل مكان عبد الكرمي ؟  فمعناه العدم وأنه معدوم.ما حجة القائلني بأنه: ....الشيخ

  أو عليهم ؟

  عليهم:الطالب

  عليهم طيب كيف ذلك ؟ من يعرف ؟: الشيخ 

  ....:الطالب

ثم استوى  اآلن نرد عليهم؛ نقول اهللا قال: (( إذا ال أنا أقول: كيف يكون على األرض بذاته؟ فنحن: الشيخ

)) إذا فهو فوق؛ فيكون حينئذ دليال عليهم؛ لكن هكذا املبطلون ينظرون إىل النصوص نظر األعور  على العرش

م؛ مغمض نعم؟ لكن من نظر إىل النصوص من كل وجه عرف بطالن قوهل ي ال يرى إال بعني واحدة والثاينالذ

بعلو وال سفل وال ميني وال مشال وال اتصال وال انفصال فهؤالء ال حاجة إىل  صفهإننا ال نأما الذين يقولون 

م يقولون ليس هلم رب أي نعم. ماجلدال معهم؛ ألوصفوه بالعدم؛ هؤالء كأ    

؛ )) معناها ذو العظمة؛ والعظمة عبارة عن اجلالل و يعين كيفية الصفات كل صفاته عظيمة العظيم طيب ((

وجئتك  )) (( ولها عرش عظيم ((  ظيم من كل شيء هو اجلليل البالغ يف الصفات غايتها كما قال تعاىل:والع

)) فالعظمة من كل شيء هو الشيء الذي يكون  بنبإ يقين طأ (()) نعم خ بنبإ يقين )) (( من سبأ بنبإ عظيم

    بالغ األمهية وبالغ الصفات يعين عبارة عن الكمال، كمال بعظمة نعم.

هذا منتهى اآلية الكرمية ونعود إىل بيان األمساء والصفات منها؛ يف هذه اآلية قلنا مخسة أمساء أو ستة ألين أشك 

مسة متيقنة وكل اسم اخل)) إله نكرة هنا؛ على كل حال  ال إله إال اهللا ل إله من األمساء؛ ألنه قال: ((عيف أن أج

  اسم يدل على صفة وليس كل صفة يشتق منها اسم . ؛ القاعدة عندنا يف هذا أن كلمنها دال على صفة

  )) . ال إله إال هوومن فوائد اآلية الكرمية: إثبات انفراد اهللا تعاىل باأللوهية؛ لقوله: (( 

      ومن فوائدها: الرد على املشركني الذين أثبتوا مع اهللا إهلا آخر؛ بل آهلة، أكثر من واحد نعم؟ وهم يقولون:

))؛ نقول: أجعلتم اآلهلة متعددة إن هذا لشيء عجاب؛  إلها واحدا إن هذا لشيء عجابأجعل اآللهة  ((

   هذا العجاب؛ أما اإلله الواحد فليس بعجاب؛ بل هذا هو احلق والصواب .

ومن فوائد اآلية الكرمية: إثبات صفة احلياة هللا عزوجل؛ وأا حياة كاملة مل تسبق بعدم وال يلحقها زوال وال 

؛ حياتنا حنن مسبوقة بعدم، ملحوقة بزوال، مصحوبة بنقص؛ كل حياتنا ناقصة؛ وهلذا وصفها اهللا توصف بنقص

)) ألن  الحي دنيا؛ لكن حياة اهللا تعاىل كاملة من كل الوجوه؛ من أين يستفاد ذلك ؟ من قوله: ((التعاىل بأا 



كأنه يقول ال حي إال هو وهو كذلك ال   احلي لالستغراق أي اجلامع ملعاين الصفات احلياة الكاملة؛ عرفتم؟ طيب

    حي حياة كاملة إال اهللا عزوجل .

)) ومعىن القيوم القائم بنفسه وعلى غريه، القائم على  القيوم ومن فوائد هذه اآلية: إثبات القيومية هللا؛ لقوله: ((

))  فس بما كسبتأفمن هو قائم على كل ن قال اهللا تعاىل: ((نفسه وعلى غريه بالقائم نفسه وعلى غريه 

   وبيننا الدليل على القائم بنفسه والقائم بغريه . شرح جديدشرحناها ما حاجة إىل 

اإلنسان قائم على غريه؛ صح؟  هناكإنسان قائم بنفسه وال  هناك هل هذا الوصف يكون لآلدمي ؟ ال أبدا، ما

  إنسان قائم بنفسه ألنه ما من إنسان إال هو حمتاج لغريه، وإال ال؟ حنن حمتاجون إىل العمال والعمال ليس

إلينا، حنن  د واألوالد حمتاجوناللألو حمتاجون إلينا؛ حنن حمتاجون إىل النساء والنساء حمتاجة إلينا؛ حنن حمتاجون 

كيف ؟ أما مسعتم صياح الدرهم والدينار؟ كيف؟ هو عند   حنتاج املال واملال حيتاج إلينا، وإال ال؟ حيتاج إلينا

دنانري تسمعون هلا صوت؛ ميكن أن الدينار الذي أنا أبدل يصيح على و دراهم أصرف  أنا ابغي، الصرف الصرف

وتنميته، أليس   صيح على فراق صاحبه؛ لكن هو حمتاج إلينا من جهة أخرى وهو حفظهيفراقي نعم؟ وذاك 

طلق ال؛ قد أقوم على غريي لكن القيام حمدود وإال ال؟ قيام كذلك ؟ ؛ طيب يف أحد قائم على غريه؟ القيام امل

)) من هو؟ هو اهللا؛ ما هناك أحد  أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت حمدود؛ وهلذا قال اهللا تعاىل: ((

  قائم على كل نفس مبا كسبت إال اهللا .

)) وقد ذكر هذان االمسان  الحي القيوم د اآلية الكرمية: تضمنها السم اهللا األعظم الثابت يف قوله: ((ومن فوائ

الكرميان يف ثالثة مواضع من القرآن؛ يف الزهراوين ويف سورة ثالثة طه؛ يف الزهراوين ويف طه؛ ما مها الزهراوان ؟ 

        ))؛ ويف سورة طه:  ال إله إال هو الحي القيومألم اهللا البقرة وآل عمران؛ فالبقرة هنا ويف آل عمران: ((

سم األعظم يف هذين االمسني ألما  اال)) نعم؛ قال أهل العلم: وإمنا كان  وعنت الوجوه للحي القيوم ((

تضمنا مجيع األمساء احلسىن، تضمنا مجيع األمساء احلسىن؛ فصفة الكمال يف احلي، وصفة اإلحسان يف القيوم؛ 

   ب .نعم؟ طي

     هو الحي؛ من أين يؤخذ؟ من قوله: ((ته وقيوميتهحياومن فوائد اآلية الكرمية: كمال صفات اهللا، كمال 

))؛  ال تأخذه سنة وال نوم )) أيضا كمال حياته وقيوميته حبيث ال يعرتيهما أدىن نقص؛ من قوله: (( القيوم

الكمال قد يطلق باعتبار األغلب األكثر وإن كان يرد عليه النقص من بعض الوجوه؛ لكن إذا نفي  ملاذا؟ ألن

النقص فمعناه أن الكمال كمال مطلق وإال ال؟ كمال مطلق ال يرد عليه نقص أبدا؛ وتوضيحا هلذا املعىن قد 

لشيء من النقص؛ فإذا نفي يطلق على الشيء الكمال املطلق ألن ذلك أغلب أوصافه مع أنه قد يعرتيه بعض ا



؛ وهنا النفي حصل هو النقص احملتمل يف هذا الكمال صار معناه: أنه كمال مطلق ال يعرتيه نقص بوجه من الوج

  )) . ال تأخذه سنة وال نوم بقوله: ((

   )). ال تأخذه سنة وال نوم وال يؤده حفظهما ومن فوائد اآلية الكرمية: إثبات الصفات السلبية؛ لقوله: ((

  )) . السموات وما في األرض ما فيله  ومن فوائدها أيضا: عموم ملك اهللا؛ لقوله: ((

)) من تقدمي اخلرب، من تقدمي  له ومن فوائدها أيضا : اختصاص اهللا تعاىل ذا امللك؛ لقوله: ال ما هو قوله: ((

احلصر، إذا قدم أفاد احلصر؛ ألن  )) أليش؟ ألن اخلرب حقه التأخري؛ فإذا قدم أفاد له ما في السموات اخلرب؛ ((

  عندنا قاعدة أنه إذا قدم ما حقه التأخري كان يف ذلك دليل على احلصر.

)) وأن السموات عدد؛ من أين يؤخذ أا  السموات واألرض ومن فوائدها: إثبات السموات واألرض؛ لقوله: ((

   آخر . عدد؟ من اجلمع السموات؛ أما كوا سبعا أو أقل أو أكثر فمن دليل

)) وهذا غري عموم  من ذا الذي يشفع عنده إال بإذنه ومن فوائد اآلية الكرمية: كمال سلطان اهللا؛ لقوله: ((

  امللك، يعين قوة السلطان ومتامه أشد من عموم امللك .

تة بإذنه ما )) وإال ملا صح االستثناء؛ لوال أن الشفاعة ثاب إال بإذنه ومنها: إثبات الشفاعة بإذن اهللا؛ لقوله: ((

من ذا الذي  صح االستثناء؛ معلوم وإال ال؟ نعم؛ لوال أن الشفاعة ثابتة بإذن اهللا ما صح االستثناء؛ لقال: ((

  )) علم بأا ثابتة بإذن اهللا سبحانه وتعاىل. إال بإذنه )) وبس؛ لكن ملا قال: (( يشفع عنده

)) وقد مر علينا يف التفسري أن اإلذن نوعان: كوين، وشرعي؛  إال بإذنه ومنها: إثبات اإلذن وهو األمر؛ لقوله: ((

     قل آهللا أذن لكم أم على اهللا وضربنا مثال لكل نوع ؛ فالشرعي مثل ؟ اإلذن الشرعي أيش مثاله ؟ ((

 )) أي ما مل يشرعه؛ أما إذنا قدريا فقد أذن فيه وهلذا شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به اهللا ))؛ (( تفترون

   )) . من ذا الذي يشفع عنده إال بإذنه شرع ووقع؛ اإلذن الكوين؟ مثل ؟ مثل هذه اآلية، هذا إذن كوين ((

))؛ وأنه عام يف املاضي  يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ومن فوائد اآلية الكرمية: إثبات علم اهللا؛ من قوله: ((

)) وهذا للماضي نعم؟ واضح؟  وما خلفهم لمستقبل؛ (()) وهذا ل ما بين أيديهم واحلاضر واملستقبل؛ لقوله: ((

  طيب.

)) إثبات عموم  يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم قدرية الغالة؛ لقوله: ((الومن فوائدها: الرد على القدرية الغالة، 

اخللق إال إذا العلم يرد عليهم ألن القدرية الغالة أنكروا علم اهللا بأفعال خلقه؛ وقالوا: إن اهللا ال يعلم أفعال 

   إذا وقعت علمها. موقعت؛ أما قبل ما يدري عنه



وفيها أيضا الرد على اخلوارج واملعتزلة؛ الرد على اخلوارج واملعتزلة يف إثبات الشفاعة؛ ألن اخلوارج واملعتزلة ينكرون 

فيها شفاعة؛ ألن  ، العامة اليت تكون للرسول ولغريه؛ وهي الشفاعة يف أهل املعاصي؛ يقولون ماالشفاعة العامة

خملد يف النار؛ وحنن اآلن نتكلم عن املعتزلة واخلوارج؛ مذهب الطائفتني أن فاعل  ...مذهبهم أن فاعل الكبرية

الكبرية خملد يف النار؛ الزاين إذا مات ومل يتب فهو خملد يف النار ولو كان يصلي ويصوم؛ لكن اختلفوا  هل هو  

صار عندهم من الشجاعة وهي شجاعة على احلق ال باحلق صار عندهم  كافر؟ أو ال مؤمن وال كافر؛ اخلوارج

شجاعة أن قالوا إن فاعل الكبرية كافر، قالوا: إن فاعل الكبرية كافر خارج من اإلسالم؛ وهؤالء تذبذبوا، من ال

ن فاعل الكبرية املعتزلة، جبنوا عن خمالفة أهل السنة وعن خمالفة اخلوارج؛ وقالوا سنجلس يف أثناء الطريق فنقول: إ

يف منزلة بني املنزلتني، ال نقول مؤمن وال نقول كافر؛ سافر من بلد إىل بلد لكن وقف يف عرض الطريق؛ خرج من 

اإلسالم لكن ما وصل إىل الكفر صار يف منزلة بني املنزلتني؛ هذا مذهب من؟ املعتزلة؛ لكن الكل اتفقوا أنه يف 

هذا الرأي نفوا الشفاعة وقالوا: إنه حمال أن يأذن اهللا ألحد أن يشفع يف  اآلخرة خملد يف النار؛ وهلذا بناء على

)) ترد عليهم وإال ال؟ ترد عليهم،  من ذا الذي يشفع عنده أهل الكبائر أبدا ألم خملدون؛ اآلية يف عمومها ((

   يف عمومها.

ال تدركه األبصار  مسعا وال بصرا؛((ومن فوائد اآلية الكرمية: أن اهللا عزوجل ال حياط به علما كما ال حياط به 

وال يحيطون بشيء من  )) كما يف سورة طه؛ وهنا قال: (( وال يحيطون به علما )) (( األبصار وهو يدرك

علمه إال مبا شاء؛ ما شاء أن حنيط به أحطنا به؛ مثال حنن بشيء من ))؛ فإذا حنن ال حنيط  علمه إال بما شاء

؟ ما أحطنا ا؛ ولكن أعلمنا علمنا أ هعلمنا إياها يف كتابه؛ لو ال أنأات اليت حنيط اآلن بأن اهللا موصوف بصف

  ؛ وإن كان بعض هذه الصفات يعلم بالعقل؛ لكن التفصيل ال يعلم إال بالشرع . هاا فعلمنا

إال ما علمنا به؛ من أين  ومن فوائد اآلية الكرمية: أننا ال نعلم شيئا عن خملوقاته، ما هو عن ذاته ـ عن خملوقاته

  )) على أحد الوجهني يف تفسريها حسب ما مر علينا . وال يحيطون بشيء من علمهنأخذ ؟ من قوله: (( 

ومن فوائد اآلية الكرمية: حترمي تكييف صفات اهللا، حترمي التكييف؛ وجهه؟ أننا ال نعلم ما أعلمنا اهللا بكيفية 

فاته فإذا مل يعلمنا ا فإذا ادعينا علمها فنحن كاذبون، فنحن كاذبون؛ ألن صفاته، مل يعلمنا اهللا تعاىل بكيفية ص

  )) . وال يحيطون بشيء من علمه إال بما شاء اهللا يقول: ((

يثبت عشان نناقشه كيف يستدل بذلك ال ))  من علمه وفيها أيضا: الرد على املعطلة؛ كيف ؟ الذين يقولون ((

  ؟ 

  معطلة ؟:الطالب



  :أيهالشيخ

  )) العليم (( :البالط

  ))  من علمه ؛ال ((:الشيخ

  ))؟  من علمه ((: الطالب

)) فيها رد على املعطلة؛ نفس اآلية هذه ما هو كل اآلية، هذه اجلملة  علمه وال يحيطون بشيء من ((: الشيخ

ذلك أم فيها رد على املعطلة؛ ألم يقولون مثال: إن اهللا ليس له يد حقيقية، ليس له يد حقيقية؛ فمعىن 

هم أن هذا ؤ ألن اهللا أثبت هذا لنفسه؛ فإدعا أحاطوا بنفي شيء من أيش؟ من صفاته؛ ولكنهم كذبوا يف ذلك؛

ال يليق باهللا، مثال أن اليد احلقيقية ال تليق باهللا،، أو الوجه احلقيقي ال يليق باهللا، أو العني ال تليق باهللا، وما أشبه 

ن العلم نوعان: إثبات ونفي؛ فال ميكن أن تنفي شيئا عن شيء إال بعلم  ذلك هذه دعوى باطلة؛ ألننا نقول: إ

 كما ال ميكن أن تثبت شيئا بشيء إال بعلم؛ فأنتم إذا نفيتم حقائق هذه الصفات فهاتوا برهانكم إن كنتم

من  ينفها الرسول يف حديث ه اليد وال يف آية من القرآن، وملاهللا عن نفس صادقني؛ ما عندهم برهان؛ مل ينف

  فيها؛ أين علمهم؟ فيها رد على املعطلة أيضا؟ننينفها السلف الصاحل؛ وهم يقولون األحاديث، ومل 

هل فيها رد على املمثلة ؟ نعم من باب أوىل؛ مادام فيها رد على املكيف فيها رد على املمثل من باب أوىل؛ 

  آيات أخرى أيضا مرت علينا .والتمثيل حمرم يف 

  )) . إال بما شاء إثبات مشيئة اهللا؛ لقوله: ((ومن فوائد اآلية: 

منها الرد على  ...)) فهمنا  يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم هل نأخذ منها الرد على القدرية املعتدلة ؟ ألن (( 

)) الرد على القدرية  وال يحيطون بشيء من علمه إال بما شاءالقدرية الغالة؛ لكن هل نأخذ من اآلية: (( 

  سامي ؟ نعم؛ كيف ذلك ؟املعتدلة 

  ينفون......:الطالب

  ؛ ال هم ينفون أفعال العبد :الشيخ

  ...)إال بما شاء: ( الطالب

  هو ظاهرال ما : الشيخ

  ...بالشيء من صفاتهاحاطة االنسان : الطالب

مما إحاطة اإلنسان بالشيء من صفاته، من صفات اإلنسان وهم يقولون إن اهللا تعاىل ال يشاء شيئا : الشيخ

   يتعلق باإلنسان ال إرادة وال مشيئة وال شيء أبدا؛ ففيها أيضا رد على القدرية املعتدلة.



  )) . وسع كرسيه السموات واألرض ومن فوائد اآلية الكرمية: عظم الكرسي؛ ((

مصنوعا من املصنوعات مثال ومنها: عظمة خالقه؛ ألن عظمة املخلوق يدل على عظمة اخلالق؛ وهلذا لو رأينا 

قويا قوي الصنعة أو جيد الرتكيب وما أشبه ذلك استدللنا به على أيش؟ على مهارة صانعه؛ إذا هذا الكرسي 

   العظيم نستدل به على عظمة خالقه؛ ألن الكرسي عظيم، وإال ال؟ طيب.

  ومن فوائدها: إثبات السموات وإثبات األرض؛ كذا يا خباري ؟ من أين تؤخذ ؟ 

  ...:لبالطا

  ال مرة ثانية باملناقشة؛ ويش هو مرة ثانية ما وصلناها ؟: الشيخ

  ....:الطالب

  طيب خري إن شاء اهللا .: الشيخ

ومن فوائدها: كفر من أنكر السموات؛ كيف ذلك؟ ألنه يستلزم تكذيب خرب اهللا؛ أما األرض فال أظن أحد 

هي ينكرها؛ لكن السماء أنكرها من أنكرها؛ وقالوا ما يف مسوات ما فوقنا فضاء ال اية له وال حدود نعم؟ وإمنا 

سواء اعتقده اإلنسان بنفسه وومهه أو بتقليد من ؛ وهذا الشك أنه كفر باهللا العظيم وجنوم وما أشبه ذلك مسدو 

   يقلده ممن يعظمهم فإن هذا كفر .

   )) . وال يؤده حفظهما : إثبات قوة اهللا؛ ((أيضا ومن فوائد اآلية الكرمية

ولقد  )) وهذه صفة سلبية فهي كقوله تعاىل: (( وال يؤده ومن فوائدها: انتفاء املشقة عنه عزوجل؛ لقوله: ((

  )) . في ستة أيام وما مسنا من لغوبوما بينهما سموات واألرض خلقنا ال

 يشق)) وهي ؟ العلم؟ ويش بعد ؟ الذي ما  وال يؤده حفظهما ومن فوائدها: إثبات ما تتضمنه هذه اجلملة ((

)) هذه اجلملة تدل على أيش؟ كون  ال يؤده حفظهما ((ال السؤال لألخ حفظ الشيء ويش يدل عليه ؟  هيلع

  اهللا يعين ما يشق عليه حفظ السموات واألرض ؟ 

  العلم والقدرة: الطالب

   والرمحة احلكمة والقوة .عمار صح؛ وغري ؟  العلم والقدرة: الشيخ

  حممد ؟ ومن فوائدها: أن السموات واألرض حتتاج إىل حفظ؛

  ))  وال يؤدهما ((: الطالب 



اهللا عزوجل وال يكرهه؛ وإال ال؟ وهل حتتاج إىل حفظ فعال  ثقليإذا البد هلما من حفظ وهذا احلفظ ال : الشيخ

ولوال  )) (( ولوال دفع اهللا الناس بعضهم ببعض لفسدت األرض ؟ نعم؛ لو ال حفظ اهللا عزوجل لفسدتا؛ ((

   )). فيها اسم اهللا كثيرادفع اهللا الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر اهللا 

  : كلهاالطالب

إن اهللا يمسك السموات واألرض أن تزوال ولئن زالتا  نعم كلها وال مسكت السموات إال بإذنه نعم ((: الشيخ

  )) . إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا

  نعم؟ . ومن فوائدها: إثبات علو اهللا، وهو العلي الذايت والصفايت أو الصفيت

بل هو يف كل مكان، يف كل مكان؛  ة؛ احللولية قالوا: إنه ليس بعالوفيها الرد على احللولية وعلى املعطلة النفا

وهو  واملعطلة النفاة قالوا: ال يوصف بعلو وال سفل وال ميني وال مشال وال اتصال وال انفصال؛ وهنا قال: ((

  )) .  العلي

  على الغري؛ من أين نأخذها؟  ومن فوائدها: التحذير من الطغيان

  )) العلي من ((: الطالب

فإن ( )) أيضا، منهما مجيعا؛ وهلذا قال اهللا تعاىل يف سورة نساء: ( العظيم ومن (( )) العلي(( : من الشيخ

؛ )) فإذا كنت متعاليا يف نفسك فاذكر علو اهللا عزوجل أطعنكم فال تبغوا عليهن سبيال إن اهللا كان عليا كبيرا

  يف نفسك فاذكر عظمة اهللا؛ إذا كنت كبريا يف نفسك فاذكر كربياء اهللا عزوجل .عظيما إذا كنت 

  . )) العظيم ومن فوائد اآلية الكرمية: إثبات العظمة هللا؛ لقوله: ((

ومنها: إثبات صفة كمال حصلت باجتماع الوصفني ومها العلو والعظمة؛ فإن هذا أيضا باجتماعهما يكون 

   أكمل؛ وإن كانت كل صفات اهللا كاملة لكن هذا أبلغ .فيهما صفة 

  ...:الطالب

)) أن امللك هللا عزوجل؛ ذكرناها هذا  له ما في السموات وما في األرض يستفاد من قول اهللا تعاىل: ((: الشيخ

؟ طيب .فيتفرع على ذلك: أن ال نتصرف يف ملكه إال مبا يرضاه؛ وإال ال؟ أن ال نتصرف يف ملكه إال مبا يرضاه؛ 

أن يكون مستندا جيب وعليه فيكون يف هذه اآلية إشارة إىل أن احلكم الشرعي بني الناس والفصل بني الناس 

هللا باوأن اعتماد اإلنسان على حكم املخلوقني والقوانني الوضعية نوع من اإلشراك  على أيش؟ على حكم اهللا؛

  عزوجل؛ ألن امللك هللا عزوجل.



ويستفاد منها أيضا: أن الرضا بقضاء اهللا عزوجل وقدره؛ ألنك إذا علمت أن الشيء هللا سبحانه وتعاىل قلت: 

ا يفعل وهم يسألون؛ وهلذا كان يف تعزية الرسول هذا تصرف مالك يف ملكه فله أن يفعل ما يشاء، ال يسأل عم

) فيكون فيها أيضا  بأجل مسمى هإن هللا ما أخذ وله ما أبقى وكل شيء عند صلى اهللا عليه وسلم البنته: (

   نعم وليد  .تسلية اإلنسان على املصائب ورضاه بقضاء اهللا وقدره 

  ؟...: الطالب

وبالعكس، كل معطل ممثل وكل ممثل معطل؛ سبحان اهللا مجع لى زين؛ ألن كل ممثل معطل؛ وعكس : بالشيخ

  كذا كل معطل ممثل وكل ممثل معطل  ضني هذا؛ أي نعميبني النق

  : مفهومالطالب

  طيب أين املفهوم ؟ : الشيخ

  ألنه ما عطل إال بعد أن مثلكل معطل ممثل :الطالب

ميكن غريك يقول الثاين أوضح وهو كل ممثل معطل؛ الواقع أن كل معطل ممثل؛ ألن املعطل إمنا  زين : الشيخ

)) ظن أا تفيد  لما خلقت بيدي (( عطل بناء على ومهه أن النصوص تستلزم التمثيل؛ فهو ظن أن قوله تعاىل:

 ثبات يد حقيقية يقتضي التمثيل أنالتمثيل؛ فبناء على هذا الوهم الباطل عطل وقال ليس له يد حقيقية؛ ألن إ

كماله مثله بالناقص وإال ال؟ ألنه إذا مل يكن له من  يضا هو ممثل؛ ألنه إذا عطل اهللا للخلق؛ كذلك أ كون مماثالي

  نشرح التايل إن شاء اهللا بعد األذانيد صار مماثال ملن ليس له يد؛ فهو إذا ممثل.

وعطل ثانيا مث هذا التعطيل فيه، هذا التعطيل نفسه فيه متثيل ألنه  كل ممثل معطل وكل معطل ممثل؛ فإنه مثل أوال

اهللا لنفسه فهي كمال؛ فقد هذا الكمال نقص؛ فإذا نفينا هذه  امثله بالناقص؛ ألنه الحظ ألن كل صفة أثبته

  صفة عن اهللا معناه وصفناه بالنقصال

الواجب، عطل اهللا من كماله الواجب له؛  طيب كل ممثل معطل صح؟ نعم؛ أوال هذا املمثل عطل اهللا من كماله 

كيف ذلك؟ ألنه إذا مثل الكامل بالناقص صار الكامل ناقصا صح وإال ال؟ بل إذا قارن بينهما صار أوهم 

  النقص كما قيل :

  ألم  تر  أن  السيف  ينقص  قدره           إذا قيل  إن السيف  أمضى  من  العصا    

يب عن جدي عن جد أيب وعن جد جدي وهكذا سيف عظيم؛ ويش هو ما قال واهللا عندي سيف ورثته عن أ

 يزيدشاء اهللا؟ قال: أمضى من العصا؛ ويش يصري قدره يف نفسك ؟ ما هو ينقص فقط بل ينزل إىل األرض ما 

  شيئا أبدا؛ إذا تشبيه الكامل بالناقص جيعله ناقصا هذه واحدة



لما  : ((تعاىل ثانيا: أنه عطل نفس النص الذي أثبت به الصفة؛ فمثال إذا قال: يد اهللا كيد اإلنسان لقوله 

)) وأنا ال أفهم من هذا اخلطاب إال ما أفهمه مبقتضى اللسان العريب واليد معلومة لنا مثال؛ نقول  خلقت بيدي

فات املخلوقني؛ فإذا جعلته داال على صفة له: عطلت النص؛ ألن النص ال ميكن أن يدل على صفة متاثل ص

  معناها احلقيقي متاثل صفات املخلوقني فقد عطلت النص، عطلته عن

)) وهو يقول: بل مثله  ليس كمثله شيء الثالث: أنه عطل كل نص يدل على نفي املماثلة؛ فاهللا يقول: (( 

ة صح؛ حينئذ صار كل ممثل معطال يدل على نفي املماثل صل كل نص يدل على املماثلة، كل نشيء؛ إذا عط

  واهللا أعلم .

  فائدة...؟بقيت :الطالب

  ما هي؟: الشيخ

   تفرد اهللا باأللوهية :الطالب

 باأللوهية؛ خلوها سبقك ا عكاشةهلنا عنها يف اآلية تفرد اهللا ذأي نعم صحيح تفرد اهللا باأللوهية هذه : الشيخ

   ما حضر ياسر من أمحد مشرف...غري حاضر....اعطنا اإلعراب 

وأنا منا المسلمون  )) هذا التقسيم؛ فأما (( فصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى(( 

  )) هذه ؟  ا القاسطون فمن أسلمنوم

  )) وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا ((:الطالب

  كيف؟  : الشيخ

  ...:الطالب

   فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما  اصربوا (()) طيب يا إخوان  وأنا منا المسلمون (( : الشيخ

توكيد ألن قول اإلنسان: أما  )) القاسطون فكانوا رط وجواب ((ش)) هذا تقسيم؛ شرط ألن فيها  القاسطون

؟ ما كان صفة عند  حرفزيد فقائم وأما عمرو فقاعد أوكد من قوله: زيد قائم وعمرو قاعد، عرفت ؟ كم صار 

التأخر يكون حاال عند التقدم هذه القاعدة؛ ألن الصفة ما تقدم املوصوف لكن ما كان صفة عند التأخر يكون 

))؛ حطبا كائنا، كائنا جلهنم، فكانوا حطبا   حطبا حاال عند التقدم؛ وعليك تكون متعلقة مبحذوف حاال من ((

  كائنا جلهنم؛ هذا األصل.

  ...:الطالب



؛ ضمري مذكر مفرد للغائب؛ أو يقدر ضمري حبسب ...أيهم ؟ العجمة؛ ال املعروف العجمة هذا الذي : الشيخ

   السياق نعم.

  انتبه أسألك اآلن هل ما بعدها فعلها وشرطها موجودان أو معدومان ؟ 

  موجودان؟: الطالب

مجاعة خلوه يفكر؛ بالنسبة  هل مها موجودان أو معدومان؟ شرطها وجواا ؟ ال تعلمونه يا: موجودان الشيخ 

  لآلية اليت معنا هل شرطها وجواا موجودان أم ال ؟

  الظاهر موجودان :الطالب

إذا الظاهر أم استقاموا على الطريقة وأسقاهم اهللا املاء الغدق كذا؟ كذا وإال ال؟ هذا  الظاهر موجودان : الشيخ

  املعىن عندك ؟ 

  ال: الطالب

  أيش املعىن ؟: الشيخ

  ))  لو استقاموا على الطريقة ألسقيناهم ماء غدقا قال اهللا: (( :الطالب

يعين اآلن ما استقاموا؟ ال ما استقاموا؛ طيب إذا ))  لو استقاموا على الطريقة ألسقيناهم ماء غدقا(( : الشيخ

اليت للوجود قي القسم الثالث هذا؟ ويش تقولون صحيح ؟ حنن ذكرنا لكم إن فيه احلروف بحرف امتناع لوجود 

امتناع  و العدم أو االمتناع تقامست الوجود واالمتناع منها حرف وجود لوجود، حرف امتناع المتناع، حرف

  لوجود فهمتم؟ أي نعم.

  )) فعل ماضي ؟ استقاموا ((:امتناع المتناع والطالب

  )) استقاموا ما مسعنا أن فعال ماضي يكون (( )) فعل ماض استقاموا(( : ال الشيخ

  استقام :الطالب

  ذاا نعم :الشيخ

  فعل ماضي :الطالب

  ملاذا؟  :الشيخ 

  التصاله بضمري الرفع املتحرك وهو الواو:الطالب

  التصاله بضمري الرفع املتحرك وهو الواو  :الشيخ

  :بواو اجلماعة الطالب



  بواو اجلماعة صح متام؛  :الشيخ

   وعالمة جره الكسرة الظاهرة والالم للتعليلاسم جمرور بعلى ))  طريقة وعلى حرف جر؛ (( :الطالب

  طيب أين خرب أن ؟  :الشيخ

  لتعليليقول الالم لاجلملة؛ :الطالب

)) قف هذا حد عندك اآلن،  على الطريقة )) ؟ ال ما وصلناها ما وصل، ما وصلناها؛ (( ألسقيناهم (( :الشيخ

  أين خرب أن؟

  )) لو استقاموا على الطريقة اجلملة (( :الطالب

  من أين اجلملة ؟  :الشيخ

  يعين لو :الطالب

  من لو ؟ وشرطها وجواا؟   :الشيخ

  يعين خرب أن:الطالب

  صح. ...خرب أن   :الشيخ

  )) ؟  ألسقيناهم أي أشعار ابن مالك جتيبه ؟ زين؛ يال يا أمحد ؟ ال من عندك عند أمحد ((...

  ....:الطالب

  ما مسعنا أن أسقينا فعل ماضي ؟   :الشيخ

  أسقى فعل ماضي : الطالب

  ؛ املتحرك نعم؛ أسقى فعل ماضي :الشيخ

  ....:الطالب

مفعول به ثالث؛ دقيقة يا مجاعة النقاش مع واحد؛ مفعول به ثالث؛ أيه إذا مفعول به أول، مفعول أول  :الشيخ 

  اإلعراب؟)) ويش حملها من  ألسقيناهم ألسقينا؛ وامليم؟ امليم هنا؛ أليش؟ ألسقى؛ طيب اجلملة ((

  ...:الطالب

  )) ؟ لنفتنهم فيه صح.عبد الرمحن؟ ((  :الشيخ

  نفتنهم  ...: الالم لالطالب



  بل مثله شيء؛ إذا عطل كل نص يدل على نفي املماثلة؛ حينئذ صار كل ممثل معطال واهللا أعلم.

  يف آية الكرسي وأخذنا فوائدها؛ كلها؟ نعم؛ طيب. ناقشناأعوذ باهللا من الشيطان الرجيم. سبق أن 

فيها فوائد أيضا تظهر للمتأمل غري الذي أخذناه من قبل وينبغي أن يتأمل اإلنسان فيها أكثر؛ ألن فيها فوائد 

   سنحت على البال أكثر مما أخذناها .

  )) ال إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي يقول اهللا عزوجل: ((

))  في الدين (( )) امسها؛ و إكراه عمل إن؛ و(( )) ال نافية للجنس تعمل ال إكراه في الدين أوال اإلعراب ((

)) أي متيز؛ واجلملة هنا ترتبط مبا قبلها يف املعىن يف  تبين )) (( قد تبين الرشد من الغي خربها؛ وقوله: ((

  التعليل أي أا كالتعليل ملا سبق.

    فقدوما ا؛ مجلة:(( ز )) فعل الشرط جم يكفر )) من شرطية؛ و(( فمن يكفر بالطاغوت وقوله: (( 

)) جواب للشرط؛ واقرتنت الفاء جبواب الشرط ألنه ال يصلح أن يكون شرطا؛ وابن مالك رمحه اهللا  استمسك

  يقول يف األلفية:

  شرطا إلن أو غيرها لم ينجعل     واقرن بفاء حتما جوابا لو جعل           

ن اجلواب بالفاء؛ وقد مر علينا بيت ذكرت فيه اجلمل فهنا قد لو أنك قلت: إن قد ما يصح؛ وهلذا وجب اقرتا

  اليت تقرتن بالفاء إذا كانت جوابا للشرط يقرأه علينا األخ مصطفى ؟

  "وقد وبلن وبالتنفيس  اسمية طلبية وبجامد   وبما "    

  " وبما وبقد وبلن وبالتنفيس- هينكم هذه األشياءلال ت -  وبما"   

)) إعراا كما سبق بأن ال نافية للجنس وانفصام امسها؛ وهلا اجلار   انفصام لهاال  طيب هذه قد.وقوله: (( 

   وارور خربها.

)) وهذه اجلملة كما نشاهد نفي؛ لكن هل هي مبعىن  ال إكراه في الدين باملعاين فيقول اهللا عزوجل: (( مث نبدأ 

: إا مبعىن النهي؛ أي ال تكرهوا أحدا على دين اهللا؛ وعلى هذا القول قيل: إا النهي؟ أو أا خرب حمض ؟ فقيل

منسوخة؛ وقيل: بل خمصوصة؛ قيل إا منسوخة بآيات اجلهاد؛ وقيل خمصوصة بآيات اجلزية؛ والذين قالوا بأا 

عىن النهي؛ أما إذا خمصوصة اختلفوا هل هي عامة؟ أو يف أهل الكتاب فقط ؟ هذا على القول بأن النفي هنا مب

    قلنا: بأن النفي خرب حمض، أي أن اهللا خيرب بأنه لن يكره أحد على الدين ألنه سيدخل الدين خمتارا بدليل قوله: 

)) فاألمر واضح؛ واإلنسان مىت نظر يف الدين نظرة فاحص بعلم وعدل فإنه سيختار  قد تبين الرشد من الغي ((

على هذا فيكون خرب حمضا، مفاده أن الناس لن يدخلوا يف دين اهللا تعاىل الدين دين اإلسالم دون غريه؛ و 



مكرهني؛ بل سيدخلون خمتارين؛ ألن الرشد بني والغي بني؛ وكل إنسان عاقل فإنه سوف يكون يف الرشد دون 

اللة الغي؛ ألن هذا هو مقتضى العقل ومقتضى الفطرة؛ أي األمرين أوىل؟ الظاهر أن الثاين أوىل؛ ألنه يدل د

دين اإلسالمي دين الفطرة الذي ال ميكن أن خيتاره أحد على وجه اإلكراه؛ بل ال خيتاره إال وهو الناصعة على أن 

  منقاد له مقتنع به.

أما على األول فقلت لكم: إن العلماء اختلفوا هل اآلية منسوخة؛ أو حمكمة؛ أو هي خمصوصة؛ وعلى القول 

و عام؛ والذي يظهر من األدلة على القول بأا للنهي أا خمصوصة بالتخصيص هل هو خاص بأهل الكتاب؟ أ

قاتلوا الذين ال يؤمنون باهللا  ألن اإلنسان؛ ألن غري املسلمني جمربون على اإلسالم أو بذل اجلزية أو املقاتلة ((

ب حتى يعطوا وال باليوم اآلخر وال يحرمون ما حرم اهللا ورسوله وال يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتا

))؛ عرفتم؟ ؛ وما هو دين احلق؟ الذي بعث به الرسول عليه الصالة والسالم كما  الجزية عن يد وهم صاغرون

))؛ وإمنا نبهت على ذلك لئال يقول أهل الكتاب  هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق قال تعاىل: ((

  الرسول عليه الصالة والسالم.إم على حق؛ وليسوا على حق بل هم على باطل بعد أن بعث 

بذل اجلزية والبد؛ طيب إذا نقول: اآلية عامة لكنها خمصوصة، أي أننا نقول: أكرهوا الكفار على اإلسالم أو 

فإن أبوا فإم يقاتلون؛ وهكذا كان النيب عليه الصالة والسالم إذا أمر أمريا على جيش أو سرية أمره ذه اخلصال 

بوا فاجلزية؛ فإن أبوا فالقتال والبد؛ ألن الكافر مهما كان إذا بقي على كفره فسيكون ضد الثالث؛ اإلسالم فإن أ

اإلسالم بقدر ما يستطيع؛ وال تظن أن كافرا يكون سلما لإلسالم أبدا إال خوفا من اإلسالم؛ وإال فإنه سيسعى  

وتعاىل قال إم أعداء لنا؛ كل جهده على إخراج الناس من النور إىل الظلمات مهما كان؛ ألن اهللا سبحانه 

  والعدو ال ميكن أن يسعى لصديقه خبري أبدا ما عاش .

سيدخله خمتارا إذا نظر فيه بعدل بل طيب أما على القول الثاين وهو أن هذا الدين ال ميكن أن يدخله أحد كارها 

يء فقال العقل ليته مل يأمر وعلم، إذا نظر فيه بعدل وعلم فإنه لن خيتار غريه؛ فهذا الدين اإلسالمي ما أمر بش

  به، وال ى عن شيء فقال العقل ليته مل ينه عنه.

  )) اإلكراه مبعىن اإلرغام على الشيء. ال إكراه وقوله: ((

مل اآلية معىن ثالثا وهو أن هذا الدين عفا عما يفعله اإلنسان مكرها؛ وأن معىن تفإن قلت: أال ميكن أن حت 

  دين نعم ؟اآلية: ال أثر لإلكراه يف ال

   )) . قد تبين الرشد من الغي فاجلواب: هذا وإن كان حيتمله اللفظ من بعد لكن ما بعده مينعه وهو قوله: ((



)) الدين يطلق على العمل ويطلق على اجلزاء، يطلق على العمل وعلى اجلزاء؛ أما إطالقه  في الدين وقوله: ((

))؛ وأما إن الدين عند اهللا اإلسالم  ))؛ (( اإلسالم ديناورضيت لكم  على العمل ففي مثل قوله تعاىل: ((

)) أي يوم اجلزاء؛  وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين ((إطالقه على اجلزاء فمثل قوله تعاىل: 

إال املراد به أيش؟ اجلزاء و  )) ال إكراه في الدين وهنا (( وقد قيل: كما تدين تدان؛ يعين كما تعمل جتازى؛

ل هنا ااإلسالم ؟ دين اإلسالم بالشك؛ ف عمل؟ العمل، املراد به العمل؛ مث هل املراد به كل دين ؟ أو دينال

   .للعهد الذهين، للعهد الذهين يعين الدين املفهوم عندكم أيها املؤمنون وهو دين اإلسالم

؛ وكلما جاءت من بعد تبني  متيز)) هنا ضمنت معىن  تبين )) ((قد تبين الرشد من الغي  وقوله عزوجل: ((

تميز؛ ألن تبني من حيث املدلول املطلق أو من حيث مطلق املدلول إمنا تدل على الوضوح، الفإا مضمنة معىن 

تدل على الوضوح؛ تبني الصبح، تبني األمر وما أشبه ذلك أي اتضح؛ لكن عندما تأيت من فإا تضمن معىن 

  التميز أي متيز هذا من هذا .

ولكن اهللا حبب إليكم اإليمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان  اهللا تعاىل: (( قال

))؛ فالرشد هنا مبعىن حسن املسلك وحسن التصرف؛ أن اإلنسان يتصرف تصرفا حيمد  أولئك هم الراشدون

سوء املسلك؛ بأن يسلك النجاة؛ وأما الغي فهو ضد الرشد وهو  ه؛ وذلك بأن يسلك الطريق الذي بهعلي

اإلنسان ما ال حيمد عليه ال يف الدنيا وال يف اآلخرة هذا هو الغي؛ مباذا تبني؟ تبني الرشد من الغي بعدة طرق؛ 

أوال بالكتاب؛ فإن اهللا سبحانه وتعاىل فرق يف هذا الكتاب العظيم بني احلق والباطل والصالح والفساد والرشد 

)) كل شيء؛ فهذا من أقوى طرق البيان؛ تبني أيضا بسنة النيب  تبيانا لكل شيءونزلنا عليك الكتاب  والغي ((

لفاظه اليت تشكل ففسرت أ هبينت القرآن ووضحترسول عليه الصالة والسالم لى اهللا عليه وسلم؛ فإن سنة الص

 إشار يه من تكميالت يكون القرآننص؛ وكذلك وضحت جممالته ومبهماته؛ وكذلك بينت ما فوال تعرف إال ب

)) فهذا  وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون إليها وتكملها السنة؛ قال اهللا تعاىل: ((

  أيضا من طرق البيان، بيان الرشد من الغي؛ 

ة الطريق الثالث: هدي النيب عليه الصالة والسالم وسلوكه يف عبادته ومعاملته ودعوته؛ فإنه ذه الطريق العظيم

  حسن اإلسالم وتبني الرشد من الغيتبني للكفار وغري الكفار 

الرشد من الغي سلوك اخللفاء الراشدون رضي اهللا عنهم، خلفاء الراشدون ويف مقدمتهم به الطريق الرابع مما تبني  

اخللفاء األربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلى؛ فإن بطريقتهم بان اإلسالم واتضح؛ وكذلك من كان يف عصرهم 

يف عهد علي بن من الصحابة على سبيل اجلملة ال التفصيل فإنه قد تبني بسلوكهم الرشد من الغي؛ وإن كان 



طالب رضي اهللا عنه وكثري من خالفة عثمان دخل يف الدين من دخل فحصل ما حصل من الفنت؛ لكن الشك 

إن عصورهم خري عصور؛ هذه الطرق األربع تبني فيها الرشد من الغي؛ فمن دخل يف الدين يف ذلك الوقت فقد 

   .بل على األصح من هذا الباب ؛دخل من هذه النافذة

 ؛والرمح؛ هذا إمنا يقوله أعداء اإلسالم ، إن الدين انتشر بالسيفومل يصب من قال: إن الدين انتشر بالسيف 

يريدون أن جيعلوا املسلمني أمة مستعمرة قهرت بالغلبة ال مبا هي عليه من الدين واألخالق؛ ولذلك من تأمل 

  .ذلك اإلسالم الذي هو الرشد الذين دخلوا يف دين اإلسالم عرف أم إمنا دخلوا عن رغبة يف

  إذا كانت هذه األربعة هي الطرق فلننظر اآلن هل لدينا يف هذا العصر طريق يتبني به الرشد من الغي؟ 

  : نعمالطالب

  ما هو؟ :الشيخ 

  : الكتاب والسنة الطالب

؛ ليس عليه؟ أبدالكن هل حنن حقيقة ألقينا الكتاب والسنة بني يدي الناس على ما هم  ؛الكتاب والسنة: الشيخ

ب الناس إليه؛ أكثر ما يدعوا بعض الدعاة الكفار من الناحية اليت يسموا الناحية ذهناك تفسري واضح للقرآن جي

غري العلمية البحتة كعلم الفلك وعلم التشريح وما أشبه ذلك؛ واحلقيقة نعم أنا ال أنكر هذه الطريقة وال أقول إا 

لكين أريد أن يدخل الناس أو يدعى الناس من جهة أخرى، من جهة عبودية اهللا جمدية هي جمدية ونافع بالشك؛ 

عزوجل وحترير القلب من عبودية كل خملوق؛ حىت يكون اإلنسان موحدا هللا عزوجل قبل أن يكون معظما آلياته 

وحترير القلب اليت أو دعها هذا الكون؛ لذلك لو أننا عرضنا اإلسالم معرضا صحيحا بإفراد العبودية هللا عزوجل 

من عبودية أي خملوق؛ من عبودية النفس، عبودية الشيطان، وعبودية اإلنسان لكان هذا هو احلقيقة املعرض 

الصحيح الذي يعلق القلب مبن؟ باهللا عزوجل؛ لكن عندما نعرض هذه اآليات الكونية اليت يسموا العلمية، 

ة ما هو علم الطبيعة؛ علم الطبيعة ال ننكر أن يكون والعلم احلقيقي الذي جيب أن يكون علما هو علم الشريع

علما لكنه علم قاصر بالنسبة إىل علم الشريعة؛ وهلذا حق بأهل العلم علم الشريعة أن يسمى هم أهل العلم؛ وأن 

ة من احلكم البالغ اال يطلق العلم إال على علم الشريعة؛ أقول إننا إذا نظرنا إىل علم الطبيعة وما أودع اهللا فيه

؛ لكن هذا غري كاف، هذا غري  ا بة وهي حتقيق الربوبية وتوحيد الر والقدر الباهرة فإننا نظرنا من زاوية ناقص

كاف؛ فالبد من أن ننظر إىل الزاوية األخرى اليت جاءت ا الرسل؛ وهي العبودية واأللوهية ألا هي األصل؛ 

لكنه ال يعبده ماذا يستفيد؟ ماذا يستفيد إذا عرف قدرة وماذا ينفع اإلنسان إذا اعرتف بأن هناك خالقا حكيما 

اهللا الباهرة وحكمته البالغة مبا ركب من طبائع البشر وفيما خلق يف أجسامهم من دقائق املخلوق وكذلك يف 



ما خلق نفسه وال جاء صدفة؛ البد له من خالق عظيم قادر سلفي ماذا يفيد؟ نعم هذا صحيح الكون العلوي وال

صار ضارا عليك، صار ضرر هذا العلم أكرب من نفعه؛  هما يكفي هذا؛ إذا أقررت بذلك ومل تعبد حكيم؛ لكن

ت إىل ئفأنا أقول يف الواقع أن طرق تبني الرشد اآلن بالنسبة للمسلمني ضعيفة جدا؛ ما بينوا الرشد للناس؛ إ

الرشد؛   عن ةوغريب ةالرشد ؟ بعيد من ةريبقمن الرشد؟ وإال  ةيف األسواق ويش جتده؟ بعيداآلن معاملة الناس 

تتبع النساء بكذب، خيانة، حلف كاذب، كلمات نابية حىت يف األسواق؛ إيت مثال يف شذوذ بعض الناس 

ومغازلتهن واالفتتان ن هذا أيضا شذوذ عظيم؛ يعين من يرضى كما جاء يف مسند أمحد من يرضى أن أحدا 

كنت ال ترضى أن يفعل بأهلك ملاذا تفعله بأهل الناس؟ أي يفعل بأهله هذا؟ ال أحد يرضى؛ طيب كيف إذا  

فرق، أليس هذا انتكاس؟ أقول أليس هذا انتكاسا ؟ بلى انتكاس عظيم؛ وهل هذا رشد؟ أبدا؛ فنحن إذا عرضنا 

 الدين اإلسالمي ذا العرض أعتقد أننا مل نبني للناس بأفعالنا الرشد من الغي؛ ما قيمة كلمة تقال يف حمفلللناس 

ى اإلسالم ا ويبني أوامر اإلسالم؛ ولكنك إذا طلعت من هذا املسجد أو من هذا احملفل أو يف مسجد ويثىن عل

عند عتبة هذا املكان جتد ما يناقض هذا القول؛ ويش القيمة؟ اآلن أناس كفار قد يكونون متهيئني للدخول يف و 

ا إم يبقون على كفرهم مع إخالصهم يف عملهم وقالو  اإلسالم لكن إذا نظروا إىل معاملة املسلمني امشأزوا

  خري من أن يكونوا كهؤالء املسلمني؛ فاآلن بيان طرق الرشد كم قلنا؟  الدنيوي

  أربعة:الطالب

كلها كانت متوفرة يف عهد النيب عليه الصالة والسالم وخلفاء الراشدين؛ لكن مع األسف مع طول الزمن : الشيخ

مة؛ ولكن املشكل كل امنها؛ الكتاب والسنة واحلمد هللا باقية وستبقى إىل يوم القيوبعد العهد انطمست كثري 

املشكل هو العمل، العمل التطبيقي الذي يتبني به رشد اإلسالم من غيه هذا هو الذي ننشده اآلن، ونناشد 

الغي ويتميز به؛ أما إخواننا طلبة العلم أن حيرصوا بقدر اإلمكان على نشر هذا الرشد العظيم الذي يتبني به من 

حىت يكون  أن نأيت هنا حنضر ونقرأ هذا طيب الشك لكن جيب أن نطبق هذا عمليا يف أنفسنا ودعوة يف غرينا؛

قوا أن الناس إذا قاموا على علم صحيح، إذا قاموا على علم صحيح فإن العلم الصحيح للعلم فائدة وأثر قائم؛ وث

أن نبني طلبة العلم يدورون العلم نعم؟ ؛ هلذا جيب علينا حنن  يئونحمبب للنفوس، حمبب للنفوس هم بأنفسهم جي

للناس بقدر املستطاع الرشد من الغي؛ الصدق والكذب، األول رشد والثاين غي؛ الوفاء والغدر؟ األول رشد 

ألول والثاين غي؛ األمانة واخليانة؛ األول رشد والثاين غي؛ أخذ احلق كامال من الناس والتفريط يف حقوقهم ا

غي هذا؟ األول عدل ال بأس إنك تأخذ حقك من الناس كامال ما يقال لك ال؛ لكن كونك  هرشد؟ أو كل

ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم  (( حق الناستبخس تأخذ حقك كامال و 



 )) وفسرنا كلمة:  الرشد ة (()) فسرنا اآلن كلم تبين الرشد من الغي طيب (( )) نعم؟ أو وزنوهم يخسرون

   .وقد علمتم أن موقع اجلملة مما قبلها تعليلية يف املعىن...)) وبينا طرق متييز الرشد من الغي الغي ((

  )) فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن باهللا فقد استمسك بالعروة الوثقى النفصام لهاقال تعاىل: (( 

)) الكفر يف اللغة مأخوذ من السرت، مأخوذ من السرت ومنه مسي  من يكفر بالطاغوت هذا أيضا رشد وغي؛ ((

  الكفرة وأظن ياسر يعرف الكفرة؟ 

   زراع: الطالب

...بعد ايش ؟أنت من أهل جند ما يسمى عند العامة بالكافور؛كلكم ياسر اليوم. الكفرة ال الكفرة  : الشيخ

)) كم يسرت الثمر  والنخل ذات األكمامم (( ما تعرفون النخل إذا أطلع أول ما يطلع ؟ ما يف كِ  تعرف هذا

يسمى هذا كفرة كذا؟ ألنه ساتر؛ فالكفر يف األصل مأخوذ من السرت ألن اإلنسان الكافر سرت نعمة اهللا عليه؛ 

)) والكفر بالطاغوت هو جحد الطاغوت وإنكاره، جحده وإنكاره حبيث  فمن يكفر الطاغوت فهنا يقول: ((

  ال.ال يقبل منه صرفا وال عد

فما هو الطاغوت ؟ الطاغوت فسره ابن القيم رمحه اهللا بتفسري شامل وأصله من الطغيان وهو جماوزة احلد قال اهللا 

)) أي زاد، زاد عن احلد؛ ألن املاء الذي أغرق اهللا فيه  إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية تعاىل: ((

ل: قاقيم رمحه اهللا البال؛ فالطغيان هو الزيادة؛ ابن الكفار بنوح جتاوز احلد حىت وصل إىل ما فوق قمم اجل

الطاغوت: كل ما جتاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع؛ من معبود أو متبوع أو مطاع؛ كل ما جتاوز 

 :به العبد حده من معبود؛ فاألصنام إذا طواغيت؛ ألن اإلنسان جتاوز به حده يف العبادة من معبود؛ متبوع

مطاع األمراء الذين أو األحبار والرهبان؛ ألن اإلنسان جتاوز م احلد يف حتليل ما حرم اهللا أو حترمي ما أحل اهللا؛ 

أي نعم أو يأمرون بسلطتهم التنفيذية ما هي بسلطتهم التشريعية؛ العلماء بسلطة الشرع واألمراء بسلطة النفوذ 

هم فهو قد عبد الطاغوت؛ إذا من يكفر بالطاغوت يعين من كفر التنفيذ؛ فهؤالء ثالثة؛ كل شخص جتاوز احلد في

األصنام صح؟ دقيقة من كفر باألصنام؛ من يكفر بالطاغوت من كفر بأحبار ورهبان السوء صح؟ من يكفر ب

طيب إذا هذا الكفر بالطاغوت؛ الكفر مبا  بالطاغوت من كفر بأمراء السوء الذين يأمرون مبعصية اهللا كذا؟ نعم

دون اهللا؛ الكفر بكل عامل سوء يأمر خبالف شرع اهللا؛ الكفر بكل أمري سوء يلزم خبالف شرع اهللا عبد من 

   .عزوجل؛ هذا الطاغوت؛ الذي يكفر ذا وال يكفي الكفر؛ ألن الكفر ختلي وعدم والبد من إجياد

)) اإلميان باهللا يتضمن أربعة  يكفر )) يؤمن باهللا؛ يؤمن باجلزم عطفا على قوله: ((ويؤمن باهللا  اإلجياد قوله: (( 

  البد من هذا  ؛أمور: اإلميان بوجوده؛ واإلميان بألوهيته؛ واإلميان بربوبيته؛ واإلميان بأمسائه وصفاته



اإلميان بأمسائه وصفاته؛ البد و اإلميان بألوهيته؛ اإلميان بربوبيته؛ و اإلميان باهللا يتضمن أربعة أمور: اإلميان بوجوده؛

واإلذعان  ؛؛ اإلميان بوجوده وربوبيته وألوهيته وأمسائه وصفاته؛ إميانا يستلزم القبول واإلذعان؛ القبول للخربهمن هذ

مرين؛ أربعة أمور ألمستلزمة  ،للطلب، واإلذعان للطلب سواء كان أمرا أو يا؛ فصار اإلميان مركبا من أربعة أمور

مستلزما للقبول واإلذعان؛  ما هي؟ اإلميان بوجود اهللا، وربوبيته، وألوهيته، وأمسائه وصفاته؛ ويكون هذا اإلميان

  فعال للمأمور وتركا للمحظور.ب لاخلرب وتصديقه واإلذعان للطقبول 

مث اعلم أن قولنا اإلميان بوجود اهللا وربوبيته وألوهيته وأمسائه وصفاته املراد اإلميان بانفراده ذه األشياء ربوبية  

واأللوهية واألمساء والصفات وبالوجود الواجب؛ فهو سبحانه وتعاىل منفرد ذا بأنه واجب الوجود ورب وإله وذو 

  عظيمة؛ هذا اإلميان باهللا صفاتأمساء و 

 ؛فالذي يؤمن بوجود اهللا وبربوبية اهللا ويشرك مع اهللا غريه فليس مبؤمن باهللا حىت إنه قال مبأل فيه إنه مؤمن باهللا 

تؤمن باهللا، لو آمنت به ما أشركت به نعم؟ ألنك ما كفرت بالطاغوت البد من الكفر بالطاغوت واإلميان  قلنا مل

  .باهللا عزوجل

من باهللا بوجوده وبربوبيته وألوهيته دون أمسائه وصفاته فإنه مل يؤمن باهللا، مل يؤمن باهللا وهم على درجات؛ لو آ 

  .قد يصل جحده إىل الكفر وقد يكون دون ذلك

طيب من آمن باهللا بوجوده وربوبيته وألوهيته وأمسائه وصفاته لكن كذب خربا واحدا من أخباره؟ فهو كافر، كافر  

  ن؛ قلنا كذبت كيف تؤمن باهللا عزوجل ربا ومع ذلك تكذب أخباره.لو قال: مؤم

؛ لكنه مل يذعن فهذا مل يؤمن باهللا إال أم على درجات؛ قد يكون ترك اإلذعان كفرا وقد يكون لو مل يكذب

من يكفر  شرتط اهللا تعاىل شرطني: ((ادون ذلك على حسب ما تقتضيه األدلة الشرعية؛ لكن شف اآلن 

))؛ اإلجياب:  فمن يكفر بالطاغوت )) بدأ بالسلب قبل اإلجياب؛ ويش هو السلب؟ (( ويؤمن باهللابالطاغوت 

الفرش على مكان شوك املكان أوال مث افرش؛ لو أراد اإلنسان  )) ألن التنقية قبل التحلية؛ نق ويؤمن باهللا ((

قه أوال مث افرش نعم؟ نقه أوال مث وما أشبه ذلك يصلح وإال ما يصلح؟ ما يصلح؛ ويش يقول؟ ن اءومسامري وحصب

اهللا؛ فخل أوال مث حل ثانيا؛ افرش؛ فهنا اكفر أوال بالطاغوت وبعد أن خيلوا قلبك من الطاغوت ضع فيه اإلميان ب

التحلية يعين وضع احللي لو أراد اإلنسان  ترى ما حتلية املاء، عبارة مشهورة عند العلماء: التحلية قبل التخلية؛ ويف

وكلها أشياء يعين خميفة وضع عليها حلي يصلح هذا؟ ما يصلح؛ ويش  غمصته وقامت من النوم وكلها حيلي امرأ

   .وبعدين حط احللينفسها يقول؟ خلها تغسل أوال تنظف 



فقد استمسك  )) اجلواب؟ اجلواب الذي هو النتيجة احلتمية: (( فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن باهللا طيب (( 

)) ومل يقل: فقد متسك نعم؟  فقد استمسك اهللا العظيم البالغة العظيمة (( )) سبحان بالعروة الوثقى

)) يعين معناه اشتد  استمسك (( استمسك أبلغ ألن زيادة املبىن تدل على زيادة املعىن غالبا ما هو دائما؛

فإن  متسكه؛ مث إا تشعر بأن هناك هلكة، هلكة؛ تناول اإلنسان هذه العروة مث استمسك ا وهو كذلك؛

         )) فهنا  وما أبرئ نفسي إن النفس ألمارة بالسوء إال ما رحم ربياألصل هلك إال من عصم اهللا (( 

)) تدل على شدة التمسك وعلى أن هناك شيئا حياول اخلالص منه حىت وصل إىل هذه العروة؛  استمسك ((

ياء كثرية من هذا املثال إمنا هي املقبض طل وأشسمثال، عروة ال قبريشيء، عروة اإلوالعروة يف األصل مقبض ال

)) مؤنث أوثق وهو مأخوذ من أين؟ من الثقة اليت هي  الوثقى الذي يقبض اإلنسان عليه هذه العروة؛ ((

يقانا كامال ا ابه مبعىن أنه إذا متسك ا أيقن الطمأنينة على الشيء أي بالعروة اليت هي أشد ما يطمئن اإلنسان

خوفا من الغرق ولكن هل هو واثق؟ ما هو واثق؛ خيشى أن  سان رمبا يتمسك بالرشامباذا؟ بالنجاة؛ ألن اإلن

)) يعين تأنيث أوثق اليت هي أوثق ما  الوثقى (( ينفلت من يده خيشى أن ينقطع ما هو على ثقة؛ لكن هنا قال:

صاف؛ استمساك؛ عروة وثقى؛ ثالثا: ال انفصام هلا؛ يعين )) شف ثالثة أو  ال انفصام لها يكون؛ مث مع ذلك ((

قع يعين ال ميكن أن تنفصل؛ العروة قد يال ميكن أن تنفصل؛ وهلذا أتى بال النافية للجنس الذي ال ميكن أن 

       ؛ لكن هذه العروة ال تنفصم ؛ ميكن مع ثقل احلمل تنفصممتكون وثقى لكن ميكن مع طول الزمن تنفص

)) أبدا ؛ إذا من استمسك ا فهو ناج وال حمالة؛ فما أيسر األمر ختل مث حتل  الوثقى ال انفصام لها بالعروة ((

بشيء تطمئن إليه النفس وترضى به وتقبله؛ مث النتيجة أن تنجوا ذه العروة اليت استمسكت ا؛ استمسك؛ 

يستمسك به أي ال حيصل له  وقلت لكم استمسك أبلغ من متسك؛ ألن اإلنسان قد يتمسك بالشيء لكن ال

)) هذا الوصف الثالث أي أنه آمن من أيش؟ من  ال انفصام لها اإلمساك بذلك؛ خبالف استمسك؛ وقوله: ((

   االنفصام وهو االنقطاع.

 )) ختم اآلية بذلك حتذيرا من وجه وتبشريا من وجه؛ حتذيرا من أين؟ من واهللا سميع عليم مث قال تعاىل: ((

املخالفة؛ وتبشريا يف املوافقة؛ أي إذا وافقت فلن يضيع عملك فإن اهللا مسيع عليم؛ وإن خالفت فلن خيفى عملك 

  ....على اهللا ألن اهللا مسيع عليم؛ ومر علينا كثريا أن العلماء رمحهم اهللا

اهللا؛ وكل اسم من أمساء )) نعيد ما نكرره دائما من أن مسيع اسم من أمساء  واهللا سميع عليم قال اهللا تعاىل: ((

اهللا متضمن لصفة واحدة أو أكثر؛ البد أن يتضمن صفة أو أكثر من صفة؛ وقد مر علينا غري بعيد أن اسم احلي 

متضمن للحياة اليت دلت عليها مادة احلي ولغريها من الصفات الكاملة؛ وقلنا احلي القيوم تستوعبان مجيع أمساء 



السم األعظم؛ فكل اسم؛ قاعدة كل اسم من أمساء اهللا فهو متضمن لصفة أو اهللا احلسىن؛ وهلذا كانت االسم ا

أكثر؛ وليس كل صفة تتضمن امسا واضح؟ فمثال: جاء ربك، هذه صفة؛ هل يلزم أن نقول: من أمساء اهللا اجلائي 

الكالم يف  )) ال يلزم أن، أو ال جيوز أن نقول من أمسائه املتكلم بناء ثبوت صفة كلم اهللا موسى تكليما ؟ ((

  رئيسيني؛ مبعىن اإلجابةقسمني  على تضمن صفة وهي السمع؛ السمع يقول العلماء: إن حقه؛ لكن مسيع نقول

مسموع الصوت وإن خفى؛ وهذا أيضا يراد به التأييد وتارة يراد به التهديد وتارة يراد به بيان إحاطة مسع اهللا بكل 

شيء؛ هذا السمع الذي مبعىن إدراك املسموع؛ تارة يراد به التأييد، وتارة يراد به التهديد، وتارة يراد به بيان إحاطة 

)) يراد به؟ يراد به التأييد، يعين مع  إنني معكما أسمع وأرى ىل: ((مسع اهللا تعاىل بكل شيء؛ ففي قوله تعا

)) يراد به  لقد سمع اهللا قول الذين قالوا إن اهللا فقير ونحن أغنياء إثبات السمع يراد به التأييد؛ ويف قوله: ((

أنا  هذه يعين (()) للتهديد؛ وتارة، للتهديد  أم يحسبون أنا ال نسمع سرهم ونجواهم بلى التهديد؛ وكذلك ((

))؛ وتارة يراد به بيان إحاطة علم اهللا بكل مسموع مثل:  نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون ال

))؛ ورمبا يقال أيضا كل ما جاء اسم مسيع  لقد سمع اهللا قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى اهللا(( 

   ك.لفهي دالة متضمنة لذ

   القسم الثاين الرئيسي من أقسام السمع فهو مبعىن االستجابة؛ ومنه قوله تعاىل عن ابراهيم:أما النوع الثاين، أو 

)) مسيع الدعاء يعين جميب الدعاء؛ ألنه ليس املقصود التوسل بسمع اهللا للدعاء بدون  إن ربي لسميع الدعاء ((

 ذا الداعي؛ قالوا ومنه قول املصلي: إجابته؛ بل املقصود التوسل بكونه جل وعلى جميبا للدعاء أن جييب دعاء ه

) يعين استجاب ملن محده؛ وهل بني هذين القسمني منافاة ؟ ليس بينهما منافاة؛ ألن  سمع اهللا لمن حمده (

هذا لشيء وهذا لشيء؛ والتنايف إمنا يكون إذا وقع املعنيان على شيء واحد ال ميكن اجلمع بينهما؛ وذا تبني أن 

قسمني؛ مسع مبعىن إدراك املسموع يعين إدراك األصوات وإن خفيت؛ ومسع مبعىن االستجابة، مسع اهللا ينقسم إىل 

   استجابة الدعاء؛ واألول تارة يراد به التهديد وتارة يراد به التأييد وتارة يراد به بيان اإلحاطة نعم.

بحانه وتعاىل اليت هي من أوسع ، من أمساء اهللا س)) فهو أيضا من أمساء اهللا سبحانه وتعاىل عليم وأما قوله: ((

))  لتعلموا أن اهللا على كل شيء قدير وأن اهللا قد أحاط بكل شيء علما األمساء كما قال اهللا تعاىل: ((

والعلم قال العلماء إنه اإلحاطة بالشيء على وجه جمزوم به مطابق لواقعه، هذا هو العلم؛ يعين إدراك الشيء على 

بقا، جازما مطابقا، هذا هو العلم؛ فمن مل يدرك الشيء فهو جاهل به؛ ومن أدركه إدراكا جازما مطا عليه ما هو

غري عامل والشك غري علم؛  فيه؛ ومن أدركه غري جازم به فهو شاك  على خالف ما هو عليه فهو أيضا جاهل به

وحاضر ومستقبل،  فاهللا عزوجل يعلم األشياء كلها دقيقها وجليلها، ما يتعلق بفعله وبفعل العباد، وما هو ماض



علمها عند ربي في كتاب ال يضل ربي  )) وقال تعاىل: (( يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم قال اهللا تعاىل: ((

   )) ما مضى . وال ينسى )) ال جيهل ما يستقبل؛ (( ال يضل )) (( وال ينسى

به والزائغ عنه؛ فمن أجل ذلك كان أن فيها حتدثا عن الدين واملستمسك  وهمناسبة ختم اآلية باالمسني الكرميني 

من أنسب ما ختتم به هذين االمسني؛ ألن من علم أن اهللا مسيع بأقواله عليم بأحواله فماذا خيتار لنفسه ؟ خيتار 

، خيتار الرشد ألنه يعلم أن اهللا يسمعه إن تكلم؛ ويعلمه على أي حال كان؛ وحيذر لنفسه الرشد ويتجنب الغي

 يسمعه ويعلمه على أي حال كان وخيشى عقاب اهللا؛ فهو يف حال رشده يؤمل اخلري من الغي ألنه يعلم أن اهللا

   ربه لعلمه حباله ومسعه ملقاله؛ ويف حال الغي خيشى من ربه فيدع الغي.

فوائد هذه اآلية هل أنتم يعين حصرمت فوائد آية يف أما فوائد اآلية الكرمية ففيها فوائد كثرية وال أدري قبل أن أبدأ 

  لكرسي ؟ ا

  نعم: الطالب

   كم بلغت ؟: الشيخ 

  اثنني وأربعني: الطالب

 هلا شرحها صارت ميكن ضافأيضا ي حصلو ة واملسائية فإذا مجعت فوائدها يقرءوا يف األوراد الصباحي: الشيخ 

  تأيت ميكن ورقتني أو ثالث ورقات

  أكثر من ثنتني؟ :الطالب

  : أكثر من ثنتنيالشيخ

  وثالثني ورقة  مخس :الطالب

   نقول مخس وثالثني مما جاءت به السنة  ! ما خيالفمخس وثالثني ورقة :الشيخ

فوائد اآلية الكرمية: أنه جيب على علماء املسلمني أن يبينوا للناس الرشد من الغي؛ ألن هذا التعليل كأنه أمر  ومن

مستقر يف الدين اإلسالمي؛ ومن الذي يتمكن من بيان الرشد من الغي؟ العلماء؛ وعلى فيجب على العلماء أن 

  يبينوا للناس الرشد من الغي حىت ال يكون ألحد حجة.

بعد إيمانه إال  من من كفر باهللا ستفاد من اآلية انتفاء حكم اإلكراه عن املكره ؟ املذكور يف قوله تعاىل: ((وهل ي

)) فإن هذا التعليل ال  الغي قد تبين الرشد من بذلك لكن يبعده قوله: (( بلق)) ؟ قلنا إنه رمبا يكون  من أكره

  يناسب هذا املعىن .



ذكر؛ ألن املقام مقام حصر؛ ويدل لومن فوائد اآلية الكرمية: أنه ليس هناك إال رشد وغي؛ إذ لو كان هناك ثالث 

   )) . فماذا بعد الحق إال الضالل هلذا قوله تعاىل: ((

  فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن ؛ لقوله: ((ركومن فوائد اآلية الكرمية: أنه ال يتم اإلخالص إال بنفي مجيع الش

  فمن آمن باهللا ومل يكفر بالطاغوت مل يتم إميانه . )) باهللا

  فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن  ومن فوائد اآلية الكرمية: أن كل ما عبد من دون اهللا فهو طاغوت؛ لقوله: ((

كفر بالطاغوت قسيما أليش؟ لإلميان باهللا؛ وقسيم الشيء غري ال)) وجه هذا أنه سبحانه وتعاىل جعل  باهللا

  ء منفصل عنه .الشي

      هل يستفاد من هذا أنه ال جيتمع يف القلب كفر وإميان ؟ نشوف ويش جواب الشرط ؟ هل جواب الشرط

))  استمسك بالعروة الوثقىقد ف ))؟ (( استمسك بالعروة الوثقىقد ف )) أو جواب الشرط (( فهو مؤمن ((

قلبه إميان وكفر؛ ألن اجلواب ليس هو ليس أنه ال  هذا اجلواب؛ إذا ما نستفيد أن اإلنسان ال ميكن أن يكون يف

إميان وكفر؛ وهذا  يكون مؤمنا بل اجلواب أنه استمسك بالعروة الوثقى؛ وعلى هذا فيمكن أن يكون يف اإلنسان

الذي هو مذهب أهل السنة واجلماعة؛ لكن من أراد االستمساك بالعروة الوثقى فليكفر بالطاغوت؛ االستمساك 

  ميكن أن يسقط أو ينفصل . يعين معناه ال

   فقد استمسك بالعروة  من فوائد اآلية الكرمية: أنه ال جناة إال بالكفر بالطاغوت واإلميان باهللا؛ لقوله: ((

  )) . الوثقى

ومن فوائدها أيضا: أن األعمال تتفاضل؛ من أين تؤخذ؟ كيف ؟ من اسم التفضيل؛ ألن التفضيل يقتضي 

ليبلوكم أيكم أحسن  أن األعمال تتفاضل بنص القرآن والسنة، قال اهللا تعاىل: ((مفضال ومفضال عليه؛ والشك 

)) وأحسن اسم تفضيل؛ فهذا دليل على أن األعمال تتفاضل باحلسن؛ وسئل النيب صلى اهللا عليه وسلم:  عمال

ما تقرب  ( ) وقال سبحانه وتعاىل يف احلديث القدسي: أي األعمال أحب إلى اهللا قال: الصالة على وقتها (

)؛ فإذا كانت تتفاضل األعمال فهل يلزم من تفاضلها تفاضل  إلى عبدي بشيء أحب إلى مما افترضته عليه

   .العامل ؟ أي نعم يلزم منها تفاضل العامل، كلما كان العمل أفضل كان العامل أفضل

  :األعمال بأي شيء يكون؟ بعدة أمورطيب تفاضل 

؛ حبسب املكان؛ حبسب الكيفية واملتابعة؛ حبسب اإلخالص هللا هو الوقت أوال: حبسب العامل؛ حبسب الزمان 

  عزوجل؛ حبسب اجلنس أو النوع؛ ويش باقي عندنا؟ القدر هل يكون فيه تفاضل هذا؛ 

  : املتابعةالطالب



  كيفية هي املتابعةالقلناها : الشيخ

  : القدرالطالب

أوال: حبسب العامل، حبسب ع مساللللمرة الثانية رمبا يعود لنا  هي الكمية هي القدر؛ طيب اآلن نعود : الشيخ

ال تسبوا أصحابي فو الذي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد  العامل مثاله قول النيب صلى اهللا عليه وسلم: (

  ) نعم؟ هذا حبسب العامل. ذهبا ما بلغ مد أحدهم وال نصيفه

فل هذا اجلنس، كل فريضة أفضل من النفل من نوعها، كل حبسب العمل جنسه ونوعه؛ فالفرائض أفضل من النوا 

  فريضة فهي أفضل من النفل من نوعها؛ ففريضة الصالة أفضل من أيش؟ من سنة الصالة.

  ختتلف أيضا حبسب النوع؛ فالصالة أفضل من الزكاة، والزكاة أفضل من الصوم؛ هذا باعتبار النوع .

ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى اهللا  صلى اهللا عليه وسلم: (الثالث: باعتبار الزمان دليله قول النيب 

   ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى اهللا من هذه األيام ( رح توضأ  ..) من هذه األيام العشرة

  ) . ومن صام يوما في سبيل اهللا بعد اهللا وجهه عن النار سبعين خريفا ( ) العشرة 

  ) . صالة في مسجدي هذا خير من ألف صالة فيما عداه إال المسجد الحرام : (طيب حبسب املكان دليله

حبسب الكيفية يعين معىن أن كيفية العبادة تكون أفضل من كيفية أخرى؛ كاخلشوع يف الصالة مثال، قال اهللا 

تحبون اهللا قل إن كنتم  (( )) وقال اهللا تعاىل:  قد أفلح المؤمنون الذين هم في صالتهم خاشعون تعاىل: ((

))؛ فكلما كان اإلنسان للرسول أتبع كان عمله أفضل؛ ألننا ذكرنا القاعدة وهي: أن  فاتبعوني يحببكم اهللا

أتبع يف عبادته كانت عبادته يقوى حبسب قوة ذلك الوصف واضح؟ إذا كلما كان اإلنسان  احلكم املعلق بوصف

   .طيب نعم أفضل 

 



ما يكون، من أهم ما يكون التفاضل حبسب اإلخالص؛ فالعمل إذا دخل فيه  أهمطيب اإلخالص؛ وهذا من 

فمن كان يرجوا لقاء  الرياء الشك أنه ينقص نقصانا كثريا عن العمل الذي ليس فيه رياء، قال اهللا عزوجل: ((
قارنه الشرك من أوله بطل كما يف احلديث ))؛ بل إنه إذا  ربه فليعمل عمال صالحا وال يشرك بعبادة ربه أحدا

  ). أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عمال أشرك فيه معي غيري تركته وشركه القدسي: (

طيب ما نقول باعتبار احلال ؟ الكمية ما يعترب باحلقيقة يعترب زيادة كمية ما هو بزيادة فضل يف شيء يتعلق بنفس 

  يف زيادة اإلميان.الفعل؛ لكن الكمية ذكرنا ذلك أظن 

طيب اعتبار احلال: العبادة يف زمن اإلعراض والغفلة أفضل من العبادة يف زمن اإلقبال؛ وهلذا كانت أيام الصرب  

للعامل فيها أجرب مخسني من أين؟ من الصحابة رضي اهللا عنهم، أجر مخسني من الصحابة؛ ملاذا ؟ لكثرة 

  حدا يساعده ويعينه بل رمبا ال جيد إال من يتهكم به ويسخر به .اإلعراض عن اهللا عزوجل وعن دينه؛ فال جيد أ

  ؟...:الطالب

  ال هذه يف احلال؛ ألنه ما هو خمتص بزمن دون زمن.: الشيخ

رمبا أيضا نقول: وتتفاضل ومن تفاضلها باعتبار احلال أن العفة من الشاب أفضل من العفة من الشيخ،  طيب

  شوف الذي جبانبك ملاذا؟ يعين عفة الشاب أفضل من عفة الشيخ؛ ملاذا؟

  ألن شهوة الشاب أقوى:الطالب

قوى من الداعي بالنسبة من شهوة الشيخ فالداعي إىل عدم العفة يف حقه أألن شهوة الشاب أقوى : الشيخ 

للشيخ؛ وهلذا كانت عقوبة الشيخ الزاين أكثر أو أشد من عقوبة الشاب؛ هذا أيضا من تفاضل األعمال حبسب 

الفضل ؟ سبعة ؟ حنن دخلنا هذه يف احلال وأنتم مصرون على أنه يكون  سبابحال اإلنسان؛ فكم اآلن أ

    التفاضل أيضا بكثرة العدد لكن نعم؟

))؛ وحيتمل أن يكون  وهو الغفور الودود ذوا العرش المجيد اخلرب جيوز تعدده كما يف قوله تعاىل: ((ثانيا أن 

  حاال يعين حال كونه خمرجا من الظلمات إىل النور.

؛ مبتدأ))  الذين كفروا )) (( هم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلماتؤ والذين كفروا أوليا وقوله: (( 

الثاين وخربه خرب  بتدأثاين؛ واجلملة من امل بتدأامل)) خرب  والطاغوت ثاين؛ و(( مبتدأآخر،  بتدأم))  همؤ أوليا و((

       )) حال من هم الطاغوت يخرجونهمؤ أوليا )) نقول يف إعراا ؟ (( يخرجونهم األول؛ وقوله: (( بتدأامل

وخرب  مبتدأ))  وهم فيها خالدون وخرب أيضا؛ (( مبتدأ))  أولئك أصحاب النار ))؛ وقوله: (( الطاغوت ((

   .أيضا



املتويل الناصر، املتويل ألمورهم،  :)) والويل معناه اهللا ولي الذين آمنوا يف هذه اآلية الكرمية يقول اهللا عزوجل: ((

باملعىن اخلاص )) هذه والية خاصة؛ ألن اهللا تعاىل ويل كل أحد؛ لكن  ولي الذين آمنوا الناصر هلم؛ وقوله: ((

حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم ال يفرطون ثم ردوا إلى اهللا  واليته باملؤمنني؛ قال اهللا تعاىل: ((
)) هذه الوالية العامة تشمل املؤمن والكافر فإن كل أحد يتواله اهللا تعاىل مبقتضى ربوبيته؛ أما هذه  موالهم الحق

؛  قرار؛ وقيل: إنه اإل تصديقالقيل: إنه   ؟ اإلميان يف اللغة )) ما هو اإلميان نواالذين آم فوالية خاصة؛ وقوله: ((

؛ ألنك تقول: صدقت زيدا؛ يتعدى حبرف اجلرفاإلميان  ما؛ ألن التصديق يتعدى بنفسه؛ وأ وهذا هو األقرب

ا الكلمة األخرى؛ ولكنك ما تقول: آمنت زيدا؛ والكلمة إذا كانت مبعىن الكلمة فالبد أن تتعدى مبا تتعدى 

وإذا كانت متعدية بنفسها تتعدي بنفسها أو حبرف اجلر تعدت حبرف اجلر؛ وأيضا فإنه يقال: آمن بكذا كما 

يقال: أقر بكذا؛ لكن مع ذلك ميكن أن يقول قائل: إن التصديق أيضا يتعدى بالباء فيقال: صدقت بكذا قال 

كن الفرق أن األول وأن صدق يتعدى بنفسها. . غري ))؛ ل والذي جاء بالصدق وصدق به اهللا تعاىل: ((

اإلميان. .بل هو أخص، وأخص من اإلميان يف اللغة إذ أنه إقرار أو تصديق مستلزم للقبول واإلذعان؛ للقبول يف 

اخلرب وكذلك يف األحكام؛ واإلذعان االنقياد هلا؛ فيشمل االعتقاد بالقلب والقول باللسان والعمل باجلوارح كل 

ن اإلميان؛ وذكرنا فيما مر األدلة الدالة على ذلك؛ فمن األدلة الدالة على أن اإلميان يشمل االعتقاد هذا م

) وهذه عقيدة القلب؛ والدليل  اإليمان أن تؤمن باهللا ومالئكته . . . القلب قول النيب صلى اهللا عليه وسلم: (ب

اإليمان بضع وسبعون شعبة  يه الصالة والسالم: (القول باللسان والعمل باألركان؛ قول النيب عل على أنه يشمل
)؛ فإذا   وأدناها إماطة األذى عن الطريق والحياء شعبة من اإليمان وهذا قول؛ ( ) أعالها قول ال إله إال اهللا

كلما مر عليك اإلميان يف القرآن والسنة فاملراد به اإلقرار املستلزم أيش؟ للقبول واإلذعان؛ فيشمل هذه األشياء 

الثالثة: االعتقاد بالقلب؛ والقول باللسان؛ والعمل باألركان؛ وبعضهم قال: عمل القلب، يشمل عمل القلب 

من  هه كل هذؤ وهو صحيح أيضا؛ وعمل القلب هو حمبته وإرادته وكراهته وبغضه وما أشبه ذلك، وخوفه ورجا

   أعمال القلب.

)) أي ظلمات هي؟ هل هي  من الظلمات يخرجهم )) (( يخرجهم من الظلمات إلى النور وقوله: (( 

الظلمات احلسية مبعىن أن خيرج اإلنسان من احلجرة املظلمة إىل الدهليز املضيء؟ ال؛ لكن املراد بالظلمات 

ظلمات اجلهل وظلمات الكفر وظلمات املعاصي، كل هذه ظلمات؛ اجلهل الشك أنه ظلمات، قال اهللا تعاىل: 

))  كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها  لنا له نورا يمشي به في الناسأو من كان ميتا فأحييناه وجع ((

)) وهذا هو النور املبني هو  يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا وقال تعاىل: ((



العلم، هذا نور العلم؛ نور اإلميان أيضا إن اإلنسان إذا شرح اهللا صدره لإلميان استنار قلبه باإلميان  وهو نورالقرآن 

سه وظنه وختمينه وهو ما يسمى بالفراسة؛ وهلذا جاء دحىت إنه من املؤمنني من يظهر ذلك أي نور إميانه على ح

ياء ختفى  يف قلب اإلنسان قد يهتدي به إىل أشنور الذي يقذفه اهللال) ألن  اتقوا فراسة المؤمن يف احلديث: (

ما أمامه؛ الثالث نور؟ نور اهلداية والعدل الذي مقابل لظلمات الفسق؛ ألن الفسق  ضيءعلى غريه كأنه سراج ي

إن الرجل إذا أذنب ذنبا نكت في قلبه  كما قال النيب عليه الصالة والسالم: (  ةعاصي يكون ظلماملالذي هو 
ذه السوداء توجب ظالم القلب؛ فالظلمات إذا ثالثة نعم؟ أو ثالث: ظلمة اجلهل؛ ويش بعد؟ ) ه نكتة سوداء

وظلمة الكفر ؛ وظلمة املعاصي؛ والنور يقابل ذلك، يقابل ظلمة اجلهل نور العلم، وظلمة الكفر اإلميان؛ وظلمة 

اهللا ثم استقاموا تتنزل عليهم  إن الذين قالوا ربنا ر العدل واالستقامة؛ وهلذا قال اهللا تعاىل: ((نو الفسق 
) ملا قال له الرجل يا رسول اهللا قل يل  قل آمنت باهللا ثم استقم )) وقال النيب عليه الصالة والسالم: (المالئكة 

    قل آمنت باهللا ثم( يف اإلسالم قوال ال أسأل عنه أحدا غريك؛ يعين كن قاطعا لكل سؤال للناس؛ قال: 
   .) استقم

  األول والثاين بالرتتيب؛ هنا قال: الرتتيبنيفرق بني  )) جتدون اآلن هم الطاغوتؤ والذين كفروا أوليا وقوله: ((

)) ألن هذا االسم  اهللا ولي الذين آمنوا )) ومل يقل: الذين آمنوا وليهم اهللا؛ بل قال: (( اهللا ولي الذين آمنوا ((

هذا واحد؛ خبالف ما لو قال: الذين آمنوا وليهم اهللا؛ الكرمي إذا ورد على القلب أوال استبشر به، استبشر به 

))؛  اهللا ولي الذين آمنوا بتقدمي ذكر اسم اهللا عزوجل، (( التربك)) يفيد  اهللا ولي الذين آمنوا ثانيا: أنه ((

 ثالث: إظهار املنة على هؤالء بأن اهللا تعاىل هو الذي امنت عليهم أوال فأخرجهم من الظلمات إىل النور؛ لكن

أولياء الذين كفروا؛ لكنه  )) لو ساق اجلملة الثانية على سياق األوىل لقال: والطاغوت والذين كفروا هنا قال: ((

ني هكذا؛ قالوا واحلكمة من ذلك لئال جيعل الطاغوت يف مقابلة اسم اهللا؛ ألنه لو كانت اجلملتان متوازنت قلمل ي

  لكانت الطاغوت مقابل اسم اهللا

   أهون وأحقر من أن يبدأ به ويقدم وتثانيا: أن الطاغ 

ثالثا: أن هؤالء الكفار يالمون على توليهم الطاغوت هم الذين بدءوا واختاروا الطاغوت على االستقامة، اختاروا 

     ؛ فكانت البداءة م أوىل؛ بءوا مباذا؟ مبا يوجب القدح والعيالطاغوت على االستقامة فصار هم الذين بد

سواء كان كفرهم باهللا أو برسوله أو مبالئكته أو به ) كفروا مبن ؟ كفروا بكل من جيب اإلميان ) الذين كفروا ((

        قال:  ك)) وهنا همؤ أوليا )) وهنا قال: (( الطاغوت هم ؤ الذين كفروا أوليا باليوم اآلخر أو بالقدر؛ ((

)) والفرق واضح؛ ألن الطواغيت كثريون ودعاة الضالل كثريون؛ وأما اهللا عزوجل فهو ويل واحد؛ مث قال:  ولي ((



)) والطاغوت سبق لنا أنه اسم جامع لكل ما جتاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو  هم الطاغوتؤ أوليا ((

الء هم الذين يضل م من يضل من الناس؛ ؛ معبود كالصنم، أو متبوع كالعلماء، أو مطاع كاألمراء؛ وهؤ مطاع

هم ؤ والذين كفروا أوليا ))؛ قال: (( اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون اهللا والمسيح ابن مريم ((
)) هنا كلمة طاغوت قلنا فيما سبق إنه مشتق من الطغيان والتاء فيها؟ التاء فيها للمبالغة   الطاغوت يخرجونهم

  .وفهامة وما أشبهها؛ وعلى هذا فالواو يف آخر الكلمةكاملبالغة يف عالمة 

)) فالطاغوت إذا  هم الطاغوت يخرجونهمؤ أوليا )) عرب باجلمع ألنه قال: (( من النور يخرجونهم وقوله: (( 

للمبتدأ األول وهو قوله:  نس ومراعاةاجل)) مجع باعتبار اسم  يخرجونهم اسم جنس يشمل كل طاغية؛ و((

  )) همؤ أوليا (( املبتدأ الثاين ما هو األول املبتدأ الثاين هو)) همؤ أوليا((

)) استشكل؛  يخرجونهم من النور إلى الظلمات )) قوله: (( يخرجونهم من النور إلى الظلمات وقوله: ((

افر ألن ظاهره أن املراد بالذين كفروا الذين آمنوا أوال؛ فدخلوا يف النور مث كفروا فخرجوا منه؛ مع أنه يشمل الك

  األصلي الذي مل يكن آمن من قبل؛ فما هو اجلواب عن ذلك؟

  ) كل مولود يولد على الفطرة(  :الطالب
كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو  هذا اجلواب، دل عليه قوله عليه الصالة والسالم: ( :الشيخ

ا يوجب الكفر فيكفر؛ )؛ فعليه أصل والدة اإلنسان على الفطرة والنور؛ لكن يطرأ عليه م ينصرانه أو يمجسانه

والنور الذي معه  . . .إذا قيل: إا يف املؤمن املرتد مثل الكافر املرتد واضح؛ لكن الكافر األصلي ...هذه واحدة؛

وما يكون لنا أن نعود فيها قد افترينا  (قد ينقدح بذهنه أو بنفسه من حمبة اخلري رمبا لكن قال اهللا عن شعيب: (
)) مع أن شعيبا والذين أمنوا معه مل يكن على ملتهم  على اهللا كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا اهللا منها

خصوصا شعيب ألن الرسل ما أشركوا باهللا؛ فاملعىن أم خيرجوم ألم كانوا على استعداد، على استعداد من 

  .م أخرجوهم وأزالوا ذلك االستعداد كما قال وليد؛ ولكنهاهلداية

؛ أو نقول إن  أخرجوا كما هو ظاهر اللفظ فعندنا اآلن ثالثة أوجه: إما أن يراد ذا من كانوا على اإلميان أوال مث 

كانوا الفطرة السليمة وعلى اإلميان مث أخرجوهم؛ أو يقال: إم أخرجوهم ألم  على هذا باعتبار أيش؟ الفطرة، 

يف النور  يدخلواأنفسهم بذلك ولكنهم يسيطرون عليهم حىت ال  ...على استعداد للقبول، على استعداد للقبول

)) مجع الظلمات وأفراد النور سبق أيضا الكالم عليه؛  يخرجونهم من النور إلى الظلمات ؛ قال: ((من األصل

   متعددة .ألن النور طريق احلق وهو واحد والظلمات طريق الباطل وهي 



)) الصاحب هو املالزم بالشيء؛ فال يسمى  أولئك أصحاب )) (( أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ((

صاحبا إال املالزم إال صاحبا واحدا، من؟ فإن أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم تطلق صحبة الرسول عليه 

ذلك؛ وهذا من خصائص النيب صلى اهللا عليه الصالة والسالم على من اجتمع به مؤمنا به ولو حلظة ومات على 

وسلم؛ وإال فمن اجتمع به وفارقه ما يسمى صاحب؛ فأصحاب النار هم أهلها أي مالزمون هلا؛ وعلى هذا 

         مبتدأ))  هم )) (( هم فيها خالدون فيكون فيه اإلشارة إىل خلودهم فيها كما قال تأكيدا لذلك: ((

)) قدم إلفادة احلصر ومراعاة الفواصل يعين لفائدة معنوية  خالدون متعلق بـ(())  فيها )) و(( خالدون و((

    ...لفظية وفائدة

  )) اهللا ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. . . قال اهللا تعاىل: ((

اهللا ولي الذين  (( يستفاد من هذه اآلية عدة فوائد أوال: فضيلة اإلميان وأنه حتصل به والية اهللا عزوجل؛ لقوله: 
  )) . آمنوا

ثانيا: إثبات الوالية هللا عزوجل؛ أي أنه سبحانه وتعاىل يتوىل عباده؛ ولكن هل العباد يتولونه؟ اجلواب نعم يتولونه، 

لدينه أي ننصر دينه  )) لكن تولينا هللا عزوجل هو تول اهللا ورسوله والذين آمنوا ومن يتول قال اهللا تعاىل: ((

)) أي من جيعل اهللا  اهللا ورسوله ومن يتول بذل فيه أنفسنا وأموالنا؛ وحيتمل أن معىن قوله: ((ه ونونكابح دون

  وليا له، واملعىن واحد .

؟ أن من فوائد اإلميان األخمن فوائد اآلية الكرمية: أن من مثرات اإلميان هداية اهللا للمؤمن؛ تؤخذ من أين مكان 

  هداية اهللا للمؤمن ؟

  )) يخرجهم من الظلمات إلى النور (( من قوله:: الطالب 

وقد سبق لنا معىن الظلمات وأا ظلمات اجلهل  ))يخرجهم من الظلمات إلى النور من قوله: (( : الشيخ 

   والكفر والفسوق نعم.

هم الطواغيت سواء كانوا متبوعني أو معبودين أو مطاعني؛ ألن ؤ ومن فوائد اآلية الكرمية: أن الكافرين أوليا

القيم رمحه اهللا  من معبود أو متبوع أو مطاع كما حد ذلك ابن هلطغيان وهو ما جتاوز به العبد حدالطاغوت من ا

اهللا  اهللا عزوجل من الذين كفروا؛ يؤخذ من املنطوق واملفهوم؛ املفهوم من قوله: (( ةومن فوائد اآلية الكرمية: براء
)) وهذا  هم الطاغوتؤ والذين كفروا أوليا واملنطوق من قوله:(( ))؛ فاملفهوم: ال الذين كفروا؛ ولي الذين آمنوا

  )) . اهللا ولي الذين آمنوا مقابل لقوله: ((



يخرجونهم من النور  (( ومن فوائد اآلية الكرمية: سوء مثرات الكفر وأنه يهدي إىل الضالل ـ والعياذ باهللا ـ؛ لقوله:
د الوقوع يف الظلمات أو كان إخراجا حني الوقوع يف الكفر، )) وهذا اإلخراج سواء كان إخراجا بع إلى الظلمات

  يعين قد يكون هذا بعد كفرهم أو حني إرادم الكفر .

ومن فوائد اآلية الكرمية: أنه ينبغي للمؤمن؛ بل ينبغي للعاقل، وينبغي هنا مبعىن جيب أن خيتار ما فيه والية اهللا 

كون الطواغيت تلو سئل أحب إليك أن يكون وليك اهللا أو أن وهو أيش؟ اإلميان، وهو اإلميان؛ ألن كل عاقل 

أولياءك؟ لقال: اهللا؛ فإذا فالواجب على كل عاقل أن يسعى حلصول والية اهللا عزوجل وذلك باإلميان؛ واعلم أن 

   هذه الوالية والية عظيمة هلا مثرات كثرية ومن مجلتها ما أشرنا إليه من قبل .

هم ؤ والذين كفروا أوليا )) (( ولي الذين آمنوا أيضا: أن الكفر مقابل اإلميان؛ لقوله: ((ومن فوائد اآلية الكرمية 
ولكن هل معىن ذلك أنه ال جيتمع معه؟ قد يكون على القول الراجح وهو ؛ بارك اهللا فيك ...)) الطاغوت

   هللا عليه وسلم: مذهب أهل السنة واجلماعة قد يكون يف اإلنسان خصال إميان وخصال كفر قال النيب صلى ا

) وهذا ال خيرج من اإلميان؛ وانظر  هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت ساثنتان في النا (

كذب والكذب من خصال املنافقني؛ يكون فيه غدر وهو من خصال املنافقني؛ يكون اليكون فيه  إىل اإلنسان

؛ فاإلنسان جيتمع فيه إميان وكفر؛ لكن الكفر املطلق ال جيامع من خصال اليهود وأمثال هذا كثري فيه حسد وهو

    كفر املطلق الذي خيرج من اإلسالم هذا ال ميكن جيامع اإلميان نعم.الاإلميان، 

)) والنار موجودة اآلن؟ نعم لقوله تعاىل:  أولئك أصحاب النار ومن فوائد اآلية الكرمية: إثبات النار؛ لقوله: ((

)) بلفظ املاضي واإلعداد معىن التهيئة؛ وثبت عن  أعدت )) فقال: (( التي أعدت للكافرين واتقوا النار ((

عمرو بن  االنيب صلى اهللا عليه وسلم يف غري حديث أنه رآها؛ ففي صالة الكسوف عرضت عليه النار ورأى فيه

حلي جير قصبه يف النار، ورأى فيها املرأة اليت تعذب يف هرة حبستها حىت ماتت جوعا؛ انتبه يا خباري امرأة عندها 

  هرة تعرف اهلرة ؟ تعرفها؟

  أي نعم: الطالب 

  ما هي؟ : الشيخ

  ...:الطالب

ال هي أطعمتها وال  هرة حبستها حىت ماتت جوعا قال النيب عليه الصالة والسالم: ( ال ما هي اهلرة ؟: الشيخ
) ورأى فيها صاحب احملجن يعذب؛ صاحب احملجن من؟ رجل كان  هي أرسلتها تأكل من خشاش األرض

قال: ك املتاع ذا احملجن إن فطن له صاحب املتاع سية الرأس مينيسرق احلجاج مبحجنه؛ واحملجن هي العصا حم



جذبه احملجن؛ وإن مل يفطن له أخذه وذهب؛ فرآه يعذب مبحجنه يف نار جهنم ـ والعياذ باهللا ـ؛ املهم أن النار 

موجودة؛ وهل هي أبدية أو ال؟ نعم أبدية الشك وليست أزلية؛ ألا خملوقة بعد أن مل تكن؛ لكنها أبدية ال 

ال يقضى عليه فيموتوا وال يخفف عنهم من عذابها   والذين كفروا لهم نار جهنم تفىن، قال اهللا تعاىل: ((
  :أهلها يف ثالثة مواضع من القرآن ))؛ وذكر اهللا تأبيد كذلك نجزي كل كفور

  ))  لم يكن اهللا ليغفر لهم وال ليهديهم طريقا إال طريق جهنم خالدين فيها أبدا يف سورة النساء: (( 

))  د لهم سعيرا خالدين فيها أبدا ال يجدون وليا وال نصيراإن اهللا لعن الكافرين وأع ويف سورة األحزاب: ((

)) وذا يعرف بطالن قول من  ومن يعص اهللا ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا ويف سورة اجلن: ((

  يقول إا تفىن وأنه قول باطل خمالف لألدلة الشرعية .

  فوائد اآلية الكرمية: أن الكافرين خملدون يف النار؛ من أين تؤخذ ؟ ومن

  ...:الطالب

  )) ؟ أولئك من أين أخذت؟ من أي كلمة من((: الشيخ 

  )) ؟خالدون من (( :الطالب

  )) ؟خالدونمن (( : الشيخ

  )) أصحاب من(( :الطالب

  ألن الصاحب هو املالزم للشيء نعم .)) أصحاب من((: الشيخ 

))  هم فيها خالدون (( فوائدها: أن اخللود خاص م، وأن من يدخل النار من املؤمنني ال خيلد؛ لقوله: ومن 

   يعين دون غريهم.

  هذا مبتدأ الدرس )) في ربه إبراهيمألم تر إلى الذي حاج  مث قال اهللا عزوجل: ((

د به هنا التقرير والتعجيب؛ التقرير يعين تقرير هذا األمر وأنه حاصل؛ ا)) اهلمزة لالستفهام واملر  ألم تر ((

من هذا األمر العجيب الغريب الذي حياج يف وجود اهللا  والتعجيب يعين معىن دعوة املخاطب إىل التعجب 

  ؛ بقلبك وإال بعينك؟ )) مبعىن تنظر تر عزوجل؛ و((

  : بعينك الطالب

)) للجزم  تر ما أدرك زمنه حىت يراه بعينه، بقلبك؛ وحذفت األلف من ((بقلبك يا أخي بقلبك؛ ألنه : الشيخ

)) إما للنيب صلى اهللا عليه وسلم أو لكل من يتأتى  ألم تر نعم لدخول مل وهي جازمة؛ واخلطاب يف قوله: ((

مية فله خطابه ممن نزل عليهم القرآن؛ وهذا أعم وقد ذكرنا قبل ذلك أن ما جاء بلفظ اخلطاب يف القرآن الكر 



ثالث حاالت؛ أما أن يدل الدليل على أنه للرسول عليه الصالة والسالم ولألمة؛ أو يدل الدليل على أنه خاص 

 عيه الصالة والسالمللرسول صلى اهللا عليه وسلم أو ال يكون هذا وال هذا؛ واحلكم فيه أنه عام، عام للرسول 

وطب إمامها ألم تبعه؟ أو يراد به النيب صلى اهللا عليه ولغريه ولكن هل هذا اخلطاب املعني تراد به األمة وخ

وسلم ومن غريه يفعله على سبيل األسوة؟ قوالن ألهل العلم ومؤدامها واحد؛ فمن أمثلة ما دل الدليل على أنه 

)) هذا الشك  ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك لرسول صلى اهللا عليه وسلم مثل قوله: ((باخاص 

يا أيها النبي  ول صلى اهللا عليه وسلم؛ ومن األشياء الدالة على أنه للرسول ولغريه قوله تعاىل: ((لرسباأنه خاص 
)) وهو عام فدل هذا على  إذا طلقتم )) فوجه اخلطاب للنيب عليه الصالة والسالم مث قال: (( إذا طلقتم النساء

إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت  ولقد أوحي ((  أن املراد به العموم؛ ومما حيتمل مثل قوله تعاىل:
ظاهر  لكن أمته تبع له نعم؟ وهوو  ؛)) فهذا حيتمل أنه للرسول عليه الصالة والسالم وحده ليحبطن عملك

يقع منه؛ ألن إن ما تدل على وقوع الشيء، تدل على احتمال فرضه إن احتمل  ناللفظ وإن كان هذا الشرك ل

)) حيتمل أمرين وإال ال؟ حيتمل  في ربه إبراهيمألم تر إلى الذي حاج  أن يفرض هذا الشيء أو ال؛ هنا ((

 ذكرت مرتني إبراهيم))  إبراهيمإلى الذي حاج  األمرين؛ يعين أمل تنظر يا حممد، أو أمل تنظر أيها املخاطب؛ ((

  نعم؟

  ثالثة: الطالب 

   براهام في إألم تر إلى الذي حاج  (( ابراهام قراءة سبعيةإ، و إبراهيمأيه ثالث مرات؛ وفيها قراءتان: : الشيخ
)) حاج  حاج ثالثة مواضع؛ (( )) كالمها صحيح؛ نعم يف في ربه إبراهيمألم تر إلى الذي حاج  ))، (( ربه

هذه صيغة مفاعلة، وصيغة املفاعلة يف الغالب ال تكون إال بني اثنني كقاتل وناظر وحاج ودافع وما أشبه ذلك؛ 

البا غوحاج هنا صيغة مفاعلة؛ واملفاعلة تأيت من اثنني وأمثلتها يف اللغة العربية كثرية، وتأيت من اثنني غالبا؛ أقول 

ا من واحد وإال من اثنني؟ لئال توردوا علي مثل قولكم: سافر؛ فإ  

  من واحد: الطالب

من واحد طيب؛ إذا حاج معناه احلجة من اثنني؛ ومعىن حاجه أي ناظره وأدىل كل واحد حبجته، واحلجة هي 

الدليل والربهان؛ فهذا الرجل ملك آتاه اهللا امللك ملكا دام مدة طويلة، وملك أراضي واسعة؛ وال يعنينا أن نعرف 

جل ملك آتاه اهللا امللك ما يهمنا؛ املهم هو القصة، املهم هو القصة؛ فهذا الر أو غريه د بن كنعان امسه، أهو منرو 

إنما الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء  ال ينازعه أحد ودامت مدة ملكه وكما قال اهللا تعاىل: (( املكا تام
فاختلط به نبات األرض مما يأكل الناس واألنعام حتى إذا أخذت األرض زخرفها وازينت وظن أهلها أنهم 



)) هذا الرجل ملا آتاه اهللا امللك  قادرون عليها أتاها أمرنا ليال أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن باألمس

رب؛ ألنه أعطي ملكا  ، وقال ما يفوأنكر وجود العلي األعلى ل ـ والعياذ باهللا ـ واستكرب وعالودامت مدته استطا

عليه  إبراهيمرب؛ وكان  ا أنكره من بعده فرعون قال ما يفطويلة فأنكر اهللا عزوجل كممدة ال منازع فيه ودام 

 إبراهيمقال  أين الدليل على ربك؟ ((رب،  ن باهللا عزوجل؛ فقال: أبدا ما يفالصالة والسالم يدعوه إىل اإلميا
)) وهذه الشك كما نعلم من سياق اللفظ أا جواب لسؤال؛ كأنه قال: ما ربك؟ أو  ربي الذي يحيي ويميت

وما رب  )) كما قال فرعون ملوسى: (( ويميت  ربي الذي يحيي ((من هو؟ أو ما شأنه؟ أو ما فعله؟ فقال: 
)) أي يف ألوهيته  في ربه إبراهيمحاج  (( - قبل- ؛ إبراهيم)) هذا قال له  العالمين قال رب السموات واألرض

)) أي يف وجوده  في ربهيدعوا إىل عبادة اهللا وحده ال شريك له وهذا ينكر اهللا رأسا؛ إذا ((  مهيفإبراووجوده؛ 

  .يدعوا إىل أمرين إبراهيمويش بعد ؟ وألوهيته؛ ألن 

)) أن هذه مصدرية دخلت على الفعل املضارع، وإذا دخلت على الفعل املضارع  أن آتاه اهللا الملك وقوله: (( 

ال تنصبه، ال تعمل فيه؛ لكنه ال متنعه أن يسبك مبصدر نعم؟ وهي على تقدير الالم أي ألن آتاه اهللا امللك، أي 

   إلتيان اهللا امللك إياه؛ فهي إذا منصوبة بنزع اخلافض ونزع اخلافض هنا مطرد وإال مساعي؟

   مطرد: الطالب

  من أين يؤخذ من كالم ابن مالك ؟ : الشيخ

  قوله: ويف أن وأن يطرد: الطالب

)) هذه  أن آتاه اهللا الملك ؛ طيب إذا ((" َيُدوا َأنْ  َكَعِجْبتُ  لَْبسٍ  َأْمن َمعْ  َيطرِدُ  َوَأنْ  َأن  َوِفي" قوله: : الشيخ

منصوبة بنزع اخلافض وهي للتعليل وهي الم التعليل، خافض لالم التعليل أي ألن آتاه اهللا امللك؛ يعين كان حياج 

كال إن اإلنسان ليطغى أن رآه  امللك وقد قال اهللا سبحانه وتعاىل: ((تعاىل لطغيانه بأن آتاه اهللا  إبراهيماهللا يف 
ىن فقد يطغى ويزيد عتوه ـ والعياذ باهللا ـ وعناده؛ وهلذا أحيانا تكون )) إذا رأى اإلنسان نفسه استغ استغنى

األمراض نعمة من اهللا على العبد، والفقر يكون نعمة، واملصائب تكون نعمة؛ ألن اإلنسان إذا دام يف نعمة ويف 

ذه النعمة عليه رغد ويف عيش فإنه رمبا يطغى وينسى اهللا عزوجل؛ هذا الذي آتاه اهللا امللك انظر ماذا أمثرت ه

)) أل هنا الظاهر أا الستغراق الكمال وليست الستغراق  أن آتاه اهللا الملك أنكر اهللا عزوجل؛ قال: ((

الشمول؛ ألن اهللا مل يعطه ملك السموات واألرض؛ بل وال ملك مجيع األرض؛ وذا نعرف أن ما ذكر عن بعض 

من أنه ملك األرض أربعة، اثنان مؤمنان واثنان كافران، أن فيه نظرا؛ ومل ميلك اهللا مجيع األرض ألي التابعني 

ولو ال دفع اهللا الناس بعضهم ببعض  واحد من البشر؛ ولكن ميلك بعضا لبعض؛ واهللا عزوجل يقول: ((



هللا عزوجل فيما نعلم؛ )) أما أن ميلك واحد من البشر مجيع األرض فهذا مستحيل يف سنة ا لفسدت األرض

)) لكن أل هنا الستغراق أيش؟ الكمال للشمول، يعين ملكا تاما ال ينازع أحد يف  أن آتاه اهللا الملك قال: ((

   مملكته .

  ))؟  ربي (( )) ويش إعراب ربي الذي يحيي ويميت )) (( ربي الذي يحيي ويميت إبراهيمإذ قال  ((

  : خربالطالب

     )) يعين هو الذي حييي ومييت؛ وقوله:  ربي الذي يحيي ويميت )) خربه؛ (( الذي ؛ و((مبتدأ: ال الشيخ

)) تقدم لنا كثريا معىن الرب؛ وأنه اخلالق املالك املتصرف هذا الرب؛ وهذه األوصاف ال تثبت على  ربي ((

نرى اإلنسان  بينماف ؛)) يعين خيلق ويوجد ويفين ويعدم يحيي ويميت الكمال والشمول إال هللا عزوجل؛ وقوله: ((

))  هل أتى على اإلنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا ليس شيئا مذكورا إذا به يكون شيئا مذكورا؛ ((

  فمثال نقول للبخاري كم عمرك؟ 

  إحدى عشر :الطالب

  إحدى عشر؛ قبل ثالثة عشرة سنة أنت موجود؟ : الشيخ

   ال: الطالب

  مذكورا مث يوجد مث يبقى ما شاء اهللا أن يبقى يف األرض مث يعدم ويفىن نعم؟إذا قبل وجوده ليس شيئا : الشيخ 

    كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا     أنيس ولم يسمر بمكة  سامر" 

                                        كأنه مل يوجد
  "بينا  يرى  اإلنسان  فيها  مخبرا         حتى يرى  خبرا من األخبار 

  فمن الذي يستطيع أن يوجد هذه املوجودات مث يعدمها ؟

  اهللا عزوجل: الطالب 

وال أمك  اهللا عزوجل وال أحد يستطيع أن حييي؛ حىت أبوك الذي خلقت من مائه ال يستطيع أن يوجدك: الشيخ 

عزوجل؛ قال اليت تغذيت بدمها ال ميكن بدمها ولبنها أيضا ال ميكن أن توجدك؛ بل الذي حييي ومييت هو اهللا 

هذا الكالم كأنه يقول له هو الذي يوجد ويعدم مث أتى مبثال وهو اإلحياء واإلماتة اليت ال يقدر عليها  إبراهيم

))؛ كيف ؟ قاهلا إما تلبيسا وإما مكابرة؛ أما  قال أنا أحيي وأميت لكن هذا املعاند املكابر قال: ((  .أحد

أتى باثنني فقتل أحدمها وأبقى اآلخر فقال: أمت األول وأحييت الثاين  كما قاله أكثر املفسرين وقالوا إنه تلبيسا

)) أيش؟ تلبيسا ؛ واحلقيقة  أنا أحيي وأميت هذا هو املشهور عند كثري من املفسرين؛ وعلى هذا فيكون قوله: ((



أنه ما أحيا وال أمات هنا؛ ألن احلياة فيمن استبقاه سابقة موجودة؛ واملوت ملن قتله ليس منه؛ بل هو فعل سببا 

يكون به املوت؛ أما املوت فمن اهللا عزوجل؛ لكن قال ذلك تلبيسا؛ هذا هو املشهور عند أكثر املفسرين؛ وقال 

ال مييت؛ لكن قال ذلك مكابرة؛ يعين إذا كان إهلك بعضهم: بل قال ذلك مكابرة؛ يعين هو يعلم أنه ال حييي و 

   .يقدر على ذلك فأنا أقدر ومل يأت مبثال يعين ما جاب اثنني وقتل واحد وأبقى الثاين؛ لكن قاله من باب املكابرة

))  إبراهيمقال  ))؛ (( براهامإ )) وفيها قراءة: (( إبراهيمقال  ينبين على هذين القولني االنتقال الثاين: (( 

المشرق فأت بها من  فإن اهللا يأتي بالشمس من شف الفاء هذه تدل على أن ما بعدها مبين على ما قبلها ((
)) طيب إذا قلنا إنه قال األول تلبيسا وأنه أتى باثنني مستحقا القتل قتل أحدمها وأبقى اآلخر فإن قوله:  المغرب

  . يل إىل دليلانتقال من الدل )) فإن اهللا يأتي بالشمس من المشرق ((



 )) يتضمن أنه رب؛ فقال: أنت اآلن حتيي ومتيت لكن إذا كنت حتيي ومتيت أنا أحيي وأميت أن قوله: ((...

وحينئذ فال يكون ..املشرق  كما قدر اهللا أن تأيت مناملغرب  فالذي حييي ومييت قادر على أن يأيت بالشمس من 

؛ لكن فيها بناء بعض الدليل على بعض؛ وإىل هذا األخري ذهب ابن  الليس فيها انتق الانتقاحملاجة يف هذه  

كثري رمحه اهللا وأبطل القول األول وقال: إنه ـ أي القول األول ـ إنه طريق أهل املنطق، املناطقة أو الفالسفة؛ أما 

على بعض؛ كأن  ولكنه يرى أن يف املسألة بناء بعض الدليل ل يف املسألة انتقاأن ما قرره رمحه اهللا فال يرى 

ابراهيم قال: سلمت لك أنك حتيي ومتيت، يعين سلمت لك حقيقة وإال جدال؟ جدال؛ فأت بالشمس من 

   .املغرب كما أتى به الذي هو حييي ومييت وهو ريب من املشرق

 )) إشارة إىل الذي كفر )) حتري واندهش ومل حير جوابا، عجز؛ وقال: (( بهت )) (( فبهت الذي كفر قال: (( 

حجة  أن حماجته هذه حماجة بباطل؛ ألن الذين كفروا هم الذين حياجون حجة باطلة؛ قال اهللا تعاىل فيهم: ((

))؛ فبهت الذي كفر وحتري وعجز؛ إذا غلبه ابراهيم أو  داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد

  ه وانقطاعه.عجز دليل على جيب فهو  مبجرد ما ال جييبه إذا مل ؛ال؟ غلبه؛ ألن وقوف اخلصم يف املناظرة عجز

ملاذا مل يقل: إذا كان ربك أتى ا من املشرق فليأت ا هو من املغرب؟    ...إذا قيل قائل: ملاذا مل يقل هذا

أنت تقول يل أن آيت ا من املغرب فلماذا ال يأيت ا إهلك من املغرب ؟ قال بعضهم: إن اهللا تعاىل أسكته 

مطلوب ابراهيم معجزة إلبراهيم وإال فكان من إمكانه أن يدعي مثل هذا ؛ وعندي أن يف هذا نظرا ظاهرا؛ ألن 

قابلة فاليت أتى ا من املغرب قادر على أن يأيت ا من املغرب املعليه الصالة والسالم املقابلة، مطلوب ابراهيم 

وملبس لو كان يظن ولو أوال حاجة إىل احملاجة فيه أو إىل إعادة احلجة؛ وهلذا والشك أنه خبيث وأنه مكابر 

ن هذا حجة له لقاله؛ لكنه يعرف أنه ما فيه حجة؛ ألن ابراهيم حاجه يريد أن واحد يف املائة أو واحد يف املليون أ

يأيت مبا يقابل فعل اهللا عزوجل وهو اإلتيان ا من املغرب؛ هذا مع أنه حيتمل أنه يف قرارة نفسه خاف أنه إن قال 

. . . يف آخر عتادعن سريها امل ذلك دعا ابراهيم ربه فأتى ا من املغرب كما حبست الشمس ليوشع بن نون

قد نقول هذه مسألة فرضية يعين أنه كان خيشى أن يكون أن يدعوا ابراهيم ربه فيأيت ا من هذا . . ؛  الزمان

املغرب فيكون هذا أشد خجال عليه وأوضح؛ فاالحتمال األول أصح أنه ال ميكن أن يقول: هات خلوا يأيت ا 

مقابلة ما فعله اهللا عزوجل وهذا ال ميكن أن يقلب على صاحب من املغرب ألن املسألة يف مقابلة نعم؟ يف 

   احلجة.

اهللا عزوجل ال يهدي القوم الظاملني ملاذا ؟ لظلمهم اعوذ باهللا ))  واهللا ال يهدي القوم الظالمين قال اهللا: ((

ظاملا لنفسه  هلداية أبعد سواء كانعن افتعليق احلكم بالوصف دليل على عليته؛ وكلما كان اإلنسان أظلم كان 



ـ والعياذ باهللا ـ فكلما ظلم اإلنسان كان  ظلمات فيما بينه وبني ربه؛ أو ظاملا لنفسه فيما بينه وبني العباد؛ فالظلم

))؛  والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم (( أبعد من اهلداية وكلما اهتدى اإلنسان كان أقرب إىل اهلداية 

)) ومل يقل: واهللا ال يهدي القوم الكافرين؛ يعين ما  ظالمينالقوم ال ال يهدي فبهت الذي كفر واهللا ((قال فهنا 

املناسب؟ املناسب ألن نوع كفر هذا بالظلم العظيم حيث ادعى ما ليس له وأنكر ما كان لغريه؛ ادعى ما ليس 

اهللا تعاىل هو املنفرد )) وأنكر ما لغريه وهو انفراد اهللا عزوجل بذلك؛ فإن  أنا أحيي وأميت له يف قوله: ((

))؛ وكل   واهللا ال يهدي القوم الظالمين باإلحياء واإلماتة؛ فكان ظهور الظلم يف هذا الكفر أبني؛ فلهذا قال: ((

  كافر ظامل وليس كل ظامل كافرا؛ نأخذ اآلية الثانية؟ 

  الفوائد: طالبال  

    طيب نأخذ الفوائد.: الشيخ

  )) الذي حاج ابراهيم في ربه . . .ألم تر إلى  قال اهللا عزوجل: ((

يستفاد من هذه اآلية الكرمية: بالغة القرآن الكرمي يف عرض األمور العجيبة معرض التقرير واالستفهام؛ ألن 

؛فجمع هنا بني االستفهام والتقرير مث هو التقرير محل املخاطب على اإلقرار؛ واالستفهام يثري انتباه اإلنسان

   وال أيش؟ التعجيب من هذه احلال .املقصود به كما قلنا أ

ة وهو إنكار احلق ومن فوائد اآلية الكرمية: بيان كيف تصل احلال باإلنسان إىل هذا املبلغ الذي بلغه هذه الطاغي

  )) . أنا أحيي وأميت ه لنفسه؛ كيف ؟ قال: ((اؤ ملن هو له وادع

ألم تر إلى الذي  احلق من مقامات الرسل؛ لقوله: ((ومن فوائد اآلية الكرمية: أن احملاجة إلبطال الباطل وإحقاق 

  )) . حاج ابراهيم في ربه

ومنها: اإلشارة إىل أنه ينبغي لإلنسان أن يتعلم طرق املناظرة واحملاجة؛ ألا سلم ووسيلة؛ وكثري من الناس عنده 

قام احملاجة قوي؛ ألنه علم كثري لكن يف مقام احملاجة ينقطع ضعيف؛ وكثري من الناس ما عنده علم ولكن يف م

ا على بعض الناس وقلت: إم يقولون نين مرة قلت لشخص يف جملس عام جملس عوام تكلمأوأذكر عود نفسه؛ 

استوىل عليه طيب   غريبمرة ما قرأ العلم قال اهللا يا  يإن استوى على العرش يعين استوىل عليه، جاء عندي عام

هللا فطرته نعم؟ هذه حجة واضحة بدون أن يتعلم املناظرة؛ لذلك من قبل؟ شف سبحان ا لهالعرش من هو الذي 

تعلم املناظرة باحلقيقة واجب لطالب العلم؛ وكثري من الناس من العلماء يصور نفسه يف مقام احملاجة، يف مقام 

ول: احملاجة مبعىن أنه يفرض أنه خيتار هذا القول مثال وأن شخصا آخر خيتار خالف هذا القول مث هو بنفسه يق



بكذا وهو موجود كثريا يف كالم ابن القيم رمحه اهللا،  نه أورد على هذا كذا وأجيب عنه كذا، وأورد كذا وأجيب 

  كثريا ما يقول هكذا؛ ألن هذا مهم جدا يف مقام العلم والدفاع عن احلق .

  ومن فوائد اآلية الكرمية: 

  ما هي وسائل املناظرة ؟ : الطالب

منها املرونة، التمرن وفيها كتب أيضا فيها كتب مؤلفة يف هذا الباب؛ لكن من أهم الشيء  الوسائل:الشيخ

  التمرن، كون اإلنسان يتمرن على املناظرة هذه من املهم.

  .التعليم:..الطالب

نسيت؛  صريواملناظرة ما أدري ملن واحد م واهللا ما أستحضر كتاب معني؛ يف كتاب امسه أدب البحث:الشيخ

خر من املتأخرين لكن نسيت امسه؛ لكن هذا ما هو الزم تعرفه؛ أهم شيء أنك أنت بنفسك تتمرن قريب متأ

من طالع كتبه تعلم املناظرة؛ إذا طالعت كتب شيخ اإلسالم لو ما مثال وتورد األشياء وجتيب عنها؛ شيخ اإلسالم 

  درستها كفن عرفت كيف تناظر.

  ))  راهيم في ربه أن آتاه اهللا الملك . . .ألم تر إلى الذي حاج اب قال اهللا تعاىل: ((

  ؟ ال تكررعشان  علي هاذكرنا بعض الفوائد هلذه اآلية اقرأ

  الفائدة األوىل: بالغة القرآن الكرمي يف عرض األمور العجيبة معرض التقدير واالستفهام .

تكون سببا للطغيان؛ ألن هذا ومن فوائد اآلية الكرمية: أن بعض النعم يكون سببا للطغيان، أو أن النعم قد 

  الرجل ما طغى وأنكر اخلالق إال ألن اهللا آتاه اهللا امللك .

))؛ لكن يستفاد من هذا:  أن آتاه اهللا الملك ومن فوائدها أيضا: صحة إضافة امللكية إىل غري اهللا؛ لقوله: ((

)) فهذه اآلية كقوله:  هللا الملكأن آتاه ا أن ملك اإلنسان ليس ملكا ذاتيا من عند نفسه ولكنه معطى إياه ((

   )) . تؤتي الملك من تشاء ((

))  ربي ومن فوائد اآلية: فضيلة ابراهيم عليه الصالة والسالم حيث قال مفتخرا ومعتزا أمام هذا الطاغية: ((

ما يكون اإلنسان أن يضيف ربوبية اهللا  انه وتعاىل ربه؛ وهذه معلومة نعمأضافه لنفسه كأنه يفتخر بأن اهللا سبح

  )) . ربي الذي يحيي ويميت لنفسه وأن يقول أنا عبد لريب؛ فهنا قال: ((

)) انتبه؛ وهذه املسألة  يحيي ويميت ومن فوائد اآلية الكرمية: إثبات األفعال االختيارية هللا عزوجل؛ لقوله: ((

علل عليلة بل ميتة ما هلا بأنكرها كثري من علماء الكالم وقالوا: إن اهللا ال تقوم به األفعال االختيارية؛ وعللوا ذلك 

إن كانت كماال فلماذا مل تكن سابقة؟ وإن   ادث؛ وإن احلوادثقالوا إن احلوادث ال تقوم إال حب أصل؛ ألم



إن كانت كماال فلماذا مل تكن قالوا هللا ا؟ عرفتم؟ األخري معروف؟ نعم؛ احلوادث كانت نقصا فلماذا يتصف ا

ا من قبل؟ وإن كانت نقصا فلماذا اتصف ا؟ إذا هي ممتنعة، هي ممتنعة؛ ألا اهللا سابقة؛ يعين ملاذا مل يتصف 

ن تكون ممتنعة عليه؛ أعرفتم نقص على كل تقدير، فواا نقص ووجودها نقص؛ وحينئذ جيب أن ينزه اهللا عنها وأ

اآلن؟ نعم؛ طيب وقد أجبنا عن كال الوجهني أو كال احلجتني الباطلتني؛ فقلنا: قولكم إن احلوادث ال تقوم إال 

احلوادث حتدث منا ولكنها ليست سابقة بسبقنا، أن حبادث هذه دعوى، جمرد دعوى؛ من قال ذلك؟ حنن نعرف 

ابقة بسبقنا؛ وال يعد فينا نقصا وال يف اهللا عزوجل؛ فاحلوادث حتدث بعد وإال ال؟ احلوادث حتدث منا وليست س

احملدث وال مانع من ذلك؛ فمن املمكن أن يكون املتصف ا قدميا وهي حادثة؛ وأما قولكم: إا إن كانت  

كماال فلماذا مل تكن سابقة وإن كانت نقصا فلماذا يوصف ا؛ فنقول: هي كمال حال فعلها، هي حال 

 لها؛ ألننا نقول إن أفعال اهللا عزوجل ليست أفعاال رد املشيئة ولكنها أفعال مقرونة حبكمة؛ فإذا كانت أفعاالفع

كمال ويف حال عدمها كمال وحينئذ ال تستلزم النقص مطلقا؛ عرفتم يا   وجودها مقرونة باحلكمة فهي يف حال 

  مجاعة؟ نعم؛ طيب.

  شيخ مثال على ذلك ؟:الطالب

مثال: استوى على العرش؛ االستواء على العرش من الصفات الفعلية؛ فهم يقولون: إن كان االستواء  : الشيخ 

  كماال فلماذا مل يكن أزليا؟ وإن كان نقصا فلماذا يوصف به؟

  كيف نرد عليهم ؟ : الطالب

ذا مبجرد حنن ال نقول إنه يفعل هك الرد نقول هي كمال يف حال وجودها، هي كمال يف حال وجودها؛: الشيخ

ت كماال حال عدمها صار وجودها كماال ساملشيئة بل مبشيئة مقرونة حبكمة؛ فإذا كانت كماال حال وجودها ولي

  وعدمها كماال.

يحيي  بيد اهللا عزوجل، أن اإلحياء واإلماتة بيد اهللا؛ لقوله: (( واإلماتة ومن فوائد اآلية الكرمية: أن اإلحياء

ومهية، ال تقدر أسبابا ومهية؛ يعين مثال تعيدها  عزوجل، وال ختف وال تقدر أسبابا)) إذا فاعتمد على اهللا  ويميت

إىل عمل صاحل أي عمل فقلت: أخشى إن عملت هذا العمل أن أموت، أخشى أن أموت؛ نقول: هذا إذا كان 

   بين عليها حكما، حبيث متنعه من أمر فيه مصلحته وخريه.يجمرد وهم فإن هذا اخلشية ال ينبغي أن 

  ومن فوائد اآلية الكرمية: أن اإلنسان اادل قد يكابر فيدعي ما يعلم يقينا أنه ال ميلكه؛ لقول الرجل الطاغية:

)) ومعلوم أن هذا إمنا قاله يف مضايقة احملاجة؛ واإلنسان يف مضايقة احملاجة يعين اادلة  أنا أحيي وأميت ((

إىل نفسه لعلم أا غري صحيحة؛ لكن يف املضايقات قد يدعي  واملناظرة رمبا يلتزم بأشياء هو نفسه لو رجع



وأن إنكاره هلا غري صحيح؛ لكن ضيق اادلة  ةاإلنسان دعوى أو ينكر أشياء يعلم أن دعواه إياه غري صحيح

   واملناظرة أوجب له أن يقول هذا إنكارا أو إثباتا .

حكمة ابراهيم عليه الصالة والسالم وجودته يف املناظرة؛ سواء قلنا إن هذا من باب  ومن فوائد اآلية الكرمية:

االنتقال من حجة إىل أوضح منها؛ أو قلنا إنه من باب تفريع حجة على حجة، حيث نقله إىل أمر ال ميكنه 

  )) . إن اهللا يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب معارضته أبدا، حيث قال: ((

اآلية الكرمية رد على علماء اهليئة الذين يقولون إن إتيان الشمس ليس إتيانا هلا بذاا ولكن األرض تدور ويف 

)) إذا اهللا أتى ا من  فإن اهللا يأتي بالشمس من المشرق حىت تأيت هي على الشمس؛ ألن اهللا يقول: ((

 لفينا وأتينا إليها، لففنا ودارت بنا األرض وأتينااملشرق؛ لكن هم يقولون ال اهللا ما أتى ا من املشرق؛ ولكن حنن 

، تدور بك األرض هكذا مث تأيت اى عرشه ما تتحرك أنت الذي جتيء مله أو علت؛ أما هي فهي ملك على خيإليها

)) ما قال: إن اهللا يدير  إن اهللا يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب إليها؛ حنن نقول اهللا يقول: ((

يأتي بالشمس من  ىت ترى الشمس من املشرق فأدرها حىت ترى من املغرب، ما قال هكذا؛ بل قال: ((األرض ح

)) وهذه أنا أقوهلا وأقول إنه جيب علينا أن نأخذ يف هذا األمر بظاهر القرآن وأن ال نلتفت لقول أحد  المشرق

وألن الذي أنزل القرآن أعلم مبا خلق،  مع وجود ظاهر القرآن ألننا متعبدون مبا يدل عليه القرآن؛ هذا من جهة؛

))؛ فإذا كان يكرر علينا يف كالمه أن الشمس تأيت،  أال يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير قال اهللا تعاىل: ((

، وتغرب، وتزول وتزاور، تتوارى، كل هذه األفعال يضيفها إىل الشمس؛ ملاذا حنن جنعلها على العكس من عتطل

ويوم  مة يقول اهللا لنا: ((اض نقول: الشمس اليت تطلع هي األرض اليت تطلع و يوم القيذلك ونضيفها إىل األر 

)) ما يقول ماذا أجبتم فالنا املهندس الفالين أو العامل الفلك الفالين؛  يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين

تفقوا على أن األرض بدوراا على أن علماء الفلك قدميا وحديثا خمتلفون يف هذا ما هم متفقون على شيء، مل ي

خالف بني الفلكيني أنفسهم فإننا نقول كما نقول لعلماء الشرع إذا موضع يكون الليل والنهار؛ ومادام األمر 

،  ))؛ بل نقول أيضا لو جاء علماء الفلك بأمجعهم إن تنازعتم في شيء فردوه إلى اهللا والرسول اختلفوا: ((

 هأبصعون لو جاءوا ما عدلنا عن ظاهر القرآن حىت يتبني لنا أمر حمسوس حنسبتعون كلهم أمجعون أكتعون أ

اتقوا اهللا  )) وقلت: (( ال يكلف اهللا نفسا إال وسعها ق ((احلونقول لربنا إذا لقيناه إنك قلت وقولك  بأنفسنا

لعت يف رأي )) أي إذا ط وترى الشمس إذا طلعت )) وحنن ما وسعنا إال أن نقول إن قولك: (( ما استطعتم

العني ال يف حقيقة الواقع ألننا علما حبسنا وبصرنا بأن الذي يتعاقب أو الذي يكون به تعاقب الليل والنهار هو 

دوران األرض؛ أنا أقول إذا علمنا ذلك حسيا ال مرية فيه حينئذ جيوز أن حنول كالم اهللا عزوجل من ظاهره إىل 



دل على ذلك؛ أما واحلس مل يدل على هذا ولكنها جمرد أقيسة  تأويله نظرا ألن احلس الذي ال ميكننا نفيه

ونظريات فإنين أرى أنه ال جيوز ألحد أن يعدل عن ظاهر كالم ربه الذي خلق والذي أنزل القرآن تبيانا لكل 

)) أقول ال جيوز أن يعدل عن ظاهر كالمه رد قول هؤالء؛ فإذا  يبين اهللا لكم أن تضلوا شيء، والذي قال: ((

  رأى اإلنسان حسب حسه املتيقن الذي يربر له أن حيرف كالم اهللا عن ظاهره فحينئذ له احلق أن يقول.

)) نقول ويف هذه اآلية يف هذه اآلية من  إن اهللا يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من الغرب قال: ((

  فوائدها: إثبات الشمس ؟ 

  معلومة؟:الطالب

من الشمس؟ الظاهر أنه ما يصلح أن نأخذ منها الفائدة؛ وهلذا قال بعض النحويني  النصنعم؛ إثبات : الشيخ 

إن قول القائل: السماء فوقنا واألرض حتتنا، إنه ليس بكالم اصطالحا ألنه غري مفيد، ألنه كل يعلم أن هذا هو 

  الواقع وإال ال؟ وأنه كقول الشاعر:

  " قوم جلوس وحولهم ماء  كأننا والماء من حولنا    "                   

   أيش هذا؟ هذا ليس بشيء.

 فبهت الذي  ومن فوائد اآلية الكرمية: أن احلق ال متكن اادلة فيه؛ لقوله عند ما قال ابراهيم هذه املقالة: ((

  )) . كفر

ي )) وهذه ه فبهت الذي كفر ومن فوائد اآلية أيضا: إثبات أن من جحد اهللا فهو كافر؛ من أين تؤخذ؟ ((

  ؛ نقول كل من جادل كما جادل هذا الرجل فهو كافر .النكتة يف اإلظهار مقام اإلضمار؛ الذي كفر

)) ألن القدرية يقولون اإلنسان حر  ال يهدي القوم الظالمين ومن فوائد اآلية الكرمية: الرد على القدرية؛ ((

  اهلداية بيد اهللا عزوجل .هذه اآلية واضحة يف أن و  يهتدي بنفسه ويضل بنفسه ما هللا فيه تصرف؛

)) ؛ ومن الظلم أن يتبني لك  ال يهدي القوم الظالمين ومن فوائد اآلية الكرمية: التحذير من الظلم؛ لقوله: ((

تجادل لنصرة قولك فإن هذا ظلم؛ ألن العدل أن فاحلق فتجادل لنصرة قولك ـ نسأل اهللا العافية ـ يتبني لك احلق 

ند وضوحه؛ وهلذا ـ نسأل اهللا ولكم السالمة ـ ضل من ضل من أهل الكالم ألم ع للحق وأن ال تكابر عصا تن

  تبني هلم احلق ولكن جادلوا فبقوا على ما هم عليه من ضالل.

واهللا ال يهدي القوم  ومنها: أن اهللا عزوجل ال مينع فضله عن أحد إال كان ذلك املمنوع هو السبب؛ لقوله: ((

  )) . فلما زاغوا أزاغ اهللا قلوبهم هم اهللا؛ وهذا كقوله: ((لمهم ال يهديلظ)) ف الظالمين

  العدل كان حريا للهداية؛ من املنطوق وإال من املفهوم؟ بومنها: أن من أخذ 



  : من املفهومالطالب  

من مفهوم املخالفة؛ فإذا كان الظامل ال يهديه اهللا فصاحب العدل حري بأن يهديه اهللا عزوجل وهو   :الشيخ

اإلنسان الذي يريد احلق ويتبع احلق واحلق هو العدل غالبا يهدى، يهدى ويوفق له؛ وهلذا قال شيخ كذلك؛ فإن 

اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا يف العقيدة الواسطية قال عبارة من أحسن العبارات قال: من تدبر القرآن طالبا اهلدى 

يات القرآنية منطوقا ومفهوما. ونبدأ اآلن منه تبني له طريق احلق؛ وهذه الكلمة مأخوذة من القرآن، من اآل

    ديد؟ .اجلدرس الب

  ))  أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها . . قال اهللا تعاىل: ((

 )) حرف عطف؛ والكاف قيل: إا زائدة للتوكيد؛ وقيل: إا اسم مبعىن مثل؛ وعلى كال القولني أو اإلعراب ((

ثل الذي مر )) يعين أو إىل م ألم تر إلى الذي حاج ابراهيم في ربه يف قوله: (())  الذي فهي معطوفة على ((

مبعىن املثل يكون التقدير: أو إىل مثل يعين أو أمل تر إىل مثل الذي مر على قرية؛ فإن  اف؛ إذا جعلنا أن الك

   ى قرية إىل آخره؛ ومجلة:جعلنا الكاف زائدة فالتقدير: أو إىل الذي مر على قرية، يعين أمل تر إىل الذي مر عل

)) يف حمل النصب على احلال؛ وأن اسم استفهام واملراد به االستبعاد؛ وقيل: املراد  وهي خاوية على عروشها ((

  به االستعجال والرجاء.

   )) مفعول مقدم؛ و هذه )) يف هذا تقدمي املفعول على الفاعل؛ ألن (( يحيي هذه اهللا بعد موتها وقوله: ((

)) مائة عام هذه نائبة مناب الظرف ألا مضافة إليه؛ فهي منصوبة  مائة عام )) فاعل مؤخر؛ وقوله: (( اهللا ((

))؛ وقيل:  أماته ))؛ وهي متعلقة بـ(( عام (( على أا نائبة مناب الظرف؛ فما هو الظرف فيه إذا؟ هي كلمة

موت؛ ولكن الذي تأجل  ألن املوت ال يتأجل املوت ؟ قالواا ؛ ملاذمتعلقة بفعل حمذوف تقديره: فأبقاه مائة عام

  ه ميتا مائة عام.ؤ هو بقا

   )) اختلفت احلركة يف التاء باعتبار من ترجع إليه؛ وقوله: بل لبثت قال )) (( كم لبثت قال لبثت وقوله: ((

فانظر إلى طعامك  (( )) يعين كم مدة لبثت؟ وقوله:  لبثت )) هذه مفعول مقدم ألي شيء؟ لـ(( كم لبثت ((

)) عند الوصل؛ فالقراءتان ختتلفان يف  لم يتسن)) باهلاء؛ و((  لم يتسنه )) فيها قراءتان: (( وشرابك لم يتسنه

))؛ يف حال الوصل يف قراءة  لم يتسنه حال الوصل ال يف حال الوقف، يف حال الوقف باهلاء على كل حال ((

  )) . لم يتسن وانظر سبعية حبذف اهلاء ((

)) الواو حرف عطف؛ واملعطوف عليه حمذوف دل عليه السياق؛ تقديره: لتعلم ولنجعلك آية للناس  قوله: ((و 

  قدرة اهللا ولنجعلك آية للناس، لتعلم قدرة اهللا ولنجعلك آية للناس.



و اهللا )) والقائل له ه قال اعلم أن اهللا على كل شيء قدير)) ويف قراءة: ((  فلما تبين له قال أعلم وقوله: ((

أو كالذي مر  يقول اهللا عزوجل يف سياق ما بينه لنا من آياته الدالة على وحدانيته و على كمال قدرته: (( .

)) يعين أو مل تر كالذي مر على قرية أي مثل الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها؛ وأنتم  على قرية

هذه القرية ؟ اختلف فيها املفسرون ما هي القرية  ااملار ومية مبهمة أيضا؛ فمن هذا ترون اآلن أن املار مبهم والقر 

ومن هو املار؛ وهذا اخلالف ليس له أصل أي أنه مبين على أمور أخذت من بين إسرائيل الذين أمرنا بأن ال 

املار أو القرية اليت مر ا وإمنا املقصود العربة والعظة يف هذه عني نصدقهم وال نكذم؛ واملقصود هو ليس 

لقصة؛ ألن هذه القصة إذا جهلنا من الذي مر وما القرية هل يفوتنا شيء من االتعاظ ا؟ أبدا؛ وهلذا جند يف ا

آيات كثرية يذكر اهللا عزوجل مثل هذه القصص فيذهب الناس يتساءلون من هذا ما اسم هذا كما اختلفوا يف 

  رنا جهلها وعلمها ليس بأمر الزم.اسم كلب أصحاب الكهف ولونه وما أشبه ذلك من األشياء اليت ال يض

)) القرية مأخوذة من القري وهو اجلمع وتطلق على الناس اتمعني يف البلد؛  كالذي مر على قرية وقوله: ((

ما املراد  )) أهل هذه القرية قالوا إنا مهلكو ؛ فمثال يف قوله تعاىل: ((وتطلق على البلد نفسها حسب السياق

  ا؟ 

  : قوم لوط الطالب 

  )) ما املراد بالقرية؟ القرية إنا مهلكو أهل هذه  يا إخوان ما أريد من هم؟ ((: الشيخ

  : املساكن الطالب

املساكن يا أخي املساكن؛ ألنه قال أهل؛ لو قلنا القرية هنا مبعىن األهل صار أهل هذه األهل وهذا ال : الشيخ 

  ل هذا البلد واضح؟ )) يعين البلد، أه أهل هذه القرية يستقيم؛ ((

  ما هو بواضح :الطالب

   )) ما املراد بالقرية ؟ أيه البلد يعين البلد وليس املراد أهلها؛ ألنه قال: إن مهلكو أهل هذه القرية ((: الشيخ

  ...قرية مضاف إليه بعد دخول اسم اإلشارة؛ واضح؟ال)) صرح بأهل؛ فأهل مضاف و  أهل هذه القرية ((

املراد ا؟ األهل هم السكان لكن كالمي اآلن على القرية، على القرية من؟ املساكن هذه؛ الدليل القرية هنا ما 

)) فال ميكن أن يراد بالقرية هنا أهل القرية ال ميكن؛ ملاذا؟  أهل هذه القرية أنه أضاف األهل إليها قال: ((

وكم من قرية أهلكناها  يستقيم؛ طيب (()) أهل هذه األهل؟ ما  أهل هذه القرية لفساد املعىن؛ لو قلت: ((

  )) وهي ظالمة

  املراد أهلها :الطالب 



  يش الدليل؟ و :الشيخ

  ))  أهلكناهاقوله: ((  :الطالب 

احيانا )) هذا ال يوصف به البلد؛ فتبني اآلن أن القرية يرد ا  ظالمة )) وقوله: (( أهلكناها (( قوله: :الشيخ 

الناس ويراد ا القوم اتمعون على حسب أيش؟ على حسب السياق؛ طيب قال البلد الذي هي حمل جمتمع 

  )) ؟ واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها أوالد يعقوب ألبيهم: ((

  أهل القرية :الطالب 

  كم؟ريديويش   :الشيخ

  :جماز ..واسألالطالب

  )) املراد أيش؟ اسأل القرية ااز اترك ااز هذه ااز غري جماز؛ ((  :الشيخ

  : اهلهاالطالب 

  ويش الدليل :الشيخ

  ))  اسأل (( :الطالب 

القرية بنص اهل ألن السؤال ال ميكن أن يوجه إىل القرية؛ وإذا كانت القرية تطلق على )) اسأل ((  :الشيخ

)) كما مسعتم؛ إذا ال حاجة إىل أن نقول هذا جماز وأصله: واسأل  وهي ظالمةوكم من قرية أهلكناها  (( القرآن

    .أن القرية يراد ا الساكنون أهل القرية؛ ألننا رأينا يف القرآن الكرمي

))  وهي خاوية )) مجلة:(( أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشهاوحينئذ نقول يف قوله تعاىل: ((  

)) السقوف؛ وكيف تكون  العروش (( و ؛مرتاكم بعضها على بعض ،ةقط)) مبعىن سا خاوية قلنا: حال؛ ((

قد يقول القائل: إن املتبادر أن السقوف هي العليا؟ فيقال: سقط السقف أوال مث  القرية خاوية على السقوف؟

أيش؟ أي سقوفها؛ )) أي متهالكة متداعية على  خاوية اجلدران ثانيا؛ وهذا واضح وإال ال؟ واضح؛ (( تسقط

)) مجع عرش وهو السقف؛ وهلذا كان عرش الرمحن جل  العروش فيسقط السقف مث يسقط اجلدار عليه؛ فـ((

))  أهلها وين ؟ ميتون، أهلها ميتون؛ أو أهلها   خاوية على عروشها ؛ طيب ((...جالله سقف املخلوقات

  .أم قد رحلوا عنها  وحيتمل ضمل أم هالكون وأم حتت األنقانها؛ حيتعراحلون 

 آهالتجارة مر عليها مرورا عابرا فر هذا الرجل ملا مر على هذه القرية وكأا ـ واهللا أعلم ـ قرية عريقة يف السكان وا 

  يف هذه احلال



الستبعاد؛ وقال ل؛ وقلنا: إنه اسم استفهام))  أنى )) (( قال أنى يحيي هذه اهللا بعد موتها ((هذه احلال 

بعضهم: إنه لالستعجال والتمين، كأنه يقول: مىت حييي اهللا هذه القرية بعد موا، وقد كانت باألمس قرية مزدهرة 

ما كانت من قبل؛ أو أن املعىن أنه استبعد حسب تصوره، استبعد  يهابالسكان والتجارة وغري ذلك فمىت يعود عل

سابقا وقال كيف حييي اهللا هذه القرية بعد موا؛ ومساها ميتة ألا   ما كانأن اهللا عزوجل يعيد إىل هذه القرية 

ن كان هو يف كانت باألول عامرة، عامرة بالسكان وسيتبني لنا فيما بعد أن املوت واحلياة قد يوصف به اجلماد وإ

)) ولكن اهللا عزوجل رحم هذا الرجل؛  قال أنى يحيي هذه اهللا بعد موته األصل غري قابل للحياة واملوت؛ ((

واهللا سبحانه وتعاىل قد يهيئ ويقيض لإلنسان من األمور الكونية ما يزداد به إميانا؛ إما بأن يدعوا اهللا عزوجل 

؛  ذلك إمياناى أمور أخرى تيسر له؛ فيزداد بة الشك؛ وإما أن ير فيستجيب اهللا دعوته ويعرف أن هذه إجابة دعو 

ربه؛ إذا رأى أموره  ذكر؛ كيف؟ يعرف أنه قد غفل عن ...بل رمبا يزداد إميانا إذا رأى أمورا تتعسر عليه و

حينئذ يعرف أن اهللا قد أغفل هكذا يتعب عليه وإذا املصلحة يف عدم ذلك؛ و   . . .تتناقض، يصلح الشيء و 

)) فإذا عرفت  وال تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا قلبه عن ذكره؛ ألن اهللا يقول: ((

فاعلم أن يف قلبك غفلة عن ذكر اهللا؛ وهذا يزداد به إميان اإلنسان؛ املهم أن ....فرطت ما تستفيد  كأن أمور 

قد جيريها اهللا عزوجل على يد أوليائه تقوية إلميام، أو  ؛ والكراماتعليه ذه الكرامةعزوجل هذا الرجل من اهللا 

إحقاقا للحق؛ يعين تثبيتا هلذا اإلنسان أو إحقاقا حلق أن حيتاج الناس إىل إحقاقه يكون عاما؛ فمثال: الذي جرى 

أخذ فمن ثابت بن قيس بن مشاس رضي اهللا عنه بعد أن رأى مات صاحب له يف املنام وقال: إنه مر علي رجل 

ذهب إىل خالد بن الوليد  ...أصبح الرجلفلما الدرع ووضعه حتت برمة يف أطراف القوم وعنده فرس تسنت؛  مين

كان الذي رأيت فيه، راح إىل املكان ووجد األمر كما وصف صاحبه؛ املفحص ا،  فحصاوأخربه مبا رأى قال يال 

  ثابت ماله بعد موتهعلى نوع من الكرامات بالشك أن اهللا حفظ  هذه

وقد يكون للحاجة، حلاجة املسلمني إىل هذه الكرامة كالذي وقع لسعد بن أيب وقاص رضي اهللا عنه حني كان  

يفتح بالد الفرس بلدا بلدا حىت وصل إىل ر دجلة؛ ملا وصل إىل ر دجلة وجد الفرس قد كسروا السفن 

دى سلمان الفارسي رضي اهللا عنه فقال له: واجلسور، أغرقوا السفن وكسروا اجلسور ما يقدر يتجاوز؛ يقال: إنه نا

يف اخلندق؛ قال:  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمعلى أعطنا من كيدهم؛ ألن سلمان الفارسي هو الذي أشار 

إن كانوا على االستقامة واحلق  ظر يف العسكرواهللا ما عندي شيء؛ حبر، ر جيري ما عندي شيء؛ لكن دعين أن

مة؛ وليست هذه األمة بأدىن من بين إسرائيل الذين فلق اهللا هلم البحر؛ ولكن دعين فإن اهللا سينصر هذه األ

رهبان بالليل فرسان يف النهار؛ يف الليل قيام خشوع بكاء؛ ويف . . .اجليش يتفقدأمهلين؛ ذهب الرجل سلمان 



على أحسن حال؛ ولكن واجلهاد؛ رجع إليه وقال: واهللا رأيت القوم  بالنهار ليس هلم هم إال إصالح شئون احلر 

اجليش تتجهزوا وقال: إين واقف  عنه رأى أن يعرب النهر فأمر بتوكل على اهللا؛ فكر سعد بن أيب وقاص رضي اهللا

على النهر ومكرب ثالثا فإذا كربت الثالثة فاعربوا باسم اهللا؛ فلما كرب ثالثا عربوا على النهر، عربوا على النهر جيري 

ن الفرس إذا أالفرسان واإلبل والرجال على أرجلهم ما غرق أحد حىت إم ذكروا ؛ و ما هو حبر، جيري جريان

 آهمعرب النهر؛ ملا عربوا النهر ور  تعبت قيض اهللا هلا ربوة فوقفت عليه تسرتيح؛ ألن اهللا على كل شيء قدير؛ حىت

اهربوا فهربوا مث دخلت اجليوش  الفرس قالوا: واهللا أنتم ما تقاتلون إنسا وإمنا تقاتلون جنا وال طاقة لكم م يال

اإلسالمية وال نقول العربية كما يقوله القوميون قاتلهم اهللا؛ نقول: دخلت اجليوش اإلسالمية إىل عاصمة الفرس 

املدائن وأتوا على تاج كسرى، تاج الذي إذا جلس رفع فوق رأسه، كبري يعين ما محلوه إال على مجلني حىت نقلوه 

بن اخلطاب رضي اهللا عنه؛ من أين؟ من وراء النهر إىل املدينة؛ قالوا إم نقلوه على مجلني،  إىل أمري املؤمنني عمر

سفن حىت وضع بني يدي أمري املؤمنني عمر رضي اهللا عنه؛  ضهم ببعض؛ ما يف السيارات وال يفمجلني ربط بع

حلصى؛ يوضع تاج كسرى بني يديه ؟ ا وال يتوسد إال الرمل يف املسجد أو اعهذا الرجل الذي ال يلبس إال ثوبا مرق

وهللا العزة ولرسوله  العزة هللا ولرسوله وللمؤمنني؛ ليست بكثرة اجليوش وال بقوا ولكنها بإذن اهللا عزوجل ((
هر مرصع ا ما )) ؛ ملا رأى عمر رضي اهللا عنه هذا التاج الآللئ واجلوا وللمؤمنين ولكن المنافقين ال يعلمون

ال: واهللا إن قوما أدوا هذا ألمناء ـ اهللا أكرب ـ ولكن نقول: صاروا أمناء ملا كنت أمينا، ملا  ق ةفقد منه وال واحد

سعد بن أيب وقاص رضي لت  وقعيتال ههذإن كنت أمينا صاروا أمناء، وملا عدلت صاروا عدوال؛ املهم أن نقول 

ألن ما عندهم سفن وال جسور اهللا عنه كرامة؛ يقصد ا أيش؟ نعم حاجة املسلمني إىل ذلك؛ دفع حاجتهم 

   .البحرين ااحلضرمي رضي اهللا عنه حني غز بن حتتاج إىل هذا؛ ووقع حنو ذلك للعالء 

)) أماته اهللا عزوجل مائة عام،  اأنى يحيي هذه اهللا بعد موته فهذه الكرامة حصلت هلذا الرجل الذي قال: (( 

)) سبق قبل قليل أن بعض العلماء يقول:  مائة عام وقوله: ((أماته موتا حقيقيا ما هو نوم، موتا حقيقيا مث بعثه؛ 

يعين ما هو ميتد؛ ولكن )) ألن املوت موت معىن يرد على اإلنسان وميوت  أماته إن مائة عام ليس متعلقا بـ((

 ق ؛ أو إنه متعللاملعىن واضح سواء قلنا: إنه على تقدير عامفهو اإلبقاء أبقاه اهللا؛ وعلى كل حال  الذي امتد

)) مائة عام، مائة عندي أنا فيها ألف بني امليم واهلمزة؛ وامليم مكسورة،  أماته اهللا مائة عام )) نعم؟ ((أماته بـ((

امليم مكسورة؛ واأللف عليها دائرة، عليها دائرة إشارة إىل أن األلف هذه تكتب وال ينطق ا؛ وذا نعرف خطأ 

احلمامة يف املشية جاء يوم من األيام بيقولون إنه أراد أن يقتدي  الذي ضيعوا مشيتهم ومشية احلمامة؛ الغراب

فال هذا وال هذا؛ يف ناس اآلن يقولون: مائة  فإذا قد ضيعجاء يرجع ملشيته األوىل  يريد يقلد محامة عجز يقلدها



بية، مائة عام؛ عام كيف ينطقون ا؟ مائة سبحان اهللا امليم مكسورة وأنت تقول مائة؟ هذه اللغة ما هي لغة العر 

كتاب املعاصرين ال؛ طيب بالنسبة بعض العلماء بعض  دلهومن قال مائة يف القرآن فقد حلن حلنا جيب عليه أن يع

كفئة يعين ميم ومهزة وتاء مئة عام وهذا صحيح ألنه مادام؛ خل   قالوا: مادامت املسألة فيها تشويش فلنكتب مائة

قالوا من العوم  ؟مشتقةمن أين ))  عام)) كلمة (( مائة عام األلف؛ طيب قوله: (( تبقىالناس يكتبون عشان 

واضح على هذا ول األربعة؛ هكذا قال بعضهم فصاألربعة على ال ربوجوهو السباحة ألن الشمس تسبح على ال

احد من هذه ؛ وهي الربيع، والصيف، واخلريف ، والشتاء؛ كل و األربعة لو فصالالشمس على  تدورالزم الرأي  

  املذكورة يف قوله: جالفصول له ثالثة من الربو 

                                                      حمل فثور فجوزاء فسرطان    فأسد  سنبلة  ميزان"  
  " فعقرب قوس فجدي فكذا       دلو وذي آخرها الحيتان

  اثنا عشر برج للفصول األربعة كل واحد من الفصول له ثالثة. هذه

)) غري مشتقة؛ فهي مثل كلمة باب وساج وما أشبه ذلك من الكلمات اليت ليس هلا  عام وقيل: إن كلمة ((

أماته مائة عام مث  )) ثم بعثه مائة عام ((املعىن معروف فاشتقاق؛ وأا كالسنة يعين ليس هلا اشتقاق؛ وأيا كان 

بعثه؛ ولعلكم تقولون املتوقع أن يقول: مث أحياه ليقابل أماته؛ لكن البعث أبلغ؛ ألن البعث فيه انزجار وسرعة 

وهلذا نقول: انبعث الغبار بالريح، وما أشبه ذلك من الكلمات الدالة على أن الشيء يأيت بسرعة واندفاع؛ فهذا 

   .كن، كن حيا فكان حيا  الرجل بعثه اهللا بكلمة واحدة قال:

)) الشك أن فيها ضمريا مسترتا يعود  قال )) قوله: (( ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم (( 

على اهللا؛ ألنه قال أماته مث بعثه قال كم لبثت أي اهللا؛ فهل هو اهللا عزوجل أو هو ملك من مالئكته؟ أما ظاهر 

نع من أن اهللا تعاىل يقول هذا يسمع كالمه وإن مل يره كما أمسع موسى ومل يره القرآن فالقائل هو اهللا ؛ وال ما

وكما أمسع حممدا صلى اهللا عليه وسلم كالمه يف املعراج ومل يره؛ وأما من قال إنه قال أي قال اهللا له بواسطة ملك 

ه على ؤ اجب إجرامن املالئكة؛ فالشك أن هذا عدول عن الظاهر؛ إن جاء به نص عن معصوم وإال فإن الو 

  مة: من قال لكم قال له امللك؟ القرآناظاهره، على ظاهره؛ ألننا لو قلنا: قال له امللك؛ فيقول لنا ربنا يوم القي

)) أي اهللا؛ كيف نقول ملك؛ فالواجب إجراء  قال )) من؟ اهللا؛ (( ثم بعثه )) الفاعل اهللا ؛ (( أماته اهللا ((

)) يعين كم لبثت من املدة؛ فاملدة مائة  قال كم لبثت جيب املصري إليه؛ ((النص على ظاهره حىت يقوم الدليل 

)) كيف يوما أو بعض يوم يعين؟ إما هذا وإال هذا على الشك؟ أو على  قال لبثت يوما أو بعض يوم عام؛ ((



نهار؛ فقال لبثت التنويع؟ على الشك؛ قال العلماء وإمنا قال ذلك ألن اهللا أماته يف أول النهار وأحياه يف آخر ال

   .هو اليوم الثاين من موته؛ أو بعض يوم إن كان هو اليوم األولهذا يوما إن كان 

بل  )) وبل هذه لإلضراب؛ إبطايل وإال انتقايل؟ إبطايل يعين بل مل تلبث يوما أو بعض يوم (( بل قال اهللا له: (( 
نضرب  ه هذه املدة، ما هي قصرية؛ لكن لنا أن)) اهللا اكرب مائة سنة وهو ما علم كيف مرت علي لبثت مائة عام

ويشتكون الليل عليه من الطول؟ طويل جدا، يكون أطول الليل؛ إذا  يف ليايل الشتاء هرمثال للنائم، النائم إذا س

 إن كان اهللالعشاء ومل يستيقظ إال بأذان الفجر ما كأنه شيء، كأنه حلظة من اللحظات السيما  ىصلأن بعد نام 

دث ا نفسه وهو ما شاء اهللا يروح عليه الليل حلظة نعم؟ املهم أن حيمنع من احللوم الشيطانية أو النفسية اليت 

فانظر إلى  لبدن تستوجب أن يكون الزمن قصريا؛ قال اهللا تعاىل له: ((لهذا فيه دليل على أن مفارقة الروح 
والشراب، طعام وشراب بقي مائة سنة يأتيه الليل  )) اهللا اكرب، انظر إىل الطعام طعامك وشرابك لم يتسنه

والنهار والرياح واألمطار واحلر والربد ومع ذلك ما تغري؛ هل هذا على جاري العادة؟ ما هو على جار العادة؛ 

يوم الثاين أو الثالث حسب اجلو؛ لكن مائة عام ما تغري؛ وقد قيل: إن الذي  ممكن يف الجار العادة مىت يتغري؟ 

بقي كل هذه مائة عام و تني ونبيذ أو عنب؛ ولكن حنن ال يهمنا املهم أنه طعام، أن معه طعاما وشرابا  كان معه

)) أي مل يتسنن  لم يتسنه ؛ بعضهم إنه ((ه)) هل هي من السنة؟ وإال من السن لم يتسنه ومل يتغري؛ طيب ((

)) أي متغري؛ ولكن أبدلت النون ألفا؛  نمن حمإ مسنو  أي مل يتغري؛ ألن السنة التغري كما قال اهللا تعاىل: ((

كما تبدل   فيها ألف حمذوف؛ وأصلها مل يتسنا فحذفت األلف فأبدلت النون ألفاأن )) الشك  لم يتسنه ألن ((

)) يعين يتمطط هذا أصله؛  ثم ذهب إلى أهله يتمطى الطاء مع تكرارها مع أختها ألفا كما يف قوله تعاىل: ((

  )) لم يتسنه((  هذه تفسري أو تصريف يتسنه؛ كذا يا عبد اهللا ؟ ويش قلنا ؟ الذي قبله.

حلم وال عصب عظام متناثرة يف ال ما فيه  ؛)) نظر إىل محاره وجد أن احلمار عظام تلوح وانظر إلى حمارك ((

أن  بصدد احلمار مات وذهب حلمه وعصبه وجلده والطعام الذي كان أليس يف هذا أعظم عربة؟ أن األرض؛

يف هذا آية عظيمة هللا عزوجل أنه قادر على أن يبقي ما يتغري فال يتغري كما يف الطعام  يتغري يف يوم وليلة مل يتغري؟

  والشراب يف مقابلته أن يكون هذا الذي يف العادة أبقى من الطعام والشراب هو الذي تغري.

تقدير: لتعلم الواملعطوف عليه حمذوف؛  )) الواو هذه حرف عطف كما قلنا آنفا ولنجعلك آية للناس (( قال:

   .قدرتنا ولنجعلك آية للناس؛ نظر إىل احلمار

انظر إلى  )) نعم؛ (( ننشرها يف قراءة: (( )) نعم، ننشزها (( )) وانظر إلى العظام كيف ننشزها يقول (( 
)) ننشزها يعين نركب بعضها على بعض من النشز وهو االرتفاع؛ لقوله  ننشزها أو (())  العظام كيف ننشرها



)) يعين نعلي بعضها على بعض؛ فنظر  ننشزها فـ(( ))؛ وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا تعاىل: ((

عظم منها راكب على إىل العظام يأيت العظم ويركب على العظم الثاين يف مكانه حىت صار احلمار عظاما، كل 

اهللا حلما بعد أن أنشز بعضها ببعض بالعصب كساه اهللا حلما؛  اه؛ مث بعد ذلك كساه اهللا له، كساآلخر يف مكان

معناها: حنييها؛ ألن العظام قد يبست وصارت كالرميم ما فيها أي مادة للحياة مث قيل )) ف ننشرها أما قراءة: ((

اآلية تقدميا وتأخريا ألن يف ضها على بعض؛ وأما قول بعضهم إن أحييت حبيث صارت قابلة بأن يركب بع

اإلحياء بعد كسو اللحم؛ نقول: ال؛ إن اإلحياء كل شيء حبسبه؛ فاهللا أحيا العظام حىت صارت أيش؟ قابلة بأن 

؛ قال: يركب بعضها ببعض فتتهيأ حلياة احلمار كله؛ ومل يقل اهللا: ينشر احلمار، حىت يقال: إن إنشار احلمار بعث

)) فشاهد ذلك بعينه؛ فاجتمع عندها اآلن آيتان من آيات اهللا؛ إبقاء ما يتغري؛ وإحياء ما   ثم نكسوها لحما ((

   )). ثم نكسوها لحما ه ومل يبق إال عظام هامدة ليس فيها حياة؛ يقول: ((ؤ ت أجزار ثكان ميتا قد تنا

به جعلتهم يفعلون هذا؛ فهم أحسنوا الظن باهللا فقالوا إن الذي نصر بين  شف يا أخي قوة التوكل على اهللا

قال عز وجل وتعلم أن اهللا  إسرائيل قادر على أن ينصر هذه األمة بل هذه األمة أوىل بالنصر؛ فعندهم ثقة باهللا

  . ) أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكر يف احلديث القدسي: (

  :.....؟الطالب

ال ال؛ بارك اهللا فيك؛ الصوفية فقدوا شرطا من دعواهم وهي نقول كرامات األولياء وهم ما هم أولياء : الشيخ

على سنن الرسول صلى اهللا عليه وسلم؛ وقعت مثل هذه املسألة رمبا يغامرون، رمبا؛ الذين للرمحن، أولياء الرمحن 

الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين  خير لكن يف ظين أن هذا اآلن أمر غري ممكن؛ ألن الرسول يقول: (
  ) فهذه اخلريية ما تأيت لغريهم، ال تأيت لغريهم. يلونهم

  ...؟:الطالب

)) من الرسل عموما نعم؟ لكن الذين كلموا بالرسالة تكليما؛  منهم من كلم اهللا اهللا عزوجل قال: ((: الشيخ

ملك؛ أيه م ما كلم بالرسالة تكليما؛ جاءه عليه وسلالظاهر أنه موسى عليه الصالة والسالم حىت حممد صلى اهللا 

  لكن جاءه امللك ؛ لكن ما يف أحد كلم بالرسالة فيما نعلم إال موسى؛ نعم؟

  ...؟:الطالب

  ،يعين  أي نعم لكن ما هو الوحي؛ كل الرسل مكلمني، كلهم مكلمني؛ لكن ابتداء الوحي ابتداء الرسالة: الشيخ

   كلم بالرسالة ما نعلم أحدا كلم ا إال موسى.



ويعلل ذلك بأن الصحابة تأيت هذه الكرامات بصفة آيات للرسول يف التابعني أكثر منها يف  الصحابة  لكراماتا

عليه الصالة والسالم؛ ألن الرسول  على يدهم على يد النيب عليه الصالة والسالم فتكون آية هلم؛ على أن كل  

هذا فهي آية لنبيهم، كل كرامة لقوم فهي آية لنبيهم؛ ألن معناها أو املقصود منها أن ما كان عليه  كرامة لقوم

ألن الرسول الذي كان هذا املتبع اتبعه على  ؛ةالرجل فهو حق؛ فإذا كان متبعا للرسول كان تلك الكرامة اجتهاد

   .هذه قاعدة حق؛ وهلذا نقول: كل كرامة لويل فهي معجزة لذلك النيب الذي اتبع؛

  ...؟:الطالب

صحيح الذي يتدبر هذا جيد أن يف غري الصحابة أكثر، ويف الصحابة أيضا ما    كالمال ال؛ ما فيه أحد  : الشيخ

  كثرت إال بعد موت الرسول عليه الصالة والسالم .

  ...؟:الطالب

  ما ظاهر... :الشيخ

  ...؟:الطالب

وإال كل واحد جييء بإسناد مثل الرجل الذي جاء  وكيدإىل ت كل خرب حيتاج إىل توكيد، كل خرب حيتاج: الشيخ 

)) جعل اهللا له كل  قل هو اهللا أحد دث حديث إن اإلنسان إذا قرأ((حميف بغداد وقال  الرصافة إىل مسجد

سبح له بالليل والنهار؛ والسند يقول: حدثين أمحد تسان كذا وكذا لغة ومالئكة كثرية حرف كذا وكذا لسان وكل ل

ي بن معني عندهم ثقات؛ ملا يي بن معني عن فالن عن فالن عن فالن؛ والناس أمحد بن حنبل وحيينبل وحيبن ح

ي بن معني؛ قال: أنا أمحد بن حنبل وهذا يه اإلمام أمحد من حدثك؟ قال: أمحد بن حنبل وحياانصرف الناس ناد

يف الدنيا أمحد بن حنبل إال أنت؟ لقد  أمحد، ما حسبتك أعقل يا ي بن معني ما حدثناك به؛ قال: واهللا أنايحي

  ...حدثت عن سبعة عشر أمحد بن حنبل

  إن من ساد أبوه مث ساد من بعد ذلك جده؛ معروف أن األب فوق السائد االبن، واجلد فوق األب؛ 

  ذلك أيضا ...ترتيب :الطالب

  أي من وراء ذلك : الشيخ

  ما متنع الرتتيب اجلد ؟:الطالب

  أيهم؟ : الشيخ

  بعده :الطالب

  ال أبدا ما متنع؛ ألن جده ما هو سيد بعده؛ جده البد أن يكون ساده قبله. : الشيخ 



  ...؟:الطالب

  طيب تقدمي وتأخري فقط. فيهاال هذه : الشيخ

)) أي تبني هلذا الرجل الذي مر على القرية واستبعد أن حيييها اهللا بعد موا؛ أو استعجل  فلما تبين له قوله: ((

ها بعد موا وحصل ما حصل من آيات اهللا عزوجل بالنسبة له وحلماره يأن اهللا تعاىل أو استبطأ أن اهللا تعاىل حيي

قال أعلم أن اهللا على كل شيء  عزوجل؛ (()) أي تبني له األمر الذي حتقق به قدرة اهللا  تبين له ولطعامه؛ ((
كأنه أمر أن يعلم فعلم   ]القراءتان[))؛ والفائدة من  اعلم أن اهللا على كل شيء قدير )) ويف قراءة: (( قدير

أعلم أن اهللا على كل  أمر أن يعلم علما ينتفع به فقال: (( هوأقر وقال: أعلم؛ يعين فيكون يف القراءتني فائدة؛ أن
إدراكا جازما؛ عليه )) سبق لنا مرارا وتكرارا بأن العلم إدراك الشيء على ما هو  أعلم )؛ وقوله: (() شيء قدير

مطابقا هو مبا هو عليه؛ إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما؛ فعدم اإلدراك: اجلهل؛ ويش نوع هذا 

: شك، أو ظن، أو وهم؛ عدم اجلهل؟ جهل بسيط ؛ وإدراك على غري ما هو عليه: جهل مركب؛ وعدم اجلزم

اجلزم شك أو ظن أو وهم؛ فإن تساوى األمران فشك؛ وإن ترجح أحدمها فالراجح ظن واملرجوح وهم؛ طيب 

أن اهللا على كل  ومقام اإلنسان يف هذا جيب فيه العلم يعين جيب أن يعلم أن اهللا على كل شيء قدير؛ وقوله: ((
ه؛ والقدرة صفة يتمكن ا من الفعل بال عجز، صفة يتمكن ا )) شيء كل شيء؛ فاهللا قادر علي شيء قدير

وما كان اهللا ليعجزه من شيء في السموات وال في األرض إنه   من الفعل بال عجز؛ دليل ذلك قوله تعاىل: ((
)) فإذا لو قال قائل: عرف  إنه كان عليما قديرا )) شف ملا نفى أن يعجزه شيء قال: (( كان عليما قديرا

؟ أقول: صفة يتمكن ا من الفعل بال عجز؛ عرف القوة: صفة يتمكن ا من الفعل بال ضعف؛ الن اهللا القدرة

)) ومل يقل: من  اهللا الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة جعل الضعف مقابل القوة فقال: ((

  أكمل؟  ))؛ إذا ما الفرق بينهما؟ أيهما أكمل ؟ القدرة قوة بعد ضعف قدرة؛ بل قال: ((

  ...:الطالب

: أمامي اآلن حجر كبري فقلت: امحله، ؛ القوة أكمل؛ كذا وإال ال؟ فالقوة أكمل؛ ويتضح ذلك باملثال: الالشيخ

؟ يعين يا اهللا يا اهللا؛ إح إح إح؛ شيلوا معي؛ زحرت؛ ويش معىن زحرتقلت: امحله؛ فحملته لكنك شلته وأنت 

ال قوة، قدرة ال قوة صح؟ قدرة ألنك ما عجزت عنه محلته، ال قوة ألنك  لكنك شلته؛ هذا أيش؟ هذه قدرة

؛ رجل آخر قلت: امحل هذا احلجر؛ قال هذا احلجر؟ قلت: نعم؛ قال: بسم اهللا  اليت واللتيا ضعفت يعين بعد

 ؛ هذا أيش هذا؟ قوة؛ إذا أيهما أكمل ؟ القوة أكمل؛ لكن القوة أمشل من جهة حيث إا يوصف ...قلب و

ا ذو اإلرادة وغري ذي اإلرادة، يوصف ا من له إرادة ومن ال إرادة له؛ فتقول: الرجل قوي واحلديد قوي؛ 



 صح؟ والقدرة ال يوصف ا إال ذو اإلرادة؛ فتقول: الرجل قادر وال تقول: احلديد قادر، عرفتم الفرق اآلن؟ طيب

)) أي ذو قدرة وهي صفة يتمكن ا من الفعل  أعلم أن اهللا على كل شيء قدير هذا وجه آخر نعم؛ إذا ((

)) كل شيء هذا شامل وإال ال؟ هذا شامل عام؛ قال بعضهم:  على كل شيء قدير بدون عجز؛ وهنا قال: ((

خص العقل ذاته فليس عليها بقادر؛ يعين معناه أن هذا العموم دخله التخصيص العقلي وهو ذات اهللا؛ يعين 

فليس عليها بقادر وزعم أن العقل هو الذي خصص ذلك؛ قال ذلك صاحب على كل شيء قدير إال ذاته؛ 

 َعَلى َوُهوَ  ِفيِهن  َوَما َواَألْرضِ  السَماَواتِ  ُمْلكُ  ِلّلهِ  تفسري اجلاللني رمحه اهللا على قوله تعاىل يف سورة املائدة: ((
 قول خطأ خطأ عظيم وإن كان مراد قائله )) قال: خص العقل ذاته فليس عليها بقادر؛ وهذا ال َقِديرٌ  َشْيءٍ  ُكل

واهللا على   صوابا لكنه خطأ من حيث التعبري؛ ألن نفي القدرة عن شيء مع ثبوت التعميم يف قول اهللا تعاىل: ((
د بقوله: خصص ا)) هذا خطأ واعرتاض على اهللا عزوجل؛ والعقل ال خيصص ما قاله؛ فإن أر  كل شيء قدير

؛ أنه ال يقدر أن يفعل كما قاله من قاله من األشاعرة وغريهم أن تعلق األفعال العقل ذاا فليس عليها بقادر

؛ يقول: اهللا عزوجل ما هو يفعل باختياره؛ ألن الفعل االختياري يقتضي احلدوث االختيارية باهللا أمر مستحيل

عل شيئا يف نفسه واحلادث ال يقوم إال حبادث، على زعمهم؛ فإذا كان يريد ذلك أي أن اهللا ال يستطيع أن يف

نقول إن اهللا قادر على أن يفعل ما يشاء فعال اختياريا، يستوي على  اننفهذا حق صح؟ هذا غلط، هذا باطل؛ أل

د امة للفصل بني العباد، وما أشبه ذلك؛ وإن أر االعرش، ينزل إىل السماء الدنيا، يكلم من شاء، يأيت يوم القي

بقادر، أنه ال يقدر أن يفين نفسه، أو ال يقدر أن خيلق مثله، أو ال يقدر أن  ابقوله: خص العقل ذاته فليس عليه

واب ولفظه خطأ؛ مراده صد ذلك فمراده ايعدم يده مع أم ما يقر باليد لكن نقول على سبيل التمثيل إن أر 

صفاته؛  واب لكن لفظه خطأ؛ معىن قولنا: مراده صواب: أن اهللا عزوجل ال يفين نفسه وال يتلف شيئا منص

ولكن ال نقول: إن هذا ألنه غري قادر عليه؛ بل نقول: ألن هذا شيء مستحيل، شيء مستحيل، مستحيل أن 

اهللا يفىن، مستحيل أن اهللا تعاىل  يتلف شيئا من صفاته هذا شيء مستحيل؛ والقدرة إمنا تتعلق بالشيء املمكن؛ 

الشيء املستحيل وصفه احلقيقي أنه ال شيء؛ ألنه  أما الشيء املستحيل فهو على امسه ال شيء؛ ألنه الحظوا أن

ال شيء؛ ولذلك خيطئ خطأ فاحشا  مستحيل؛ وإذا كان مستحيال فتصوره مستحيل ووجوده مستحيل؛ فإذا هو

ا عظيما من يقول: إن اهللا قادر على أن خيلق مثله ولكن مل يرد ـ أعوذ باهللا ـ هذا لو ال أن صاحبه جاهل ادحف

شيء؛ ألن هذا أمر مستحيل، وال ميكن أن يكون املخلوق كاخلالق بأي حال من األحوال؛ لو لكان يكفر ذا ال

دث فال ميكن أن توجد املماثلة إطالقا؛ ال نقول: هو اأزيل وهذا ح مل يكن من البينونة بينهما إال أن هذا قدمي

وما اهللا يريد  ا قال اهللا تعاىل: ((قادر على أن خلق املثل لكنه ما يريد كما هو قادر على الظلم لكنه ال يريد كم



)) وفرق  ليس كمثله شيء )) مل يقل: ال يريد مثله شيئا؛ قال: (( ليس كمثله شيء )) وقال: (( ظلما للعباد

بني التعبري والتعبري؛ املهم أننا نقول: إن اهللا سبحانه تعاىل إن القدرة ال تتعلق مبثل هذه األمور املستحيلة ألن 

ء، ليس بشيء حىت يفرض وجوده؛ فإذا فرضه الذهن فأين هو يف اخلارج؟ ال يوجد نعم؟ يقال: املستحيل ال شي

عامل وال تفرح مبوت العابد؟ الإن الشيطان سلطان الشياطني كبريهم قال له جنوده ذات يوم: ملاذا تفرح مبوت 

به ما ينفع الناس؛ لكن العامل  ألن العابد ال أثر له، عبادته خاصةقال والعابد قد يكون أكثر عبادة من العامل 

أرسل العابد نبدأ بالعابد سينفع، ينفع الناس ويدافع عن دين اهللا؛ وإذا شئتم ضربت لكم مثال؛ قال: طيب؛ قال 

لعابد شيطانا وقال له للعابد: هل يستطيع ربك أن خيلق مثله؟ قال: نعم يستطيع إن اهللا على كل لأوال، أرسل 

ا اجلواب؛ فرجع اجلندي إىل سيده قال: قال كذا وكذا؛ قال: كفر، كفر بذلك؛ ألنه شيء قدير؛ فرح العابد ذ

)) واعتقد أن اهللا عزوجل حادث خملوق ألنه ال  ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اآلن كذب قول اهللا: ((

هل يستطيع اهللا أن جيعل مياثل املخلوق إال ما كان خملوقا؛ قال: نسأله مرة ثانية أرسلوا له مرة ثانية قالوا له: 

السموات واألرض يف بيضة؟ بيضة دجاجة، السموات واألرض كلها؛ العابد قال: ويش هذا؟ أبدا ما يستطيع، ما 

أخرى؛ فأرسل إىل العامل قالوا له: هل يستطيع أن اهللا خيلق مثله؟ بعد بلية يستطيع أن جيعلها يف بيضة؛ قال: هذه 

؛ وإال ال؟ طيب قال: هل ى ))؛ قال: جن كمثله شيء وهو السميع البصيرليس   قال: هذا شيء مستحيل ((

إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن  يستطيع أن اهللا جيعل السموات واألرض يف بيضة ؟ قال: نعم؛ ((
لى كل بيضة هذه وصغر السموات واألرض ودخلن فيها نعم واهللا عال)) نعم؟ وطبعا إذا أراد اهللا شيئا كرب  فيكون

شيء قدير؛ املهم أننا نقول: إن هذا العموم ال يستثىن منه شيء أبدا؛ والعقل الذي زعم من زعم أنه خيصص هذا 

كثريا ما يقول العموم؛ نقول: إن هذا أصال ليس بداخل فضال عن أن خيرج بتخصيص.فإذا قال قائل: نسمع  

   الناس: إنه على ما يشاء قدير



فليس قادرا عليه؛ وهلذا قال بعض العلماء: إن  هؤ شيء إال إذا شاء؛ وأما ما ال يشاالاحلصر؛ كأنه ال يقدر على 

هذا التعبري يوحي برأي القدرية، برأي القدرية؛ ويش هذا رأي القدرية؟ تعرفون رأي القدرية؟ يقولون: أفعال العباد 

 أن مينعه وال أن حيثه؛ إذا كان ال يقدر علىعلى غري مقدورة هللا، واإلنسان يفعل الفعل مستقال به، ما يقدر اهللا 

بفعل العبد فعل العبد لزم من ذلك أن ال يشاءه؛ ألنه إذا قلنا: إنه على ما يشاء فقط قدير ومشيئة اهللا ال تتعلق 

  إذا هو غري قادر عليه

فإن قلت: إنه قد ورد عن النيب عليه الصالة السالم يف قصة الرجل الذي قال اهللا له حني وهو من أهل اجلنة قال 

) فاجلواب: أن هذا احلديث إمنا قاله اهللا عزوجل بعد أن فعل الفعل؛ فكأنه قال  رما أشاء قادعلى إني  له: (

قيد كما يف قول كثري الناس: إنه على املهذا الفعل وقع مبشيئيت وأنا قادر عليه؛ وليس هذا كالوصف املطلق غري 

نه على كل شيء قدير كما ر؛ وهلذا إذا أردت أن ختتم الدعاء ال تقل إنه على ما يشاء قدير؛ قل إقديما يشاء 

النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك  قال: ((

)) ما قالوا: إنك على ما تشاء قدير؛ وليس لنا أن خنرج عن التعبري الذي اختاره اهللا لنفسه  على كل شيء قدير

إنك على كل  ختاره النيب صلى اهللا عليه وسلم والذين معه وسيلة؛ ألن قوهلم:((وصفا وال على التعبري الذي ا

رة الن واختاروا التوسل بالقد مة؛ ا)) هذا توسل إىل اهللا عزوجل بقدرته أن يتم هلم النور يوم القي شيء قدير

القدرة اليت حيصل ا التغاير مة والكفار ليس هلم نور؛ فاختاروا وصف ائ نورهم يوم القيطفالذين، ألن املنافقني ين

  حال املؤمنني وحال الكفار. بني

  واجلواب على آية ؟: الطالب

  أي آية؟ : الشيخ 

  إنه على ما يشاء قدير ؟: الطالب

  آية ذا اللفظ؛ هذا احلديث؛ ما يف :الشيخ

  ...؟:الطالب

  وقت األسئلة.لحىت يأيت ال ال ما فيها ولكن ترى السؤال ما بعد جاء وقته خلوها  : الشيخ

    )) نأخذ الفوائد وإال نبدأ بالثانية ؟ الفوائد طيب. فلما تبين له قال أعلم أن اهللا على كل شيء قدير ((

  ))  خاوية على عروشها. . .قرية  أو كالذي مر على  قال اهللا تعاىل: ((

كل اآليات اآلن  يف هذا بالغة القرآن حيث ينوع األدلة والرباهني على األمور العظيمة، على األمور العظيمة؛ ألن 

يف اآلية األوىل أيش  إبراهيمالثالثة اليت قبلها واليت بعدها كلها يف سياق قدرة اهللا عزوجل على إحياء املوتى؛ ألن 



ة القرآن حيث يكرر أيش؟ املعاين على ما حيتاج إىل التكرار فيه ))؛ ففيه بالغ ربي الذي يحيي ويميت قال؟ ((

  من األمور اهلامة .

اإلشارة إىل انه ال ينبغي أن يهتم اإلنسان بأعيان أصحاب القصة؛ إذ لو كان هذا من  ومن فوائد اآلية الكرمية:

  األمور املهمة لكان اهللا يبني ذلك، يقول فالن ويبني القرية .

  االعتبار باملعاين واملقاصد دون األشخاص .ان ومن فوائد اآلية أيضا: 

)) مع أن فيه احتماال أن  وهي خاوية على عروشها ومن فوائدها أيضا: إطالق القرية على املساكن؛ لقوله: ((

ودون وأم يف هذه اآلية املساكن والساكن؛ ألن كوا خاوية على عروشها يدل على أن أهلها أيضا مفقا راد ي

  هالكون .

مبعيار املشاهد املنظور لديه؛ لقول يرمحك اهللا ومن فوائد اآلية الكرمية: قصور نظر اإلنسان، وأنه ينظر إىل األمور 

يزيل  عز وجل))؛ فكونك جتد أشياء متغرية ال تستبعد أن اهللا  قال أنى يحيي هذه اهللا بعد موتها هذا الرجل: ((

ودوام األمن ودوام  زول؛ كم من ناس أملوا دوام الغىنء قدر الناس فيها أا لن تزول مث تهذا التغيري؛ وكم من أشيا

السرور مث عاقبه ضد ذلك؛ وكم من أناس كانوا على شدة من العيش واخلوف واهلموم والغموم مث أبدهلم اهللا تعاىل 

  بشيء آخر جديد؛

  ما حيكم عليه ؟: الطالب

عليه بشيء دائما يستبعد اإلنسان بالشيء ـ ما هو يستبعد معناه أنه يرى أن اهللا ال يقدر ـ لكن  كمما حي: الشيخ

  من قبل.عليه يستبعد حبسب نظره أن تعود هذه القرية إىل ما كانت 

  يف حال الصحة يظن اإلنسان كذا ؟ :الطالب

) استبعد  فأنى يستجاب لذلك ل: (أي نعم يقول بعيد أن اهللا سبحانه وتعاىل يكون كذا؛ الرسول قا : الشيخ

  أن يستجيب اهللا هلذا الرجل الذي وصفه .

وهو على جمعهم إذا  ومن آياته خلق السموات واألرض وما بث فيهما من دابة نعم حممد اقرأ اآلية: ((

أشرنا )) متعلقة جبمع يعين وهو على مجعهم إذا شاء؛ فهو نظري احلديث الذي  إذا يشاء )) نعم؟ (( يشاء قدير

معني؛ فيقال مثال: إن اهللا إذا شاءه صار وحصل خبالف ما إذا جاءت القدرة  شيءإليه يعين علقت القدرة ب

بفعل معني فال مانع من أن نقول: نعم إن اهللا شاء  قدرةوصفا هللا عزوجل مطلقا فال تقدر مبشيئة؛ فإذا علقت ال

ذي مينع من وجوده هو عدم املشيئة فإذا وجدت املشيئة هذا الشيء قدر عليه؛ واملعىن أنه ال يعجز عنه وإمنا ال

  فالقدرة حاصلة.



  )) ؟ للعباد اوما اهللا يريد ظلم )) وقوله: (( ليس كمثله شيء يقول: ما الفرق بني قوله: ((

  مثله شيء مستحيل :الطالب

  مستحيلة؛ : الشيخ 

  والظلم غري مستحيل من اهللا؟  :الطالب

  مستحيل أي غري : الشيخ

  )) ؟ للعباد وما اهللا يريد ظلما  لكن قوله: ((: الطالب 

   لفعل يريد الظلم ما يريده لكن لو شاءه ؟: الشيخ 

  :قد نفاه عن نفسه الطالب

  نعم نفى إرادته : الشيخ

  )) ؟ إني حرمت الظلم على نفسي لكن يا شيخ قال اهللا: ((: الطالب

  يقتضى أنه قادر عليه وإال غري قادر ؟أحسنت حرمت الظلم حترمي الظلم على نفسه : الشيخ 

  يقتضي أنه قادر لكن : الطالب 

  خالص؛ هو اآلن ال ميكن أن يقع الظلم ال ألنه ممتنع ولكن ألن اهللا ال يريده لكمال عدله : الشيخ 

  لكن ما يقال إنه مستحيل يا شيخ؟ :الطالب

ليس   أنه ال يريده ولكمال عدل اهللا؛ لكن ((مستحيل خبرب اهللا ال مستحيل لذاته، مستحيل خلرب اهللا   : الشيخ

  ال ميكن. اهذا مستحيل مطلقا ؛ مستحيل مطلق )) كمثله شيء

  ...؟ :الطالب

اجلنة استبعد هذا الشيء،  هبعد إدخالذا الرجل الذي خاطب اهللا تعاىل احلديث ملا كان ه...: لو أراد اهللا الشيخ

  استبعد هذا الشيء أن يكون؛ قال اهللا إين على ما أشاء قادر يعين فأنا مادمت شئته فأنا قادر عليه؛ 

  لكن ملاذا ما حتول العبارة عبارة عامة إنه على ما يشاء قدير على هذا ؟: الطالب

 فعل كذا وكذا فقلنا: كيف هذا؟ قال: نعم ال ال ما هو هكذا، لو أن رجال حكى لنا قصة وقال: إن اهللا: الشيخ 

لكن نأيت ا وصفا عاما هللا مث نقول: على ما يشاء قدير ال  سليم تعبريإن اهللا قادر على ما يشاء؛ قلنا: هذا 

  يصح.

  يعين نقيدها فيما قاله. . ؟ : الطالب



باملشيئة؛ وإذا أضفناها إىل شيء معني ها على سبيل اإلطالق ما نقيدا يف شيء معني؛ إذا أردنا أن نصف اهللا 

  واقع مبشيئته نقول: ما شاء اهللا ال ميكن أن يعجز عنه.

  ...؟:الطالب

 ال ال بس هم عندهم أن العقل دل على اإلرادة بالتخصيص والعقل دل على اخللق باإلجياد؛ أو القدرة؛: الشيخ

  يستقيم . . مث اإلرادة ختصص ؟: الطالب

قصدهم يعين أا هي تفعل بدون اهللا؛ ألن صفات اهللا ما هي تفعل، اهللا هو الذي يفعل ال ال ما هو : الشيخ 

  ذه الصفات؛ نعم سياق اآلية يرجح أنه استبعد هذا أي نعم.

  ...؟ :الطالب

واهللا ما هو بظاهر؛ الظاهر أن الرجل استبعد لكن من غري أن يشك؛ لكن استبعد؛ واإلنسان قد يستبعد : الشيخ

  يقع الشيء فيعلم اإلنسان أن اهللا قادر على كل شيء.شيء مث ال

؛ رتتيب واقعي؛ جاء أوال زيد مث عمرو فهمت؟ لكن إن من ساد مث ساد أبوهالإذا قلت: جاء زيد مث عمرو، هذا 

   ذكري ألن أبوه ما يسود بعده .

كيف حنييها فاإلحياء   )) كيف ننشزها ((؛ إذا قلنا )) كيف ننشرها ((، )) كيف ننشرها ((اآلية هذه طيب؛ 

بعد وإال قبل؟  ت هنايكون بعد كسو العظام ففي اآلية ترتيب يف اآلية: ذكري؛ ألن الكسوة قبل اإلحياء؛ و ذكر 

  يف اآلية؟

  بعد: الطالب 

قبل النشر وإال  تخلوا يا مجاعة يفكر أنا أسأل واحدا اآلن أنا أناقش واحدا نعم؟ الكسوة اآلن ذكر : الشيخ 

  ؟ عقب

  بعد؟: الطالب

  طيب وهل هي قبله أو بعده إذا كانت ننشرها أي حنييها؟: الشيخ 

  ال هي قبلها، هي قبل أن ننشرها؛: الطالب 

)) فالرتتيب واقعي؛ ننشزها ثم نكسوها  قبل اإلحياء، وذكرت بعدها من بعد الرتتيب الذكري؛ أما (( : الشيخ

رها أي ننشر العظام أي حنيي العظام؛ ألن العظام كانت يف أنا ذكرت يف أثناء الدرس إنه قد يقول قائل: ننش

 هادخلت  كاألول ميتة ما فيها حياة إطالقا؛ فإذا نشرت يعين أحييت بعد أن ينشز بعضها على بعض وتشب

  ؛ وعلى هذا فيكون الرتتيب واقعيا ذكرنا هذا يف أثناء الدرس.احلياة



    ؟ علي ها ما كملت الفوائد؟  اقرأ

  )) . أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه اهللا بعد موتها عزوجل: ((قال اهللا 

  طيب ويش رأيكم . . . .

  ))  خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه اهللا بعد موتها . . . ((

   )).ه اهللا بعد موتها أنى يحيي هذ فيه بيان قصر نظر اإلنسان حيث يرى أو ينظر إىل املشاهد املنظور؛ لقوله: ((

  )) . فأماته اهللا مائة عام ومن فوائد اآلية الكرمية: بيان قدرة اهللا عزوجل بتحديد مدة املوت؛ لقوله: ((

لنا  سبق)) و  لبثت قال كم  ومن فوائدها أيضا: إثبات الكالم هللا عزوجل والقول وأنه حبرف وصوت؛ لقوله: ((

  أن األوىل األخذ بظاهر القرآن وأن القائل هو اهللا عزوجل.

وفيها رد على  األشاعرة الذين قالوا: إن كالم اهللا هو املعىن القائم بنفسه، وأن هذه األصوات اليت تسمع اليت 

لتعرب عما مسعها موسى وحممد عليه الصالة و السالم وغريمها ممن كلمه اهللا هي أشياء أصوات خلقها اهللا عزوجل 

  يف نفسه وأن هذا القول معناه إنكار القول يف الواقع، إنكار القول من اهللا عزوجل.

  ومن فوائد اآلية الكرمية: بيان حكمة اهللا عزوجل حيث أمات هذا الرجل مث بعثه ليتبني له متام قدرة اهللا .

؛ من أين نأخذها طئاالواقع ال يعد خموأنه إذا خالف  ومن فوائدها أيضا: جواز إخبار اإلنسان مبا يغلب على ظنه

  يا حممد ؟ 

  )) لبثت يوما أو بعض يوم  (( :الطالب

  )) .  لبثت مائة عام )) مع أن الواقع كما قال اهللا عزوجل: (( لبثت يوما أو بعض يوم نعم قوله: ((: الشيخ

انظر ومن فوائدها أيضا: أن اهللا سبحانه وتعاىل قد مين على عبده بأن يريه من آياته ما يزداد به يقينه؛ لقوله: (( 

  )) . ..إلى طعامك وشرابك لم يتسنه .

ومن فوائدها: أن قدرة اهللا عزوجل فوق ما هو معتاد من طبيعة األمور؛ حيث بقي هذا الطعام والشراب كم؟ مائة 

؛ وفيه رد على أهل الطبيعة الذين يقولون: إن السنن الكونية ال تتغري؛ من أين يؤخذ؟ من كون هذا سنة مل يتغري

؛ فدل هذا الطعام والشراب مل يتغري ملدة مائة سنة والرياح متر به والشمس واحلر ومع ذلك فلم يتغري كل هذه املدة

  طبيعة ال تتغري .على أن على إبطال قول علماء الطبيعة الذين يقولون إن السنن ال

  )) . وانظر إلى حمارك ومن فوائدها أيضا: جواز االنتفاع باحلمر؛ لقوله: ((

ن قلت: كيف جتمع بني هذا وبني إ))؛ ف حمارك ومنها: ثبوت امللكية فيها؛ ألن اهللا أضاف احلمار إليه فقال: ((

  الثمن ؟ كية يقتضي حللوإثبات امل)؟ إن اهللا إذا حرم شيئا حرم ثمنه  قول النيب صلى اهللا عليه وسلم: (



  قبل التحرمي يشرتي. . .محر األهلية : الطالب

  إذا ما جيوز أن نبيع محر األهلية ؟ :الشيخ

  ال: الطالب 

  ما جيوز ؟  :الشيخ

  ما جيوز:الطالب

  ما جيوز نبيع محر األهلية ؟  :الشيخ

  ) حرم شيئا حرم ثمنه ن اهللا إذاإ(  :الطالب

نقول: إذا بيعت لألكل فهي حرام ألنه هو احملرم؛ أما إذا بيعت لالنتفاع فهذا حالل ألن االنتفاع ا   :الشيخ

) فإذا اشرتي احلمار لألكل فالثمن  حرم شيئا حرم ثمنه ن اهللا إذاإحالل واضح؟ إذا هذا ال يعارض احلديث ( 

  حرام وإذا اشرتي للمنفعة فاملنفعة حالل ومثنها حالل .

د اآلية الكرمية: أن اإلنسان قد يكون عربة لغريه، يعين قد جيعل اهللا يف اإلنسان شيئا حيدث له يكون ومن فوائ

والتي أحصنت  (())؛ ومثل ذلك قوله تعاىل يف عيسى بن مرمي:  ولنجعلك آية للناسعربة لغريه؛ لقوله: ((

  )) فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين

ئدها أيضا: أنه ينبغي التفكر فيما خلقه اهللا عزوجل وأحدثه من الكون؛ ألن ذلك يزيد اإلميان، حيث إن ومن فوا

هذا الشيء آية من آيات اهللا؛ واآلية مبعىن العالمة؛ فإذا ينبغي لنا أن نتدبر يف هذا الكون ونتأمل فيه ملا فيه من 

   آيات اهللا اليت تزيدنا إميانا ويقينا .

اآلية الكرمية أيضا: أنه ينبغي النظر إىل اآليات على وجه التفصيل االمجال والتفصيل؛ قال يف األول: ومن فوائد 

)) فيقتضي أن نتأمل يف  كيف ننشزهاوانظر إلى العظام   )) مطلقا، مث قال يف الثاين: (( انظر إلى حمارك ((

    إلميان .الكون من حيث العموم مث من حيث التفصيل فإن ذلك أيضا يزيدنا يف ا

   ومن فوائد اآلية الكرمية أيضا: أن اهللا عزوجل جعل اللحم على احليوان كالكسوة؛ بل كسوة يف الواقع؛ لقوله: 

))؛ وهلذا جتد اللحم يقي، يقي العظام الكسر والضرر؛ ألن الضرر يف العظام أشد من  ثم نكسوها لحما ((

سريعا؛ لكن لو ضربك منه سريعا ويزول األمل  أفيه جتده يرب  شيء مع الفخذ وأثر الضرر يف اللحم؛ اآلن لو ضربك

على الركبة أو على الساق نعم؟ يتأخر، يتأخر طويال ميكن يبقى أشهرا ورمبا أعواما وأنت كلما ملسته تأملت منه؛ 

   .))  ثم نكسوها لحما)) وهنا قال: ((  فكسونا العظام لحما ألن اللحم كسوة للعظام، قال اهللا تعاىل: ((



أن اإلنسان بالتدبر والتأمل والنظر يتبني له من آيات اهللا ما مل يتبني له لو غفل؛ لقوله:  ومن فوائد اآلية الكرمية:

  )) . فلما تبين له(( 

  )) كل شيء. على كل شيء قدير ومن فوائدها أيضا: بيان عموم قدرة اهللا سبحانه وتعاىل؛ لقوله: ((

  فوائد اآلية الكرمية: الرد على القدرية؛ يف أي كلمة؟ ها ومنومن

  ))  على كل شيء قدير ((: الطالب 

كيف ذلك؟ ألن من األشياء فعل العبد؛ واهللا تعاىل قادر على أفعال العبد؛ ))  على كل شيء قدير ((: الشيخ

عندهم مستقل خالق لفعله، واهللا عند القدرية واملعتزلة أن اهللا تعاىل ليس بقادر على أفعال العبد؛ ألن العبد و 

  تعاىل مل خيلق أفعاله .

ومن فوائد اآلية أيضا: الرد على منكري األفعال أو على منكري قيام األفعال االختيارية باهللا عزوجل؛ من أين 

  تؤخذ؟ 

  )) كل شيء )) (( واهللا على كل شيء قدير ((: الطالب

      ية وتكون حمل الفائدة من وسط اآلية ما هو الزم بالرتتيب؛ ترى رمبا نأيت بفائدة بعد انتهاء اآل : ال الشيخ

  )) أماته اهللا ثم بعده ((: الطالب

فإن هذا من األفعال االختيارية؛ واهللا سبحانه وتعاىل موصوف بذلك يفعل ما  )) أماته اهللا ثم بعده(( : الشيخ

يشاء كل وقت؛ مىت شاء فعل ومىت شاء مل يفعل؛ مىت شاء خلق ومىت شاء أمات؛ مىت شاء أذل ومىت شاء أعز؛ 

قوم األفعال باهللا حنوهم يقولون: إن اهللا سبحانه وتعاىل ميتنع عليه ذلك؛ ال ت اهذه األفعال عند األشاعرة ومن حن

احلوادث فهو حادث؛ من قامت به احلوادث فهو حادث؛ ولكن هذا  ت بهمن قامألن عزوجل؛ ملاذا؟ قالوا: 

األفعال فهو أكمل ممن ال أيش؟ ممن ال يفعل وال  منهليس بصواب؛ بل نقول: من قامت به احلوادث ووقعت 

م: إن اهللا ال يفعل شيئا من األفعال اليت تقع مبشيئته تقوم به احلوادث، ما يقدر أن حيدث شيئا؛ فأنتم إذا قلت

فمعىن ذلك أنكم وصفتم اهللا بالنقص؛ فإن من يفعل بإرادته أكمل ممن يفعل بال إرادة أو ممن ال يفعل بالشك؛ 

واهللا سبحانه وتعاىل ثابت له مجيع الكمال؛ وقولكم: إن احلوادث ال تقوم إال حبادث؛ من أين لكم هذه 

ذه القاعدة باطلة؛ وال يلزم من حدوث الفعل أن يكون الفاعل حادثا عند حدوث الفعل؛ فها حنن القاعدة؟ ه

حد منا لنفرض أن رجال منا له عشرون سنة فعل او المثال نفعل اآلن فعال وقد خلقنا قبل أن نفعل وإال ال؟ مثال 

؛ إذا قام الفعل احلادث باهللا عزوجل ال اليوم فعال، هل فعله الذي فعل اليوم يقتضي أنه مل خيلق إال اليوم؟ أبدا



ستلزم أن اهللا تعاىل كان معدوما مث وجد أبدا؛ فاحلوادث هذه القاعدة اليت أصلوها قاعدة باطلة ما أنزل اهللا ا ي

  من سلطان .

  كرمية: أن كالم اهللا عزوجل حبروفومن فوائد اآلية ال

  ...من قوله :الطالب

قال بل لبثت  )) (( كم لبثتمن قبل؛ ألن مقول القول حروف قال شف (( ال هذه بأصوات قلناها: الشيخ 

روف؛ وقد رفع اهللا لنفسه بلفظ القول؛ فيكون قول اهللا عزوجل حروفا؛ ولكن احل)) كل هذه  مائة عام فانظر . .

وحني خياطب هل هذه احلروف تتغري أو ال تتغري؟ اجلواب: تتغري ألن كالم اهللا عزوجل بالقرآن باللسان العريب؛ 

  لسان العربي؛ ألن اهللا سبحانه وتعاىل على كل شيء قدير.البلسانه، ب هموسى مثال خياطب

طيب الصوت املسموع من كالم اهللا عزوجل هل هو كأصوات املخلوقني؟ ال، احلروف هي احلروف اليت يعرب ا  

كمثله شيء وهو السميع   ليس الناس لكن الصوت ال؛ ألن الصوت صفة الرب عزوجل؛ ألن اهللا يقول: ((

  )) . البصير

  درس اجلديد اآلن ؟ المث قال اهللا تعاىل؛ 

  هل اجللد من اللحم ؟:الطالب

)) ؟ ويش تقولون ؟ هل اجللد  ثم نكسوها لحما ألن اهللا قال: (( : ويش تقولون هل اجللد من اللحم؟الشيخ

  جلد أقبل منه وإال ال؟ ما أقبل .من اللحم؟ أعتقد أن آدم لو قلت له روح اشرتي يل حلم وجاب يل 

  يأكلوا وإال ال؟:الطالب

عند اجلوع يأكلون حىت اخلفاف، كل شيء يأكلون عند اجلوع؛ املهم اجللد ليس من اللحم؛ لكن اجللد  : الشيخ

اللحم؛ ولذلك إذا هزل احليوان ومل يبق عليه إال جلده على حلمه كما يقوله  هيف الواقع ال يقي العظم كما يقي

العامة، جلد على حلم جتد نعم جلد على العظم جتد عند احليوان من الضعف وعدم املقاومة والتأمل بأدىن سبب 

   ما هو ظاهر؛ فالكسوة احلقيقية إمنا هي؟ يف اللحم .

  : فائدة الطالب

  : تكملة الفوائد ما يف مانع الشيخ

قال أعلم أن اهللا على كل شيء  بذلك (( راإلنسان إذا تبني له من آيات اهللا عليه أن يقفائدة: أن : الطالب

  ؛ )) قدير

  نأخذ الفائدة هذه ؟ اصرب كذا؟ : الشيخ



  شيخ هذا يلزم ؟ .. نعم:الطالب

  اآليات يلزم منها العلم واليقني.أو يلزم هذا هو الصواب؛ أنه يلزم من النظر يف : الشيخ

  ...:الطالب

اعلم أن اهللا على كل  حيتمل هذا أو حيتمل أن اهللا أقام عليه احلجة؛ وهلذا يف القراءة األخرى قال: ((: الشيخ

)) إمنا يؤخذ منها ما سبق أن أشرنا إليه وهي: بيان نعمة اهللا على هذا الرجل، حيث مل يدعه يهيم  شيء قدير

   تشككه أو ما أشبه ذلك .يف ضالله و 

  )) . . ؟  يوما أو بعض يوم القرينة من قوله: ((أن اإلنسان يأخذ بشيخ يؤخذ : الطالب

ويش تقولون ؟ يقولون القرينة أنه أماته اهللا يف أول النهار وأحياه يف آخر النهار؛ أو يؤخذ القرينة ملا رأى : الشيخ

   )) هذا ميكن . هذه اهللا بعد موتهاأنى يحيي  القرية خاوية على عروشها قال: ((

. . )) فيه فائدة أن الطعام والشراب الصاحل استعماله ما مل يتسنه  لم يتسنه شيخ قول اهللا عزوجل: ((: الطالب

  ؟ مامل حيصل فيه تغيري كل والشربلألهذا الطعام  باقي على ما هو عليه صاحل  .

أما لو قال فكلوا واشربوا قلنا كذلك؛ يعين ما يلزمه أنه يأكله ويشربه؛ أما لو قال: فكله واشرب؛ قلنا: : الشيخ

الفاء مفرعة على ما قبلها ومعىن ذلك أنه لو تغري فال يؤكل وال يشرب؛ ألنه املقصود النظر إىل هذا األمر العجيب 

تقلبات اجلوية من الطعام والشراب اللذي هو أصرب على لسنن الكونية؛ وهذا احلمار ااوهو أن عدم تغيريه خيالف 

   عظامه إىل ما شاهد . تهو الذي مات وصار 

  ؟...ما تغري تغري يعين  الطعام على ما هو عليه أبقىقوة اهللا عزوجل بأن : الطالب

   أيه هذه ذكرناها القدرة ذكرناها من قبل.: الشيخ

 )) أنه يستفاد منه الفرق بني اإلنسان واحليوان ؟ شيء قديرأعلم أن اهللا على كل  قوله تعاىل: ((: الطالب

   حيث أن احليوان لو رأى أشياء ال يدرك ولو رآها بعينه

  بعدين فائدة متشي على رأسك هأنا ما أدري، الظاهر أن هذ: الشيخ

   : الرد على اجلربية الطالب

اجلربية ما مينعوا من أن اإلنسان يصل إىل العلم؛ ؛ ميكن ؟ الرد على اجلربية؛ بس الظاهر واهللا ما أدري: الشيخ

)) هو الذي ميكن أن يرد ا اجلربية؛ ألنه لو كان اإلنسان جمبورا لكان توجه اخلطاب  اعلم (( لكن على قراءة:

   إليه باألمر والتكليف لغوا وعبثا .



رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن  إبراهيموإذ قال  قال اهللا تعاىل: ((

  )) قلبي. . .

         )) و  أرني )) أيضا قراءتان:(( أرني ))؛ ويف (( براهامإ )) و (( إبراهيم )) قراءتان: (( إبراهيم يف ((

))  رهنص (( و )) بالضم؛ رهنص )) قراءتان أيضا: (( رهنصف )) بسكون الراء؛ ويف قوله: (( أرني ((

)) بسكون الزاء؛ فهذه كم كلمة؟ واحد اثنني  جزءا )) و(( جزءا )) قراءتان أيضا: (( جزءا بالكسر؛ يف ((

  سبعيتان. نثالثة أربع كلمات يف كل كلمة منها قراءتا

))  أرني كيف (( ؛ وإبراهيمذكر إذ قال ا)) إذ مفعول لفعل حمذوف؛ تقدير:  إبراهيموإذ قال  قال اهللا تعاىل: ((

الرؤية هنا بصرية فتنصب مفعوال واحدا؛ لكن ملا دخلت عليها مهزة التعدية صارت تنصب مفعولني؛ األول: الياء؛ 

)) فيها إعرابان مشهوران؛ أحدمها: أن اهلمزة دخلت  أولم تؤمن ))؛ (( كيف تحيي الموتى والثاين: مجلة ((

ا املقدر يكون حبسب السياق؛ وعلى هذا فاهلمزة يف حملها؛ )) وهذ أو لم تؤمنعلى مقدر عطف عليه قوله: (( 

واإلعراب الثاين: أن اهلمزة مقدمة وحرف العطف مؤخر، وأصلها: وأمل؛ فتكون هذه اجلملة معطوفة على ما 

قبلها؛ وذكرنا أن هذا اإلعراب اسلم وأسهل؛ أسلم ألن اإلنسان رمبا يقدر فعال ليس هو املراد؛ وأسهل لئال يتعب 

)) بالضم من صار يصور؛ وبالكسر من صار  صرهن نسان نفسه يف طلب فعل يكون مناسبا؛ ويف قوله: ((اإل

  )) الفعل هنا مرفوع وإال جمزوم؟ يأتينك سعيا يصري؛ ويف قوله: ((

  جمزوم:الطالب 

هو على كل حال مبين؛ لكن هل هو يف حمل جزم وإال يف حمل رفع ؟ يف حمل جزم على أنه جواب : الشيخ 

   الطلب نعم.

  هذه هي القصة اخلامسة اليت فيها إحياء املوتى يف هذه السورة، أليس كذلك؟ هذه هي اخلامسة؛ واألوىل؟ 

  يف بين إسرائيل: الطالب 

  والثانية ؟  : بين اسرائيلالشيخ

  إبراهيميف : الطالب

  ال ال ال: الشيخ 

  يف القتيل:الطالب

  والثالث لبقرةن بين إسرائيل يف قصة ايف القتيل م: الشيخ

  ...))ألم تر إلى الذين أخرجوا من ديارهم((  :الطالب



   )) ر الموتذذين أخرجوا من ديارهم وهم ألوف حألم تر إلى ال (( : الشيخ

  )) ؟  إبراهيموإذ يرفع  ((: الطالب

اآلية؛ كلها ؛ والرابعة يف قصة الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها؛ واخلامس هذه ال يا أخي ما يف:الشيخ

فيها إحياء املوتى يف هذه الدنيا؛ فيكون فيه آية ظاهرة على يف الرد على املنكرين للبعث وسيأيت إن شاء اهللا يف 

  الفوائد .

عليه الصالة والسالم هو األب الثالث لألنبياء؛ ألن األول آدم والثاين نوح  إبراهيم))  إبراهيموإذ قال  قال: ((

))؛ وآدم  وجعلنا ذريته هم الباقين ))؛ وقال يف نوح: (( إبراهيمملة أبيكم  ل تعاىل: ((كما قا  إبراهيموالثالث 

    معلوم أنه أبو البشر.

ى )) منادرب؛ ((أ)) مبتد رب ؛ إن أخطأت فقوموين ((أ)) مبتد رب قال رب أرني كيف تحيي الموتى ((  

  أين حرف النداء ؟ 

  حمذوف: الطالب

ويكون أحيانا مبنيا على يا خباري )) نعرف أن املنادى يكون منصوبا  رب طيب ((حمذوف للعلم به؛  : الشيخ

  الضم؛ وهذا ال منصوبا وال مبنيا على الضم ؟ 

  :...الطالب

هذا منادى مضاف إىل ياء املتكلم وياء املنادى هنا حمذوفة وبقيت الكسرة؛ ما هي عوضا عنها؛ دليل  : الشيخ

)) منادى منصوب بفتحة مقدرة على ما قبل ياء املتكلم  رب ابه ؟ نقول ((عليها طيب؛ إذا كيف نقول يف إعر 

، )) يعين أرين بعيين حىت أرى رب أرني ؛ وقوله: (( احملذوفة للتخفيف منع من ظهورها اشتغال احملل حبركة مناسبة

)) سؤال هنا  الموتىكيف تحيي  يف لغتنا عامية نقول ورن نعم؟ يقول: أرين يعين اجعلين أنظر وأرى بعيين ((

القدرة لكن أراد أن يعرف الكيفية كيف حييي اهللا املوتى  يفمل يشك  إبراهيمعن الكيفية ما هو عن اإلمكان؛ ألن 

بعد أن أمام وصاروا ترابا وعظاما كيف حيييهم نعم؟ فالسؤال إذا عن الكيفية ال عن معىن اإلحياء؛ ألن معىن 

عليه الصالة  إبراهيم)) هل مراد  كيف تحيي الموتى لكيفية؛ وقوله: ((اإلحياء عنده معلوم والسؤال عن ا

   .من بين آدم فضرب اهللا له مثال بالطيور األربعة ىيكونون ؟ أو أن املراد به املوت ىوالسالم أي موت

)) وجدنا أنه عام يعين أي أحد أو أي شيء حيييه اهللا عزوجل أمامه فقد أراه؛  الموتى إذا نظرنا إىل اللفظ (( 

)) يعين ألست مؤمنا؟ وهذا االستفهام للتقرير وليس لالنكار أو للنفي؛ فهو   أو لم تؤمن قال اهللا تعاىل له: ((

منت؛ فهذا آد )) يعين أو ق أو لم تؤمن )) يعين قد شرحنا لك؛ (( ألم نشرح لك صدرك كقوله تعاىل: ((



)) فسر   تؤمن )) مقررا هلذا الشيء؛ وقوله: (( بلى عليه الصالة والسالم؛ فقال: (( إبراهيمللتقرير تقرير إميان 

اللغة بالتصديق؛ فقال: اإلميان يف اللغة التصديق؛ وهذا التفسري ليس بدقيق لكنه تفسري يف كثري من الناس اإلميان 

نفس أي حتبس؛  )) أن تبسل(( : رهن باحلبس، وتفسري قولهالوتفسريهم  مبا يقارب كتفسريهم الريب بالشك،

وما أشبه ذلك مما يفسرونه باملعىن املقارب الذي يقرب للفهم وإال ففي الواقع أن بني اإلميان التصديق فرقا؛ 

وإذا عدي  سهفويدلك على هذا التعدية؛ فالتصديق يتعدى بنفسه وحبرف اجلر؛ وخيتلف يف املعىن إذا عدي بن

   حبرف اجلر؛ وأما اإلميان فال يتعدى إال حبرف اجلر ما يتعدى بنفسه واضح؟ نعم.

نرجع إىل التصديق؛ التصديق يتعدى بنفسه وحبرف اجلر ومع ذلك خيتلف معناه؛ فتقول: صدقته أي صدقت 

رف اجلر وتعديته بنفسه؛ املخرب، وتقول: صدقت به أي باملخرب وإال باخلرب؟ باخلرب؛ فتغري املعىن بني تعديته حب

وتغري املعىن بذلك واختالف تعدي الفعل يدل على أن بينهما فرقا؛ إذ لو مل يكن بينهما فرقا لكان؟ لكان أو 

، انتبه أليش؟ ألن املفسر يطابق املفسر؛ آمن تتعدى لتساوى الفعالن أو لتساوت املادتان يف التعدي واللزوم

ال  انتبه ف اجلر وتتعدى حبرف اجلر الالم وحبرف اجلر الباء وخيتلف معناه؛بنفسها وإال حبرف اجلر؟ تتعدى حبر 

أبدا؛ هذا ال يوجد يف اللغة العربية؛ لكن تقول: آمنت به وآمنت له؛ آمنت به  هكما تقول: صدقت  هتقول: آمنت

معىن االستسالم  تفيد معىن اإلقرار والطمأنينة؛ وهلذا يقال: أقررت به واطمأننت به عرفتم؟ لكن آمنت له تفيد

استسلمت له وأنقدت له مع اإلقرار؛ ألن آمن من حيث اإلقرار ما تتعدى بالالم لكن إذا تضمنت معىن 

االستسالم تعدت بالالم؛ وهلذا كان اإلميان شرعا البد فيه من اطمئنان وهو القبول ومن إذعان وهو االستسالم؛ 

يق على سبيل اإلطالق هلذا املعىن الذي أشرنا إليه؛ لكن ال فصح اآلن أن اإلميان ال يصح أن جنعله مبعىن التصد

   قيق والتحقيقتدنقرب له املعىن؛ أما على وجه ال مانع أن نفسره بالتصديق إلنسان نريد أن



أما على وجه الرتقيق والتحقيق فإن الفرق بينهما ظاهر؛ وقد أشار إىل شيء من هذا شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه 

عليه الصالة والسالم آمن مبعىن أنه أقر  إبراهيماهللا يف كتاب اإلميان؛ كتاب اإلميان له مطبوع؛ فاحلاصل أن 

   )) طيب قال أولم تؤمن قال بلى واطمأن واعرتف اعرتافا ال مرية فيه بأن اهللا سبحانه وتعاىل حييي املوتى؛ ((

)) حرف جياب ا النفي، النفي املقرر باالستفهام إلثباته؛ فإذا قلت: ألست حاضرا معنا يف الدرس يا  بلى ((

  ش تقول؟عبد اهللا؟ وي

  بلى: لطالبا 

  يعين حاضر؛ وإذا قلت: ألست حاضرا معنا يف الدرس يا خباري؟ ويش تقول؟ : الشيخ

  نعم: الطالب

ير للنفي وإذا أجبت ببلى فهو ر تقلإذا ما حضرت، إذا قلت نعم معناه ما حضرت؛ إذا أجبت بنعم فهو : الشيخ 

  مهمة؛ أليس يف ذمتك لفالن كذا وكذا؟رتتب على هذا مسائل كثرية يإلثبات نعم؟ و اير ر تقل

  بلى :الطالب

لنفي؛ وإذا قلت بلى لإذا أجبت بال أو نعم واضح؛ إذا قلت: نعم فتقرير أليش؟ تقرير  ...أي نشوف : الشيخ

))  ألست بربكم قالوا بلى فهي اإلثبات؛ وهلذا يروى عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أنه قال يف قوله تعاىل: ((

جياب بنعم يراد قد أنه قال: لو قالوا نعم لكفروا؛ ألن معىن لو قالوا نعم يعين لست بربنا، واضح؟ ومع ذلك فإنه 

  ا بلى كقول الشاعر: 

   " ك لنا تداناوإيانا فذ     أليس الليل يجمع أم عمرو " 

  " غشانا النهار كما غشاهاوي هنعم وترى الهالل كما أرا" 

؛ ويش قال: نعم يعين بلى، بلى جيمع " ك لنا تداناأليس الليل يجمع أم عمرو وإيانا فذ" اآلن هذا الرجل 

  " هوترى الهالل كما أرا"  ...وهو ال يريد النفي؛

  ترى اهلالل كما أراه؛ فهنا أجاب أليس بنعم يريد بذلك بلى.و املهم يف قوله: نعم 

)) أي ليزداد طمأنينة وإال فقد   ولكن ليطمئن قلبي بلى بلى؛ وهلذا قال: ((...)) جواا  أو لم تؤمن( إذا (

)) أي ليزداد طمأنينة؛ والطمأنينة كما نعلم  ولكن ليطمئن )) (( أو لم تؤمن قال بلى كان مطمئنا من قوله: ((

ركع حتى تطمئن راكعا اسجد حتى تطمئن ا (الصالة والسالم قال مجيعا هو االستقرار كما قال النيب عليه 

   .)) فأراه اهللا اآلية ولكن ليطمئن قلبي تستقر وتبقى؛ ((أي )  ساجدا



خذ أربعة من  )) قوله: (( فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا قال: (( 

؛ وهلذا تعترب حماولة من حاول تعيينهم من املفسرين حماولة ال )) أي الطيور هذه؟ مل يعينها اهللا عزوجل الطير

، أم غربانا، أم أي نوع من أنواع الطيور إن اهللا مل أم محاماالطيور إوزا، فائدة منها؛ ألنه ال يهمنا؛ أكانت هذه 

))  صرهن (( )) من صار يصري أو من صار يصور؛  صرهن )) (( من الطير فصرهن إليك أربعة يبينها لنا؛ ((

ر نعم؟ و ومنه الرجل األصور ـ الذي مالت عينه إىل جانب من جفنه ـ رجل أص يلأي أملهن إليك؛ والصور امل

الذي مالت عينه إىل جانب من جفنه؛ ويسمى األحول؛ وهلذا الناس حىت تعرف الناس اآلن إذا واحد يقول 

ضممهن ا))  صرهن )) أي أملهن؛ (( صرهن القمر وما أشبه ذلك؛ فمعىن (( مرة مصور صورت عينه  الشمس

قال ثم اجعل على كل جبل منهن  إليك؛ ففعل أخذ أربعة من الطري وضمهن إليه وذحبهن ووزعهن أجزاء ((

)) اجلبال اليت حوله اجعل على كل جبل منهن أي من هذه األربعة جزءا؛ ألجل أن ال يظن الرائي أن  جزءا

اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم  لشبهة ويكون بعيدا منك ((عنك زالت ا أبعداعملك سحر؛ ألنك إذا 

، قطعهن أجزاء، جعل على كل جبل جزءا مث بعد ذلك نلصالة والسالم مجع األربعة وذحبه)) فعل عليه ا ادعهن

  نبدأ. . .؛ فماذا صار؟ جاءت الطيور جاءت إليه تسعى سعيادعاهن، قال: أيتها الطيور ائتني إيلّ 

قال أو لم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم (( قال اهللا عزوجل: 

  )) . اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن

ال تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء  )) أي نادهن؛ ألن النداء يسمى دعاء، قال اهللا تعاىل: (( دعهنا ((

يعين ال تنادونه كما ينادي بعضكم بعضا فتقولون: يا حممد وال تقولون يا رسول اهللا، يا نيب  )) بعضكم بعضا

  )) يعين نادهن يعين قل: أقبلن. دعهنا اهللا، وما أشبه ذلك؛ إذا ((

لفعل  ))؛ وقيل: إا جواب دعهنا )) قيل: إنه جواب قوله: (( يأتينك (( )) يأتينك سعيا قال اهللا تعاىل: (( 

اهللا  )) ألن من الزم أمر ادعهن مقدر تقديره: إن تدعهن يأتينك؛ فعلى القول األول يكون جوابا لقوله: ((شرط 

))  يأتينك إياه بدعائهن أن يدعوهن؛ فكأن الشرط معلوم من األمر؛ وعلى القول الثاين ال إشكال؛ إذا جعلنا ((

     )) هذه جواب سواء قلنا جواب لفعل األمر  يأتينك جوابا لفعل شرط حمذوف يعين إن تدعهن يأتينك؛ ((

)) أو قلنا: إا جواب بشرط مقدر تقديره: إن تدعهن؛ فهي مبنية على السكون وليست مضمومة،  ادعهن ((

         ))؛ وقوله:  يأتينك مبنية على السكون يف حمل جزم؛ وإمنا بنيت على السكون التصاهلا بنون النسوة ((

اب أتى يأيت ال من باب آتى يؤيت؛ بل فرق بني البابني أن آتى باملد مبعىن أعطى، قال اهللا )) من ب يأتينك ((



     فهو مبعىن جاء، كما قال اهللا تعاىل: )) معىن أعطيتم إحداهن ؛ وأما أتى وآتيتم إحداهن قنطارا تعاىل: ((

إذا أردت أن خترب عن شخص بأنه جاء )) أتى أمر اهللا يعين جاء أمر اهللا؛ إذا  أتى أمر اهللا فال تستعجلوه ((

  عن شخص بأنه أعطى تقول: آتى؛ واضح ؟ نعم. ختربن أتقول: أتى؛ وإذا أردت 

كون مصدرا يف موضع ت)) حيتمل أن  سعيا)) من باب أتى يأيت مبعىن جاء أي يقبلن إليك؛ ((  يأتينك إذا ((

منصوبة على املصدرية وعاملها حمذوف  احلال؛ ألن السعي ما فيه شك أنه مصدر وفعلها سعى؛ لكن هل هي

هو مصدر يف موضع احلال أي يأتينك ساعيات ؟ أيهما أوىل؟ الثاين أوىل،  تقديره: يأتينك يسعني سعيا ؟ أو

ملاذا؟ لعدم التقدير؛ وعندنا قاعدة قررناها فيما سبق: أنه إذا دار األمر بني أن يكون الكالم تأكيدا أو تأسيسا 

منه؛ هذه قاعدتان مفيدتان: إذا دار  يكون حمذوفا منه أو غري حمذوف فهو غري حمذوف فهو تأسيس، وبني أن

األمر بني أن يكون الكالم تأكيدا أو تأسيسا فهو تأسيس؛ وإذا دار الكالم بني أن يكون حمذوفا منه أو غري 

يا )) هل يفسر  اسعي )) مصدر يف موضع احلال؛ قوله: (( سعيا حمذوف فهو غري حمذوف منه؛ فإذا نقول: ((

السعي يف كل موضع حبسبه؟ أو نقول سعيا على األرجل؟ قال بعضهم: إن السعي يف كل شيء عبد العزيز 

حبسبه نعم؟ يعين أن سعي الطيور هو الطريان فاملعىن: يأتينك طريانا ال نقص فيهم؛ أو أنه سعيا على األقدام على 

معىن الطريان ألن سعي  هنا ن للمفسرين؛ أحدمها أن السعي أرجلهم يعين ميشي املشي لكن بسرعة؛ يف هذا قوال

كل شيء حبسبه؛ والثاين: أن املراد بالسعي املشي بسرعة؛ ولكن أيهما أوىل فيما يظهر لنا ؟ الطريان؛ ألن كون 

ميشني على األقدام ال يدل على كماهلن إذ أن الطائر إذا كسر جناحه صار ميشي؛ لكن كون يطرن هذا أبلغ؛ 

  .دالوجو يف ن أتني على أكمل احلياة أل

))  واعلم أن اهللا عزيز حكيم ؛ ((براهيم)) اخلطاب ملن؟ إل واعلم )) (( واعلم أن اهللا عزيز حكيم مث قال: ((

لكمال عزته وكمال حكمته ألنه حكيم؛ واهللا سبحانه وتعاىل يربط  فإذا علمت ذلك علمت كمال قدرته عزوجل

فريى  دائما بني هذين االمسني: العزيز، واحلكيم؛ أتدرون ملاذا؟ ألن العزيز من املخلوقني قد تفوته احلكمة لعزته

 ار لهنفسه عزيزا غالبا فيتهور يف تصرفاته، ويتصرف بدون حكمة؛ واحلكيم أيضا إذا اقرتنت حكمته بعزة ص

  تصرف حكيما أو غري حكيم؛ فجمع اهللا بني العزيز واحلكيم.السلطان وقوة ومل تفته األمور انتظار أن يكون هذا 

: عزة القدر؛ وعزة القهر؛ وعزة االمتناع؛ فمعىن عزة قيم يف النونية أن له ثالثة معانفما معىن العزيز ؟ ذكر ابن ال

  ل نقص؛ معروف عندنا القدر والشرععن ك شاهللا تعاىل ذو قدر الرفيع متحا القدر: أن

 وعزني في  ومعىن عزة القهر: أن اهللا تعاىل غالب ال ميكن أن يقهر بل هو القاهر، ومنه قوله تعاىل: (( 

  )) يعين غلبين وقهرين يف اخلطاب الخطاب



اللغة العربية: أرض عزاز الثالث: عزة االمتناع يعين القوة وأنه سبحانه وتعاىل ال يضره شيء بقوته، ومنه قوهلم يف  

؛ عزة القدر؛ عزة القهر؛ عزة االمتناع؛ أقوهلا مرة ثانية عشان نشوف الث معانة قوية؛ فصار العزيز له ثبيعين صل

  ثالثة معان عبد اهللا.. آدم  ر؛ وعزة القهر؛ وعزة االمتناعلقدبطوا أم ال؟ عزة اضهل يآدم عبد العزيز 

)) مشتقة من احلكم واحلكمة؛ واحلكم نوعان: كوين؛ وشرعي؛ واحلكمة نوعان: صورة؛ وغاية؛  الحكيم ((

األقسام إذا أربعة؛ احلكيم مأخوذة من احلكم واحلكمة؛ واحلكم نوعان واحلكمة نوعان؛ طيب احلكم نوعان: 

؛ يصلح أن نقول: حكم قدري وحكم شرعي؟ يصح نعم يصح؛ احلكم الكوين نافذ كم شرعيحكم كوين؛ وح

على كل أحد بكل حال صح؟ شاء الناس أم أبوا؛ واحلكم الشرعي ليس نافذا على كل أحد؛ هو ثابت لكن 

ا؛ قال ليس كل أحد ينفذه؛ بل من الناس من يستكرب عنه، واضح يا مجاعة؟ واضح؛ حنتاج إىل مثال يؤيد ما قلن

)) حيكم اهللا يل حكما قدريا   فلن أبرح األرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم اهللا لي أحد إخوة يوسف: ((

كونيا، يعين ما أفارق أرض مصر إىل بالد الشام حىت يأذن يل أيب يقول: تعال؛ أو حيكم اهللا يل، يقدر ذلك 

األحكام املتعلقة بالنساء املهاجرات يف سورة املمتحنة  سبحانه وتعاىل؛ طيب احلكم الشرعي فيما ذكر اهللا عزوجل

أفحكم الجاهلية يبغون  )) هذا حكم شرعي؛ ومنه قوله تعاىل: (( ذلكم حكم اهللا يحكم بينكم قال : ((

)) وإن كان حيتمل هذا أن يكون أيضا شامال للحكم القدري؛ احلكمة  ومن أحسن من اهللا حكما لقوم يوقنون

ضع ال يليق؛ بل ة؟ احلكمة هي وضع الشيء يف موضعه حبيث ال يقول العقل إن هذا يف مو ما هي احلكمال أو 

: إن هذا يف موضع الالئق به؛ سواء كان كونيا أو شرعيا؛ قلنا: إن احلكمة صورة وغاية؛ صريحيقول العقل ال

مة وإال ال؟، حك أن يكون الشيء على صورة معينة، هذا حكمة؛ الصالة مثال على هذا الوضع افالصورة معناه

ناس معينني حكمة وإال ال؟ طيب هذه األمور الشرعية؛ ألإال يف أموال معينة وبقدر معني  بالزكاة كوا ال جت

األمور القدرية: كون اإلنسان على هذا الوجه، ذو قامة، مستقيم، ميشي على رجلني حكمة وإال ال؟ وكون احلمار 

ويش حنمل على رأسه؟ ما يصلح نعم على ظهره وعلى هذا  ميشي على أربعة حكمة، لو ميشي على رجلني

يعين كون الشيء على صورة معينة هذا يكون على  هذه احلكمة صورة ؛فقس؛ هذه احلكمة أيش؟ الكونية القدرية

  صورة معينة موافقة للحكمة .

هل يلزم أن نعلم حكمة كل شيء يف صورته ؟ أبدا، ما يلزم؛ لو قال قائل: ملاذا فرضت الصالة أربعا يف الظهر 

والعصر والعشاء، وركعتني يف الفجر؟ ما تستطيع أن تعرف احلكمة، أليس كذلك؟ بلى؛ طيب احلكمة الغائية ما 

على هذه الصفة؟ عرفتم؟ إذا احلكمة  هو الغرض من إجياد هذا الشيء هذا واحد؛ وما هو الغرض من كونه

وقع إذا كان كونيا هذا شرع  أو تتضمن احلكمة الغائية يعين ملاذا كان على هذه الصورة املعينة هذه حكمة؛ وملاذا 



جدب األرض وعدم النبات قحط املطر، الفساد يف  ؟أيضا له حكمة؛ لو قال قائل: ما احلكمة من اجلدب

ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض  األرض ويش احلكمة من هذا؟ نعم ((

العقارب واحليات وشدة احلر وشدة الربد وما أشبه ذلك؛ حكمة كاحلكمة من خلق املؤذيات  ف))  عملوا الذي

حكمة أيش؟ غائية؛  يهسمنى ست حكم من خلق هذه األشياء املؤذية؛ هذا هلا عدة حكم ذكرناها فيما نر 

إلجياد كل اخللق األنس واجلن؛ مث ..كمة من الشرائع أوال التوحيد هو األصل األصيل احلاحلكمة من الشرائع، 

ن؟ باهللا هذه الشرائع املتفرعة هذه له مبنزلة الثقل؛ عندما تصلي كأنك تسقي قلبك مادة احلياة ألنك تتصل مب

الصالة اليت فيها خطاب القلب واللسان هللا عزوجل؛ وأكثر صالتنا  يفيه وختاطبه؛ لكن ترى هذه جعزوجل، تنا

فيها خطاب اللسان، أكثر صالتنا فيها خطاب اللسان فقط، القلب خياطب من؟ خيتلف، هذا خياطب سيارته 

وأخطأ. . ...أنه  ىت إن اإلنسان إذا تذكر، خمتلفني الناس نعم؟ حصاحبه  وهذا خياطب عمارته وهذا خياطب

؛ كذب هكذا  جييئه حباجة ثانيةلصالته ك وجييء بالثاين؛ ينتبه اإلنسان يتجه ءخل هذا وراجييئه الشيطان ...

الذي من اهللا اكرب إىل  أبواب تفتح وكلها ليس فيها مصلحة لإلنسان؛ أحيانا إذا انتهت الصالة بعض اهلواجيس

ورمحة اهللا ذهب بكلمة واحدة تكفيها عنها كلها؛ وأحيانا ميضي يدبر ويغري يقدم يؤخر يف صالته إىل أن انتهى 

     ...وإال كل الذي .. مايدريمن صالته 

جل، إذا احلكمة من هذه العبادات املتفرعة على التوحيد هي تغذية القلب، تغذية القلب باالتصال باهللا عزو 

)) فيتبني ذا  إن الصالة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر اهللا أكبر (( تعاىل:وزيادة اإلميان؛ وهلذا قال اهللا 

  وجه حكمة اهللا عزوجل يف أحكامه الكونية والشرعية.

    ونأخذ فوائدها . يات الكرميةنرجع اآلن إىل اآل

  )) رب أرني كيف تحيي الموتى لربه: (( إبراهيمأوال قال 

))؛  رب فيستفاد من هذه اآلية الكرمية: أن التوسل إىل اهللا بربوبيته من آداب الدعاء اليت يتوسل ا الرسل ((

احلكمة ألن إجابة الدعاء من مقتضات الربوبية إذ أنه فعل؛ وكل ما يتعلق بأفعال الرب فهو من مقتضيات 

يمد يديه إلى السماء يقول يا  كر الرجل يطيل السفر: (الربوبية ؛ وهلذا قال الرسول عليه الصالة والسالم حني ذ 

ويتفكرون في خلق السموات واألرض  ) ولو تأملت أكثر أدعية القرآن وجدا مصدرة بالرب (( رب يا رب

وما للظالمين من  ربنا ما خلقت هذا باطال سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته

وما كان قولهم إال أن قالوا  ))؛ (( أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي لإليمان أن آمنوا بربكم فآمنا. . .

)) ألن  ربنا اغفر لنا ))؛ (( ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين



بوبية؛ إذا نستفيد من هذا أن من آداب الدعاء أن يتوسل اإلنسان الداعي إىل استجابة الدعاء من مقتضيات الر 

   اهللا بربوبيته.

))  أرني كيف تحيي الموتى ومن فوائد اآلية الكرمية: أنه ال حرج لإلنسان أن يطلب ما يزداد به يقينه؛ لقوله: ((

  ألنه إذا رأى بعينه الشك أنه يزداد .

أن بعنده خرب اليقني  إبراهيم)) ألن  أرني كيف تحيي الموتى ني اليقني؛ لقوله: ((ومنها: أنه ليس خرب اليقني كع

  اهللا قادر لكنه يريد عني اليقني .  

)؛ يقول العلماء:  ليس الخبر كالمعاينة ومنها: أن عني اليقني أكمل من خرب اليقني؛ وهلذا جاء يف احلديث: (

  إن اليقني له درجات ثالثة: علم؛ وعني ؛وحق؛ كلها موجودة يف القرآن وأظن يف سورة واحدة ال يف سورتني؛ 

)) هي جواب لو  لترون)) جواب لو؟ جواب لو هذه ((  لترون )) بعدها ؟ (( كال لو تعلمون علم اليقين ((

)) تقف الزم؛ ألنك لو وصلت ألوهم أن قوله:  ون علم اليقينكال لو تعلم وإال ال؟ ال؛ وهلذا جيب الوقوف ((

كال لو  يقرؤون ((نسمعهم ؛ وهلذا بعض الناس )) جواب للو؛ ولو كانت جوابا للو اختلف املعىن كثريا لترون ((

  )) جواب لقسم حمذوف تقديره: واهللا لرتون. لترون )) هذا ما هو صحيح ألن (( تعلمون علم اليقين لترون

إن  )) هذا علم اليقني وعني اليقني؟ أين حق اليقني ؟ يف آخر سورة الواقعة: (( ثم لترونها عين اليقين طيب (( 

ثقة؛  ك)) حق اليقني؛ نضرب مثاال يوضح األمر؛ قلت: إن معي تفاحة حلوة، وأنا عند هذا لهو حق اليقين

مت أن معي تفاحة حلوة؛ فأخرجتها من جييب هذا أيش؟ خرب اليقني؛ هو بالنسبة يل خرب وبالنسبة لك علم، عل

إذا هو حلوة؛ هذا حق اليقني واضح؟ طيب هذا أكلتها وقلت: هذه تفاحة؛ هذا عني اليقني؛ مث أعطيتك إياها و 

عليه الصالة والسالم كان عنده علم اليقني بالشك  إبراهيمالفرق بني علم اليقني وعني اليقني وحق اليقني؛ طيب 

 أو لم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن  إحياء املوتى لكن يريد عني اليقني؛ وهلذا قال اهللا له: (( إن اهللا قادر على

  ))  كيف تحيي الموتى)) قوله: ((  رب أرني كيف تحيي الموتى ))؛ وقوله: (( قلبي

تحيي  ؛ لقوله: ((مبشيئتهمن فوائد اآلية: إثبات أفعال اهللا االختيارية، مبعىن أن اهللا سبحانه وتعاىل له أفعال تتعلق 

   )) . الموتى

زعم الذين كفروا أن لن  ومن فوائدها: متام قدرة اهللا سبحانه وتعاىل بإحياء املوتى؛ وعليه جاءت اآلية الكرمية: ((

  )) فكفرهم بإنكار البعث . قل بلى وربي لتبعثن يبعثوا

)) فاهللا سبحانه  قال فخذ أربعة من الطير ))؛ (( قال أولم تؤمن ومن فوائدها: إثبات الكالم هللا عزوجل؛ ((

الزمن كيف شاء بالكيفية؛ وكالم اهللا  يفوتعاىل يتكلم مبا شاء مىت شاء كيف شاء؛ مبا شاء من القول مىت شاء 



مسع كالم اهللا  إبراهيمألن هذه نقرأها اآلن معنا كالم اهللا و سبحانه وتعاىل بأصوات مسموعة وحروف مقروءة؛ 

   وإال ال؟ إذا هو بصوت، بأصوات مسموعة وحروف مقروءة .

أو لم تؤمن قال  ؤمن بقدرة اهللا عزوجل على إحياء املوتى؛ لقوله: ((م إبراهيمومن فوائد اآلية الكرمية: إثبات أن 

  )). بلى

 اهللا عليه وسلم قال:  فإن قلت: كيف جتمع بني هذا وبني ما ثبت يف الصحيح، صحيح البخاري أن النيب صلى

  ؟ إبراهيموأننا أحق بالشك من  إبراهيم) فأثبت شكا فينا ويف  إبراهيمنحن أحق بالشك من  (

عىن خيالف الواقع؛ فهل عند الرسول صلى اهللا عليه وسلم املفاجلواب: أن احلديث ال يراد به هذا املعىن؛ ألن هذا  

أحق بالشك منه ومادام  مل يشك فلو قدر أنه يشك فنحن إبراهيمشك يف إحياء املوتى؟ ال؛ لكن املعىن أن 

يف حقنا فهو يف حقه أشد انتفاء؛ ألننا لو قدر الشك يف هذا الباب لكنا أيش؟ أحق بالشك من  الشك منتف

  أوىل منا باإلميان؛ هذا هو معىن احلديث وال حيتمل غريه. إبراهيم؛ فإذا علم أننا نؤمن بأن اهللا قادر فإبراهيم

أكمل إميانا من حممد صلى اهللا عليه وسلم ؟ ال؛ ولكن هذا قاله صلى  إبراهيمفإن قلت: وال زال اإلشكال هل 

ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف ألجبت  اهللا عليه وسلم على سبيل التواضع؛ وهلذا قرن بينه وبني قوله: (

ارجع إلى  يدعوه؛ قال له ما أطلع (() يوسف كم بقي يف السجن ؟ بضع سنني، وجاءه رسول امللك  الداعي

مع أنه بعد سبع سنني لو قال اطلع يطلع وإال ال؟ هذا ))  ربك فاسأله ما بال النسوة الالتي قطعن أيديهن

مقتضى الطبيعة؛ لكن يوسف عليه الصالة السالم كان حليما، كان حليما حازما؛ قال: ما أطلع حىت تظهر 

)) فتبني ذا أنه ال . .  .ى ربك فاسأله ما بال النسوة الالتي قطعن أيديهن ارجع إل الرباءة براءيت كاملة؛ ((

   أقوى إميانا منه . إبراهيميلزم من قول الرسول صلى اهللا عليه وسلم هذا أن يكون 

))؛ فيها رد على من  بلى ولكن ليطمئن قلبي من فوائد اآلية الكرمية: إثبات زيادة اإلميان يف القلب؛ لقوله: ((

قالوا: إن اإلميان ال يزيد وال ينقص؛ وال ريب أن هذا القول ضعيف؛ ألن الواقع يكذبه؛ والنصوص تكذبه أيضا؛ 

منوا فزادتهم إيمانا وهم فأما الذين آ ((  ))؛ إيمانهم ليزدادوا إيمانا مع  ففي القرآن قال اهللا تعاىل: ((

)  أذهب للب الرجل الحازم من إحداكنما رأيت من ناقصات عقل ودين  ))؛ ويف السنة: ( بشرونيست

  فاإلميان إذا يزيد؛ ولكن يزيد كمية أو كيفية أو كمية وكيفية ؟

  كمية وكيفية  :الطالب

الذي يسبح عشرا أزيد إميانا من الذي يسبح مخسا؛ والذي يصلي عشر ركعات فكمية كمية وكيفية؛: الشيخ

أكمل نعم أزيد إميانا من الذي يصلي مخسا؛ هذا يزداد مباذا؟ بالكمية؛ بالكيفية يزداد اإلميان بالكيفية؛ صلى 



يه زيادة الكيفية؛  سرعة؛ الثاين فيه زيادة العدد واألول فبركعتني بطمأنينة وخشوع وتأمل وصلى أربع ركعات لكن 

؛ كلما  قرار القلبإكذلك يزداد اإلميان حبسب إقرار القلب؛ ألننا ذكرنا اآلن عمل اجلوارح؛ يزداد اإلميان حبسب 

)) على  حرف ومن الناس من يعبد اهللا على كثرت اآليات لدى اإلنسان الشك أنه يزداد إميانا رسوخا؛ اقرأ ((

)) هذا إميان  أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا واآلخرةفإن أصحابه خير اطمأن به وإن  طرف ((

ضعيف مهزوز؛ إن مل تأته فتنة فهو ماشي؛ وإن أتاه فتنة شبهة أو شهوة انقلب على وجهه؛ حنن اآلن هنا ما 

؟ رضنا يف العقيدة ما عندنا معتزلة وال جهمية وال جربية وال أحد ماشني على الفطرة صح وإال الاعندنا أحد يع

لكن لو يأيت لو يبتلى اإلنسان فيأتيه واحد من عفاريت اإلنس جيد يف اادلة واحملاجة من املعتزلة رمبا يؤثر عليه، 

رمبا يؤثر عليه وينقلب؛ ألن ما عنده رسوخ؛ كذلك إنسان عنده إميان، عنده إميان لكن تعرضت له امرأة ذات 

ه هذه املرأة لكن قال: إين أخاف اهللا؛ جتد الفرق منصب ومجال وأغرته حىت يقع؛ وإن كان آخر تعرضت ل

بينهما؛ فاملهم أن القول الراجح الذي الشك فيه والذي تدل عليه األدلة السمعية، والواقعية أن اإلميان يزيد 

    ص.قوين

  ؟هو املتبادر ...:الطالب

يء حبسبه؛ أقول سعي كل شأي نعم لكن هؤالء اآلخرين يقولون سعي كل شيء حبسبه، هو املتبادر ...:الشيخ 

  فالطيور تسعى بأجنحتها

  ؟...:الطالب  

  )) ما هو املراد بأنكم تكونون باألقدام. فاسعوا إلى ذكر اهللا أي نعم ((: الشيخ

  ا ما هو السعي الذي هو رفع القدم)) هذ إذا نودي للصالة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر اهللا ((

  ؟...:الطالب

عروف من السياق؛ مادام أضيف السعي إىل الطري فهو سعي الطيور؛ وعلى كل حال املنعم هذا هو  :الشيخ

   املسألة حمتملة يعين فيه إن رجعنا إىل اللفظ فالسعي باألقدام وإن رجعنا إىل املعىن فالسعي باجلناح.

  : احلكمة هي السنة ؟الطالب

صحيح املراد ا السنة مع أن الصحيح أن  ))وأنزل اهللا عليك الكتاب والحكمة  ال هذا ما هو هنا ((:الشيخ

)) ما هو أعم يعين حكمة الشريعة الواقعة موقعها ومنها  وأنزل اهللا عليك الكتاب والحكمة املراد بقول: ((

   )) يعين أسرار الشريعة . ويعلمهم الكتاب والحكمة السنة؛ وهلذا قال: ((

  الفرق بينهما ؟  . . .شيخ ؟ احلكم والقضاء واإلرادة كنا:الطالب



إن  الفرق بينهن كالفرق بني معناهن؛ فاإلرادة غري احلكم؛ ألن اهللا يريد مث حيكم كما قال اهللا تعاىل: ((: الشيخ

)) فكل شيء حبسبه له معىن مستقل لكن يقسم؛ وكذلك القضاء واحلكم والكتابة كونية  اهللا يحكم ما يريد

   . وشرعية وأشياءكثرية

  ؟...: الطالب

  : هذا يأتينا يف الفوائد الشيخ

  ؟...: الطالب

من الرسالة  ب  الكليم؛ ألنه كلم أنها خص موسى بملاذ ؛ لكن حنن ذكرنا لكم من قبل  ...الظاهر أنه: الشيخ

   اهللا  ال وحيا؛ وإال اهللا كلم حممد صلى اهللا عليه وسلم كلم موسى كلم آدم.عند 

  ؟...:الطالب

   ...وإن كان ممكنا ففيه الدعاءعتداء يف غري ممكن فهو من اال كنا، لو كانكان مم  :إنالشيخ

  . . .؟ة در قدرة قلنا القوة أكرب من الق: الالطالب

  أكمل من القدرة فيمن يوصف بالقوة؛ :الشيخ

  ؟...:الطالب

  والقوة ضدها الضعف أي لكن القدرة ضدها العجز :الشيخ

  نسبة للمخلوق؟ الهذا ب:الطالب

وما كان اهللا ليعجزه من شيء في السموات واألرض إنه كان عليما ال حىت يف اخلالق قال اهللا: (( : الشيخ

   )) . قديرا

  ؟...:الطالب

  اهللا أكرب اهللا اكرب...: ال ال الشيخ

  ؟...:الطالب

)  اآليةإن أرجى آية في القرآن هي هذه  واهللا رمبا وهذا على تفسري ابن عباس رضي اهللا عنهما قال: (:الشيخ

قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم ال تقنطوا من  : ((تعاىل وقال غريه: أرجى آية يف القرآن هي قوله

))؛ ابن  إن اهللا ال يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ))؛ وقال آخرون: أرجى آية: ((رحمة اهللا 

الشيطان يف قلب اإلنسان يعفر اهللا لإلنسان فيها؛ وهلذا عباس رضي اهللا عنهما قال إن هذا الوساوس اليت يلقيها 



)) فهذا الوسواس اليت قد يأيت لإلنسان يرتفع وال يضر؛ وجعل بعض العلماء منه  أو لم تؤمن قال بلى قال: ((

   )) . حتى إذا استيئس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا قوله تعاىل: ((

  )) ؟ وما أرسلنا من رسول . . . جعلنا قوله تعاىل: (( ماذا: الطالب

  يته؛أمنيف يلقي ال ما هو من هذا النوع؛ ألنه ذاك الشيطان :الشيخ 

  ؟...:الطالب

ومنهم أميون ال  نية هنا مبعىن القراءة كقوله تعاىل: ((م، األ واباصيتمناه يف قلبه مانية مال ما هو املراد باأل: الشيخ

   )) وأن الشيطان قد يسمع على لسان النيب ما يرضاه الشيطان وال يرضاه النيب نعم . إال أمانييعلمون الكتاب 

  



   )) مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل اهللا قال اهللا تبارك وتعاىل: ((

)) هذا الذي  قال بلى ولكن ليطمئن قلبي )) أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم؛ (( بسم اهللا الرحمن الرحيم(( 

  وقفنا عليه ؟

))؛ وعليه  بلى من قوله: ((يف اآلية أيضا: جواز االقتصار يف اجلواب على احلرف الدال عليه؛ من أين يؤخذ؟ 

فلو قيل للرجل: أو مل تطلق زوجتك؟ فقال: بلى؛ طلقت؛ ولو قيل للرجل: أزوجت فالنا؟ قال: نعم؛ انعقد؛ ألن 

  حرف اجلواب يغين عن ذكر اجلملة .

ئن ولكن ليطم((  وفيها أيضا من فوائد اآلية الكرمية: الرد على من قال إن اإلميان ال يزيد وال ينقص؛ لقوله:
   )) فإن الطمأنينة زيادة إميان وقوة . قلبي

فخذ أربعة من  (( امتحان اهللا عزوجل العبد مبا يزداد به إميانا؛ لقوله:جواز ومن فوائد اآلية الكرمية أيضا: إثبات 
  )). يأتينك سعيا )) إىل قوله: (( الطير. . .

حيث حصل إحياء املوتى، أي إحياء هذه الطيور  ، كمال قدرة اهللا تعاىلآدم  ومن فوائدها أيضا: كمال قدرة اهللا

   مبجرد دعوة ابراهيم إياهن؛ أقبلن فأقبلن سعيا .

  .ومن فوائد اآلية الكرمية: إثبات امسني من أمساء اهللا ومها: العزيز واحلكيم

س؛ فهو متضمن لصفة وال عكوإثبات ما تضمناه من الصفة؛ وهي العزة واحلكمة؛ ألن كل اسم من أمساء اهللا  

يعين ليس كل صفة يؤخذ منها اسم؛ لكن كل اسم يؤخذ منه صفة؛ ملاذا؟ ألن أمساء اهللا عزوجل أعالم، 

  والغالب عليها أا جمرد أعالم .وأوصاف وأعالما  ؛ خبالف أمساء اإلنسان فقد تكون صافو وأ

ليقني ثالثة: )) ودرجات ا الموتىأرني كيف تحيي  ومن فوائد اآلية الكرمية: أنه ليس اخلرب كاملعاينة؛ لقوله: ((

اليقني، وعني اليقني، وحق اليقني؛ أيها أعلى؟ حق اليقني؛ ويظهر ذلك باملثال؛ فإذا  معلم، وعني، وحق؛ عل

قلت لك: إن عندي تفاحة حلوة فهذا علم اليقني؛ فإذا أريتك إياها فهو عني اليقني؛ فإذا أكلتها فهذا حق 

ورأى المجرمون  النار، وعدوا النار؛ فإذا رأوها يوم القيامة فهو عني اليقني (( اليقني كذا؟ طيب؛ الكفار وعدوا
    ))؛ فإذا دخلوها فهو حق اليقني . مث نبدأ الدرس اجلديد اآلن ؟ واقعوهامالنار فظنوا أنهم 

  )) مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل اهللا كمثل حبة أنبتت سبع سنابل قال اهللا تعاىل: ((

)) يطلق املثل على الشبه، ويطلق املثل على الصفة؛ فإن ذكر مماثل فاملراد به الشبه وإال فاملراد به الصفة؛  مثل ((

)) املراد باملثل هنا الصفة؛ ملاذا؟  مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن ففي قوله تعاىل: ((

مثلهم كمثل الذي استوقد فهذا مبعىن الشبه؛ كقوله تعاىل: ((  مثلكألنه مل يذكر املماثل؛ أما إذا قيل: مثل هذا  



)) هذا املراد به الشبه يعين شبه هؤالء   مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل اهللا كمثل حبة ))؛ هنا (( نارا

ل به كشبه هذا الشيء؛ ولننظر اآلن هل هناك مطابقة بني املمثل واملمثل به؟ ال؛ ألن املمثل هو العامل واملمث

نفق لكنها بإزاء املنفق؛ وإال ال؟ طيب من الذي يقوم بإزاء املنفق ؟ زارع احلبة؛ وهلذا املالعمل؛ فاحلبة ليست بإزاء 

فإما أن يقدر مثل عمل الذين ينفقون أمواهلم  وإما يف اخلرب؛  أاآلية فيها تقدير إما يف املبتدقال بعض العلماء: إن 

فقون أمواهلم يف سبيل اهللا كمثل زارع حبة أنبتت سبع سنابل؛ أما هنا يف اآلية مثل الذين ين كمثل حبة؛ أو يقدر:

م ظم متثيل العامل والعمل، انتظئدة وهي: أنه أن هذا التمثيل انتالكرمية ففيها يف احلقيقة اختصار، اختصار لفا

مهما مجيعا وهذا من ظاملثل انت؛ مثل الذين كمثل حبة؛ إذا البد من عمل والبد من عامل؛ فمتثيل العامل والعمل

  بالغة القرآن.

)) ما معىن إنفاق ؟ معناه البذل، البذل؛ واألموال مجع مال؛ وهو كل ما يتموله  مثل الذين ينفقون قوله: ((

اإلنسان من أعيان أو منافع؛ األعيان مثل ؟ كالدراهم والدنانري والسيارات والدور وما أشبه ذلك؛ واملنافع كالعني 

جرة فإن املستأجر مالك للمنفعة؛ املهم أن املال يشمل، ويش يشمل؟ األعيان و املنافع كل ما ميلكه املستأ

    اإلنسان من عني أو منفعة فهو مال.

)) سبيل مبعىن طريق؛ وسبيل اهللا سبحانه وتعاىل هو شرعه؛ ألنه يهدي إليه ويوصل إليه؛  في سبيل اهللا وقوله: ((

)) فالسبيل مبعىن  ا صراطي مستقيما فاتبعوه وال تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلهوأن هذ قال اهللا تعاىل: ((

الشرع؛ وأضيف إىل اهللا لسببني؛ السبب األول: أنه هو الذي وضعه لعباده وشرعه له؛ والسبب الثاين: أنه موصل 

ومن يشاقق عاىل: (( إليه؛ ويضاف السبيل أحيانا إىل سالك السبيل؛ فيقال: سبيل املؤمنني كما قال اهللا ت
هل بينهما تناقض؟ ال؛ ألنه يرمحك اهللا ))  الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين

يضاف إىل املؤمنني باعتبار أم هم الذين سلكوا؛ وإىل اهللا باعتبار أنه الذي وضعه وأنه موصل إليه؛ كما أن 

وأصلح وال تتبع  املؤمنني؛ قال اهللا تعاىل عن موسى ألخيه هارون: ((السبيل أيضا يضاف إىل سالكه من غري 
))؛ وقال  وال تتبع سبيل اللذين ال يعلمون )) وقال تعاىل للرسول عليه الصالة والسالم: (( سبيل المفسدين

  )) إىل غري ذلك من اآليات؛ وذلك ألن السبيل هو الطريق فيضاف إىل بين سبيل المجرمينستولتتعاىل: (( 

)) قلت املراد بذلك يف شرع اهللا؛ ألن شرع اهللا هو سبيله؛ ومعىن  في سبيل اهللا كل أحد حبسبه؛ طيب ((

إنفاقهم يف شرع اهللا أن يكون ذلك إخالصا هللا وإتباعا لشرعه؛ فمن نوى فإنفاقه غري اهللا فليس يف سبيل اهللا مثل 

املساكني لكنه أنفق ليقال إن فالنا جواد أو إنه كرمي؛  الرياء، رجل أنفق، أنفق يف اجلهاد أو أنفق يف الصدقة على

هذا ليس يف سبيل اهللا؛ حقل العمل يف سبيل اهللا وإال ال؟ يعين هذا الرجل أخذ مال وذهب يتصدق على الفقراء 



قل هذا حقل يعين مكان العمل يف سبيل اهللا وإال ال؟ لكن احلالذين يقبلون للجهاد فأعطاهم؛  أو ذهب إىل

صل و ما قصد وجه اهللا عزوجل؛ إذا ما أراد السبيل الذي ي ءيش؟ ألنه مرااإلنسان ليس يف سبيل اهللا؛ أل عمل هذا

إىل اهللا، وال يهمه أن يقبل اهللا منه أو ال يقبل ال يهم؛ املهم أن يقال عند الناس أنه رجل كرمي نعم؟ أو جواد؛ 

فإن أنفق يف وجه ال يرضى به اهللا فليس يف سبيل طيب يف سبيل اهللا أيضا البد أن يكون على حسب شريعة اهللا؛ 

اهللا؛ كذا؟ وإن أخلص هللا؛ كرجل ينفق على البدع؛ إنسان يقول أنا أريد بذلك وجه اهللا لكن ينفق على البدع 

وهذا كثري كبناء الربط للصوفية املنحرفة؛ بناء البيوت لألعياد امليالدية؛ طبع الكتب املشتملة على بدع؛ هذا قد 

إلنسان بذلك وجه اهللا لكنه ضال؛ فهل يكون يف سبيل اهللا؟ ال؛ هذا ال يكون يف سبيل اهللا؛ إذا يف سبيل يريد ا

  اهللا البد فيه من شيئني

  األول أن يكون خالصا هللا 

  والثاين أن يكون متبعا فيه شريعة اهللا سبحانه وتعاىل. 

)) طيب يف سبيل اهللا املراد به هنا كل شيء شرعه اهللا  مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل اهللا كمثل حبة ((

أو املراد به قتال أعداء اهللا؟ أكثر ما يطلق سبيل اهللا على قتال أعداء اهللا؛ ولكنه قد يراد به ما هو أمشل وأعم  

  كهذه اآلية فيكون شامال.

في كل  حدة سبعة؛ (()) حبة بذرها إنسان فأنبتت سبع سنابل؛ صارت الوا كمثل حبة أنبتت سبع سنابل ((
)) نعم؟ تكون اجلميع سبع مائة؛ فاحلسنة إذا يف اإلنفاق يف سبيل اهللا تكون بسبع مائة؛ وهل  سنبلة مائة حبة

   .هذا حد؟ ال

من  )) قد يضاعف اهللا تعاىل أكثر من ذلك ملن يشاء؛ وكلمة (( واهللا يضاعف لمن يشاء قال اهللا تعاىل: (( 
نسبة هللا عزوجل؛ بل مشيئة اهللا مقرونة باحلكمة فيضاعف ملن يشاء ممن الجمرد ب)) ليس هناك مشيئة  يشاء

اقتضت حكمته أن يضاعف له؛ وأسباب مضاعفة العمل تقدمت لنا وذكرنا أن أسباا كم؟ سبعة، سبعة من 

  تذكر أسباب مضاعفة العمل؟ أي نعما اإلخالص؛ هل ميكن أن نتذكرها اآلن ؟ ميكن أن نهأمه

  خالصاإل :الطالب

  يال هذا واحد: الشيخ 

  باعتبار الزمن:الطالب 

  باعتبار الزمن النية...:الشيخ

  باعتبار املكان:الطالب



  باعتبار املكان  :الشيخ

  : باعتبار العمل الطالب

   العمل نفسه جنسه وإال نوعه؟ :الشيخ

  جنسه ونوعه :الطالب

  جنسه ونوعه زين :الشيخ

  اإلخالص النية: الطالب

  اإلخالص النية :الشيخ

  :احلال الطالب

  احلال :الشيخ

  باعتبار الكيفية؟  :الطالب

ما يدخل يف نوع العمل؟ طيب نأخذها أوال؛ أوال الدليل على ما قلت اعتبار العامل يا زيد ما هو الدليل  :الشيخ

  ؟

  ...؟:الطالب

  هذا باعتبار العامل؛ فيه أيضا دليل آخر؟  :الشيخ 

  ))  إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من األخرو  قوله تعاىل: ((: الطالب

  ...ال هذا  :الشيخ

  )) ؟ إنما يتقبل اهللا من المتقين (( :الطالب

  نعم؟ ال؛   :الشيخ

  ) . .ألف ديناردرهم سبق  قوله صلى اهللا عليه وسلم: (: الطالب

  ال هذا باعتبار احلال  :الشيخ

  أجر املصابرة: الطالب

 لعامل أجر ل يكونالمصابرة في آخر الزمان  يف آخر الزمان أجر مخسني؛ صح (أجر املصابرة  :الشيخ
  ؟ مخسني من الصحابة) مخسني أيش خمسين

  :احلالالطالب



) طيب الزمان؟  خير الصدقة أي الصدقة أفضل قال: جهد المقل( طيب احلال كما يف قول الرسول   :الشيخ

صيام يوم  ) و( من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه( صلى اهللا عليه وسلم  قوله:الطالب
  ) وعشر األوائل من ذي احلجة الماضية سنةالعرفة يكفر 

  طيب ويش الدليل يف العشر األوائل من ذي احلجة ؟   :الشيخ

  يف حديث: الطالب

  غامنما هو؟  :الشيخ 

) ؛  ح أحب إلى اهللا هذه األيام العشرما من أيام العمل الصال اهللا عليه وسلم: (قول الرسول صلى : الطالب

  مكان عندك؟ نعم :الشيخ

  ) صالة في مسجدي هذا خير من ألف صالة إال المسجد الحرام ( :الطالب

  ؟طيب من  :الشيخ

اطلع إلى أهل بدر فقال ما تدري لعل اهللا العمل؛ أصحاب معركة بدر قال صلى اهللا عليه وسلم: ( : الطالب 
  )  اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم

  وغريه ؟)  ما تدري لعل اهللا اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم(  :الشيخ

  الفرائض أفضل من جنس النوافل :الطالب

يكون باعتبار النوع أيضا؛ الفرائض جنس ونفس  الفرائض أفضل من جنس النوافل صح؛ النوع؟ أن :الشيخ 

  االفرائض ختتلف؛ فالصالة أفضل من الزكاة والزكاة أفضل من الصيام وصالة العصر أفضل من غريه

  الفرائض والسنن :الطالب

فرائض أفضل من الأي نعم؛ وباعتبار النوع؟ ملاذا ال نقول الصالة أفضل من الزكاة؟ شف اآلن جنس   :الشيخ

ل هذا جنس، اجلنس هو الذي حتته أنواع، مر علينا يف تعريف اجلنس، اجلنس هو الذي حتته أنواع؛ الفرائض النواف

؛ واضح حج وإال ال؟ طيب إذا الصالة أفضل من الزكاة؛ الزكاة أفضل من الصيام ،صيام ،زكاة ،حتتها أنواع صالة

افر والزكاة ورد فيها من العقوبات ما مل يرد يف فهو ك هاهذا باعتبار النوع؛ الدليل ؟ الدليل إن الصالة من ترك

ويش  هذا باعتبار النوع الصيام واحلج؛ بقينا أيضا النوافل ختتلف وإال ما ختتلف؟ ختتلف بعضها أوكد من بعض؛

بقي علينا مخسة هذه؟ كيفية العمل الكيفية؟ الصالة باخلشوع أفضل من صالة بدون خشوع؛ كلما كان اإلنسان 

  ته للرسول صلى اهللا عليه وسلم كان أكمل؛ فصالة خبشوع أفضل من صالة بال خشوع؛أتبع يف عباد

  باعتبار النية:الطالب 



  بالغا .عظيما نعم؛ االختالف باعتبار النية؛ وهذا األخري ينبغي أن يكون هو األول؛ ألن له تأثريا  

)) هل هو على إطالقا وأنه  يشاءواهللا يضاعف لمن  طيب إذا نرجع إىل درس القرآن قال اهللا تعاىل: ((

يضاعف سبحانه وتعاىل رد املشيئة ؟ ال؛ بل يضاعف ملن يشاء ممن اقتضت حكمته أن يضاعف له؛ ألنه 

سبقنا قاعدة: أن كل شيء علق مبشيئة اهللا فإنه فإن املراد به املشيئة املقرونة باحلكمة؛ واستدللنا لذلك بقوله 

   )) نعم. شاء اهللا إن اهللا كان عليما حكيماوما تشاءون إال أن ي تعاىل: ((

يف  كل  )) يعين واسع )) ومن سعته عزوجل سعة فضله وثوابه؛ (( واهللا واسع )) ((واهللا واسع عليم  قال: ((

ه أوسع العطاء وعلى هذا فقس؛ فكل ؤ صفاته؛ علمه أوسع العلوم، رمحته أوسع الرمحة، وحلمه أوسع احللم، وعطا

)) أي ذو علم؛ والعلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه  عليم (( واسعة عظيمة عليا؛ و صفاته فإا صفات

إدراكا جازما ؛ صح؟ سئل: مىت عزوة بدر؟ قال: يف السنة اخلامسة؛ متأكد ؟ قال: متأكد مثل ما أنك تكلمين 

؛ عامل وإال غري عامل؟ اآلن؛ نقول هذا ما هو علم يسمى جهال مركبا؛ طيب سألناه عن غزوة بدر فقال: ال أدري

  عامل، غري عامل :الطالب

  : السؤال لواحدالشيخ

  ما يعلم :الطالب

  أيه هل هو عامل وإال غري عامل؟  :الشيخ

غري عامل؛ صح ولكن هذا يسمى جهال بسيطا غري مركبا؛ سألناه عن غزوة بدر فقال: إما يف الثانية أو : الطالب

  ة؛ علم؟ هذايف الثالثة ويرتجح عندي أا يف الثاني

  ظن :الطالب

  هذا ظن أو الثالثة  ثانيةيف الألنه ما جزم؛ الثالثة تسمى؟ شف الثانية أظن أا  ظن :الشيخ

  وهم :الطالب

  طيب قال: ال أدري أيف الثانية أم يف الثالثة؛ هذا وهم :الشيخ

  شك :الطالب

    . )) واهللا واسع عليم هذه؛ (( اتمتام؟ هذه أنواع اإلدراك شك :الشيخ

الذين ينفقون أموالهم في سبيل اهللا ثم ال يتبعون ما أنفقوا منا وال أذى لهم أجرهم عند ربهم وال  قال: ((
  )) خوف عليهم وال هم يحزنون



لهم أجرهم  (( )) مجلة، مجلة: لهم أجرهم عند ربهم ؛ خربها ((أ)) هذه مبتدالذين ينفقون أموالهم  يف ((
ملا بني فيما سبق اإلخالص وهو سابق على اإلنفاق واملتابعة وهي سابقة على ))؛ يقول اهللا عزوجل عند ربهم 

)) مث يوجد منهم، مث يعدم منهم ما يبطل نفقتهم؛  الذين ينفقون أموالهم في سبيل اهللا اإلنفاق ذكر هنا ((

تكون يف سبيل يعين ألن النفقة هلا شروط سابقة وهلا مبطالت الحقة؛ الشروط السابقة اإلخالص، واملتابعة أن 

اهللا؛ والشروط الالحقة أن ال تتبع باملن واألذى؛ يعين قد ينفق اإلنسان ماال يف سبيل اهللا على وجه الشريعة لكن 

الذين ينفقون أموالهم في سبيل اهللا ثم  يتبع على هذا اإلنفاق منا أو أذى بالنسبة للمنفق عليه؛ فذكر بعد ((
)) فقد سبق الكالم  الذين ينفقون أموالهم في سبيل اهللا أما األول (())  ما أنفقوا منا وال أذى نو ال يتبع

   .عليه

ما  أي الدالة على الرتتيب والرتاخي؛ يعين مث ال يتبعون وال بعد مدة؛ (( " ثم ـ"أي بعد اإلنفاق، وأتى ب )) ثم ((
ن هو أن يظهر اإلنسان املنفق للمنفق عليه أن له عليه فضال كأن يظهر امل)) منا وال أذى؛   أنفقوا منا وال أذى

مبظهر املرتفع عليه وكأنه إذا رآه يقوله بعينه ما هو بفمه يقول اذكر الذي أنا أعطيتك؛ هذا ميكن وإال ال؟ ميكن؛ 

فهو أذى؛ بأن  ه أنه يقول: اذكر الذي أنا أعطيتك؛ هذا يعترب من؟ فإن أظهر ذلك للناسحميعين حتس من مال

ثت وفرشت له يف البيت وأث اكسوته وبنيت له بيتو وأعطيته  هيقول مثال عند الناس: شف هذا الرجل أنا أعطيت

عنده إال واحدا من الناس؛ هذا ويش يكون هذا؟ يكون أذى؛ فالذي مين  أينوأتيت له بأرزاق ومع ذلك ما ك

ا يبطل أجره ذا السبب؛ والذي ال يتبع ما أنفق منا وال على املعطى أو يؤذيه بالقول الدال على منته عليه هذ

   .أذى له األجر كامال

العامل يف مقابلة عمله؛ ومنه أجرة األجري؛ ومسى اهللا  )) األجر ما يعطاه لهم أجرهم عند ربهم وهلذا قال: (( 

سبحانه وتعاىل هذا الثواب أجرا؛ ألنه عزوجل تكفل للعامل بأن جيزيه على هذا العمل فصار كأجر األجري؛ وقد 

من ذا الذي  مسى اهللا تعاىل الثواب أجرا تشبيها للعمل باالستئجار ومساه مرة قرضا وهو أبلغ يف الكرم، قرضا ((
)) كأن هذا العمل الذي عملته هللا عزوجل كأنه قرض  يقرض اهللا قرضا حسنا فيضاعف اهللا له أضعافا كثيرة

لهم  مباذا؟ بالوفاء فسماه اهللا قرضا؛ قال عزوجل: ((هللا؛ ووجه الشبه بينهما أن يف كل منهما التزام اأقرضته 
؛ وهل للذي أنفق ومل يتبع ما أنفق منا وال )) مدخر عنده؛ هذا األجر املدخر أمر جمزوم به أجرهم عند ربهم

)) أي يأيت  وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه أذى هل له أجر مقدم؟ اجلواب: نعم؛ دل عليه قوله تعاىل: ((

خبلفه وبدله؛ فتبني اآلن أن اإلنسان املنفق يف سبيل اهللا الذي مل يتبع ما أنفق منا وال أذى له أجر مدخر عند اهللا 

   )) . وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين جل ((عاسبع مائة وله ثواب  تكون احلسنة



   شيخ؟ مثال يذكر الذي هو فعل لكن ما هو يقول عنده مثال أعطيتك أو فعلت يعين يف غيبه ؟ :الطالب

  حىت هذا فيه أذى :الشيخ 

  من ؟هذا  :الطالب

رمبا يذكرونه يوما من الدهر، ورمبا أيضا يهبط ميزان هذا  ذلكبال هذا أذى؛ ألن هؤالء الذين علموا   :الشيخ

  لرجل املعطى يهبط امليزان عندهما

  ولو ما يقصد واحدا بعينه يقول أعطيته كذا ؟ : الطالب

   هذا ال بأس لكنه خيشى فيه من الرياء أو اإلعجاب. :الشيخ

  الذي أعطاه  ؟  عجهل ير  احس منه باملنة  ما الواجب على الذي ينفق عليه مثال :الطالب

هذه ما جتيء يف الفوائد؛ لكن سؤاله مهم يقول: هل املنفق عليه إذا أحس بأن املنفق من عليه أو رمبا  :الشيخ

ق قبوله أم ال؟ ال يلزم؛ آذاه هل األفضل أن يبقى قابال لإلنفاق أو يرده؟ يرده كذا؟ طيب إذا رده هل يلزم املنفِ 

ى ملك اآلن فرجوعه إىل املنفق معناه جتديد ملك فال يلزمه قبوله؛ لكن له أن يقول: إما أن ألنه قد ملكه، املعطَ 

   تقبل أو حتبس لسانك عن الكالم واألذى .

  . . .؟حديث : كل ابن آدم له: الطالب

ل يحا وكما قاما مينع فإما أن يقال: هذا خاص بالصدقة واإلنفاق؛ ألن اإلنفاق اإلنسان يكون فيه شح :الشيخ

))؛ وكثري من الناس  وتحبون المال حبا جما )) وقال: (( وإنه لحب الخير لشديد : ((اهللا تعاىل يف وصفه

يهون عليه العمل بالنسبة لإلنفاق؛ وإما أن يقال: االقتصار على السبيل ما يف احلديث ال مينع الزيادة؛ ألن اهللا 

  هو األجر احملتم وما زاد فهو بفضل اهللا. )) فيكون األجر سبع مائة واهللا يضاعف لمن يشاء قال: ((

  ) يضاعف لسبعمائة ضعف إلى أضعاف عديدة: ( الطالب

   يعين حديث الصوم . هذا احلديث هو هوما ال  :الشيخ

ال تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما  قول النيب صلى اهللا عليه وسلم: ( ! شيخ: الطالب
بني هذا احلديث وقول النيب صلى اهللا عليه وسلم يعين يف الصرب يف آخر الزمان ) كيف نوفق  بلغ مد أحدهم

   أجر مخسني صحايب؛ هنا يقول: ما بلغ مد أحدهم وال نصيفه ؟

  ما؛ تذكرونه ؟أي نعم هذا مر علينا اجلمع بينه :الشيخ

  هذا اعتبار العمل :الطالب

  أيهما؟ :الشيخ 



  احلديث األول: الطالب 

  هو؟ الذي هو يعين يف حق الصحابة وإال يف حق الصابر؟ الذي :الشيخ

  قد يوجد يف التابعني من هو أفضل من بعض الصحابة يف حق الصحابة: الطالب

    لكن الصحايب يفضل عليه بالصحبةالصحايب  يكون أفضل من عملالصابر إذا عمل عمال :الطالب

يكون له كأجر مخسني صحايب أما إذا مل يصل : إذا وصل ذلك الصابر كعمل الصحابة يف ذلك الوقت الطالب

  عمل الصحايب فإنه ال يصل

  مل افهم فسر يل هذا الكالم :الشيخ

  : الصابر إذا عمل مثل عمل الصحايبالطالب

  يعين مثال صلى صالة الفريضة  :الشيخ

  أعماهلم ألن أعمال الصحابة كثريةال ما هو صالة الفريضة كل  :الطالب

  خلها يف الصدقة تصدق صحايب مبد وتصدق الصابر مبد كيف نقول؟   :الشيخ 

  ...الصحابة غري  ...يعين مثال:الطالب

  الرمحن ؟ دعب  :الشيخ

  ؟ . . .باعتبار العامل عصر الصحابة أفضل :الطالب

يعين معىن ذلك أن عمل الصحابة أفضل ممن بعدهم بالشك لكن هذا له أجر مخسني من أجل معاناة   :الشيخ

العمل ومشقته؛ كالذي أصاب السنة يف التيمم ملا مل يعد الصالة قال: أصبت السنة والثاين قال له: األجر مرتني؛ 

حد يف فضل العمل من أجل الصحبة فهل نقول اآلن إن هذا أفضل من ذاك ؟ ال؛ فيقال: الصحابة ال يدانيهم أ

   لكن هذا أفضل من أجل املعاناة واملضايقة.

  ما الفرق بني الواسع والكبري ؟  : الطالب

الفرق بينهما أن الواسع من السعة وهو بلوغ غاية الشيء؛ وأما الكبري فإنه يعود إىل الذات وهو الكربياء   :الشيخ

مجيع الصفات؛ أما هذا فهو فقط خاص بالكربياء من الصفات  فقط؛ فمتعلق الواسع أمشل وأعم؛ ألنه يشمل

  ذات اهللا عزوجل فإنه أكرب من كل شيء. كربوكذلك ب

  بذاته ؟  واسعما نقول : الطالب

وسع كرسيه السموات  (( واهللا أخشى أن يتوهم منها متوهم بأن األشياء حالة فيه؛ كما يف قوله:  :الشيخ
   بالسموات واألرض؛ وهلذا أحتاشى أن أقول هكذا؛ هو واسع يف صفاته .)) فإن الكرسي حميط  واألرض



  )) يضاعف: هناك قراءة يف (( الطالب

  )) فيضعّ : نعم يف قراءة ((  الشيخ

 َأًذى َوَال  َمنا َأنـَْفُقوا َما يـُْتِبُعونَ  َال  ثُم  اللهِ  َسِبيلِ  ِفي َأْمَواَلُهمْ  يـُْنِفُقونَ  لِذينَ ا ثلم قال اهللا عزوجل: ((: الطالب
رٌ  َوَمْغِفَرةٌ  َمْعُروفٌ  قـَْولٌ ) 262( َيْحَزنُونَ  ُهمْ  َوَال  َعَلْيِهمْ  َخْوفٌ  َوَال  رَبِهمْ  ِعْندَ  َأْجُرُهمْ  َلُهمْ   يـَْتبَـُعَها َصَدَقةٍ  ِمنْ  َخيـْ
 رِئَاءَ  َماَلهُ  يـُْنِفقُ  َكالِذي َواْألََذى بِاْلَمن  َصَدقَاِتُكمْ  تـُْبِطُلوا َال  آَمُنوا الِذينَ  َأيـَها يَا) 263( َحِليمٌ  َغِني  َواللهُ  َأًذى

 يـَْقِدُرونَ  َال  َصْلًدا فـَتَـرََكهُ  َواِبلٌ  فََأَصابَهُ  تـَُرابٌ  َعَلْيهِ  َصْفَوانٍ  َكَمَثلِ  َفَمثـَُلهُ  اْآلِخرِ  َواْليَـْومِ  بِاللهِ  يـُْؤِمنُ  َوَال  الناسِ 
  )) . اْلَكاِفرِينَ  اْلَقْومَ  يـَْهِدي َال  َواللهُ  َكَسُبوا ِمما َشْيءٍ  َعَلى

مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل اهللا كمثل حبة  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم؛ قال اهللا تعاىل: ((: الشيخ
    ...خذنا فوائد اآلية األوىلما أ)) فوائد اآلية نعم أنبتت سبع سنابل 

)) األجر هو الثواب كما قلنا سابقا؛ ومسي أجرا ألن اهللا سبحانه  ربهم لهم أجرهم عند قال اهللا تعاىل: (( 

ألجرة ألجريه؛ وهذا من غاية فضل اهللا عزوجل أن جيعل الثواب باوتعاىل تعهد به للعامل كتعهد املستأجر 

قرضا حسنا إن تقرضوا اهللا للعاملني مبنزلة األجرة على املستأجرين كما مسى اهللا تعاىل ذلك قرضا يف قوله: (( 
ه؛ فكأن اهللا عزوجل ؤ ))؛ ووجه مشاة القرض ظاهر وهو أن كال منهما الزم وفا يضاعفه لكم ويغفر لكم

عند  ه؛ وقوله: ((ؤ لكرمه وإحسانه جعل البذل من أجله واإلنفاق من أجله مبنزلة القرض الذي يلزم املقرتض وفا
تكون يف املكان، تكون يف املكان؛ وقد يراد ا ما يعم  )) أصل العندية لهم أجرهم عند ربهم )) (( ربهم

املكان أو االلتزام كما تقول: عندي لفالن كذا وكذا؛ أي يف عهدي ويف ذميت له كذا وكذا، حىت وإن مل يكن له 

عند  اإلنسان يف ذمته وعهده؛ وهنا (( يلتزم به ؛ فالعندية قد يراد ا املكان وقد يراد به مايف مكانهعنده ذلك 
)) حيتمل معنيني؛ حيتمل أنه عند اهللا سبحانه وتعاىل ملتزم به والبد أن يعطيه؛ وحيتمل معىن آخر وكالمها  ربهم

ال ينايف ما هو صحيح أن الثواب هذا يكون يف اجلنة اليت عرش الرمحن سقفها وهذه عندية مكان، عندية مكان و 

  وااللتزام بالوفاء. سبق عندية العهد

)) ال خوف عليهم مما يستقبل والهم حيزنون على ما مضى؛  خوف عليهم وال هم يحزنونوال  قال: ((  

فاحلزن هو اهلم أو الغم مما وقع سابقا؛ واخلوف واهلم مما سيقع؛ فإذا كان هؤالء ال حيزنون على فائت وال خيافون 

فات النعيم كلية أو فات  من مستقبل كمل هلم من نعيم؛ ألن النعيم يكون فيه الندم احلزن على ما سبق إذا 

أيش؟ أمته وأكمله؛ لكن أنه كماله؛ إذا فات كلية يتمىن اإلنسان أنه عمل هلذا النعيم؛ أو فات كماله يتمىن 

هؤالء ال حيزنون أبدا حىت وإن كانوا يف منازل دون املنازل العالية فإم ال حيزنون؛ ألن كل واحد من أهل اجلنة 



واحد من أهل اجلنة يرى أنه ال أحد أنعم منه؛ ألنه على فرض أن يرى أحدا أنعم  يرى أنه ال أحد أنعم منه، كل

منه فإنه سوف حيزن وسوف يرى نفسه غري كامل النعيم؛ وأهل اجلنة ال يرى أنفسهم إال يف كامل النعيم؛ على 

نه عذابا ألجل أن ال العكس من أهل النار فإن أهل النار ـ والعياذ باهللا ـ كل واحد منهم يرى أنه ال أحد أشد م

   .  يتأسى بغريه؛ فإن اإلنسان إذا رأى أن غريه يعذب ولو مبثل عذابه تأسى به وهان عليه األمر

  



من فوائد اآلية الكرمية: بيان تثبيت املعاين املعقولة باألمور احملسوسة؛ وجه ذلك: أن اهللا تعاىل ضرب مثال للمعاين 

  ذه القصة أو ذه الصورة اليت ال يودها أحد .

إذا أنفق ماله يظهر من الناس  ئيومن فوائدها: وجه املطابقة بني اإلنسان املرائي وبني حال هذا الرجل؛ ألن املرا

مة الوقت الذي حيتاج امدحه والثناء عليه فيزداد ويربوا يف نفسه ويظن أنه حصل على ما يريد؛ فإذا جاء يوم القي

   إىل هذا ال جيد ثواب ما عمله؛ فيكون هذا العمل، العمل الذي فيه رياء كاإلعصار الذي أصاب تلك اجلنة .

  .املثل باحلكاية القولية ومن فوائد اآلية: جواز ضرب

فهل جيوز ضرب املثل باحلكاية الفعلية؟ وهو ما يسمى بالتمثيل ؟ اجلواب: نعم جيوز؛ لكن بشرط أن ال يشتمل  

  :على شيء حمرم، بشرط أن ال يشتمل على شيء حمرم؛ ولنضرب لذلك أمثلة

أو قيام امرأة بدور رجل، أن ال يقوم الرجل األشياء حمرمة يف التمثيل أوال: أن ال يكون فيه قيام رجل بدور امرأة  

لعن المتشبهين من الرجال بالنساء ( بدور متثيل املرأة وبالعكس؛ ملاذا؟ ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  .) والمتشبهات من النساء بالرجال

رم؛ والقيام هم واحتقارهم حمءثانيا: أن ال يتضمن ازدراء ذوي الفضل من الصحابة وأئمة األمة؛ ألن ازدرا 

بتمثيلهم حيط من قدرهم السيما إذا علم من حال املمثل أنه فاسق؛ ألن الغالب إذا كان فاسقا وتقمص 

شخصية هذا الرجل التقي الذي له قدره وفضله يف األمة؛ فإن ذلك حيط من قدر هذا الذي قام بدوره يف 

  .التمثيلية

مثل أن يقوم بدور متثيل الكلب أو احلمار؛ ألن اهللا مل جيعل يكون فيه تقليد ألصوات احليوانات؛ الثالث: أن ال  

))  مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا التشبه يف احليوان إال يف مقام الذم ((

بها  واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه ((

)) وقال النيب صلى اهللا  . ..ولكنه أخلد إلى األرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث

  ) . العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه عليه وسلم: (

يلية ميثل التمثهذه متثيل دور الكافر أو الفاسق؛ يعين مبعىن أن ال يكون أحد القائمني بأدوار  الرابع: أال يتضمن

ألنه خيشى أن يؤثر ذلك على قلبه، أن يتذكر يوما من الدهر أنه قام بدور دور الكافر أو دور الفاسق؛ ملاذا؟ 

الشيطان من هذه الناحية؛ لكن لو فعل هل يكون كافرا؟ ال، ال يكون  عليه الكافر؛ فيؤثر على قلبه فيدخل 

  . . .ال ينسب الكفر   كافرا؛ ألن هذا الرجل



رجل طلق امرأته وله زوجة هل تطلق الزوجة وإال ال تطلق ؟ ال تطلق الزوجة؛ ألنه ليس يضيف  هنفسه إن يصور

الطالق إىل نفسه كما أن هذا الذي مثل دور الكافر ليس يضيف الكفر إىل نفسه إمنا يضيفه إىل غريه؛ وقد ظن 

ب عليه أن جيدد إسالمه؛ واستدل بالقرآن بعض الناس أنه إذا قام بدور الكافر فإنه يكفر وخيرج من اإلسالم وجي

ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أباهللا  وكالم أهل العلم؛ أما القرآن فاستدل بقوله تعاىل: ((

أباهللا وآياته ورسوله كنتم  )) فقال: (( كفرتم بعد إيمانكم  دوآياته ورسوله كنتم تستهزئون ال تعتذروا ق

)) وبقول أهل العلم إن من أتى بكلمة الكفر ولو مازحا فإنه  قد كفرتم بعد إيمانكم تستهزئون ال تعتذروا

ثالث جدهن جد  يكفر؛ قالوا: وهذا الرجل مازح ليس جادا؛ فنقول هلم: والنيب صلى اهللا عليه وسلم قال: (

تطلق؛ فهل تقولون  اإلزوجته: أنت طالق، ميزح عليها ف) فلو قال الرجل  وهزلهن جد النكاح والطالق والرجعة

امرأته؟ سيقولون ال؛ وكل يقول  تطلقإذا قام الرجل بدور، إذا قام املمثل بدور رجل طلق امرأته أطلق أتقولون إنه 

ال؛ والفرق ظاهر؛ ألن املازح يضيف الفعل إال نفسه واملمثل يضيفه إىل غريه؛ وهلذا ال تطلق زوجته لو قام بدور 

يف م بدور متثيل الكافر؛ لكن أرى أنه ال جيوز من ناحية أخرى وهي لعله يتأثر قلبه متثيل املطلق وال يكفر لو قا

  املستقبل حيث يتذكر أنه كان يوما من الدهر ميثل دور الكافر.

  هل ميكن أن نأيت بدليل ميثل األمر باحلكاية الفعلية ؟

  نعم: الطالب 

  ما هو؟: الشيخ

  ؟)مستقيما وخط خطوطا عن يمينه وشماله . . .خط ( الرسول صلى اهللا عليه وسلم : الطالب

مسعتم كالمه؟ ذكر اخلطوط اليت خط النيب عليه الصالة والسالم فيها خط خطوطا ميثل اإلنسان وعمله : الشيخ 

  وأجله نعم؟ وكذلك خط خطوطا لصراط اهللا املستقيم وللسبل؛ لكن هذا قد يكون فيه نظر نعم يا أخ؟

  أتى امللك يف صورة رجل فقريواألعمى  األبرص واألقرع: قصة الطالب

أي نعم امللك أتى األبرص واألقرع واألعمى وسأهلم ماذا يريدون كل ذكر أمنيته فأعطاه اهللا تعاىل أمنيته : الشيخ 

مث عاد إليهم امللك مرة أخرى، عاد إىل األبرص بصورته وهيئته يعين أبرص وفقري وقال له: إنين رجل فقري وابن 

عت يب احليل يف سفري فال بالغ يل اليوم إال باهللا مث بك؛ اآلن امللك ميثل دور رجل فقري وهو سبيل قد انقط

شرب؛ وكذلك بالنسبة لألقرع وكذلك بالنسبة لألعمى؛ فبعض ال ليس بفقري هو ملك وال حيتاج إىل أكل و 

ا من مالئكته على أمر العلماء استدل ذا احلديث وقال: إن الكذب باطل وال ميكن أن اهللا تعاىل يقر ملك

باطل؛ لكن هذا جيء به لبيان الصورة بدال أن حتكى بالقول حكيت بالفعل؛ والشك أن ضرب األمثال بالقول  



ضرب اهللا مثال رجال فيه شركاء  ))؛ (( ضرب اهللا مثال عبدا مملوكا ال يقدر على شيء كثري يف القرآن ((

))؛ فاملهم أن نقول: إن التمثيل إذا مل يشتمل على  . متشاكسون ورجال سلما لرجل هل يستويان مثال . .

وليس من الكذب يف شيء؛ ألن الكذب يضيف  ذكرناها أو غريها فإنه ال بأس بهشيء احملرم من األمثلة اليت 

اإلنسان األمر إىل نفسه فيأيت إليك ويقول: يقرع الباب فتقول من؟ يقول أنا زيد وليس هو بزيد هذا كاذب 

فالن ويعرف الناس أنه ليس فالنا هو ما كذب ولكنه نعم إذا نسب دور يت إنسان ويقول أنا أمثل واضح؛ لكن يأ

عني؛ أما إذا حكى قصة رجل املشخص عن هذا الالقول هذا القول إىل شخص معني هذا حيتاج إىل ثبوت 

   . فليس فيه كذببوصفه ال بعينه 

نه وتعاىل يبني لعباده اآليات؛ الشرعية أو الكونية؟ كلتامها، : أن اهللا سبحاطيب يف هذه اآلية الكرمية من الفوائد

  اآليات الكونية واآليات الشرعية كلتامها مبينة أو كلها مبينة يف كتاب اهللا سبحانه وتعاىل أمت بيان .

 )) فاإلنسان مأمور لعلكم تتفكرون ومن فوائد اآلية الكرمية: احلث على التفكر وأنه غاية مقصودة؛ لقوله: ((

بالتفكر الن التفكر يؤدي إىل نتائج طيبة؛ لكن هذا فيما ميكن الوصول إليه بالتفكر فيه؛ الحظوا هذا انتبه ! 

يكون هذا فيما ميكن الوصول إليه بالتفكر فيه؛ أما ما مل ميكن الوصول بالتفكر فيه فإن التفكر فيه ضياع الوقت 

 عزوجل، هذا ال جيوز؛ ألنك لن تصل إىل نتيجة؛ وهلذا ورمبا يوصل إىل حمظور؛ مثل التفكر يف كيفية صفات اهللا

) ألن هذا أمر ال ميكن الوصول إليه وغاية ال  تفكروا في آيات اهللا وال تفكروا في ذات اهللا جاء يف األثر:(

)) فلو أن أحدا قال أنا أتفكر كيف استوى اهللا  ال تدركه األبصار وهو يدرك األبصار متكن اإلحاطة ا ((

لعرش ويش لون استواء اهللا على العرش؟ قلنا: هذا مطلوب وإال ال؟ ال، هذا غري مطلوب؛ بل جيب الكف على ا

والبد ؛ طيب التفكر يف معاين أمساء  عنه؛ ألنه سيؤدي إىل نتيجة سيئة إما إىل التكييف أو التمثيل أو التعطيل

ام مالك رمحه اهللا ملا سئل: الرمحن على العرش اهللا وصفاته مطلوب وإال ال؟ نعم مطلوب؛ ألن املعىن كما قال اإلم

  استوى كيف استوى؟ قال:  االستواء غري جمهول، والكيف غري معقول، واإلميان به واجب، والسؤال عنه بدعة .

)) أنه يشمل التفكر يف األمور الكونية كأن  لعلكم تتفكرون طيب هل ميكن أن نأخذ من عموم قوله: (( 

ول إىل صنع األسلحة اليت يدافع به عن اإلسالم، والوصول إىل صنع طائرات اليت حيمل يتفكر اإلنسان يف الوص

  ا الناس وما أشبه ذلك؟ نعم؛ ميكن؟ نعم ميكن .

هل ميكن أن نقول إا تشمل التفكر يف طبقات األرض وما عسى أن يستخرج من هذه الطبقات من معادن 

    جارية وجامدة ؟ نعم ميكن؛ إذا هي عامة .



مبتدأ  )). يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من األرض  قال اهللا تعاىل: ((مث

  الدرس

)) سبق لنا مرارا وتكرارا أن تصدير اخلطاب بالنداء يدل على أيش؟ على أمهيته والعناية  يا أيها الذين آمنوا ((

))  يا أيها الذين آمنوا تصديره بـ(( الشيء دليل على االهتمام به؛ وأنبه؛ ألن النداء يتضمن التنبيه والتنبيه على 

ذا الوصف يفيد عدة فوائد؛ األوىل: اإلغراء، واإلغراء معناه احلث على قبول ما ختاطب به؛ وهلذا قال ابن 

فإما خير يؤمر  تتمته علي؟ (  )إذا قال اهللا تعالى: يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك : (مسعود رضي اهللا عنه

)؛ وهلذا لو ناديتك بوصفك وقلت: يا رجل ، يا ذكي، يا كرمي، معناه يا من توصف ذا  به وإما شر تنهى عنه

  يكون الفائدة األوىل هي اإلغراءاجعل آثار هذا الشيء باديا عليك؛ ف

إن إميانكم يدعوكم إىل كذا وكذا؛ الثانية: أن امتثال ما أمر به من مقتضيات اإلميان كأنه قال: يا أيها الذين آمنوا 

  الشيء الثالث: أن خمالفته نقص يف اإلميان؛ ألنه لو حقق هذا الوصف لقام مبا أمر به .

)) بعد أن ذكر اهللا فيما سبق أو مبا سبق فضيلة اإلنفاق ابتغاء وجهه؛  يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما كسبتم ((

ياء حث على اإلنفاق؛ لكن الفرق بينما هنا وبينما سبق: أن ما هنا بيان صدقته أو أنفق ر ب وسوء العاقبة ملن منّ 

أنفقوا من  أين ينفق؟ قال: ((من للذي ينفق منه؛ وهناك بيان للذي ينفق عليه عرفتم؟ هنا بيان للذي ينفق منه؛ 

 طيب من الكسب هو الكسب احلالل؛ واخلبيث هو الكسب احلرام؛ كل كسب حرامال))  طيبات ما كسبتم

)) ال من خبائثه عرفتم؟ واخلبيث قد  أنفقوا من طيبات ما كسبتم خبيث وكل كسب حالل فهو طيب؛ ((فهو 

  الرديء وهو خبيث لعينه؛ وسيأيت إن شاء اهللا بيان ذلك. ءخبيث لكسبه؛ وقد يراد به الردي يراد به احلرام وهو

اإلجارة، ف الدراهم، التجارة، مغلة الوق مثل)) أي ما حصلتموه بالكسب  أنفقوا من طيبات ما كسبتم قال: ((

   وغري ذلك، كل شيء حصل بعمل منك فهو من كسبك.

))  ومما أخرجنا لكم من األرض )) قال بعضهم: إن قوله: (( ومما أخرجنا لكم من األرض قال: (( 

الصحيح )) يعين ومن طيبات ما أخرجنا لكم من األرض؛ ولكن  ما كسبتم " يف قوله: (( ما معطوف على "

يعين أنفقوا من طيبات ما رزقناكم وأنفقوا مما أخرجنا لكم من  ))طيبات  الذي يظهر أنه معطوف على قوله: ((

هو الذي خلق لكم ما في األرض  األرض؛ ألن ما أخرج اهللا لنا من األرض كله طيب، كله طيب ملك لنا ((

  " للتبعيض وإال للبيان ؟ من )) هنا " ومما أخرجنا لكم من األرض ))؛ وقوله: (( جميعا

   للتبعيض :الطالب



)) أنفقوا بعض طيبات ما كسبتم  وبعض ما أخرجنا لكم من  أنفقوا من طيبات ما كسبتم طيب ((: الشيخ

  األرض؛ أو أنفقوا مما أخرجنا لكم من األرض ولو أنفقتم الكل؟

  األول :الطالب

)) من هذا ولو أنفق اإلنسان كل ماله؛ أو أن  أنفقوا " لبيان اجلنس واملعىن (( من فيه احتمال أن " : الشيخ

املراد البعض التبعيض ويكون األمر باإلنفاق أمرا بإنفاق البعض ال إنفاق الكل؛ ولكن أنا عندي أا للجنس 

)) واهللا خيرج لنا من األرض  ومما أخرجنا لكم من األرض أحسن؛ ألا للجنس تعم القليل والكثري؛ قال: ((

خيل، األعناب، الزروع، الفاكهة، املعادن، وغري ذلك أشياء كثرية؛ فما أخرج لنا من األرض جيب أن أيش؟ الن

   ننفق منه.

اللغة: القصد؛ ومنه قوله  )) مبعىن: تقصدوا؛ ألن التيمم يف تيمموا )) (( وال تيمموا الخبيث منه قال: ((

)) املراد باخلبيث هنا  الخبيث ((قوله:))؛ و  فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ((تعاىل:

وال  الرديء؛ يعين ال تقصدوا الرديء خترجونه وتبقون ألنفسكم الطيب؛ فإن هذا ليس من العدل؛ وهلذا قال: ((

        )) على أا حال؟ أو أا متعلقة  الخبيث )) متعلقة بـ(( منه )) كلمة: (( تيمموا الخبيث منه تنفقون

)) على أا حال؛ اخلبيث حال كونه مما  الخبيث )) متعلقة بـ(( منه ))؟ فيها وجهان؛ قيل: إا (( تنفقون ((ب

وال تيمموا  )) ضمري حمذوف؛ تقديره: تنفقونه؛ (( تنفقون أخرجنا لكم من األرض؛ وعلى هذا يكون يف ((

)) يعين وال تقصدوا اخلبيث  فقونتن )) أي مما أخرجنا لكم، تنفقونه؛ وقيل: بل متعلق بقوله: (( الخبيث منه

القوالن من حيث املعىن ال خيتلفان؛ فإن معناها أن تنفقون منه؛ وأنه قدمها على عاملها ألي شيء؟ للحصر؛ و 

   فق منه.نناهللا ينهانا أن نقصد اخلبيث وهو الرديء ل

  ولستم  (( ؟)) بآخذيه نشوف اجليد منكم يعرب لنا (( )) ولستم بآخذيه إال أن تغمضوا فيه قال: ((

  )) نعم؟ اعرا كل اجلملة اعرا ؟  بآخذيه

  )) جار وجمرور؟  بآخذيه ((:الطالب

  )) لستم ال اعرب ((: الشيخ

  فعل ماضي ليس :الطالب

  ليس فعل ماضي؛ أي نعم  : الشيخ

  مبين على:الطالب

  ناقص : الشيخ



  فعل ماضي ناقص :الطالب

  حممد ؟ شوف واحد يساعدك  ))؟ لستم أيش يعمل؟ (( : الشيخ

  ضمري الفصل مبين على الضم يف حمل رفع فاعل :الطالب

  ضمري الفصل مبين على الضم يف حمل رفع فاعل؛ فاعل؟: الشيخ

  اسم ال ما هو فاعل :الطالب

  اسم ؟ : الشيخ

  اسم ليس:الطالب

  وامليم؟  اسم ليس: الشيخ

  ميم مجع:الطالب

  ))؟ بآخذيه طيب يا حيي ((  ميم مجع :الشيخ

  الباء حرف جر زائد :الطالب

  ئد؟ إما قيدها وإال قل زائد زائدزا :الشيخ 

  زائد بس؟  :الطالب 

  ما يصلح؛ حممد ؟  :الشيخ

  ر الزائد لفظا يعين غري زائد معىننقول: الباء حرف ج :الطالب

  نعم زين صح :الشيخ 

  )) مضاف آخذ )) خرب كان منصوب ا وعالمة نصبه ياء و(( آخذ و(( :الطالب 

  اصرب وين الياء؟ :الشيخ 

  هياء يف آخذي :الطالب 

  ما هو حرف جر؟ وعالمة نصبه ؟  :الشيخ

  كسرة :الطالب 

  الياء وإال كسرة؟  :الشيخ

  الياء :الطالب

الياء املقدرة على الياء اليت اجتلبت حلرف اجلر الزائد؛ شف فلسفة هذه؛ نعم؟ لكن هذه قواعد النحو؛  :الشيخ 

  النون؟ وين



  حمذوف لإلضافة  :الطالب

  املعىن لإلضافة طيب :الشيخ

  زائد :الطالب

    عىن غري الزائد، يفيد التوكيد.املال   :الشيخ

؛ لفظا مبعىن أن رف جر زائد لفظا غري زائد معىن)) اإلعراب كما مسعتم والباء ح ولستم بآخذيه طيب قوله: (( 

هذا اللفظ بس معىن قولنا زائد لفظا أن اإلعراب يصح بدونه؛ لكنه غري زائد معىن ألنه  ...اإلعراب يصح بدونه، 

يفيد التوكيد؛ يعين أن اهللا عزوجل يقول كيف تيمموا اخلبيث تنفقون منه ولستم بآخذيه لو أعطيتموه؟ أنت لو  

أن تغمضوا فيه؛ يعين أن كان لك حق عند شخص وأعطاك الرديء من املال املشرتك تقبل وإال ال؟ ال تقبل إال 

يء والوسط ردتأخذوه عن إغماض وتساهل فرمبا؛ ولنضرب هلذا مثال: بيين وبينك متر مشرتك؛ يف هذا التمر ال

فأعطيتك اجلانب الرديء من هذا التمر أتقبل؟ قد تقول ال، ال أقبل، لك احلق يف هذا؛  ةوالطيب؛ أردت القسم

عن الشيء   اضيإغماض؛ ومعىن اإلغماض معناه التساهل والتغورمبا يكون عندك حياء وخجل فتأخذه على 

؛ فكما يقال يف املثل: خذه وأنت ما تشوف؛ كالرجل يغمض عينيه عن الشيء كراهة أن يراه لكن خجال منه

نعم؟ فنقول: لو أعطيت من مال مشرتك بينك وبني غريك من الرديء من هذا املال أتقبل ؟ ال؛ إال على 

ن تعطي من يستحق اإلنفاق من مالك تعطيه من اجلانب الرديء هل هذا من العدل؟ ف ترضى أيإغماض؛ فك

ليس من العدل؛ علما بأنك إذا أعطيته من الرديء فإمنا أعطيت نفسك وإذا أعطيته من اجليد فإمنا أعطيت 

ما إذا أعجبه )) وكان ابن عمر رضي اهللا عنه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون نفسك، قال اهللا تعاىل: ((

شيء من ماله تصدق به؛ وأبو طلحة تعرفون قصته ـ رضي اهللا عنه ـ ملا نزلت هذه اآلية جاء إىل النيب صلى اهللا 

)) وإن أحب مايل إيل  لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون عليه وسلم وقال: يا رسول اهللا إن اهللا يقول: ((

بوي كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يأيت إليها ويشرب من ماء فيها بستان مستقبلة املسجد الن اء، بريحاءبريح

ه من حيث جميء الرسول صلى اهللا عليه وسلم إليه وشربه منه ؤ طيب قراح ونظيف يعين هذا البستان يزداد غال

؛ وإنين يعين أقدمها صدقة فضعها يا رسول اهللا حيث أراك اهللا اءنه: وإن أحب مايل إيل بريحقال رضي اهللا ع

رابح أرى أن جتعلها يف الال املرابح ـ اهللا اكرب ـ هذا رابح مال فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم: بخ بخ مال 

األقربني؛ ألنه قال: ضعها حيث أراك اهللا؛ الشاهد أن هذا اإلنسان الذي ينفق الطيب هو أنفق لنفسه يف الواقع؛ 

)) والطيب ينفق الطيب  ال تيمموا الخبيث منه تنفقون (( والذي ينفق اخلبيث لنفسه أيضا؛ طيب هنا يقول: 

  )) واعلموا سيأتينا إن شاء اهللا يف الفوائد؛ قال:((



  ؟...: الطالب

  من حيث أيش؟: الشيخ

  من حيث اإلعراب: الطالب 

  : ايهالشيخ

  )) من طيبات ما كسبتم ((: الطالب 

  ميكن تصح حال نعم.)) من طيبات ما كسبتم(( : الشيخ 

)) فهو مل يطلب منكم اإلنفاق لفقره  واعلموا أن اهللا غني )) (( واعلموا أن اهللا غني حميد قال: ((

  )) يعين حامد وحممود؛ ألن فعيل تأيت مبعىن فاعل ومبعىن مفعول؛ إتياا مبعىن فاعل مثل؟  حميد واحتياجه؛ ((

  ...: الطالب

مبعىن راحم؟ مسيع مبعىن سامع، بصري مبعىن مبصر؛ إتياا  ل أيش؟ رحيمثال؛ إتيان فعيل مبعىن فاعل م: الشيخ

)) تصح أن تكون مبعىن حامد ومبعىن حممود؛ أما   حميد (( مبعىن مفعول كقتيل وجريح وذبيح وما أشبه ذلك؛ هنا

كون اهللا حممودا فظاهر؛ وأما كونه حامدا فكيف؟ ألنه حيمد عزوجل من يستحق احلمد من عباده؛ وهلذا أثىن 

أنبيائه ورسله والصاحلني من عباده؛ وهذا يدل على أنه عزوجل حامد ملن يستحق احلمد؛ وهو كذلك على 

حممود؛ وجه املناسبة يف ذكر احلميد بعد الغين: أن غناه عزوجل غىن حيمد عليه خبالف غىن املخلوق فقد حيمد 

ان خبيال فإنه ال حيمد على غناه؛ وحيمد عليه وقد ال حيمد؛ مىت ال حيمد املخلوق على غناه؟ إذا كان خبيال، إذا ك

   ولكن ملصلحتكم أنتم. نأخذ الفوائد ؟ نعم .إليه إذا بذل؛ واهللا عزوجل غين محيد فهو مل يسألكم هذا حلاجته 

  ؟...:الطالب 

نتقاسم  : ايش له أن يقول هذا لكن ميكن إذا قال اعطين من اجليد قال شريك لك ما أعطيك من اجليدالشيخ

   ...اجليد واعطيك حقك ما نتقاسم الوسط

  ؟ . . .ويلفت الناس ا  . . .ذكرنا يف أول اآلية الذي ميثل فالذي ميثل أصوات الناس:الطالب

  هو ينسبها إىل شخص معني ؟: الشيخ

  عم غالبا ما ينسبها إىل شخص معنين:الطالب 

ال هذه تكون مثل الغيبة ألن ما كل أحد يرضى أن الناس يقلدون صوته فيكون ذكرك أخاك مبا يكره؛  : الشيخ

األدب؛ إنسان يسيء األدب مع معامله؛ إنسان يسيء  يسيءيريد حيكي إنسان  حنن نريد مثال متثيل واحد

   األدب مثال يف تصرفه يف األسواق يف املساجد، وما أشبه ذلك .



  احلديث؟ على) قلنا إن األول يعين إذا ميثل دور الكافر كيف جنيب  ه بقوم فهو منهممن تشب (:الطالب

  ألنه ال ميثل دور الكافر: الشيخ

  ال أنت ذكرت قلنا يعين ال يكفر ذا مثال لكن لو رضي ذا ومثله؟ :الطالب

  ال ال أبدا ما يكفر ألنه ما ينسب الكفر إىل نفسه؛  : الشيخ

  تشبه بقوم ؟  لكن من: الطالب

نعم من تشبه قصد الفعل، يعين رجل راح يلبس ثياب الكفار مثال هذا يصري ما فيه شك متشبه ألنه : الشيخ

أضاف الفعل إىل نفسه؛ مث هذا احلديث ليس يكفر كفرا خمرجا عن امللة؛ وهلذا من تشبه بالكفار فإنه ليس 

   تشبه بالكفار.الالصحيح أنه حيرم بكافر؛ بل بعض العلماء قال: يكره وبعضهم قال: حيرم؛ و 

  تقليد صوت احليوانات حيرم لكن إذا قلد مثال صوت الديك ؟ :الطالب

  ويش الديك؟: الشيخ

  يعين نقول الديك مل يذم شرعا ما هو مثل الكلب ؟  : الطالب

ح ويش صحيبصري له عرف وإال ال ؟أيش تقولون يف هذا؟ السؤال يقول: لو أنه شبه أذان الديك ؟ : الشيخ

  ه وليس مما يذممتقولون إذا قلد صوت حيوان مل يرد يف الشرع ذ

  ) ؟  . . .ويل للذي يحدث  لكن حديث (: الطالب

  يكذب يكذب نعم؟ ويل للذي يكذب: الشيخ

  ما هو حيدث؟  :الطالب

  حيدث ويكذب أي نعم.: الشيخ

زل إىل مستوى نبين آدم واإلنسان يشيخ احليوان من حيث هو مذموم يعين اهللا سبحانه وتعاىل كرم  :الطالب

  احليوان. . ؟

  ن يف الديك أوهذا وجه جيد؛ نقول: حىت لو كا: الشيخ

  مردود يا شيخ  :الطالب

  كيف ؟ : الشيخ 

  . ) ..وضع على كتفه وكان يمشي يقول نعم الراكب (الرسول صلى اهللا على وسلم  :الطالب

نشوف اآلن؛ يظن بعض الناس أن اهللا سبحانه وتعاىل فضل أيه يعين جعله كأنه بعري يعين؟ طيب : الشيخ 

ولقد كرمنا بني آدم وحملناه في البر والبحر ورزقناه  اآلدمي على كل شيء وليس كذلك؛ ألن اهللا يقول: ((



)) ما هو على كل شيء؛ وهلذا اإلنسان ما هو مفضل على كل  من الطيبات وفضلنهم على كثير ممن خلقنا

)) وهلذا يف بين آدم من هو شر  لذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البريةإن ا شيء؛ صحيح ((

إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم  من احليوان، وإال ال؟ ((

هي وصف ميدح  )) يقول بعض الناس هذا أخي يف اإلنسانية وما أشبه ذلك هذا حرام؛ اإلنسانية ما شر البرية

   اإلنسان إال إذا قام اإلنسان مبقتضى هذه اإلنسانية؛ وأما أنه إنسان وهو أخبث من احليوان فليس فيه خري. فيه

  : حكم تقليد صوت القراء؟الطالب

 هيسرتحيون هلا ما فيو ا يستأنس الناس يعين ما فيه شيء؛ أي نعم قد يكون هذا القارئ قراءته جيدة : الشيخ

   شيء.

  يعين يسب الدين أو يسب القوم أو يسب املسلمني. . ؟ ...الذي ميثل دور الكافر : الطالب

إىل من يقوم بدوره، ما هو يضيف لنفسه؛ هو لو ذلك أي هو ال يسبه مضيفا إىل نفسه، يسبه مضيفا : الشيخ

يستهزئ بسنة من السنن لو يستهزئ بدين اهللا أو باملسلمني ولو كان مازحا؛ يعين مثال لو كان واحدا يريد يتكلم 

هي سنة من سنة الرسول وهو ينسب الشيء إىل نفسه كفر؛ وكما وضحت لكم يعين يتضح لك املثال متاما 

برجل طلق زوجته مازحا ومثل دور رجل طلق زوجته؛ يف املثال األول تطلق الزوجة؛ ويف املثال الثاين أي نعم ال 

  تطلق.

  ؟...:الطالب

يقول أنا أستهزئ، هذا ما يقول يستهزئ؛ يعين هذه الكلمة اليت قاهلا ينسبها إىل غريه، كأنه ال ال هو ما : الشيخ

الكفر ليس بكافر؛ ففرق بني اإلنسان الذي مثال  ييقول: قال هذا الرجل الذي أنا أقوم بتمثيله كذا وكذا؛ وحاك

إذا مل تقصد أشد؛ أما أن حيكي يسخر بالدين ويضيف السخرية إىل نفسه لو قال: واهللا أنا ما قصدت؛ نقول و 

   عن رجل بأنه استهزأ بالدين فإنه ال يكفر .

  ؟  . . .تساهلاملشاهدين هذا شيء  ...:الطالب

حنن قلنا هذا حرام لكن الكالم ما هو عليه، على الكفر هل يكفر وإال ال؟ ألن اخلروج من الدين ما هو : الشيخ

   هني يعين ليس إخراجك من الدين كإخراج إياه من املسجد أو من البيت، مسألة ليست ينة .

  )) . يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم قال اهللا تعاىل: ((

)) فإن هذا وصف يقتضي امتثال أمر اهللا  يا أيها الذين آمنواه اآلية فضيلة اإلميان؛ لقوله: (( هذ يستفاد من

  وهذا يدل على فضيلة اإلميان.



))  يا أيها الذين آمنوا أنفقوا امتثال أمر اهللا واجتناب يه؛ وجهه: أن اهللا قال: ((أن من مقتضى اإلميان ثانيا:  

  لكان تصدير األمر ذا الوصف لغوا ال فائدة منه.فلوال أن لإلميان تأثريا 

جوب حىت يقوم صارف و )) واألصل يف األمر ال أنفقوا ثالثا: وجوب اإلنفاق من طيبات ما كسبنا؛ لقوله: ((

  عنه، أو حىت يدل دليل صارف عن الوجوب .

شك أن عروض التجارة  )) نعم؟ وال ما كسبتم ومن فوائد اآلية: وجوب الزكاة يف عروض التجارة؛ لقوله: ((

  كسب؛ فإا كسب باملعاملة، كسب باملعاملة.

  ومن فوائدها: أن املال احلرام 

  

   



  فإذا قال قائل: ماذا أصنع به إذا تبت ؟ يعين رجل اكتسب ماال حراما مث تاب فماذا يصنع به؟

؛ ألنه لو تصدق به تقربا به مل يقبل منه ومل تربأ ذمته؛ مل يقبل ذمته ال تقربا بهلنقول: يتصدق به ختلصا منه وإبراء 

)؛ ومل تربأ ذمته ألنه إمنا تصدق به على أنه  طيباإن اهللا طيب ال يقبل إال  منه لقوله صلى اهللا عليه وسلم: (

فإذا تصدق به تربئا  ...ملكه ال أنه متخلص منه متربئ خبالف من تصدق به ختلصا منه فإنه يؤجر على ذلك،

  منه هل يؤجر على نفس الصدقة أو على الرباءة والتوبة؟ على الرباءة والتوبة؛ طيب.

))  أنفقوا ))؛ وجه الداللة من (( مما كسبتم )) و(( أنفقوا جلربية؛ لقوله: ((ومن فوائد اآلية الكرمية: الرد على ا

نفق أأنه لو كان اإلنسان جمربا على عمله مل يصح أن نوجه إليه األمر باإلنفاق ألنه يقول ما أقدر؛ لو أردت أن 

على أن اإلنسان  )) أضاف الكسب إليهم فهو دليل كسبتم وأنا جمرب على العمل ما متكنت؛ كذلك قوله: ((

   وال جيرب عليه. ينسب إليه الفعل

يا أيها الذين آمنوا أنفقوا  (( ...ومن فوائد اآلية الكرمية: وجوب الزكاة من اخلارج من األرض؛ من أين تؤخذ؟

)) ففيها وجوب  مما أخرجنا لكم من األرض )) قوله: (( من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من األرض

خرج من األرض؛ عرفتم ؟ طيب وظاهر اآلية وجوب الزكاة من اخلارج من األرض مطلقا سواء كان الزكاة فيما 

قليال أم كثريا، وسواء مما كان يوسق ويكال أم ال؛ وإىل هذا ذهب بعض أهل العلم، على أن الزكاة جتب يف 

تفصيل يف هذا؛ فأوال ال اخلارج من األرض مطلقا لعموم اآلية؛ ولكن الصواب خالف ذلك لداللة السنة على ال

) فإذا حصل  ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة جتب الزكاة يف القليل لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم: (

صاع النيب صلى اهللا باإلنسان من الزرع دون مخسة أوسق؛ والوسق هو احلمل؛ ومقدار اخلمسة ثالث مائة صاع 

وي مائيت صاع فقط؛ فلو رجعنا إىل ظاهر اآلية؟ لو رجعنا إىل عليه وسلم؛ فإذا حصل اإلنسان من الزرع ما يسا

  نت أنه ال شيء عليه فيما دون ذلكظاهر اآلية لوجبت عليه؛ ولكن السنة بي

ليس فيما دون خمسة  ثانيا: دلت السنة على أن ما ال يكال ال جتب فيه الزكاة؛ كيف ذلك؟ من قوله: ( 

ستون صاعا؛ وعليه  فال جتب الزكاة يف اخلضروات مثل التفاح ) والوسق كما قلت هو احلمل وهو  أوسق

  د من أن يكون ذلك الشيء مما يوسقوالربتقال واألترج وشبهها؛ ألا ألن السنة بينت أنه الب

)) وقد دلت  أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من األرض ثالثا: أمجل يف اآلية مقدار ما ينفق (( 

من األرض أن الواجب فيما يسقى مبئونة نصف العشر؛ يعين مخسة يف املائة؛ وفيما يسقى بال  السنة فيما خرج

)) هل بينت السنة ما جيب يف عروض من طيبات ما كسبتم  مئونة العشر يعين عشرة يف املائة؛ واضح؟ طيب ((



ينت السنة بأن يف كل التجارة؟ نقول: نعم ؛ ألن عروض التجارة تقوم بالذهب والفضة؛ والذهب والفضة قد ب

  واحد منها أيش؟ ربع العشر، ربع العشر كم؟ واحد من أربعني وهو كذلك.

    من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من  من فوائد اآلية: ما يتبني من اختالف التعبري من قوله: ((

تعبريا يدل على أنه ليس من والثاين عرب  ))؛ فلماذا عرب باألول تعبريا يدل على أن ذلك من فعل العبد األرض

فعل العبد ؟ األمر يف هذا واضح؛ ألن منو التجارة بالكسب غالبه من فعل العبد، يبيع ويشرتي ويكسب؛ أما ما 

  )) . أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون خرج من األرض فليس من فعل العبد يف الواقع ((

ومما أخرجنا لكم من  الزكاة يف املعدن، يف املعادن؛ لدخوهلا يف عموم (( من فوائد اآلية الكرمية أيضا: وجوب

وفضة وجبت فيه الزكاة بكل حال؛ وإن كان غري ذهب  ا))؛ لكن العلماء يقولون: إن كان املعدن ذهب األرض

ا هيها بعينوفضة كالنحاس والرصاص وما أشبهها ففيه الزكاة إن أعده للتجارة؛ ألن هذه املعادن ال جتب الزكاة ف

  تجارة وجبت الزكاة فيها.لل اهانو  إذاإمنا جتب الزكاة فيها بالنية يعين 

طيب هل يستفاد منها وجوب الزكاة يف الركاز ؟ يف الركاز ؟ فيه خالف منهم من قال: يستفاد من ذلك، وجوب 

دفون اجلاهلية أي ما وجد من اجلاهلية أي م نهو الركاز؛ الركاز ما وجد من دف الزكاة يف الركاز والبد أن نعرف ما

النقود القدمية اليت تنسب إىل زمن بعيد حبيث يغلب الظن أنه ليس هلا أهل اليوم نعم؟ هذا الدراهم والدنانري إذا 

زكاة أو ال جتب فيها خالف بني العلماء؛ هذا اخلالف مبين على املراد الوجدت تكون ركازا؛ فهل جتب فيها 

) فمنهم من قال: إن املراد باخلمس واحد من مخسة؛  وفي الركاز الخمس سلم : (بقول النيب صلى اهللا عليه و 

املراد باخلمس أل للعهد املعروف شرعا وهو اخلمس الذي يصرف مصرف الفيء؛ وقال إنه ال ان ومنهم من قال: 

منا وجب فيه اخلمس؛ والذين قالوا إن املراد باخلمس واحد من مخسة قالوا: إفيه يوجد شيء من أموال الزكاة 

اخلمس لسهولة احلصول عليه، يعين مثال الدراهم والدنانري أو عروض التجارة فيها تعب وما أخرج اهللا من األرض 

  تعبه أسهل و الركاز أسهل من اجلميع فوجب يف كل واحد منها ما تقتضيه احلكمة .

  ما أحد جيد ركازا يا شيخ؟:الطالب

  نعم؟ :الشيخ

  ما أحد يدور ؟  :الطالب

رون عليه إما حفريات أو أحد ينبه أحد يف الرؤيا ينبهه ث، يوجد ناس يعرون عليهثال؛ يوجد، يوجد ناس يع :الشيخ

  فالين فيه كذا وكذا أي نعم.من فوائد اآلية الكرمية:الكان امليقول 

  الراجح يا شيخ؟: الطالب



   . الراجح وجوب اخلمس  :الشيخ

  )) . وال تيمموا الخبيث منه تنفقون الرديء يف إخراج الزكاة؛ لقوله: ((من فوائد اآلية الكرمية: حترمي قصد 

ومن فوائد اآلية أيضا: إذا ضمت إىل حديث ابن عباس حيث بعث النيب صلى اهللا عليه وسلم معاذا إىل اليمن 

إياك  (اآلية تبني لك العدل يف الشريعة؛ ألن قوله: إىل ) إذا ضممت احلديث إياك وكرائم أموالهم  قال: (

  هذا إجحاف على من؟يف ) لو أن العامل على الزكاة قصد الكرائم من األموال صار  وكرائم أموالهم

  على صاحب املال:الطالب

على أهل األموال؛ ولو قصد الرديء صار إجحاف على أهل الزكاة؛ فصار الواجب وسطا؛ ال نلزم   :الشيخ

  صاحب املال بإخراج األجود وال منكنه من إخراج األردأ، خيرج الوسط .

 ال يؤمن أحدكم من فوائد اآلية الكرمية: اإلشارة إىل قاعدة إميانية عامة وهي قول الرسول عليه الصالة والسالم: (

))؛ فما وجه الداللة ؟ من  ولستم بآخذيه إال أن تغمضوا فيه ) لقوله: (( حتى يحب ألخيه ما يحب لنفسه

  يعرف ؟ 

  ذا لنفسه فلماذا يرضاه لغريه اإلنسان إذا كان ال يرضى: الطالب

كنت أنت لو أعطيته من هذا املال ما أخذته إال على   أظن واضح ؟ إذا لنفسه فلماذا يرضاه لغريه: الشيخ

إغماض وسهولة وإغضاء عن بعض الشيء فلماذا ختتاره لغريك؟ وهذا ينبغي لإلنسان أن يتخذه قاعدة فيما 

من أحب أن يزحزح  ( يعامل به غريه؛ بأن يعامله على ما حيب أن يعامله به؛ وهلذا جاء يف احلديث الصحيح:

 ) جنة فلتأته منيته وهو يؤمن باهللا واليوم اآلخر وليأت إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليهدخل اليعن النار و 

أن كثريا من الناس اليوم ال يتعاملون فيما بينهم هذه الشديد شف القاعدة يف املعاملة مع الناس؛ ومع األسف 

مة يقول: احللف الكاذب يف املعاملة، أكثر الناس يرى أن املكر غنيمة، وأن الكذب غنيمة حىت إن بعض العا

املسمار للخشبة هو احللف الكاذب ـ  ...يعين يقول البيع والشراء مسامري السلع، مسامري السلع ويش معىن هذا؟

  . ) ة للسلعة ممحقة للكسبقالحلف منف( أعوذ باهللا ـ مل يعلم أن 

ومن فوائد اآلية الكرمية : استعمال القياس، أو إثبات القياس؛ نأخذ من الضيف ؟ أقول من فوائد اآلية: إثبات 

  القياس ؟ 

  اآلية ؟:الطالب

يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من األرض وال تيمموا  اآلية: (( : الشيخ

  ))؛ حجة القياس؟ أي نعمإال أن تغمضوا فيه واعلموا أن اهللا غني حميد  الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه



  : ما أدريالطالب

  ن يعرف من الضيوف؟ أنت منهم؟ يالطيب م : ما تدريالشيخ

  ))وال تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه  قوله تعاىل: ((: الطالب 

  )) ؟  إال أن تغمضوا فيه لستم بآخذيه (()) وإال من  وال تيمموا من أي اجلملتني؟ من ((:الشيخ 

  ))  وال تيمموا ((

  )) توافقونه؟  وال تيمموا من قوله: ((: الطالب

  ال؛ نريد ضيفا آخر؟: الشيخ

  )) ولستم بآخذيه (( :الطالب

لكن أظن يريد يعرف على طول مادام انتفى اجلملة األوىل؛ طيب بني يل وجه القياس عشان نعرف إنك  :الشيخ

  أنت من الضيوف؟ال ؟ من؟ 

  )) ولستم بآخذيه إال أن تغمضوا نعم (( :الطالب 

  زين وجه القياس ؟  :الشيخ 

  )) إال أن تغمضوا فيه ((: الطالب

  د وجه إثبات القياس من هذه اآليةأقول ما وجه القياس؟ هذا لفظ اآلية لكن نري  :الشيخ

  ال يرضاه لنفسه ال يرضاه لغريه الذي: الطالب 

   يعين إذا كنت ال ترضاه لنفسك فكيف ترضاه لغريك يعين قس هذا ذا واضح؟ طيب قياس أولوية ؟. :الشيخ

  .كذا ؟ د  يمح،ومها: غىن  ؛من فوائد اآلية: إثبات امسني من أمساء اهللا

  وإثبات صفتني من صفات اهللا؛ ومها: الغىن واحلمد .

  وهو كمال غناه وهو أنه غىن حيمد عليه سبحانه وتعاىل. ؛وفيه أيضا إثبات صفة ثالثة من اجتماعهما مجيعا

؟ أو من األمساء الالزمة هل مها من األمساء املتعدية حبيث ال يتم اإلميان ما إال بإثبات ثالثة أمورهذان االمسان 

  عيدإثبات األمرين ؟بحبيث يتم اإلميان ما 

  الغين هذا الزم؛ واحلميد متعدي:الطالب

  زين الغين الزم مباذا يتم اإلميان به؟ : الشيخ 

  متضمن لصفة وهي الغىنيتم اإلميان به بأنه اسم من أمساء اهللا عزوجل وكذلك اإلميان بأنه : الطالب

  ؟ يل هالصفة وهي الغىن طيب؛ احلميد قلت: إنه متعدي فال يتم اإلميان به إال بأمور ثالثة قل متضمن:الشيخ



  أنه اسم وأن نؤمن بأن بالصفة وهي احلمد ثالثا: نؤمن باحلكم أو األثر وهو أنه حيمد على املؤمنني:الطالب

  ىن حممود؟؛ هذا إذا جعلناها مبعىن حامد؛ فإن جعلناها مبعبالصفة وهي احلمد : الشيخ

  الزم: الطالب 

    فهو الزم ويتم اإلميان به بأمرين: إثبات االسم وإثبات الصفة أحسنت طيب.: الشيخ 

  : الغىن متعدية؟الطالب

  بنفسه.هو غين ال ال   ةيال ما هي متعد: الشيخ

    .)) قرأناها أو اآلن نبدأ ؟ طيب ...الشيطان يعدكم  طيب يقول: ((

))  يعدكم وخربه مجلة: (( أ)) مبتد الشيطان )) (( الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء قال اهللا تعاىل: ((

))؛ أما الضم فال إشكال فيها؛ ألنه معطوف على  ويأمركم )) فيها قراءتان: الضم والسكون (( ويأمركم و((

املضارع  النحو أن الفعل يف قواعد))؛ وأما قراءة اجلزم ففيها إشكال ألن املعروف  ويأمركم )) (( يعدكم مرفوع ((

إذا مل يدخل عليه جازم وال ناصب يكون مرفوعا؛ وهنا كان جمزوما قالوا: إن جزمه هنا للتخفيف، لتخفيف 

))؛ لكن هذه القاعدة غري متعدية إمنا  ويأمركم )) أخف على اللسان من قوله: (( ويأمركم النطق؛ ألن قوله: ((

العلة غري متعدية وإمنا يعلل ا ما ثبت؛ ويش الفرق بني يعين ملاذا قلنا غري متعدية؟ يعلل ا ما ثبت؛ انتبه هذه 

ألننا لو قلنا متعدية لكان قياس ذلك أن كل لفظة يف القرآن يكون فيها ثقال على اللسان تسكن وليس كذلك؛ 

ية املعروفة فنحن نقول: ع؛ لكن إذا وردت قراءة فيها خفة وختالف القواعد العربا ألن القرآن مبين على السم

  لفت القاعدة للتخفيف.و خ

واهللا يعدكم حممد ((  أوخرب؛ املبتد أ)) هذه أيضا مجلة مكونة من مبتد واهللا يعدكم مغفرة منه وفضال وقوله: ((

  )) ؟ مغفرة منه وفضال

  ...:الطالب

        قلت لكم، فيها قراءة سبعية نعم الراء، فيها قراءة سبعية  تان)) أي فيها قراء يأمركم ؟ ((أاملبتد : الشيخ

 أ)) أيضا مجلة مكونة من مبتد واهللا يعدكم )) فيها قراءتان؛ طيب (( يأمركم ) وفيها قراءة: (() ويأمركم ((

وهو  أمجلة خربية أيضا مكونة من مبتد )) واهللا واسع عليم ))؛ (( يعدكم )) واخلرب مجلة (( اهللا (( أخرب؛ املبتدو 

   )) خرب ثاين. عليم )) خرب؛ و(( واسع (( ؛)) اهللا ((

قيل: إنه مشتق من شطن إذا بعد؛ وعلى  من أمساء ابليس)) والشيطان اسم  إن الشيطان يقول اهللا عزوجل: ((

؛ والغضب واحلمق واجلهل ظوغضب ألنه هو صفة التغي يظ؛ وقيل: إنه مشتق من شاط إذا تغهذا فالنون أصلية



   وحفظناها من كل شيطان ولكن األول أقرب إنه من شطن إذا بعد بدليل أنه مصروف؛ قال اهللا تعاىل: (( 

  )) وصرفه دليل على أن النون؟ أصلية وإال زائدة؟ رجيم

   أصلية: الطالب 

))؛ يقول اهللا عن الشيطان  يوم الدينوإن عليك اللعنة إلى  وإمنا كان كذلك ألن اهللا أبعده يف قوله: (( : الشيخ

يعد بين آدم الفقر ويأمر بالفحشاء؛ يعده الفقر يقول: ال تنفق، ال تنفق؛ ألنك إن نفقت افتقرت؛ إذا كان عندك 

مائة  وأنفقت عشرة كم بقي؟ تسعني، أنفقت عشرة أخرى بقي مثانني؛ أنفقت مخسني بقي ثالثني؛ أنفقت 

شرة صرت فقريا؛ فهو يقول لك: ال تنفق فإنك إن أنفقت صرت فقريا؛ فهو يعدكم عشرين بقي عشرة؛ أنفقت ع

) الصدقات  ما نقصت صدقة من مال الفقر؛ ولكن هذا صحيح وإال ال؟ ال، قال النيب صلى اهللا عليه وسلم: (

اهللا وما آتيتم من  وما آتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فال يربوا عند ما تنقص األموال؛ وقال اهللا تعاىل: ((

يعدكم  )) يعين هم الذين نالوا درجة التضعيف أي نعم؛ قال: (( زكاة تريدون وجه اهللا فأولئك هم المضعفون

        ؛ ويوافقه يف االشتقاق األكرب القفر وهي األرض اخلالية؛ يعين خلو ذات اليد؛ )) والفقر هو اخللو الفقر

)) فهو يعد وخيوف من الفقر ويأمر بالفحشاء؛ ما املراد بالفحشاء هنا؟ الفحشاء هو  ويأمركم بالفحشاء ((

هنا هو موضع إنفاق والذي يستفحش فيه هو الذي البخل؛ ألن الفحشاء يف كل موضع حبسبه؛ واملوضع 

بخل الكاة؛ و بخل بالز البخل؛ فالشيطان يأمر بالبخل؛ والبخل الذي يأمر به الشيطان قسمان: خبل بواجب كال

بخل مبستحب؛ هذا هو الذي يأمر به الشيطان؛ أما البخل باملباح فالشيطان البواجب النفقة كالزوج واألقارب؛ و 

      املباح أوىل؛ قال اهللا تعاىل: يف أو مل ينفق بل قد يكون عدم إنفاقه إذا أنفق  ؛ال يأمر به؛ ألنه ال يفيد املرء

مثل قوله  غري البخل؟ نعم تأيت ملا يستفحش بالذنوب عموماللبخل؛ وتأيت )) قلت إن املراد به هنا با الفحشاء ((

ذوات احملارم؛ قال اهللا  )) وتأيت للزنا واللواط ونكاح الذين يجتنبون كبائر اإلثم والفواحش إال اللمم تعاىل: ((

وال تنكحوا ما نكح ((  ))؛ وقال اهللا تعاىل يف نكاح ذوات احملارم: وال تقربوا الزنا إنه كان فاحشة تعاىل: ((

   )) . أتأتون الفاحشة( ))؛ وقال يف اللواط قال عن لوط: ( آبائكم من النساء إال ما قد سلف إنه كان فاحشة

)) ألن الصدقات تكفر ا  يعدكم مغفرة )) شف فرق بني هذا وهذا؛ (( واهللا يعدكم مغفرة منه وفضال((

الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصالة الرجل في  اخلطايا؛ قال النيب صلى اهللا عليه وسلم: (

)) وإال ال؟ ال تتابعوين  يعدكم الفقر ) وفضال يعين زيادة؛ فالصدقة تزيد؛ املغفرة ضد يأمركم؛ (( جوف الليل

حىت تيقنوا ؛ أيش؟ الفضل ضد الفقر؛ واملغفرة ضد الفحشاء؛ ألن الفحشاء تكسب الذنوب واملغفرة متحوا 

  وب؛ ففرق بني هذا وهذا.الذن



إذا قال قائل: كيف تكون الصدقة أو اإلنفاق من املال فضال وحنن نشاهد أنه ينقص ؟ ))  وفضالقوله (( 

  فالعشرة إذا أنفق منها درمها صارت تسعة فما وجه الزيادة؟ أو على األقل ما وجه عدم النقص ؟

قد تكون و تكون معنوية  ى قدثاين أن الربكة اليت تعطة؛ شيء وجه األول بأن هذه الزيادة يف اآلخر : الطالب

  يزيد ماله. . .فيف بعض األحيان حسية 

نقول الزيادة انتبه ! أما بالنسبة للزيادة فاألجر يف اآلخرة فاألمر ظاهر؛ إذا أنفقت درمها جاءك باآلخرة  : الشيخ

سية يف الدنيا كيف تكون الزيادة؟ قلنا: عشر دراهم إىل سبع مائة درهم هذه زيادة؛ لكن إذا أردنا الزيادة احل

   :زيادة من عدة أوجهال

  يا حممد الوجه األول: أن اإلنسان قد يفتح اهللا له باب رزق فيتكسب ويزيد املال؛ أليس كذلك؟

ثانيا: أن هذا املال رمبا يقيه اهللا تعاىل آفات لو ال الصدقة لوقعت فيه وهذا مشاهد؛ وهلذا عند العامة اآلن إذا  

كي فالزكاة تقيه اآلفات؛ ز شيء مث وجده بعد يقولون هذا مال مزكى؛ يعين عند العامة إن املال إذا لإلنسان ضاع 

  واضح

: هو الربكة، الربكة يف اإلنفاق؛ إذا نزعت الربكة من اإلنفاق فقد ينفق اإلنسان عشرين  الشيء الثالث مما يزيده

اإلنفاق اليسري يقضي به اإلنسان حاجات كثرية وهذا شيء  أمور ما تنفعه؛ وإذا حلت الربكة صار درمها يف

مثر خنل وكان ذلك يف رمضان؛ أما  ماستقمشاهد ؛ وأظن أين قد حكيت عليكم قصة وقعت مع رجلني نعم؟ ا

أحدمها فقال: سأجذ الثمرة يف رمضان ارا من أجل أن ال حيضر الفقراء فيأكلوا منه؛ بالليل ؟ ال ارا، بالليل 

بالنهار حىت يأيت الناس ويأكلون؛ شف  ذجييئون ويأكلون؛ أما الثاين فقال أؤجل جذاذ النخل إىل الفطر وأج

ا لآلخر ختري خذ الذي تريد؛ فأخذ ما يرى أنه األكثر؛ الذي أخذه من؟ البخيل؛ أخذ وقسم الثمر وقال أحدمه

كثريا   ه بعد الفطر وأكل الفقراء منهذوا النخل صار سهم الكرمي الذي جذالنصيب الذي يرى أنه األكثر؛ ملا ج

كرمي كان قد خريه؛ صار أكثر من ذلك؛ فتخاصم الرجالن إىل القاضي؛ وادعى البخيل أن القسمة غلط مع أن ال

أكثر؛ قال:  هين رأيتإل؟ قال: نعم؛ اخرتت سهمك؟ قال نعم؛ ملاذا؟ قال: كلقاضي قال طيب خري ل رافعات ملا 

طالب؟ مث قال الكرمي: إن القصة كذا وكذا وكذا هو جذه يف النهار يف رمضان ومل تأقررت على نفسك اآلن كيف 

العيد قلت للناس إننا سنجذ النخل يف اليوم الفالين فمن شاء منكم حيضره فقري يأكل؛ وأنا أخرته وملا صار يوم 

أن حيضر فليحضر؛ وحضر املساكني كثريا وأكلوا؛ فقال له الشيخ: احلمد هللا هذا مصداق قول الرسول عليه 

) شف سبحان اهللا العظيم هذا الشيء يعين مشهور عندنا يف  ما نقصت صدقة من مال الصالة والسالم: (

    البلد.



أ خلرب أم ال؟ ليس أصلهما املبتدوا أال تنصب مفعولني؛ أصلهما املبتد)) مبعىن يعطي وهي يف هذه احل يؤتي ((

)) طيب  قل أرأيتم إن أتاكم واخلرب؛ وقال: يأيت ويأيت مبعىن جييء؛ وهي يف هذه احلال تنصب مفعوال واحدا ((

))  يؤتي الحكمة من يشاء مفعولني؛ املفعول األول هنا (()) مبعىن أعطى فهي تنصب  آتى أما إذا كانت من ((

)) رمبا نقول إن هذه  من يؤتى الحكمة فقد أوتي ))؛ وقوله: (( من يشاء احلكمة؛ والثاين: من" يف قوله: ((

)) هي املفعول الثاين؛  الحكمة " و(( من ")) هو : يؤت الحكمة اجلملة الثانية تدل على أن املفعول األول ((

من يؤت  )) وقوله: (( من يؤت )) هو اسم الشرط (( ومن يؤت الحكمة ه جعل املؤتى يف قوله: ((ألن

            )) فعل مضارع مبين أليش؟ للمفعول؛ ونائب الفاعل فيه هو املفعول األول؛  يؤت )) (( الحكمة

  أوتي خيرا  الشرط؛ و(()) يا خباري ؟ هي جواب  فقد أوتي )) هي املفعول الثاين؛ ومجلة (( الحكمة و((

  )). كثيرا   من يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا )) نقول فيها كما قلنا يف (( كثيرا

   وما يذكر إال  ك ؟ ((ء)) يف هذا الرتكيب األخ الذي ورا أولوا )) (( وما يذكر إال أولوا األلباب قال: ((

  وايش امسك انت  )) ويش إعراا؛ أولوا )) ؟ ((أولوا 

  :عبد اهللالطالب

  : عبد اهللا مني الشيخ

  حامد :عبد اهللا بن  الطالب 

  وايش اعراا ؟))  أولوا ((: يال عبد اهللا الشيخ

  : فاعل الطالب

)) مبعىن أصحاب وهي ملحقة جبمع املذكر السامل  أولوا )) ألن االستثناء هنا مفرغ؛ و(( يذكر فاعل لـ((: الشيخ

   وهلذا رفعت بالواو.

)) يعين أن اهللا تعاىل يعطي احلكمة من يشاء من  يؤتي الحكمة من يشاء عزوجل يف هذه  اآلية: ((يقول اهللا 

قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من  عباده؛ وذلك ألن األمر كله بيده سبحانه وتعاىل؛ قال اهللا تعاىل: ((

؛ )) لى كل شيء قديرتذل من تشاء بيدك الخير إنك عتعز من تشاء و تشاء وتنزع الملك ممن تشاء و 

احلكمة بيد اهللا عزوجل يؤتيها يا ابراهيم يؤتيها؟ من يشاء من عباده؛ وقد مر علينا كثريا بأن فعل اهللا املقيد 

وما تشاءون إال أن يشاء اهللا  على ما تقتضيه احلكمة؛ واستدللنا لذلك بقوله تعاىل: (( مبشيئته يرد إىل احلكمة

اهللا سبحانه وتعاىل يؤيت احلكمة من يعلم أنه أهل هلا؛ كما يعطي الرسالة من يعلم ف )) إن اهللا كان عليما حكيما

)) وليس فعل اهللا عزوجل رد مشيئة أنه يعطي هذا ومينع هذا بس  اهللا أعلم حيث يجعل رسالته أنه أهل هلا ((



فعل من أحكم حيكم )) ما هي؟ احلكمة  الحكمة مبجرد أنه شاء هذا أو شاء هذا ولكنه حبكمة؛ وقوله: ((

إحكاما مبعىن أتقن؛ وال إتقان إال بأمرين: بالعلم، والرشد؛ ال ميكن أن حيصل إحكام ألي شيء من األشياء إال 

بأمرين مها: العلم والرشد؛ ألن من فاته العلم كيف حيكم الشيء وهو ال يعلم؛ لو قيل لك: إن هذا الرجل سوف 

لم كيف يصنع؟ هل ميكن أن يصنعها أو ال؟ ال ميكن؛ لو قيل لك: إن وهو مل يتعوحيسنها ا هيصنع ساعة؛ ويتقن

األعمدة وال  ضعما حيسن أن يتصرف ال حيسن أن ي بناء ولكنه سفيهالهذا الرجل سوف يبين بناء وهو عامل ب

هو جيد عنده علم لكن ما عنده حسن تصرف ليس عنده  اجلسور وال املصفحات وال شيء من هذا؛ يعين

هل ميكن أن يبين وإال ال؟ ال ميكن؛ إذا فاحلكمة تعود إىل شيئني: العلم والرشد؛ وهلذا قال اهللا حسن التصرف؛ 

)) فبالكتاب العلم وباحلكمة  وأنزل اهللا عليك الكتاب والحكمة عزوجل لنبيه حممد صلى اهللا عليه وسلم: ((

كل حال اهللا عزوجل يهب الرشد؛ وإن شئت فقل إن احلكمة تشمل العلم والرشد أيضا وهي السنة؛ على  

احلكمة من يشاء؛ فتجد بعض الناس يهبه اهللا علما ورشدا عنده علم عنده رشد ينزل األشياء يف منازهلا، يعطي  

عند كون العطاء أنفع ومينع عند كون املنع أنفع ويتكلم إذا كان الكالم أنفع ويسكت إذا كان السكوت خريا 

علم ألنه علم أن هذا أنفع ورشد ألنه سلك النافع؛ فإذا من اهللا على وهكذا؛ نقول هذا أيش؟ هذا حكمة؛ رشد 

)) يعين من يهبه اهللا  الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا ؤتومن ي اإلنسان ذا األمر باحلكمة فإن اهللا يقول: ((

صة وهو عامل الرشد فال يفوته شيء وال يضيع فر علما و الألن لديه ؛ احلكمة والعلم والرشد فإنه يؤتى خريا كثريا

)) ومل يقل سبحانه وتعاىل: فقد أويت اخلري كله؛ ألنه  فقد أوتي خيرا كثيرا بأمور اخلري وأمور الشر؛ وقوله: ((

يرد عليه سوء و مهما كان اإلنسان فهو ناقص مهما كان، مهما بلغ يف العلم والرشد فإنه ناقص يرد عليه اجلهل 

دائما يسأل اهللا تعاىل التوفيق والرشاد والسداد؛ ألنه مهما كان ناقص؛ التصرف؛ وهلذا ينبغي لإلنسان أن يكون 

أحيانا يتكلم اإلنسان وهو حني يتكلم بالشيء يرى أنه على صواب مث بدأ يتبني له أنه خطأ؛ ملاذا؟ ألنه فاته إما 

ص مث يقول: احلكم  العلم وإما الرشد؛ بل حىت اإلنسان اتهد أحيانا جيتهد يف طلب احلق ويتحرى ويدرس النصو 

كذا وبعد مضي مدة يتغري اجتهاده ويرى أن احلكم خالف احلكم األول؛ وهذا نقص وإال كمال؟ هذا نقص؛ 

ه؛ يقول: ئق؛ ومل ينتصر لنفسه ويبقى على خطولكنه يكون كماال إذا رجع إىل احلق، يكون كماال إذا رجع إىل احل

))  يؤتي الحكمة قول: ملاذا اختلف األسلوب يف قوله: (()) قد ت ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا ((

 ومن يؤتي الحكمة احلكمة ؟ ألنه قال يف األول: (( همن يؤتو )) ؟ ملاذا مل يقل:  ومن يؤت الحكمة مث قال: ((

ة وقد تكون مكتسبة ز علم أن احلكمة قد تكون غري)) ؟ اجلواب اهللا أ ومن يؤت الحكمة ))؛ فلماذا قال: ((

ة الناس من احلكمة وحسن التصرف ما ال حيصل له لو كان منعزال طاإلنسان قد حيصل مع املران وخمالن مبعىن أ



عن الناس؛ وهلذا أتى بالفعل املضارع املبين للمفعول ليعم كل طرق احلكمة اليت تأيت منها سواء أويت احلكمة من 

هو من؟ من  بن احلكمة باملمارسة والتجار ؛ والتجارب على أن ما حيصل مةعزوجل أو من قبل املمارسقبل اهللا 

   لك من يفتح لك من أبواب احلكمة وأبواب اخلري. قيض اهللا عزوجل؛ هو الذي 

)) التذكر مبعىن االتعاظ واالعتبار باألمور وجماريها ونتائجها  ما يذكر (( )) وما يذكر إال أولوا األلباب يقول: ((

)) أي العقول؛ ألن األلباب مجع لب وهو العقل؛  األلباب أصحاب (()) أي  ما يتذكر إال أولوا ومثراا؛ ((

عذيب أصحاب العقول هم الذين يتذكرون سواء كان ذلك فيما أجرى اهللا على عباده من السنن السابقة يف ت

ه؛  املكذبني وإهالك ارمني؛ أو كان فيما حيصل من جتارب احلياة يف زمانه فإنه كما قيل: العاقل من اتعظ بغري 

كل إنسان عاقل يأخذ من األمور عربا ودروسا ولذلك جتده ينظر ويفكر ويقيس املاضي باحلاضر ويقيس 

وما تغني اآليات  افل ال يتذكر ((غاملستقبل باحلاضر نعم؟ ليصل إىل نتيجة؛ أما من ليس عنده عقل فهو غافل، 

  )) . والنذر عن قوم ال يؤمنون

قال قائل: هل اللب هو الذكاء أو شيء آخر ؟ ال اللب هو العقل والعقل غري الذكاء؛ قد يكون من الكفار  إذا

))  عمي فهم ال يعقلون صم بكم من هو غاية يف الذكاء لكنه غاية يف السفه؛ وهلذا وصف اهللا الكفار بأم ((

)) إذا  عمي فهم ال يعقلونبكم  ء صممثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما ال يسمع إال دعاء وندا و((

مهما رأينا من سياسات األمم الكافرة وذكائها ال ينبغي أبدا أن نقول هلم عقالء؛ انتبه هلذا كيف اهللا يقول فهم 

ال يعقلون وأنت تقول إم عقالء؛ ولكن نقول: إم أذكياء؛ وال يلزم من الذكاء العقل؛ العقل حسن التصرف؛ 

قال ألنه يعقل صاحبه عما يضره؛ أما الذكاء فهو حدة اإلدراك والفهم قد حيمد وقد ال حيمد؛ وهلذا مسي العقل ع

وهلذا قال شيخ اإلسالم رمحه اهللا يف الفتوى احلموية عن املتكلمني قال: إم أوتوا ذكاء ومل يؤتوا زكاء؛ هذا جناس 

   الظاهر أنكم ما تعرفوا  . تام وإال غري تام؟ جناس غري تام



مجع لب وهو العقل، مجع لب  )) األلباب ((وأم أصحاب العقل؛ أن  ،وهم الذين يدعون أم؟ أم العقالء

وهو العقل؛ والعقل شيء غري الذكاء وإال ال؟ غري الذكاء؛ وهلذا أقول لكم إن العباقرة يف الذكاء من الكفار ال 

  عقالء فال.يصح أن نسميهم عقالء أبدا؛ ويش نسميهم؟ أذكياء؛ أما 

    .يستفاد من هذه اآلية الكرمية: عدة فوائد

  : اآلية املاضية الطالب

  ))  الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء . . طيب اآلية اليت قبلها ((: الشيخ 

)) وقد سبق أن املراد بالشيطان هنا اجلنس  الشيطان يستفاد من هذه اآلية الكرمية: إثبات الشياطني؛ لقوله: ((

  جنس الشياطني.من ما هو بشيطان معني بشخصه، معني بأيش؟ جبنسه يعين 

ومن فوائد اآلية: أن للشيطان تأثريا على بين آدم إقداما أو إحجاما؛ فإذا وعدنا الفقر وأمرنا بالبخل فإن مقتضى 

  ذلك اإلحجام وعدم البذل .

)) فالشيطان هو  يعدكم الفقر ة: أن أبواب التشاؤم ال يفتحها إال الشياطني؛ لقوله: ((ومن فوائد اآلية الكرمي

 أنفقت عشرة اليوم واليوم الثاين مخسة   الذي يفتح بك باب التشاؤم؛ يقول إذا أنفقت أنت اآلن عندك عشرين

أصبحت فقريا ال تنفق؛ اإلنسان بشر رمبا ما ينفق،  ]ريالني[وبعده  ]ريالني[، وبكرة ثالثة بقي مخسةكم بقي؟ 

ما  )) وقول الرسول صلى اهللا عليه وسلم: ( وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه رمبا ينسى قول اهللا تعاىل: ((

  ) . نقصت صدقة من مال

يف الطلب؛ يف  من فوائد اآلية الكرمية: بيان عداوة الشيطان لإلنسان؛ ألنه يف الواقع عدو له يف اخلرب وعدو له

  اخلرب يعده أيش؟ الفقر؛ يف الطلب يأمره بالفحشاء؛ فهو عدو خمربا وطالبا والعياذ باهللا .

من فوائد اآلية الكرمية: أن البخل من الفواحش؛ صح؟ أليش؟ ألن املقام مقام إنفاق فيكون الذين يأمرون به 

الفاحشة؟ من الفاحشة؛ حنن ذكرنا يف أثناء الشيطان عدم اإلنفاق؛ لكن هل إن البخل هو الفاحشة أو أنه من 

  التفسري أن الفاحشة جاءت لغري هذا املعىن يف عدة آيات .

ومن فوائد اآلية الكرمية: أن الشيطان يأمر، بعد الوسوسة والتهويل والتشاؤم يأمر يقول: ال تنفق وإال يقول 

  أمسك؟ 

  نفس الشيء: الطالب

  )) يأمركم ال تنفق؟ ((واحدة ثنتني؛ هل يقول أمسك أو : الشيخ

  أمسك؟ : الطالب 



أيه أمسك؛ ألننا إذا قلنا ال تنفق فهو ي فهو يصري األمر من باب الالزم؛ لكن إذا قلنا أمسك : أمسك الشيخ

  صار مطابق؛ مث كلمة أمسك أشد من كلمة ال تنفق؛ كأنه يقول ال تنفق وشدد يف احلفظ أمسك .

  ؟  يأمر ذا غري الشيطانأحد هل هناك 

  نعم:الطالب

  ويش هو؟ : الشيخ

  : النفس الطالب

هل ميكن أن نقول إنه يستفاد من اآلية طيب  )). وما أبرئ نفسي إن النفس ألمارة بالسوء النفس ((: الشيخ

  أن من أمر شخصا باإلمساك عن اإلنفاق فهو شبيه بالشيطان؟

  نعم: الطالب 

أن من يأمر الناس باإلمساك عن اإلنفاق املشروع ما هو اإلنفاق الغري املشروع شبيه مبن؟  كذا؟ صحيح: الشيخ 

  بالشيطان.الذي يأمر غريه باإلنفاق املبذر ؟

  إخوان الشيطان :الطالب

)) واآلمر له بالتبذير ؟ الظاهر نعم إنه  إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين املبذر أخ الشيطان (( : الشيخ

   . نه كل من يأمر بالسوء ويأمر بالفحشاء فهو شيطانشيطان أل

)) اهللا أكرب  مغفرة منه وفضال واهللا يعدكم (( ذيلذومن فوائد اآلية الكرمية: شف هذا الوعد، الوعد الكرمي ال

  )). وفضال واهللا يعدكم مغفرة منه شيطان يعدكم الفقر ((الشتان ما بني الوعدين؛ 

يعدكم  ))؛ لكن اهللا يقول:(( يعدكم الفقر يقول القائل: هل يف اآليتني تطابق ؟ أو باألصح تقابل؟ (( قد 

)) زاد وإال ما زاد؟ يعين يعدنا بشيئني: باملغفرة والفضل؛ املغفرة للذنوب والفضل لزيادة املال يف  مغفرة وفضال

ن األمرين الذين وعد اهللا تعاىل ما ومها: املغفرة بركته ومنائه، واضح وإال ال؟ نعم؛ إذا نكتسب باإلنفاق هذي

  والفضل .

)) أليش؟ ألن عظم  منه ((من أين ؟ومن فوائد اآلية الكرمية: أن هذه املغفرة اليت يعدها اهللا ا مغفرة عظيمة؛ 

فاغفر  (العطاء من عظم املعطي؛ وهلذا جاء يف احلديث الذي وصى به النيب صلى اهللا عليه وسلم أبا بكر قال: 

  )) . مغفرة منه وفضال ) معلوم أن العطية حبسب املعطي؛ و (( لي مغفرة من عندك وارحمني



)) فإذا تفاءل اإلنسان على  يعدكم مغفرة وفضال ومن فوائد اآلية الكرمية: أن التفاؤل من اهللا؛ من أين؟ ((طيب 

ويزيده من فضله كان هذا من خري ما تنطوي ربه إذا أنفق وهو حيسن الظن باهللا عزوجل أن اهللا يغفر له الذنوب 

   عليه السريرة .

ومن فوائد اآلية الكرمية: إثبات امسني من أمساء اهللا ومها: واسع وعليم؛ وإثبات صفتني من صفاته ومها: السعة 

  والعلم.

  إذا قال قائل: من أين أثبت السعة ؟ 

  من واسع: الطالب

  واالسم يدل على الصفة؟ : من واسعالشيخ

  نعم:الطالب 

  أكيد ؟نعم أكيد؛ ما أدري أكيد ؟ : الشيخ

  نعم يا شيخ أكيد :الطالب

نعم السميع يدل على السمع ؟ نعم؛ والعليم يدل على العلم؟ نعم؛ وكل اسم من أمساء اهللا فهو دال  : الشيخ

صفة من لوأنه متضمن  على صفة البد؛ وقد مر علينا أنه ال يتم اإلميان باالسم حىت تؤمن بأنه اسم من أمساء اهللا

واضح؟ وال حاجة يا إخوان نقول جب دليل  تؤمن باألثر إذا كان من وصف متعدصفاته دل عليها ذلك االسم و 

على إثبات الصفة؛ ألن اللغة العربية هي الدليل؛ القرآن نزل بأي لغة؟ بلغة العربية؛ اللغة العربية ما ميكن تقول 

ن ال سعة له وال احلكيم ملن ال حكمة له؛ ومن ادعى أن العربية تأيت مبثل السميع ملن ال مسع له؛ وال الواسع مل

فهو إما كاذب على اللغة العربية وإما جاهل ا صح؟ إما كاذب  ههذه األمساء بدون إثبات للمعىن اليت تضمنت

ق دال على فيما يقول عنها فالبد أن يقول إن كل اسم مشتاللغة العربية ويصدق  لموإما جاهل؛ أما رجل يع

تقول هذا   ..ويش تقولون؟ ؛الصفة اليت تضمنها والبد؛ لو أنين رأيت رجال أعمى ما شاء اهللا هذا الرجل البصري

صار عنده املدافع ما مسع ما شاء اهللا جاءين الرجل بصري؟ رجل لو الكيف هذا رجل البصري أعمى يقول له 

  هذا كالم اجلنون كيف مسيع وهو ما له مسع؛ واضح؟ نعم. السميع؛ أيش تقولون؟ تقولون

 ذاأنا قال يل بعض اإلخوة احلاضرين اآلن قال يل إن واحد يقول: ويش الدليل على أن هللا له مسع؟ ويش تقول هل 

مسع؛ هل ميكن عقال أو عرفا أو له اهللا دليل على أن الطيك عنقول له: هات الدليل على أن لك عقال قبل أن ن

سميع ملن ال مسع له؟ أبدا ما ميكن؛ لكن بعض الناس انفتح عليهم باب االجتهاد وأنا أقول أنا الأن يقال  لغة



سخر أو فتح علينا طلب الدليل؛ لكن طلب الدليل يف كل شيء حىت على أن اهللا سبحانه وتعاىل وامحد أشكر 

  ف ما هو طلب دليل.فيما الدليل فيه نقول: ويش الدليل؟ صحيح هذا؟ هذا إسراف، هذا إسرا

فيه أيضا يستفاد من االمسني والصفتني: إثبات صفة ثالثة باجتماعهما؛ ألننا قلنا فيما سبق القاعدة أن االسم من 

)) شف اجلمع بني العفو والقدرة  إن اهللا كان عفوا قديرا أمساء اهللا قد يتضمن إذا مجع إىل غريه صفة أخرى ((

ة إنسان، رت إطالقا؛ أليش؟ ألن بعض الناس قد يعفوا لعجزه؛ واحد خطف غهلا ميزة أن عفوه غري مشوب بعجز 

ساحمتك؛ أيش هذا انا ه سعيا ملا عجز قال ساحمتك ءته ورارت ة إنسان وهرب ا واشتد املخطوف غرت خطف غ

يف اآلخرة ما ذاك العفو؟ عجز؛ حممود هذا العفو وإال ال؟ اهللا أعلم؛ على كل حال هو ضعيف رمبا يستفيد 

)) ما هي  واسع عليم فيه لكن هو ضعيف بالشك؛ لكن إن اهللا كان عفوا قديرا؛ هذا كمال؛ إذا ((طالبه ي

تثبت من ذلك؟ أن علمه واسع؛ فكل صفاته واسعة وهذا مأخوذ من امسه الواسع؛ علمه مسعه اليت الصفة الثالثة 

   بصره قدرته كل صفاته .

  )) . يؤتي الحكمة من يشاء. . . مث قال: ((

  من فوائد اآلية الكرمية: إثبات أفعال اهللا املتعلقة مبشيئته؛ من أين؟ 

  ...)) أن صفة اهللا تعاىل واسع عليم ((:الطالب

  ال؛ كل شيء : الشيخ

   : سبق ...الطالب

  )) ؟ طيب. وفضال ويش تقولون؟ الصدقة تزيد يف املال؛ يؤخذ من قوله: ((: الشيخ

)) وهذه من  يؤتي الحكمة اهللا عزوجل اليت تتعلق مبشيئته؛ لقوله: (( يؤخذ من اآلية الثانية: إثبات أفعال

  الصفات أيش؟ الفعلية، من الصفات الفعلية.

  يؤتي الحكمة من  ومن فوائدها: أن ما يف اإلنسان من العلم والرشد فهو فضل من اهللا عزوجل؛ لقوله: ((

وبصر ال ترتفع هي من اهللا عزوجل ولو شاء اهللا  )) فأنت إذا من اهللا عليك بعلم ورشد وقوة وقدرة ومسع يشاء

؛ قد يسلب اهللا تعاىل العلم من اإلنسان بعد أن أعطاه إياه ـ نعوذ باهللا من السلبها عنك بعد أن أعطاك إياه

  ذلك ـ؛ ورمبا يسلب منه احلكمة؛ فتكون كل تصرفاته طيشا وضالال وهدرا .

  من أين نأخذها؟  وليد مية: إثبات املشيئةومن فوائد اآلية الكر 

  )) من يشاء ((:الطالب

  طيب.وهل نقول فيها إثبات احلكمة هللا ؟  ))من يشاء  ((: الشيخ



  نعم فيها إثبات احلكمة : الطالب

ألن احلكمة كمال ومعطي الكمال أوىل به، معطي الكمال أوىل به ، نعم فيها إثبات احلكمة هللا عزوجل: الشيخ 

   عزوجل؛ فنأخذ من اآلية: إثبات احلكمة هللا عزوجل ذا الطريق.

   ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا  ومن فوائد اآلية الكرمية: الفخر العظيم ملن آتاه اهللا احلكمة؛ لقوله: ((

  )) . كثيرا

  ومن فوائدها: وجوب الشكر على من أعطاه اهللا احلكمة؛ ألن هذا اخلري يستوجب الشكر .

ومن يؤت  ومن فوائدها أيضا: أن احلكمة قد تكون معلومة الطرق؛ يعين قد تتعدد طرق احلكمة؛ لقوله: ((

مارسات وإال )) وهذا أمر مشاهد؛ فاإلنسان يكتسب احلكمة مبقتضى غريزته ويكتسبها بالتجارب وامل الحكمة

دون أن يعلمك؛ أحيانا تكتسب  هال؟ وهلذا أحيانا تصاحب رجال ذا أخالق فاضلة فتكتسب من أخالق

  األخالق من جاهل وأنت أعلم منه؛ صحيح هذا؟ نعم هذا صحيح واقع؛ ألن األخالق غري العلم .

)) ألن التذكر بالشك حيمد عليه  ابوما يذكر إال أولوا األلب ومن فوائد اآلية الكرمية: فضيلة العقل؛ لقوله: ((

  كان ال يقع إال من صاحب العقل دل ذلك على فضيلة العقل .اإلنسان؛ فإذا  

هذا يف احلقيقة ليس  ومن فوائدها أيضا: أن عدم التذكر سفه؛ نعم الذي ال يتذكر وال يعترب مبا مضى وما حضر

  بعاقل؛ بل نقول: إنه ميت كما قال املتنيب: 

  " يسهل  الهوان  عليه          مـا  لـجـرح  بمـيـت  إيـالم  من  يهن" 

  .  وهذا صحيح؛ فاإلنسان الذي ال يعترب وال يتذكر هذا يف احلقيقة ميت ال يستفيد شيئا

)) حيث مسى  األلباب أولوا ومن فوائد اآلية الكرمية: أن اإلنسان بال عقل قشور؛ من أين نأخذها؟ من قوله: ((

    ىل هنا تنتهي الدراسة.العقل لبا؛ وإ

  قدم لنا أن اهللا سبحانه تعاىل بني أنه يؤيت احلكمة من يشاء؛ فهل هذه املشيئة مشيئة مطلقة جمردة أم ماذا ؟ت

  مشيئة مقرونة: الطالب

هذا يا طالل يف كل شيء؟ كلما جاءت املشيئة نقول إا  طردهل ن باحلكمة ؟ طيبمشيئة مقرونة : الشيخ 

  مقرونة باحلكمة ؟

  نعم :الطالب

  طيب الدليل ؟  :الشيخ

  )) وما تشاءون إال أن يشاء اهللا إن اهللا كان عليما حكيما ((: الطالب



)) طيب  عليما حكيماوما تشاءون إال أن يشاء اهللا إن اهللا كان  الدليل قوله تعاىل يف سورة النساء: ((: الشيخ

  يا ... )) ما هي احلكمة ؟ يؤتي الحكمة من يشاء : ((أحسنت .يقول

  : العلمالطالب

  : بسالشيخ

  العلم والرشد: الطالب

    الدليل على أن احلكمة مبعىن العلم ؟ .العلم والرشد طيب: الشيخ

أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر ما  فما هنا شرطية والدليل على أا شرطية أا مركبة من شرط وجواب (( 

" هذه زائدة؛  من )) "ما أنفقتم من نفقة  ))؛ ثانيا يقول: (( فإن اهللا يعلمه ب ((ا)) هذا اجلو  فإن اهللا يعلمه

زائدة زائدة؛ أيش معىن زائدة زائدة؟ أي زائدة إعرابا، زائدة معىن؛ فهي حرف جر زائد من حيث اإلعراب؛ وهلذا 

    على أا مفعول به؛ يعين ما أنفقتم نفقة أو نذرمت نذرا فإن اهللا يعلمه؛ وجيوز أن تكون  )) من نفقة نعرب ((

  " الشرطية مبهمة واملبهم حيتاج إىل بيان. ما ))؛ ألن " ما أنفقتم " يف قوله: (( ما " بيانية لـ" من "

شرط، مجلة جواب الشرط؛ والفاء هنا واقعة يف جواب الشرط وجوبا؛ ال)) هذه مجلة  فإن اهللا يعلمه وقوله: ((

  وجوبا هكذا؟ وجوبا؛ الشاهد لذلك من كالم ابن مالك قوله:

  "واقرن بفاء حتما جوابا لو جعل       شرطا إلن أو غيرها لم ينجعل "         

وإن هنا لو جعلت شرطا إلن ما ل شرطا إلن أو غريها مل ينجعل؛ عواقرن بفاء حتما يعين وجوبا، جوابا لوج

  صحت؛ فلهذا وجب اقرتاا بالفاء وهي يف سبعة مواضع جمموعة يف بيت من يقرأه لنا؟

    " اسمية طلبية وبجامد وبما   وقد بلن وبالتنفيس " قوله: :الطالب

األمور ؛ يعين إذا جاءت مجلة شرط أحد هذه " اسمية طلبية وبجامد وبما وبقد وبلن وبالتنفيس: " الشيخ

  السبعة وجب اقرتاا بالفاء.

من  فيها قوله: (( أملبتد)) مجلة ثبوتية أو سلبية ؟ سلبية يعين مجلة نفي؛ وا وما للظالمين من أنصار طيب (( 

" فيها زائدة، زائدة إعرابا زائدة معىن؛ يعين تزيد املعىن وإن كان يف اإلعراب زائدة؛ وهلذا نعرب  من )) و" أنصار

وعالمة رفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال  مؤخر مرفوع باالبتداء أ)) على أا مبتد أنصار ((

واضح لكن اإلخوان الذين ... بدأوا يف النحو ما يفهمون هذا جيد لكن ...  احملل حبركة حرف اجلر الزائد.

  يفهمونه على طول



ر نذرمتوه فإن اهللا يعلمه؛ واملقصود من اإلخبار بالعلم اطبا عباده أي نفقة نفقتموها وأي نذخميقول اهللا عزوجل 

)) يشمل النفقات الواجبة وعلى رأسها  ما أنفقتم من نفقة بيان ما يرتتب على العلم من اازاة؛ فقوله: ((

؛ ومسي اإلنفاق إنفاقا ألنه خيرج، خيرج؛ فاإلنسان خيرج هذا املنفق عن ملكه؛ ويشمل اإلنفاق املستحب الزكاة

صدقات واإلنفاق يف وجوه الرب من أعمال خريية وغريها؛ أي نفقة ينفقها اإلنسان فإن اهللا يعلمه؛ وهذه المثل 

عليه انت على نفسه أو على أهله، قال النيب النفقة إن أنفقها هللا يبتغي ا وجه اهللا أثيب عليها حىت وإن ك

) نفقة نكرة يف سياق النفي  واعلم أنك لن تنفق نفقة لسعد بن أيب وقاص رضي اهللا عنه: ( الصالة والسالم 

) مع أن إنفاق اإلنسان على  نفقة تبتغي بها وجه اهللا إال أجرت عليها حتى ما تجعله في فم امرأتك فتعم (

معاوضة جيرب عليها؛ كيف على أنه معاوضة؟ ألا يف مقابلة االستمتاع بالزوجة حىت هذا  امرأته واجب على أنه

الشيء الواجب الذي أنا أستفيد من عوضه إذا فعلته هللا أجرت عليه؛ اإلنفاق اآلن يشمل الواجب وعلى رأسه 

  أعمال اخلري .الزكاة؛ واملستحب وهو كل ما أنفقه اإلنسان هللا عزوجل من غري إلزام عليه بذلك من 

النذر مبعىن اإلنذار؛ واملراد به ما نذره اإلنسان على نفسه من طاعة فإن اهللا يعلمه؛  )) أو نذرتم من نذر ((

والنذر قسمه العلماء إىل مخسة أقسام؛ وأصل عقده مكروه؛ ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم ى عنه سواء عقده 

ندمون؛ وأحيانا يذهبون إىل أهل تجتد كثريا من الناس الناذرين جتدهم ي اإلنسان ابتداء أو بشرط فإنه يكره؛ وهلذا

العلم لعلهم جيدون رخصة أو فكاكا من هذا النذر؛ ومادام اإلنسان يف عافية فإنه ال ينبغي له أن يلزم نفسه مبا مل 

به؛ مث إن التخلف عن  به؛ ووظيفتكم أنتم أن تبينوا للناس أن عقد النذر مكروه حىت ال يلزم أنفسهماهللا يلزمه 

ومنهم من عاهد اهللا لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من  الوفاء به خطري جدا؛ فإن اهللا يقول: ((

فأعقبهم نفاقا في قلوبهم  )) فما العقوبة؟ (( الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون

به ر فإن كان نذر طاعة وجب الوفاء ذ))؛ لكن إذا ن كانوا يكذبونإلى يوم يلقونه بما أخلفوا ما وعدوه وبما  

  ) . من نذر أن يطيع اهللا فليطعه شرط؛ لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم: (سواء كان ابتدائيا أو معلقا ب

بة هل يدخل يف النذر الدخول يف العبادات الواجبة ؟ الظاهر أنه يدخل فيه؛ ألن اإلنسان إذا شرع يف عبادة واج

عبادة واجبة لزم إمتامها حىت وإن كانت قضاء؛ فلو أن رجال صام يوما من قضاء رمضان يف لزمه إمتامه، إذا شرع 

جب دخول يف هذا الواجب على أنه الزم له وواجب افهل له أن يفطر؟ ال؛ ألنه شرع يف واجب، والشروع يف و 

يدخل يف ذلك طيب  أو مضيقا لزمه إمتامه. عليه؛ وهلذا قال العلماء: كل من شرع يف فرض سواء كان موسعا

 .  أيضا الشروط



   .)) ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيقويؤيد ذلك قوله تعاىل: (( 

  . . .ه)) يعلم فإن اهللا يعلمهوما انفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر  مث قال: (( 

   هل ميكن أن يؤخذ من اآلية ؟ ألن النفقة بدون إخالص ال تنفع؛ كيف يؤخذ؟ من قوله: اإلخالص يف النفقة 

  )) فإن هذا يستلزم اجلزاء عليه وال جزاء على شيء ال إخالص فيه . فإن اهللا يعلمه ((

؟ أن يا فوزي  ومن فوائد اآلية: أنه ينبغي لإلنسان إذا أنفق نفقة أن حيتسب األجر على اهللا؛ من أين يؤخذ

  اإلنسان إذا نفق نفقة ينبغي له أن حيتسب األجر على اهللا عزوجل ؟ 

  )) يعلمه فإن اهللا قوله: (( من: الطالب

ألنك إذا أنفقت وتشعر أن اهللا يعلم هذا اإلنفاق فسوف حتتسب األجر ))فإن اهللا يعلمه من قوله: ((  :الشيخ

  على اهللا .

  ومن فوائد اآلية الكرمية: جواز النذر ؟

  ما فيها جواز يا شيخ: الطالب 

  ما فيها كيف؟  :الشيخ 

  قيد قيد بالشرط إذا نذرت فأمتوا )) هذا أو نذرتم ((ألن اهللا تعاىل قال: : الطالب

  يعين ما يعطي بيان حكم النذر؟   :الشيخ

  ما يعطي: الطالب

  ولكن يعطي بأن اهللا يعلمه؟ مث قد يعاقب عليه اإلنسان وقد ال يعاقب ؟ :الشيخ 

  نعم: الطالب 

اآلية ال تدل على اجلواز كما لو قال قائل مثال: إذا سرقت فإن اهللا يعلم سرقتك؛  ويش تقولون؟ صحيح :الشيخ 

هل هذا يعطي أن السرقة جائزة؟ ال؛ وهلذا ال نقول إن اآلية تعارض احلديث وهو ي النيب صلى اهللا عليه وسلم 

   عة .طا هإذا كان نذر  ءوفاالعن النذر؛ ألا ال تدل على جوازه؛ لكن إذا نذر وجب عليه 

  من أين تؤخذ؟ ومن فوائد اآلية الكرمية: عموم علم اهللا عزوجل؛ 

  )) فإن اهللا به يعلمه ((: الطالب

  الشرط تفيد العموم . وات)) هذه عامة ألن أد ما أنفقتم أن (( وجه العموم؟ :الشيخ

  ؟ عيسى الرد على غالة القدرية؛ الرد على غالة القدرية  ومن فوائد اآلية:

  اهللا ال يعلم الشيء عن أفعال العباد إن: الطالب



هم يقولون إن اهللا ال يعلم الشيء عن أفعال العباد؛ وبعضهم يقول ما يعلم باألشياء أيضا؛ أن اإلنسان : الشيخ

يعلم الشيء بعد ال مستقل بعمله وليس هللا فيه تدخل إطالقا؛ لكن اآلية ترد عليهم؛ أما من يقول منهم إن اهللا 

  يهم؛ ألن اآلية صرحية بأن اهللا يعلمه بعد وقوعه.ترد عل هيوقوعه ف

))  وما للظالمين من أنصار ومن فوائد اآلية الكرمية: أن اهللا سبحانه وتعاىل ال ينصر الظامل، ال ينصر الظامل؛ ((

  طيب لكن يرد على هذا ما وقع يف أحد أن اهللا سبحانه وتعاىل نصر الكافرين ؟ 

  ...:الطالب

نقول يف هذا بأن نصر اهللا هلؤالء الكافرين ليس من أجل أن ينتصروا على املسلمني لكن من أجل العقوبة : الشيخ

)) مث هذا النصر أيضا هل  حتى فشلتم وتنازعتم في األمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون ملا حصل ((

  حقهم ائيا .يام حىت ميكافرين على كفرهم وطغهو نصر مؤبد؟ ال؛ ألن اهللا ذكر إن هذا إلغراء ال

ه؛ أي نعم؛ ألنه لو أجيب ءومن فوائد اآلية الكرمية: أن من دعا على أخيه وهو ظامل له فإن اهللا ال جييب دعا

ال  ى شخص حبق ودعا عليك، وقال: اهللالكان نصرا له؛ وعلى هذا فإذا شهدت على شخص حبق، شهدت عل

وما  ال ينصر الظاملني أبدا (( عز وجل أو ال؟ ال؛ ألنه ظامل واهللا؛ هل يقبل دعاءه م عليّ فالنا الذي علّ  يربح

)) واهللا سبحانه وتعاىل أحكم وأعظم من أن ينصر الظامل؛ كثري من الناس اآلن خيشون من  للظالمين من أنصار

يب دعوة اإلنسان حىت وإن كان ظاملا نعم؟ ولكن نقول: كن مطمئنا فإن الظامل لن ينصره اهللا عزوجل وال جي

ه؛ لكن فكر يف نفسك أنت هل أنت ظامل أم ال؟ ألنه رمبا يكون منك ظلم فتجاب دعوته أليش؟ لظلمك ءدعا

  وأنت ال تشعر؛ وأما إذا كان ظاملا ظلما حمضا فإنه لن جياب .

  هل يف القرآن ما يشهد لذلك ؟ ...فيه أيضا الثواب على القليل والكثري؛ أو أخذناها ؟

  ...:الطالب

  )) ما لهذا الكتاب ال يغادر صغيرة وال كبيرة إال أحصاها (( :الشيخ

  ))  وال ينفقون نفقة صغيرة وال كبيرة ((ال يف النفقة   :الطالب

  طيب فيه أيضا دليل ؟))  وال ينفقون نفقة صغيرة وال كبيرة((  :الشيخ

عملوا حاضرا وال يظلم ربك ما لهذا الكتاب ال يغادر صغيرة وال كبيرة إال أحصاها ووجدوا ما  ((: الطالب 

  )) أحدا

 ))  فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره طيب ويف آخر سورة الزلزلة ؟ (( :الشيخ 

   نعم .



إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر  مث قال اهللا تبارك وتعاىل: ((

  )) . واهللا بما تعملون خبيرعنكم من سيئاتكم 

  جه السؤال لكم؟ فيها مجلة شرطية و افيها مجلة شرطية ممكن  اإلعراب:

  : إن حرف شرط الطالب

  بس أرين مجلة شرطية ما أريد إعراا ؟  :الشيخ

  )) إن تبدوا الصدقات ((: الطالب

  الدليل على أا شرطية ؟ :الشيخ 

  )) فنعما هي أيه جواب الشرط ((: الطالب 

  ؟شيبة)) ملاذا اقرتنت نعمة بالفاء  فنعما هي طيب متام.ثانيا: يف (( :الشيخ 

  : مجلة امسيةالطالب 

  ال :الشيخ 

  ألا فعل جامد : الطالب

امسية طلبية وجبامد.فيها أيضا مجلة شرطية أخرى اقرتن اجلواب فيها بالفاء فما هو ألا فعل جامد  :الشيخ 

  السبب؟ 

  )) اقرتنت بالفاء ألا مجلة امسية . خير لكمفهو  ((: الطالب

)) فيها إشكال ملاذا صارت بالرفع وهي معطوفة على مجلة الشرط،  ويكفر عنكم من سيئاتكم فيها (( :الشيخ

  )) ومل يقل: ويكفر ؟ فهو خير لكم على مجلة اجلواب ((

  ألا معطوفة على احملل: الطالب

  لها اجلزم)) حم فهو خير لكم هي حمل اجلزم، هذه مجلة امسية (( احملل ؟ ال  :الشيخ

  الواو استئنافية ؟  الشيخنقول : الطالب

))  ونكفرُ  )) (( ونكفرْ  صح نقول: الواو استئنافية؛ هذا على قراءة الرفع؛ فيها قراءة أخرى ثانية وثالثة (( :الشيخ

فالقراءة فيها إذا على أا استئنافية؛))  ونكفرُ  ((وهو اجلزم؛ة على حمل جواب الشرط على أا جمزوم))  نكفرْ (( 

  ..)) . ونكفر ))، (( ونكفر (())، ويكفر ((قراءات: ثالث

" كما يف  من"  " هنا زائدة ؟ ألن مثل هذا الرتكيب يأيت دائما بدون : من )) هل نقول إن " من سيئاتكم ((

تؤمنون باهللا ورسوله وتجاهدون في سبيل اهللا بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون  قوله: ((



ربنا فاغفر لنا ذنوبنا  )) (( إن تتقوا اهللا يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم (( )) يغفر لكم ذنوبكم

الثاين هو املتعني  " ليست بزائدة ؟  من "  " هنا زائدة؟ أو نقول إن من ))؛ فهل نقول إن " وكفر عنا سيئاتنا

  " ال تزاد يف اإلثبات كما قال ابن مالك: من ألن "

  " وزيد في نفي وشبهه فجر     نكرة كما لباغ من مفر"                   

" للتبعيض ويكفر عنكم  من "تكون " وزيد يف نفي وشبهه فجر نكرة كما لباغ من مفر؛ إذا فـ من وزيد يعين "

، بقية يضاشكال إىل آخرها ما فيها إشكال إ)) ما فيها إ ويكفر عنكم من سيئاتكم سيئاتكم؛ سيئات ((بعض 

   اإلعراب . جهةاآلية ما فيها إشكال من 

)) أي تظهروها؛ واإلظهار ينقسم إىل قسمني: إظهار عام وإظهار  إن تبدوا الصدقات يقول اهللا عزوجل: ((

نسان يف حمفل كبري ويتصدق، أو يقول إين تصدقت؛ واإلظهار اخلاص أن خاص؛ فاإلظهار العام بأن يقوم اإل

الصدقة حني دفعها إبداء يتصدق على فقري يف جممع صغري أو خيرب بعد ذلك أنه تصدق؛ ألن اإلبداء يشمل 

كاة وإبداء الصدقة بعد ذلك بأن خيرب عن ذلك؛ والصدقات هنا نشمل الزكاة والتطوع؛ كيف الزكاة والتطوع هل الز 

صدقة  يت)) وإمنا مس إنما الصدقات للفقراء والمساكين. . ؛ ألن اهللا تعاىل قال يف سورة التوبة: ((صدقة ؟ نعم

قالوا: ألا تدل على صدق اإلميان؛ كيف تدل على صدق اإلميان؟ من أحب ما يكون لإلنسان املال؛ قال اهللا 

هذا احملبوب ألمر موعود ال موجود يعين أظهر موجودا  )) فإذا أظهر اإلنسان وتحبون المال حبا جما تعاىل: ((

ما أدري واهللا ؟ نعم يدل على صدق اإلميان؛ إنسان اآلن املال  ألمر موعود يدل ذلك على صدق إميانه وإال ال؟

: إن املال عديل الروح ؟ طيب يقول هذا املال الذي هو من أحب مجلة بيده واملال حبيب له والعامة يقولون

عنده خيرجه ألنه وعد أن يثاب عليه؛ فالذي خيرج املوجود احملبوب ألمر موعود الشك أنه مؤمن؛ فلهذا األشياء 

)) هذه مجلة إنشائية للثناء عليها، يعين فهي خري؛ ونعم صدقة  إن تبدوا الصدقات فنعما هي مسيت صدقة؛ ((

   )) لكم وتؤتوها الفقراء فهو خير تخفوها وإن تبدى ألا نافعة؛ ولكن هناك حال أفضل منها وهي قوله: ((

  ؛ وقد يكون فيهما إال السيئات فإنه إذا جوزي عليها يف الدنيا ال جيازى عليها يف اآلخرة.وقد يكون يف اآلخرة

  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم. فيها أظن فوائد فيما سبق ؟

  ما كملنا الشرح شيخ: الطالب 

  وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن اهللا يعلمه وما للظالمين من  قال اهللا تعاىل: (( طيب: الشيخ 

  )) نأخذ فوائدها أنصار



إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم  (( 

  )) . كملنا تفسريها ؟ واهللا بما تعملون خبير

  : ال الطالب 

)) أي فنعم شيئا هي؛ ألن الصدقة يعين وجه الثناء  إن تبدوا الصدقات فنعما هي يقول: ((طيب : الشيخ

للغري وإحسان إىل الناس واهللا حيب احملسنني؛ فلهذا أثىن اهللا على الصدقات  مطلقا؛ ألن الصدقة نفع متعدعليها 

    وإن  ل: (())؛ قا لكم وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير سواء أبديت أم أخفيت لكن يقول: ((

)) أي على سبيل املثال؛ ألن الفقراء هم أهل  وتؤتوها الفقراء )) أي ال تعلنوها فتكون سرا؛ (( تخفوها

)) يستفاد منه أنه  تؤتوها الفقراء الصدقات؛ ولو أعطاها غريهم ممن يستحق الصدقات فهي كذلك؛ وقوله: ((

ولكن مل يصل إىل الفقراء فإنه ال يكتب له أجر الصدقة؛  البد أن تصل إليهم؛ أما لو نوى أن يتصدق ذا املال

  ضي الصدقة أو يردها.ميوهلذا كان اإلنسان خمريا فيه بني أن 

  )) أي من إبدائها وإظهارها. فهو خير لكم وقوله: ((

))  يكفر )) ثالث قراءات سبعية: (( ويكفر )) ويف قوله: (( ويكفر عنكم من سيئاتكم مث قال عزوجل: ((

    )) أيضا بالنون وضم الراء؛ أما على قراءة اجلزم نكفر )) بالنون وسكون الراء؛ (( نكفر بالياء وضم الراء؛ ((

)) ألن حملها اجلزم حيث إا جواب الشرط؛  فهو خير لكم )) فهي معطوفة على حمل قوله: ((عنكم  نكفر ((

  وأما عل قراءة الرفع فعلى االستئناف.

ال تكفر مجيع السيئات؛ ولكنها تكفر  يقال: إن الصدقةأن )) حيتمل أن تكون تبعيضية و  كممن سيئات وقوله: ((

  بعضها؛ وحيتمل أن تكون بيانية؛ لكن األول أقرب؛ والسيئات هي ما يسوء اإلنسان، هي ما يسوء اإلنسان .

اآلخرة فقط ؟ اجلواب: أما يف اآلخرة فالشك أا تسوء  وهل السيئة تسوء اإلنسان يف الدنيا واآلخرة ؟ أم يف

املرء؛ ألنه جيد ثواا عقابا؛ وأما يف الدنيا فإا قد تسوءه أيضا ألن فرح النفس باملعصية يعقبه حزن وغم؛ فإن 

بالسوء  نفس األمارةالالعصاة وإن فرحوا ظاهرا ملمارسة هذه املعاصي اليت تالءم النفس األمارة بالسوء فإن وراء 

نفس لوامة تلوم على فعل املعصية مث يعقب ذلك الفرح حزن؛ هذا فيمن يف قلبه حياة؛ أما من قلبه ميت فإنه ال 

  حيزن ولو فعل ما فعل من املعصية؛ 

   " من يهن يسهل الهوان عليه     ما  لجرح بميت  إيالم "               

عاصي أبدا؛ لكن املؤمن البد أن حيزن حىت إن بعض الناس جيد هؤالء طبع اهللا على قلوم فال حيزنون بفعل امل

يف نفسه غما وانقباضا وال يعلم له سببا حمسوسا بينا؛ لكن عندما يتذكر جيد أنه فعل معصية أو غفل عن أحيانا 



ن؛ ذكر أو ما أشبه ذلك؛ وبعض الناس أيضا يفعل بعض احملرمات؛ فإذا فعله مبجرد ما ينتهي منه جيد الغم واحلز 

وهذا من نعمة اهللا سبحانه وتعاىل على عبده بأن حيصل له مثل هذا االنفعال النفسي إذا فرط يف واجب أو 

انتهك حمرما؛ وأظن أنه مر عليكم حني سلم الرسول صلى اهللا عليه وسلم من ركعتني من إحدى صالته العشي 

بان؛ ألن نفسه منقبضة حيث مل يتم فقام إىل خشبة معروضة يف املسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان، كأنه غض

صالته؛ وحدثين من أثق به أن رجال كان مشهورا بالورع ـ يف عصرنا ليس بعيدا ـ كان مشهورا بالورع ال يأكل إال 

أثال مقطوعا؛ تعرفون األثل؟ كانوا ما كسب بيده وكان مجاال حيمل على بعريه فخرج ذات يوم ليحمل على بعريه 

لبيوت ليكون حطبا؛ فأناخ البعري حوهلا كاموعة من اخلشب أناخ البعري ومحل اخلشب يقطعونه ويدخلونه يف ا

أثارها وضرا أبت أن تقوم؛ وهذا ليس من عادا؛ فسكت عنها مث  ماأبت أن تقوم؛ كلفعليه وربطه فأثار البعري 

له مل حيمله  إذا اخلشب الذيعاد مث سكت مث عاد وأبت؛ ففكر أو فتح اهللا عليه لينظر؛ فالتفت ميينا ومشاال و 

جاره أي نعم هذا مشاهد يعين هذا مسموع مؤكد؛ فنزل اخلشب يف مكانه وأثار البعري  وإذا هو قد محل خشب

فقامت بكل سهولة أي نعم مث أناخ هناك ومحل عليها؛ وهذا من لطف اهللا سبحانه وتعاىل باإلنسان أنه أحيانا 

م به ما فعله؛ فيحول اهللا بينه وبني هذا الشيء الذي ال يرضاه هو لو كان مينعه اهللا سبحانه وتعاىل شيئا لو عل

ه يف اآلخرة أما ؤ عاملا به؛ املهم أن السيئة تسوء املؤمن يف الدنيا واآلخرة إال أن يعفوا اهللا عنها؛ أما الكافر فإنه تسو 

   يف الدنيا فال تسوءه ولكن مع هذا قد يعاقب عليها .

)) واخلبري اسم من أمساء اهللا ومعناه  خبير )) متعلق بـ(( بما تعملون )) قوله: (( تعملون خبيرواهللا بما  قال: ((

؛ واخلربة هي العلم ببواطن األمور وأصلها من اخلبار وهو الزرع؛ ألن إلنسان يضع احلب يف األرض  ذو اخلربة

اطن األمور؛ وكلنا يعلم أن العليم ببواطن )؛ فاخلبري معناه العليم ببو  نهى عن المخابرة خمتفيا؛ ومنه احلديث: (

      حيث قدم هنا )) خبير بما تعملون األمور يكون عليما بظواهرها من باب أوىل؛ وهنا إشكال يف قوله: ((

))؛  واهللا خبير بما تعملون )) مثل: (( تعملونبما  )) على (( خبير )) وأحيانا يقدم (( بما تعملون خبير ((

؛ وخبري مبا نعمل حنن لمهنا للحصر؛ لكنه حصر إضايف؛ ألن اهللا خبري مبا نعمل وخبري مبا مل نعفيقال تقدميها 

بين آدم ومبا يعمل احليوان اآلخر، وخبري بكل شيء؛ لكن قدمه لالهتمام به والتهديد عن املخالفة كأنه يقول لو 

  مل يكن خبريا بشيء فهو خبري مبا تعملون فاحذروا.

  : للفواصلالطالب

   الفواصل ال؛ قد يقول اإلنسان يفصل بالنون.: الشيخ

 



  ))  إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوا الفقراء فهو خير لكم من أخفاها أو أظهرها؛ لقوله: ((

سبعة يظلهم اهللا في  ))؛ وللحديث الصحيح: ( فهو خير لكم ومنها: أن اإلسرار بالصدقة أفضل؛ لقوله: ((

)؛  حتى ال تعلم شماله ما تنفق يمينهصدقة فأخفاها برجل تصدق  ) وذكر منهم: ( ظله يوم ال ظل إال ظله

ا أن نعينه ونساعده نولكن قد يكون يف اإلظهار خري يرجح على اإلسرار كما لو كان هذا الفقري طلب م

  من أجل أن يقتدي بك الناس؛ فهذا يكون خريا.عليه فأظهرت الصدقة 

))؛  فهو خير لكم فوائد اآلية الكرمية: تفاضل األعمال، أن بعض األعمال أفضل من بعض؛ لقوله: (( ومن

وتفاضل األعمال يستلزم تفاضل العامل أليس كذلك؟ نعم؛ ألن اإلنسان يشرف بعمله ويفضل بعمله؛ وتفاضل 

؛ وهذا كله دليل االميان تفاضل وعمل؛ فإذا تفاضلت األعمالاألعمال يستلزم زيادة اإلميان؛ ألن اإلميان قول 

على مذهب أهل السنة واجلماعة وهو تفاضل األعمال والعمال؛ وقد ذكرنا فيما سبق أن سبب فضل أن 

ألسباب فضل العمل أن له أسباب ستة أو سبعة مرت علينا سابقا فراجعوها؛ فهنا فيه تفاضل األعمال الذي 

منون بأن اإلميان يزيد وينقص كما سيأيت إن شاء اهللا تعاىل يف يستلزم تفاضل اإلميان؛ وأهل السنة اجلماعة يؤ 

  العقيدة .

))؛ قراءة؟  سيئاتكم ونكفر عنكم من ومن فوائد اآلية الكرمية: أن الصدقة سبب لتكفري السيئات؛ لقوله: ((

الصدقة  : ())؛ ويشهد هلذا أيضا؛ بل يؤيده قول النيب صلى اهللا عليه وسلم نكفر عنكم من سيئاتكم قراءة؛ ((

تتجافي جنوبهم عن  مث تال (( ) تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصالة الرجل في جوف الليل

  ))؛ . ...المضاجع 

ومن فوائد اآلية الكرمية: إثبات أفعال اهللا االختيارية كما هو مذهب أهل السنة واجلماعة؛ ومعىن االختيارية اليت 

  )) . ونكفر عنكم من سيئاتكم قد يكره العمل ال؛ لقوله: ((تعاىل ىن أن اهللا يفعلها مبشيئته وإرادته وليس املع

   )). من سيئاتكم ومن فوائد اآلية : بيان آثار الذنوب، وأا تسوء العبد؛ لقوله: ((

  ومنها: إثبات االسم هللا تعاىل اخلبري؛ وإثبات ما دل عليه من صفة .

)) فإن إخباره إيانا بذلك يستلزم أن خنشى  واهللا بما تعملون خبير ((ومنها: حتذير العبد من املخالفة؛ لقوله: 

   من خربته عزوجل فال يفقدنا حيث أمرنا وال يرانا حيث انا .

     ليس عليك للرسول صلى اهللا عليه وسلم (( )) اخلطاب هنا ليس عليك هداهم مث قال اهللا تعاىل: ((

نفي هدى التوفيق؛ وأما هدى البيان فهو على امل)) الضمري يعود على بين آدم؛ واهلدى هنا  هداهم )) (( هداهم

    ))؛ ولقوله تعاىل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك الرسول صلى اهللا عليه وسلم؛ لقوله تعاىل: ((



فإنما عليك  ))؛ (( بمسيطرلست عليهم  فذكر إنما أنت مذكر ))؛ وقال تعاىل: (( إن عليك إال البالغ ((

))؛ إىل آيات كثري تدل على أن على الرسول صلى اهللا عليه وسلم أن يهدي الناس  البالغ وعلينا الحساب

هداية الداللة واإلرشاد؛ أما هداية التوفيق فليست على الرسول وال إىل الرسول؛ ال جيب عليه أن يهديهم وليس 

بقدرته أن يهديهم هلدى عمه أبا طالب؛ ولكنه ال يستطيع ذلك؛ ألن  ؛ ولو كانبقدرته واستطاعته أن يهديهم

ولكن اهللا يهدي من  هذا إىل اهللا تعاىل وحده؛ وإذا كان ليس عليه هداهم فمن الذي يتوىل ذلك؟ استمع ((

 )) ولكن اهللا يهدي من يشاء؛ هداية داللة وإرشاد وإال هداية التوفيق ؟ نعم مجيعا، مجيعا لكن أنصها يشاء

   . عليه الصالة والسالم هداية التوفيق ألا جاءت بعد نفي اهلداية من الرسول 

)) ملا بني اهللا عزوجل أحوال املصدقني وأحوال املرابني وأن اهللا  ليس عليك هداهم ولكن اهللا يهدي من يشاء ((

نيب صلى اهللا عليه سبحانه وتعاىل حيب ؟أن يتصدق العبد ملا يتضمنه صدقته من املعروف واإلحسان قال لل

واآليات السابقة ليس فيها تعرض للربا لكن فيها  )) ليس عليك هداهم ولكن اهللا يهدي من يشاء وسلم: ((

   تعرض لإلنفاق وعدم اإلنفاق، اإلنفاق والبخل؛ والربا سيأيت إن شاء اهللا فيما بعد .

وسلم؛ واهلدى الذي نفى اهللا وجوده عن  )) اخلطاب للنيب صلى اهللا عليه ليس عليك هداهم قال اهللا تعاىل: ((

رسوله حممد صلى اهللا عليه وسلم هو هدى التوفيق؛ فإن الرسول حممد صلى اهللا عليه وسلم ال يلزم بأن يهتدي 

))؛ وأما هداهم  ولكن اهللا يهدي من يشاء الناس إمنا يلزمه البالغ؛ أما اهتداء الناس فهو إىل اهللا؛ وهلذا قال: ((

يا أيها الرسول  بالغ الرسالة إليهم وإبالغ الوحي فإنه واجب على الرسول صلى اهللا عليه وسلم ((الذي مبعىن إ

ولكن اهللا يهدي  ؛ ((عليه الصالة والسالم )) لكن هدى التوفيق ليس إىل الرسول  بلغ ما أنزل إليك من ربك

))  نا للهدى وإن لنا لآلخرة واألولىإن علي )) يعين ولكن اهلداية على اهللا عزوجل كما قال تعاىل: (( من يشاء

فاهللا سبحانه وتعاىل هو الذي يهدي من يشاء؛ ويهدي هداية توفيق وهداية إرشاد وبيان؛ فاهللا عزوجل هو الذي 

)) مر علينا كثريا بأن إطالق الفعل، بأن تعليق  من يشاء ؛ وقوله: ((لهدايةليبني خللقه ويوفق من شاء من خلقه 

تقييد الفعل باملشيئة مربوط مباذا؟ باحلكمة؛ ألن اهللا تعاىل ال يشاء شيئا إال واحلكمة تقتضي  الفعل باملشيئة أو

اهللا أعلم حيث  )) ممن هو أهل للهداية كما قال اهللا تعاىل: (( يهدي من يشاء مشيئته؛ وعلى هذا فيكون ((

حقت عليه كلمة العذاب وألنه زاغ فأزاغ  )) أما من ليس أهال للهداية فإن اهللا تعاىل ال يهديه ألا يجعل رسالته

   اهللا قلبه .

وما تنفقوا من خير  )) وليس هللا عزوجل فاهللا تعاىل ال ينتفع به (( وما تنفقوا من خير فألنفسكم قال: ((

"  ما )) " ما تنفقوا من خير فألنفسكم رمتم أنفسكم؛ قوله: ((ح)) تقدمونه؛ وما ال تنفقونه فقد  فألنفسكم



شرطية ال"  ما )) بيان لـ" من خير ))؛ وقوله: (( فألنفسكم ة بدليل اقرتان اجلواب بالفاء يف قوله: ((هذه شرطي

" الشرطية مبهمة حتتاج إىل بيان يعين أي خري تنفقونه فألنفسكم؛ وما املراد باخلري؟ اخلري كل ما بذل  ما ألن "

          ل؛ ولكن قد يكون يف املنافع أيضا؛ وقوله:واملوجه اهللا عزوجل من مال أو منفعة وأغلب ما يكون يف األ

حمذوف؛ والتقدير: فهو ألنفسكم يعين وليس  أواب؛ واجلار وارور خرب مبتد)) الفاء رابطة للج فألنفسكم ((

   )). وأن ليس لإلنسان إال ما سعى لغريكم؛ وهذا كقوله تعاىل: ((

تنفقون إنفاقا ينفعكم إال ما ابتغيتم به وجه اهللا؛ فأما ما ابتغي به )) يعين ما  وما تنفقون إال ابتغاء وجه اهللا ((

))  ابتغاء وجه اهللا )) أي طلب؛ وقوله: (( إال ابتغاء سوى اهللا فال ينفع صاحبه بل هو خسارة عليه؛ وقوله: ((

ينظر إليه نظرا حقيقيا املراد به الوجه احلقيقي؛ وذلك أن اإلنسان إذا كان من أهل اجلنة فإنه ينظر إىل اهللا عزوجل 

      )) وكما قال النيب صلى اهللا عليه وسلم:  رة إلى ربها ناظرةضوجوه يومئذ نا بالعني كما قال اهللا تعاىل: ((

) إذا إال طلب وجه اهللا أي وجهه احلقيقي  إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر ال تضامون في رؤيته (

نة نظر إىل وجه اهللا؛ فيكون أعلى مطلوب لإلنسان يف عمله الصاحل هو النظر الذي هو صفته؛ ألن من وصل اجل

  قيقي وإال اجلهة؟احلاملراد بالوجه يا أخ  إىل وجه اهللا عزوجل؛ إذا املراد بالوجه ؟

  قيقياحل :الطالب

  كيف يبتغي اإلنسان يطلب اإلنسان وجه اهللا ؟ ويش لون يعين ؟  :الشيخ

  النظر إىل وجهه :الطالب

  كرامته وهي اجلنة؛ إذا ما تنفقون إال ابتغاء وجه اهللا .  النظر إىل وجهه الذي يكون يف دار  :الشيخ

اهللا ؟ فاجلواب: بلى نرى ذلك؛ لكن اإلنفاق النافع هو الذي ابتغي  إذا قال قائل: ألسنا نرى أحدا ينفق لغري وجه

واعلم أنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه  به وجه اهللا؛ يقول النيب صلى اهللا عليه وسلم لسعد بن أيب وقاص: (

  ) . اهللا إال أجرت عليها حتى ما تجعله في في امرأتك

فإنه جمزوم حبذف  )) يوف ه أيضا شرطية بدليل جزم اجلواب ((" هذ ما " )) وما تنفقوا من خير يوف إليكم ((

يوف  )) يعين أي خري تنفقونه من األموال قليال كان أو كثريا (( ما تنفقوا من خير حرف العلة وهي األلف؛ ((

  . ) الحسنة بعشر أمثالها إلى سبع مائة ضعف إلى أضعاف كثيرة ()) أي تعطونه؛ وكيف يوىف؟  إليكم

؛ بل مال)) يعين ال تظلمون بنقص شيء من ثواب ما أنفقتموه بل تعطونه وافيا كا وأنتم ال تظلمون قال: ((

الحسنة بعشر أمثالها إلى سبع مائة ضعف إلى  ليس األمر أننا ال نظلم فقط بل نزاد وتضاعف لنا احلسنات (

بيمينه ويربيها كما يربي  إذا تصدق بعدل تمرة من كسب طيب فإن اهللا يأخذها( ) واإلنسان  أضعاف كثيرة



) التمرة مثل اجلبل كم ضعفت ؟ أضعاف كثرية ما هلا  اإلنسان فلوه يعني مهره الصغير حتى تكون مثل الجبل

)) يعين  يوف إليكم وأنتم ال تظلمون حصر؛ التمرة إذا كانت مثل اجلبل فمعناه أضعاف كثرية ال حصر هلا؛ ((

    الظلم ولكن لكمال عدله حرم الظلم على نفسه . يف ثوابكم لكمال عدله ال لعجزه عن مكم اهللا عزوجلظلي

    ليس عليك يف هذه اآلية فوائد كثرية منها: أن هداية اخللق ليست الزمة للرسل بل وال لغريهم؛ لقوله:((

  )) . لست عليهم بمسيطر )) وهذا كقوله: (( هداهم

)) ولو كان ذمته ال تربأ  ليس عليك هداهم شريعة اهللا برئت ذمته؛ بقوله: (( ومن فوائدها: أن اإلنسان إذا أبلغ

  لكان ملزما أن يهتدوا وهذا ليس عليه .

  ))  ولكن اهللا يهدي من يشاء ومن فوائد اآلية الكرمية: إثبات أن مجيع األمور دقيقها وجليلها بيد اهللا؛ لقوله: ((

  )) .  يهدي من يشاءولكن اهللا وفيها رد على القدرية؛ لقوله: ((

  )). من يشاءوفيها إثبات املشيئة هللا ؛ لقوله: (( 

وفيها أيضا: أن أفعال العبد واقعة مبشيئة اهللا؛ ألن اهتداء العبد فعله؛ فإذا كان واقعا مبشيئة اهللا فهو دليل على أن 

  أفعال العباد متعلقة مبشيئة اهللا .

  )) . وما تنفقوا من خير فألنفسكم ال تنصرف إىل غريه؛ لقوله: (( ومن فوائد اآلية الكرمية: أن أعمال اإلنسان

)) فجعل ما  وما تنفقوا من خير فألنفسكمهل يستفاد من اآلية أن ثواب األعمال الصاحلة ال ينفع؛ لقوله: (( 

اإلنسان فهو حق ينفق اإلنسان من اخلري لنفسه يعين فال يتعداه إىل غريه؟ اجلواب: ال؛ لكنها تبني أن ما عمله 

له؛ وال تدل على منع أن يتصدق اإلنسان على غريه بعمله؛ وهلذا جاءت السنة صرحية جبواز الصدقة عن امليت  

لو  ظنهااهللا إن أمي أفتلتت نفسها وأ يا رسول كما ثبت ذلك يف صحيح البخاري يف قصة الرجل الذي قال: (

وكذلك حديث سعد بن عبادة تصدق مبخرافه ـ  )؛ تكلمت تصدقت أفأتصدق عنها؟ قال: نعم تصدق عنها

الغري وإمنا تدل على أن ما عمله اإلنسان  نفاآلية ال تدل على منع الصدقة عأي ببستانه ـ تصدق به ألمه؛ إذا 

   ال يصرف إىل غريه .

قون إال ابتغاء وما تنف ومن فوائد اآلية الكرمية: أن اإلنفاق الذي ال يبتغى به وجه اهللا ال ينفع العبد؛ لقوله: ((

  )) . وجه اهللا

ومن فوائدها: التنبيه على اإلخالص؛ أن يكون اإلنسان خملصا هللا تعاىل يف كل عمله حىت يف اإلنفاق وبذل املال 

قد حيمل عليه حمبة  )) اإلنفاق وما تنفقون إال ابتغاء وجه اهللا : ((تعاىل ينبغي له أن يكون خملصا فيه؛ لقوله



وأن يقال: فالن كرمي وأن تتجه األنظار إليه؛ ولكن كل هذا ال ينفع، ال ينفع إال ما ابتغي به الظهور وحمبة الثناء 

  وجه اهللا .

)) وأهل السنة واجلماعة يقولون: إن هللا تعاىل وجها  ابتغاء وجه اهللاال  وفيها إثبات وجه اهللا عزوجل؛ لقوله: ((

اتية اخلربية؛ والذاتية اخلربية هي اليت مل يزل وال يزال متصفا حقيقيا موصوفا باجلالل واإلكرام؛ وأنه من الصفات الذ

هذا اللفظ على  اض وأجزاء هللا ألنه ما ينبغي إطالقعا؛ ونظري مسماها أبعاض وأجزاء لنا؛ ولكن ما نقول إنه أب

  صفات اهللا عزوجل

اجلهة وحنو ذلك؛ وهذا حتريف  أهل التعطيل ينكرون أن يكون هللا وجها حقيقيا؛ ويقولون املراد بالوجه الثواب أو

ألن الثواب ال و منهم بظاهر اللفظ خمالف له ـ أي لظاهر اللفظ ـ وإلمجاع السلف على أن هللا تعاىل وجها حقيقيا؛ 

 ويبقى وجه ربك ذو الجالل  يوصف باجلالل واإلكرام واهللا قد وصف وجهه باجلالل واإلكرام فقال: ((

  )) . واإلكرام

  )) . يوف إليكم خيروما تنفقوا من  الكرمية: أن اإلنسان ال ينقص من عمله شيء؛ لقوله: ((ومن فوائد اآلية 

)) ووجهه: أن احلرام ليس خبري بل  من خير ومن فوائدها: اإلشارة إىل أن اإلنفاق من احلرام ال يقبل؛ من قوله: ((

  هو شر .

)) وهذا يستلزم كمال  وأنتم ال تظلمون له: ((ومن فوائد اآلية الكرمية: نفي الظلم يف جزاء اهللا عزوجل؛ لقو 

    عدله؛ ألنه مر علينا كثريا أن كلما نفى اهللا عن نفسه من الصفات فإنه مستلزم لكمال ضده .

ال يستطيعون ضربا في األرض يحسبهم الجاهل  للفقراء الذين أحصروا في سبيل اهللا مث قال اهللا تعاىل: ((

  .))  هم ال يسألون الناس إلحافااأغنياء من التعفف تعرفهم بسيم

وما تنفقوا من خير يوف  هذا بيان ملصرف اإلنفاق؛ كأن سائال يسأل إىل أين نصرف هذا اخلري؟ ملا قال: ((

)) أو  تنفقوا )) وعلى هذا فتكون الفقراء إما متعلقة بـ(( للفقراء )) كأنه قيل: إىل أين نصرفه؟ فقال: (( إليكم

ق أو الصدقات للفقراء؛ والفقراء مجع فقري والفقري هو املعدم؛ ألن أصل هذه الكلمة مبحذوف؛ تقديره: اإلنفا

مأخوذة من الفقر املوافق للقفر يف االشتقاق األكرب، يف االشتقاق األكرب الذي يساوي يف احلروف دون الرتتيب؛ 

  والقفر هو الشيء اخلايل، األرض اخلالية وكما قال الشاعر:

  " حرب بمكان قفر     وليس قرب قبر حرب قبروقبر "              

يقولون إن اإلنسان إذا ما يأيت ذا البيت سبع مرات إال غلط فيه، وأنا غلطت فيه يف أول مرة؛ الكالم على إن 

القفر مبعىن الشيء اخلايل؛ الفقري معناه اخلايل ذات اليد؛ ويقرن باملسكني أحيانا؛ فإذا قرن باملسكني صار لكل 



وصار الفقري من كان ذا خايل اليد؛ أو ال جيد من النفقة إال أقل من النصف؛ واملسكني أحسن حاال  عىنمنهما م

جيد مجيع الكفاية؛ أما إذا انفرد أحدمها عن اآلخر صار معنامها واحدا؛ فهو من الكلمات اليت إذا ال منه لكن 

  ذات اليد.)) يعين خايل  للفقراء اجتمعت افرتقت وإذا افرتقت اجتمعت؛ ((

وأتموا  )) يعين منعوا يف سبيل اهللا؛ ألن االحصار مبعىن املنع؛ كقوله تعاىل: (( الذين أحصروا في سبيل اهللا (( 

)) يعين أحصروا يف  أحصروا في سبيل اهللا )) أي منعتم من إمتامهما؛ (( الحج والعمرة هللا فإن أحصرتم

دم عن العمل؛ املهم أم أحصروا يف قعجلهاد من العيوب اليت أاجلهاد؛ إما باالستعداد له وإما مبا أصام من ا

  هذا الطريق، يف سبيل اهللا .

)) ال يستطيعون سفرا يبتغون به الرزق؛ ألم إما مشغولون باجلهاد وإما  ال يستطيعون ضربا في األرض (( 

  عاجزون عن السفر ملا أصام من اجلراح أو الكسور أو حنو ذلك .

)) ففيها قراءتان؛ اجلاهل الذي  يحسبهم )) وقراءة: (( يحسبهم )) (( الجاهل أغنياء من التعففيحسبهم  ((

ليس عنده علم؛ أو اجلاهل بأحواهلم؟ الثاين، اجلاهل بأحواهلم؛ ألن جهل كل شيء حبسبه؛ اجلاهل بأحواهلم 

    عففهم وعدم سؤاهلم؛ )) أي بسبب ت من التعفف الذي ال يعرفهم حيسبهم أغنياء؛ من أي شيء؟ قال: ((

)) ألنك إذا رأيتهم ظننتهم أغنياء مع أم فقراء؛ وهذا كقول النيب صلى اهللا عليه  يحسبهم الجاهل أغنياء ((

اللقمة واللقمتان ولكن المسكين الذي يتعفف ال يفطن له  هليس المسكين الطواف الذي ترد وسلم: (

ني حقيقة لكنك إذا رأيته  تقول هذا غين؛ ال يظهر مبظهر املسكهو )؛ هذا  فيتصدق عليه وال يسأل الناس

)) يعين العفة عن ما يف أيدي الناس؛ وكلمة التعفف  من التعفف الفقراء أبدا ال يف هيئته وال يف لباسه؛ وقوله: ((

قد يقول قائل: إن ظاهرها تكلف العفة؛ ألن تعفف ليست كعف، عف أي صار عفيفا؛ تعفف أي تكلف العفة 

قيل؛ ولكن الصواب خالف ذلك بل الصواب أن التاء هنا للمبالغة وليست للتكلف والطلب؛ بل املعىن هكذا 

  أنك حتسبهم أغنياء لكمال عفتهم فال يسألون الناس.

)) واحلسبان حبسب ظاهر احلال؛  يحسبهم الجاهل أغنياء )) يف األول يقول: (( تعرفهم بسيماهم قال: ((

)) فهو مبقتضى الفراسة والنظر والتدقيق؛ وكثري من الناس يكون عندهم من الفراسة  تعرفهم بسيماهم وأما ((

حوال الباطنة؛ فهؤالء إذا رأيتهم عرفتهم بسيماهم؛ السيما مبعىن العالمة لقول النيب األودقة النظر ما يعرف به 

) يعين  ليست لغيركم مة غرال محجلين من أثر الوضوء سيمااإنكم تدعون يوم القي صلى اهللا عليه وسلم: (

)) أي بعالمتهم. ويش العالمة اليت فيهم ؟ العالمة هي أن اإلنسان إذا رآهم  بسيماهم عالمة ليست لغريكم؛((

قع، دظنهم أغنياء وإذا دقق يف حاهلم تبني هلم أم فقراء لكنهم متعففون؛ وكم من إنسان يأتيك مبظهر الفقري امل



وأنني، وطنني؛ وإذا أمعنت النظر فيه عرفت أنه غين؛ وكم من إنسان حل، ، ووجه كاشفو نثياب ممزقة، وشعر م

بالعكس يأتيك بزي الغين يئة اإلنسان املنتصر على نفسه الذي ال حيتاج إىل أحد لكن إذا دققت يف حاله 

لفراسة يعلمون اهللا عليه بالفراسة؛ وكثري من الناس يعطيهم اهللا تعاىل علما با علمت أنه فقري؛ وهذا يعرفه من منّ 

   )) . ولتعرفنهم في لحن القول أحوال اإلنسان مبالمح وجهه ونظراته وكذلك بعض عباراته؛ كما قال تعاىل: ((

  ، اإلحلاح يف املسألة؛ قوله: املسألة حهو إحلا  ف)) اإلحلا تعرفهم بسيماهم ال يسألون الناس إلحافا قال: ((

)) هل النفي للقيد؟ وإال للقيد واملقيد ؟ إن نظرنا إىل ظاهر اللفظ فإن النفي للقيد  ال يسألون الناس إلحافا ((

يعين ال يسألون الناس سؤال إحلاف؛ ولكنهم يسألون سؤال تلطف وحياء وخجل؛ إذا رده املسئول مرة ما عاد 

ثناء أن النفي نفي  أن املقام مقاماهر اللفظ؛ لكن مقتضى السياق و إليه مرة أخرى؛ هذا مقتضى أيش؟ مقتضى ظ

   ؛ بدليل قوله: للقيد الذي هو اإلحلاف واملقيد الذي هو السؤال؛ فهم ال يسألون الناس إحلافا وال غري إحلاف

اجلاهل أغنياء بل لظنوا فقراء لسؤاهلم؛  حسبهم)) ولو كانوا يسألون ما  يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف ((

القيد وأيش؟ واملقيد؛ لكنه ذكر أعلى أنواع السؤال املذموم وهو اإلحلاح؛ وهلذا جتد اإلنسان  عنفعليه يكون النفي 

وال تعطيه مع علمك باستحقاقه؛  مثألته حىت رمبا تأخذك العزة باإلإذا أحل وإن كان فقريا يثقل عليك، ومتل مس

تعطيه أكثر مما تعطي السائل؛ هذه مخس و  همبظهر الغين املتعفف جتدك ترق ل ألنه أحل؛ وجتد اإلنسان الذي يظهر

الذين أحصروا في سبيل اهللا  ال يستطيعون ضربا في األرض يحسبهم الجاهل أغنياء من  صفات؛ قال: ((

)) هذه مخس والسادسة: الفقراء؛ فهوالء هم املستحقون  التعفف تعرفهم بسيماهم ال يسألون الناس إلحافا

ليس كما إذا متت هذه الصفات من الصفات فاالستحقاق باق لكن  وإذا ختلفت صفةللصدقة واالنفاق حقا 

  . الست

   يف اآلية الكرمية عدة فوائد ؛ طيب نكمل اآلية ؟ طيب .

حثا لت ا اآلية املبينة ألهل االستحقاق ذي)) هذه اجلملة مجلة شرطية  وما تنفقوا من خير فإن اهللا به عليم ((

نفقه فسيجازينا عليه احلسنة بعشر أمثاهلا إىل سبع مائة ضعف نما بأي  خري على اإلنفاق؛ ألنه إذا كان اهللا علي

من ظهور احلث على اإلنفاق وأن اإلنفاق هذا كله مقيد باخلري،  اتيف هذه اآليما إىل أضعاف كثرية؛ فتأمل 

    ومقيد بأهله الذين يستحقونه.

ففي اآلية بيان من يستحق اإلنفاق االستحقاق الكامل؛ وهم الفقراء املوصوفون ذه الصفات اخلمس؛ ألن قلنا  

  هم الفقراء املوصوفون ذه الصفات اخلمس اليت ارتكزت على الفقر .



تشاغل  من فوائد اآلية الكرمية: أن تشاغل اإلنسان بعمل يعد من سبيل اهللا يبيح أن نعطيه وننفق عليه؛ فلو

ب العلم؛ ولو تفرغ إنسان لالقادر على الكسب بطلب العلم فإننا نعطيه حىت من الصدقة الواجبة ليتفرغ لط

  للجهاد يف سبيل اهللا أعطيناه وإال ال؟ نعم أعطيناه ولو من الصدقة الواجبة. 

ى ألنه تفرغ لنفع قاصر ال ال يعطدقة املستحبة؛ أما من الزكاة فلو تفرغ إنسان للعبادة فإنه ال يعطى إال من الص

  يتعداه؛ وفرق بني النفع القاصر و النفع العام.

ال  ومن فوائد اآلية الكرمية: أنه ال ينبغي أن نعطي بل ال جيوز أن نعطي من يستطيع التكسب؛ لقوله: ((

ال  ضرب يف األرض والتكسب فإنهال)) فإنه علم منه أم إذا كانوا يستطيعون  يستطيعون ضربا في األرض

مث قال:  ن الصدقة صعد فيهما النظر وصوبهيعطون؛ وهلذا ملا جاء رجالن إىل الرسول صلى اهللا عليه وسلم يسأال

؛ فإذا كان اإلنسان يستطيع الضرب يف األرض ) إن شئتما ألعطيتكما والحظ فيها لغني وال لقوي مكتسب( 

  لكنه ليس فقريا بعمله .والتجارة والتكسب فإنه ال يعطى؛ ألنه وإن كان فقريا مباله 

  .))  يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف ومن فوائد اآلية الكرمية: فضيلة التعفف؛ لقوله: ((

ومنها: التنبيه على أنه ينبغي لإلنسان أن يكون فطنا، ذا حزم ودقة نظر؛ ألن اهللا وصف هذا الذي ال يعلم عن 

)) فنبغي لإلنسان أن يكون ذا فطنة  من التعفف ءأغنيايحسبهم الجاهل  حال هؤالء بأنه جاهل، فقال: ((

  وحزم ونظر يف األمور.

سببية، يعين بسبب لل" هنا  من )) فإن " من التعفف ومن فوائد اآلية الكرمية: إثبات األسباب ؛ لقوله: ((

  تعففهم يظن اجلاهل حباهلم أم أغنياء .

)) فإن السيما هي العالمة اليت  تعرفهم بسيماهم والفطنة؛ لقوله: ((ومن فوائد اآلية الكرمية: اإلشارة إىل الفراسة 

ال يطلع عليها إال ذوي الفراسة ؛ وكم من إنسان سليم القلب ليس عنده فراسة وال بعد نظر خيدع بأدىن سبب؛ 

   وكم من إنسان عنده قوة فراسة وحزم ونظر يف العواقب حيميه اهللا تعاىل بفراسته عن أشياء كثرية .

كان من قد  ))؛ و  ال يسألون الناس إلحافا من فوائد اآلية الكرمية: ألثناء على من ال يسأل الناس؛ لقوله: ((و 

سألوا الناس شيئا حتى إن الرجل لو أسقط يما بايع النبي صلى اهللا عليه وسلم عليه أصحابه أن ال ( مجلة 

) كل هذا بعدا عن السؤال؛ والسؤال لغري  سوطه من أعلى بعيره فينزل ويأخذه وال يقول ألخيه أعطني إياه

ضرورة، سؤال املال لغري الضرورة حمرم إال إذا علمنا أن املسئول يفرح بذلك ويسر كما لو سأل اإلنسان صديقا له 

يعرف أنه يكون ممتنا ذا السؤال فإن ذلك ال بأس به؛ وقد قال النيب صلى اهللا عليه وسلم يف اللحم الذي على 

ال أنك احبك يسر بسؤالك الشيء ويفرح ولو ) فإذا علمت أن ص هو لبريرة صدقة ولنا منها هدية (الربمة قال: 



سألته ألهداه إليك مثال؛ فال بأس أن تسأل؛ ولكن ترك السؤال أسلم؛ ألنه من ذا الذي يتأكد بيقني أن صاحبه 

   . حيب أن يسأله

)) وهذه عامة أي خري يكون فإن اهللا به  تنفقوا من خيروما  ؛ لقوله: ((ومن فوائد اآلية الكرمية: عموم علم اهللا

     عليم؛ ففيه بيان عموم علم اهللا وأنه شامل ملا يعمله اإلنسان وملا يفعله اهللا عزوجل بنفسه .

الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعالنية فلهم أجرهم مث قال اهللا تعاىل مثنيا على املنفقني قال: (( 

  )) عند ربهم

بالشرط يف العموم؛ ألن  أ؛ واقرتنت بالفاء لشبه املبتدأبتدامل)) خرب  فلهم أجرهم ؛ ومجلة ((أ)) مبتدالذين  ((

  هنا اسم موصول، واسم املوصول يشبه الشرط يف العموم . أاملبتد

نس؛ فيشمل الكل )) حيتمل أن يراد باألموال هنا كل األموال؛ وحيتمل أن يراد اجل الذين ينفقون أموالهم قال: ((

  والبعض .

)) فيه عموم األحوال؛ يعين على كل حال  سرا وعالنية )) هذا فيه عموم الزمن ؛ (( بالليل والنهار وقوله: ((

  ويف كل زمن .

)) يعين جهرا؛ ويف  وعالنية (()) يعين إنفاقا سرا؛  ينفقون )) أي خفاء؛ وهو مفعول مطلق لـ(( سرا وقوله: ((

العالنية والليل على النهار دليل على أن الصدقة كلما كانت أخفى فهي أفضل وأوىل؛ ولكن قد تقدمي السر على 

  تكون عالنية أفضل إذا ترتب على ذلك مصلحة.

؛ وهذا دخرا جيدونه أحوج ما يكونون إليه)) يعين ثوام عند اهللا م أجرهم )) (( فلهم أجرهم عند ربهم قال: ((

الذين ينفقون أموالهم في سبيل اهللا كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل  ((األجر قد بني فيما سبق بـأن 

  )) . سنبلة مائة حبة واهللا يضاعف لمن يشاء واهللا واسع عليم

)) فيما  وال هم يحزنون )) فيما يستقبل، (( ال خوف عليهم )) (( وال خوف عليهم وال هم يحزنون قال: ((

خيافون من املستقبل؛ ألم يرجون ثواب اهللا عزوجل؛ وال حيزنون على ما مضى؛ فهم ال حيزنون على ما سبق وال 

    .مضى ألم أنفقوه عن طيب نفس

يف اآلية الكرمية ثناء على الذين ينفقون أمواهلم يف سبيل اهللا؛ سواء كان ليال أو ارا، أو سرا أو جهارا؛ وفيه أيضا 

)) والثواب عند العظيم يكون  لهم أجرهم عند ربهم : ((دليل على كثرة ثوام؛ ألنه أضافه إىل نفسه فقال

  عظيما .



ال خوف عليهم وال هم  ومن فوائد اآلية: أن اإلنفاق يكون سببا لشرح الصدر وطرد اهلم والغم؛ لقوله: ((

)) وهذا أمر جمرب مشاهد أن اإلنسان إذا أنفق نفقة يبتغي ا وجه اهللا انشرح صدره، وسرت نفسه،  يحزنون

  أن قلبه؛ وقد ذكر ابن القيم رمحه اهللا ذلك من أسباب انشراح الصدر، ذكره يف زاد املعاد .واطم

)) ألن عظم املعطي يستلزم عظم  لهم أجرهم عند ربهم ومن فوائد اآلية الكرمية: بيان عظم العطية؛ لقوله: ((

  العطية.

ومنها أيضا: كرم اهللا عزوجل حيث جعل هذا الثواب الذي سببه منه وإليه جعله أجرا لفاعله يؤجر عليه كاألجري 

    .مهم البحث اآليتألن إذا استأجرته فإن أجره ثابت الزم . ونقف على هذا ألنه 

  ؟...: الطالب

  من أين يؤخذ؟: الشيخ

  ؟...:الطالب

ما تنفقون إال ابتغاء وجه اهللا، ما  قولونال؛ أخاف هذا يكون دليال هلم، أخاف أن يكون حجة هلم ي : الشيخ

  لثوابل نفقونت

  ...؟: الطالب

  أي هم يقولون نعم أنت إذا عملت هللا نفسه هذا ال بأس نعم ؟ : الشيخ

  . . ؟ببعض أموالكم ما ميكن أن نقول إن من يف اآلية تبعيضية: الطالب 

  وين فيه ؟ : الشيخ

   )) وما تنفقوا من خير  ((: الطالب 

   الشرطية أو املوصولة فهي بيانية بعد ما ا إذا جاءت منهي األحسن أن تكون بيانية ألن مال : الشيخ

  قاعدة ؟: الطالب

   أيه قاعدة نعم قاعدة . : الشيخ

  )) متعلقة مبن ؟ للفقراء ((: الطالب

  : اإلنفاق للفقراءحمذوف، التقدير أمبحذوف، خرب ملبتد : الشيخ

  متعلقة ب))  واقتنف وما ((: الطالب

   ذا نعم.هلفيها احتمال هلذا و إذا كان ))  واقتنف وما (( : الشيخ 

  ؟ ...اجلهاد إذا أطلق فاملراد به القتال : الطالب



   أي نعم إذا أطلق فاملراد به قتال األعداء هذا هو الصحيح . : الشيخ

   هذه اآلية وطالب العلم؟وز أن تعطى الزكاة لطالب العلم وااهد ؛ فالنسبة للمجاهد واضح : جيالطالب 

د يف سبيل اهللا يشمل اجلهاد بالسالح واجلهاد بالعلم؛ بل إن هالعلم جماهد يف سبيل اهللا؛ ألن اجلطالب ا : الشيخ

تقدر تقاتله وجتاهده بالسالح؛ لكن باحلجة اجلهاد بالعلم أشق؛ ألن اجلهاد بالعلم سالح للمنافقني؛ املنافق ما 

والبيان؛ فالسالح بالعلم أعم وأمشل؛ ألنه جياهد به املنافق وجياهد به الكافر وجياهد به الفاسق العاصي املسلم 

   خبالف اجلهاد بالسالح .

  إذا أطلق فيكون املراد باجلهاد القتال. . .؟ شيخ اجلهاد يف سبيل اهللا كما نعلم :الطالب

  شرعي من اجلهاد يف سبيل اهللالأي نعم لكن العلماء يقولون إن طلب العلم ا : الشيخ

  يعين مبنزلة القتال ؟ :الطالب

   شموله وعمومه نعم.لقيم يف مقدمة النونية قال إنه أفضل الأي نعم حىت ابن   : الشيخ

  تنطبق عليهم أهل الصفة :الطالب

  أيش؟ الصوفية ؟  :الشيخ

  أهل الصفة: الطالب

أي نعم فقراء أهل الصفة تنطبق؛ ألم حمصرون يف سبيل اهللا وتنطبق عليهم هذه الصفات؛ لكنها ليست : الشيخ

  اآلية الكرمية .يف خاصة م؛ بل هم من أول ما يدخل فيهم 

  إذا كان طالب العلم قويا مقتدر على الكسب فهل نعطيه الزكاة ؟: الطالب

  ال ما يعطى، ما يعطى؛ ألنه ال حاجة له إىل ذلك أي نعم . الشيخ:

   : أقول الذين يستطيعون الضرب يف األرضالطالب

 



  : هذا الدخل الذي يأخذونه اآلن ما يكفيهم صاروا فقراء الشيخ

  من هم فقراء الصفة ؟ : الطالب

الصفة هؤالء قوم مهاجرون ليس هلم أهل يف املدينة وقد جعل هلم النيب صلى اهللا عليه وسلم هلم صفة يف : الشيخ

ون إليها؛ فيأتون الفقراء ال معهم زاد وال مزاد وال هلم أهل وال شيء فهم يف هذا املكان يتصدق أو املسجد ي

  هم املسلمون .يلع

  يف ناس موجودين اآلن ؟: الطالب

   ال ال ال، هذا يف عهد الرسول عليه الصالة والسالم اآلن ما هم موجودين. : الشيخ

  اص بالنيب صلى اهللا عليه وسلم ؟)) خ تعرفهم بسيماهم قوله تعاىل: ((: الطالب

  اخلطاب يعين تعرفهم أيها الناظر بسيماهم . هذا اخلطاب عام لكل من يتأتى منهال؛ : الشيخ

الذين يأكلون الربا ال يقومون إال كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم؛ ((

  )) . المس

الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعالنية فلهم أجرهم عند  عزوجل: ((يف اآلية اليت قبلها يقول اهللا 

  كملناها ؟ وأخذنا الفوائد .  نا)) أظن ربهم وال خوف عليهم والهم يحزنون

العالنية يشعر بأنه كلما كانت الصدقة أخفى فهي و طيب ذكرنا من فوائدها: أن تقدمي الليل والسر على النهار 

  كرنا أنه قد تكون العالنية أفضل حبسب احلال.أفضل؛ ولكننا ذ 

وذكرنا من فوائدها أيضا: أن هؤالء الذين ينفقون أمواهلم سرا وعالنية ال خيافون يف املستقبل وال حيزنون على 

املاضي ألم استغلوا املاضي وأنفقوا مما  لىم ؛ وال حيزنون عضمن ظلم أو ه املاضي؛ فال خيافون يف املستقبل

   عزوجل سرا وعالنية.رزقهم اهللا

)) ويشمل هذا  الذين ينفقون أموالهم ومن فوائد اآلية: أن إنفاق اإلنسان من غري ماله ال أجر فيه؛ لقوله: ((

  فال يتربع من مال موكله؛ والويل فال يتربع من مال موليه . الوكيل

أحدا اكتسب أن ؛ ولكن لو  أجرويشمل ذلك الغاصب فال يتربع من املال املغصوب؛ وكلها إن فعلوا فليس هلم 

حبه ال تقربا إىل اهللا ألنه ال اماال حمرما ومل يعلم صاحبه مث تاب فماذا يصنع ؟ نقول: يتصدق به ختلصا منه لص

  ينفعه ألنه ليس مباله .



)) وإضافة الشيء إىل اهللا  فلهم أجرهم عند ربهم ويستفاد من اآلية الكرمية: عظم ثواب املنفقني؛ لقوله: ((

فاغفر  عطى؛ ومنه قوله يف احلديث الصحيح: (املعزوجل تدل على عظمته ألن عظمة املعطي تدل على عظمة 

    ) . لي مغفرة من عندك

   )) . الذين يأكلون الربا ال يقومون إال كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس مث قال اهللا عزوجل: ((

)) قال العلماء معناه أم يأخذون  الذين يأكلون الربا فقوله: ((خربه؛ ))  ال يقومون ؛ و((أ)) مبتد الذين ((

سكن أو غري ذلك؛ لكنه ذكر األكل ألنه أعم وجوه االنتفاع وأكثر  الربا فينتفعون به بأكل أو شرب أو لباس أو

ليس لك  وجوه االنتفاع؛ فهو أعمها وأكثرها؛ كل الناس يتكسبون وال ينتفعون من ماهلم إال ما أكلوا ولبسوا (

)) الربا لغة الزيادة  الربا )؛ وقوله: (( أفنيت أو تصدقت فأمضيت أو لبست فأبليتأكلت فمن مالك إال ما 

زاد؛ و )) أي زادت؛ ومنه ربا الشيء أي عال وارتفع  فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت ومنه قوله تعاىل: ((

ضل بينهما؛ هذا واحد أو تأخري قبض بني شيئني اشرتط وهو يف الشرع: زيادة يف شيئني منع الشارع من التفا

الشارع التقابض فيهما؛ إذا هو إما زيادة وإما تأخري؛ وهلذا يقولون: إن الربا ربا نسيئة وربا فضل؛ ربا النسيئة 

أعظم من ربا الفضل؛ مث الربا هل هو يف كل شيء؟ ال ليس يف كل شيء؛ جيوز أن أبيع عليك كتابا بكتابني، 

بثوبني، وبعريا ببعريين، وسيارة بسيارتني، وبيتا ببيتني؛ كذا ؟ ورجال برجلني، وامرأة بامرأتني صح؟ صح الرقيق  وثوبا

الذهب  يف قوله: ( عليه الصالة والسالم أي نعم يف الرقيق؛ لكن الربا إمنا يكون يف أشياء معينة بينها النيب 

ر والتمر بالتمر والملح بالملح قال مثال بمثل سواء بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعي

) كم هي؟ عدها يا خليل ؟  بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه األصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد

  الشعري والرب والتمر  :الطالب

  والزبيب واألقط؟: الشيخ

  ال ال : الطالب

  ليس األقط وال الزبيب؛ وال الزبيب ؟ خالد ؟ : الشيخ

  الذهب والفضة: الطالب

  نعم الذهب والفضة أي نعم طيب امش؟  :الشيخ

  فضة والرب والتمر وامللح والشعريالذهب وال :الطالب

الذهب بالذهب والفضة بالفضة  كذا قال النيب صلى اهللا عليه وسلم احفظوا احلديث؛ (  نعم والشعري :الشيخ

مثال بمثل سواء بسواء ) يعين إذا بيع هذا ذا (  بالبر والشعير بالشعير والتمر بالملح والملح بالملحوالبر 



هي هذه  ) هذه األموال الربوية؛ يدا بيد فإذا اختلفت هذه األصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد

فذهب بذهب البد فيها من أمرين: املساواة؛ والقبض قبل التفرق؛ فضة بفضة البد فيها من  األموال الربوية

أمرين: مساواة وقبض قبل التفرق؛ بر برب البد فيه من أمرين: املساواة والقبض قبل التفرق؛ شعري بشعري البد فيه 

مثال بمثل سواء بسواء  ول: (من أمرين: مساواة وقبض قبل التفرق؛ متر بتمر كذلك، ملح مبلح كذلك؛ شف يق

) إذا اختلفت هذه األصناف فبعت مترا بشعري فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد؛ إذا بعت ذهبا بذهب  يدا بيد

  يدا بيد لكن كيلو بكيلو وعشر غرامات ؟ 

  ال جيوز: الطالب

القبض؛ ربا هذا  مع تأخري ربا فضل زيادة هذا فيه زيادة؛ بعت ذهبا بذهب سواء بسواء ويش نوع الربا؟: الشيخ

  ربا ويش مسى؟

  النسيئة: الطالب 

ربا نسيئة؛ بعت ذهبا بذهب كيلو بعشرة غرامات مع تأخري القبض؛ ربا جامع بني الفضل والنسيئة، متام : الشيخ

  جلني مع تأخري القبض جيوز؟سوإال ال؟ طيب بعت مسجال مبسجلني ؟ اصرب بعت مسجال مب

  جيوز : الطالب

أليش؟ ألنه ال بذهب وال فضة وال بر وال شعري وال متر وال ملح؛ كذا ؟ إذا جيوز؛ بعت بعريا ببعريين : الشيخ

ليس  هذا جيوز ألن ) إبل الصدقة إلىالبعير ببعيرين  فكان الرسول صلى اهللا عليه وسلم يستسل( جيوز؛ 

 عرفتم ؟ ،ياء معينة خصها الشارع ستةيف أش الزيادةمن أموال الربوية؛ إذا فليس الربا هو الزيادة يف كل شيء، 

إن كان عاديا يعين ورقة قرطاس تكتب عليها فهذا جائز  صفطيب بعت عليك ورقة بورقتني إىل أجل ؟ ورقة 

وإن كانت ورقة نقود فهذا ال جيوز؛ ألا تلحق بالنقود، ال جيوز ألا تلحق بالنقود ؛ طيب بعت عليك تفاحة  

  كبرية أبو سرة تفاحتني صغريتني ما هلما سرة جائز ؟ 

  : التفاح ماله سرة!الطالب

ال ال أنا هو على كل حال املثال يعين لكن أنا أريد برتقال أبو سرة جيوز وإال  أنا قلت تفاحة أبو سرة؟: الشيخ

  ال؟

  : جيوزالطالب 

جيوز؛ أليش؟ ألنه ما يدخل يف احلديث كذا؟ شف ذهب، فضة، بر، متر، شعري، ملح؛ هذا ما هو من : الشيخ

يرى بعض  دخل يف احلديث .هذه كله إذا ما فيه مانع كذا؟ طيب تفاحة بتفاحتني ؟ كذلك جيوز؛ ألنه ال ي



العلماء أنه ال ربا إال يف هذه الستة وغري ذلك ما فيه الربا؛ يقول ألن اهللا أحل البيع وحرم الربا، والرسول صلى اهللا 

عليه وسلم قال الربا يف هذه األشياء؛ فال ربا يف غريها؛ وهذا مذهب الظاهرية ومذهب بعض علماء القياس ألن 

ة وليس مثة دليل واضح يرجح لالوا ألن العلماء اختلفوا يف العالوا ال قياس يف هذه املسألة قعلماء القياس الذين ق

ملا قمت قال  واحدأحد األقوال وحينئذ تتعارض األقوال وتتساقط كما لو اختلف عليه يف الصالة من ينبهه؟ 

ىل ما عندي؛ إذا نقول: الربا يف سبحان اهللا ملا قعدت قال الثاين سبحان اهللا ويش يصري؟ تسقط أقواهلم وأرجع إ

هذه الستة أمر معلوم الشك فيه، قطعي واإلمجاع أيضا، بالنص واإلمجاع وما سوى ذلك فهو موضع خالف بني 

   أهل العلم .

بعتك يأيت وقت األسئلة لو  مايف سؤال اآلن بارك اهللا فيك ما ينفع ولو تعلق أجله حىت طيب أعطيتك دراهم ،

  دراهم، فضة عشرة رياالت فضة بأحد عشر رياال مع القبض جيوز؟ ما جيوز؛ ويش الربا الذي فيه؟ 

  فضل: الطالب

   ربا تفاضل؛ أظن واضح اآلن . : الشيخ

جامع بني النسيئة والتفاضل بأن يعطيه عشرة بأحد عشر  )) هناك ربا الذين يأكلون الربا يقول اهللا عزوجل: ((

امع بني النوعني؛ ربا فضل من أجل الزيادة؛ وربا نسيئة من أجل التأخري؛ يف اجلاهلية كانوا إذا ملدة سنة؛ هذا ج

حل الدين على شخص وهو فقري قال له: إما أن ترايب وإما أن تقضي؛ يعين تويف وإال ترايب؛ إذا أوفاه واضح 

سنة مبائة وأربعني؛ عرفت؟ مث إذا جاءت انتهت املعاملة؛ املراباة ويش يقول؟ يقول تبقى عليك املائة وعشرين إىل 

السنة الثانية فإذا هو فقري قال له: يال تقضي أو ترايب ؟ قال: ما عندي ما أقضي؛ قال: طيب خل مائة وأربعني  

))؛ ونظري ذلك ما يفعله  ال تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة كم؟ مائة وستني وهكذا؛ وهذا هو قوله تعاىل: ((

بعض الناس عندنا، يعطيه مثال الدين مائة ألف ويقول عليك زكاته كل سنة، كل سنة عليك زكاته وهو فقري؛ كم 

؟ مائة ألف يربح يف السنة ألفني ومخس مائة كل سنة أضعافا مضاعفة على هذا الفقري؛ أليس  هذا يربح يف السنة 

ال يقومون إال كما يقوم الذي يتخبطه  أكلون الربا يقول اهللا عزوجل: ((كذلك؟ إذا داخل يف الربا؛ الذين ي

)) وقد اختلف املفسرون ما هذا القيام ومىت ؟ فقال بعضهم وهم األكثر: إم ال يقومون  الشيطان من المس

لشيطان مة إال كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من املس يعين: كاملصروع؛ الذي يتخبطه اامن قبورهم يوم القي

خبطت نعم؟ ونقول هذا الرجل خبط زينة  التخبط معناه الضرب العشوائي؛ وهلذا نقول للسيارة إذا صارت ما هي

 آدم تسليطا عشوائيا فيصرعه؛ فيقومون هؤالء من بين؛ فالشيطان يسلط على عياله يعين ضرم ضربا عشوائيا



هللا ـ يشهدهم الناس كلهم؛ هذا القول قول مجهور مة كاملصروعني، كاملصروعني ـ والعياذ بااقبورهم يوم القي

  .عبد اهللا بن عباس رضي اهللا عنهمااملفسرين وهو مروي عن 

 م شغفهم   موالقول الثاين: ال يقوم يعين يف الربا والتعامل به إال كما يقوم املصروع؛ ألـ والعياذ باهللا ـ لشد

م سكارى مبحبة الربا وسكارى مبا يرحبونه وهم اخلاسرون للربا كأمنا يتصرفون تصرف املتخبط الذي ال يشعر أل

القيام مىت ؟ يف الدنيا شبه تصرفام العشوائية اجلنونية املبنية على هذه الربا العظيم الذي هنا من الربا؛ فيكون 

ذا قول  يتضخم املال عند اإلنسان من كثرة الربا بأيش؟ باإلنسان املصروع الذي ال يعرف كيف يتصرف ختبط؛ وه

؛ ولكن مةايقومون يوم القيال مة هنا ليس له ذكر، ما يف ذكر حىت نقول اكثري من املتأخرين؛ وقالوا: إن يوم القي

اهللا شبههم حبال من ؟ أيش؟ حبال املصروع من سوء تصرفهم جمانني بس وين وين وين ميشون لكل أحد؛ وكلما  

احد دسم ويش معىن دسم يعين كثري الشحم ؟ يعين ماله ال كان اإلنسان أشد فقرا كانوا له أشد ظلما؛ جييئهم و 

بأس به يستدين منهم يقول: نعم نعطيك العشرة اثنا عشر؛ جاءهم واحد فقري ميت من اجلوع قال دينوين قال 

رون عليه الظلم ثيرجون أنه يوفيهم وذا ما يرجوم يوفيهم فقري، يك ذاكعشرة مثانية عشر؛ ويش الفرق؟ نعطيك ال

ال  بينما حاله تقتضي الرأفة والتخفيف؛ لكن هؤالء ظلمة ما مههم إال أكل أموال الناس؛ فيقول: (( لفقره

   )) . يقومون إال كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس

طهم الشيطان من بيتخ طيب اختلف اآلن املفسرون يف معىن القيام ومىت هو؛ لكنهم مل خيتلفوا يف قوله: ((

)) يعين باملس باجلنون؛ وهذا أمر مشاهد  من المس تفقون على أن الشيطان يتخبط اإلنسان (()) يعين م المس

أن اإلنسان، أن الشيطان يصرع بين آدم، يصرعه ورمبا يقتله ـ نسأل اهللا العافية ـ يصرعه ويبدأ يتخبط ويتكلم وهو 

جاءت به السنة بسند جيد رواه  ال يتكلم، اإلنسان نفسه ما هو يتكلم، يتكلم الذي فيه الصارع؛ وهذا قد

أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم مر بامرأة ولها ابن يصرع فقرأ عليه فشفي هذا  اإلمام أمحد يف مسنده: (

) وهذا سنده جيد يف املسند وغريه أيضا؛ مث إن الواقع يشهد  االبن وقال له: أخرج عدو اهللا فإني رسول اهللا

مية جيدة ز الذي يقرأ وعنده ع إىل أحد من الناس من املصروعني يؤتى  بذلك، الواقع يشهد بذلك؛ فكثري م

خياطب اجلن يقول ويش سبب ؟ أليش؟ وأحيانا يعلمه اجلن يقول السبب كذا وكذا ويشرتط اجلن شروط أحيانا 

بصيب قد بعض الناس من الذين توفوا رمحة اهللا عليهم أيت إليه أن يشرتط شروطا إذا ويف له ا طلع؛ وأنا أذكر 

وأنين وهو يف االبتدائي يش هذا؟ قال: إن هذا الصيب كان يعجبين صوته امسه الشيطان؛ فخاطب اجلن وقال له 

س أسود فحلته رماه ما زلت أترقب غفلته حىت كان ذات يوم وهو يراجع دروسه يف سطح بيته فمر هكذا ب

ودوين              عليها قالت ما أخرج حىت ت تكلميم يكلمها و قاينت الفرصة فصرعته؛ اتق اهللا و ححبصاة ففز فت



ت هناك فال بأس أنا أخرج؛ فذهب به أبوه إىل هناك فلما وقفت لعلى حدود الكويت، إذا وص] تذهبون يب[ 

السيارة عند الذين يفتشون يف اجلوازات وذهب أبوه ليعرض اجلوازات على املسئولني ورجع وإذا الولد قد شفي ما 

أما شيخ اإلسالم ابن تيمية فقد حكى عنه تلميذه ابن  ...؛فرجع؛ هذه القصة اشتهرت عندنا  فيه إال العافية؛

له املرأة اجلنية: إين أحب هذا  تفكلمها وهددها فقال رعته امرأةأنه أيت إليه برجل مصروع قد ص قيم يف زاد املعاد

ج به؛ فقال هلا شيخ اإلسالم: هو ال الرجل؛ قال هلا شيخ اإلسالم: لكن هو ال حيبك؛ فقالت: إين أريد أن أح

يريد احلج معك؛ فقالت لشيخ اإلسالم: أنا أخرج كرامة للشيخ؛ قال هلا: ال خترجي كرامة للشيخ أخرجي طاعة 

ا وأبت صار هالقصة أول ما كلمنفس هللا ورسوله مث عاهدها أن خترج وال ترجع وخرجت وال رجعت؛ نعم يف 

الرجل قال له ما الذي جاء هذا الرجل وهو يقع عليها؛ وهلذا يقول ملا أفاق  قع يف الظاهر علىييضرا؛ الضرب 

؟ قال سبحان اهللا ما أحسست بالضرب والكالم واحملاورة أبدا ما  إىل حضرة الشيخ؟ ويش الذي جاء يب يب

ال قيم الأحسست بشيء من ذلك سبحان اهللا أي نعم؛ املهم أن هذا أمر واقع ال ميكن تكذيبه؛ ويقول ابن 

يكذب به إال جهلة األطباء الذين يعزون ذلك إذا توتر عصيب وقال أيضا إنه الشك إن التوتر العصيب حيصل منه 

توتر األعصاب؛ وحنن ال ننكر ال هذا وال هذا؛ والقرآن يشهد صرع نوعان: صرع بالشياطني وصرع بهذا؛ لكن ال

   )). المس الذي يتخبطه الشيطان من نعم لقوله: (( لوقوع ذلك وإال ال؟

)) شف أعوذ باهللا ـ  ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا أم ختبطوا ختبطا فقهيا؛ (( شف من ختبطهم العقلي 

بيع مثل الربا ال فرق بينهما، مها سواء؛ ألنك بدال من أن تقول هلذا الرجل هذا السلعة اليت تساوي اآلن القالوا 

أجل؛ هذا مثل قولك: خذ مائة  مبائة وعشرين إىل أجل ويش الفرق ؟ مبائة وعشرين إىل عليك مائة أبيعها 

قالوا البيع مثل الربا؛ ألست تقول إنك إذا بعت هذه السلعة تساوي اآلن مائة نقدا مبائة وعشرين إىل سنة جائز 

سها مادام وإال غري جائز؟ جائز ما فيه إشكال، حىت بعض العلماء حكى االتفاق مادام الرجل يريد السلعة نف

يريد السلعة نفسها ما يريد التحيل فهو جائز باالتفاق؛ قالوا إذا جاز هذا جاز خذ مائة مبائة وعشرين وأي فرق؟ 

)) هل قالوه من باب التحدي حيث عكسوا القياس فقاسوا  إنما البيع مثل الربا عرفتم وإال ال؟ طيب قوهلم: ((

)) ما قالوا: إمنا الربا مثل البيع، كان مقتضى الظاهر أن  يع مثل الرباإنما الب ما فيه شبهة على ما ال شبهة فيه ((

فجعلوا الربا أصال يف احلل والبيع فرعا و مقيسا؛ هل  لكنهم قالوا إمنا البيع مثل الربا يقولوا: إمنا الربا مثل البيع؛

أحل من البيع كيف تقولون قالوا هذا من باب التحدي حتدي من يقول إنه حرام حيث يقولون بلسان احلال الربا 

القياس أن الربا أحل من البيع؛ فهل قالوا القياس على هذا الوجه؟ من باب حتدي هذا إنه حرام؟ ألن مقتضى 

غصبا عليكم؟ أم قالوا ذلك ألنه التبس احلل من البيع باحملرمني الذين يقولون الربا حرام كأمنا يقولون الربا أوىل 



ربا مل يتبني هلم الفرق بني البيع وبني الربا؟ حيتمل؛ أما البالغيون فقالوا إن هذا من عليهم األمر لشدة ولعهم بال

باب القياس املقلوب، من باب القياس املقلوب، أو التشبيه املقلوب؛ وأن الصواب وأن األصل إمنا الربا مثل البيع؛ 

وجه الشبه يف املشبه أظهر من  ه يف املشبه به أظهر من شبه، أن ادعاء منهم أن وجه الشب لكن قلبوا التشبيه

املشبه به؛ ولكن ال يبعد أم قالوا ذلك من باب التحدي يعين أنتم تقولون الربا حرام وحنن نقول الربا أحل من 

   .هويكون األمر قد التبس عليهم واقرتن هذا أيضا بالتحدي ملن حيرم البيع، أحل من البيع هذا ما نقوله

  ))؛  وأحل اهللا البيع وحرم الربا طيب شف هل بينهما فرق؟ بينهما فرق، الفرق أوضحه اهللا بقوله: (( 

)) هم يقولون  أحل اهللا البيع وحرم الربا فإن قال قائل: هذا فرق باحلكم وهو الذي فيه الدعوة واخلصومة ((

بينهما؛ فكون اهللا أحل هذا وحرم هذا دليل على أن  عظيمالأيضا أحل الربا؛ فيقال: إن اهللا تعاىل أشار إىل الفرق 

بينهما فرقا؛ ألنه ال ميكن لشيئني يفرتقان يف احلكم إال وبينهما فرق يف العلة والسبب؛ ألن الشرع ال يساوي بني 

)) وبني أن  إنما البيع مثل الربا مفرتقني وال يفرق بني متماثلني؛ فيكون اهللا عزوجل هنا قد أبطل قوهلم: ((

بينهما فرقا عرفناه من أي طريق؟ من طريق اختالفهما يف احلكم فإذا اختلفا يف احلكم لزم أن خيتلفا يف أيش؟ يف 

ذكر الفرق بينهما؛ وجهه؟ أن اهللا فرق بينهما تعاىل احلقيقة والعلة، واضح يا مجاعة؟ نعم؛ فإذا هنا نقول إن اهللا 

هو كذلك فإنه ال خيفى على أحد أن و أن يفرتقا يف احلقيقة والعلة واضح؟  قا يف احلكم لزمرت فايف احلكم؛ وإذا 

اإلنسان إذا باع السلعة اليت تساوي مائة مبائة وعشرين أا بيع حمض وأنا ما أبدلت ربويا بربوي؛ وإمنا بعت سلعة 

ني الثمن املعجل رقا ببثمن معجل ومن املعلوم بفطر مجيع عقول الناس أو بفطر عقول مجيع الناس أن هناك ف

  ليس بينهما فرق هذا الصواب نقول بلى . ا ؤجلوالثمن امل

  )) الذين يأكلون الربا ال يقومون إال كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المسقوله تعاىل: (( 

  مزيين يال )) ؟ خالد ؟ الذين يأكلون الربا يف قوله: (( أ املبتدخرب نأي

  ...: الطالب

فرق احلكمي الشرعي بل هو فرق معنوي دل عليه الفرق الشرعي الالفرق احلكمي الشرعي، ليس هو : الشيخ

عرفت؟ وأظن هذا واضح؛ وهذا أبلغ من أن نقول إن الفرق بينهما فرق حكمي شرعي؛ ألن هذا الفرق احلكمي 

   الشرعي البد أن يكون مبنيا على فرق معنوي وهو واضح.

أن يتبني احلكم الشرعي يف الربا القول يف هذا من أجل  بسطالربوية ألننا حنب أن نألموال أظن كنا نتكلم على ا

  ذكرنا أن األموال الربوية نص عليها الشرع وأا يا مصطفى كم؟

  ستة: الطالب



  ستة أنواع ما هي؟: الشيخ

  عري والذهب والفضة والتمر وامللحالقمح والش : الطالب

  كم هذه؟ ستة طيب .: الشيخ

  كيف يكون الربا يف هذه الستة ؟ : الشيخ

  ...: الطالب

  ؟ بيع بغرام ذهب مع تأخر القبض؟ األخ وراءك ذهب بذهب جيري فيه  : ال ربا فيه أصالالشيخ

  ربا الفضل: الطالب

  بيع غرام ذهب بغرامني ذهب مع تأخر القبض؟ : الشيخ

  ربا نسيئة وفضل: الطالب

ذهب بفضة ما الذي جيري فيه من الربا ؟ أي أنواع الربا ؟ بيع  صح توافقون على هذا؟ أي نعم.بيع: الشيخ

  ... ذهب بفضة ؟

  فضل: الطالب

  مسة غرامات فضة مع التقابض ؟جرام ذهب خبباع   ربا النسيئة فقط ؟ طيب ...:الشيخ

  ال ربا : الطالب

  جيوز؟: الشيخ 

  جيوز: الطالب 

  غرام ذهب خبمسة غرامات فضة بدون تقابض ؟ ألنه ليس فيه ربا الفضل.باع: الشيخ

  يكون فيه ربا نسيئة: الطالب 

  ؟قل ربا نسيئة.باع صاعا من الرب بصاعني من القمح  ههذا ربا ونوع: الشيخ

  ئةنسي : الطالب

  انتبه للمثال صاعا من الرب بصاعني من القمح؟  : الشيخ

   ربا الفضل: الطالب

 ربا الفضل كيف هذا الرب وهذا قمح ؟ أي قمح مع التقابض فيه ربا؟ ال تقابض ما تأخر؛ يعين جيري: الشيخ

  يف هذا ؟ ما فيه ربا.باع صاع بر بصاعي شعري مع التقابض ويش تقول ؟  النسيئة يعين التأخري ويش تقول

   فضل؛ يعين حرامهذا ربا ال



  حرام ؟ :الطالب

بصاع بر ميكن وإال ال؟ ـ نسأل اهللا أن حيمينا ـ  ...؟ جاع ميكن صاع بر بصاعي شعري حرام وإال حالل : الشيخ

ميكن يصري؛ ألن الذهب العلة فيه الثمنية والوزن وذاك العلة فيه الكيل والطعم فهمت يا ؟ نعم، طيب. بقي 

  باع بعريا ببعريين إىل اجل يا طالل؟ بعريا ببعريين ؟  ا مثال الرابع على حسب ما شرحناهعندن

   جيوز: الطالب

  كيف جيوز بعري ببعريين ؟ نعم: الشيخ

  ألنه ليس من أصناف اليت وردت: الطالب 

))؛ وألنه أيضا قد ورد  وأحل اهللا البيع صناف الربوية كذا؟ واألصل احلل ((األصحيح ألا ليست من : الشيخ 

ان يأخذ البعير أن الرسول أمره أن يجهز جيشا فك( يف حديث عبد اهللا بن عمرو بن العاص بإسناد حسن 

  ).ببعيرين والبعيرين بالثالثة إلى إبل الصدقة

إذا باع صاع بر طيب بصاعي بر رديء مع التقابض ؟ صاع بر طيب يساوي عشرة بصاعي بر رديء تساوي  

  مة واحدة ؟يعشرة كلها ق

  ال جيوز: الطالب 

  ويش تقولون يقول إنه ال جيوز ؟ ما نوع الربا هذا ؟ : الشيخ

  الفضل : رباالطالب

  ربا الفضل طيب؛ هل عندك دليل ؟: الشيخ 

  )البر بالبر مثال بمثل سواء بسواء يدا بيد . .  قول النيب صلى اهللا عليه وسلم: ( : الطالب

  صح؛ وفيه دليل أيضا أخص من هذايدا بيد كذا؟: الشيخ

  ... :الطالب

  باع اجليد وأخذ الرديء وإال باع الرديء وأخذ اجليد ؟ :الشيخ

  باع الرديء وأخذ الطيب: الطالب 

  طيب :الشيخ 

  فقال رسول اهللا هذا: الطالب

أتي الرسول صلى اهللا عليه وسلم بتمر طيب فقال هذا تمرنا قالوا ال؛ ولكننا  (طيب أمسعتم القصة؟: الشيخ

صاعين بثالثة؛ فنهاهم الرسول صلى اهللا عليه وسلم وقال ردوه وقال هذا النأخذ الصاع من هذا بصاعين و 



نه مترا طيبا واضح؟ طيب وذا نعرف ثممث أرشدهم إىل الصواب بأن يبيعوا التمر الرديء مث يشرتوا ب)  عين الربا

 هذا ظلم؛ أن العلة يف الربا أصلها الظلم لكن قد تكون يف بعض األحيان قد تتخلف هذه العلة فال يكون يف

فصاع يساوي عشرة بصاعني رديئني يساويني عشرة فيه ظلم وإال ال؟ ما فيه ظلم؛ ولكن ملا كانت النفوس جمبولة 

د النيب صلى اهللا عليه وسلم مجيع سيتخذ هذا ذريعة إىل الربا؛ ف على حب املال والكسب والربح فيه صار رمبا

د كل ذريعة؛ الزنا سمة جتد أن الشارع قد أحاطها مبا حوهلا و كل احملرمات العظيذلك  الذرائع إىل الربا؛ نظري 

أحاطه بكل ما يفضي إليه، أحاطه مبنع كل ما يفضي إليه، نظر الرجل إىل املرأة بغري شهوة ما فيها شيء يف 

األصل ينظر إىل امرأة كبشر؛ لكن ملا كان ذريعة إىل الزنا منعه؛ الشرك إذا نذر شخص أن يذبح يف مكان يذبح 

  يه لغري اهللا وهو خملص هللا عزوجل مينع وإال ال؟ ف

  مينع: الطالب

مع أن فعله مباح؛ لكن ملا كان ذريعة إىل الشرك منع منه؛ فكل احملرمات الكبرية جتد الشارع قد   : الشيخ

طيب أحاطها مبا حوهلا ومنع كل ذريعة توصل إىل هذا الشيء؛ فنقول: إنه ال ظلم فيما إذا باع صاعا من التمر ال

بصاعني من التمر الرديء ولكن هذا يكون ذريعة إىل الربا فمنعه الشرع وقال هذا عني الربا؛ على كل حال إذا 

فيه  ريأربع قواعد؛ بيع الربوي جبنسه جيعرفتم القواعد سهل عليكم التطبيق؛ اآلن عندنا ذكرنا أربعة قواعد، أو 

انفردا واجتماعا كذا؟ يعين مبعىن  جتماعا وإال انفرادا أو اجتماعا ؟: ربا الفضل وربا النسيئة؛ انفرادا واهالربا بنوعي

  أنه قد ينفرد فيه ربا الفضل أو ربا النسيئة أو جيتمعان.

فيه ربا النسيئة فقط دون ربا الفضل أي أنه جيوز بيع بعضه  ريري جنسه مع االتفاق يف العلة؛ جيثانيا: ربوي بغ 

  التقابض.بعض متفاضال لكن بشرط أيش؟ بشرط 

ال يشاركه يف علة الربا هذا ال ربا بينهما ال فضل وال نسيئة؛ وهلذا أجاز الشارع  ثالثا: ربوي بغري جنسه ال يوافقه

السلم، السلم تعرفون السلم ؟ أن تدفع دراهم إىل شخص لتشرتي ا طعاما بعد سنة سواء كان مترا أو برا أو غري 

علة، يف اجلنس والعلة واضح يا ذلك؛ اآلن الدراهم والتمر ربويان وإال ال؟ ربويان؛ لكنهما اختلفا يف اجلنس وال

   مجاعة ؟ طيب.

رابعا: أن يباع شيء ليس فيه الربا بشيء ال جيري فيه الربا أصال؛ يعين ليس من األموال الربوية؛ فهذا ليس به ربا 

   ال نسيئة وال فضل. طيب نبدأ درس اجلديد اآلن؟ طيب

يطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل ال يقومون إال كما يقوم الذي يتخبطه الش قال اهللا تعاىل: ((

  )) وأحل اهللا البيع وحرم الربا )) وقفنا على هذا أظن؟ كيف ؟ (( الربا



  )) فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف قال اهللا تعاىل: ((

موعظة من اهللا  )) يعين أي إنسان تأتيه فله ما سلف ))؛ وجواب الشرط (( جاءه "من" شرطية؛ وفعل الشرط ((

)) يشمل ما إذا كانت املوعظة جاءته ألا نزلت أو جاءته ألنه كان جاهال  جاءه موعظة عزوجل؛ وقوله: ((

ا؛ فمثال لو أن رجال كان يتعامل بالربا ويأخذ به وهو ال يدري أن هذا النوع من املعامالت ربا مث علم وانتهى؛ 

الذي مل يأخذه اآلن فإنه يكون حراما عليه؛ كذلك أيضا الذين كانوا  فالربا السابق يكون حالال له؛ أما الربا

يرابون قبل نزول اآلية الذين كانوا يرابون قبل نزول اآلية نزلت اآلية بتحرمي الربا وكانوا قد أخذوا الربا فيما سبق 

هللا عليه وسلم عام حجة هل يلزمهم رده؟ ال؛ أما الربا الباقي فال جيوز هلم أخذه؛ وهلذا أعلن رسول اهللا صلى ا

)  ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كلهربا الجاهلية موضوع وأول ربا أضع من ربانا  الوداع قال: (

)) املوعظة ما حيصل به االتعاظ؛ والذي حيصل به االتعاظ نوعان: شرعي  موعظة من ربه فانتهى طيب قوله: ((

يا أيها الناس قد جاءتكم  قال اهللا تعاىل يف القرآن الكرمي: (( وكوين؛ أما الشرعي فهو ما جاءت به الرسل،

من الكوارث كالزالزل  يه اهللا عزوجلر ))؛ وأما الكوين فما جي موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور

فجعلناها نكاال لما بين يديها  (( والفيضانات واجلدب وغري ذلك؛ دليله قوله تعاىل يف قرية أصحاب السبت:

   ...ما آيات كونية وإما آيات شرعية )) إذا فمواعظ اهللا إفها وموعظة للمتقين وما خل



ما بقي عنده شيء نعم؟ ألن نعمة واحدة من نعم اهللا حتيط بكل األعمال؛ أوجب اهللا عزوجل اإلنذار، إنذار من  

فنظرة إلى  كان معسرا عكس ما كانوا يفعلون يف اجلاهلية أن املعسر يزاد عليه يف الدين أو يلزم بال؛ فقال: ((

هذا هو الواقع؛ ألنه مادام معسرا فسبب اإلنظار )) وإن كانت جمهولة لكن  ميسرةإلى  )) وقوله: (( ميسرة

  موجود؛ أو فسبب وجوب اإلنظار موجود فال جيوز مطالبته وال طلب الدين منه.

)) مباذا؟ قيل: باإلنظار ولكن فيه نظر؛ وقيل:  تصدقوا )) ((وأن تصدقوا خير لكم  مث قال اهللا تعاىل: ((

)) مباذا بإبراء املدين  أن تصدقوا ذا هو الصحيح؛ يكون معىن ((باإلبراء يعين أن تعفوا عن الدين خري لكم؛ وه

من دينه خري لكم من إنظاره؛ ألنك إذا أبرأمتوه برئت ذمته وإذا أنظرمتوه فذمته مشغولة؛ لكنه أمهل حىت يوسر؛ 

ة املدين؛ فإبراء وهو إبراء ذم هومعلوم أن األول أوىل وأرفق باملدين وهو اإلبراء؛ وإمنا كان خريا للسبب الذي ذكرنا

  ذمته حىت يبقى سليما من الدين خري من إنظاره مع بقاء الدين .

)) هذه اجلملة شرطية مستقلة يراد ا احلث، يراد ا احلث؛ وقلت مستقلة ألا ال  إن كنتم تعلمون مث قال: ((

 لنا إن كنا نعلم فإن مل نكن توصل مبا قبلها؛ ألا لو وصلت مبا قبلها ألوهم معىن فاسدا؛ أوهم أن التصدق خري

  . . . معىن فاسد ال يراد باآلية لكن املعىن ذانعلم فليس خريا لنا؛ والشك أن ه

))؛ ال خوف مما يستقبل  وال خوف عليهم والهم يحزنون هؤالء يف اجلنة ؛ لقوله: ((ومن فوائدها: كمال نعيم 

  وال حزن على ما مضى .

))؛  إن الذين آمنوا دة وهي اإلميان؛ ((يالكرام إمنا بنو عملهم على عق ومن فوائدها أيضا: أن هؤالء السادة

اإلميان يف قلب  أو صارت أعماله أصلح؛ وكلما ضعف وهلذا كلما حتقق اإلميان يف قلب العبد صلحت أعماله،

صلنا خريا كثريا؛ العبد صارت أعماله أسوأ؛ ولو أننا انتبهنا هلذا وجعلنا األعمال الصاحلة مقاييس ملا يف قلوبنا حل

إذا قلنا أعمالنا اآلن ما مدى صالحها؟ هل هي على أكل شيء أو ال؟ إن كانت على أكمل شيء بقدر 

املستطاع فهو دليل على أن قلوبنا فيها إميان على كمال اإلميان؛ وإن كان فيها نقص فاإلميان يف القلب ناقص؛ 

اهر وهو العمل كلما أكملته فإميانك أكمل؛ وكلما ميزان ظ كبدل من أنك تذهب وتتأمل يف قلبك وتفكر عند

أال وإن في  ضعف فإميانك ضعيف، فإميانك ضعيف؛ ويشهد هلذا امليزان قول النيب عليه الصالة والسالم: (

ال خوف  ) (( الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كل وإذا فسدت فسد الجسد كله أال وهي القلب

تكون لكمال ضدها؛ إذا السلبية )) قلنا إا من باب الصفات أيش؟ السلبية والصفات عليهم والهم يحزنون 

ال حيزنون على شيء مضى، وال خيافون من شيء مستقبل؛ نعيم  أهل اجلنة يف غاية ما يكون من كمال النعيم



مني وما هي ف مما يلحق؛ فقارن بني النعيو الدنيا ويش يكون فيه؟ على العكس، حمفوف حبزن على ما سبق وخ

    إال ساعة مث تنقضي .

إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصالة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند  يقول اهللا تبارك وتعاىل: ((

  )) . ربهم وال خوف عليهم وال هم يحزنون

  ما مناسبة هذه اآلية ملا قبلها طالل ؟

  ...ل الطاعة ذكر حال أهل املعصية ذكر حال أهفلما  . . .اهللا عزوجل يذكر ما عاقبه ملا  :الطالب

  ال : الشيخ

  ...:الطالب

ظلم وأكل املال بالباطل عاقبه بذكر اإلميان والعمل الصاحل وإيتاء ال ا ذكر الربا وهو أساسملصحيح : الشيخ

  اهللا عزوجل ما هي؟  هايف هذه اآلية أربعة أوصاف ذكر  الزكاة؛ طيب

  أوال اإلميان والعمل الصاحل وإقامة الصالة وإيتاء الزكاة؛ نعم . :الطالب

إن  العبادات زكاة ((  لو قال قائل يا ياسر: إقام الصالة من عمل الصاحلات زكاة فيها مفعول حمذوف.

رب ارجعون  )) كيف ما عملنا أليش ما عملنا يقول ((مة االخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القي

فيحزن على أي شيء؟  ...)) لكن هؤالء ال حيزنون ألم رحبوا دنياهم يف  أعمل صالحا فيما تركتلعلي 

مل مثل هذا العمل ألجل أن أنال اع ينوكذلك ال حيزن على أن غريه أعلى منه منزال يف اجلنة فال حيزن يقول ليت

))؛  خالدين فيها ال يبغون عنها حوال نعيم؛ كما قال تعاىل: ((الفيه من هو درجته؛ ألن كل واحد قد رضي مبا 

أما النفي هنا فيهو صفة سلبية يراد ا كمال ثبوت كمال الضد وهو كمال النعيم الذي ليس فيه خوف مما 

    يستقبل وال حزن على ما مضى .

  )) . يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهللا وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين مث قال اهللا تعاىل: ((

يدل وال تصدير اخلطاب بالنداء يدل على االعتناء به؛ ملاذا؟ ألن النداء يفيد التنبيه؛ والتنبيه على خطاب سيلقى أ

ذا اخلطاب والعناية به؛ مث توجيه النداء إىل املؤمنني يدل على أن هذا الشيء من مقتضيات االهتمام على 

يفيد اإلغراء، إغراء املخاطب المتثال ما  يضا بلفظ اإلمياناإلميان؛ وأن خمالفته نقص يف اإلميان؛ مث إن توجيهه أ

وجه إليه، يفيد إغراءه المتثال ما وجه إليه كما لو قلت لك: أيها الرجل افعل كذا وكذا؛ يعين أنين أغريك فتذكر 

إميانه )) يذكر أنه مؤمن فيحمله  يا أيها الذين آمنوا شهامة فتفعل؛ كذلك هذا إذا قيل: ((الأنك رجل فتأخذك 

  على أيش؟ على االمتثال والفعل إن كان أمرا أو الرتك إن كان يا.



فصار عندنا اآلن مبحثان: مبحث األول: تصدير اخلطاب بالنداء يدل على االهتمام به والعناية؛ ألن النداء 

اإلغراء واحلث  للتنبيه والتنبيه املقدم بني يدي اخلطاب يدل على أمهية اخلطاب؛ توجيه للمؤمنني يقصد به أيش؟

يعين يا أيها الذين آمنوا بصفتكم مؤمنني افعلوا كذا وكذا؛ يدل أيضا على أن خمالفته نقص يف اإلميان، والقيام به  

عها ر إذا قال اهللا تعالى: يا أيها الذين آمنوا فأ كمال يف اإلميان؛ وهلذا قال ابن مسعود رضي اهللا عنه: (

)) يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهللا  )) (( اتقوا اهللا )؛ يقول: (( عنه سمعك فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى

والتقوى مأخوذة من الوقاية؛ وهي اختاذ ما يقي من عذاب اهللا؛ وال شيء يقي من عذاب اهللا إال امتثال أمره 

عىن الذي ذكرنا واجتناب يه؛ وقد اختلفت عبارات املفسرين يف معىن التقوى؛ ولكن كل املعاين ترجع إىل هذا امل

  وهو: امتثال أمر اهللا واجتناب يه؛ ألن به الوقاية من عذاب اهللا سبحانه وتعاىل .

)) وجه اخلطاب إليهم بوصف اإلميان وأمرهم بالتقوى مما يدل على أن التقوى من مقتضيات  اتقوا اهللا طيب ((

األعمال وظهرت  هإذا وقر يف القلب صدقت؛ وأن كل مؤمن حقا فالبد أن يتقي اهللا عزوجل؛ ألن اإلميان اإلميان

)) أي احذروا عقابه كما قال اهللا  اتقوا اهللا ، وعرف اإلنسان بإميانه من تقواه؛ وقوله: ((هآثار ذلك على جوارح

))؛ واإلنسان جيب عليه أن حيذر من عقاب اهللا عزوجل؛ وإذا حذر من عقاب  ويحذركم اهللا نفسه تعاىل: ((

ب النواهي؛ وجيب عليه أن يرغب فيما عند اهللا من الثواب؛ وإذا رغب يف الثواب فعل األوامر؛ ألن ناهللا اجت

املرء إىل أن يقوم ا؛ والنواهي عليها عقاب فاحلذر منها يوجب  دوحيفيها األوامر عليها جزاء وثواب؛ فالرتغيب 

لى الرب عزوجل ال يسمى به غريه؛ وهو أعرف )) اسم علم ع اهللا )) و(( اتقوا اهللا اإلنسان أن يبتعد منها؛ ((

املعارف على اإلطالق؛ ألن اهللا مىت ذكر ال ينصرف الذهن إال إىل اخلالق عزوجل؛ وهلذا قالوا إنه أعرف املعارف 

بكر وخالد علم الشك ومعرفة إال أنه يشارك يف ذلك؛ عمرو و ألنه ال يشاركه أحد يف هذه العلمية؛ لكن زيد و 

)) اإلله لكن حذفت اهلمزة  اهللا ((كلمة األصل يف  و اجلليل فإنه ال يشاركه أحد يف مسماه ؛ قالوا أما هذا االسم 

لكثرة االستعمال كما حذفت اهلمزة يف الناس وأصلها األناس، وحذفت يف خري وشر يف قوهلم: فالن خري من 

هل هذا االسم مشتق وإال جامد؛ )) واختلف اللغويون  اتقوا اهللا فالن وفالن شر من فالن؛ أي أخري وأشر؛ ((

منه؛ فالسميع يتضمن  توالصواب بالريب أنه مشتق، وأن مجيع أمساء اهللا عزوجل تتضمن املعىن الذي اشتق

السمع والعليم يتضمن العلم واهللا يتضمن األلوهية وهكذا ليس يف أمساء اهللا تعاىل اسم جامد ال يدل على معىن 

قلنا إنه مشتق وأصله اإلله فما معىن اإلله ؟ اإلله عند املتكلمني هو القادر  أبدا؛ فالصواب أنه مشتق؛ طيب إذا

على االخرتاع؛ هذا اإلله عند املتكلمني الذين يتسمون بالعقالء؛ ومعلوم أننا إذا قلنا ذا التفسري مل خنرج 

على االخرتاع صار  مبعىن قادربتوحيدنا عن توحيد املشركني؛ ألن املشركني يقولون ال إله إال اهللا؛ فإذا قلنا إله 



ماله و معىن كلمة التوحيد: ال قادر على االخرتاع إال اهللا؛ وهل هذا توحيد ينجي من النار ويعصم دم اإلنسان 

ألن املشركني يقرون بذلك ومع هذا فهم  وأهله؟ إذا قلنا ال إله إال اهللا أي ال قادر على االخرتاع إال اهللا ؟ ال؛

هذا التفسري بالشك تفسري باطل؛ فاملال والذرية ومل يدخلهم هذا التوحيد يف اإلسالم؛ الدم و  وامشركون مباح

فليس معىن اإلله القادر على االخرتاع وإال لكانت كلمة اإلخالص معناها أيش؟ ال قادر على االخرتاع إال اهللا 

ألوه فهي فعال مبعىن مفعول؛ وحنن إله أي مألوه؛ فإله مبعىن ممعىن وهذا التوحيد هو توحيد املشركني متاما؛ ولكن 

نعرف أن اللغة العربية يأيت فيها فعال مبعىن مفعول يف مواضع كثرية؛ مثل غراس وبناء وفراش كلها مبعىن مغروس 

ومبين ومفروش؛ فمعىن ال إله إال اهللا أي ال مألوه إال اهللا؛ إذا اهللا مبعىن املألوه أي املعبود، املعبود حبا وتعظيما؛ 

   قوم بأوامره ولتعظيمه ندع نواهيه .فلحبه ن

ربا الشك أنه من ال)) ترك ما بقي من  ذروا ما بقي من الربا )) شف (( اتقوا اهللا وذروا ما بقي من الربا ((

تقوى اهللا؛ لكن هذا من باب عطف اخلاص على العام اعتناء به وإال فهو من تقوى اهللا؛ لكن قدم األمر بتقوى 

ما بقي من الربا ليكون اإلنسان متهيئا لقبول األمر برتك ما بقي من الربا؛ ألنه إذا ورد عليه: اهللا على األمر برتك 

)) ورد على نفس مستعدة متهيئة لقبول ما تؤمر به بعد  اتقوا اهللا )) بعد قوله: (( ذروا ما بقي من الربا ((

 إذا كان لكم معاملة ربوية وإىل اآلن مل )) يعين يف ما بقي من الربا )) مبعىن اتركوا؛ (( ذروا ذلك؛ وقوله: ((

أن تدعوا ما بقي من الربا؛ والربا يف األصل مر علينا أن الربا يف  تقبضوا الربا فالواجب عليكم ترك ما بقي من الربا

)) أي زادت وعلت وارتفعت؛  فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت األصل الزيادة والنمو ومنه قوله تعاىل: ((

؛ فليس كل تفاضل ربا يف شيئني حيرم فيهما  النسأ أشيئني حيرم فيهما التفاضل أو نسلشرع: تفاضل بني ويف ا

سيارة بسيارة إىل أجل فليس بربا؛ ألن الربا  بدلتيارتني بواحدة فليس بربا؛ ولو أربا؛ فلو أبدلت س أوليس كل نس

  إمنا هو يف أشياء خمصوصة خصها الشارع وسبقت لنا.

)) هذا أيضا من باب اإلغراء مرة أخرى؛ يعين إن كنتم مؤمنني حقا فدعوا ما بقي من  كنتم مؤمنين  إن قال: ((

  الربا؛ وهذه اجلملة يقصد ا اإلغراء واإلثارة، إغراء الشخص وإثارته؛ إن كنت مؤمنا حقا فدع الربا.

  ال يكون يف هذا تناقض؟)) ؟ أف إن كنتم مؤمنين فإن قلت: كيف يوجه اخلطاب إىل املؤمنني ويقول: (( 

فاجلواب: ال؛ ألن معىن الثانية التحدي وليست الشرطية املطلقة أي إن كنت صادقا يف إميانك فاتق اهللا وذر ما 

  بقي من الربا واضح؟

)) سبق لنا أن اإلميان عند كثري من العلماء مبعىن التصديق والصحيح أنه أخص من  إن كنتم مؤمنين وقوله: ((

ميان بإقرار وقبول وإذعان؛ قالوا: والفرق بني آمن له، وآمن به: أن اإلميان له إميان باملخرب؛ واإلميان التصديق فهو إ



به إميان باملخرب به؛ فإذا قلت: آمنت لفالن أي صدقته فيما اخرب به؛ وإذا قلت: آمنت بكذا وكذا أي صدقت 

به؛ هذا هو الفرق للمخرب؛ وبالباء بالنسبة للمخرب  بالالم بالنسبة ملن؟ بالنسبة هذا الشيء مبا أخرب عنه؛ فتعدي

)) هللا وإال باهللا ؟ باهللا ألن اهللا أخرب عن صفاته عزوجل؛  إن كنتم مؤمنين من به؛ لكن هنا ((آبني: آمن له، و 

    فاإلميان به إميان به مبا أخرب به عن ذاته وعن صفاته.

  يف هذه اآلية الكرمية عدة فوائد

الغاية يف البالغة وذلك ألن الكالم يف القرآن يأيت دائما مطابقا ملقتضى احلال؛ فإذا كان الشيء  أوال: بلوغ القرآن

عل النفوس قابلة لذلك؛ وهذا غاية ما يكون من البالغة؛ وهلذا قال النيب جتمهما أحاطه بالكلمات املثرية اليت 

  ). إن من البيان لسحرا : (عليه الصالة والسالم

  )) . يا أيها الذين آمنوا الكرمية: أن تصدير اخلطاب بالنداء يفيد التنبه والتلقي له؛ لقوله: ((من فوائد اآلية 

: أنه ينبغي للمتكلم أن يوجه اخلطاب على وجه يثري املخاطب وحيمسه للقبول واالنقياد ؛ لقوله هنا: هاومن فوائد

  )) . يا أيها الذين آمنوا ((

)) والتقوى وصية اهللا سبحانه وتعاىل لعباده  اتقوا اهللا وى اهللا؛ لقوله: ((ومن فوائد اآلية الكرمية: وجوب تق

  )) ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا اهللا األولني واآلخرين، قال اهللا تعاىل: ((

افرتقا فهما واحد فإن قلت: هل هناك فرق بني التقوى وبني الرب ؟ فاجلواب: إن ذكرا مجيعا فبينهما فرق وإن  

)) يفسر الرب بفعل الطاعات والتقوى برتك احملرمات؛ وإذا جاءت التقوى  تعاونوا على البر والتقوى يتفقان؛ فـ((

مفردة تعم هذا وهذا؛ وإذا جاء الرب مطلقا يعم هذا وهذا يعم التقوى بالتضمن؛ ألننا إذا أمرنا بفعل اخلري فالزم 

  ذلك أو مقتضى ذلك ترك الشر.

)) وهذا يف  ذروا ما بقي من الربا ن فوائد اآلية الكرمية: وجوب ترك الربا وإن كان قد مت العقد عليه؛ لقوله: ((مو 

  عقد استويف بعضه وبقي بعضه.

ذروا  ومن فوائد اآلية الكرمية: أنه ال جيوز تنفيذ العقود احملرمة يف اٍإلسالم وإن عقدت يف حال الشرك؛ لقوله: ((

لكن و مع حترميها يف اإلسالم لكان ما بقي من الربا جائزا؛  لو نفذنا العقود اليت كانت يف الشرك)) وإال  ما بقي

ومل يكن سبب حترميها قائما اآلن فإا أيش؟ تنفذ على ما مضى وال تبطل؛   مضتيتجيب أن نعلم أن العقود ال

عليه مضى قائم اآلن فإنه ميضي على ما  لو أما باعا بيعا حمرما يف حال الكفر مث أسلما عليه وسبب املانع غري

فمن  فإن ذلك ميضي وينفذ؛ لقوله تعاىل فيما سبق: (( لمااسعقد ربا ومها كافران مث  حىت لو كان ربا،  لو تعاقدا

))؛ ولو عقد كافر على امرأة معتدة مث أسلما وقد انقضت العدة  جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف



؛ ولو تزوج أخته مث أسلم ؟ الزوجة األوىل وأسلم فالنكاح باقأخت زوجته مث ماتت  تزوجفالنكاح صحيح؛ ولو 

؛ إذا نستفيد من اآلية الكرمية: أنه إذا أسلم اإلنسان على شيء حمرم بيفرق بينهما ألن سبب التحرمي قائم طي

  )) . وذروا ما بقي من الربا ه؛ لقوله تعاىل: ((ؤ وسبب التحرمي قائم وجب إلغا

زعم بعض و ))  ذروا ما بقي من الربا ن فوائد اآلية الكرمية: حترمي أخذ ما يسمى بالفوائد من البنوك؛ لقوله: ((وم

الناس أن الفوائد من البنوك تؤخذ لئال يستعني ا البنك على الربا؛ وإذا كان البنك بنك كفار فلئال يستعني ا 

ذروا  ستحسان يف مقابلة النص باطل؛ إذا كان اهللا يقول: ((على الكفر عرفت؟ فنقول: أأنتم أعلم أم اهللا؟ واال

  )) ومل يقل: خذوه فتصدقوا به؛ فإنه جيب علينا أن نذر ما بقي من الربا، أن ندعه. ما بقي من الربا

فإن قال قائل: إذا كان البنك بنكا غري إسالمي بنك كفار وتركناه له صرفوه إىل الكنائس وإىل السالح الذي  

علينا أن  واجبنقول: إننا خماطبون بشيء؛ فاله املسلمون؛ أو أبقوه عندهم ومنا به رباهم فما اجلواب؟ يقاتل ب

)) نذره؛ كوم يصرفونه  ذروا ما بقي من الربا نقوم مبا خوطبنا به؛ والنتائج ليست إلينا؛ إذا كان اهللا يقول: ((

إىل كذا أو إىل كذا؛ أو تنموا به أمواهلم هذا ليس إلينا؛ مث إننا نقول: هل هذه الفائدة اليت يسموا فائدة هل 

؛ فهذا الذي  ...اجلواب: ال؛ قد يكون املال الذي أعطيته إياه قد ال يربح، قد صحيح أا فائدة من أموالنا؟

ه؛ ، أريد أن آخذه وأتصدق به ختلصا منهمايل أريد آخذ تقول: واهللا هذا مناء مالك حىتيعطيك ليس هو مناء 

؛ مث هو ليس مناء اشرتوا به شيئا فخسروا أو احرتققد يكون مالك اخلاص  كنقول من يقول إن هذا مناء مال

دة مالك حىت مالك أيضا من جهة أن مناء مالك ال يكون حمددا بل هو قابل للزيادة وقابل للنقص؛ فليس هو فائ

  تقول واهللا إين أخشى أن آمث إذا أبقيته عندهم يصرفونه إىل ما حرم اهللا.

مث إننا نقول: إذا أخذته فأين تصرفه ؟ قال: أصرفه يف صدقة يف إصالح طرق يف بناء مساجد ختلصا منه؛ أو  

أنه على يف هذه احلال  تقربا به؛ نقول ال؛ إن فعلت ذلك تقربا مل يقبل منك ومل تسلم من إمثه؛ ألنك صرفته

ملكك، على أنه ملكك ؛ وإذا صرفته على أنه ملكك مل يقبل منك ألنه صدقة من مال خبيث؛ ومن اكتسب 

ختلصا منه فأي فائدة من شيء نقول تلطخ به مث حاول  خرجتهوتصدق به مل يقبل منه؛ وإن أ ماال خبيثا فأنفقه

  رتف بأنه ال حيل لك فلماذا تأخذه مث حتاول ختلصه؟ .أن تغسله من يدك أيش الفائدة؟ فإذا كنت اآلن تع

مث نقول أيضا: هل كل إنسان يضمن من نفسه أن خيرج هذا ختلصا منه ال؛ رمبا إذا شاف الفائدة كبرية كما  

طلعه؛ افتح الصندوق يا ولد حطوه ايقولون إا فائدة تغلبه نفسه وال خيرجه، يقول قلبه واهللا هذا مال كثري ويش 

ثقل يف يده مث  ه؛ إذا أراد يطلعه بر هتوب إليه أخاف اهللا؛ إذا طلعه بر إذا فتح الصندوق قال: أستغفر اهللا وأ فيه؛

  قال ردوه إىل الصندوق نعم؟ رمبا يف النهاية أن يكون؟ أن يكون يف الصندوق.



ن يقتدي الناس بك أيضا أخذته أنت وقال الناس إن فالنا أخذ هذه الفائدة اليت يسموا فائدة؛ أفال ختشى أ

ألنه ليس كل إنسان يعلم أنك سوف خترج هذا املال وتتخلص منه؟ بلى؛ ميكن يقتدي الناس بك واهللا فالن 

أخذوا و أخذ؛ لست تكتب إعالنا بأنك أخذت هذا وأنفقته، الناس ال يعملون فيقتدون بك وإذا اقتدوا بك 

أوردناه عليك من قبل وهو الشح وعدم التخلص منه؛ تخلص منه يرد عليهم ما توحىت لو علموا أنك تصرفه و 

مة إذا كان اهللا قد قال اوهلذا نرى أنه ال جيوز أخذ شيء من الربا مطلقا؛ وماذا ستكون مقابلة اهللا عزوجل يوم القي

 )) مث أنت تأخذه استحسانا من عقلك؛ مث إننا نقول: إن اإلنسان إذا اتقوا اهللا وذروا ما بقي من الربا ((لك: 

أخذ هذا الشيء ال يكاد يقلع، ال يكاد يقلع عن وضع األموال يف البنوك الربوية احملرمة الكافرة؛ لكن إذا قلنا ال 

حيسب ألف حساب قبل أن يضع املال يف البنك إذا علم أنه حمرم عليه؛ كل هذه األشياء  تأخذ فسوف يبقى

 ه)) ومل يوجه العباد إىل شيء آخر؛ ما قال: خذو  اذروا ما بقي من الرب تدل على حكمة اهللا عزوجل يف قوله: ((

   وتصدقوا به.

))؛ ولكن هل خيرج اإلنسان من  إن كنتم مؤمنين من فوائد اآلية الكرمية: أن ممارسة الربا ينايف اإلميان؛ لقوله: ((

ون وهامان وقارون  اإلميان إىل الكفر؟ مذهب اخلوارج نعم خيرجه من اإلميان إىل الكفر وهو عند اخلوارج كافر كفرع

كافر؛ ألنه فعل كبرية من كبائر الذنوب؛ ومذهب أهل السنة واجلماعة أنه مؤمن ناقص اإلميان لكنه خيشى عليه، 

خيشى عليه من الكفر؛ السيما أكل الربا؛ ألن آكل الربا يتغذى بأيش؟ حبرام؛ وقد قال النيب عليه الصالة 

أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام أشعث يطيل السفر  ( :والسالم حني ذكر الرجل

  ) نسأل اهللا العافية ـ  فأنى يستجاب لذلكقال وملبسه حرام وغذي بالحرام 

ومن فوائد اآلية الكرمية: رمحة اهللا سبحانه وتعاىل بعباده، حيث حرم عليهم ما يتضمن الظلم وأكد هذا التحرمي 

))؛  اتقوا اهللا ))؛ اثنني: (( يا أيها الذين آمنوا هذا احملرم؛ لقوله: ((وأنزل القرآن فيه بلفظ حيمل على ترك 

    )). الربا ذروا ما بقي من ))؛ واحلكم: (( إن كنتم مؤمنين ثالثة: ((

)) يعين إن مل ترتكوا ما  إن لم تفعلوا )) اهللا أكرب؛ (( فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اهللا ورسوله مث قال: (( 

الربا ؟ إذا مل تفعلوا وترتكوا ما بقي من الربا فهذا احلكم؛ أميا  عقدبقي من الربا، ما بقي؛ كيف هذا الذي جيدد 

ل اآلية وأخذ و أشد هذا أو الذي يبتدئ الربا؟ الثاين أشد، الذي يبتدئ الربا أشد من شخص تعامل بالربا قبل نز 

نوا ائذ )) فآذنوا بحرب من اهللا ورسوله )) ويف قراءة: (( فأذنوا )) يعين إن مل ترتكوا(( اإن لم تفعلو ( ما بقي؛ (

))  فأذنوا (مبعىن اعلموا؛ ولكنه ضمن معىن اليقني أو اإليقان؛ أي فأيقنوا حبرب من اهللا ورسوله هذا على قراءة: (

)) فهي مبعىن: أعلموا، أعلموا باحلرب؛ آذن بكذا يعين أعلم به، قال النيب صلى اهللا  افآذنو ؛ أما على قراءة: ((



أذنوا، وآذنوا؛ ) يعين أعلمنين؛ ففي اآلية قراءتان:  إذا فرغتن فآذنني يتة: (املعليه وسلم للنساء الاليت يغسلن 

نكم حماربون؛ ملن ؟ هللا ورسوله ـ اهللا اكرب ـ اعلموا لكنها ضمن معىن اليقني، أيقنوا باحلرب يعين أيقنوا أ مبعىن نواائذ

  من يستطيع أن يقابل اهللا ورسوله باحلرب؛ أو أعلموا يعين أعلموا غريكم أنكم حماربون هللا ورسوله.

 ترى أنا)) هل معناه أن اإلنسان يصوت يقول: أيها الناس  فأذنوا بحرب )) أو (( فآذنوا بحرب طيب قوله: ((

رب هللا ورسوله ؟ أو جمرد بقائه على الربا إعالم ؟ نعم الثاين، الثاين هو املراد ألن األول قد ال يفعله اإلنسان؛ احم

قد ال يقوم اإلنسان على باب دكانه ويقول: أيها الناس أخربكم بأين حمارب هللا ورسوله ما يقدر وال هو قائل 

ه صغار الناس باحلجارة، وإال ال؟ يقول حنن جند اهللا هكذا؛ لو قال هكذا على عتبة دكانه لكان أول من يرمج

مادام أنك حتارب اهللا خذ حجارة برأسه حجارة بصدره؛ لكنه ما يقول هكذا بلسانه؛ يقول هكذا بأيش؟ بفعله؛ 

ه واستمراره على أكل الربا إيذان حبربه هللا ورسوله؛ أي عقوبة أشد من هذه العقوبة إال عقوبة الشرك باهللا ؤ فبقا

الربا ما مل يأت على ذنب دون الشرك؛ أبدا  علىوجل؛ وهلذا قال شيخ اإلسالم رمحه اهللا: إنه جاء يف الوعيد عز 

أن الربا بضع وسبعون بابا أيسرها مثل أن يأتي  أشد من الزنا؛ وهلذا جاء يف احلديث الذي له طرق متعددة: (

ه إذا مسع مثل هذه اآلية إذا  صفرائ فاهللا إن أحد ترجتني؛ و اهل مرا كل يستبشعه ؛ فالربا ليس باأل) وهذ الرجل أمه

ألن  ؛)) ويش أنت ابن آدم ؟ حتارب اهللا ورسوله علنا تعلنه للناس فأذنوا بحرف من اهللا ورسوله كان مؤمنا ((

)) وإمنا كان   إن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اهللا ورسوله (( رسولهليعين أخربوا الناس بأنكم حرب هللا و  أعلموا

وس إليه دعوة قوية؛ ألنه كذلك حملبة اهللا عزوجل للعدل وكراهته للظلم؛ والربا ظلم؛ ولكن ملا كان ظلما تدعوا النف

نوه ال يقدم الظامل عليه إال بعد أن حياسب ألف حساب وسيجد من مينعه ويصادمه؛ لكن عنوه، الظلم ع ال يأيت

ألن موكل يأيت من هذا وهذا  الرجلني، آكل الربا وموكله؛ هذا يأيت باختيار، باختيار من أين؟ من املرايب من كال

ليس فيه قلبه رمحه؛ وهلذا جند اآلن  ه أن يغلب؛ وآكل الربا ظامل معتدال أنه حمتاج ما اختار لنفسالربا حمتاج، ولو 

أكثر، هذا هو  أولئك القوم الذين يتحيلون على الربا مبا يسمونه املداينة جندهم كلما كان املستدين أفقر كان غرمه

ائة بكم؟ مائة املعشرة بإحدى عشر يعين الالواقع؛ جييء إليهم اإلنسان الذي يعرفون أنه سيويف يقول تعال ندينك 

وعشرة؛ جييء إليهم اإلنسان الفقري الذي يعرفونه أنه ما يويف إال بعد سنتني أو ثالثة إال أن ميوت له قريب غين؛ 

ن هو طماع يزوج بنته ويأخذ مهرها؛ على كل حال إذا جاءهم الفقري يعطونه ومىت ميوت القريب الغين؛ أو إن كا

األول دسم وهذا هزيل؛ األول دسم ويش معىن دسم  ألنمخسة عشر أو أكثر؛ يا بن احلالل أليش؟ قال:  عشرال

؛ هل هذه املعاملة معاملة رمحة إال معاملة قسوة ؟   ...يويف؛ لكن ذا هزيلسته الدراهم و ز يعين ميكن اآلن أعو  ؟

صح وإال ال؟ ومع ذلك ميسحون  ينالغ من زل عنهنمعاملة قسوة؛ لو كان م رمحة لكان الفقري أقرب إىل أن ي



نعطيه ويش  هيبين بيت نرمح بغييتزوج أو ي يبغيإنسان فقري  جييئنادموع التماسيح يقول واهللا حنن أرحم الناس 

مسة عشرة؛ قال: خبما نعطيه قعد ما يتزوج وال قعد بال بيت؛ طيب كم أعطيته؟ قال: أعطيته العشرة  نسوي لو

ملاذا؟ قال ألنه ميكن ما يويف؛ وذاك الثاين اإلنسان الذي فيه دسم على ما يقولون يعطى العشر إحدى عشر؛ إذا 

من حكمة أحكم  تناه الظلم ؛ وهلذا كانأنا أريد ذه األمثلة أن أخلص إىل أن الربا مبناه أيش؟ الظلم، مب

احلاكمني ورمحة أرحم الرامحني أن جعل هؤالء املرابني معلنني للحرب على اهللا ورسوله، على اهللا ورسوله يعلنوا 

   )) . إن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اهللا ورسوله (( أمام الناس

قل يا عبادي الذين أسرفوا  من أرحم الرامحني (( طيب هل باب التوبة مغلق ؟ ال واهللا ما هو مغلق؛ وال يغلق

)) مهما عملت من ذنب فاعلم أن أمامك  على أنفسهم ال تقنطوا من رحمة اهللا إن اهللا يغفر الذنوب جميعا

 هللا بتوبته أفرح أو أشد فرحا من الرجل الذي أضاع ناقته فلما أشرف على الهالك  من يفرح بتوبتك (

    ) . وجدها

  ))  الذين آمنوا اتقوا اهللا وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنينيا أيها  ((

  )) ؟ اتركوا. ذروا ما معىن قوله: ((

  )) ومل يقل: اتركوا الربا ؟ اتركوا ما بقي طيب كيف يقول ((

  ...:الطالب

   )) ما نوع هذا العطف ؟ اتقوا اهللا وذروا ما بقي من الربا يقول: ((: حىت ما عقد عليه  الشيخ

  عطف اخلاص على العام  :الطالب

  أحسنت فعطف اخلاص على العام واالعتناء به.:  الشيخ

هذا؟ ما ناقشنا  )) هذه مجلة شرطية يا خالد أين جواا ؟ عند النحويني؟ أظن قرأنا إن كنتم مؤمنين قوله: ((

  عند النحويني؛ فيه رأي آخر ؟ من يعرف ؟ فيه رأيا آخر؟هور طيب هذا املش

  ال حيتاج إىل جواب :الطالب 

ألن مثل هذا الرتكيب ال حيتاج إىل جواب؛ ألن اجلواب مادام قد ذكر مضمونه فال حاجة إىل تقديره :  الشيخ

وهذا هو الذي مييل إليه ابن القيم رمحه اهللا بأن مثل هذا الرتكيب ال حيتاج إىل جواب؛ ألن مضمونه قد سبق؛ 

)) فاتقوا اهللا وذروا  آمنوا اتقوا اهللا وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنينيا أيها الذين  فال حاجة أن نقول: ((

  حاجة؛ نقول ألن مضمون اجلواب قد سبق فال حاجة إليه.يف ما بقي من الربا ما 

  )) يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهللا . . . قول ((يإذا قال قائل: كيف 



)). .  فأذنوا بحرب (( )) ؟ فاعلموا؛ طيب ويش معىن افأذنو أعلموا الناس بأنكم حتاربون اهللا ورسوله طيب ((

  )) يؤخذ من جمموع القراءتني نعم؟  بأنفسكم ((

  : ما حضرت الطالب

  ما حضرت؟ نعم يا عبد اهللا ؟ : الشيخ

  ...:الطالب

اهللا  ن)) يعين اعلموا أنكم حماربو  فأذنوا وأعلموا غريكم بذلك كذا؟ طيب هذا على قراءة (( يعين اعلموا: الشيخ

وا أنتم لم)) يؤخذ من جمموعة القراءتني ؟ يعين اع آذنوا ))؛ على قراءة: (( أذنواف ((ورسوله هذا على قراءة 

  واضح؟ طيب.بأنفسكم وأعلموا غريكم أيضا؛ وهذا أشد، هذا أشد لإلنسان يعلم ويعلم، 

  ؟يا عبداهللاإذا قال قائل: هل آذن هؤالء الربويون آذنوا غريهم بأم حماربون  

  ...:الطالب

)) إذا قال قائل: إيذام  فآذنوا بحرب من اهللا ورسوله طيب إذا قال قائل: هم حماربون هللا؛ طيب ((: الشيخ

اهللا عليه وسلم وهو قد مات ؟ فاجلواب: أن حبرب من اهللا واضح؛ لكن كيف يأذنون حبرب من رسول اهللا صلى 

هذا حماربة شريعته، حماربة شريعة الرسول عليه الصالة والسالم وحماربة شريعة الرسول حماربة له كما أن نصر شريعة 

    الرسول نصر له .

أي رجعتم  هذا مبتدأ الدرس؟ )) أي رجعتم إىل اهللا تعاىل تبتم )) ((وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم  قوله: ((و 

من معصيته إىل طاعته؛ والتوبة توبة مطلقة وتوبة مقيدة؛ وإن شئت فقل: عامة وخاصة؛ توبة عامة  إىل اهللا تعاىل

ما هي مطلق التوبة، توبة مطلقة يستحق التائب  ا على أوامر اهللا؛ وهذه التوبة املطلقةفظحبيث يكون اإلنسان حما

هذا أن يكون فعلى ))؛  إن اهللا يحب التوابين ويحب المتطهرين أن يلحق بالتوابني الذين قال اهللا عنهم: ((

التائبون العابدون  اإلنسان تائبا من كل ذنب ال يصر على ذنب هذه التوبة املطلقة؛ ومنها قوله تعاىل: ((

  )). ون. . .الحامدون السائح

وتعترب ويقبل منه أن يتوب إىل اهللا ...النوع الثاين: توبة مقيدة أو خاصة وهي التوبة من ذنب خاص معني؛ فهذه 

تعاىل من هذا الذنب املعني وإن كان مصرا على غريه، وإن كان مصرا على غريه؛ التائب من الربا تصح توبته وإن  

مر تصح توبته وإن كان يتعامل بالربا؛ هذه توبة خاصة؛ لكن ال كان يشرب اخلمر مثال؛ والتائب من شرب اخل

يستحق التائب هنا أن يلتحق بذوي الوصف املطلق بالتوبة فيقال إنه من التائبني؛ ألنه ال ميكن أن يطلق عليه 

ل، التوبة أنه من التائبني وهو مصر على معصية؛ لكن توبته من الذنب املعني مقبولة؛ ألن هذا هو مقتضى العد



عدل اهللا عزوجل؛ وذهب بعض أهل العلم إىل أن التوبة ال تقبل من ذنب مع اإلصرار على غريه؛ بل البد أن 

ما  ، على جنسهيعمل عمال صاحلا يف كل عبادته؛ وقال آخرون: ال تقبل توبة من ذنب مع اإلصرار على جنسه

كان يتحدث إليهم؛ ألن الكل من جنس   هو على غريه؛ التوبة مثال من النظر للنساء األجنبيات ال تقبل إذا

واحد وإن كان النوع خمتلف هذا حديث وهذا نظر؛ لكن اجلنس واحد يعود إىل شهوة الفرج؛ وال تقبل توبة  

اإلنسان الذي يشرب اخلمر مع اإلصرار على بيع اخلمر؛ ألن اجلنس واحد؛ وهذا قول له وجه؛ لكن أقرب 

لتوبة من الذنب بعينه ولو مع إصرار على غريه؛ ألن هذا هو مقتضى األقوال عندي القول األول أا تصح ا

) واملسألة كما قال ابن القيم يف مدارج السالكني هلا  إن رحمتي سبقت غضبيالعدل ومقتضى قول اهللا تعاىل: ( 

ب أبدا؛ ألن و توبة احلقيقية وهي الرجوع إىل اهللا عزوجل ال تكون مع اإلصرار على الذنالبعيد؛ ألن  غور، هلا غور

ما يقوم يف قلب التائب من تعظيم اهللا عزوجل واخلوف منه مينعه أن ميارس شيئا من الذنوب لكنها توبة قاصرة 

  توبة من ذنب معني خاص.

  شروط واضحةالمث إن التوبة هلا شروط، شروط مخسة يعدها علينا ؟ الندم على ما فعل طيب كل هذه 

  .لتوبة مراعاة أحد من اخللق، أو مراعاة شيء من الدنيان ال حيمل اإلنسان على اأاإلخالص ب 

الثاين: اإلقالع عن الذنب؛ فإن مل يقلع فهو كاذب؛ كيف يقول أتوب إىل اهللا تعاىل من الربا وهو يرايب؟ هذا   

  .كاذب

  .ثالث: الندم على ما وقع منه، الندم أن اإلنسان يشعر بندم وحزن وأسف 

فعل فكيف يكلف اإلنسان به؟ فاجلواب: أن االنفعاالت النفسية حيدثها فإن قلت: الندم انفعال وليس ب 

مثراته دد كن لإلنسان أن حيب الشيء إذا ر التفكريات العقلية؛ أليست احملبة والبغضاء انفعال ؟ ومع ذلك مي

يف  ميكن إذا فكر يف النتائج وعقب السيئة كره الشيء؛ كذلك إذا فكرونتائجه بفكره أحبه؛ والبغضاء كذلك 

  عواقب الذنوب وآثارها السيئة حصل منه ندم وأسف وحزن على ما مضى.

الرابع: العزم على أن ال يعود؛ وانتبه لقولك: العزم على أن ال يعود دون  أن تقول أن ال يعود؛ ألن بينهما فرقا 

قة ال تبطل؛ لكن  عظيما؛ ألن العزم على أن ال يعود معناه لو عاد فيما بعد غلبت نفسه وعاد فإن توبته الساب

  قلت: الشرط الرابع أن ال يعود لكان إذا عاد بطلت توبته؛ واألمر ليس كذلك .

اخلامس: أن تكون يف الوقت الذي تقبل فيه التوبة، بأن تكون قبل طلوع الشمس من مغرا؛ وقبل حضور املوت 

))  الموت قال إني تبت اآلنوليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم  تعاىل: ((لقوله 



يوم يأتي بعض آيات ربك ال ينفع  اهللا تعاىل: (( النيب عليه الصالة والسالم بل لقول هذا ما له توبة؛ ولقول

  ملراد به طلوع الشمس من مغرا اهنا )) وبعض اآليات  إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت بإيمانها خيرا

  هناك شرط: الطالب

  هو ؟نعم و : الشيخ

  ...:الطالب

دخل يف اإلقالع، ما ميكن ما أقلع حىت يعطي صاحبه؛ طيب ما حيتاج؛ اإلقالع باملعىن احلقيقي، ال : يالشيخ 

  إقالع مع اإلصرار.

  هذه مخسة شروط للتوبة؛ بالنسبة للربا التوبة منه تنطبق على هذا؛ البد أن توجد فيها هذه الشروط اخلمسة.

)) رؤوس مجع رأس، والرأس هنا مبعىن األصل يعين لكم أصول األموال؛ وأما  أموالكمإن تبتم فلكم رؤوس  ((

  الربا فليس لكم، الربا ليس لكم.

؛ )) ألنكم مل تأخذوا الزيادة ال تظلمون )) (( ال تظلمون وال تظلمون مث علل اهللا عزوجل هذا احلكم بقوله: ((

  مل تنقص رؤوس أموالكم.ه )) ألن وال تظلمون ((

فال يقول القائل: إن املرايب جيب أن يعذر بأن يؤخذ من رأس ماله مبقدار ما أخذ من أيش؟ من الربا؛ فمثال إذا  

ننقص عشرة إىل مثانية وشيء؛ ألن نسبة اثنني الثين  ةعشر  رأس ماله نقول ننقص كان أخذ العشر اثين عشر

قول هذا وال هذا؛ ال يظلم غريه بأخذ الربا وال عشرة؛ على كل حال ال نالللثمانية أو االثنني عشر ما هي نسبة 

  يظلم بأن ينقص شيء من رأس ماله لتجرئه على الربا؛ وهذا متام العدل.

ال يظلم وال يظلم فأين يكون الربا ؟ هل يبقى عند املرايب أو يؤخذ منه وجيعل يف   رأس املال طيب إذا كان له

)) فاملراد ال يستحق اآلن إال رأس ماله فقط؛  لكم رؤوس أموالكم اآلية الكرمية يقول اهللا فيها: (( بيت املال؟

ربا معناه أنه كسب، كسب مرتني؛ مرة بوجود املال عنده كل هذه املدة البقينا يف املأخوذ منه الربا إن أبقينا له 

د أعطاه املأخوذ منه ينتفع به؛ واملرة الثانية ببقاء هذا الربح عنده؛ نرجع إىل القواعد الشرعية فنقول: هذا الربح ق

نأخذه منك وجنعله يف بيت املال، جنعله يف أننا باختياره والتزمه باختياره؛ ولكن ملا كان هذا التزاما غري شرعي قلنا 

بيت املال؛ كما نقول يف مهر البغي وحلوان الكاهن؛ نعم لو فرض أن املريب الذي أخذ منه الربا قد بذل الربا  

األجل إما أن تقضيين وإما أن تزيد وتريب؛ فأرىب من أجل أن يبقى الدين يف ذمته  كرها بأن قال له عند حلول

)) أخذنا الفوائد  ال تظلمون وال تظلمون ألنه معسر؛ فهذا نقول له الربا، له الربا وال يؤخذ منه شيء.  يقول: ((

   كل اآليات؟  وإال ما أخذنا ؟



  )) . من اهللا ورسولهفإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب  يقول اهللا عزوجل: ((

)) ألن اجلربية يقولون إن اإلنسان ال  فإن لم تفعلوا يستفاد من هذه اآلية الكرمية: الرد على اجلربية؛ لقوله: ((

يستطيع الفعل ألنه جمرب؛ وال الرتك ألنه جمرب؛ وعلى رأيهم يكون تعطيل األمر والنهي، يكون األمر والنهي معطال؛ 

ل ما أمر به وال يرتك ما ي عنه؛ وهذا حقيقة تعطيل األمر والنهي؛ والبحث يف هذا ألن اإلنسان ما يقدر يفع

  والرد عليهم معروف لديكم يف أصول التوحيد.

فأذنوا بحرب من اهللا  ر على الربا معلن احلرب على اهللا ورسوله؛ لقوله: ((صومن فوائد اآلية الكرمية: أن امل

  )).ورسوله 

على هذه الفائدة: أنه إذا كان معلنا للحرب على اهللا ورسوله فهو معلن للحرب على أولياء اهللا ورسوله؛  ويتفرع

من هم ؟ املؤمنون؛ ألن كل مؤمن جيب أن ينتصر هللا ورسوله؛ وكل حرب على اهللا ورسوله فهي حرب على 

رب على اهللا ورسوله واملؤمنني؛  احلمعلنا املؤمنني؛ ألن هؤالء املؤمنني هم حزب اهللا عزوجل؛ وحينئذ يكون املرايب 

  أما على اهللا ورسوله فداللة ذلك عليه داللة املطابقة؛ وعلى املؤمنني داللة التزام .

  من فوائد اآلية الكرمية: عظم الربا؛ وأنا ال أذكر أن شيئا من الذنوب صار ذه املنزلة؛ تذكرون شيئا؟و 

  الشرك :الطالب

)) أيش  إن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اهللا ورسوله كن ما ذكر ذه الصيغة ((الشرك صحيح ذكر ل: الشيخ

أال أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلي يا رسول اهللا؛ قال: اإلشراك  لون النيب عليه الصالة والسالم ملا قال: (

اآلدميني؛ بألا تتعلق  ) فجلس ثم قال: أال وقول الزور أال وشهادة الزورباهللا وعقوق الوالدين؛ وكان متكئا 

   يف آكل الربا . والنفس جمبولة على العدوان على غريها إال من عصم اهللا؛ فلهذا جاء مثل هذا الوعيد العظيم

من  هومن فوائد اآلية الكرمية: أنه جيب على كل من تاب إىل اهللا عزوجل من الربا أن ال يأخذ شيئا مما استفاد

  )) . رؤوس أموالكم إن تبتم فلكم الربا؛ لقوله: ((

ومن فوائد اآلية الكرمية: أنه ال جيوز أخذ ما زاد على رأس املال ألي غرض كان، ألي غرض كان سواء أخذته 

قي به كما يقال أن يصرف هذا يف الكنائس أو يف أسلحة ضد تلتتصدق به؛ أو لتنفقه يف املنفعة العامة؛ أو لت

  نت صادقا يف التوبة فال تأخذ أكثر من رأس املال .املسلمني أو ما أشبه ذلك؛ املهم أنك إذا ك

  )) . ال تظلمون وال تظلمون ومن فوائد اآلية الكرمية: اإلشارة إىل احلكمة يف حترمي الربا؛ وهي: الظلم؛ لقوله: ((

أن العلة إذا كانت منتشرة ال ميكن ضبطها؛ فإن احلكم ال يتخصص ور الربا ال ظلم؛ قلنا: فإن قلت: يف بعض ص

فقدها؛ أو ال ينتج بفقدها؛ صحيح أنه يوجد يف بعض الصور صور الربا ما ليس فيه ظلم كما لو يشرتي ب



اإلنسان صاع بر طيب بصاعي بر رديء يساويه يف القيمة فهنا فيه ظلم وإال ال؟ ما فيه ظلم، ما فيه ظلم أبدا؛ 

ن حممدا صلى اهللا عليه وسلم رسول اهللا ظلم؛ لك لظلم؛ ألنه ما فيهوهلذا ال جتد أحدمها يقول أنا صابر على ا

) فدل هذا على أن  عين الربا عين الرباأوه ! أوه  الذي جاء ذا القرآن قال ملا أخرب مبثل هذه الصورة قال: (

كم العام؛ ألننا ألن هذه العلة منتشرة ال ميكن احلختلف الظلم يف بعض الصور ال خيرجها عن حكم الربا 

ضبطها؛ وقد يرضى الفقري بأن يعطى مائة درهم مبائة وعشرين ويقول أنا راض ذا؛ ألنين سوف أنتفع ذه 

الدراهم من اآلن وهذاك سوف حيجب نفعها من اآلن؛ فأنا منتفع يف مقابل الزيادة وذاك حمجوب عنه النفع أيضا 

املال وزادت علي كمية وذاك حجب انتفاع املال وزيد له؛ نعم  بدة اليت أعطيها فال ظلم؛ أنا انتفعت يف مقابل الزيا

ة فإن احلكم يكون فيها بطكالبنوك وغري البنوك؛ املهم أننا نقول إن مثل هذه العلة ملا كانت منتشرة غري منض

التعليل: إن العلة إذا كانت منتشرة غري عامة؛ وهذا له أمثلة كثرية ودائما جند يف كالم أهل العلم مثل هذا 

منضبطة فإا تعم فإن احلكم يعم وال ينظر إىل العلة؛ علة القصر يف السفر والفطر يف السفر املشقة؛ لكن إذا  

علة، ما فيه مشقة إطالقا؛ هل نقول ال يفطر؟ ال؛ هل نقول ال يقصر؟ ال ؛  ن اإلنسان يسافر بالطائرة ما يفكا

  قاعدة اليت ذكرناها.بناء على هذه ال

  )) . ورسوله ومن فوائد اآلية الكرمية: إثبات رسالة النيب صلى اهللا عليه وسلم؛ لقوله: ((

الرسل؛ وذلك ألن العقول ال ميكن أن تستقل مبعرفة ما  مرمحة اهللا تعاىل بالعباد حيث أرسل إليه ومن فوائدها:

تعرف ما يضرها وينفعها على سبيل اجلملة؛ لكن على  ينفعها ويضرها على وجه التفصيل؛ أليس كذلك ؟ العقول

)) فمن أجل ذلك أرسل اهللا الرسل فكان يف  وما أوتيتم من العلم إال قليال سبيل التفصيل ال تعرف لقصورها ((

  هذا رمحة عظيمة للخلق .

فلكم رؤوس  (( ومن فوائد اآلية الكرمية: أن التائب من أخذ أموال الناس ال تصح توبته إال بردها إليه؛ لقوله: 

لكن إذا كان ال يعرف صاحبها أحيانا يسرق اإلنسان من أحد وال يعرفه بعد ذلك فماذا يصنع ؟ و ))  أموالكم

ه من؟ لصاحبها واهللا سبحانه وتعاىل يعلم بذلك؛ مث نعم نقول يتصدق ا ختلصا منها ال تقربا ا فينوي على هذ

إن جاء صاحبها مرة من املرات فيخريه يقول لك مالك أو أجرك؛ إن قال أريد مايل فاألجر للمتصدق؛ إن قال 

  أريد أجره فأجره له قد نوي له.

  )) نعم ؟ وإن كان ذو عسرة مث قال اهللا تعاىل: ((

  ؟...:الطالب



احملرم واحلالل إن كان على وجه ميكن التمييز بينهما فنعم؛ يعين ميكن التمييز حبيث يكون اختالط املالني : الشيخ

هذا مثال بر وهذا رز أو ميكن التمييز باألجزاء مثل اختلط دهن بدهن فهذا ميكن مييز بعضها على بعض أما إذا  

    كان ما ميكن فال طريق الجتناب احلرام إال باجتناب الكل.

  ))  ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وإن كان قال: ((

)) كان املعروف أا من األفعال الناقصة اليت ترفع االسم وتنصب اخلرب؛ وهنا  وإن كان ذو عسرة قوله تعاىل: ((

)) فكيف نعرا؟ نقول: كان هذه تامة؛ وإذا كانت تامة فإا  إن كان ذو عسرة نلتمس اخلرب ال جند خربا ((

  الك يف األلفية :قال ابن م امبرفوعه كتفيت

  ..."ناقص  هما برفع يكتفي     وما سوا تمام ووذ"                     

مساء الستة أو اخلمسة؛ واجلملة هنا األبالواو ألنه من  توذو فاعل، رفع هذه تامة؛ وعلى هذا كان فعل ماض

خربه حمذوف؛ فيكف نقدر هذا اخلرب؟ نقدر  أ)) مبتد فنظرة )) (( فنظرة إلى ميسرة شرطية واجلواب قوله: ((

فعليكم وإال فله ؟ أو فالواجب عليكم نظرة؛ أو فعليكم نظرة؛ أو فله نظرة، يصلح؛ ألنه إذا كان احلق له جيب 

  علينا أن نعطيه حقه .

))  وأن تصدقوا خير لكم طيب ((يا ولد باإلعراب قبل الشرح؛  دئبت)) أنا أحب أن ن وأن تصدقوا وقوله: ((

ون التقدير: تصدقكم؛ فيكون )) هذه فعل مضارع دخل عليه أن املصدرية فيحول إىل مصدر؛ ويك تصدقوا ((

إن   )) مجلة شرطية نقول يف إعراا كما سبق يف قوله: (( إن كنتم تعلمون )) ؛ قوله: (( خير لكم خربه (( أمبتد

  )). كنتم مؤمنين

فنظرة إلى  )) بضم السني (( ميسرة)) فيها قراءة: ((  ميسرة يف هذه اآلية ففيها قراءات: يف (( اتأما القراء

)) أي تتصدقوا لكن قدر أدغمت التاء يف  وأن تصدقوا )) فيها قراءة: (( وأن تصدقوا ))؛ وقوله: (( ميسرة

   الصاد.

صاحب عسرة ال يستطيع الوفاء؛ فهناك  )) يعين إن وجد ذو عسرة، أي إن كان ذو عسرة يقول اهللا عزوجل: ((

ثالثة طرق: إما التجاوز عنه؛ وإما اإلنظار إىل ميسرة؛ وإما الربا؛ الربا حمرم فما الذي بقي ؟ اإلنظار واإلبراء 

فأوجب اهللا اإلنظار وندب إىل اإلعطاء؛  )) فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم اهللا قال: (( هوكالمها ذكر 

)) نظرة مبعىن إنظار يعين عليكم أن تنظروا إىل مىت؟ إىل ميسرة؛  فنظرة إلى ميسرة أوجب اإلنظار يف قوله: ((

ا؛ فيقال يفرق بني امليسرة ليست معلومة، ليست معلومة قد يوسر بسنة قد يوسر بسنتني بثالث، قد ال يوسر أبد

؛ فلو بعت شيئا على شخص فقري وقلت: إىل ميسرة فاملعروف عند أهل أكثر العلم أن ذلك  امةستداالبتداء واال



، جمهول؛ والنيب صلى اهللا عليه وسلم ى عن بيع الغرر؛ لكن لو أنك بعت عليه يس بصحيح؛ ملاذا؟ ألنه جمهولل

ت الفسخ فال بأس؛ لكن إذا مل إن مل خترت الفسخ إن اخرت إال مث تبني إعساره فالواجب أيش؟ إنظاره إىل ميسرة 

خترت الفسخ فالواجب اإلنظار؛ على أن القول الراجح أنك إذا بعته إىل ميسرة فإن البيع صحيح والتأجيل صحيح 

ألن هذا مقتضى العقد؛ فإن من باع على شخص يعلم أنه معسر فمقتضى العقد أيش؟ أن ينظره؛ ألنه يعرف أنه 

اهللا؛  : أنا أشرتيه منك واهللا ما عندي شيء لكن أشرتيه منك حىت يغنيينيطالبه اآلن؛ فلو قالما ميكن أن 

أن رجال قدم له بز من الشام  فالصواب فيها الصحة؛ وقد ورد يف هذا حديث عن عائشة رضي اهللا عنها: (

يه له عائشة رضي اهللا عنها للنبي عليه الصالة والسالم: إن فالنا قدم له بز من الشام فلو أرسلت إل فقالت

   ) فهذا يدل على أن مثل هذا جائز؛ على كل حال هذا إن شاء اهللا يأيت يف الفوائد . لتشتري ثوبين إلى ميسرة

  ؟...:الطالب

  أبدا ما هو جائز: الشيخ

  ؟...:الطالب

 اجع الشريط بارك اهللا فيك؛ ما يفراجع الشريط، ر أجل ؟ ذكرناها هذه أبدا ما حضرت الدرس الذي فيه : الشيخ

  إال هذا نعم .

  ...؟:الطالب

)) وأما اآلية اليت يف الفاحتة  وذروا ما بقي من الربا املهم أن هذا موجه إىل شيء معني؛ فقول اهللا: ((: الشيخ

   فالشك إن اإلنسان حمتاج إىل اهلداية يف كل حني حىت يف نفس العمل حمتاج للهداية .

  ...؟:الطالب

عليه؛ وإذا حجر عليه  جرديونه أكثر من موجوداته فإنه حيديونه فإذا كانت  يفهذا حيتاج إىل أن ينظر : الشيخ

   يباع ماله ويوزع على الغرماء بالقسط .

  فائدة من قوله تعاىل : الطالب

  : هذه فائدة تضاف إىل اآلية الشيخ

  ... يف نفس العقد أو..  :الطالب

فمن جاءه  ان ال  فقد نقول إن قوله تعاىل: ((ال؛ الواجب يرد كل ما أخذ؛ حىت السابق نعم؛ إذا ك: الشيخ

  )) كما علمت له ما سلف . موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف

  ...؟:الطالب



  ...؟:الطالب

ال؛ جيب على املسلمني أن يعطوه؛ له أن يأخذ من ماله يلتزم بذلك وال يعطيه؛ يعين ما يوفيه الربا : الشيخ

  قصدي الزائد األصل الزم أن يويف .

  ...؟:الطالب

دعاين خلبز وحلم ؟ فما تقولون ؟  ...أي نعم فهمتم السؤال ؟ يقول: هل جيوز إجابة دعوة املرايب أو ال: الشيخ

  وأشياء زينة 

  سبإمثه على الكا: الطالب

؛ وعلى هذا فال إمث عليك أنت حىت لو أجبته؛ مث إن اسب، احملرم لكسبه إمثه على الكسبإمثه على الكا: الشيخ

طول ميشي عليه ى أصال ما هو بالربا علأن ملاله املرايب البد له أن له أصل، أن ملاله أصل وإال ال؟ البد هذا 

تكون مثال مائة  بدأ يشغل ا الربا وزادت؛ فلماله أصل؛ وهذا الربا حصل من املال املباح ومن العمل احملرم 

اء أن الغاصب إذا  اجتر باملغصوب فليس كله لرب املال من املال املباح ومن العمل احملرم؛ وقد ذكر بعض العلم

بل يعطى الغاصب إذا تاب ما يكون مقابل عمله، ما يكون مقابل عمله؛ على كل حال نقول: إجابة دعوة 

    املرايب نقول جائزة واألوىل تركها؛ فكن إن أفضت إجابته إىل حمظور فإنه حترم إجابته من هذه الناحية .

" هنا فيها إشكال؛ ما هو اإلشكال؟ من  كان )) " وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة تعاىل: ((قال اهللا  

  يعين من حيث اإلعراب فيها إشكال حيث العربية

  مل جند خربها: الطالب

أي نعم اإلشكال أننا مل جند خربها؛ فنقول هذه تامة؛ ما معناها إذا كانت تامة ؟ تكتفي الفاعل طيب  :الشيخ

  )) ؟ إن كان )) إن وجد ذو عسرة طيب .أين جواب الشرط يف (( إن كان ذو عسرة ويش معناها ((

  ...:الطالب

  مجلة وإال مفرد ؟   :الشيخ

  :مجلةالطالب

  ملاذا ارتبطت بالفاء ؟ مجلة . :الشيخ

  ...:الطالب

  ؟خالدال؛ ألا مجلة امسية .طيب ما هي اجلمل اليت جيب أن تقرتن بالفاء إذا وقعت جوابا للشرط  :الشيخ

  ...:الطالب 



   أعد البيت نعم :الشيخ

  امسية طلبية وجبامد ومبا وبقد وبلن وبالتنفيس  : امسية؟الطالب

  "وبما  وبقد  وبلن  وبالتنفيس    اسمية  طلبية  وبجامد    "سبع هي سبع     :الشيخ

)) هذه أيش نوعها مفرد وإال مجلة وإال ؟ هل هي مجلة وإال مفرد  وأن تصدقوا خير لكم كذا؟ طيب قوله: ((

  ))  وأن تصدقوا خير لكم سؤال؛ ((الهذا 

  : مجلةالطالب

  مجلة مكونة من ؟  :الشيخ

  ...:الطالب

  أمحد مكونة من مجلة امسية مكونة من ؟  الال؛ ي :الشيخ

  حرف وفعل ؟: الطالب

  نعم يا عيسى ؟ حرف وفعل ؟ :الشيخ

  وخرب أمن مبتد: الطالب 

   يا عيسى ؟ أبتداملأين وخرب  أمن مبتد :الشيخ 

  من أن والفعل نسبكاملصدر امل: الطالب

  فهد ؟ التقدير ؟ والتقدير يا عيسى ؟ ويش من أن والفعل نسبكاملصدر امل :الشيخ

  تصدقوكم: الطالب

  واا ؟ ويش التقدير؟ وين جياسر )) هذه مجلة شرطية  إن كنتم تعلمون تصدقوكم خري؛ متام.(( :الشيخ 

  ...: الطالب

ذلك مفعول به؛ ما حضرت؟ نعم يا حممد ؟ إن كنتم تعلمون ذلك فافعلوا أو فتصدقوا؛   جواب الشرط :الشيخ

   فوائد اآليات وإال ال اخذناكذا؟ طيب.

   



)) ولكن إذا كان ال يعرف  فلكم رؤوس أموالكم من أخذ أموال الناس ال تصح توبته إال بردها إليه؛ لقوله: ((

يتصدق ا ختلصا منها ال تقرا  صاحبها، أحيانا يسرق اإلنسان من أحد وال يعرفه بعد ذلك فماذا يصنع ؟ نعم

ا؛ فينويها ملن؟ لصاحبها واهللا سبحانه وتعاىل يعلم بذلك؛ مث إن جاء صاحبها مرة من املرات فيخريه، يقول: 

    لك مالك أو أجرك؛ إن قال: أريد مايل؛ فاألجر للمتصدق؛ إن قال: أريد األجر فأجره له قد نوي له .

  ))  ن ذو عسرة فنظرة إلى ميسرةوإن كا مث قال اهللا تعاىل: ((

  ؟...الطالب:

اختالط املالني احملرم واحلالل إن كان على وجه ميكن التمييز بينهما فنعم؛ يعين ميكن التمييز حبيث  الالشيخ:

يكون هذا بر وهذا رز أو ميكن التمييز بأجزاء مثل اختالط دهن بدهن فهذا ميكن ميزه بعضه على بعضه؛ أما إذا 

   ما ميكن فال طريق إىل اجتناب احلرام إال باجتناب الكل.

   )) وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة (قال: (

)) كان املعروف أا من األفعال الناقصة اليت ترفع االسم وتنصب اخلرب؛ وهنا  وإن كان ذو عسرة قوله تعاىل: ((

)) فكيف نعرا؟ نقول: كان هذه تامة؛ وإذا كانت تامة فإا  إن كان ذو عسرة نلتمس اخلرب ال جند خربا ((

  قال ابن مالك يف األلفية :تكتفي مبرفوعها 

  ". .. وذو تمام  ما برفع يكتفي     وما سواء ناقص"                         

مساء الستة أو اخلمسة؛ واجلملة هنا األهذه تامة؛ وعلى هذا كان فعل ماضي وذو فاعل، رفع بالواو ألنه من 

خربه حمذوف؛ فيكف نقدر هذا اخلرب؟ نقدر  أ)) مبتد فنظرة )) (( فنظرة إلى ميسرة شرطية واجلواب قوله: ((

فعليكم وإال فله ؟ أو فالواجب؟ نعم؟ فالواجب عليكم نظر نظرة؛ أو فعليكم نظرة؛ أو فله نظرة، يصلح؛ ألنه إذا  

  كان احلق له جيب علينا أن نعطيه حقه .

     )) قوا خير لكموأن تصد باإلعراب قبل الشرح؛ طيب ((لو نبتديء )) أنا أحب  وأن تصدقوا وقوله: ((

ون التقدير: تصدقكم؛ فيكون )) هذه فعل مضارع دخل عليه أن املصدرية فيحول إىل مصدر؛ ويك تصدقوا ((

إن   )) مجلة شرطية نقول يف إعراا كما سبق يف قوله: (( إن كنتم تعلمون )) ؛ قوله: (( خير لكم خربه (( أمبتد

    )). كنتم مؤمنين

فنظرة إلى  )) بضم السني (( ميسرة)) فيها قراءة: ((  ميسرة يف هذه اآلية ففيها قراءات: يف (( اتأما القراء

)) أي تتصدقوا لكن قدر أدغمت التاء يف  وأن تصدقوا )) فيها قراءة: (( وأن تصدقوا ))؛ وقوله: (( ميسرة

   الصاد.



)) يعين إن وجد ذو عسرة، أي صاحب عسرة ال يستطيع الوفاء؛ فهناك  إن كان ذو عسرةيقول اهللا عزوجل: (( 

ثالثة طرق: إما التجاوز عنه؛ وإما اإلنظار إىل ميسرة؛ وإما الربا؛ الربا حمرم فما الذي بقي ؟ اإلنظار واإلبراء 

اء؛ عفإىل اإل )) فأوجب اهللا اإلنظار وندب فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكماهللا قال: ((  هوكالمها ذكر 

)) نظرة مبعىن إنظار يعين عليكم أن تنظروا إىل مىت؟ إىل ميسرة؛ فنظرة إلى ميسرة أوجب اإلنظار يف قوله: (( 

ا؛ فيقال يفرق بني امليسرة ليست معلومة، ليست معلومة قد يوسر بسنة قد يوسر بسنتني بثالث، قد ال يوسر أبد

أن ذلك خص فقري وقلت: إىل ميسرة فاملعروف عند أهل أكثر العلم ؛ فلو بعت شيئا على ش ستدامةاالبتداء واال

ليس بصحيح؛ ملاذا؟ ألنه جمهول، جمهول؛ والنيب صلى اهللا عليه وسلم ى عن بيع الغرر؛ لكن لو أنك بعت عليه 

ا مل إن مل خترت الفسخ إن اخرتت الفسخ فال بأس؛ لكن إذإال فالواجب أيش؟ إنظاره إىل ميسرة  مث تبني إعساره

خترت الفسخ فالواجب اإلنظار؛ على أن القول الراجح أنك إذا بعته إىل ميسرة فإن البيع صحيح والتأجيل صحيح 

ألن هذا مقتضى العقد؛ فإن من باع على شخص يعلم أنه معسر فمقتضى العقد أيش؟ أن ينظره؛ ألنه يعرف أنه 

اهللا؛ ا عندي شيء لكن أشرتيه منك حىت يغنيين يطالبه اآلن؛ فلو قال: أنا أشرتيه منك واهللا مما ميكن أن 

أن رجال قدم له بز من الشام الصحة؛ وقد ورد يف هذا حديث عن عائشة رضي اهللا عنها: (  هذا فالصواب يف

فقالت له عائشة رضي اهللا عنها للنبي عليه الصالة والسالم: إن فالنا قدم له بز من الشام فلو أرسلت إليه 

  ) فهذا يدل على أن مثل هذا جائز؛ على كل حال هذا إن شاء اهللا يأيت يف الفوائد .لتشتري ثوبين إلى ميسرة 

)) يعين إن وجد ذو عسرة، أي صاحب العسرة ال يستطيع الوفاء؛  ذو عسرةإن كان  يقول اهللا عزوجل: ((  

فهناك ثالثة طرق: إما التجاوز عنه؛ وإما اإلنظار إىل ميسرة؛ وإما الربا؛ الربا حمرم فما الذي بقي ؟ اإلنظار 

ظار وندب إىل )) فأوجب اهللا اإلن فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم واإلبراء وكالمها ذكر اهللا قال: ((

)) نظرة مبعىن اإلنظار يعين عليكم أن تنظروا إىل مىت؟ إىل  فنظرة إلى ميسرة اإلعطاء؛ أوجب اإلنظار يف قوله: ((

ميسرة؛ امليسرة ليست معلومة، ليست معلومة قد يوسر بسنة قد يوسر بسنتني بثالث، قد ال يوسر أبدا؛ فيقال 

؛ فلو بعت شيئا على شخص فقري وقلت: إىل ميسرة فاملعروف عند أهل أكثر  ستدامةيفرق بني االبتداء واال

فالواجب أيش؟ إنظاره إىل ميسرة إن مل خترت الفسخ إن اخرتت الفسخ فال بأس؛ لكن إذا مل خترت  . ..العلم 

حيح ألن الفسخ فالواجب اإلنظار؛ على أن القول الراجح أنك إذا بعته إىل ميسرة فإن البيع صحيح والتأجيل ص

هذا مقتضى العقد؛ فإن من باع على شخص يعلم أنه معسر فمقتضى العقد أيش؟ أن ينظره؛ ألنه ما يعرف أنه 

يطالبه اآلن؛ فلو قال: أنا أشرتيه منك واهللا ما عندي شيء لكن أشرتيه منك حىت يغنيين اهللا؛ فالصواب فيها 

أن رجال قدم له بز من الشام فقالت له عائشة  الصحة؛ وقد ورد يف هذا حديث عن عائشة رضي اهللا عنها: (



رضي اهللا عنها للنبي عليه الصالة والسالم: إن فالنا قدم له بز من الشام فلو أرسلت إليه لتشتري ثوبين 

  ) فهذا يدل على أن مثل هذا جائز؛ على كل حال هذا إن شاء اهللا يأيت يف الفوائد . إلى ميسرة

    )) ويف قراءة:  وأن تصدقوا )) بالضم؛ (( ميسرة )) ويف قراءة: (( سرةإن كان ذو عسرة فنظرة إلى مي ((

))؛ أوجب اهللا تعاىل اإلنظار؛ إنظار من كان معسرا؛ عكس ما كانوا يفعلون يف اجلاهلية أن  وأن تصدقوا ((

)) وإن كانت  ميسرةإلى  )) وقوله: (( فنظرة إلى ميسرة املعسر يزاد عليه يف الدين أو يلزم بالتسديد؛ فقال: ((

جمهولة لكن هذا هو الواقع؛ ألنه مادام معسرا فسبب اإلنظار موجود أو فسبب وجوب اإلنظار موجود فال جيوز 

   مطالبته وال طلب الدين منه.

)) مباذا؟ قيل: باإلنظار؛ ولكن فيه نظر؛ وقيل:  اتصدقو )) (( وأن تصدقوا خير لكم مث قال اهللا تعاىل: ((

)) مباذا ؟ بإبراء املدين  أن تصدقوا أن تعفوا عن الدين خري لكم؛ وهذا هو الصحيح؛ يكون معىن (( باإلبراء يعين

من دينه خري لكم من إنظاره؛ ألنك إذا أبرأمتوه برئت ذمته وإذا أنظرمتوه فذمته مشغولة؛ لكنه أمهل حىت يوسر؛ 

وهو إبراء ذمة املدين؛ فإبراء  ها للسبب الذي ذكرناومعلوم أن األول أوىل وأرفق باملدين وهو اإلبراء؛ وإمنا كان خري 

  ذمته حىت يبقى سليما من الدين خري من إنظاره مع بقاء الدين .

)) هذه اجلملة شرطية مستقلة يراد ا احلث، يراد ا احلث؛ وقلت مستقلة ألا ال  إن كنتم تعلمون مث قال: ((

توصل مبا قبلها؛ ألا لو وصلت مبا قبلها ألوهم معىن فاسدا؛ أوهم أن التصدق خري لنا إن كنا نعلم فإن مل نكن 

)) يعين إن كنتم من  كنتم تعلمون  إن نعلم فليس خريا لنا؛ والشك أن ها معىن فاسد ال يراد باآلية لكن املعىن ((

ذوي العلم فافعلوا أي أيش؟ تصدقوا؛ واملراد باجلملة هنا أيش؟ احلث واإلغراء؛ ألن كل ذي علم عاقل فالبد أن 

    خيتار ما هو خري، فالبد أن يكون خيتار ما هو خري.

ده إنظار املعسر؛ وهذا رمحة يف هذه اآلية فوائد منها: ثبوت رمحة اهللا عزوجل؛ وجه ذلك: أنه أوجب على عبا

  مبن؟ باملعسر؛ ففيه إثبات رمحة اهللا عزوجل اليت منها أنه ألزم من له الدين أن ينظر املعسر .

ومنها: حكمة اهللا عزوجل يف انقسام الناس إىل موسر ومعسر؛ من املوسر يف هذه اآلية ؟ الدائن؛ واملعسر املدين؛ 

أ الشيوعيون الذي يريدون أن يم أمور العباد إال ا أبدا؛ ولذلك بدوحكمة اهللا عزوجل هذه ال ميكن أن تستق

ألم عرفوا ألنه ال ميكن أن يصلح العباد إال هذا اآلن الناس بدءوا يرتاجعون اآلن، بدءوا يرتاجعون  وايساو 

رفعنا أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا و  االختالف قال اهللا عزوجل: ((

)) لو ال هذا الرفع هل ميكن أن يسخر لنا أحد  بعضهم فوق بعضهم درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا

ما  ... يقول يعمل لنا ما نريد؟ أبدا؛ جتيء العامل تقول له تعال عندي واعمل وأنا أعطيك فلوس ويش يقول ؟



تجارة وأعطيك كذا وكذا؛ ويش يقول؟ الأنا بعامل أنت الذي تعمل عندي نعم؟ جتد التاجر تقول مثال أورد يل 

من وشرعه وهكذا؛ ال ميكن إصالح اخللق إال مبا تقتضيه حكمة اهللا عزوجل  أنت ورديقول الذي عندك عندي. .

  التفاوت بينهم، هذا معسر وهذا فقري وهذا موسر حىت يتبني بذلك حكمة اهللا عزوجل وتقوم أحوال العباد .

  )) . فنظرة ((  ب إنظار املعسر يعين إمهاله؛ وجوب إنظار املعسر؛ لقوله:ومن فوائد اآلية الكرمية: وجو 

يسرة؛ املبل إىل وال إىل سنة وجوب إنظاره إىل امليسرة ال إىل شهر وإال إىل أسبوع  فوائد اآلية :ومنها أي من 

  طيب وإن طالت مدة امليسرة ؟ وإن طالت نعم.

دا وعدما؛ كيف ذلك؟ ألنه ملا كان وجوب اإلنظار معلال ومن فوائد اآلية: أن احلكم يدور مع علته وجو 

باإلعسار صار مستمرا إىل أن تزول العلة وهي العسرة حىت جيوز مطالبته؛ ويف عكس ذلك كما قال النيب صلى 

لو ) الغين حيرم عليه املماطلة والدائن حترم عليه املطالبة إذا كان املدين معسرا؛  مطل الغني ظلم اهللا عليه وسلم: (

أن الناس مشوا على تقوى اهللا عزوجل يف هذا الباب لسلمت أحوال الناس من املشاكل؛ لكن جند الغين مياطل 

الدراهم عنده يف الدرج أو يف الصندوق يعطيه صاحب احلق يقول: اقضين حقي يقول: بكرة؛ جييئهم بكرة يقول 

)؛ وجند أولئك القوم األشحاء  الغني ظلم مطل بعد بكرة وهكذا؛ مع أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم يقول: (

ذوي الطمع ال ينظرون املعسر وال يرمحوم؛ يقول أعطين وإال فاحلبس؛ وحيبس فعال وإن كان ال جيوز حبسه إذا 

ر الدائن؛ ملاذا؟ ألن ز أحل عليه يف الطلب وهو معسر، يع ر الدائن إذاز نه معسر، ال جيوز أن حيبس؛ بل يعتيقنا أ

   ير عند أهل العلم واجب يف كل معصية ال حد فيها وال كفارة  نعم .ز إلعسار معصية؛ والتعطلبه مع ا

)) اإلبراء سنة  وأن تصدقوا خير لكم لقوله: (( اآلية الكرمية: فضيلة اإلبراء، فضيلة اإلبراء من الدين؛ ئداومن فو 

)) أليس كذلك ؟ بلى؛  ا خير لكموأن تصدقو  و اإلنظار واجب؛ وهنا السنة أفضل من الواجب بنص القرآن ((

السنة اآلن أفضل من الواجب بنص القرآن؛ وحينئذ يرد علينا إشكال وهو كيف جنمع بني مدلول القرآن الكرمي 

ما تقرب إلى عبدي بشيء إلى أحب إلي مما  اهللا سبحانه وتعاىل يف احلديث القدسي: ( ههنا وبني قول

أفضل من النوافل أليس كذلك؟ وهذا الشك فيه أن الفرائض أفضل ) فهذا يقتضي أن الفرائض  افترضته عليه

يف صالة نافلة خاشعا  همن النوافل وإن كان اجلهلة منا والسفهاء يعتنون بالنوافل أكثر مما يعتنون بالفرائض؛ جتد

شيئا نسيه يتدبر ما يقول وما يفعل ويف صالة الفريضة على العكس ينظر إىل الساعة تارة وإىل القدم تارة ويذكر 

فيخرج القلم يكتب يف راحته حىت ال ينسى؛ ويف النفل جتده خاشعا متدبرا ما يقوله ويفعل وهذا الشك أنه من 

جهلنا وإال فالعناية بالفرائض أوىل من العناية بالنوافل؛ املهم كيف جنمع بني مدلول هذه اآلية الكرمية وبني ما دل 

ينهما هو أنه إذا كان النفل شامال للواجب، شامال للواجب يعين عليه احلديث القدسي ؟ اجلواب أن اجلمع ب



يتضمن الواجب فهو أفضل؛ ألنه صار واجبا وزيادة، صار واجبا وزيادة عرفتم ؟ طيب اإلبراء يتضمن اإلنظار 

ى وإال ال؟ أي نعم فيه إنظار وزيادة أليس كذلك ؟ فيه إنظار وزيادة؛ إذا فنقول إمنا كان أفضل ألنه مشتمل عل

الواجب وزيادة؛ ونظري ذلك ما قاله بعض العلماء: الوضوء ثالثا سنة والوضوء مرة واجب؛ والثالث أفضل من 

الواجب؛ كيف الثالث أفضل من الواجب وهي سنة والواجب فريضة ؟ اجلواب: ألن هذه السنة متضمنة 

داء أفضل من الرد؛ لقول النيب عليه للواجب؛ فهي واجب وزيادة؛ قالوا أيضا: ابتداء السالم سنة ورده فرض واالبت

ما تقرب إلى عبدي بشيء أحب  واحلديث: (؟ ؛ كيف هذا) خيرهما الذي يبدأ بالسالم الصالة والسالم: (

) قالوا نعم؛ ألن هذا الرد مبين على االبتداء؛ فصار االبتداء مشروعا لذاته ولغريه؛ لوال  إلي مما افترضته عليه

؛ فهو سالم ذاتافلما كان الرد مبنيا على االبتداء صار االبتداء هنا أفضل ألنه صار سببا و االبتداء ما حصل الرد؛ 

  ابتدائي وسبب لواجب فأعطي فضيلة الواجب ألنه سببه وفضيلة االبتداء ألنه االبتداء؛ عرفتم؟ طيب.

يقتضي تفاضل  )) وتفاضل األعمال خير لكم ؛ كيف ؟ لقوله: ((من فوائد اآلية الكرمية: تفاضل األعمال

    العامل؛ وان العاملني بعضهم أفضل من بعض وهذا أمر معلوم بالضرورة الشرعية والعقلية أن العمال خيتلفون

)) وإال  مهفي سبيل اهللا بأموالهم وأنفس ال يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون ((

من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا ال يستوي منكم من أنفق  يستوون ؟ ال يستوون؛ ((

  )). من بعد وقاتلوا وكال وعد اهللا الحسنى

على ذلك عندنا اآلن نأخذ من اآلية الكرمية تفاضل األعمال يتفرع عليه: تفاضل العامل؛ يتفرع على  يتفرع

ذلك: تفاضل اإلميان، تفاضل اإلميان؛ كيف ذلك؟ ألن األعمال من اإلميان عند أهل السنة واجلماعة؛ فإذا 

   ن اإلميان يزيد وينقص .تفاضلت لزم من ذلك تفاضل اإلميان؛ وهلذا كان مذهب أهل السنة واجلماعة أ

  )) . إن كنتم تعلمون ومن فوائد اآلية الكرمية: فضيلة العلم؛ وأن العلم يهدي صاحبه إىل اخلري؛ لقوله: ((

هل يستفاد من اآلية الكرمية: أن إبراء الغرمي جيزئه من الزكاة ؟ انتبهوا يعين مثال إنسان عليه مائة  زكاة يطلب 

  وقال أبرأت هذا املسكني هذا الفقري أبرأت عن زكايت هل جتزئه أو ال؟ نشوف من اآلية؛ شخصا فقريا مائة

هل تقولون إن اآلية تدل على إجزاء إبراء الفقري عن الزكاة ؟ لو قال قائل نعم اآلية تدل على أنه جيزئ ألن اهللا 

ان اإلبراء صدقة وأبرأت الفقري )) فإذا ك إنما الصدقات للفقراء والمساكين . . مسى اإلبراء صدقة وقال: ((

فقد أديت الزكاة؛ ولكن الصحيح أنه ال جيزئ، الصحيح من أقوال أهل العلم أنه ال جيزئ؛ كيف ؟ ألن اهللا 

يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من األرض وال تيمموا  عزوجل قال: ((

)) وجعل الدين زكاة للعني هذا من تيمم اخلبيث  أن تغمضوا فيهالخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إال 



رديء ما هو احلرام؛ أليس كذلك ؟ ألن العني ملك قائم بيد املالك الإلخراجه عن الطيب؛ واملراد باخلبيث هنا 

اء عسار وإال زواله ؟ األصل بقوالدين الذي على املعسر مال تالف؛ ألن األصل بقاء اإل ؛يتصرف فيه كيف يشاء

اإلعسار؛ وحينئذ يكون هذا الدين مبنزلة املال التالف؛ فال يصح أن جيعل هذا املال التالف زكاة عن العني؛ وهلذا 

قال شيخ اإلسالم رمحه اهللا: إن هذا ال جيزئ بال نزاع، بال نزاع ال جيزئ؛ ولو قلنا جيزئ لكان كل إنسان له غرماء 

لكة اليت ال يرجى الزكاة فتبقى األموال عنده والديون التالفة اهلا ال يستطيعون الوفاء يقول أبرأت ونويتها من

 كحولسازكاة هذا ال ميكن؛ وهلذا لو خريت شخصا وقلت: أنا أعطيك عشرة رياالت أو  يحصوهلا تقول ه

عشرة  كن: أنا أعطيعشرة ؟ اهللا يهديكم تأملوا ؟ قلت إلنسا على إنسان فقري بالعشرة؛ ويش خيتار؟ تعطيين

على إنسان فقري ويش يأخذ ؟ العشرة ؟ وال يرتدد؟ نعم؛ وال يرتدد؛ إذا صارت العشرة  كحولارياالت نقدا وإال 

بالنسبة للدين من باب الطيب وذاك من باب الرديء؛ لو أردت أن تعطي شخصا شاة مسينة صحيحة وتعطيه 

جيوز إبراء الفقري واحتساب ذلك من الزكاة؛ نعم  شاة هزيلة مريضة؛ أيهما خيتار؟ األول؛ هذا نفس الشيء؛ إذا ال

لو فرض أنه سيجعلها زكاة عن دين، زكاة عن دين؛ إذا قلنا بوجوب الزكاة يف الدين فهذا رمبا نقول إن هذا 

    صحيح؛ ألن هذا الدين الذي أبرأه صار من جنس املال الذي زكيت به عنه.

ثم توفى كل  )) (( ترجعون فيه إلى اهللا )) ويف قراءة: (( إلى اهللا واتقوا يوما ترجعون فيه مث قال اهللا تعاىل: ((

  )) . نفس ما كسبت وهم ال يظلمون

)) هنا ليس ظرفا؛ ألن الفعل واقع عليها ال فيها؛ والظرف يكون الفعل واقعا فيه ال عليه؛ فاليوم  يوما قوله: ((

ثم  رة؛ واجلمل بعد النكرات صفات؛ وقوله: (()) صفة ليوم؛ ألنه نك ترجعون متقى فهو مفعول به؛ ومجلة: ((

))  وهم ال يظلمون )) يعين يوم ترجعون فيه وتوفون فيه ما كسبتم؛ وقوله: (( ترجعون )) معطوف على (( توفى

   مجلة استئنافية؛ وحيتمل أن تكون مجلة حالية لكن األول أظهر.

بعد أن ذكر كثريا من أنواع املعامالت والربا حذر من هذا اليوم الذي يرجع فيه اخلالئق إىل اهللا  اهللا عزوجل يقول

مة؛ ا)) وهو يوم القي ترجعون فيه إلى اهللا (( عزوجل؛ وهذا اليوم نكره للتعظيم ومل يبينه إال بوصفه وهو قوله: 

حد بظلم فإنه يف هذا اليوم الذي حنن حمتاجون فيه أمرنا باتقائه حىت ال نعتدي على أحد؛ ألننا إذا اعتدينا على أ

  للثواب سوف يأخذ املظلوم من ثوابنا.

توفى كل  )) أي تعطى؛ والتوفية مبعىن االستيفاء وهو أخذ احلق ممن هو عليه؛ فـ(( ثم توفى كل نفس وقوله: ((

   لها صاحلا أوم)) أي تعطى ثواا وأجرها املكتوب هلا إن كان ع نفس

  



)) أي تعطى ثواا وأجرها املكتوب هلا إن كان عملها صاحلا  توفى كل نفس وهو أخذ احلق ممن هو عليه؛ فـ((

  أو إن كان علمها سيئا تعطى العقاب على عمله.

)) الكسب هو ما عمله اإلنسان أو ما حصل له بعمل، ما حصل له بعمل يسمى كسبا؛  ما كسبت وقوله: ((

إن أفضل ما أكلتم  وحصل له الربح نقول هذا كسب؛ وقال النيب عليه الصالة والسالم: (لو أن اإلنسان اجتر 
  ) . من كسبكم وإن أوالدكم من كسبكم

كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه  )) الظلم يف األصل النقص؛ ومنه قوله تعاىل: (( وهم ال يظلمون ((
ل مبعىن أعم؛ فصار الظلم يكون بالنقص وبالزيادة؛ بالنقص )) يعين مل تنقص هذا يف األصل ولكنه استعم شيئا

من العمل الصاحل وبالزيادة من العمل السيئ يعين أن اإلنسان ال ينقص من حسناته وال يزاد يف سيئاته كما قال 

)) بزيادة  ظلما )) (( ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فال يخاف ظلما وال هضما اهللا تعاىل: ((

  @ )) بنقص احلسنات.  وال هضما السيئات ((

واتقوا يوما ترجعون فيه إلى  مة؛ لقوله تعاىل: ((االذي هو يوم القي يف هذه اآلية الكرمية: وجوب اتقاء هذا اليوم
  فعل أوامر اهللا واجتناب نواهيه .ب)) ؛ لكن مباذا نتقيه؟ نتقيه  اهللا

 وجه العبادة فإا تضاف إىل غريومن فوائد اآلية الكرمية: أن التقوى قد تضاف لغري اهللا؛ لكن إذا مل تكن على 

     ))  واتقوا اهللا لعلكم ترحمون اهللا؛ فيقال اتق فالنا اتق كذا؛ وهذا يف القرآن السنة كثري قال اهللا تعاىل: ((

تذلل وخضوع؛ عبادة و رق بني تقويني؛ التقوى األوىل تقوى )) لكن ف واتقوا النار التي أعدت للكافرين ((

    والثاين تقوى وقاية فقط يأخذ ما يتقي به عذاب هذا اليوم أو عذاب النار؛ وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم: 

؛ لكن هذه ) فأضاف التقوى هنا إىل الدعوة؛ واشتهر بني الناس اتق شر من أحسنت إليهاتق دعوة المظلوم  (

  تقوى املضافة إىل املخلوق ليست تقوى العبادة اخلاصة باهللا عزوجل .ال

  )) . ترجعون إلى اهللا ومن فوائد اآلية الكرمية: إثبات البعث؛ لقوله: ((

ومن فوائدها: أن مرجع اخلالئق كله إىل اهللا حكما وتقديرا وجزاء؛ فاملرجع كله إىل اهللا سبحانه وتعاىل كما قال 

  )) لكل شيء . ربك المنتهىوأن إلى  تعاىل: ((

ومن فوائد اآلية الكرمية: إثبات قدرة اهللا عزوجل؛ وذلك بالبعث؛ فإن اهللا تعاىل يبعث اخلالئق بعد أن كانوا رميما 

  وترابا .

)) ألن األمر بالتقوى لو كان اإلنسان جمبورا لكان من  واتقوا يوما ((قبلها ومن فوائدها: الرد على اجلربية؛ 

   يطاق؛ أليس كذلك ؟ نعم تكليف ما ال



))  ثم توفى كل نفس ما كسبت مة إال عمله؛ لقوله: ((اومن فوائد اآلية الكرمية: أن اإلنسان ال يوىف يوم القي

لو عملت عمال صاحلا لشخص أنك واستدل به بعض العلماء على أنه ال جيوز إهداء القرب من اإلنسان يعين 

)) ال ما كسب غريه، وما   توفى كل نفس ما كسبت ؛ ألن اهللا قال: ((معني فإن ذلك ال ينفعه وال يستفيد منه

كسب غريه فهو له؛ فلو أن اإلنسان عمل عمال صاحلا يريد أن يكون ألبيه ال األب ال؛ يريد أن يكون ألخيه أو 

ثبت  عمه أو خاله أو صديقه فإن ذلك ال ينفع؛ واستثين من ذلك األوالد قالوا ألن األوالد من الكسب؛ وألنه

 في قصة المرأة التي قالت: إن أباها ال يثبت الراحلة أفأحج عنه ؟ قال: ( عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
قالوا وهذا ألن  )  إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال: نعم( ويف األخرى  ) نعم

مسلما  له األوالد من الكسب فأجزأ العمل الصاحل منهم عن آبائهم وأمهام ؛ وأما الدعاء للغري إذا كان املدعو

والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا  بإمجاع املسلمني، بالنص واإلمجاع؛ النص: (( به فإنه ينتفع
 يذكر اهللا ذلك عنهم إال وهم أي املدعو هلم ينتفعون به؛ وأما اإلمجاع )) وملوإلخواننا الذين سبقونا باإليمان 

فإن املسلمني كلهم يصلون على األموات ويقولون يف الصالة أيش؟ اللهم اغفر له وارمحه؛ فهم جممعون على أنه 

  ينتفع بذلك .

إلمام أمحد يف هذه وهذه املسألة فيها خالف بني أهل العلم خالف طويل وعريض؛ والراجح ما ذهب إليه ا

عمل الصاحل ملن شاء من املسلمني إال ما كان فريضة؛ فإنه ال جيوز أن جيعله الاملسألة؛ أنه جيوز لإلنسان أن يعمل 

لغريه؛ ألنه مفروض عليه هو بنفسه؛ فلو توضأ اإلنسان لصالة والظهر ونوى أن يكون الوضوء ألبيه فإن ذلك ال 

أن تعمل تنوي بها؛ ؤ داهدى ألحد والنوافل جيوز إنت فرضا؛ فالفرائض ال وض عليك أجيوز وال يصح؛ ألنه مفر 

بعملك هذه النافلة أا لفالن؛ ولكن هل هذا أمر مطلوب ومشروع أن يفعله اإلنسان؟ أم هو من األمر اجلائز 

وإمنا نقول هو من الذي ال نقول إنه بدعة ولكن ال حنبذه؟ الثاين فنحن ال نقول إنه مشروع وال نقول إنه بدعة 

األمر اجلائز والدعاء أفضل منه، الدعاء أفضل منه؛ الدليل على أن الدعاء أفضل من العمل: أن الرسول صلى اهللا 

إذا مات اإلنسان انقطع عمله إال من ثالثة: إال من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو  عليه وسلم قال: (
يتصدق أو يصوم أو ما أشبه ذلك؛ وإرشاد النيب عليه الصالة  )؛ ومل يقل: يصلي له أو ولد صالح يدعو له

   والسالم إىل الدعاء خاصة دليل على أنه أفضل وهو كذلك .

)) من العموم؛ لو قال قائل:  كل نفس أن الصغري يكتب له الثواب؛ تؤخذ من أين؟ ((ومن فوائد اآلية الكرمية: 

ي نعم نقول أوال أن السنة جاءت برفع القلم عنه؛ وأيضا )) ؟ أ ال يظلمون ويكتب عليه العقاب ؟ نقول: ((

  ذلك ظلم .يف  )) والصيب لو عوقب لكان  وهم ال يظلمون قال: ((



اهللا  ال يكلف ؛ ألن اهللا قال: (( ...لكن لو قال قائل: إن سيئات الصيب ال تدخل هنا؛ بل وال سيئات ال 
))؛ والسيئة  ما كسبت )) ففرق بني العمل الصاحل فقال: (( نفسا إال وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت

سبت؛ نقول ما يصح هذا ال تكا )) هنا أخرجت   كسبت ))؛ لو قال قائل: إن (( عليها ما اكتسبت قال: ((

والذين ظلموا من هؤالء سيصيبهم سيئات ما كسبوا  )) (( سيصيبهم ما كسبوا قال: ((تعاىل يصح؛ ألن اهللا 
)) فجعل السيئات كسبا، جعل السيئات كسبا؛ لكن فائدا يف آيات البقرة قيل: إن فائدا  ينوما هم بمعجز 

لفظية يعين من أجل تنويع اللفظ كسب واكتسب؛ يعين لو كانت اآلية: هلا ما كسبت وعليها ما كسبت صار 

ختلفا يف اللفظ؛ وقيل: )) واملعىن واحد لكن ا لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت (( فيها شيء من القلق؛ لكن 

بل بينهما فرق وذلك ألن الكسب قد يكون من فعل اإلنسان وقد يكون من فعل غريه؛ فلو وهب لك هبة فهي  

كسب؛ أما االكتساب فهو ما عاجل اإلنسان الوصول إليه؛ ويكون ما يكتب عليه إال ما فعله مباشرة دون ما 

وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها ال يحمل منه  وال تزر حصل من غريه؛ وهلذا قال اهللا تعاىل: ((
  )) . شيء ولو كان ذا قربى

؛ قال: نعم؛ قال: إمثك علي؛ يا فالن أنت سرقت؟ قال: نعم؛ لو قال قائل لقريبه: يا فالن أنت شربت اخلمر

باهللا ؟ قال:  قال: إمثك علي؛ يا فالن أنت فعلت الفاحشة؟ قال نعم؛ قال: إمثك علي؛ يا فالن أنت أشركت

حيمل إمث الثاين ؟ أبدا وال واحدا منهم؛ الشرك وما دونه ما  هؤالء إمثك علي؛ طيب املهم هل أحد من نعم: قال:

وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من  يلحق قال اهللا تعاىل: ((
   @  نعمامحد ؟ ايش )) . خطاياهم من شيء وإنهم لكاذبون

   ؟ ...:الطالب

يقول املعىن انقطع عمله الذي هو عمله؛ وهلذا أضافه إىل نفسه؛ ومل يقل: انقطع العمل عنه؛ لو كان : الشيخ

لفظ احلديث انقطع العمل عنه ما يصله أي عمل؛ لكن الرسول صلى اهللا عليه وسلم أخرب أن عمله هو نفسه 

   ينقطع إال من ثالثة .

  عرف املناسك وعرف احلج الصحيح فهل حيج عنه ؟ مث وهو عامي جاهل  حج:الطالب

  يعين شاك يف أداء الفريضة ؟: الشيخ

  : شاك هل أدى احلج على الوجه الصحيحالطالب

بالفريضة فالظاهر هنا أننا نرجح أن حنج عنه؛ أما إذا كان يريد أن حيج عنه  إذا كان يظن أنه قد أخل :الشيخ

  وهو يعرف أنه قد أدى الفريضة على وجه له على وجه األكمل حسب االستطاعة فنقول: إن الدعاء أفضل؛ 



   واهللا العوام إذا وفقوا برجل عامل صاحل انتفعوا .

   اهللا تعاىل:  هقولعموم اب إال ما ورد فيه الدليل ويستدلون ببعض أهل العلم يقول: إن ال يكتب الثو : الطالب

من أحدث في أمرنا ما ليس منه  ولقول النيب صلى اهللا عليه وسلم: ( )) وأن ليس لإلنسان إال ما سعى(( 
  رد ليس من الدين . . .؟ي) يقول ما ورد يفعل وما مل  فهو رد

)) فصحيح، ما له إال ما سعى، فسعي غريه ليس له؛ لكن  سعىوأن ليس لإلنسان إال ما  (( أما األول: الشيخ

ميكن سعي غريه يؤخذ منه وتعطى إياه؛ لكن إذا أعطاك فال مانع كما ما إذا أراد الغري أن جيعله له يعين مبعىن أنه 

على ما ورد فيقال  قتصاراال لو قلت: ليس لك إال ما متلك من املال؛ وجاء إنسان وأعطاك من ماله؛ وأيضا أما

قيد ا؛ لكن قضايا أعيان تالذي وردت قضايا أعيان؛ لو كانت أقواال من الرسول صلى اهللا عليه وسلم قلنا نعم ن

جاءوا الرسول فعل كذا قلنا نعم جيزئ؛ وهذا مما يدل على أن العمل الصاحل للغري جيزئ يف الواقع؛ ألننا ما ندري 

ليت ركعتني ألمي أو  أليب أو ألخي ما ندري ويش يكون اجلواب؛ أما لو كان وقال يا رسول اهللا صرجل لو جاء 

ألقوال بأن قال: من تصدق ألبيه أو أمه أو ألخيه وما أشبه ذلك لقلنا إن هذا قول ونقتصر عليه؛ أما أناس 

ن أن العمل فاجلواب املتوقع الذي نظ يسألوننا فما ندري لو جاء مثال ألف واحد يسأل كل واحد يسأل عن

) هذا نعم ما عمل عمال ليس عليه أمر  من عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو رد الرسول سيقول نعم؛ أما من (

اهللا ورسوله، هذا عمل عمال عليه أمر اهللا ورسوله أخلص هللا واتبع رسول اهللا لكن أراد أن ينفع به شخصا 

   مسلما.

  الصالة ؟: الطالب

  صالة أيش؟ : الشيخ 

  ؟ . . .قيام الليلمثل : الطالب

هو إما أن يكون نيابة أو إهداء؛ إهداء ما فيه مانع ؛ يصلي له ؟ نعم نعم يصلي ويقول: اللهم إين : شف الشيخ

  نويت هلذه الصالة أليب ثواا أليب؛ أما أن يقول ألبيه من بفراشك وأنا أصلي عنك من باب الوكالة ال ما يصلح .

  ...؟:الطالب

مبين على أنه عبادة ما هو دعاء؛ وهلذا لو أنك ذهبت قلت: لبيك اللهم لبيك وطفت  أيه لكن هل هو: الشيخ

ومل تتكلم بأي دعوة، وسعيت ومل تتكلم بأي دعوة  وكل األشياء فعلت الذكر دون الدعاء جيزئ احلج وإال ما 

  جيزئ؟ جيزئ نعم .

  ...؟:الطالب



بالشيء فيقع؛ والتقدير  أعم يعين إن اهللا عزوجل حيكمعم، احلكم أال إن الرجوع إىل اهللا عزوجل؛ احلكم : الشيخ

   سابق.ال يف األزل

  ...؟:الطالب

ما يستقيم هذا، ال ما يستقيم؛ الشك إن الدعاء عبادة ألن اإلنسان إذا رفع يديه إىل اهللا يسأله فهذا : الشيخ

   العبادة نعم . منتعبد وتذلل؛ لكن عندما يطلق الدعاء فاملراد به دعاء املسألة عندما يطلق؛ لكن دعاء املسألة 

  ...؟:الطالب

النوع من الطعام يف العادة؛ فهم إذا قدموه فهم هكذا  هذه بعض العامة إذا صار امليت يشتهي هذا:الشيخ

؛ ألم يظنون واهللا أعلم ه لفالن؛ هذا الشك أا من البدع، هذا من البدعثواباجعل : اللهم ونيقولبأيديهم عليه 

الظهر  إنه مادام حيبه يريد يأكله؛ إذا كان مثال جريش وحلم وحيب اجلريش واللحم وقال: اللهم ثوابه له إنه جييء 

  ؛ جريش وحلم ؛ أنا أشوف الناس العامة

  ...؟:الطالب

صدقة   ...لكن لو قالوا حنن نريد نفعل ألن ا على أصلها مل ترد عن السلفواهللا ؛ هم ما فيه شك أ: الشيخ

)  اإلنسان إذا أنفق على نفسه فهو صدقة وعلى زوجته فهو صدقة (  كما قال الرسول صلى اهللا عليه وسلم:

هذا الباب؛ أي نقول هذا ثواب له؛ لكن ما ينبغي أن يفتح هذا الباب، ما يفتح هذا الباب أمام العامة نريد من 

  @  العامة . ... ما توصي قال عيايلى غريه يف هذه املسألة؛ إذا قال أبدا؛ اآلن بعض الناس يعتمد عل

ا سبق من مم أننا انتهينا من كل شيء)) أظن يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه  ((

  املناقشة والفوائد ؟ نعم .

اخللق؛ وأقصر آية يف كتاب اهللا  بنيهذه اآلية الكرمية أطول آية يف كتاب اهللا، وهي كما تشاهدون يف املعامالت 

)) ألا ستة أحرف نعم؟ مخسة؛ نعم؛ ال احلروف اهلجائية هذه أظن فيها أقصر من طه، ن؛ لكن  ثم نظر ؟ ((

))؛ وأمجع آية للحروف  ثم نظر )) إذا أطول آية آية الدين وأقصر آية (( ثم نظراحلروف غري اهلجائية (( نريد 

  اهلجائية؛اهلجائية كلها آيتان يف القرآن فقط، آيتان يف القرآن مجعتا مجيع احلروف 

  ...))محمد رسول اهللا((  :الطالب

)) هذه مجعت مجيع احلروف اهلجائية نعم  محمد رسول اهللا والذين معه . . . نعم هذه واحدة؛ ((:الشيخ 

)) هذه فيها مجيع احلروف اهلجائية؛  من بعد الغم أمنة نعاسا )) يف آل عمران (( ثم أنزل عليكمالثانية ؟ (( 

  لكن اآلية اليت معنا مع طوهلا ال تشتمل على مجيع احلروف اهلجائية .



)) سبق لنا أن تفسري احلكم بالنداء يدل على العناية يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين  يقول اهللا عزوجل: ((

وسبق لنا أيضا أنه إذا وجه اخلطاب للمؤمنني فإن فيها فوائد؛  ؛ به؛ ألن النداء للتنبيه وال ينبه إىل على شيء هام

   أوال: اإلغراء واحلث .

َنُكْم َكاِتبٌ  قال اهللا تعاىل: ((  يَا َأيـَها الِذيَن آَمُنوا ِإَذا َتَدايـَْنُتْم ِبَدْيٍن ِإَلى َأَجٍل ُمَسمى فَاْكتُُبوُه َوْلَيْكُتْب بـَيـْ
َال يـَْبَخْس ِتٌب َأْن َيْكُتَب َكَما َعلَمُه اللُه فـَْلَيْكُتْب َوْلُيْمِلِل الِذي َعَلْيِه اْلَحق َوْلَيتِق اللَه رَبُه وَ بِاْلَعْدِل َوَال يَْأَب َكا

ْلُيْمِلْل َولِيُه بِاْلَعْدِل ِمْنُه َشْيًئا فَِإْن َكاَن الِذي َعَلْيِه اْلَحق َسِفيًها َأْو َضِعيًفا َأْو َال َيْسَتِطيُع َأْن يُِمل ُهَو فَـ 
الشَهَداِء َأْن َتِضل َواْسَتْشِهُدوا َشِهيَدْيِن ِمْن رَِجاِلُكْم فَِإْن َلْم َيُكونَا رَُجَلْيِن فـََرُجٌل َواْمَرَأتَاِن ِممْن تـَْرَضْوَن ِمَن 

َر ِإْحَداُهَما اْألُْخَرى َوَال يَْأَب الشَهَدا ُء ِإَذا َما ُدُعوا َوَال َتْسَأُموا َأْن َتْكُتُبوُه َصِغيًرا َأْو َكِبيًرا ِإَلى ِإْحَداُهَما فـَُتذَك
  )) َأَجِلهِ 

يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم. قال اهللا تعاىل: ((بس 
  )) فاكتبوه

  والفوائد ؟ طيب .أظن أننا انتهينا من كل شيء فيما سبق من املناقشة 

يف كتاب اهللا آية هذه اآلية الكرمية أطول آية يف كتاب اهللا، وهي كما تشاهدون يف املعامالت بني اخللق؛ وأقصر 

))ل أا ستة أحرف؛ أي نعم؛ ال احلروف اهلجائية هذه أظن فيها أقصر من طه، ن ؛ ص؛ لكن  ثم نظر ؟ ((

))؛ وأمجع آية  ثم نظر ذا أطول آية آية الدين، وأقصر آية (())؛ إ ثم  نظر نريد احلروف غري اهلجائية ((

  ؛للحروف اهلجائية كلها آيتان يف القرآن فقط، آيتان يف القرآن مجعتا مجيع احلروف اهلجائية

  ))محمد رسول اهللا . . ((  :الطالب

اهلجائية؛ نعم )) إىل آخر اآلية هذه مجعت مجيع حروف محمد رسول اهللا . .  عم هذه واحدة ((: نالشيخ 

  الثانية ؟

  )) ثم أنزل عليكم (( : الطالب 

)) هذه فيها مجيع احلروف اهلجائية؛  من بعد الغم أمنة نعاسا )) يف آل عمران (( ثم أنزل عليكمنعم (( :الشيخ

  لكن اآلية اليت معنا مع طوهلا ال تشتمل على مجيع حروف اهلجائية .

)) سبق لنا أن تصدير احلكم بالنداء يدل على يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين  يقول اهللا عزوجل: ((

العناية به؛ ألن النداء للتنبيه وال ينبه إال  على شيء هام؛ وتقدم لنا أيضا أنه إذا وجه اخلطاب للمؤمنني فإن فيه 

  امتثال األمر واجتناب النهيفوائد؛ أوال اإلغراء واحلث كأنه يناديهم بصفة إميام الذي حيملهم على 



  تزام ذا من مقتضيات اإلميانلثانيا: أن اال 

ذكر عن يثالثا: أن املخالفة فيه مما ينقص اإلميان؛ هذه ثالث فوائد فيما إذا وجه اخلطاب إىل من؟ إىل املؤمنني؛ و  

-  يعين استمع هلا - ها سمعك إذا قال اهللا تعالى يا أيها الذين آمنوا فأرع ابن مسعود رضي اهللا عنه أنه قال: (

  ) . فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه

)) واإلميان يف اللغة أخص من التصديق؛ ألنه إميان تقول: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم  يقول اهللا تعاىل: ((

اإلقرار املستلزم للقبول )) إذا اإلميان شرعا هو  يا أيها الذين آمنوا آمنت له، واملخرب به تقول: آمنت به نعم؛ ((

سنة أو ما أشبه  هذا كم أيضا؛ أقبل أن هذا فرض أو أنواإلذعان؛ للقبول قبول أيش؟ قبول اخلرب وقبول احل

رسالة بذلك؛ واإلذعان يعين االستسالم واالنقياد؛ فمن صدق بدون قبول فليس مبؤمن؛ فأبو طالب مثال مصدق 

  منا ألنه مل يقبل ومل يذعن .مؤ يكن النيب صلى اهللا عليه وسلم لكن مل 

)) هذه تدل على فعل واقع تداينتم  )) (( يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ((

ق على الدين من اثنني مثل تشارك وتقاتل وختاصم وما أشبه ذلك؛ أي إذا داين بعضكم بعضا؛ واملداينة تطل

        )؛ فلهذا أكد بقوله:  كما تدين تدان ) و( يكم معروفا فكافئوهمن صنع إل ت (آاملعروف وعلى املكاف

يتنزل عليه  عليهيعين إذا أعطيتك وأعطيتين هذا مداينة ألين عملت وكوفئت و ت؛ آ)) حىت خيرج املكاف بدين ((

)) رفع هذا االحتمال وصار املراد ما يثبت بالذمة؛ يعين إذا  بدين قوهلم: كما تدين تدان؛ لكن ملا قال: ((

الذمة وضده العني؛ فإذا بعتك هذه احلقيبة ذا املسجل هذا  يفتعاملتم معاملة فيها دين والدين كل ما يثبت 

ملبيع دين ؟ هذا عني ليس بدين؛ وإذا بعتك هذه احلقيبة بعشرة رياالت مل أعينها فهذا عني ودين؛ اغري دين وإال 

)) إذا الدين كلما ثبت يف الذمة فهو دين؛ مثن املبيع الذي إذا تداينتم بدين  عني والثمن دين؛ طيب يقول: ((

مل يعني دين؛ األجرة دين؛  القرض دين؛ الصداق دين؛ املهم كل ما ثبت يف الذمة فإنه دين؛ خالفا ملفهوم الدين 

س كذلك بل التورق فرد من أفراد الديون؛ فالدين إذا كل ما ثبت عند العامة، عند العامة أن الدين هو التورق ولي

  أو غري ذلك. ،قرض، قرض يعين سلف صداق أو يف الذمة من مثن مبيع أو أجرة أو

)) يعين معني  مسمى الغاية احملدودة، األجل الغاية اليت ينتهي إليها الشيء؛ (()) أي  إلى أجل مسمى وقوله: ((

  . @ ؛ هذاهذا الشيء بعشرة رياالت إىل شهر رجبحمدود مثل: بعت عليك 

  



َنُكْم   قال اهللا تعاىل: (( :الطالب يَا َأيـَها الِذيَن آَمُنوا ِإَذا َتَدايـَْنُتْم ِبَدْيٍن ِإَلى َأَجٍل ُمَسمى َفاْكتُُبوُه َوْلَيْكُتْب بـَيـْ
الِذي َعَلْيِه اْلَحق َوْلَيتِق اللَه رَبُه َوَال َكاِتٌب بِاْلَعْدِل َوَال يَْأَب َكاِتٌب َأْن َيْكُتَب َكَما َعلَمُه اللُه فـَْلَيْكُتْب َوْلُيْمِلِل 

فـَْلُيْمِلْل َولِيُه بِاْلَعْدِل يـَْبَخْس ِمْنُه َشْيًئا فَِإْن َكاَن الِذي َعَلْيِه اْلَحق َسِفيًها َأْو َضِعيًفا َأْو َال َيْسَتِطيُع َأْن يُِمل ُهَو 
اِلُكْم فَِإْن َلْم َيُكونَا رَُجَلْيِن فـََرُجٌل َواْمَرَأتَاِن ِممْن تـَْرَضْوَن ِمَن الشَهَداِء َأْن َتِضل َواْسَتْشِهُدوا َشِهيَدْيِن ِمْن رِجَ 

َر ِإْحَداُهَما اْألُْخَرى َوَال يَْأَب الشَهَداُء ِإَذا َما ُدُعوا َوَال َتْسَأُموا َأْن َتْكُتُبوهُ  ِبيًرا ِإَلى َصِغيًرا َأْو كَ  ِإْحَداُهَما فـَُتذَك
  )) َأَجِلهِ 

يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم. قال اهللا تعاىل: (( بس : الشيخ
  )) مسمى فاكتبوه

  أظن أننا انتهينا من كل شيء فيما سبق من املناقشة والفوائد ؟ طيب .

يف كتاب اهللا آية كما تشاهدون يف املعامالت بني اخللق؛ وأقصر هذه اآلية الكرمية أطول آية يف كتاب اهللا، وهي  

))ألا ستة أحرف؛ أي نعم؛ ال احلروف اهلجائية هذه أظن فيها أقصر من طه، ن ؛ ص؛ لكن ثم نظر  ؟ ((

))؛ وأمجع آية  ثم نظر))؛ إذا أطول آية آية الدين، وأقصر آية (( ثم  نظر نريد احلروف غري اهلجائية (( 

  اهلجائية كلها آيتان يف القرآن فقط، آيتان يف القرآن مجعتا مجيع احلروف اهلجائية للحروف

  ))محمد رسول اهللا . . ((  :الطالب

)) إىل آخر اآلية هذه مجعت مجيع حروف اهلجائية؛ نعم محمد رسول اهللا . . عم هذه واحدة (( : نالشيخ 

  الثانية ؟

  )) ثم أنزل عليكم (( : الطالب 

)) هذه فيها مجيع احلروف اهلجائية؛  من بعد الغم أمنة نعاسا )) يف آل عمران ((ثم أنزل عليكم ((  نعم:الشيخ

  لكن اآلية اليت معنا مع طوهلا ال تشتمل على مجيع حروف اهلجائية .

)) سبق لنا أن تصدير احلكم بالنداء يدل على يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين يقول اهللا عزوجل: (( 

لعناية به؛ ألن النداء للتنبيه وال ينبه إال  على شيء هام؛ وتقدم لنا أيضا أنه إذا وجه اخلطاب للمؤمنني فإن فيه ا

  فوائد؛ أوال اإلغراء واحلث كأنه يناديهم بصفة إميام الذي حيملهم على امتثال األمر واجتناب النهي

  تزام ذا من مقتضيات اإلميانلثانيا: أن اال 



ذكر عن ين املخالفة فيه مما ينقص اإلميان؛ هذه ثالث فوائد فيما إذا وجه اخلطاب إىل من؟ إىل املؤمنني؛ و ثالثا: أ 

-  يعين استمع هلا - إذا قال اهللا تعالى يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك ابن مسعود رضي اهللا عنه أنه قال: ( 

  ) . فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه

)) واإلميان يف اللغة أخص من التصديق؛ ألنه إميان تقول: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم يقول اهللا تعاىل: (( 

)) إذا اإلميان شرعا هو اإلقرار املستلزم للقبول  يا أيها الذين آمنواآمنت له، واملخرب به تقول: آمنت به نعم؛ (( 

سنة أو ما أشبه  هذا كم أيضا؛ أقبل أن هذا فرض أو أنول احلواإلذعان؛ للقبول قبول أيش؟ قبول اخلرب وقب

رسالة بذلك؛ واإلذعان يعين االستسالم واالنقياد؛ فمن صدق بدون قبول فليس مبؤمن؛ فأبو طالب مثال مصدق 

  مؤمنا ألنه مل يقبل ومل يذعن .يكن النيب صلى اهللا عليه وسلم لكن مل 

)) هذه تدل على فعل واقع تداينتم )) ((  ين إلى أجل مسمى فاكتبوهيا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بد ((

ق على الدين تقاتل وختاصم وما أشبه ذلك؛ أي إذا داين بعضكم بعضا؛ واملداينة تطلو ...من اثنني مثل تشارك و

        )؛ فلهذا أكد بقوله:  كما تدين تدان) و(  من صنع إليكم معروفا فكافئوهت ( آاملعروف وعلى املكاف

يتنزل عليه  عليهت؛ يعين إذا أعطيتك وأعطيتين هذا مداينة ألين عملت وكوفئت و آ)) حىت خيرج املكاف بدين ((

الذمة؛ يعين إذا يف )) رفع هذا االحتمال وصار املراد ما يثبت بدين  قوهلم: كما تدين تدان؛ لكن ملا قال: ((

الذمة وضده العني؛ فإذا بعتك هذه احلقيبة ذا املسجل هذا  يفتعاملتم معاملة فيها دين والدين كل ما يثبت 

دين ؟ هذا عني ليس بدين؛ وإذا بعتك هذه احلقيبة بعشرة رياالت مل أعينها فهذا عني ودين؛ املبيع غري دين وإال 

ع الذي )) إذا الدين كلما ثبت يف الذمة فهو دين؛ مثن املبيإذا تداينتم بدين  عني والثمن دين؛ طيب يقول: ((

مل يعني دين؛ األجرة دين؛  القرض دين؛ الصداق دين؛ املهم كل ما ثبت يف الذمة فإنه دين؛ خالفا ملفهوم الدين 

عند العامة، عند العامة أن الدين هو التورق وليس كذلك بل التورق فرد من أفراد الديون؛ فالدين إذا كل ما ثبت 

  ض، قرض يعين سلف، أو غري ذلك.قر  صداق أو يف الذمة من مثن مبيع أو أجرة أو

)) يعين مسمى غاية احملدودة، األجل الغاية اليت ينتهي إليها الشيء؛ (( إىل )) أي إلى أجل مسمى  وقوله: ((

هذا أجل مسمى وإال ال؟ مسمى؛ معني حمدود مثل: بعت عليك هذا الشيء بعشرة رياالت إىل شهر رجب؛ 

) هل يفيد؛ يفيد أمرين: أنه قد يكون الدين إىل غري أجل؛ وقد ) إلى أجل مسمى مسمى بالشهر؛ وقوله: ((

مسمى؛ قد يكون إىل غري أجل مثل إذا قلت: بعتك هذا الشيء بعشرة رياالت، هذا غري يكون الدين إىل أجل 

دين ولكنه غري مؤجل، غري مؤجل؛ أجل غري مسمى بعتك هذا الشيء بعشرة رياالت إىل قدوم زيد، هذا مؤجل 

  مؤجل؟وإال غري 



  مؤجل: الطالب 

  بأجل مسمى وإال غري مسمى ؟ مؤجل: الشيخ 

  غري مسمى :الطالب

غري معلوم؛ ألننا ما ندري مىت يقدم قد يقدم بعد يوم وقد يقدم بعد سنة وقد يقدم بعد هذا غري مسمى : الشيخ 

وقت احلصاد معروف،  عشر سنوات وقد ال يقدم؛ طيب بعتك هذا الشيء إىل وقت احلصاد؛ معلوم ؟ أي

  حصاد الزرع؛ لكن هل هو معني وإال غري معني؟ 

  معني؛: الطالب

اختلف العلماء يف هذا منهم من يقول: إنه غري معني؛ ألن احلصاد فيه شيء من اجلهالة؛ قد يكون بني : الشيخ 

أنه إذا اختلف أول احلصاد وآخرهم شهر أو أكثر فيكون هذا فيه جهالة فال يصح؛ ولكن الصحيح أنه يصح و 

كان الناس  الناس هذا االختالف فينظر الوسط ألن هذا هو ظاهر حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما: (
) ومعلوم أن البائع بائع الثمر مىت يعطي املبيع وقت اجلذاذ، ووقت اجلذاذ   يسلفون في الثمار السنة والسنتين

   .أي نعم  كوقت احلصاد

)) وهذا كما  فاكتبوه )) (( إذا )) الفاء هنا رابطة للجواب؛ أي جواب؟ جواب الشرط يف (( فاكتبوه يقول: ((

سبق لنا يف أصول الفقه أن األمر  تشاهدون أمر، أمر وهذا األمر هل هو للوجوب أو لالستحباب أو لإلرشاد؟

وهو رأي اجلمهور إنه على  ؟ األصل أنه على األول؛ وقيل: الستحباب واإلرشاد فعلى أيها حيملليأيت للوجوب و 

وليس فيها ظلم؛ ولكن الثاين؛ وقيل: إنه لإلرشاد؛ ألن هذا توجيه إىل معاملة، فيها حفظ حق اإلنسان فقط 

اهللا به فإنه  هالذين قالوا هذا لالستحباب قالوا هذا أدىن ما نقول يف األمر؛ وإذا كان حلفظ حق اإلنسان وقد أمر 

ملا قد  إنه للوجوب قالوا ألن يف هذا درءقد يكون لالستحباب واإلنسان منهي عن إضاعة املال؛ والذين قالوا 

حيصل بالنسيان؛ ألنه إذا مل يكتب صار عرضة للنسيان وإذا حصل النسيان صار هناك نزاع وخصومة تؤدي إىل 

اء بني املسلمني حمرمة؛ فكل ما يكون سببا هلا يكون حمرما؛ وهلذا العداوة والبغضاء بني املسلمني؛ والعداوة والبغض

  علل اهللا حترمي اخلمر وامليسر مباذا يا ؟ مباذا ؟ علل شرب اخلمر 

  ))  رجس من عمل الشيطان ((: الطالب

))؛ على كل  إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر مث قال: ((: الشيخ

فإن أمن بعضكم بعضا  ل األصل الوجوب؛ ولكن اجلمهور قالوا إنه لالستحباب واستدلوا لذلك بقوله: ((حا



)) أي اكتبوا  فاكتبوه (( ))  وسيأيت إن شاء اهللا تعاىل الكالم عليه يف الفوائد؛ قال: فليؤدي الذي اؤتمن أمانته

  الدين.

)) الالم هذه لألمر؛ ولكن املعروف أن  وليكتب ()) ( وليكتب بينكم كاتب بالعدل وال يأب كاتب. . . ((

)) وهنا ليست مكسورة ملاذا يا عبد الرمحن ؟  لينفق ذو سعة من سعته الم األمر تكون مكسورة كقوله تعاىل: ((

  بعد الواو: الطالب

  إذا جاءت بعد الواو ومث ويش بعد؟ بعد الواو: الشيخ 

  والفاء: الطالب 

وليكتب بينكم كاتب  األمر بعد هذه احلروف الثالثة فإا تسكن؛ قال: (( إذا جاءت الم والفاء :الشيخ
)) نكرها ليبني أنه يكفي أحد الكتاب؛ يعين أحد من الكتبة أي واحد يكتب؛ ولكن قال:  كاتب )) (( بالعدل

؛ والكاتب )) العدل هو االستقامة، واالستقامة يف اخلرب هو الصدق؛ واالستقامة يف احلكم ضد اجلور بالعدل ((

ذا أمانة وذا علم و إذا خمرب ألنه سيكتب وهو يف احلقيقة أيضا حاكم؛ وهلذا البد أن يكون هذا الكاتب موثوقا 

بالكتابة الشرعية؛ ألن الكتابة الشرعية هي العدل؛ فال يكفي أن نأيت بأي واحد من السوق نقول تعال اكتب 

))  بالعدل عدال ويكتب العدل؛ وعلى هذا فنقول: ((بيننا؛ بل البد أن يكون كاتبا عدال ويكتب العدل، 

وصف يعود على الكاتب وعلى الكتابة، أن يكون الكاتب عدال وأن تكون الكتابة كذلك بالعدل وهو املطابقة 

هذه البينية بينية معاملة أي بينية معنوية أو بينية مكانية؟ هل ))  وليكتب بينكم ؛ وقوله: ((ملا جاء به الشرع

  أول :الطالب

الظاهر إنه األول يعين بينكم يف املعاملة؛ ألن املعاملة بني اثنني يكون هذا يربط بينهما؛ وقال بعض : الشيخ 

الناس إا تشمل البينية املكانية أيضا وأنه ينبغي أن يكون الكاتب حني الكتابة متوسطا بني أيش؟ املتكاتبني؛ 

كان من جانب أحدمها لكان قد خيفى عليه كالم اآلخر ألجل أن يسمع من كل منهما على السواء؛ ألنه لو  

همهم؟ أي يشوش يالبعيد، ورمبا يكون الثاين الذي بينه وبني اآلخر البعيد إذا تكلم البعيد هذا يهمهم ويش معىن 

؛ قالوا فتكون البينية هنا بينية املعاملة التعامل وهو االرتباط بني اثنني ليه، يهمهم ألجل ما يسمع هذا جيدع

   )). وليكتب بينكم كاتب بالعدل وبينية املكان؛ ((

      ؟ ويش نعربوايش امسكهذه نعرا حممد  " ال "))  كما علمه اهللا فليكتب وال يأب كاتب أن يكتب ((

  ؟  " ال "

  نافية بالفاء؟:الطالب



  نافية بالفاء؟ : الشيخ

  ناهية ؟:الطالب

  نعم؛ ما الذي أعلمك أا ناهية ؟ : الشيخ

  ألا أتت بعدها الفعل:الطالب 

  ال : الشيخ

  ألا جزمت الفعل؛:الطالب

  جزمت الفعل طيب وين الفعل ازوم ؟ : الشيخ 

  ))  وال يأب (( :الطالب 

  )) ما يف جزم، مفتوح؛ كيف ؟ يأب (( : الشيخ

  جمزوم حبذف حرف العلة :الطالب

 )) يأب )) (( وال يأب كاتب العلة وهي األلف كذا؟ طيب؛ قال: (( هذا جمزوم حبذف حرف علموك : الشيخ

)) هذه مصدرية مؤولة باملصدر؛ وحملها من  أن يكتب )) (( كاتب أن يكتب كما علمه اهللا أن ميتنع؛ ((

اإلعراب ؟ نشوفها اآلن؛ وال يأب كاتب كتابة؛ أو وال يأب الكاتب من الكتابة؟ إن كان على األول فالفعل 

وال يأب كاتب أن يكتب كما علمه  متعديا بنفسه؛ وإن كان على الثاين فهو منصوب بنزع اخلافض؛ قال: ((
)) الكاف هذه للتشبيه؛ وقيل: إا للتعليل؛ فعلى األول ينهاه اهللا عزوجل أن يأىب عن الكتابة على الوجه  اهللا

ني املتعاملني؛ فال جيوز له أن ميتنع عن الكتابة  الذي علمه اهللا إياه؛ ألن اهللا عزوجل علم اإلنسان كيف يكتب ب

ه اهللا؛ هذا إذا جعلناها أيش؟ للتشبيه؛ وإن جعلناها للتعليل مكما علمه اهللا؛ بل جيب عليه أن يكتب كما عل

ه الكتابة؛ فليذكر فضل اهللا عليه وإحسانه عليه وليكن حمسنا مكاتب أن يكتب ألن اهللا عل  وال يأىب: صار املعىن

  )).وأحسن كما أحسن اهللا إليك  اد اهللا كما أحسن اهللا إليه؛ وهذا كقوله: ((إىل عب

واذكروه كما  ولكن لو قال قائل: هل الكاف تأيت للتعليل ؟ نعم؛ طيب يطلب منكم مثاال ؛ قوله تعاىل:((
  نعم؟ )) أي هلدايته إياكم؛ ويطلب منكم شاهدا من ذلك، شاهدا على ذلك من كالم ابن مالك هداكم

  شبه بكاف و به التعليل قد يعين :الطالب

   شبه بكاف و به التعليل قد يعين ؛ يعين و ا التعليل قد يقصد. : الشيخ

)) الفاء للتفريغ والالم لألمر وسكنت ألا وقعت بعد  فليكتب (())  فليكتب كما علمه اهللا طيب قوله: ((

  الفاء.



  )) ما موضعها مما قبلها ؟ فليكتب وقوله: (( 

  ...:الطالب

وال  ال، قلنا الفاء للتفريغ؛ لكن ما موقعها مما قبلها يف املعىن ؟ يعين لو قال قائل: إنه يغين عنها قوله: ((: الشيخ 
))؛ فإذا ي عن االمتناع من الكتابة فالزم ذلك أن يكتب؛ فهل نقول إا  يأب كاتب أن يكتب كما علمه اهللا

 علماء: إا من باب التوكيد؛ وقال آخرون: بل هي تأسيس وليس بتوكيد؛ ومن باب التوكيد ؟ نعم؛ قال بعض ال

أنه إذا احتمل أن يكون الكالم تأكيدا أو تأسيسا محل على  مر عليكم يف خمتصر التحرير يف أصول الفقه

إا للتأسيس؛ كيف ذلك ؟ قال: ألن النهي عن الكتابة ال  التأسيس ألن التوكيد زيادة نعم؟ فبعض العلماء يقول

يقتضي املبادرة ا؛ واألمر بالكتابة يقتضي املبادرة بذلك ألن األمر للفور كما مر يف أصول الفقه؛ فكأنه قال: ال 

يأب الكاتب وليبادر بالكتابة؛ فمثال الكاتب لو كتب بعد شهر، لو كتب بعد شهر هل يقال إا أىب أن 

توا بكرة، ائاطل يقول ملا جاءوا قال: واهللا  كتب؟ ال، امتثل؛ لكن إذا قيل: فليكتب معناه أنه يبادر بالكتابة ال ميي

يسافر، بعد  بغي، بعد يومني قال: بعد أسبوع يبعد يومنيتوا ائ بعد بكرة، بعد بكرة قالتوا ائجاءوا بكرة قال: 

)) هي  فليكتب هذا أىب وال أىب، يف النهاية كتب لكن (( بعد شهر؛ وبعد شهر كتب؛ نقولتوا ائأسبوع قال: 

  )) . فليكتب ؛ إذا هلا فائدة وإال مؤكدة ؟ نقول هلا فائدة مؤسسة وليست مؤكدة؛ قال: ((اليت تقيد هذا األمر

)) ويقال: ميلي؛ ومها لغتان فصيحتان؛ فاإلمالل  يملل )) (( وليملل الذي عليه الحق مث قال اهللا عزوجل: ((

وهي يف القرآن،  ىتقول: أمللت عليه؛ لغة عربية فصحواإلمالء مبعىن واحد؛ عرفتم؟ فتقول مثال: أمليت عليه و 

ول للكاتب )) وإال ميلل الذي له احلق ؟ الذي عليه؛ ألن الذي له احلق رمبا يق وليملل الذي عليه الحق قال: ((

يل مليون  والذي له مائة ؛ ميكن ؟ أي نعم ميكن، الذي ما خياف اهللا  ة فالنتب بأن يف ذماكتب، اك

ميكن؛ لكن الذي ميلل الذي عليه احلق؛ ألنه هو املطالب فيملي ويقول: اكتب بأنين استقرضت من فالن كذا 

تأجرت من فالن بيته بكذا وكذا كذا وكذا؛ هذا دين؛ بأنين اسبوكذا؛ هذا دين؛ ألنين اشرتيت من فالن سلعة 

   هذا دين؛ املهم أن الذي ميلي من؟ الذي عليه احلق.

)) سبحان اهللا ملا أمر اهللا عزوجل بأن الذي ميلي هو الذي عليه  وليتق اهللا ربه وال يبخس منه شيئا قال: ((

 )) يعين يتخذ وقاية من عذاب اهللا؛ فيقول الصدق؛  وليتق اهللا ربه احلق دون غريه وجه إليه أمرا ويا؛ األمر ((

)) معناه ينقص؛ ونقصان احلق إما بالكمية، وإما بالكيفية،  يبخس )) أي من احلق شيئا؛ (( وال يبخس منه ((

؛ بالكمية بأن يكون  الدين أصله مائة فيقول للكاتب يف الدين املؤجلكلمنا وإما ما مجيعا، وإما باألجل؛  

؛ كثري يا إرشاد اكتب تسعني؛ أو يكون الدين من جنس جيد فيقول اكتب متوسط بأن يف ذمته له اكتب مخسني



مائة صاع بر متوسط؛ هذا أيش؟ كيفية؛ أو يكون الدين حيل بعد سنة ويقول اكتب يف ذميت له كذا وكذا حيل 

شيئا ال يف الكمية وال يف بعد سنتني مثال؛ هذا كله خبس فال جيوز أن يبخس من عليه احلق، أن يبخس من احلق 

يف النوع ؟ أو داخل يف الكيفية؟ داخل يف الكيفية؛ النوع مثال: وال الكيفية وال أيش؟ وال يف األجل؛ ممكن نقول 

  مثال: ال الشعري جنس طيب.  املعييكون بر من احلنطة وجيعلها من 

فليملل  )) يعين ميلي؛ (( يمل (()) فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو ال يستطيع أن يمل   ((
)) الذي ميلي أو الذي ميلل هو الذي عليه أو ال يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل  )) (( وليه بالعدل

احلق، صاحب احلق؛ لكن ذكر اهللا سبحانه وتعاىل أن هناك ثالث حاالت؛ ال ميلل الذي عليه احلق، وإمنا ميلل 

)) هذا يعود على التصرف يعين ما حيسن  سفيها (( )) ا أو ال يستطيع أن يملسفيها أو ضعيف وليه؛ قال: ((

التصرف سفيه؛ ميكن إذا قال الذي له احلق اكتب كذا وكذا قال طيب؛ مثال هذا السفيه الذي ما حيسن 

له صاحب التصرف كان الدين الذي يف ذمته مائة  جاءوا إىل الكاتب قال اكتب أن يف ذميت له مائة ؛ قال 

رحم اهللا رجال سمحا إذا  احلق أنت رجل كرمي ورجل طيب ورجل حبيب والرسول صلى اهللا عليه وسلم يقول: (
، مادام متأخر إىل سنة خلها ا رجال) خلها مائتني ي  باع سمحا إذا اشترى سمحا إذا قضى سمحا إذا اقتضى

يء؛ فقال الذي له الدين الدين من نوع ردمائتني؛ قال اكتب مائتني؛ ويش يكون هذا؟ هذا سفيه ؛ أو كان 

اكتب جيدا؛ السفيه ميكن يكتب أليس كذلك ؟ ألنه ما حيسن التصرف؛ فنقول ال ميلي هذا السفيه، الذي ميلي 

  ويل شئونه من أب أو أخ كبري أو جد أو أم أو ما أشبه ذلك.تمن؟ وليه بالعدل، ويل السفيه بالعدل؛ والويل من ي

ضعف اجلسم أو ضعف العقل؟ كالمها، ضعف اجلسم لصغره، وضعف العقل جلنونه؛  ا)) هن أو ضعيفا (( 

  وه فهذا ال ميلل، من الذي ميلله ؟ وليه.تالذي عليه احلق صغري ما بلغ؛ أو كان كبريا لكنه جمنون أو مع

ن ميل أو مصاب بعاهة أو ال يستطيع أ س)) ال يستطيع أن ميل هو لكونه أخر  أو ال يستطيع أن يمل هو (( 

كان وزير أو رئيس أو ما أشبه ذلك؛ ولنفرض أنه رجل له دين على املألن املقام مقام هيبة وعظمة كأن يكون يف 

  رئيس الدولة، ميكن هذا وإال ما ميكن؟

  ميكن :الطالب

  أو عليه دين لرئيس الدولة؟  ميكن : الشيخ

  ما ميكن :الطالب



عليه دين لرئيس الدولة واملقام مقام هيبة وال يستطيع أن ميل ألن املقام مقام هيبة؛ من ميل؟ من وليه ؟  : الشيخ

أو  سأمام رئيس الدولة أي نعم نأيت بواحد مثله، مثل الرئيس؛ على كل حال عدم االستطاعة إما لعاهة كاخلر 

  ام مقام اهليبة ال يستطيع أن ميل كما ينبغي.ن املقألالكالم؛ أو  معه ارئ كاحلادث الذي صار ال يستطيعألمر ط

فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو ال يستطيع أن  )) طيب (( فليملل وليه بالعدل يقول: (( 
  )) حملها من اإلعراب ؟ أن يمل ( )) فيه ( يمل هو

  مفعول به؟ : الطالب

  " ؟ هو مؤول باملصدر على أنه مفعول به؛ طيب " : الشيخ

  : توكيدالطالب 

  " توكيد . هو توكيد وإال فاعل؟ ما يصلح فاعل ؟ أي نعم ال يصلح أن يكون فاعال بل " : الشيخ 

إذا كان الضمري يقدر و أو هي فهو مسترت جوازا ؟ واجلائز هو الذي إن شئت سرتت إنه فإن قال قائل: قلتم 

"  هو فاعال؛ و به قال بعض املعربني على أن ""  هو وإن شئت أبديت؛ أليس كذلك ؟ إذا يصح أن يكون "

فاعل؛ ولكن احملققني من النحويني يقولون إن قولنا مسترت جوازا أنه جيوز أن حيل حمله الظاهر وليس معناه أنه 

بل هو توكيد  جيوز أن يربز هو؛ فإذا قلت: حممد قام  مثال ال يصح أن تقول: قام هو؛ وجتعل هو الفاعل؛

ومعىن قولنا جوازا أنه حيل حمله الظاهر؛ هذا قول احملققني من أهل النحو؛ والبعض اآلخر قال  للضمري املسترت؛

جيوز أن جيعل الضمري الظاهر هذا هو الفاعل؛ واملسألة يف هذا ما هي يعين ذات أمهية كبرية يعين ما ينبين على 

  هذا اخلالف شيء كبري .

)) قلنا إنه هو  وليه ((قوعها بعد الفاء كما سبق؛ وقوله:وسكنت لو )) الالم هنا الم األمر  فليملل وليه قال: ((

)) يعين إمالء  يملل )) متعلق بـ(( بالعدل الذي يتوىل شئونه من أب أو جد أو أخ أو أم أو غريهم؛ وقوله: ((

بالعدل حبيث ال جيور على من له احلق حملاباة قريبه وال جيور على قريبه خوفا من صاحب احلق؛ بل جيب أن 

  يكون بالعدل؛ طيب العدل هنا ما هو؟ الصدق املطابق للواقع؛ فال يزيد وال ينقص.

تابة؛ على الكتابة وإال )) على أيش ؟ على الك استشهدوا )) (( واستشهدوا شهيدين من رجالكم قال: ((

على الدين ؟ يعين مع الكتابة استشهد؛ واستشهد مبعىن طلب من يشهد كاستغفر طلب املغفرة، استشهد أي 

)) ومل يقل:  استشهدوا شهيدين )) هنا قال: (( واستشهدوا شهيدين من رجالكم طلب الشهادة من غريه؛ ((

طلبا ملن يكون أهال للشهادة وإال لكان يقول: واستشهدوا  ذين الرجلنيهلاثنني؛ ملاذا؟ ألجل أن يكون طلبنا 

)) أي من يكونان من أهل الشهادة، وأهل الشهادة كما عرفنا سابقا البد  شهيدين من رجالكم رجلني؛ لكن ((



)) اخلطاب  من رجالكم أن يكون مسلما بالغا عاقال عدال متكلما حافظا الشروط الستة اليت سبقت؛ وقوله: ((

  )) ومل يقل: من ذكوركم؛ ألنه البد من الشاهد أن يكون بالغا . من رجالكم (( ؛ وكلمة: للمؤمنني

  )) فرجل وامرأتان)) أي فإن مل يكونا الشاهدان رجلني ((  فإن لم يكونا رجلين ((

   ...:الطالب

واحد سبع نعم؛ ساعة عندي ميكن غلطان يقينا؛ أي  سبحان اهللا ...الكاتب وإال الذي عليه احلق؟: الشيخ

  وعشرين

  مقدمة ؟:الطالب

املغرب كم عليها اليوم ؟ نصف دقيقة؛ نصف دقيقة كم يصري هلا اآلن ؟ اآلن نصف إال دقيقة، : مقدمة الشيخ 

    عندنا تأخري ساعة .األسئلة اآلن عندي نصف إال دقيقة صح هذا مقبولة إذا يال هات 

  )) هذا اإلنسان الذي له احلق إذا كان أمينا هو ميلل ؟  يملل الذي عليه الحق ((:الطالب

  ال جيوز ، ال ميلي إال الذي عليه احلق.: الشيخ

  )) أيش الفائدة هلا ؟  ربه كلمة ((:الطالب

)) ألن  وليتق اهللا ربه ((  هذه ستأتينا إن شاء اهللا تعاىل يف الفوائد؛ لكن ال مانع أن نذكرها اآلن؛  : الشيخ

له اخللق كما مر وامللك والتدبري؛ وإذا كان له التدبري وامللك فإنه أهل أن يتقى؛ مثل قوله تعاىل يف الرب عزوجل 

  )) أي نعم.  واتقوا اهللا ربكم ال تخرجوهن من بيوتهن سورة الطالق: ((

  )) هل هي للوجوب ؟ فاكتبوه : ((قوله :الطالب

  ويش قلنا ؟: الشيخ

  ذكرنا فيها ثالثة أقوال: الطالب 

  ذكرنا فيها ثالثة أقوال : الشيخ

  الراجح؟ :الطالب

   يأتينا إن شاء اهللا يف الفوائد.: الشيخ 

  ؟...:الطالب

  ميكن إذا كان ال يعرف اللغة.: الشيخ

  ؟شهد له أوالوكل فالنا من الناس وأنا أعرف الذي له احلق واملوكل ال يعرف أذا :إالطالب

  



  رفهتع تعرف الذي له احلق وإال عليه ؟ أيهما الذي عليه أو الذي له ؟: الشيخ

  ؟ ؟شهد له أوالأ ...الذي له: الطالب 

  ما فهمت هذا: الشيخ 

  ...عند فالن دائنيل أنا : لوجاء زيد أو عمرو من الناس وقال أنا موكل زيد على مبلغ ألف  فرضنا الطالب 

  تعرف الذي قال لك هذا؟: الشيخ 

  أي نعم أعرف: الطالب 

  ل ؟تشهد لكن املوك : الشيخ 

  ما أعرف املوكل ما أعرفه: الطالب 

أيش لون تشهد على إنسان ما تعرفه ؟ هذا يف احلقيقة حقا على املوكل وحقا عليك؛ حق له ألنه رمبا : الشيخ

 ملاذاقول له تصرف يذاك فهمت؛ وحقا عليه ألجل لو أن الرجل إين موكلك يطالب ذلك أنا عندي شهود 

  تصرف؛ فلهذا البد أن تعرف املشهود له واملشهود عليه، الزم تعرفهم كلهم.

  . . ؟تشهد أجنبية يعين املقصود من املرأة الثانية: الطالب

   أي تأتينا ما وصلناها . : الشيخ

  . . . ؟ماالعلة ))  وليملل الذي عليه الحق شيخ قوله: ((: الطالب

 هك؛ لكن األصل األصل إن هذا هو الذي قولاحق لو أراد أن يكتم ما يطيع ذ عليهأيه ألن الذي  : الشيخ

  ل قوله؟ بمقبول؛ يعين عند التناكر مثال من يق

  الذي عليه احلق: الطالب

   أي نعم وهلذا صار هو الذي ميلل. : الشيخ

  نفسه ؟هو بما يكتب أو ما يعرف الكتابة غريه  ما جيد غريه من يكتبالذي عليه احلق شيخ لو : الطالب

  ويش يكتب؟ إقرار يعين ؟ : الشيخ 

  : نعم الطالب

  بأس، ما يف مانع أي ال : الشيخ

  أو الذي له احلق ما يكتبه ؟: الطالب 

جاء له قال ما ميكن يكتب ألنه فيما بعد لو حصل تناكر؛ هو خياف عليه؛ طيب بعد يومني ثالثة  :الشيخ

   ...هذا كذبجعل ينكر يقول اعطين 



  : عنده شهودالطالب

   شهود، الشهود ما هو بالزم الكتابة إذا أشهد ما هو بالزم الكتابة .عنده حقيقة إذا كان  :الشيخ

َنُكْم َكاِتبٌ  ((: الطالب  بِاْلَعْدِل َوَال يَا َأيـَها الِذيَن آَمُنوا ِإَذا َتَدايـَْنُتْم ِبَدْيٍن ِإَلى َأَجٍل ُمَسمى فَاْكُتُبوُه َوْلَيْكُتْب بـَيـْ
ِه اْلَحق َوْلَيتِق اللَه رَبُه َوْلُيْمِلِل الِذي َعَليْ  ( اصرب فليكتب قف)يَْأَب َكاِتٌب َأْن َيْكُتَب َكَما َعلَمُه اللُه فـَْلَيْكُتْب 

 َسِفيًها َأْو َضِعيًفا َأْو َال َيْسَتِطيُع َأْن يُِمل ِذي َعَلْيِه اْلَحقُه  َوَال يـَْبَخْس ِمْنُه َشْيًئا فَِإْن َكاَن الُهَو فـَْلُيْمِلْل َولِي
ْن تـَْرَضْوَن ِمَن الشَهَداِء َأْن  بِاْلَعْدِل َواْسَتْشِهُدوا َشِهيَدْيِن ِمْن رَِجاِلُكْم فَِإنْ  َلْم َيُكونَا رَُجَلْيِن فـََرُجٌل َواْمَرَأتَاِن ِمم

َر ِإْحَداُهَما اْألُْخَرى َوَال يَْأَب الشَهَداُء ِإَذا َما ُدُعوا َوَال َتْسَأُموا َأْن َتكْ  ِإْحَداُهَما فـَُتذَك تُُبوُه َصِغيًرا َأْو َكِبيًرا َتِضل
َنُكْم ِلُكْم َأْقَسُط ِعْنَد اللِه َوَأقْـَوُم ِللشَهاَدِة َوَأْدَنى َأال تـَْرتَابُوا ِإال َأْن َتُكوَن ِتَجارًَة َحاِضَرًة  َأَجِلهِ ِإَلى  ُتِديُرونـََها بـَيـْ

    )). فـََلْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح َأال َتْكُتُبوَها

باهللا من الشيطان الرجيم. قال اهللا تبارك وتعاىل يف آية الدين اليت هي أطول آية يف كتاب اهللا  أعوذبس  :الشيخ

  املناقشة طيب. أ)) وهذا مبتد يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين عزوجل قال: ((

  ما املراد بالدين هنا ؟

  ...:الطالب

بعت عليك كتابا بعشرة دراهم هل هذا دين؟ كتاب هذا كتاب مثال بعشرة  يعين ما يثبت يف الذمة .إذا :الشيخ 

  دراهم ؟

  : دينالطالب

ال كتاب معني ما هو دين بعشرة درهم ؟ أعطيتك الكتاب نعم أنت ما أعطيتين دراهم؛ أقول هل هذا  :الشيخ 

   دين يدخل يف اآلية أم ال يدخل ؟ يعين قصدي يدخل يف اسم الدين أو ال يدخل ؟



  يدخل يف اآلية أو ال؟ قصدي يدخل يف اسم الدين أو ال يدخل ؟ : الشيخ

  يدخل: الطالب

  إذا ثبت يف ذمتك عشرة رياالت قيمة الكتاب الذي اشرتيت مين واضح؟ طيب . يدخل: الشيخ

اليت ذكرنا حممد ؟ يدخل يف اآلية  هل يدخل هذا يف اآلية الكرمية مبعىن أنه يكتب هذا الدين أو ال؟ الصورة

الكرمية؟ بعت عليك هذا الكتاب بعشرة دراهم وتفرقنا، أعطيته الكتاب وتفرقنا؛ وال استلمت؟ وال استلمت؛ هل 

  يدخل يف اآلية ؟

  : نعمالطالب

  نعم؛ كيف ؟ اقرأ اقرأ اآلية : الشيخ

  )) اكتبوه(( : الطالب

  )) املهم هذا يدخل يف اآلية أو ال؟  اكتبوه طيب (( : الشيخ 

  ال يدخل يف اآلية: الطالب

  إذا مثل هذا ال يكتب، مثل هذا ال يكتب ال جيب كتابته ألنه ليس إىل أجل. ال يدخل يف اآلية : الشيخ

  ما تقول يف السلم يا خالد ؟ هل يدخل يف هذه اآلية ؟ 

   يدخل يف اآلية ؟: الطالب

  نعم؛ توافقونه ؟ : الشيخ

  نعم، نعم.: طالبال

  السلم صورته يا أخ ؟  :الشيخ

  صاحب صنعة : يطلب من الطالب

  ب الصنع، ألن الصنع فيها خالفلصاحب النخل ما هو صاح :الشيخ

  حلول يشرتي من صاحب النخل: الطالب 

يعين يشرتي من صاحب النخل مثال مترا بعد سنة ذه الدراهم يعطيه الدراهم؛ يدخل يف هذه اآلية وإال  :الشيخ

  ال؟ 

  : نعم الطالب

يدخل يف هذه اآلية؟ توافقونه ؟ نعم؛ نعم يدخل يف هذه اآلية؛ ألنه دين إىل أجل مسمى؛ وهلذا قال ابن  :الشيخ

  عباس إن السلم داخل يف هذه اآلية الكرمية .



  ))؟ وليكتب )) يا وليد الالم يف قوله: (( العدلبوليكتب بينكم كاتب  قوله: ((

  الالم لألمر :الطالب

  الالم لألمر ما يصلح أن يكون للتعليل ؟  :الشيخ

  انعا لفظيا مينع أن يكون للتعليلال؛ ملاذا؟ نريد م : الطالب

  ...:الطالب

  ولو كانت للتعليل مل تسكن.أحسنت صح وألا هي أيضا سكنت بعد الواو  :الشيخ 

بعض العلماء من هذا أن الكاتب ينبغي أن يكون بني شاكر )) أخذ  وليكتب بينكم كاتب بالعدل قوله: ((

   املتعاملني، يعين وسطهم يف اجللوس

  بينية مكانيةالألن  : الطالب

)) إما  وليكتب بينكم يعين ((صح؛ وميكن أن يكون املراد بينية معنوية كذا؟ طيب  بينية مكانيةالألن   :الشيخ

  ع واملشرتي بينهما ارتباط .ئمعنوية ألن الواقع أن البا

  يف النحو؟ ات)) األخ اجلار وارور متعلق بأيش؟ أو ما عندك معلوم بالعدل قوله: ((

  )) يكتبمتعلق بـ(( : الطالب

)) ؟ توافقون على هذا؟ أي نعم يكتب إذا توافق ؟ توافقه؛ ما فيه احتمال أن يكون  يكتب متعلق بـ((   :الشيخ

ال؛ يصح؛ كاتب بالعدل يعين كاتب ذو  ؟ كاتب حال كونه أو موصوف بالعدلمتعلق مبحذوف صفة الكاتب 

مع يل عدل كذا؟ فيشمل أنه هو نفسه ذو عدل؛ ويشمل أيضا أنه يكتب بينهم بالعدل، الكتابة بالعدل ما مي

وال  يال فهد قوله: (( )) وال يأب كاتب أن يكتب كما علمه اهللا فليكتب أحدمها دون اآلخر.قوله تعاىل: ((

  )) ملاذا نكر مع أنه سبق ذكره؟ بكات يأب

  ليشمل أي كاتب: الطالب

أنه مسبوق بال الناهية وهي  ليشمل أي كاتب كان طيب.وهنا إشكال يف الفعل حيث كان مفتوحا مع :الشيخ 

  جتزم ؟ جمزوم ؟

  : جمزوم حبذف حرف العلة الطالب

  صح وأصل يأب وأصلها يأىب نعم . :الشيخ

  )) الكاف هنا ؟ للتشبيه أو للتعليل ؟ ما معناها على الوجهني ؟ كما علمه اهللا قوله: ((

  فليكتب كما علمه من صيغة الكتابة الشرعية: الطالب



  فليكتب كما علمه من صيغة الكتابة الشرعية حبيث تكون كتابته على حسب القواعد الشرعنعم  :الشيخ 

   الذي علمه الكتابةفليشكر اهللا  : الطالب

  وليكتب للناس وحيسن إليهم . فليشكر اهللا على هذه النعمة  :الشيخ

  على أن الكاف تأيت للتعليل؟ نريد مثاال على أن الكاف تأيت للتعليل ؟ هات شاهدايا خليل لو قال قائل: 

  ... : الطالب

  ال؛ ممكن يقول ما هو بصحيح؟  :الشيخ

  )) اذكروا اهللا كما علمكم((  : الطالب

  دايته .هل)) أي  واذكروه كما هداكم )) ؟ نعم (( اذكروا اهللا كما علمكم نعم؟ قوله تعاىل: ((  :الشيخ

لنا أو هل لكم أن تأتونا يا عبد الرمحن بدليل من كالم ابن مالك على أن الكاف تأيت للتعليل؟ ما حتفظ  هل

  ؟ عبد اهللا ؟  األلفية

  " شبه بكاف وبها التعليل وقد يعنى"  : الطالب

  أي قد يقصد؛ متام.  " شبه بكاف وبها التعليل وقد يعنى"   :الشيخ

)) ؟ ألن  وال يأب كاتب أن يكتب كما علمه اهللا )) بعد قوله: (( ليكتبف طيب ما الفائدة من قوله: ((

  إذا يت عن شيء فأنت مأمور بفعل ضده ؟فاملعروف أن النهي ضده األمر أي 

  للتوكيد: الطالب 

  أيش ؟  :الشيخ

  التوكيد : الطالب

  ال سالمة :الشيخ

  للفورية :الطالب

)) قد مياطل الكاتب  وال يأب كاتب أن يكتبنعم فائدا أن الكتابة تكون للفورية؛ ألن قوله: ((   :الشيخ

))  فليكتب ويقول ائتوين غدا بعد غد بعد شهر بعد سنة؛ فإذا كتب بعد سنة صح عليه أنه مل يأب؛ لكن ((

  يعين فورا .من الذي يتوىل اإلمالء يف كتابة الدين ؟

  احلقالذي عليه  :الطالب 

  ملاذا؟ ما احلكمة ؟ الذي عليه احلق  :الشيخ

  أوال اآلية متام ألن أمر اهللا :الطالب



  أحسنت أوال اآلية متام ألن أمر اهللا ورسوله حكمة  :الشيخ 

  ثانيا أن هذا ال يظلم :الطالب 

وقول املدعي على غريه غري مقبول؛ فلو أملى الذي له احلق لكان  يا ولد؛ألن قول املقر على نفسه مقبول :الشيخ

ميلي إقرارا، وإقرار اإلنسان على نفسه  ميلي دعوة وإال ال؟ وهو غري مقبول؛ لكن إذا أملى الذي عليه احلق فإنه

  مقبول؛ كذا؟ 

  )) ؟  وليملل )) ويش معىن (( ليمللو  طيب إذا اآلية الكرمية تقول: (( :الشيخ

  ملل يعين من امللل ؟ :الطالب

  ) فإن اهللا ال يمل حتى تملوا يف احلديث: (ملل يعين من امللل  :الشيخ 

  )) تأيت على لغتني: ميلي؛ وميلل ليملل لكن (( :الطالب

ال  رشيد (( ال يا)) ي وال يبخس منه شيئا يعين إذا ميلل مبعىن ميلي لغة ثانية فصيحة .قال اهللا تعاىل: (( :الشيخ 

  )) أيش معىن يبخس ؟ منهيبخس 

  ينقص   :الطالب

  ينقص :الشيخ

  منه؟  :الشيخ 

  من الدين :الطالب

   ي فتعم القليل والكثري؛ إذا هنا وقفنا أظن ؟ بعد ؟ه)) نكرة يف سياق الن شيئا وكلمة (( :الشيخ 

  )) ؟ استشهدوا )) حجاج ما معىن (( واستشهدوا شهيدين طيب قوله تعاىل: (( :الشيخ

  اطلبوا شاهدين :الطالب

اطلبوا شاهدين طيب؛ يعين االستشهاد طلب الشهادة .هل لك أن تأيت مبثال يدل على أن استفعل  :الشيخ 

  ؟ ابراهيم مبعىن طلب

  تقاتل  :الطالب

  ل ما هو تفاعل؛ أي نعم مبعىن طلبال يا أخي استفع :الشيخ 

  استشار :الطالب 

  نعم يا أخ ؟ :الشيخ 

  طلب املغفرةاستغفر يعين  :الطالب 



أحسنت؛ وقد تأيت السني والتاء للمبالغة ما هو للطلب مثل: استكرب؛ أيش؟ استغفر يعين طلب املغفرة  :الشيخ 

  استسقى : الطالب

))  فإن لم يكونا رجلين طلب السقيا أيه استكرب أي تكرب ما هو طلب الكرب. طيب يقول: ((استسقى  :الشيخ

    هذا الذي وقفنا عليه .

  )) فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان قال اهللا عزوجل: ((

)) ولعل من املتوقع أن تكون العبارة: فإن مل يكون  فإن لم يكونا رجلين هنا تشاهدون يف اآلية الكرمية ((

)) مبعىن فإن مل يوجد؛ هكذا يتوقع اإلنسان أن تكون: فإن مل يكون  فإن لم يكونا رجلين رجالن؛ ألنه ((

    فإن لم يكونا أي فإن مل يوجد رجالن وليس األمر كذلك؛ وهلذا عدل عن هذا التعبري لقوله: (( رجالن،

))؛ وعليه فال يشرتط يف شهادة املرأة أن ال يوجد الرجل؛ وإمنا املعىن: فإن مل يكن الشاهدين، الشاهدان،  رجلين

الرجل واملرأتني؛ و الرجلني على املرأة  فإن مل يكن الشاهدان رجالن فرجل؛ وهذا يدل على التخيري مع ترجيح

لصار شهادة رجل واملرأتني، لصارت  ية الكرمية: فإن مل يكن رجالن فرجل وامرأتاناآلانتبهوا للفرق ! لو كان لفظ 

فإن  مل يوجد؛ لكن ملا قال: ((إن شهادة الرجل واملرأتني مشروطة بعدم وجود الرجلني؛ فإن مل يكن رجالن أي 

كن هذا فهذا؛ وهذا يدل على )) أي فإن مل يكن الشاهدان رجلني فرجل وامرأتان يعين إن مل ي نلم يكونا رجلي

فرجل  شهادة الرجل واملرأتني كما سيأيت إن شاء اهللا يف الفوائد ؛ ((تجوز شرط أن ال يوجد رجالن فب يسأنه ل

      حمذوف؛ والتقدير: فالشاهد رجل وامرأتان؛ وقوله: أبتدامل)) الفاء هنا رابطة للجواب؛ ورجل خرب  وامرأتان

ممن ترضون من  ؛ لكن قال: ((ة)) الرجل يطلق على البالغ واملرأة تطلق كذلك على البالغ رجل وامرأتان ((

)) اجلار وارور متعلق مبحذوف صفة أي رجل وامرأتان كائنون ممن ترضون من الشهداء؛ واخلطاب يف  الشهداء

رأتان مرضيني عند الناس؛ ألنه قد يرضى شخص مل)) موجه لألمة؛ يعين حبيث يكون الرجل وا ترضون قوله: ((

رجل العند شخص وال يرضى عند الناس أو عند آخر؛ فالبد أن يكون هذان الشاهدان أو هؤالء الشهود 

رجال مرضيون  شهد عندي ن ممن عرف عند الناس أم مرضيون؛ قال بن عباس رضي اهللا عنهما: (اواملرأت

)؛ إذا  وأرضاهم عندي عمر أن النبي صلى اهللا عليه وسلم نهى عن الصالة بعد العصر حتى تغرب الشمس

من  العربة بالرضا عند عموم الناس ال برضا املشهود له؛ ألن املشهود له قد يرضى من ليس مبرضي؛ وقوله: ((

لة؛ ألن االسم املوصول من باب املبهمات، من )) من هذه بيان؛ بيان ألي شيء؟ بيان ملن املوصو  الشهداء

باب املبهمات؛ فإذا قلت: يعجبين من كان ذكيا، هذا مبهم؛ فإذا قلت: يعجبين من كان ذكيا من الطالب؛ 

   هي كلمة: من؛ اليت هو اسم املوصول. ه" بيانية واملبهم الذي بينت من )) " من الشهداء صار مبينا؛ فقوله: ((



إن تضل  )) أوال القراءات يف هذه؛ فيها قراءتان: (( إحداهما فتذكر إحداهما األخرىأن تضل  قال: ((

" شرطية؛  إن "تكون )) وعلى هذه القراءة إحداهما األخرى إن تضل إحداهما فتذكرُ  ))؛ (( إحداهما فتذكرُ 

أن  )) (( األخرىأن تضل إحداهما فتذكر إحداهما  قراءة الثانية: ((ال؛ )) جواب الشرط فتذكر ومجلة: ((

))؛  إحداهما األخرى كرَ أن تضل إحداهما فتذْ  قراءة الثالثة: ((ال)) و  تضل إحداهما فتذكر إحداهما األخرى

   فالقراءة إذا ثالثة .

)) منصوبة بأن املصدرية؛  تضل و(( ية)) هذه مصدر  أن ((  )) أن تضل نأخذ القراءة اليت يف املصحف ((

)) أي  يبين اهللا لكم أن تضلواواختلف املعربون يف مثل هذا الرتكيب وهو كثري يف القرآن الكرمي كقوله تعاىل: (( 

))؛ فقال بعض املعربني إا على تقدير مفعول من أجله؛  أن تضل إحداهما كراهة أن تضلوا؛ وهنا قال: ((

شية أن تضلوا؛ وقال آخرون: بل هي على حذف ال النافية والم التعليل وأن والتقدير: كراهة أن تضلوا، أو خ

الوجهني فمعىن اآلية الكرمية: أن اهللا أوجب من التقدير: لئال تضل إحدامها؛ فتذكر إحدامها األخرى؛ وعلى كل 

دامها امها ذكرت إحأن يكون الشاهد امرأتني بدل رجل، أن تكون امرأتني بدل رجل من أجل إذا ضلت إحد

 تذكر؟ الذاكرة؛ واألخرى الضالة الناسية مذكرة؛ وذلك ألن النساء أقل حفظا من الرجال، وأقل يتاألخرى؛ من ال

رأتني تعادل شهادة رجل؛ وثبت يف الصحيحني أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ملذكاء وفطنة؛ فلهذا كانت شهادة ا

) فقلن: ما  هب للب الرجل الحازم من إحداكنما رأيت من ناقصات عقل ودين أذ وقال: (خطب النساء 

فتذكر  نقصان عقلنا؟ قال: أليست شهادة الرجل بشهادة امرأتني وهذا يدل على نقص عقلها ؛ وقوله: ((

)) من التذكري وهو تنبيه اإلنسان الناسي على ما نسي؛ والغريب يف التفسري وهو حقيقة من  إحداهما األخرى

)) أي  فتذكر )) معناها: جتعلها مبنزلة الذكر؛ السيما على قراءة: (( فتذكر ل: ((غرائب التفسري أن بعضهم قا

كالذكر وهذا غريب؛ ألنه ال يستقيم مع )) أي تكون املرأتان   تذكر إحداهما األخرى جتعلها مبنزلة الذكر؛ ((

تنبيه اإلنسان على نسيانه؛ نسيان هو التذكري؛ أي مبعىن ال)) فالذي يقابل الضالل  أن تضل إحداهما قوله: ((

  هذا الذي يقابله.

)) فيه من البالغة إظهار يف موضع اإلضمار؛ كيف ذلك ؟  أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما وهنا قال: ((

)) ألن النسيان قد يكون متفاوتا تنسى هذه  فتذكر إحداهما األخرى ألنه مل يقل: فتذكرها األخرى؛ قال: ((

فتذكر إحداهما  فهذه تذكر هذه مبا نسيت وهذه تذكر هذه مبا نسيت؛ فلهذا قال: (( مجلة وتنسى األخرى مجلة

)) لئال  يكون املعىن قاصرا على واحدة هي الناسية واألخرى مذكرة فنقول قد يكون النسيان من املرأتني  األخرى

   )) . فتذكر إحداهما األخرى مجيعا؛ والتذكري كذلك منهما مجيعا ولذلك قال: ((



وال  )) وهنا قال: (( وال يأب كاتب )) هناك قال: (( وال يأب الشهداء إذا ما دعوا قال اهللا عزوجل: ((مث 

)) يف  ال يأب)) كما قلنا يف إعراب (( ال يأب )) ونقول يف إعراب (( يأب ))؛ شهداء فاعل (( يأب الشهداء

  الكاتب.

  " هذه زائدة؛ وفيها بيت مشهور يقول فيه : ما )) " إذا ما دعوا وقوله: ((

  " يا طالبا خذ فائدة        ما بعد إذا زائدة"                          

  يال يا فهد خذ الفائدة ؟ عد علينا بيت ؟

  " يا طالبا خذ فائدة        ما بعد إذا زائدة"  :الطالب

 مذكورة ين ما ؛  فإن ما  هلما عشرة معانما بعد إذا زائدة؛ ونريد أن نذكر مع أن نذكر مبعا متام ؛ معىن: الشيخ

  ؟ ال ببيت انيعلالثة أربعة مخسة ستة نعم؟ طيب أيضا يف بيت ما شاء اهللا من واحد اثنني ث

                                      "  عشر  إذا رمـت  عدها     فحافظ على بيت سليم من الشعر ما محامل " "   :الطالب

  "ستفهم شرط الوصل فاعجب لنكرها      بكف  ونفي زيد  تعظيم  مصدر

  صح؟ طيب أعيده ؟ نعم: الشيخ

          محامل " ما " عشر إذا رمت عدها    فحافظ على بيت سليم من الشعر                        "  

  " ستفهم شرط الوصل فاعجب لنكرها   بكف ونفي  زيد  تعظيم  مصدر

، لنكرها نكرة موصوفة أو واصفة أحيانا، بكف  ةستفهم، شرط، الوصل، فاعجب تعجبي ؟ عشرة:هؤالءكم 

)) ، مصدر مصدرية؛ هذه معاين ما  الحاقة ما الحاقة تعظيمية مثل: ((تعظيم كافة، ونفي نافية، زيد زائدة، 

  العشرة .

هذه من الزائدة ولكن جيب أن نعلم أنه ليس يف القرآن شيء زائد مبعىن أنه ال معىن له؛ بل زائد إعرابا، زائد معىن 

    الستقام الكالم بدونه.يف االعراب زيد يف املعىن لو حذف ي؛ يعين هو 

ا ما دعوا لألداء أو إذا )) هل املراد إذ وال يأب الشهداء إذا ما دعوالو قيل: إذا دعوا؛ صح؟ طيب؛ وقوله: ((  

  ما دعوا للتحمل ؟ نعم؟ يشمل؛ أما كونه لألداء فال إشكال فيه؛ ألن املتحمل شهيد؛ يقال: يا شاهد تعال 

شكال كيف يوصف من مل يتحمل بأنه شهيد؟ ألنه إىل اآلن مل يكن شاهدا؛ إذا قلنا إنه يشمل اإلشهد؛ لكن ا

ألنه حىت اآلن مل يكن شهيدا؛ فاجلواب: أن هذا باعتبار ما سيكون  التحمل واألداء ففيه إشكال بنسبة للتحمل

)) واضح أنه ال يأب الشهداء إذا طلب للشهادة؛ يعين فلو دعوت رجال لغري  ال يأب الشهداء ؛ وأيضا ((



وا وهذا هو النكتة يف أنه مل يقل: وال يأب الرجل أو الرجال إذا ما دع الشهادة وهو صاحل للشهادة فله أن يأىب

  أن يشهدوا . واللشهادة؛ بل قال: والشهداء يعين الذين طلب منهم أن يكونوا شهداء ال يأب

)) من يدعوهم ؟ الغالب الذي يدعوهم من له احلق، هذا الغالب؛ وقد  وال يأب الشهداء إذا ما دعوا وقوله: ((

يبيت ليلتين له ما حق امرئ مسلم  يدعوهم من عليه احلق لئال يضيع احلق وهذا كقوله صلى اهللا عليه وسلم: (

) قد يكون الذي عليه احلق هو الذي يدعوا الشهداء  شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إال ووصيته مكتوب عنده

   ليشهدوا باحلق الذي عليه فتربأ ذمته .

لضمري يعود إىل )) أي ال متلوا؛ ا مواأال تس )) اهللا اكرب ـ (( موا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجلهأوال تس ((

)) فكل دين مؤجل فإنه جيب أن يكتب؛  صغيرا أو كبيرا إلى أجله )) (( إلى أجله الدين املستفاد لقوله: ((

اليوم الواحد عشرين يف ال متل حىت لو فرض أن الرجل يعامل  م أن تكتبهأجل نقول لصاحبه ال تسوكل دين مؤ 

يف يوم واحد أو عشرين كتب قدر أيقول واهللا هذا كثري عشرين أم ال أا مؤجال فإنه يكتبه، يكتبه ال يسرجال دين

))؛ كم الصغري  أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله مواأال تس ضحوة واحدة؛ نقول: إن ربك يقول: ((

يساوي؟ أقل ما يطلق عليه دين يعين  واحد مثال، نصف  أقل؛ طيب كبريا ؟ أيه هذا أيضا يرجع للعرف يف 

؛ اآلن صغرية يعين مخسمائة  ميكن تعترب كبرية؟ أو صغرية؟ متوسطة؟ طيب هري ضى مخسون رياال تعترب كبزمن م

)) يكتب  إلى أجله )) يعين أو متوسطا ؟ أليس كذلك؟ وقوله: (( صغيرا أو كبيرا على كل حال اهللا يقول: ((

  عني معلوم لطرفني.مأجل مسمى ، يكتب إىل األجل وحيدد مبا سبق إىل األجل ما يقال دين مؤجل فقط

مة آلكتابة الدين املؤجل وللنهي عن الس )) شف تعليل هلذه األحكام ذلكم أقسط عند اهللا قال اهللا تعاىل: (( 

)) ثالثة؛  وأدنى أن ال ترتابوا )) اثنني؛ (( وأقوم للشهادة )) هذه واحدة (( ذلكم أقسط عند اهللا علل ((

بعلة احلكم هذه ما وجدت حكما يعلل بثالث علل منصوص عليها؛ واحبثوا إن شئتم؛ صحيح يعلل  يتوإىل ساع

أو بعلتني لكن ثالث علل جمموعة هذا حىت اآلن ما رأيت؛ وال أستطيع أن أنفيه ألن النفي صعب لكن ما رأيته؛ 

املعامالت املالية  ن القرآن مل يستوفأبوهو يدل على عناية اهللا سبحانه وتعاىل باملعامالت املالية خالفا ملن زعم 

وزعم أن القرآن إمنا شرائعه يف العبادة واألحوال الشخصية كاألنكحة واملواريث وشبهها؛ أما املعامالت فهي فإا 

إىل الناس ـ والعياذ باهللا ـ وسيأيت إن شاء اهللا بيان حكم من اعتقد هذا االعتقاد وأنه حمجوج بالكتاب والسنة 

  سلمني .وبإمجاع امل



)) مبعىن أعدل، أقسط مبعىن  أقسط )) (( أقسط عند اهللا )) طيب (( وأدنى أن ال ترتابوا طيب يقول: (( 

أعدل؛ مأخوذ من أين؟ من اإلقساط ليس من القسط ألن القسط مبعىن اجلور؛ واإلقساط مبعىن العدل؛ وهلذا لو 

  سئلت: هل أنت قاسط أو مقسط ؟ 

  مقسط: الطالب

يعين بأي شيء ظلمت وبأي شيء جرت؛ طيب هل ...مقسط أي نعم مقسط ألنك رجل قاسط : الشيخ 

  أنت خاطئ أو خمطئ؟ 

  خمطئ : الطالب

)) مأخوذ من اإلقساط يعين أعدل وأقوم عند  أقسط عند اهللا خمطئ ال خاطئ نعم؟ طيب إذا نقول: ((: الشيخ

 لشريعة فهو أعدل؛ ثاين: أقوملهذا من شريعته وكل شريعته عدل؛ وما كان أتبع  اهللا سبحانه وتعاىل؛ ملاذا؟ ألن

للشهادة أي شهادة ؟ شهادة الشهود سواء كان الشاهدان رجلني أو كانوا رجال وامرأتني؛ إذا كتب فإن ذلك 

)) يعين أن  تابواوأدنى أن ال تر  أقوم للشهادة؛ ألن الشاهد إذا مل يكتب شهادته فرمبا ينسى فيزيد أو ينقص؛ ((

ال تشكوا؛ ألنه إذا مل يكتب الشيء ومل يشهد عليه فإنه ينسى وحيصل ارتياب؛ واالرتياب هذا يقلق النفس ال 

ب احلق وال ملن عليه احلق؛ أما صاحب احلق فإنه يقلق ألنه خيشى أن ينسى شيئا من احلق الذي حابالنسبة لص

    احلق فهو كذلك خيشى أن ينسى فيجحد ما كان عليه.له فيزيد على من عليه احلق؛ وأما من عليه 

  الواجب... )) وال يأب الشهداء(  :الطالب

  : يعين يف التحمل  الشيخ

  ... :الطالب

وال يأب  إال؛ لكن الكالم لو قال: وال يأب أحد أن يشهد إذا دعوا، إذا دعي ال بأس؛ لكن قال: ((:  الشيخ

  أنا حني ما دعوم هل هم شهداء وإال غري شهداء؟ )) إىل اآلن ما صاروا شهداء، الشهداء

  وجب عليهم :الطالب

  نعم وجب عليهم لكن على من وجب؟ على من وجب عليهم ؟:  الشيخ 

  الذي قلته على: الطالب

)) إىل اآلن ما صاروا شهداء؛ لكن سيأتينا إن شاء  وال يأب الشهداء ما قال: وال يأب أحد، قال: ((:  الشيخ 

تقبل شهادته مثل جاء واحد و قال لك تشهد البنك؛ هذا ال اهللا يف الفوائد أن فائدة ذلك أنه لو طلب شخص 

   ما يصلح ويش الفائدة من هذا .



  ) ؟ نقرأ وال نكتبإنا أمة أمية ال كيف أمرنا بالكتابة وقد قال النيب عليه الصالة والسالم: ( : الطالب

إنا أمة  مسعتم سؤاله ؟ مسعتم السؤال ؟ يقول كيف أمرنا بالكتابة وقد قال النيب عليه الصالة والسالم: (:  الشيخ

  ) ؟ أمية ال نقرأ وال نكتب

  قال ال حنسب...: الطالب

  ) ال نقرأ وال نكتب هو ما قال ال حنسب قال: ( سأي ب:  الشيخ 

  خيرب الرسول بهال من باب االنشاء رب اخلمن باب شيخ هذا  : الطالب

  ) كيف نؤمر بالكتابة ؟  ما نقرأ وال نكتب أيه الرسول يقول: (:  الشيخ 

  : خربالطالب

  ؛ أمرنا مبا ال نطيق ؟اجلماعة هؤالء ما يكتبون قيل اكتبوا خرب نعم حنن ما نكتب حنن اآلن :  الشيخ

  : يف احلديث خرب  الطالب

  أي خرب بأننا ال نكتب مث وجه اهللا األمر إلينا أن نكتب؟ :  الشيخ 

  التعلمبيلزم األمر : الطالب

  التعلم ؟ طيببأيه يلزم األمر :  الشيخ

  ...:الطالب

  يعين كما قال األخ ياسر تقريبا؛ نعم ؟ :  الشيخ

  )  هاكتب ألبي شا : (هاهللا عليه وسلم أنه قال أليب شا شيخ قد ثبت عن النيب صلى: الطالب

  ) أمر أصحابه أن يكتب أليب شاء طيب هذا يف غزوة الفتح نعم؟  اكتبوا ألبي شاه ال ال (:  الشيخ

  ...:الطالب

  من القرآنحقيقة أنا أتعجب كيف غاب عن بالكم جواب بسيط واضح :  الشيخ

  التعليم على الذي دل ))  وال يأب كاتب أن يكتب كما علمه اهللا قول اهللا سبحانه وتعاىل: ((: الطالب

  الذي وجه األمر إليه من كان :  الشيخ 

  خاصة . .؟  برسالةالذي يعلم الكتابة ما هو : الطالب

  إىل اآلن ما زال اإلشكال متاما خلينا نأخذ االختصار؟ :  الشيخ

  لنيب صلى اهللا عليه وسلم أن يقرأ ؟ل)) أمر  اقرأ باسم ربك الذي خلق طيب قوله تعاىل: ((: الطالب

  ) ءما أنا بقاري أيه لكن قال: (:  الشيخ



  أمره : الطالب

جربيل وجربيل قد ال يعلم؛ على كل حال اجلواب على هذا نقول نعم حنن أمة أمية ال نقرأ وال : أمره الشيخ

نكتب قبل أن يأيت الرسول عليه الصالة والسالم؛  أما بعد أن بعث صرنا أمة نقرأ ونكتب وزال عنا وصف األمية 

     يتلوا عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب لقد من اهللا على المؤمنين إذ بعث فيهم رسوال من أنفسهم  ((

وال تخطه  )) من قبل شف من كتاب (( وما كنت تتلوا من قبله من كتاب ))؛ وقال اهللا تعاىل:(( والحكمة

  . )) أما بعد أن نزل القرآن وتعلمت األمة زال وصف األمي عنهم بيمينك

  شيخ الفرق بني القاسط واملقسط ؟ : الطالب

  قاسط مبعىن جائر؛ مقسط أي عادل؛ فهما متقابالن؛ مثل خاطئ يعين آمث؛ خمطئ غري آمث .: الشيخ

  ؟...:الطالب

إن  ))؛ وقال: (( وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا قاسط قال اهللا تعاىل: ((: ايهم املثال أو املنظر به ؟الشيخ

))؛ يف  ربنا ال تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ويف املخطئ (( )) واضح الفرق ؟ نعم المقسطيناهللا يحب 

  )) ناصية كاذبة خاطئة)) أيش ؟ يف سورة اقرأ ((  فليدع ناديه سندع الزبانية اخلاطئ ((

  )) سورة القصص إنهم كانوا خاطئين (( :الطالب 

  أيش هو؟ : الشيخ 

  ))  إنهم كانوا خاطئين يف سورة القصص: ((:الطالب

    )). واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين ((: الشيخ

  : من اقسط الرباعيالطالب

  : الصيغة هذه لكنه قصد املعىن الشيخ

  ؟...: الطالب 

  تشهد وإن كان غري حمرم ...: كيف  الشيخ

  ؟...:الطالب

  : سيجيئنا هذا يف الفوائد هذه  اآلية فيها فوائد كثرية  الشيخ

  فإن مل يكن رجالن أي نعم ملاذا مل يقل: فإن مل يكن رجالن ؟ 

  بأن هناك عدم وجود رجلني؛ إذا كان رجل وامرأتني ال بأس. شرتطألنه ال ي:الطالب

  لو كان لفظ اآلية: فإن مل يكن رجالن نعم حيىي ؟ :  الشيخ



  د الرجال مطلقا :إن مل يكن رجالن أي ال يلجأ لشهادة املرأة فيكون املعىن عدم وجو الطالب

  : سيد الشيخ

  رجلنيالفإن مل يكن رجالن ألنه قال رجل وامرأتان يف حال عدم وجود :الطالب

  كان أيش؟:  الشيخ

  يكون ذلك إال إذا مل يوجد رجلني شهادة الرجل واملرأتان ال :الطالب

لو قال: فإن مل يكن رجالن لكان ال يعدل إىل شهادة رجل وامرأتني إال عند عدم الرجلني، إال عند :  الشيخ 

  )) إحداهما فتذكر إحداهما األخرى (()) فيها قراءات ؟  أن تضل إحداهما عدم الرجلني كذا؟ صح.قوله: ((

  ))  أن تضل إحداهما((  :الطالب

  )) فيها قراءة  تذكر )) فيها قراءة؛ و(( أن تضل (( ال :  الشيخ

  )) . أن تضل )) ثالثة؛ وأما (( ذكر )) و(( تذكر و(( )) تذكر )) فيها قراءة (( تذكر أما ((  :الطالب

   ...الظاهر :الشيخ

  ن وإن أ :الطالب

)) .ما الفرق بني قراءتني عبد اهللا ؟ ما حضرت ؟ كيف ؟ نعم  إن تضل )) و(( أن تضل ((ن وإن : أ الشيخ

  خليل ؟

  )) تكون شرطية . إن تضل )) تكون مصدرية؛ و(( أن تضل تكون شرطية؛ (( :الطالب

)) يا حممد  تضل هل يتغري النطق بـ((،  )) تكون شرطية إن تضل)) تكون مصدرية؛ و((  أن تضل(( :  الشيخ

  ؟ خالد ؟ أيش االسم؟ خالد ؟

  ...:الطالب

  ملاذا مع أن إن شرطية جتزم وأن مصدرية تنصب ؟ :  الشيخ

  مصدرية تكون مؤولة:الطالب

من جهة اإلعراب من جهة لكن من جهة النطق لتضل؛ هل خيتلف على كون إن ما تأويل؛ دعنا من ال :  الشيخ

  شرطية أو مصدرية ؟

    ...إذا كان شرطية ف:الطالب

  نعم يعين ما خيتلف النطق ؟ :  الشيخ

  ال  :الطالب



   نعم : الشيخ

  ))  إن تضلو((  )) أن تضل(( تكون : الطالب

يعين ال خيتلف نطقه؟ إمنا خيتلف اإلعراب؛ فعلى إن املصدرية تكون تضل منصوبة بفتحة ظاهرة؛  :  الشيخ  

  )) جمزوم وحرك بالفتح اللتقاء الساكنني أي نعم . إن تضل وعلى ((

  ها األخرى ؟ ما حضرت؟ نعم؟يقل: فتذكر )) ومل  فتذكر إحداهما األخرى ملاذا قال: ((

  رمبا تنسى املرأتان مجيعا...: الطالب

  وتنسي هذه أرمبا تنسي هذه : الطالب

تني مجيعا هذا ما قال عبد اهللا صح؟ يعين: أن تضل إحدامها فتذكرها أيعين يكون النسيان من املر  : الشيخ

األخرى معناه أن النسيان وقع من واحدة؛ فإذا قال: أن تضل إحدامها فتذكر إحدامها األخرى صار معناه أنه قد 

  بعض اجلمل واألخرى بعض اجلمل .واحدة يكون النسيان من املرأتني مجيعا وهو كذلك فإا قد تنسى 

  ؟ انت الوراء عبد الوهاب )) ما هنا أنت يا أخ  وال يأب الشهداء إذا ما دعوا قوله: ((

   ما زائدة : الطالب

  ما زائدة ؟ : الشيخ

  ال ليست زائدة: الطالب

  ما دليلك على أا زائدة ؟: الشيخ

  ليس هلا معىن يف هذا املوضوع؛ : الطالب

  لكن ما هو الدليل الذي يبىن على قاعدة معروفة عند النحويني ؟ : الشيخ 



  ما حضرت؟ نعم؟ : الشيخ 

  رمبا تنسى املرأتان مجيعا...: الطالب

  : رمبا تنسي هذه أوتنسي هذه الطالب

تني مجيعا هذا ما قال عبد اهللا صح؟ يعين: أن تضل إحدامها فتذكرها أيعين يكون النسيان من املر  : الشيخ

األخرى معناه أن النسيان وقع من واحدة؛ فإذا قال: أن تضل إحدامها فتذكر إحدامها األخرى صار معناه أنه قد 

  بعض اجلمل واألخرى بعض اجلمل .واحدة يكون النسيان من املرأتني مجيعا وهو كذلك فإا قد تنسى 

  ؟ انت الوراءك  عبد الوهاب )) ما هنا أنت يا أخ  وال يأب الشهداء إذا ما دعوا له: ((قو 

   ما زائدة : الطالب

  ما زائدة ؟ : الشيخ

  ال ليست زائدة: الطالب

  ما دليلك على أا زائدة ؟: الشيخ

  يف هذا املوضوع ..ليس هلا معىن : الطالب

  لكن ما هو الدليل الذي يبىن على قاعدة معروفة عند النحويني ؟ :  الشيخ 

  ألن املعىن إذا دعوا : الطالب 

يال مصطفى ؟   يا مجاعة سبحان اهللا واوية ؟ اصرب هذا املعىن صح لكن نريد دليال مبنيا على قاعدة حن : الشيخ

  قاعدة وبعدين استشهد من البيت ؟الاصرب اصرب أعطنا 

  ة ألا وقعت بعد إذاقاعدال : الطالب 

  ألا وقعت بعد إذا كذا؟   : الشيخ

  طيب  خذها أنت أخ " ويا طالبا خذ فائدة         ما بعد  إذا  زائدة" 

  "ويا طالبا خذ فائدة         ما بعد  إذا  زائدة" 

  طيب هذه احلروف الزائدة يف القرآن الكرمية هل هي زائدة لفظا ومعىن أو لفظا فقط ؟

  لفظا ومعىن : الطالب 

  ومعىنلفظا   : الشيخ 

    زيادة املبىن يفيد زيادة املعىن  : الطالب



عراب؛ لكن زائدة معىن أا تزيد املعىن كذا يعين يف اإل ا، زائدة لفظاا خيتلف زائدة معىن عن زائدة لفظإذ: الشيخ

؛ زائدة من حيث اإلعراب، زائدة من حيث املعىن أي أا وإ ال ال؟ إذا نقول هي زائدة زائدة كذا؟ زائدة زائدة

  تزيد يف املعىن أما يف اإلعراب فال تزيد؛ ألا لو حذفت استقام الكالم .

  )) ملاذا بناها للمجهول ؟ إذا ما دعوا قوله: ((

  ... : الطالب

له؛ أو من عليه احلق إذا  )) ألنه قد يدعوهم صاحب احلق ليشهدوا إذا ما دعوا وقد يكون احلاكم؛ ((: الشيخ 

  ادعي عليه زيادة؛ أو احلاكم إذا حتاكم اخلصمان عنده دعا الشهود؛ فلهذا جاءت مبنية للمجهول .

  ))  مواأتس )) يا حجاج ويش معىن (( هموا أن تكتبو أال تس قوله: ((

  )) صغيرا أو كبيرا  هموا أن تكتبو أال تس((  : الطالب

  مة ؟ آمة السآ)) ؟ الس مواأتس نعم ويش معىن ((: الشيخ

  ...:الطالب

  .خالد ال :  الشيخ

  امللل أي ال متلوا:الطالب

  عليك يف احلديث ؟مر امللل أي ال متلوا من كتابة الدين كذا؟ طيب؛ هل هلا شاهد:  الشيخ

  )  إن اهللا ال يمل حتى تملواعليكم من العمل ما تطيقون ف نعم يقول النيب صلى اهللا عليه وسلم: (:الطالب 

  ؟ نعم؟ مةآالسنريد : الشيخ

  مة آالس:الطالب 

  نعممبعىن امللل؟  مةآالس:  الشيخ 

  يف احلديث ؟  :الطالب

  أي نعم حنن ذكرناه لكم؛ طالل ؟:  الشيخ

يتخولنا بالموعظة كراهة  ن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمكا( قال:  قول ابن مسعود رضي اهللا عنه:الطالب

  . ) السآمة علينا

  ...  احلياة تكاليف سئمت: البيت الطالب

  " نعم إىل هنا بعد يسأم -لك أبا ال- حوال ثمانين يَِعشْ  ومن الحياة تكاليف سئمت:"  الشيخ

  )) ملاذا بدأ بالصغري وما نوع هذا االنتقال عند البيانيني ؟  صغيرا أو كبيرا إلى أجله قال: ((



  فنبه عليه ال يهتم بهقد بدأ بالصغري ألنه  :الطالب

دىن إىل األأما عند البيانيني فيقال هذا انتقال من أحسنت بدأ بالصغري ألنه مظنة أن ال يهتم به؛: الشيخ 

)) أيهما  من بعد وصية يوصى بها أو دين األعلى.نظري هذا أن نبدأ بالشيء خوف التهاون به قوله تعاىل: ((

     هان ا .الذي يبدأ به ؟ الدين لكن بدأ قدم الوصية لئال يست

   شاكر...ما حضرت  ذكرنا أن هذا احلكم أي الكتابة علله اهللا تعاىل بثالث علل قلها يا أخي ؟

  ثالثة: أقسط عند اهللا؛ وأقوم للشهادة؛ وأدىن أن ال ترتابوا ؛ أحسنت .:الطالب

يا وليد ؟ ماذا يفيد تعليل هذا احلكم ذه  طيب ماذا يفيد تعليل هذا احلكم ذه العلل الثالث ؟ يال: الشيخ

  العلل الثالث ؟

  الشريعة واطمئنان املكلفبيان . . .:الطالب

وأمهية هذا العمل؛ أقول يراد ذا بيان العناية ذا احلكم؛ وهلذا علله اهللا تعاىل هذا بثالث علل؛ أنا : الشيخ 

مت عدة أمثلة عللت بثالث علل؛ إذا يكون النفي ذكرت لكم أنين ال أعلم شيئا علل بثالث علل وأنتم أورد

  السابق ال عمل عليه؛ ألنه قد يوجد شيء علل بثالث علل؛

  ...:الطالب

درس اجلديد اآلن ؟ الفوائد إن شاء اهللا نؤخرها حىت نكمل بدأ النحىت ساعيت اآلن تقدمت الساعة  نعم: الشيخ 

    .اآلية 

  ))  حاضرة تديرونها بينكمإال أن تكون تجارة  قال اهللا تعاىل: ((

  ))؛ وقراءة ثانية بالرفع إال أن تكون تجارة حاضرة )) قراءتان: (( إال أن تكون تجارة أوال يف هذه اجلملة ((

)) أين اسم   إال أن تكون تجارة حاضرة )) طيب على األول (( حاضرة تديرونها بينكم إال أن تكون تجارة ((

 )) كمتديرونها بين فقة جتارة حاضرة إىل آخره؛ وتكون ((صإال أن تكون الان مسترت، تقدير: كان ؟ اسم ك

إال أن تكون تجارة ))؛ أما على قراءة الرفع (( حاضرة ((  األوىل )) والصفة تجارة لـ(( ثانية صفة اجلملة

  )) اجلملة خرب كان  تديرونها )) صفة و(( حاضرة ))؛ و(( تكون )) اسم (( تجارة )) فإن ((حاضرة تديرونها

إال أن تكون تجارة حاضرة تديرونها فليس عليكم جناح  )) أو (( إال أن تكون تجارة حاضرة يقول اهللا: ((

)) التجارة هي كل صفقة يراد ا الربح فهي جتارة، كل صفقة يراد ا الربح فهي جتارة  تجارة )) ((أال تكتبوها 

؛ وهلذا مسى اإلميان واجلهاد يف سبيل اهللا تعاىل مساه اإلجياراتعقود  واضح؟ تشمل البيع والشراء، وتشمل كذلك

  )) . يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم جتارة ((



ؤجل؛ فإن الصفقة إما أن امل)) احلاضر يعين غري  إذا تداينتم بدين )) فهي ضد قوله: (( حاضرة وأما قوله: ((

  أن تكون مؤجلة؛ وقد سبق بيان حكم املؤجل وأنه جيب الكتابة أيش؟ كتابته . تكون حاضرة وإما

حبيث هذا يأخذ سلعته واآلخر يأخذ الثمن وهكذا؛ فاملراد هنا ا بينكم طو تعا)) أي ت تديرونها بينكم وقوله: ((

  باإلدارة املراد ا املعاطاة أي يعطيها بعضكم بعضا.

يعين ففي هذه احلال ليس عليكم جناح أال  عفاء هذه عاطفة أو للتفري)) ال فليس عليكم جناح يقول: ((

تكتبوها أي ليس عليكم إمث يف عدم كتابتها؛ وقلنا يف عدم كتابتها ألن الفعل منصوب بأن الواقع بعدها نفي؛ 

إىل مصدر مسبوق بعدم؛ ويش معىن بعدم ؟ أي بكلمة عدم؛  بعدها نفي فإنه حيولالواقع وإذا نصب الفعل بأن 

)) فحذف النون؛ أعقبها ال النافية؛ فإذا حولنا  أال تكتبوها طيب اآلن نقول أن ناصبة للفعل وهلذا قال: ((

الفعل إىل مصدر فالبد أن نأيت بكلمة عدم لتحل حمل النفي؛ ألن النفي عدم؛ ومن أين قدرنا يف ؟ قدرناها 

أال  سياق، قدرناها حبسب السياق؛ يكون التقدير: فليس عليكم جناح يف عدم كتابتها؛ وقوله: ((حبسب ال

ري يعود على التجارة؛ فهذه التجارة املتداورة بني الناس ليس على اإلنسان جناح إذا مل يكتبها؛ مض)) ال تكتبوها

   خبالف املؤجل.ها الناس األن اخلطأ فيها والنسيان بعيد إذ أا حاضرة تدار ويتعاط

)) إي إذا وقع  إذا تبايعتم أشهدوا على أي شيء؟ على البيع؛ وقوله: (( )) وأشهدوا إذا تبايعتم مث قال: ((

خذ؛ ولكن قد حيصل التغليب صل إمنا يكون للمعطي؛ والشراء لآلالبيع بينكم؛ والتبايع يف األصل بل البيع يف األ

ع يسمى ئيسمى بايعا واملشرتي يسمى مبتاعا؛ البا البائعارى الرجالن؛ أن يقال تشمن فيقال تبايع الرجالن بدال 

)) أي يبيع  ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات اهللا (( شاري واآلخر يسمى مشرتي؛ قال اهللا تعاىل:

)) يعين إذا باع بعضكم على بعض فأشهدوا؛ وهذا األمر قيل: للندب؛ وقيل:  أشهدوا إذا تبايعتم نفسه؛ ((

لإلرشاد؛ والفرق بينهما أنه إذا جعل للندب فهو من باب العبادات؛ وإذا جعل لإلرشاد فهو من باب املصاحل 

ذه النية حىت وإن العائدة على أمور الدنيا هكذا قيل؛ وعندي أن اإلنسان إذا امتثل ما أرشد اهللا إليه فإنه يثاب 

   قلنا أن األمر ليس للندب ألن الرجل مادام فعله امتثاال ألمر اهللا فالشك أنه يثاب على هذا.

كون مبنية ت)) مأخوذة من الضرر؛ ولكنها حيتمل أن  يضار كلمة ((  )) وال يضار كاتب وال شهيد وقوله: ((

)) حبسب بناء الفعل؛ فإن كانت مبنية للفاعل  شهيد )) و(( كاتب للفاعل أو مبنية للمفعول وخيتلف إعراب ((

ما الذي يبني ذلك ؟ يبني لنا ذلك )) نائب للفاعل؛  كاتب )) فاعل؛ وإن كانت مبنية للمفعول فـ(( كاتب فـ((

ر كاتب وال نقول: وال يضارِ  إذا فك اإلدغام، إذا فك اإلدغام تبني؛ فعلى أا مبنية للفاعل إذا فككنا اإلدغام

ر كاتب وال شهيد؛ مثل يشارك ويشارك؛ إذا فك اإلدغام يقال: وال يضارَ  وعلى أا مبنية على املفعول شهيد؛



يشارك فاعل، يشارك مفعول؛ ومثل أيضا خمتار، خمتار هل هي مبنية للفاعل وإال للمفعول ؟ تصلح هلذا وهذا كذا 

    ال تضار  نعم؛ ومثلها ما سبق لنا ((ر أي ر وإن كانت للمفعول فهي خمتارَ ؟ إن كانت للفاعل فهي خمتارِ 

)) أي ال تضارر وتكون فاعل وال تضارر فتكون نائب فاعل؛ وهذا من بالغة القرآن أن تأيت كلمة صاحلة  والدة

)) إذا جعلناها فاعال صار معىن اآلية أن اهللا  شهيد ال يضار كاتب وال لوجهني ال ينايف  أحدمها اآلخر؛ فهنا ((

شهيد؛ يعين أن يعمل عمال يضر املكتوب له أو عليه؛ هذا إذا  السبحانه وتعاىل ى أن يضار كاتب أو يضار 

يف الشاهد أن يعمل الشاهد عمال يكون فيه ضرر على املشهود له أو عليه؛ أما  نقولكان فاعال كذا؟ وكذلك 

فاعل فنقول ال جيوز للمكتوب له أو عليه أن يضار الكاتب، وال جيوز للمشهود له أو عليه أن إذا جعلناها نائب 

   يضار الشهيد.

فإذا قلت: كيف مضارة الكاتب ؟ مضارة الكاتب إما مضارة حسية أو مضارة معنوية؛ املضارة احلسية أن ميلل  

يقعد كتب ا االنقياد إىل الكتابة؛ يقول تعال إذا طلب منه أن يكتب، ميلله أو يتكره ملا جيب عليه من  الطالب

؛ هذه كذا   . رمبا ميل الطالب وينصرفيريد حربا واعىي ميشي وما أشبه ذلك حيك الريشة وينظفه و حيربش بالقلم 

مضارة حسية؛ املضارة املعنوية أن خيل بشيء خيتل به احلكم، أن خيل بشيء خيتل به احلكم؛ مثل أن يرتك بعض 

الشروط، أو أن يأيت بأوصاف توجب فساد العقد، أو ما أشبه ذلك؛ هذه الشك أا مضارة لكنها مضارة 

يعرف؛ أما يف الشهادة فيطلب من الشهيد  معنوية؛ ألن املكتوب له قد ال يعرف هذه األمور والكاتب هو الذي

أن يشهد ويتحمل يقول طيب روح هات . . .يذهب يبقى عشرة دقائق عشرين دقيقة ثالثني دقيقة يأيت إليه يال 

راءه كما يقول ويبقى نصف ساعة ساعة إال الربع فريجع و ك ويتقدم وهو ءيقول انتظر. .. تقدم وأنا ورا تعال أيش

صلي قبل، صلى الظهر قال جاء ن نبغيك، أذن الظهر قال ءأنا ورا ك وكلما جاء تقدمءا وراإليه فيقول تقدم وأن

؛ ميكن من الغداء، انتهى الغداء قال جاء النوم طيب على كل حال هذه مضارة حسية وإال معنوية؟ حسية

ه يف وقت ال لكاتب فأن نأتيالشاهد مضارة معنوية ؟ ميكن، يزيد يف شهادته أو ينقص؛ أما مضارتنا حنن ل

أن نأتيه فيه مثل نأتيه ساعة الواحدة من الليل يعين بعد منتصف الليل بساعة قرعنا عليه الباب ويش  يناسب

. .؛ فيه مضارة؟ أي نعم؛ أو بعد أن قدم الغداء أو العشاء جئنا نقول أو يف  فالن كتب بيين وبنيا عندك؟ قال 

   ؟ه ما هي مضارةمطر أو غري ذلك هذشدة حر أو يف شدة برد أو يف 

إذا قال قائل: كيف يكون فيه مضارة أفال يستطيع أن يقول أنا ال أكتب ؟ قلنا نعم يستطيع أن يقول أنا ال 

يف  اهللا تعاىل أمرأكتب وهو معذور؛ لكن قد يلحقه حرجا يف ذلك؛ هو بنفسه يفكر أنا أخطأت أنا ما امتثلت 

    خالفت قول اهللا تعاىل: إين )) أنا أخطأت رمبا  فليكتبوال يأب كاتب أن يكتب كما عمله اهللا  قوله: ((



)) وحينئذ يقع يف نفسه شيء من احلرج والقلق؛ هذا نوع مضارة؛ هذا إذا  وال يأب الشهداء إذا ما دعوا ((

   جعلنا إن الكاتب والشهيد على أا نائب فاعل .

ضار الكاتب أو الشهيد على الوجهني ي)) أي  اإن تفعلو  )) (( وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم قال اهللا تعاىل: ((

)) ألن الفعل متضمن  وإن تفعلوا )) فإنه أي الفعل؛ من أين عرفنا أنه الفعل ؟ من قوله: (( فإنه فسوق بكم ((

  )) أي فعلكم وإن تفعلوا فإنه للمعىن الذي هو املصدر وللزمن؛ إذا ((

      ري ذلك قوله تعاىل:ظ)) ون واإن تفعل قال قائل: ما سبق كلمة فعل ؟ نقول لكنه مفهوم من كلمة: (( فإذا

)) أي  فإنه ))؛ فهنا نقول (( اعدلوا فهوم من كلمة: ((امل)) هو أيش؟ أي العدل  اعدلوا هو أقرب للتقوى ((

  )). تفعلوا املفهوم من كلمة ((الفعل 

أي خروج بكم عن الصراط املستقيم وعن طاعة اهللا؛ وأصل الفسق يف اللغة اخلروج؛ ))  فسوق بكم وقوله: ((

الثمرة إذا خرجت من قشرها؛ فيكون الفسق اخلروج عن الطاعة؛  وإمنا كان هذا فسق فسوقا  تومنه قوهلم: فسق

   مبن فعل ألنه خروج عن طاعة اهللا عزوجل.

  مرات ان التقوى اختاذ وقاية من عذاب اهللا؛ ويكون ذلك طالل ؟ )) اتقوا اهللا سبق عدة  واتقوا اهللا مث قال: ((

  ...:الطالب

  أي لكن مباذا يكون اختاذ الوقاية مباذا يكون ؟: الشيخ

  األعمال الصاحلة: الطالب 

  ويش بعد؟ : الشيخ

  بفعل أوامره واجتناب نواهيه :الطالب

نعم اختاذ الوقاية من عذاب اهللا بفعل أوامره واجتناب نواهيه؛ وقال بعض العلماء: التقوى أن تعمل : الشيخ

بطاعة اهللا على نور من اهللا ترجوا ثواب اهللا وأن ترتك ما ى اهللا على نور من اهللا ختشى عقاب اهللا؛ وقال بعضهم 

  يف ذلك معىن ثالثا نعم؟ 

  وكبيرها ذاك التقىخل الذنوب صغيرها "  :الطالب

  واحذر كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى          

  " ال تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى          

  أي نعم هذه منظومة:: الشيخ

  خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى" 



  واحذر كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى          

  " تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى ال           

  لكن املعىن األول أمجع: اختاذ وقاية من عذاب اهللا بفعل أوامره واجتناب نواهيه.

)) الواو هنا لالستئناف وال يصح أن تكون معطوفة على التقوى؛ بل مستأنفة؛ يعين  ويعلمكم اهللا مث قال: ((

       من اإلرشادات والتوجيهات كلها تعليم من اهللا عزوجلاتقوا اهللا بفعل كل ما سبق؛ مث بني أن كل ما سبق 

))؛ وإمنا قلنا ذلك حذرا من أناس ادعوا العلم اللدين بسبب تقواهم كما زعموا؛ وهم الصوفية  ويعلمكم اهللا ((

اهللا  اتقوا هم يأخذون العلم من اهللا مباشرة بدون وحي؛ ألم اتقوا اهللا واهللا يقول: ((ءالذين قالوا: إن رؤسا

تعليمات غري من اهللا )) وهذا الشك أنه خطأ وخطل وكفر بالرسالة، الذي يدعي أنه يتلقى  ويعلمكم اهللا

تعليمات الرسول صلى اهللا عليه وسلم كافر برسالة الرسول صلى اهللا عليه وسلم؛ لكنهم يقولون التقوى عندنا 

ية املعنوية ليس بصواب يعين هو خطأ العقدية وخطأ )) وهو أيضا من ناح اتقوا اهللا ويعلمكم اهللا واهللا يقول: ((

)) خرب؛  اهللا ويعلمكم  )) إنشاء (( واتقوا اهللا من الناحية النحوية والعربية؛ ألنه ال يعطف اخلرب على اإلنشاء ((

وخطأ من ناحية ثالثة معنوية، خطأ معنوي وهو أنه ال تقوى إال بعلم؛ فالعلم سابق على التقوى؛ ألنك إذا مل 

على ما عندكم فإن )) أي زيادة  ويعلمكم اهللا يكن لديك علم فماذا تتقي ؟ إال أن يدعي مدعي أن قوله: ((

واتقوا  )) فأظهر؛ وقال: (( ويعلمكم اهللا قال: (( ادعى هذه الدعوى منع ذلك الوجهان السابقان؛ طيب وهنا

)) فأظهر؛ ولو كان يف غري القرآن وقيل: واتقوا اهللا ويعلمكم  عليم واهللا بكل شيء )) فأظهر؛ وقال: (( اهللا

وهو بكل شيء عليم؛ يستقيم الكالم؟ يستقيم؛ لكن اهللا تعاىل أظهر يف موضع اإلضمار يف هذه اجلمل ليتبني 

)) لنا والتقوى من  اتقوا اهللا مستقلة عما قبلها وهو كذلك، فكل مجلة مستقلة؛ فاخلطاب يف: (( أن كل مجلة

واهللا بكل  )) من اهللا عزوجل وهو لنا، من اهللا لنا، والتقوى منا هللا ؛ (( ويعلمكم اهللا عملنا؛ والتعليم يف قوله: ((

واهللا بكل  يتعلق بأفعالنا وأفعاله؛ وقوله: (()) فيما  واهللا بكل شيء عليم )) هذا هللا وحده؛ (( شيء عليم

إن اهللا ال يخفى عليه شيء في األرض  )) يشمل كل ما يف السماء واألرض كما قال اهللا تعاىل: (( شيء عليم

)) فعلم اهللا تعاىل واسع شامل للصغري والكبري والدقيق واجلليل؛ وشامل للمستقبل واحلاضر  وال في السماء

بكل  ا يتعلق بفعله وفعل خملوقاته؛ وشامل للواجب واجلائز واملستحيل؛ كذا؟ لعموم قوله: ((واملاضي؛ وشامل مل

  )) فمن تعلقه بالواجب يا غامن مثال؟ لتعلقه بالواجب ؟  شيء

  إن اهللا موجود :الطالب

  كيف ويش معىن إن اهللا موجود ؟ 



  اهللا يعلم أنه موجود:الطالب

  اهللا فيه العلم وهو مما يتعلق بالواجب ؟ نريد مثاال ذكر: الشيخ 

  )) اهللا يعلم حيث يجعل رسالته (( :الطالب

  هذا ميكن يصح لكن على وجه بعيد؛ نعم ؟ : الشيخ

  ))  فاعلم أنه ال إله إال هو والمالئكة وأولوا العلم قائما بالقسط (( :الطالب

  نعم تعلق علم اهللا باملستحيل ؟هذا الذي التفت هذا واجب، االنفراد باأللوهية واجب. وباملستحيل ؟ : الشيخ

  )) قد سمع اهللا قول الذين قالوا إن اهللا فقير ونحن أولياء سنكتب ما قالوا (( :الطالب

  هذا ؟ ألنه ما قالوا قد وقع هذا غري : الشيخ

  )) لو كان فيهما آلهة إال اهللا لفسدتا قوله تعاىل: (( 

   فأخرب عن شيء ممتنع مرتتب على شيء ممتنع. ))لو كان فيهما آلهة إال اهللا لفسدتا  ((: الشيخ

  ؟ عبد الرمحن طيب يف املمكن 

  ))  لقد خلقنا اإلنسان في أحسن تقوم (( :الطالب

نأخذ هذه وإال نقف اآلن  )) نعم طيب . في كبد (()) لقد خلقنا اإلنسان في أحسن تقوم  ((: الشيخ

  ألسئلة: الطالب

   :  األسئلةالشيخ

  مرفوعة ؟ (( يعلمكم )))) جمزومة و  اتقوا(( : ممكن نقول الطالب

  ال ألن هذه مبنية اتقوا فعل أمر .:  الشيخ

  ؟...:الطالب

معطوفة على كاتب، هي معطوفة على كاتب على كل حال؛ النائب الفعل إذا بين للمفعول يكون نائب :  الشيخ

املعىن، نائب الفاعل هو املفعول به يف املعىن، فيقول مثال: ضرب زيد؛ فزيد نائب فاعل  الفاعل هو املفعول به يف

   وهو املفعول به يف املعىن ألن هو املضروب .

  ؟عطف اخلرب على االنشاء والعكس ايضا صحيحشيخ قلنا إنه ال يصح : الطالب

  ال يصحهي املسألة كلها خالفية لكن املشهور من رأي البصريني أنه :  الشيخ

  : اليصح الوجهانالطالب

   : نعم نعم الشيخ



  الراجح فيه: الطالب

    يأتينا يف الفوائد .: :الشيخ

  )) . .. ؛  ليس عليكم جناح (( :الطالب

   ويش هي يا ياسر ويش فيها ؟ فائدة اصرب يا أخي جزاك اهللا خري.: الشيخ

  ) يف حال املدائنة؟ واستشهدوا شهيدين من رجالكم: ( الطالب

  حال املدائنة أي نعم وإذا مل يكن فحال املكاتبة؛ ألن املكاتبة قد تتأخر .: الشيخ

  ؟ )) كمبفسوق (( شيخ ما معىن :الطالب

  طيب الباء هنا مبعىن يف أي فسوق فيكم نعم .: الشيخ

      عالقة يف)) يعين هل يف  تقوا اهللا يجعل لكم فرقاناتيا أيها الذين آمنوا إن  شيخ قوله تعاىل: ((: الطالب

  )) ؟ واتقوا اهللا ويعلمكم اهللا ((

ال على القول الصحيح ما فيها؛ لكن اآلية اليت أشرت إليها تدل على أن اإلنسان إذا اتقى اهللا سبحانه  : الشيخ

   وتعاىل جعل له فرقانا بني احلق والباطل والصدق والكذب.

  ؟...:الطالب

ال ال يعين أن اهللا يفتح عليه ؟ أي نعم لكنه من أدلة الشرع؛ أيه من أدلة الشرع معلوم يعين قد يلقي اهللا  :الشيخ

يوفق اإلنسان ويقول قوال فيشهد له احلق مثل لو قد تعاىل يف ذهن اإلنسان من الفهم ما ال حيصل لغريه ونعم 

نص مث إين اطلعت على نص حمرم، هذا رمبا يقع فيه فرض إين أنا مثال يف تأملي قلت هذا حرام وأنا ما عندي 

  نعم عبد الوهاب  مثل ما حصل لعمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه حيث وافق اهللا يف عدة مسائل .

  ؟...:الطالب

  : هذا يأيت إن شاء اهللا يف الفوائد الشيخ

)) يعين  اتقوا اهللا ويعلمكم اهللا )) هذه اآلية (( إنما يخشى اهللا من عباده العلماء قال اهللا تعاىل: ((:الطالب

  ك العلم التقوى ؟يفيد

مستقلة عن األخرى  واحدة ؛ لكن حنن قلنا إن هذه اجلمل كلشية واخلوفاخلالعلم ونتيجة أي نعم : الشيخ

  )) . واهللا بكل شيء عليم )) مث قال: (( ويعلمكم اهللاوهلذا أظهر قال: (( 

"  الحسن ما استحسنه الناس:"  : قالاهللا بن مسعود رضي اهللا عنهيشهد هلذا املعىن قول عبد شيخ :الطالب

  ...يعين يقصد الصحابة 



  ) ما رآه الناس حسنا فهو حسن: ( الشيخ 

  هذا علي أن اهللا سبحانه وتعاىل يوفق العبد هذا. . . ؟ يدلمعناه ما :الطالب 

هذا حسن صار حسنا؛ ما رآه املسلمون هذا يدل على اإلمجاع، أن املسلمني إذا أمجعوا على شيء بأن : الشيخ

  حسنا فهو حسن.

  يوفقه اهللا فيجتنب: بالتقوى الطالب

  ومن يتق اهللا يجعل له  اإلنسان إذا وهب اهللا اإلنسان علما وتقوى فإنه يسدده (( هأي الشك إن: الشيخ

   )) . مخرجا

وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم. ((:الطالب

بعضكم بعضا فليؤد الذي أؤتمن أمانته وليتق اهللا ربه وال تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه واهللا 

  . )) بما تعملون عليم

 وا كاتبا فرهان وإن كنتم على سفر ولم تجدتعاىل: ((  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم. قال اهللا: الشيخ

  .  )) مقبوضة

ومن كان مريضا  )) أي مسافرين كقوله تعاىل يف آيات الصيام: (( وإن كنتم على سفر يقول اهللا تعاىل: ((...

)) لتحقق هذا األمر وهو السفر؛ ألن على تدل على االستعالء؛ فكأنه  على )) وأتى بكلمة (( أو على سفر

)) يعين يكتبوا بينهم وهذا كم سبق يف اآلية  ولم تجدوا كاتبا السفر كالراكب على الرحل؛ قال: (( منمتمكن 

يعين إذا يكون معناها إن كنتم على سفر وتداينتم بدين  اليت قبلها حيتاج إليه فيما إذا تداينا بدين إىل أجل مسمى

؛ القراءة )) فيها قراءتان نافره )) قوله: (( ةن مقبوضافره إىل أجل مسمى ومل جتدوا كاتبا فرهان مقبوضة؛ ((

))؛ وهلذا مل تكتب باأللف من أجل أن تصلح  فرهن مقبوضة )) (( رهن )) والقراءة الثانية: (( ناره ((األوىل:

ه خرب  أو رهان؛ فعلى هذا تكون إما مبتد)) أي فعليكم رهن، أو فالوثيقة رهن أ فرهن للقراءتني؛ وقوله: ((

حمذوف؛ أي فالوثيقة رهن؛ واجلملة يف حمل جزم على أا جواب الشرط؛ وقرنت بالفاء  أخرب مبتدحمذوف؛ وإما 

الشرط مجلة امسية فإنه يقرتن بالفاء وجوبا وال حتذف إال شذوذا أو اضطرارا؛ جواب ألا مجلة  امسية؛ وإذا كان 

   ومن حذفها قول الشاعر:

  " . . . . . . . . . . . . . . .    من يفعل الحسنات اهللا يشكرها" 

ن ا)) الره فرهن مقبوضة ومل يقل: فاهللا يشكرها؛ لكن هذا على سبيل الضرورة أو ندرة أو الشذوذ؛ وقوله: ((

)) أي حمبوسة مبا عملت ؛  كل نفس بما كسبت رهينة مجع رهن والرهن يف اللغة احلبس ومنه قوله تعاىل: ((



أو من  ه بعضها منهؤ تيفااء توثقة دين بعني، توثقة دين بعني ميكن اسولكنه يف االصطالح اصطالح الفقه

منها أو من بعضها؛ مثال ذلك: زيد  اه أو بعضهؤ بعضها؛ هذا الرهن يف االصطالح توثقة دين بعني ميكن استيفا

ا وإال مدين لعمرو بعشرة آالف ، فأرهنه سيارة تساوي عشرين ألف ؛ هنا ميكن استيفاء الدين من بعضه

ال؟ ألن الرهن أكثر من الدين؛ مثال آخر: زيد مدين لعمرو بعشرين ألف ؛ أرهنه سيارة تساوي عشرة آالف 

؛ إذا ميكن استيفاء بعضه منها؛ ألن الدين أكثر من الرهن؛ فإذا كان الدين مساويا للرهن كما لو كان دينه 

 فأرهنه سيارة تساوي عشرة آالف  فهنا ميكن استيفاء الدين كله من كل الرهن؛ إذا الرهن يف عشرة آالف 

  .منها أو من بعضها اأو بعضهه ؤ اللغة احلبس ويف االصطالح: توثقة دين بعني ميكن استيفا

 سفر؛ وبعضهم قال: مفارقة حمل اإلقامة؛ ألنال)) السفر مفارقة الوطن هذا  إن كنتم على سفر السفر ((

سفرا طويال وقد  لكن يقيم دائما فهذا هو السفر؛ املفارقة قد تكون طويلة ويسمىو قد ال يستوطن  اإلنسان

؛ وهنا نقيده بالسفر الذي يعدم فيه الكاتب غالبا، الذي يعدم فيه الكاتب غالبا ويسمى سفرا قصريا قصرية تكون

وهو الطالب.  )) مقبوضة من يقبضها ؟ يقبضها من يتوثق ا فرهان مقبوضة وإن كان غري بعيد؛ قال: ((

يقبضها الطالب ؛ من أين يقبضها ؟ من املطلوب الذي هو الراهن، والطالب الذي قبض الرهن يسمى مرنا؛ 

فهنا راهن ومرن ورهن؛ الرهن العني؛ والراهن معطي الرهن؛ واملرن آخذ الرهن؛ وميكن أن نقول الرابع مرهون 

)) ومل يبني اهللا سبحانه وتعاىل كيف القبض؛ فريجع يف ذلك إىل  مقبوضة (( به؛ فعليه تكون أركان الرهن أربعة؛

العرف، والعرف يقتضي أن يكون القبض معناه أن يكون الشيء يف قبضة اإلنسان وحتت يده؛ وليس أن يعده أو 

   ويبقى عند غريه؛ بل يكون يف قبضته وحتت يده . هيزن

)) يعين اختذه أمينا؛ مبعىن أنه وثق منه وأنه  إن أمن )) (( فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي أؤتمن أمانته ((

لن ينكر ولن يبخس ولن يغري؛ وهذا يوجد يف الناس وإال ال؟ يوجد؛ يوجد يف الناس من إذا عاملته أمنت منه 

؛ ن هو الذي عليه احلقالذي له احلق؛ واملؤمتَ هو ن ووجدت منه غاية الثقة؛ فإذا أمنته؛ فهنا مؤمتن ومؤمتن؛ املؤمتِ 

ماذا نوجهه إىل املؤمتن إذا أمن بعضنا بعضا؟ ما نوجهه إىل املؤمتن ؟ نقول: ال حرج عليك أن ال تكتب وأن ال 

   . تشهد وأن ال ترهن ال حرج عليك؛ ال حرج عليك يف أن ال تكتب وال تشهد وال 



ال حرج عليك؛ ال حرج عليك يف أن ال تكتب وال  نتكتب وأن ال تشهد وأن ال تره ال نقول: ال حرج عليك أن

تشهد وال ترهن؛ ألنك أمنت صاحبك ووثقت منه؛ وأصل الكتابة اإلشهاد واالران من أجل حفظ احلق؛ وإذا 

أمن اإلنسان صاحبه فإن ثقته به هي حفظه يف الواقع؛ وعلى هذا فتكون اآلية هذه مقيدة لكل ما سبق؛ ويكون 

اد والرهان حيث ال يأمتن بعضنا بعضا؛ فإن ائتمن بعضنا بعضا فال حاجة ألن املقصود هو وجوب الكتابة واإلشه

ذهب إليه أكثر املفسرين؛ وبعضهم قال: إن هذه قاعدة عامة ال ختتص يف هذا الباب؛ واملعىن الذي التوثقة؛ هذا 

وأنه يدخل يف  ع النظر عن هذه اآليةأنكم مىت اؤمتنتم فعليكم أداء األمانة، مىت اؤمتنتم فعليكم أداء األمانة بقط

  هذا ما لو قبض املرن الرهن فإن الراهن قد ائتمنه، ائتمنه عليه فليتق اهللا ربه.

)) الفاء هنا رابطة للجواب جواب الشرط؛ وهو  فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي أؤتمن أمانته مث قال: ((

جواب الشرط هنا فعل مضارع؟ ألنه مقرتن بالم األمر الدالة  )) وملاذا جاءت الفاء رابطة مع أن إن أمن قوله: ((

ب؛ ومىت كانت اجلملة اجلزائية طلبية وجب اقرتاا بالفاء؛ وما أحسن أن ينشدنا أحدكم قول الناظم يف لعلى الط

   هذا الباب؛ مجال ؟

  بما وقد     وبلن وبسوف وبالتنفيسبجامد و اسمية طلبية و : الطالب

  الثالث؟أيش : الشيخ 

  بما وقد     وبلن وبسوف وبالتنفيسبجامد و اسمية طلبية و  :الطالب

)) والالم هنا صارت ساكنة ملاذا؟ لوقوعها بعد  فليؤد الذي أؤتمن طلبية طيب؛ قال: (( هنا الذي معىن: الشيخ

تكون مكسورة على كل  الفاء؛ والم األمر تقع ساكنة إذا وقعت بعد الفاء أو الواو أو مث؛ خبالف الم التعليل فإا

تقرأ، ما يصح أن نقول: جئت لحال، تكون مكسورة على كل حال؛ وهلذا ال يصح أن نقول مثال: جئت و 

)) فعل ماض مبين  أؤتمن )) (( فليؤد الذي أؤتمن أمانته ولتقرأ؛ إال إذا أردنا الطلب، األمر؛ نعم قال: ((

)) أمنته اليت أؤمتن  أؤتمن أمانته دوء مزة وصل؛ قال: ((للمجهول؛ وهلذا كسر ما قبل آخره وضم أوله؛ لكنه مب

   .اعليه

)) هذه جمزومة  وليتق )) بالنسبة لالم كاألوىل؛ وقوله: (( وليتق اهللا )) نقول يف قوله: (( وليتق اهللا ربه قال: ((

أردف االسم األعظم )) هنا  وليتق اهللا ربه ؛ قوله: ((احبذف حرف العلة وهي الياء، والكسرة قبلها دليل عليه

)) حتذيرا من املخالفة؛ ألن الرب هو اخلالق املالك املدبر، اخلالق املالك املدبر؛ فاخش  ربه )) بقوله: (( اهللا ((

هذا الرب الذي هو إهلك أن ختالف تقواه؛ والتقوى: اختاذ وقاية، اختاذ وقاية وهي يف الشرع اختاذ وقاية من 

نواهيه؛ وهذا أمجع ما قيل يف حد التقوى وأوضح ما قيل؛ ألنه يذكر فيه  عذاب اهللا بفعل أوامره واجتناب



)) الربوبية هنا ربوبية عامة  ربه االشتقاق وهي اختاذ وقاية من عذاب اهللا بفعل أوامره واجتناب نواهيه؛ وقوله: ((

  وإال خاصة ؟ خاصة؛ كيف تقولون خاصة مع املدين ما وجه اخلصوصية؟

  ...:الطالب

على كل حال فيها احتمال الواقع؛ أن تكون عامة أو خاصة، إن قلنا: إن هذه اآلية تابعة ملا قبلها : الشيخ 

)) ال ناهية والكتمان اإلخفاء؛  وليتق اهللا ربه وال تكتموا الشهادة واخلطاب موجه للمؤمنني فالربوبية خاصة ((

وال يف وصفه؛ يف أصله بان ينكر الشهادة  والشهادة ما شهد به اإلنسان أي ال ختفوا ما شهدمت به ال يف أصله

يقول ما عندي شهادة؛ يف وصفه بأن يزيد فيها أو ينقص؛ فالنهي هنا عن كتمان الشهادة ي عن كتماا  رأسا

  أصال ووصفا.

)) شرطية للعموم؛ فأي إنسان يكتم الشهادة فهذا  من( )) قال: ( ومن يكتمها فإنه آثم قلبه مث قال: (( 

)) إعراب  قلبه آثم إنه آمث قلبه؛ قال بعض املفسرين: آمث مبعىن فاجر من الفجور؛ وهنا قال: ((استحقاقه ف

فاعل؛  )) قلبه )) خربها؛ (( آثم ويرفع اخلرب؛ واهلاء امسها؛ و(( أتوكيد ينصب املبتدحرف اجلملة نقول: إن 

فإنه قلبه آمث، الوجهان جائزان؛ على  )) خرب مقدم؛ واجلملة خرب إن؛ أي  آثم و(( أوجيوز أن نقول: قلب مبتد

كل حال هنا أضاف اإلمث إىل القلب ألن الشهادة أمر خفي، الشهادة أمر خفي؛ فاإلنسان قد يكتمها وال يعلم 

به، إذا قال: أنا ما أدري وال شهدت وال علمت فهنا يكون األمر راجعا إىل القلب؛ وألن القلب عليه مدار 

أال وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا  هللا عليه وسلم: (الصالح كما قال النيب صلى ا

مث بقية البدن و إذا فجر القلب ـ والعياذ باهللا ـ ‘) فإمث القلب بكتم الشهادة يؤدي إىل إ فسدت فسد الجسد كله

إلخفاء فإن الشهادة فجر البدن؛  فصار إضافة اإلمث إىل القلب هنا من وجهني: أوال باعتبار احملل ألنه هو حمل ا

   ال تعلم؛ والثاين: ألن القلب بإمثه تأمث بقية اجلوارح؛ وهذا فيه حتذير شديد من كتم الشهادة .

)) ما هذه موصولة فتفيد العموم وتشمل مجيع ما يعمله اإلنسان حىت عمل  واهللا بما تعملون عليممث قال: (( 

بما  ال القلوب واهللا سبحانه وتعاىل عامل ا؛ وهنا قدم ((القلب؛ فكتم الشهادة مثال فإن كتم الشهادة من أعم

؛ أيش؟ نشوف قبلها أيش؟ عليم ؟ قبلها عليم؛ وأيضا فائدة أخرى: قوة )) مراعاة للفواصل ألن تعملون

التحذير، قوة التحذير وشدته كأنه حصر علمه فيما نعمل فيكون هذا أشد يف بيان إحاطته مبا نعمل فيتضمن 

اهللا تعاىل خيتص مبا نعمل علم وليس معناه أو وليس مقتضاه االقتصار على ما نعمل فقط يعين أن  قوة التحذير؛

ال؛ لكن هذا من باب قوة التحذير كأنه عزوجل يقول: إن عملكم لن خيفى علينا كأنه لشدة عناية اهللا تعاىل به 

   .إال هو يعلمه   ال



   الكالم على اآلية؛ أما الكالم على فوائد هذه اآلية واليت قبلها ففيها فوائد عظيمة جدا هذا 

أوال: العناية مبا ذكر فيها من األحكام؛ من أين تؤخذ؟ من تصدير احلكم بالنداء مث توجيه النداء إىل املؤمنني؛ 

  وهذا يدل على العناية ذه األحكام وأا جديرة باالهتمام ا .

نه ال يوجه اخلطاب بوصف إال ملن كان هذا الوصف سببا ألا: أن التزام هذه األحكام من مقتضى اإلميان؛ ثاني

  لقبوله ذلك احلكم .

الثالث: أن خمالفة هذه األحكام نقص يف اإلميان؛ كأنه قال: يا أيها الذين آمنوا إلميانكم افعلوا كذا وكذا فإن مل 

حقيقة؛ ألن كل من يدعي اإلميان مث خيالف ما يقتضيه هذا اإلميان  تستفعلوا فإميانكم ناقص؛ وهي دعوى ولي

  فإن دعواه ناقصة إما نقصا كليا أو نقصا جزئيا .

ومن فوائد اآلية أيضا: بيان أن الدين اإلسالمي ال يعتين بالعبادات فقط اليت هي معاملة اخلالق بل هو شامل 

  ملعاملة اخلالق واملخلوق .

آلية الكرمية: دحر أولئك الذي يقولون إن اإلسالم ما هو إال أعمال خاصة بعبادة اهللا ومنها أي من فوائد ا

 لعصرملعامالت جيب أن تكون خاضعة لعزوجل وباألحوال الشخصية كاملواريث والنكاح وما أشبهها، وأن ا

ألحكام الوضعية واحلال؛ وعلى هذا فينسلخون من أحكام اإلسالم فيما يتعلق بالبيوع واالجارات وغريها إىل ا

  املبنية على الظلم واجلهل .

 ون الثمارقحفإن قال قائل: هلم يف ذلك دليل وهو أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم حني قدم املدينة ورآهم يل

) قالوا  أنتم أعلم بأمور دنياكم ) فرتكوا التلقيح فخرج التمر فاسدا؛ فقال هلم: ( ما أظن ذلك يغني شيئا قال: (

واملعامالت من أمور الدنيا ليست من أمور اآلخرة؟ فما اجلواب؟ اإلشكال واضح اآلن ؟ أو اإليراد ؟ فما هو 

  رشاد ؟ نعم يااجلواب 

  رد فيه النص ال جيوز اخلروج عليههذا يف األمور اليت ما ورد فيها النص أما اليت و : الطالب

  طيب هذا وجه؛ وجه آخر ؟ : الشيخ

  .مبعىن آخر يف فرق ...بني قول الرسول صلى اهللا عليه وسلم وبني املعامالت يف األشياء  فرق يف: الطالب

  عرب عنه؛ طيب؛عرف أن نيف فرق لكن ال ن : الشيخ 

  ...بأمور االخرة  :الطالب

  طيب : الشيخ

  ....علمنا القواعد الشاملة ومل ... ) أنتم أعلم بأمور دنياكم(  :الطالب



؛ اإلسالم فاحلر و يده قليلة ؟ يعين الذي قاله الرسول صلى اهللا عيه وسلم إمنا هو علم الصناعة ييعين تق : الشيخ 

هذا يفعله حيصل مباذا؟ بالتجارب  هذاما جاءنا يقول إذا أردت مثال أن التمر يصلح  افعل كذا وافعل كذا ما هو 

املسجالت كيف نصنع الراديو كيف وإال كان يقول الزم أن اإلسالم يعلمنا كيف نصنع السيارات وكيف نصنع 

إىل أي  هوب كيف نصنع كل شيء؛ هذا يرجع للتجارب؛ أما األحكام احلالل واحلرام فهذا مرجعطنصنع ال

؟ طيب الرسول ما جاء يعلمنا كيف شيء؟ إىل الشرع وإىل اإلسالم وقد وىف بكل ما حيتاج الناس إليه واضح

ما هو يعلمنا هذا شيء يرجع إىل  ...هات القدوم وهات كذا وكذا هات املسمار وهات  اخلشبباب  تنجر

؛ لكن إذا قال لك هذا حالل وهذا حرام هذا  أمور الشرعأيش؟ إىل التجارب وصناعات الناس ما هو يرجع إىل 

  الذي يرجع إليه يف الشرع.

  ؟...:الطالب

  الشرع وتعرف بالتجارب. ال ما يصح هذا؛ ألن فيه أشياء سكت عنها : الشيخ

)) سواء كان هذا الدين مثن مبيع، أو قرضا، أو أجرة،  إذا تداينتم بدين ومن فوائد اآلية: جواز الدين؛ لقوله: ((

 سبقلدين شرعا؛ وما هو الدين ؟ أو صداقا، أو خلعا عوض خلع، أو أي دين يكون؛ املهم أن يف اآلية إثبات ا

  لنا أن الدين كل ما يثبت يف الذمة .

ومن فوائدها: أن الدين ينقسم إىل قسمني: مؤجل بأجل مسمى؛ وغري مؤجل؛ ومؤجل بأجل جمهول؛ إىل ثالثة 

بدين إلى أجل  أقسام: غري مؤجل؛ ومؤجل إىل أجل مسمى؛ ومؤجل بأجل جمهول؛ من أين يؤخذ؟ من قوله: ((

غري مؤجل؛ إىل أجل غري مسمى وإىل أجل مسمى ثالثة أقسام؛  ن)) كل كلمة يؤخذ منها قسم؛ دي مسمى

الدين إىل غري أجل هذا جائز مثل أن أشرتي منك هذه السلعة بعشرة رياالت وال أعطيك العشرة وال أعينها؛ 

 هذا جائز وإال ال؟ هذا جائز وال إشكال فيه ولك أن تطالبين مبجرد ما ينتهي العقد، تقول أعطين الدراهم؛ الدين

ال جيوز؛ ملاذا؟ ألنه  إىل أجل غري مسمى ال يصح مثل أن أقول: اشرتيت منك هذه السلعة إىل قدوم زيد، هذا

من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم  ؛ وقد قال النيب صلى اهللا عليه وسلم يف السلم: (جمهول غرر

     إلى أجل (( بنص اآلية  ) ؛ الدين إىل أجل مسمى جائز وإال ال؟ جائز ووزن معلوم إلى أجل معلوم

))؛ األجل غري املسمى يكتب وإال ما يكتب؟ ال ال يكتب ألنه غري قائم، الغي فاسد؛ بل يهدر وال  مسمى

  يكتب .هل تدل اآلية على جواز السلم ؟ 

  نعم: الطالب

  تدل؛ والسلم يا فهد ؟  : الشيخ 



  تعجيل الثمن وتأخري املثمن:الطالب

وتأخري املثمن؛ هذا السلم؛ يقدم الثمن ويؤجل املثمن؛ اشرتيت منك مثال مائة صاع بر تعجيل الثمن  : الشيخ

  ى هذا السلم ألن الرجل أسلم الثمن وقدمه.مبعد سنة خذ الدراهم يس

هل يدخل يف ذلك ما يسمونه اليوم باملداينة ؟ املداينة اآلن يقول: أريد منك عشرة آالف ، العشرة إحدى 

حسب ما يتفقون عليه؛ ويذهب إىل صاحب الدكان ويشرتي منه، يشرتي منه الطالب الذي  عشر أو اثنا عشر

ه أخذوقال هذا سكر يبيعه يشرتي منه أي سلعة تتفق، أي سلعة حىت لو كان قد مأل األكياس على أنه رمل 

على أنه سكر فيبيعها صاحب الدكان على الدائن مث الدائن يبيعها على املدين مث املدين يبيعها على صاحب 

ألن الدكان يقول ما أبيعك حىت تنزلين  املدين من اجلانبني، من جانب الدائن ومن صاحب الدكان هشنيالدكان 

يقول   ل كيس مبائة عندما يشرتيها من املدينمن قيمتها ألين بعتها على الدائن صاحب الدكان باع على الدائن ك

هش من اجلانبني؛ طيب يقول قائل هذا من الدين إيتوين بدليل خيرجها من نكل كيس مخس وتسعني مثال في

اآلية؟ وإال فبيين وبينكم كتاب اهللا؛ عندما قلنا هذا حرام يا رجل ما جيوز؛ قال: هذا حالل بنص القرآن، امسع 

)) وهنا األجل مسمى والدين  ا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوهي قال اهللا تعاىل: ((

  ثابت خل نكتبها؛ 

   ما جيوز: الطالب

  ما جيوز ما  ؟ هو يقول بدين ؟: الشيخ

يشرتي من صاحب الدكان الدائن نقول هذا ليس بدين هذا دخل فيه بيع وشراء؛ ألنه صاحب الدين : الطالب 

  املدين ؟وباع على 

  ما هو، هو يقول لك اآلية عامة يف الدين ؟: الشيخ

  . ...نقول هذا أصال ليس بدين ألن احلديث نفى أن يكون العقد صحيحا فال يكون دينا ألنه: الطالب

    ...شيخ نقول هذا ربا : الطالب

 بعضها بعضا؛ الشرع يقيد بعضها بعضا ويبنياالطالقات أحسنت هذا هو الصحيح؛ نقول لو أخذنا  : الشيخ

نقول هذا ربا؛ إذا قال هذا ليس بربا أنا بعت سلعة وثبت يف ذمة املشرتي دراهم واملشرتي باع على صاحب 

إنما األعمال بالنيات وإنما لكل  الدكان سلعة وأخذ دراهم وين الربا؟ أنا ما أبيع دراهم بدراهم؟ نقول له: (

ي رديئة هي طيبة ه) والبيع هذا صوري ما هو حقيقي بدليل أن املشرتي ال يسأل عن هذه السلعة  امرئ ما نوى

وإال ال؟ أي نعم هذا هو الواقع؛  اعنه ونمن أسفل وال تدر  ةأكلتها األرضي جيدة؛ رمبا تكون هذه األكياس ه



كيس يساوي بالسوق مخسني وهذا أجراه عليه مبائة يقبل الحىت املدين، املدين لو كان  ساكتقلب وال توهلذا ال 

قال  ...وإال ال؟ يقبل؛ إذا هل هذا بيع؟ أبدا، هذا ليس بيع؛ بل هذا بيع صوري كما قال شيخ اإلسالم يف كتابه

هذا بيع صوري؛ وال ميكن أن خيادع اهللا عزوجل مبثل هذه اخلديعة؛ وال ميكن أن يكون الربا الذي عظم اهللا شأنه 

جاء فيه من الوعيد ما مل يأت يف ذنب آخر دون الشرك ال ميكن أن يكون حالال بأدىن كلفة؛ كل واحد يقدر و 

ذ أخسحيلل الربا مبثل هذه وهو جالس؛ وهلذا لو يعطى صاحب الدكان، لو قال املدين لصاحب الدكان: أنا 

؛ إذا ...لو حصل الصدق خالفوا وال يل؛ يقول ال، يرفض هذا هو الواقع وإن قال حنن ما خنالف؛ لكن  السلعة 

)) مقيدة مباذا ؟ بالنصوص األخرى الدالة على  إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى نقول: هذه اآلية املطلقة: ((

حترمي الربا، وعلى حترمي احليل؛ وهلذا كل من حتيل على حمارم اهللا اسقاطا للواجب أو فعال للمحرم ففيه شبه مبن؟ 

  يهود .باليهود، شبه بال

  من فوائد اآلية الكرمية: وجوب كتابة الدين إىل أجل مسمى؛ وجه الداللة يا حسني؟

  ))  فاكتبوه ((من قوله:: الطالب 

واألصل يف األمر؟ األصل يف األمر الوجوب؛ لكن قيد هذا األمر باآلية الثانية: ))  فاكتبوه(( من قوله: : الشيخ

  )) عند اجلمهور. أؤتمن أمانتهفإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي  ((

)) فإنه جيب أن يستثىن منه  فإن أمن بعضكم بعضا وعندي أننا إن سلمنا جدال أن هذا األمر مقيد بقوله: ((

كان اإلنسان متصرفا لغريه؛ فإنه إذا كان متصرفا لغريه فيجب أن يكتب الدين السيما ما فيه خطر كالدين إذا  ما 

واملال هذا  وباع ماله بدين إىل أجل مسمى ، لو كان وليا على سفيهلو كان وليا على سفيه :الكثري؛ انتبهوا ! مثل

خطري كثري؛ ولنفرض أنه عشرة آالف  وقال أنا بعته على رجل أمنته؛ هل نقول ال تكتب؟ نقول: لو كان املال 

)) يعين والثاين قد أمنه  أمانتهفإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي أؤتمن  (( لك قلنا ال تكتب؛ ألن اهللا يقول:

، أليس كذلك ؟ تفريط؛ ألن املدين  وال حرج عليه؛ لكن املال ليس لك وكونك در كتابة مثل هذا الدين تفريط

رمبا ينسى؛ وهذا وارد وإال غري وارد؟ نعم؛ رمبا تتغري حاله يعين هو اليوم أمني وغدا ليس بأمني؛ وكم من إنسان 

هذا الرجل الذي أمنته اليوم ان إىل اخليانة وبالعكس من اخليانة إىل االئتمان؛ فال نأمن أن حاله من االئتم تتغري 

ورثة الون غدا؛ ثالثا: حيتمل أن ميوت؛ وهذا وارد؟ وارد ما فيها شك؛ وإذا مات ممكن يضيع احلق، ميكن أن خي

ا سلمنا أن اآلية هذه خمصوصة يقول ما يف هاتوا الشهود وإال ما نعطيكم؛ وهلم حق يف ذلك؛ فإذا نقول: إذ

)) فيجب أن يستثىن منها  فإن أمن بعضكم بعضا )) أو مقيدة بقوله: (( فإن أمن بعضكم بعضا بقوله: ((

  ....أيش؟ من كان يتصرف لغريه السيما يف األمور اخلطرة الكثرية فإنه البد من كتابتها 



  وقال اىل قدوم زيد لو كانت عالقته جيدة:  الطالب

  قد يقدم زيد وال يستلم الفلوس  : الشيخ

  : متيقن  الطالب

  كيف يتيقن؟ ممكن البعارين تضيع  : الشيخ

  : هذا واقع الطالب

  مادام فيه احتمال؛ لكن ما رأيكم إذا قال: إىل أجل إىل ميسرة حىت يوسر اهللا عليك؟  : الشيخ 

األجل معلوم ألن األجل جمهول ما ندري هذا صحيح، هذا صحيح إذا قال إىل ميسرة؛ وحنن نصححه ال ألن   

إذا استدان ببيع أو شراء أو غريها فإن من الزم كونه  مىت ييسر؛ لكن ألن هذا مقتضى العقد فإن الرجل الفقري

حديث عن يف ذلك قول الصحيح أنه جيوز التأجيل إىل امليسرة؛ وقد ورد الفقريا أن ال يطالب حىت يوسر؛ وهلذا 

يا رسول اهللا إن فالنا قدم له بز من الشام  عليه وسلم عن عائشة رضي اهللا عنها قالت: (رسول اهللا صلى اهللا 

) لكن حىت لو فرض أنه مل يرد هذا  ثت إليه فاشتريت منه ثوبين إلى ميسرة فبعث إليه فأبى الرجلعبلو ف

ادام البائع يعرف أن النص فعندنا القاعدة ما هي القاعدة؟ ويش القاعدة؟ أن الفقري ال يطالب حىت يوسر؛ وم

  هذا فقري فقد التزم ضمنا أنه لن يطالبه حىت يوسر.

  ...:الطالب

ما جيوز؛ العلماء اختلفوا يف احلصاد واجلذاذ هل جيوز وإال ال؟ أو قدوم احلاج؛ أما شخص معني ألن : الشيخ

  راهمالشخص املعني ميكن يعرتيه آفات، ميكن ما جييء ميكن الد

  ؟...:الطالب

كقدوم احلجاج مثال أو حصاد الزرع فاملذهب ال جيوز   عامحتصل حادث وميوت؛ أما الشيء ال ما أكثر ما :الشيخ

  ...أيضا والصحيح أنه جيوز

إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل وال يأب  يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين  ((

   طيب اقرأ علينا ؟ بس؛ أظن وصلنا إىل هذا ؟)) إىل هذا كاتب أن يكتب كما علمه اهللا فليكتب

  العناية مبا ذكر فيها من األحكامأوال: :الطالب

بيان أن الدين و  لفة هذه األحكام نقص يف اإلميانأن خما و م هذه األحكام من مقتضى اإلميانثانيا: أن التزا

وجواز تأجيل إال أعمال خاصة دحر أولئك الذي يقولون إن اإلسالم ما هو  واإلسالمي ال يعتين بالعبادات 

  الدين إىل اجل مسمى و تقسيم الدين إىل ثالثة أقسام



  : ذكرت األقسام وإال ال ؟  الشيخ

  : نعمالطالب

  مؤجل مؤجل ألجل جمهول ذكرنا عناية اإلسالم باملال: الشيخ

  : ذكرناالطالب

  :ذكرنا عناية اإلسالم باملال الشيخ

  )). بينكم كاتب بالعدل وال يأب كاتب أن يكتب كما علمه اهللا فليكتب فاكتبوه وليكتب قال اهللا تعاىل: ((

)) مث هل هذا األمر للوجوب أو للندب  فاكتبوه يف هذه اجلملة من اآلية األمر يف كتابة الدين املؤجل؛ لقوله: ((

الندب أو ن الوجوب إىل عأو لإلرشاد ؟ الشك أن األصل يف األمر الوجوب؛ لكن قد يكون فيه قرائن خترجه 

اإلرشاد؛ فمن العلماء من قال: إنه للندب ومنهم من قال: إنه لإلرشاد؛ وال أعلم أن أحدا قال إنه للوجوب؛ 

ولكن مقتضى القواعد الشرعية أنه إذا كان الدين للغري بأن كان الدائن وكيال أو وليا أو ناظرا أو وصيا فإنه جيب 

ة كاألمور اخلطرية الكثرية؛ والذي يتصرف لغريه كما ذكرنا اآلن عليه أن حيتاط وأن يكتب ما حيتاج إىل الكتاب

أربعة؛ وكيل، وصي، وناظر، وويل؛ والفرق بينهم: الوكيل من يتصرف لغريه يف حال احلياة؛ والوصي من يتصرف 

ه وحنو لغريه بعد وفاته؛ والناظر من يتصرف يف األوقاف؛ والويل من واله الشرع على القاصرين كويل اليتيم والسفي

غري ثقة وخيشى من  ذلك؛ فهؤالء جيب عليهم كتابة الدين خصوصا الدين الذي فيه خطر لكثرته ولكون املدين

كان الدين لك فإن األمر لالستحباب؛ وذلك ألنه جيوز لإلنسان أن يسقط هذا الدين؛ وجيوز أن   ذاإنكاره؛ أما إ

؛ ألن الكتابة طريق لإلثبات؛ لينا الطريق املوصل إىل إثباتهال يثبته أصال وما جاز إسقاطه أو إثباته فإنه ال جيب ع

بأنه لإلرشاد فهم يقولون ألن هذه األموال ليس من  فإذا كان جيوز يل إسقاطه فإن إثباته ال يلزمه؛ وأما القول

باب التعبد وكل شيء ليس من باب التعبد فإنه ليس للوجوب بل هو لإلرشاد؛ ألن اإلنسان غري متعبد ذا 

لشيء؛ لكن هذا القول فيه نظر يعين كوننا نطرد القاعدة ونقول: كل أمر ال يتعلق بعبادة فهو لإلرشاد هذا فيه ا

  نظر .

)) أي أن  وليكتب بينكم كاتب بالعدل ومن فوائد اآلية الكرمية: أنه جيب اختيار الكاتب العدل؛ لقوله: ((

  ختاروا كاتبا بالعدل لئال مييل أو جيور .ولت

وليكتب بينكم  (( ه ؛ لقوله:تئد اآلية الكرمية: أنه البد أن يكون الكاتب حمسنا للكتابة، حبيث تقرأ كتابومن فوا

أحد لو كتب فإنه ليس كاتبا بيننا إذ  ا)) ألن الكاتب الذي ال حيسن الكتابة حبيث ال يقرأه بينكم )) (( كاتب



ته إال هو؛ أليش؟ ألننا عند احلاجة هلذه الكتابة ال أننا ال ندري ما كتب؛ فال يكلف بالكتابة شخص ال يقرأ كتاب

  نستفيد منها شيء .

ومن فوائد اآلية: أنه جيب على الكاتب أن يكتب بالعدل، حبيث ال جيحف مع الدائن وال مع املدين؛ وما هو 

وتمت كلمة  العدل ؟ العدل هنا ما طابق الشرع فهو عدل، وما خالف الشرع فهو غري عدل؛ لقول اهللا تعاىل: ((

  )) . ربك صدقا وعدال

من فوائد اآلية الكرمية: أنه ال يشرتط تعيني كاتب للناس بشخصه، وأن أي كاتب يتصف بالعدل والثقة فكتابته 

  )) وهي نكرة ال تفيد التعيني . كاتب ماضية نافعة؛ من أين يؤخذ ؟ من قوله: ((

فوائد اآلية الكرمية: ي الكاتب أن يكتب إذا طلب منه ذلك؛ يه أن يكتب أو أن ال يكتب؟ يه أن ال  ومن

))؛  وال يأب كاتب أن يكتب كما علمه اهللا يكتب يعين ينهى أن ال يكتب إذا دعي إىل ذلك؛ لقوله: ((

  )) للكاتب. وال يأب كاتب (( )) ملن ألصحاب الدين؛ والنهي يف قوله: وليكتب فيكون األمر يف قوله: ((

هذا النهي هل هو للتحرمي أو للكراهة ؟ فيه تفصيل؛ إذا كان ال ميكن ثبوت هذا احلق إال بكتابة هذا الكاتب 

  صار النهي للتحرمي كما قلنا بوجوب حتمل الشهادة، وأن حتمل الشهادة فرض، فرض كفاية؛ هذا نقول مثله .   

  كما علمه الكاتب أن يكتب كما يعرف من الشرع، كما علمه اهللا؛ لقوله:((ومن فوائد اآلية: أنه جيب على 

)) وهذا يشمل ما علمه اهللا من حيث الشرع وما علمه اهللا من حيث حسن اخلط واألداء؛ يعين مثال إذا كان  اهللا

ا؛ ألن اهللا بصعوبة؛ نقول: ال جيوز هذجعله ال يقرأ إال أالكاتب عنده حسن اخلط وقال أريد أن أشني اخلط و 

))؛ وألنه كلما كان اخلط أوضح كان اخلط أبني؛ إذ أن ا خلط الرديء يتعب  أن يكتب كما علمه اهللا قال: ((

كما أن األلفاظ املعقدة يشكل مدلوهلا فكذلك الكتابات الرديئة يشكل مدلوهلا  يف قراءته ورمبا يشكل مدلوله

كسئل، يعين يكتب اهلمزة على ياء وهذا قد خيتلف املعىن  السيما يف اإلمالء؛ جتد بعض الناس يكتب: سأل  

)) من ناحيتني: من ناحية  كما علمه اهللا كثريا؛ وهلذا جيب أن اإلنسان يكتب بني الناس كما علمه اهللا؛ قلنا ((

الشكل؛ ومن ناحية الشرع؛ من ناحية الشكل بأن يأيت بأحسن ما يكون بأحسن ما يستطيع من الكتابة إمالء 

ا؛ وكذلك من ناحية الشرعية حبيث ال يغفل شيئا حيتاج إليه الدائن أو املدين؛ وهلذا يقول العامة: من وحروف

  أسقط من الشرع حرفا ندم عليه .

كما  ومن فوائد اآلية الكرمية: تذكري هؤالء الكتبة بنعمة اهللا، وأن من شكر نعمة اهللا عليهم أن يكتبوا؛ لقوله: ((

؟ للتعليل؛ األول للتشبيه وهنا للتعليل؛ وقد ذكرنا مرارا   على أن الكاف هنا أليش الا مبين )) وهذ علمه اهللا



كثرية أن الكلمة إذا كانت حتتمل معنيني وال يتعارضان حتمل عليهما مجيعا؛ وأن القول الراجح من أقوال 

   ا متنافيني طلب الرتجيح.متنافيني، فإن كان اما مل يكون هاألصوليني أنه جيوز استعمال اللفظ املشرتك يف معنيي

)) حىت يف األمور احلسية يعين  كما علمه اهللا ومن فوائد اآلية الكرمية: أن اإلنسان ال يستقل بالعلم؛ لقوله: ((

األمور العقلية قد يقول القائل: صحيح أنا ما أستطيع أن أدرك بعقويل ما مل يعلم اهللا حىت يف األمور احلسية اليت 

عن طريق النظر، عن طريق السمع، عن طريق الشم؛ ال يستطيع اإلنسان أن يعلمها إال  تدرك عن طريق احلس،

  بتعليم اهللا عزوجل .

ى الكاتب أن يكتب كما علمه اهللا أمره أن يكتب وقد سبق لنا فائدة ذكر األمر ملا  هومن فوائد اآلية: أن

 وال يأب  التفسري ألنه قال: ((أثناء بالكتابة بعد النهي عن االمتناع من الكتابة؛ ما هي الفائدة ؟ ذكرنا يف 

  ا يظن بعض الناس؛ نعم؟)) ذكرنا أن هذا له فائدة يعين ليست املسألة تكرارا كمفليكتب  )) مث قال: (( كاتب

  تأكيد :الطالب

  ال، تأكيد ال.: الشيخ 

  : املبادرةالطالب

ائتوا العصر جييئوا العصر يقول  )) قد يقول: ما أىب عليه ولكن وال يأب كاتب نعم املبادرة؛ ألن قوله: ((:الشيخ

)) فنستفيد من األمر هنا الفورية واملبادرة؛ إذا نأخذ  فليكتب . وقال: (( وهكذابكرة بكرة يقول بعد بكرة ائتوا 

   )) . فليكتب من ذلك فائدة وهي: مبادرة الكاتب إىل الكتابة بدون مماطلة؛ لقوله: ((

وليملل الذي عليه الحق وليتق اهللا ربه وال يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق  مث قال اهللا تعاىل: ((

  )). يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدلسفيها أو ضعيفا أو ال 

  يؤخذ من هذه اجلملة من اآلية



التفسري ألنه قال: أثناء فائدة ذكر األمر بالكتابة بعد النهي عن االمتناع من الكتابة؛ ما هي الفائدة ؟ ذكرنا يف 

)) ذكرنا أن هذا له فائدة يعين ليست املسألة تكرارا كما يظن بعض فليكتب )) مث قال: (( كاتب  وال يأب (( 

  الناس؛ نعم؟

  تأكيد :الطالب

  ال، تأكيد ال.: الشيخ 

  : املبادرةالطالب

ائتوا العصر جييئوا العصر يقول  )) قد يقول: ما أىب عليه ولكن وال يأب كاتبنعم املبادرة؛ ألن قوله: ((  :الشيخ

)) فنستفيد من األمر هنا الفورية واملبادرة؛ إذا نأخذ  فليكتب. وقال: ((  ائتوا بكرة بكرة يقول بعد بكرة وهكذا

  )) .  فليكتبلكاتب إىل الكتابة بدون مماطلة؛ لقوله: (( من ذلك فائدة وهي: مبادرة ا

وليملل الذي عليه الحق وليتق اهللا ربه وال يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق  مث قال اهللا تعاىل: ((

  )). سفيها أو ضعيفا أو ال يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل

         الرجوع يف مقدار الدين إىل من عليه الدين ال إىل الدائن؛ الدليل ؟  أن  يؤخذ من هذه اجلملة من اآلية

الذي رمبا إذا أملل )) ألن لو أملى الذي له احلق رمبا يزيد . لكن إن قال قائل: و  الذي عليه الحق لوليمل ((

  عليه احلق رمبا ينقص ؟

  ألن صاحب احلق موجود: الطالب 

وذاك أيضا يقول صاحب احلق موجود ؛ نعم؟ واآلن يعين لو قال قائل: إذا أملى الذي له احلق وقلتم إنه : الشيخ 

له صاحب احلق: ال احلق   ألنه رمبا يزيد؛ نقول الذي عليه احلق رمبا ينقص ؟ طيب إذا نقص قال ميلي ال ميلي أن

  يا أخ ؟قال الذي عليه احلق: ال هذه زيادة نعم؟ نعم  ذاك إذا زادكذا؛ و 

  ...:الطالب

  ما يهمه؛ نعم؟ لدائن طماعاإذا صار ا: الشيخ 

  ألن األصل براءة الذمة :الطالب

صح نعم؛ ألن األصل هذا كما ذكرناكم يف أثناء الشرح، األصل براءة الذمة والقول قول من عليه : الشيخ 

  الدين؛ هذا وجه الرتجيح الذي عليه احلق .

عليه ن عليه احلق ال يكتب وإمنا يكتب كاتب بني الطرفني؛ ألنه جعل على الذي ومن فوائد اآلية الكرمية: أن م

صحت كتابته إال أنه ال يؤخذ من هذه اآلية؛  احلق جعل وظيفته اإلمالء، جعل وظيفته اإلمالء؛ لكن لو كتب



ولو على  يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء هللا يؤخذ من أدلة أخرى، مثل قوله تعاىل: ((

   )) وكتابة اإلنسان على نفسه إقرار؛ وإقرار اإلنسان على نفسه مقبول  أنفسكم

وليتق اهللا  وجل على من عليه احلق وأن يتحرى العدل؛ لقوله: (( ومن فوائد اآلية الكرمية: وجوب تقوى اهللا عز

  )) . ربه

))  اهللا فيه التحذير؛ ألنه هنا قال: ((ومن فوائدها أيضا: أنه ينبغي يف مقام التحذير أن يذكر كل ما يكون 

تقوى عبادة؛ ألن األلوهية ال)) يذكر مقام الربوبية؛ ففي مقام األلوهية يتخذ  ربه فيذكر اإلنسان مقام اإللوهية؛ ((

وجل  )) ألن الرب عز ربه هي توحيد العبادة؛ ويف مقام اخلوف من االنتقام يكون مشهده الربوبية؛ لقوله: ((

   متصرف .خالق مالك 

ومن فوائد اآلية الكرمية: أنه حيرم من عليه الدين أن يبخس منه شيئا، ال كمية وال نوعا وال صفة؛ الكمية بأن 

بدل سكري مثال هذا  رغش بأن يقول مثال يف التمر يقول يقول عشرة بدل مخسة عشر؛ النوع بأن يقول مثال ال

  )) . وال يبخس منه شيئا نوع؛ الصفة بأن يقول رديء بدل جيد؛ كل هذا يؤخذ من قوله: ((

فإن كان الحق عليه سفيها أو  ومن فوائد اآلية الكرمية: أن الويل يقوم مقام املوىل عليه يف اإلمالء؛ لقوله: ((

  )).ضعيفا أو ال يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل 

ومن فوائده اآلية الكرمية: أن أسباب القصور ثالثة: السفه، والضعف، وعدم االستطاعة؛ السفه أن ال حيسن 

التصرف إذا أراد أن ميلي قال: اكتب يف ذميت لفالن عشرة آالف؛ فقال له الدائن: عشرة آالف أنت رجل كرمي 

سفيه وإال غري سفيه ؟ سفيه ال حيسن مشكلة اجعل عشرين ألف؛ هذا  ها عشرين ألف؟ قال: ما يفوطيب اجعل

ال يستطيع أن  أن يكون هو الذي ميلي؛ ضعيف يشمل الصغري وانون؛ الصغري وانون ما ميكن ميلي؛ طيب ((

يف هذه األحوال مقام املوىل عليه.      الويل أو ما أشبه ذلك؛ فهذه األسباب هي اليت يقوم  س)) لإلعياء أو خر يمل 

  لنا من هو الويل؟ نعم؛ طيب إذا ما حاجة للذكر. أظن سبق

)) وهذا  فليملل وليه من فوائد اآلية الكرمية: قبول قول الويل فيما يقر به على مواله؛ من أين يؤخذ؟ من قوله:((

 يدل على أنه يقبل قوله على مواله ال يف البيع وال يف الشراء وال يف التعجيل وال يف الرهن وال يف الدين وال يف

  غريه؛ الويل مقبول قوله على مواله .

))؛ فال يبخس من له احلق وال  بالعدل عاة العدل على الويل؛ لقوله: ((ومن فوائد اآلية الكرمية: وجوب مرا

    درسني يبخس من عليه احلق، ممن هو موىل عليه ؛ دخل وقت السؤال ؟ ما فيها سؤال؟ طيب .

  ؟نقول األصل الرباءة  بالنسبة له احلق...))  عليه الحققوله تعاىل: (( : الطالب



   رباءة .الال ألن الذي له احلق مدعي؛ وذاك مدعى عليه؛ هذا يدعي الثبوت وهذا يدعي النفي واألصل : الشيخ

)) إنه البد حضور الرجلني الذي له احلق والذي عليه  وليكتب بينكم شيخ ؟ يؤخذ من قوله تعاىل: ((: الطالب

  ؟ باملراسلة ميكن احلق يف الس وال

ة إال بوجودمها أي ي)) وال تنعقد البين بينكم طيب يؤخذ هذا، حضور كل من الدائن واملدين؛ لقوله: ((: الشيخ

  نعم تضاف هذه إىل ما سبق .

  ؟ اشرتاط جعل أو مالهل يؤخذ من هذه اآلية عدم جواز أخذ األجرة من الطرفني : الطالب

  ؟علاتب يقول أنا ما أكتب إال باجلهذا السؤال ؟ يعين الك ويش تقولون :الشيخ

  تفصيلفيه : الطالب

  ما هو التفصيل؟ :الشيخ

  طلب األجرةفال جيوز له  الدولة يعين إذا كان له راتب من : الطالب

فله الطلب نعم؟  يعين إذا كان له راتب من بيت املال فال جيوز له طلب األجرة، كذا؟ طيب وإال؟ وإال :الشيخ

طيب لكن إذا قال: أنا ال أريد عوضا عن عملي؛ لكن عن القلم والدواة واألوراق؛ نقول له ذلك؟ له ذلك إال 

  إذا كان مؤمنا من قبل الدولة .

 باألمانةوالذي له احلق متصف  باألمانة يبخس الناس حقوقهمغري متصف  إذا كان الذي عليه احلق :الطالب

  ميلي؟الذي ن فم

بعشرين مثال ال؛ ميلي من عليه احلق؛ ويف هذه احلال لو جحد صاحب احلق يطالب؛ أليش؟ إذا أملى  :الشيخ

  نعم أمحد ؟ نعم ؟ والواجب عليه ثالثون قال: قف الواجب ثالثون.

  ؟...:الطالب

   أي نعم من باب التوكيد .: الشيخ 

  إذا حيسن التصرف فهل هو ميلي ويقوم بدوره ؟ املميز الصغرييقبل  : الالطالب

  ميكن تصرفه فيهيف ما  ما يقبل إال ما ال: الشيخ

  تقبل عبادته العبادات: يف باب الطالب

   .  وجل، املعامالت بينه وبني الناس والصغري قد خيدع أي نعم ال، العبادات بينه وبني اهللا عز: الشيخ

  ؟مطلقا يقبليل على املوىل إقرار الو : الطالب

  اتوالياليف كل : الشيخ



  مثال إنسان عليه دين وعقد وتويف بعد ذلك أقام القاضي شخصا وليا :الطالب

  على أي شيء؟ على مال املتوىف ؟: الشيخ

  قد يكون ال يعلم  فلما سأله القاضي عن هذا قال نعم  القصر على: الطالب

  : ليه ؟الشيخ

  ...:الطالب

موجودا قبل أن يكون وليا على هؤالء ما له حق التصرف فيه، ألنه قبل واليته أي إذا كان هذا السبب : الشيخ

     أيضا. صارنعم؛ ألن هذا قبل واليته، ثبوت احلق على امليت قبل أن يتوىل هذا وقبل أن يكون احلق للق

  أو املكان ؟ ة هنا املقصود به  السي)) هل البين وليكتب بينكم كاتب قوله تعاىل: (( :الطالب

أي نعم؛ وهلذا ذكرنا أثناء التفسري أن بعض العلماء قال ينبغي أن يكون الكاتب بينهما واحد على : الشيخ

  ورائه الثاين منر، وال خيلي واحد على اليمني و اليمني واحد على اليسا

  ؟...:الطالب

بينية بينية املعاملة، األصل بينية املعاملة لكن ال بأس أن نقول أيضا بينية ال، واألصل هذا هو األحسن :الشيخ

  املكان ألن ذلك أقرب إىل مساع اجلميع على حد سواء، ولئال ينكسر خاطر اآلخر الذي أبعد .

  ؟...:الطالب

  : البأس مايف مانع الشيخ

  يكن كاتبا إال الذي يقرأ كتابته  . . .؟ ال :الطالب

  فائدة من هذه؟ ويش ال: الشيخ

  ممكن .. . :الطالب

الظاهر الذي ما يعرف ما يلزمه لكن كأنه يعين ميكن بالتأمل أو أحد يعرف أيضا بعض  ...وأنا ما أدري؛: الشيخ

  اخلطوط إذا مارسها اإلنسان عرفها وغريه ال يعرفها رمبا؛ على كل حال هو خري من عدمه .

  ؟...:الطالب

  ال ال، تعترب فرق ما هي مستقلة .: الشيخ

  بسم اهللا الرمحن الرحيم؛ احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وأصحابه أمجعني.

 شروطمن  ضمنه) أخذناها أظن ؟ وبينا أن ما ت) واستشهدوا شهيدين من رجالكم قال اهللا تبارك وتعاىل: ((

  طيب شهادة الكافر عند الضرورة؛ ما ذكرناها. الشاهدين؛ وأظن أننا استثنينا من اشرتاط اإلميان



   .ياولد)) تفاضل األعمال حىت يف املعامالت  ذلكم أقسط عند اهللا قوله: (( 

ي ليس ويستفاد من اآلية الكرمية: أن الشهادات تتفاوت؛ فمنها القيم ومنها األقوم؛ ومنها ما ليس بقيم؛ فالذ

؛ والقيم هو الذي صار فيه أدىن الواجب واألقوم ما كان أكمل من ذلك؛  بقيم هو الذي مل تتم فيه الشروط

؛ إذا قيل مثال القيم؟ نقول مثل الشاهد وميني؛ الشاهد واليمني كاف لكن )) وأقوم للشهادة بدليل قوله: ((

واب من الشاهد الواحد؛ وألن الشاهدين ال شاهدان، أليس كذلك؟ ألن الشاهدين أقرب إىل الصال هأقوم من

  حيتاج معهما إىل ميني املدعي؛ فكانت شهادة شاهدين أقوم للشهادة .

   وأدنى أن ال  تياب وشك؛ لقوله: ((ر فيه اله ومن فوائد اآلية الكرمية: أنه ينبغي لإلنسان أن يتجنب كل ما 

  )) . ترتابوا

  اإلسالمي يريد من معتنقيه أن يكونوا دائما على اطمئنان وسكون .ويتفرع على هذه الفائدة: أن الدين 

قلق الفكري أو النفسي؛ ألن االرتياب يوجب قلق الويتفرع أيضا منه: أن دين اإلسالم حيارب ما يكون فيه 

  )) يعين أقرب لعدم ارتيابكم . وأدنى أن ال ترتابوا اإلنسان واضطرابه؛ وهلذا قال هنا: ((

أيضا: أنه ينبغي لإلنسان إذا وقع يف حمل قد يسرتاب منه أن ينفي عن نفسه ذلك؛ وهلذا ملا  ويتفرع على ذلك

نصاريني الذين أقبال وكانت معه صفية بنت حيي إحدى أمهات األرجلني الرأى النيب صلى اهللا عليه وسلم 

ن آدم جمرى الدم وأنه ) وأخربمها أن الشيطان جيري من اب على رسلكما إنها صفية بنت حيي املؤمنني قال: (

) ال  رحم اهللا امرئ كف الغيبة عن نفسه يف قلوما شرا؛ ورمبا يؤيد هذا األثر املشهور: ( ذفخاف أن يق

تقل: إن الناس حيسنون الظن يب، ولن يرتابوا يف أمري؛ ال ، ال تقل هكذا؛ ألن الشيطان جيري من ابن آدم جمرى 

ا أنت منه بريء ـ واحلمد هللا ـ ما يضر نعم؟؛ من أين نأخذها ؟ من قوله: ال يزال الناس حىت يتهموك مبالدم رمبا 

   )). وأدنى أن ال ترتابوا ((

  )) .ليس عليكم جناح أال تكتبوها . . إال أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم ف مث قال: ((

)) وهو كذلك؛  تكون تجارة حاضرةإال أن  يستفاد من هذه اجلملة من اآلية الكرمية: جواز التجارة؛ لقوله: ((

ولكن هذا اإلطالق مقيد بالشروط اليت دلت عليه النصوص؛ فلو اجتر اإلنسان بأمر حمرم فهل جيوز؟ ال؛ من أين 

  نصوص أخرىالنعرف ذلك؟ من 

    إال أن تكون  لو أراد اإلنسان يريد التجارة والربح قلنا: هذا حرام من نصوص أخرى؛ إذا هذا املطلق (( 

  صحيح؟ وقويل ووصفي إياه مطلق أو هذا العام ؟ ي)) أيش؟ مقيد ؛ أنا أقول اآلن هذا املطلق هل كالم جارةت

   ...: عام الطالب



ألن التجارة نكرة يف سياق اإلثبات، والنكرة  ما عشان االستثناء ؛ نعم الصواب مطلق، الصواب مطلق؛:  الشيخ

يف سياق اإلثبات لإلطالق ال للعموم؛ النكرة للعموم إذا كانت يف سياق أيش؟ النفي أو النهي أو الشرط أو 

االستفهام اإلنكاري؛ أما هنا فهي يف سياق اإلثبات؛ لكن نقول هذا املطلق مقيد مباذا؟ بالنصوص الدالة على أن 

  فيها من شروط . التجارة البد

  يستفاد من هذا: أن التجارة نوعان: جتارة حاضرة وجتارة غائبة.

)) األصل فيه أن يكون قيدا، أن يكون  حاضرة بالغائبة؟ اجلواب نعم؛ ألن األصل يف قوله: (( جتارالافهل جيوز  

قيد؛ فيفيد أن التجارة إما حاضرة تدار بيننا وإما غائبة؛ والغائبة إما بدين مؤجل وإما غري املقيدا والقيد خيرج غري 

مؤجل؛ فإذا قلت: بعت عليك سياريت ولست حاضرة بني أيدينا؛ فهذا نقول دين نعم؟ ولكين الحظوا ما عينت 

ألن السيارة مل تعني؛ لكنه هذه بذاته؛ قلت: بعت عليك سيارة صفتها كذا وكذا بعشرين ألف؛ هذا نقول: دين؛ 

  حاضر وإال غائب؟ 

   غائب: الطالب

  هو غائب عن النظر لكنه غري مؤجل فيكون حاضرا؛ أما الدين املؤجل فقد سبق يف أول اآلية .: الشيخ

الذي ال يدار  د)) فأما الشيء الراك تديرونها بينكم ومن فوائد اآلية الكرمية: أن األصل يف التجارة الدوران ((

جتارة أو ال يسمى؟ يرى بعض العلماء أنه ليس بتجارة؛ وهلذا يقولون إنه ليس فيه زكاة؛ وأن الزكاة إمنا  فهل يسمى

يف املال الذي يدار يعين يتبادر؛ ويرى آخرون إا جتارة لكنها جتارة راكدة؛ وهذا يقع كثريا فيما إذا فسدت 

السلع عند أصحاا مدة طويلة ما حركوها؛ لكن هي يف حكم أيش؟ الدائرة،  وكسد البيع؛ فهنا رمبا تبقى التجارة

  أو املدارة حبكم املدارة؛ ألن هذا الرجل ينتظر أي إنسان يأيت فيبيع عليه .

 اومن فوائد اآلية الكرمية: أنه ال جيب كتابة التجارة احلاضرة املدارة ولو كان مثنها غري منقود خبالف ما إذا تداين

فليس عليكم  جتب كتابة الدين على ما سبق من اخلالف يف ذلك؛ لقوله هنا: (( مسمى؛ فإنه ىل أجلبدين إ

   )) أي يف عدم كتابتها . جناح أال تكتبوها

  )) وأشهدوا إذا تبايعتم وال يضار كاتب وال شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا اهللا. . . مث قال: ((

أو االستحباب أو لإلرشاد؛  ؛ وهذا األمر هل هو للوجوبعباإلشهاد عند التبايملة: األمر يستفاد من هذه اجل

جيري فيه اخلالف الذي أشرنا إليه من قبل؛ فمنهم من قال: إنه للوجوب ألنه األصل يف األمر؛ ومنهم من قال: 

هده من غري إشهاد إنه لالستحباب ألن الناس ما زالوا يتبايعون يف عهد الرسول عليه الصالة والسالم ومن بعد ع

رية؛ كل الناس يشرتون األشياء الزهيدة واألشياء الثمينة وال يرون ثولو كان هذا واجبا ما ترك يف هذه األعصار الك



واجبا عليهم أن يشهدوا؛ ومنهم من قال: لإلرشاد بناء على قاعدة أصلها، وهي: أن األوامر اليت ال يقصد ا 

ال يقصد ا التعبد ألا ليست هللا بل هي معاملة فيما بني كلها تكون لإلرشاد؛ واملعامالت اليت بني الناس   التعبد

بالوالية مثل أن يكون اإلنسان وليا على غريه  يتعلقاإلنسان وبني غريه فال يكون شيء منها واجبا اللهم إال أن 

وتعلق حق  نتمائل جيب من حيث أيش؟ من حيث االئذ نقو اد فيه تقوية فحينهشويبيع له شيئا مثينا يعد ترك اإل

بدون شيء جيوز وإال ال؟  هه إياالغري به؛ قالوا: ويؤيد ذلك أن هذا الذي حصل به التداين ولو أن الرجل أعطا

أسألكم يا مجاعة وإال أنتم غائبني؟ لو أعطاه بدون شيء بدال أن نبيع عليك سياريت وتروح . . .قلت: خذ 

ة جمانا جيوز وإال ال؟ جيوز ما أحد يقول غري جائز؛ إذا فاملقصود باإلشهاد حفظ احلق الذي هو من السيارة هب

فإن ذلك يدل على فهذا  هي لكاختصاصي أنا وإذا كان جيوز أن أتنازل عنه من أول األمر وأقول خذ السيارة و 

سلم اشرتى فرسا من أعرايب ومل يشهد أن األمر هنا ليس للوجوب؛ قالوا: ويدل لذلك أن الرسول صلى اهللا عليه و 

والقصة مشهورة معروفة؛ ولو كان اإلشهاد واجبا لكان أول من يقوم به الرسول عليه الصالة والسالم؛ ألن 

)) وقد مر علينا أن معىن اآلية ليس وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين  الرسول صلى اهللا عليه وسلم قال: ((

ستسالما مبعىن أنه إذا أمر شيئا أو أمر به فهو أول من ينفذه ويستسلم هللا عليه معناها أوهلم زمنا لكن أوهلم ا

واجبا لكان الرسول عليه الصالة والسالم أول من ينفذه ويشهد عليه؛ على أن  اأمر  فلو كان هذا الصالة والسالم؛

يساويه غريه يف أن دعواه يف هذا االستدالل شيئا من املناقشة؛ وما هو؟ هو أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم ال 

وال بال ميني مقبولة يف كل حال وغريه غري مقبولة؛ ألن الرسول عليه الصالة والسالم إذا ادعى دعوى فقوله مقبول 

شهود؛ وجيب على كل مؤمن أن يصدق ما ادعى به وهذا من خصائصه عليه الصالة والسالم؛ وهلذا ملا طلب 

بت رضي اهللا عنه وشهد قال: كيف تشهد على ما مل تراه؟ قال: نصدقك اإلعرايب من يشهد له قام خزمية بن ثا

خبرب السماء وال نصدقك خبرب األرض؟ فكان على كل مؤمن أن يشهد بأن هذا األعرايب باع على الرسول صلى 

يف اهللا عليه وسلم وإن مل حيضر؛ ألن دعواه عليه الصالة والسالم مقبولة بالشك؛ إذا كان األمر كذلك صار 

الستدالل ذا احلديث نظر؛ ولكن قد يقال: لو كان األمر كذلك ما استشهد النيب صلى اهللا عليه وسلم أحدا ا

ليس بواجب، القول  شهادوال قال خلزمية ال حاجة لشهادتك ألن قويل مقبول؛ على كل حال الذي يظهر أن اال

 كيالالثالث أن األمر لإلرشاد هو أقرب األقوال إال إذا تعلق به حق الغري، بأن يكون اإلنسان وليا على غريه، أو و 

اع؛ فهذا جيب من حيث أيش؟ من حيث األمانة والتعلق حق الغري؛ وكذلك رمبا نقول: إنه ضعلى غريه ورمبا 

ضرر عظيم على اإلنسان فقد يقال إن اإلشهاد هنا مأمور به إما استحبابا  ينبغي إذا كان األمر كبريا يرتتب عليه

  وإما وجوبا .



))؛ ولكن قد يقول القائل: كل اآلية هذه كلها  إذا تبايعتمويستفاد من اآلية الكرمية: جواز التبايع ؟؛ لقوله: (( 

هذه القاعدة ونقول: يستفاد منه أن  يف املعامالت، كلها يف املعامالت ومنها البيع؛ إال أننا ميكن أن نستبدل

وألن العقد مل يتم  اإلشهاد ينبغي أن يكون حني التبايع مبعىن أنه ال يتقدم وال يتأخر؛ ملاذا؟ ألن املبيع قد يتغري

   وأن العقد مل يتم إذا كان االستشهاد قبله؛ فإن كان بعده فرمبا يكون قد تغري، رمبا يكون قد تغري .

كرمية: حترمي مضارة الكاتب والشهيد؛ هل هذا مضاف إىل الفاعل أو إىل املفعول ؟ مضارة ومن فوائد اآلية ال

)) صاحل أن يكون فاعال وأن  كاتب وال يضار )) (( كاتب الكاتب والشهيد؟ صاحل لألمرين كما أن قوله: ((

مثل أيش؟ مثل أن  يكون نائب فاعل؛ طيب إذا حيرم على الكاتب أن يضار يف الكتابة، على الكاتب أن يضار؛

بعشرة ويكتب باعه بتسعة،  ملن باعهمثال  يكتبيزيد أو أن ينقص أو يسقط كلمة البد منها وما أشبه ذلك؛ و 

؛ كذلك أيضا حنن ال نضار الكاتب يعين ةأو يكتب باعه بأحد عشر؛ أو يسقط كلمة البد منها؛ هذا من املضار 

ثل إذا رآه يف السوق بعد أن كتب عليه صار يتكلم عليه حيرم على املكتوب له أو عليه أن يضار الكاتب، م

)) كذلك الشاهد ال يضار الشاهد  وال يضار كاتب وال شهيد الفعل هذا حرام ((بيسخر به يؤذيه بالقول أو 

، فال جيوز للشاهد أن يضار يف شهادته، وال جيوز لنا أن نضار الشاهد يف غريه أو ال يضاره غريه ؟ كالمها

أن  بغينا؛ إذا شهادته؛ كيف نضاره ؟ املضارات كثرية وهلذا ما قيدت يف اآلية؛ قد تكون املضارة بصفة استدعائه

كذلك أيضا إذا   ؛ هذا فيه إضرار وإال ال؟ ؛أعنفهم قلنا روح جئ بهلشرطة و ضابط يف ايأيت ويشهد دورنا أكرب 

غري  تهأتينا به للشهادة جنعله يف مكان متعب، بارد يف الشتاء وحار يف الصيف؛ أو جنعله يف مكان فيه رائح

   طيبة؛ املهم أي نوع من املضارة ال جتوز، ال بالنسبة للكاتب وال بالنسبة للشاهد .

ب عليه من زوال الواليات العامة واخلاصة إال ومن فوائد اآلية الكرمية: أن املضارة فسوق؛ والفسق تعرفون ما يرتت

ما استثين؛ وتعرفون أيضا أن الفاسق يهجر إما جوازا؛ أو استحبابا؛ أو وجوبا على حسب احلال؛ فمن ضار؛ 

  فيستفاد من هذه اآلية أن املضارة سواء وقعت من الكاتب أو الشاهد أو عليهما تكون فسقا.

قاعدة املعروفة أن الفسق ال يتصف به الفاعل إال إذا تكرر منه أو كان  فإن قال قائل: أفال يشكل هذا على ال

  كبرية ؟ فما اجلواب؟ 

كون كبرية؛ وألننا إذا أخذنا تنقول: هذه تكون كبرية؛ ألن ترتب حكم الكبرية عليها وإن مل يصرح بأا كبرية 

هي القاعدة العامة اليت ذكرها شيخ بالقاعدة العامة اليت ذكرها شيخ اإلسالم وهي يا حممد عبد الكرمي ؟ ما 

  اإلسالم يف تعريف الكبرية ؟

  ...ب: ما توعد عليه الطالب



  : بس نعم يازيدالشيخ

  ما رتب عليها عقوبة خاصة: الطالب

  فهذا كبرية سواء يف الدنيا أو يف اآلخرة .ما رتب عليها عقوبة خاصة : الشيخ 

طيب إذا نأخذ من اآلية الكرمية: أن مضارة الكاتب والشهيد الواقع منهما أو عليهما أيش؟ كبرية من الكبائر؛ 

  الدليل ؟ ترتيب الفسق أو ترتب الفسق على ذلك وهو ال يرتتب إال على فعل كبرية.

الذين ضاروا ال خيرجون ؛ كيف ؟ ألن هؤالء أن جمرد الفسق ال خيرج من اإلميان :أيضا يستفاد من اآلية الكرمية

من اإلميان عند أهل السنة واجلماعة؛ فمجرد الفسق ال خيرج من اإلميان؛ ولكن الفسق املطلق خيرج من اإلميان، 

فسق املطلق خيرج من اإلميان؛ يعين اخلروج من الطاعة خروجا مطلقا عاما خيرج من اإلميان ويوجب اخللود يف ال

أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا ال يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم  النار كما قال تعاىل: ((

جنات المأوى نزال بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا 

   )) . ...فيها 

تقوى اختاذ وقاية من عذاب ل)) وا واتقوا اهللا ومن فوائد اآلية الكرمية: وجوب تقوى اهللا سبحانه وتعاىل؛ لقوله: ((

عها هذا أا: اختاذ اهللا بفعل أوامره واجتناب نواهيه؛ وسبق لنا من أحدكم أنه ذكر هلا عدة تعريفات؛ لكن أمج

ومن املعلوم أنه لن يفعل األوامر إال من كان عاملا ا ومل يرتك  وقاية من عذاب اهللا بفعل أوامره واجتناب نواهيه

نواهي إال من كان عاملا ا؛ ومن املعلوم أيضا أن فاعل األوامر ماذا يريد؟ يريد ثواب اهللا، وتارك النواهي خيشى ال

عقاب اهللا؛ إذا هذا يكون شامال لقول من قال يف التقوى أن تعمل بطاعة اهللا على نور من اهللا ترجوا ثواب اهللا 

   اهللا . وأن ترتك ما ى اهللا على نور من اهللا ختشى عقاب

  )) . ويعلمكم اهللا وجل علينا بالتعليم، حيث قال: (( ومن فوائد اآلية الكرمية: امتنان اهللا عز

ومن فوائد اآلية الكرمية: أن الدين اإلسالمي شامل للعلم مبا يتعلق يف املعاملة بني العبد وبني ربه وهي العبادة؛ 

        نه بعد أن ذكر سبحانه وتعاىل هذه التوجيهات قال:وفيما يتعلق يف املعاملة بني اإلنسان وبني الناس؛ أل

  )) . ويعلمكم اهللا ((

)) بعد األمر بالتقوى؛ ونازع  ويعلمكم اهللا أخذ بعض العلماء من هذه اآلية: أن التقوى سبب للعلم؛ لقوله: ((

قال: واتقوا اهللا فيعلمكم يف ذلك آخرون وقالوا: إن التقوى سبب للعلم لو قال: واتقوا اهللا فيعلمكم اهللا، لو 

)) فالواو هنا لالستئناف؛  واتقوا اهللا ويعلمكم صارت الفاء للسببية وصارت التقوى سبب للعلم؛ أما ملا قال: ((

ينب النحويني يف هذا )) إنشاء أمر؛ واخلرب ال يعطف على اإلنشاء على خالف  واتقوا )) خرب؛ (( يعلم ألن ((



يا قوم أرهطي قال  نه يصح أن يعطف اخلرب على اإلنشاء كما يف قوله تعاىل: ((يف هذا أيضا فمنهم من قال: إ

)) مجلة  واتخذتموه و (( ؛مجلة إنشائية )) أعز رهطي ـ(()) فرياظهأعز عليكم من اهللا واتخذتموه ورائكم 

إن هذا  دافع بشدة أو دفع بشدة القول األول أن التقوى سبب للعلم وقال: ؛ على كل حال بعض الناسخربية

فتح بابا سيئا، هذا االستنباط؛ كيف ؟ قال: ألن الصوفية قالوا؛ نعم قال ؛ فقالوا: إننا لتقوانا صار يأتينا إهلام من 

اهللا بكذا وكذا؛ فمن أجل ذلك اشتد دفعه ملن قال إن التقوى سبب للعلم؛ وحنن نقول: إن التقوى سبب للعلم 

ويزيد اهللا الذين اهتدوا  )) ويقول: (( الذين اهتدوا زادهم هدىو  لكن ال من هذه اآلية؛ فإن اهللا يقول:((

))؛ والشك أن اإلنسان إذا مل يتق اهللا فإن عدم تقوى اهللا مصيبة من املصائب اكرب من الزالزل  هدى

والفيضانات، أقول إن إعراض اإلنسان عن التقوى من أعظم املصائب بل هي أعظم املصائب يف احلقيقة، قال 

)) يعين إذا تولوا عن احلق فهذه  فإن تولوا فاعلم أن ما يريد اهللا أن يصيبهم ببعض ذنوبهم : ((اهللا تعاىل

مصيبة عاقبهم اهللا تعاىل ا مبا أذنبوا؛ وهذا يدل على إذا؛ كان الذنب سببا لذنب آخر وإعراض صارت التقوى 

علم وإن التقوى أيضا سبب لطاعة اهللا وجل وللعلم؛ فنحن نقول: إن التقوى سبب لل سببا لإلقبال على اهللا عز

فكلما أطاع اإلنسان ربه زاد اهللا تعاىل حمبة للطاعة حىت إن بعض السلف يقول: إن من عالمة قبول احلسنة 

الطاعة نفسك أن اهللا تعاىل أعانك على من ؛ فكلما رأيت احلسنة بعدها، من عالمة قبول احلسنة احلسنة بعدها

رمبا يؤدي إىل العقوبة بأن تتوىل  هذا تزداد؛ لكن البالء أن جتد من نفسك فتورا فإن  التقوى فاعلم أنك سوفو 

  توليا أكثر وأكرب .

))؛ وهو   ويعلمكم اهللا من قوله: ((يف اإلنسان اجلهل؛ من أين تؤخذ؟ ومن فوائد اآلية الكرمية: أن األصل 

علمون شيئا وجعل لكم السمع واألبصار واهللا أخرجكم من بطون أمهاتكم ال تكذلك؛ قال اهللا تعاىل: (( 

  )) . واألفئدة لعلكم تشكرون

 م من ومن فوائد اآلية الكرمية: ثبوت صفة العلم هللا؛ غري اجلملة اآلتية؛ من أين ؟ نعم ألن املعلم عامل أوىل باملعل

  العلم، أليس كذلك ؟ طيب.

  ؟...:الطالب

  عامل .أي نعم فعل صفة؛ كيف جييب ؟ ال ال، أنه : الشيخ

)) كما قال اهللا تعاىل:  ويعلمكم اهللا ومن فوائد اآلية الكرمية أيضا: أن العلم من منة اهللا على عباده؛ من قوله: ((

  )). ...لقد من اهللا على المؤمنين (( 



)) كما قال  ويعلمكم اهللا ومن فوائد اآلية الكرمية أيضا: أن العلم من منة اهللا على عباده؛ من قوله: ((أنه عامل .

لقد من اهللا على المؤمنين إذ بعث فيهم رسوال من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم  اهللا تعاىل: ((

))؛ والشك أن العلم من أكرب النعم؛ أميا أكرب ؟ نعمة  الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضالل مبين

  املال أو نعمة العلم ؟ 

  نعمة العلم: الطالب

  العلم؟: الشيخ 

  ما هو جزما ؟ : الشيخ 

  جزما: الطالب

  ...نعم؟: الشيخ 

 ثالث  ما نقص ماله صدقة وما زاد العبد احلديث الصحيح الذي قال النيب صلى اهللا عليه وسلم: (: الطالب 

الدنيا ألربعة رجل  ) وحديث: ( بعفو إال عزة وما فتح عبد عليه باب مسألة إال فتح اهللا عليه باب الفقر

ورجل آتاه اهللا علما ولم يؤته ماال فهو يقول يا ليت لي مال  ...آتاه اهللا علما وماال هو يحكم علمه بماله ،

ماال ولم يعطه علما. . ورجل لم يعطه ماال  فهما في األجر سواء، وكذلك رجل آتاه اهللافاعمل بعمله فالن 

استفاد  اعاملالرجل ) ملا كان هذا  وال علما ويقول يا ليت لي مال فالن فأعمل بعمله فهما في الوزر سواء

  مىن عمل اخلريات فأصبح أجره عليهبنيته وعلمه أن يت

يرفع اهللا الذين أوتوا املال أحسنت فعلى كل حال هذه دالة على فضل العلم؛ لكن هل قال اهللا: : الشيخ 

طيب إذا العلم نعم مرياث األنبياء ،؛ )) الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات درجات ؟ بل قال: ((

ألن الدين  أفضل، العلم أفضل بالشك وال مقارنة؛ والعلم مع كونه فاضال فهو يف احلقيقة جهاد يف سبيل اهللا؛

والسالح؛ السالح يذلل العدو والعلم ينري له الطريق؛ وهلذا إذا ذل العدو أمام بالعلم  اإلسالمي مل ينتشر إال

بذل اجلزية وجب الكف عنه، وال يقاتل؛ لكن العلم جهاد جيب أن إذا اإلسالم وخضع ألحكامه وإن مل يسلم 

د بالعلم يكون يكون لكل أحد؛ مث اجلهاد بالسالح ال يكون إال للكافر املعلن كفره وال يكون للمنافق؛ واجلها

مل  دبلغ؛ فإذا بلغ وعانقاتل حىت ييهلذا وهلذا، للمنافق وللكافر املعلن بكفره؛ وهلذا نقول: املعلن بكفره ال ميكن 

سبيل اهللا  بكثري من املال؛ والعلم جهاد يف باجلزية حينئذ يقاتل؛ فاملهم أن نقول: إن العلم أفضليسلم يسلم ومل 

آلن تفتح الناس واحلمد هللا وصاروا يأخذون الثقافات من ميني ويسار وترد عليهم من وال سيما يف وقتنا احلاضر؛ ا

ميني ويسار، واحتاج الناس اآلن للعلم الراسخ املبين على الكتاب والسنة حىت ال يقع الناس يف ظلمات بعضها 



يا ! من ينال مرتبيت ! هلذا جتد رجال مير به حديث أو حديثان مث يقول أنا ابن جال، و طالع الثناو فوق بعض؛ 

ن خالفه ولو كان من كبار العلماء؛ ورمبا مبيندد مع ذلك أنا الذي أفيت بعشرة مذاهب ما هو بأربعة مذاهب؛ مث 

هذه خطرية جدا، هذه خطرية؛ ألن و يضخم اخلطأ الذي يقع منه ولو كان ممن يشار إليه بالفضل والعلم والدين؛ 

كلما حصل زاد الضرب أو كرر الضرب على   هذا الكالم لكن هيهم وثق بشخص ما هو العامي وإن كان إذا

                           من أهم األمور خصوصا يف هذا الوقت العلم اآلن البد أن يتأثر؛ لذلك نرى أن طلب احلديد

النار؟ شف تفتح اآلن ـ سئل بعض الناس قيل له: كيف جيوز أن نطبخ اجلراد مباء يغلي على ـ سئل بعض الناس 

 كيف نعذب هذا اجلراد بالنار، شيقال: طيب حتب أن نذبح كل جراد على حدة؛ فأشكل عليه األمر قال:  

شيئا أو نغمسه يف املاء الذي يغلي؛ فتذكر هذا الرجل قصة إنسان أتى إىل بيته وأعطاهم كيسا من  هيعين ما نشوي

ي لنأكله؛ فلما خرج ورجع وإذا الزوجة تأخذ كل كيس؟ كيسا من اجلراد وقال لزوجته: اصنعالاجلراد ؛ تعرفون 

جهل مركب؛ لكن هذا الذي سئل  اا؟ هذوهي تأخذ واحدة فما تقول يف هذ طرييجراد وتذبح بالسكني؛ يقول: 

عذبناه بالنار وإن غمسناه يف املاء يغلي شيا حتري؛ قال: صحيح ال يعذب بالنار إال رب النار؛ ومشكل إن شوينا 

؛ بالنار ؟ أي قتلناه بشيء يغلي، قتلناه بالنار؛ طيب ما رأيكم لو حط فريزر ميوت من الثلج؟ أشد عذبناه يف النار

  ؟ ما أدري واهللا

  ...:الطالب

  املهم ويش اآلن وقع السؤال ماذا تقولون ؟ ويش احلل ؟: الشيخ 

  ) أحلت لنا ميتتان السمك والجراد : النيب صلى اهللا عليه وسلم قال (الطالب

يعين ال طريق إىل الوصول  هو ما هو مشكل عليه أم مات، املشكل عليه تعذيبهم بالنار : نعم ميتتان الشيخ

. جيلس أسبوع تركهاكل رجله و  قطعمىت متوت اجلرادة؟ اجلراد  إال هذا؟ ما ميكن يتوصل إليه إال ذا؟ به النتفاعل

يضعه على النار  يكره شي اجلراد بالنار، شي يعينال .؛ ما هو بصحيح هذا؛ الفقهاء تكلموا على هذا وقالوا: إنه 

را عن الشافعي عن أيب بن كعب رضي اهللا عنه أنه شوى جرادتني وهو حمرم شيا؛ وهذا يدل ثأيشوي؛ وذكروا 

على أن من عادم أم يشووا؛ ما أخرب أنه جاء هذا السؤال يف الزمن املاضي ملا كانوا يفعلون هذا؛ لكن الناس 

  فتحوا واحلمد هللا وصاروا يناقشوناآلن ت

  كانوا جاهلني عن اجلراد ما يعرفون ؟ :الطالب 



الذين ال يعرفون اجلراد؛ لكن استنكروا هذه احلال قال فيه ناس  الطالعأي نعم هؤالء كلهم من الشباب  : الشيخ

ينا اآلن أن نعتين بالعلم اشرتوا أيام الذي جلب وفعلوا به هكذا؛ على كل حال أنا جئت ذا الشاهد إنه جيب عل

  حىت ال نقع يف جهل يف أدىن األمور 

  فما هو اجلواب يا شيخ؟: الطالب

  نعم هذا ذكاته . اجلواب يفعل به هكذا يعين يغمس يف املاء حىت ميوت أو يشوى وهذا ذكاته : الشيخ

  االسم من أمساء اهللا وهو عليم.)) إثبات هذا  واهللا بكل شيء عليم ومن فوائد اآلية الكرمية آخر مجلة فيها ((

  العلم. يمن الصفة وهوإثبات ما دل عليه  

  )) . وهو بكل شيء وإثبات عموم علم اهللا ؛ لقوله: (( 

وفيه أيضا رد على القدرية سواء الغالة منهم أو غري الغالة؛ القدرية ماذا يقولون؟ يقولون: إن اهللا تعاىل ال يعلم 

ع؛ وهؤالء غالم؛ لكن يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية يف العقيدة الواسطية: إن شيئا من أفعال اإلنسان حىت يق

لكن فيه رد حىت على غري الغالية وهم الذي يقولون:  ؛ هؤالء قليل؛ هذا يف عهده ما ندري اآلن زادوا أم نقصوا

ما قاله الشافعي رمحه اهللا، إن اهللا يعلم لكنه مل يرد أفعال اإلنسان، وأن اإلنسان مستقل بإرادته وفعله؛ وجه ذلك 

قال: ناظروهم بالعلم؛ فإن أقروا به خصموا وإن أنكروه كفروا؛ وعلى هذا فنقول يف هذه اآلية الكرمية دليل على 

أن أفعال العباد مرادة هللا عزوجل؛ ألا إن مل تكن مرادة فهي إما أن تقع على وفق علمه أو على خالفه؛ فإن  

له؛ ألنه أراده أن يقع على حسب  اكون مراديلعلم؛ وإن كان على وفقه فالبد أن كان على خالفه فهو إنكار ل

  .علمه

  الرسول هو البائع...: يف حديث الطالب

  : الرسول هو املشرتيالشيخ

  : يف قصة األعرايب الطالب

  : أي الرسول املشرتي الفرس الشيخ

  . . .؟إن قلنا إن األثر الذي ورد عن الشافعي أنه : الطالب 

؛ ال، الصحيح إنه بري،  اءيرى أنه حبري، والبحري ما فيه جز نعم هذا فيها خالف؛ بعض العلماء : الشيخ

 جنيب املؤذن  اءت ورأى أن أصله حبري فليس فيه جز الصحيح أنه بري؛ لكن ذكر عن كعب أنه قال: إنه خنرة حو 

   من يقرأ ؟ أنت الذي تقرأ اصرب تسميع اليوم ؟ .اهللا أكرب اهللا أكرب

   



  )) . ن مقبوضةاوإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فره أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم؛ قال اهللا تعاىل: ((

  )) فيها قراءتان ؟  ناره (( شاكريال يا ؟ فيها قراءتان  

  مناقشة!: الطالب

    فوائد ؟ نعم حممد ؟قبل الأيه مناقشة : الشيخ

  )) . ناره )) و(( فرهن ((: الطالب

  هل بينهما فرق من حيث الصيغة ؟ من حيث الصيغة يعين هل كل منهما مفرد وإال خيتلف؟ : الشيخ

  )) مجع فرهن(( : الطالب

  )) ؟ ناره و(( )) مجع فرهن ((: الشيخ

    مفرد: الطالب

  ؟  مفرد )) رهن و((: الشيخ

  ...: الطالب

فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي  قوله: (( إذا هي مجع يعين مها يف الصيغة سواء كلها مجع رهن.: الشيخ

  )) ؟ ياسر ؟  أؤتمن )) ويش معىن ((أؤتمن أمانته 

  ...: الطالب

   ؟)) بس ما نبغى إال هذا أؤتمن ويش معىن ((: الشيخ

  أي جعل أمينا ؟: الطالب

شرحنا هذه ما حضرت وإال  )) فإنه آثم قلبه )) إعرابه ؟ (( فإنه آثم قلبه جعل أمينا صح .قوله: ((: الشيخ 

  ؟  نسيت

  ... :الطالب

  زيد ؟ ال: الشيخ

  عاطفةوال أحسب ما قبله : الطالب

  ؛ هي على حسب ما قبله لكن مفهومها ؟عاطفةال و حسب ما قبله ال ما هي على : الشيخ

  يف جواب الشرط ةواقع: الطالب

  يف جواب الشرط نعم ةنعم واقع: الشيخ 



نصب اسم إن ل حممبين على الضم يف ضمري متصل   اءينصب االسم ويرفع اخلرب؛ واهلإن حرف توكيد : الطالب 

  مضاف إليهالضمري مضاف و  وهو)) فاعل؛  قلبه مرفوع؛ و(( ه)) خرب  آثم و((

  ايهم؟ صح فيه وجه آخر؟: الشيخ

  ملة خربهواجل خرب))  قلبه (( أ)) مبتد آثم ((: الطالب 

  )) خربها آثم و(( امسها )) إنه (( خرب )) فإنه آثم قلبه ((: الشيخ 

  وخرب أ)) اجلملة خرب وهي مبتد آثم قلبه ال و((: الطالب

  ؟أ)) هو املبتد آثم فيها؟ (( أطيب وين املبتد: الشيخ 

  أ)) مبتد قلبه ال ((: الطالب 

  ؟))  آثم ؛ و((أ)) مبتد قلبه ((: الشيخ

  خربه: الطالب

   يعين: فإنه قلبه آمث .: خربه الشيخ

  )) . . .مقبوضةن وإن كنتم على سفر فلم تجدوا كاتبا فره وجل: (( طيب يقول اهللا عز 

احلضر  حالختالف  يستفاد من هذه اآلية الكرمية: أن للسفر أحواال ختالف حال احلضر؛ وهو كذلك؛ له أحوال

يف العبادات واملعامالت وغريها؛ ففي العبادات خيتلف يف الصالة والصيام والطهارة؛ يف املعامالت مر علينا 

الوصية يف السفر إذا مل جيد اإلنسان من يشهده من املسلمني فإنه يشهد كفارا، إما أهل الكتاب أو عموم الكفار 

سفر من أسباب إجابة الدعاء؛ فاملهم الر له دعوة ال ترد يعين على القول الراجح؛ كذا؟ طيب؛ يف غريها أن املساف

أن للسفر أحكاما ختالف أحكام أيش؟ احلضر؛ ومنها هذه اآلية فيستفاد منها: أن اإلنسان إذا كان مسافرا 

وداين شخصا ومل جيد كاتبا فإن الطريق إلثبات حقه أن يرهن أو أن يرن ويقبض الرهن، أن يرن ويقبض 

مثال ذلك: أقرضت شخصا وأنت وإياه يف السفر وليس عندكما كاتب فقلت: أعطين رهنا أرنه للتوثق الرهن؛ 

  حبقي فأعطاك، واضح؟ طيب.

ومن فوائد اآلية الكرمية: عناية اهللا عزوجل حبفظ أموال عباده يعين أن سبحانه وتعاىل ذكر حىت هذه الصورة أن 

عليه من اإلنسان إذا دان غريه ومل جيد كاتبا فإنه يرن حفظا ملاله وخوفا من النزاع والشقاق يف املستقبل؛ فينكر 

  احلق وحتصل اخلصومة والنزاع .

)) ولكن ذلك مشروط حسب ما يف اآلية بالسفر سواء   نافره (( :الكرمية: جواز الرهن؛ لقولهومن فوائد اآلية 

كان قصريا أو طويال وبأن ال جند كاتبا؛ فهل هذا الشرط معترب؟ اجلواب: دلت السنة على عدم اعتباره، ال عدم 



ري ألهله ورهن درعه عند يهودي الكاتب وال السفر؛ فقد اشرتى النيب صلى اهللا عليه وسلم ثالثني صاعا من الشع

  حىت مات؛ وهذا يدل على جواز الرهن يف احلضر حىت مع وجود الكاتب.

  إذا قال قائل: إذا كان األمر هكذا فما اجلواب عن اآلية ؟  

ثق به احلق وهو و ما يثبت به احلق أو ما يت دينافل اجلواب عن اآلية أن اهللا تعاىل ذكر صورة إذا تعذر فيها الكاتب

قال: إذا تداينتم بدين إىل أجل مسمى  هأنيعين كللحكم؛  طالرهن؛ فهي ترى هذه الصورة ال على أا شر 

  . فأيش؟ فارنوا فرهان مقبوضة كاتب  يس عندكم؛ وإن كنتم يف السفر ولفاكتبوه

هذه اآلية استدل بعض العلماء من هذه اآلية؛ نعم حنن قلنا جواز الرهن وأظن سبق لنا تعريف الرهن؟ سبق يف 

  طيب.

استدل بعض العلماء ذه اآلية على أنه على أن من شرط صحة الرهن القبض، واستدل آخرون ذه اآلية على 

ومل يعترب آخرون هذا الشرط؛ فلدينا اآلن ثالثة أقوال؛ هل قبض الرهن شرط  أن من شرط لزوم الرهن القبض؛

ن باب التوثقة أو من باب زيادة التوثقة وليس شرطا لصحته؟ هل قبض الرهن شرط للزومه ؟؛ هل قبض الرهن م

       للصحة وال للزوم؛ فهذه ثالثة أقوال؛ فمن العلماء من يقول: إن قبض الرهن شرط للصحة؛ ألن اهللا قال:

)) وعلى هذا فرهن بال قبض ال يصح؛ وهذا قال به بعض  مقبوضة )) وصفها ما أطلقها قال: (( فرهان ((

  رواية عن أمحد بن حنبل رمحه اهللالعلماء وهو 

والقول الثاين: أن الرهن شرط للزوم؛ فالرهن يصح لكن إن قبضه مرن صار الزما وإن مل يقبض فإن قبضه وكيله  

الزم؛ وهذا هو أو من اتفق عليه الراهن واملرن ليقبضه فالرهن أيضا الزم؛ وإن بقي عند الراهن فالرهن غري 

   املشهور من املذهب

لقول الثالث: أن القبض ليس للزوم وال للصحة وأن الرهن يلزم ويصح ويلزم بدون قبض إذا كان معينا وهذا وا

القول هو الصحيح وهو الذي عليه العمل، وهو القول الصحيح وهو الذي عليه العمل؛ البد أن نبحث اآلية 

رهنت شيئا ومل تقبضه فالرهن غري  الكرمية على أي األقوال تدل؛ الذي قالوا: إن القبض شرط للصحة وأنك لو

  صحيح واملرهون تتصرف فيه كما شئت؛ وإذا أردمتا أن تعيدا الرهن فالبد من عقد جديد؛ يقول: إن اهللا قال: 

)) فوصفها بأا مقبوضة؛ والوصف قيد يف املوصوف فإن مل تكن مقبوضة فال تصح؛ والذين  فرهان مقبوضة ((

ورآها  ألن الرهن يتم جبميع شروطه وأركانه بدون قبض؛ فإذا قال: رهنتك هذه السيارة ا شرط للزوم قالوا:إقالوا: 

وشاهدها وعرفها فقد مت العقد لتمام الشروط وانتفاء املوانع؛ وأما القبض فهو شرط للزوم؛ وعلى هذا فإذا بقي 

حيتاج إىل جتديد عقد؟ ال  عند الراهن مث جاء املرن من الصباح مثال من الليل مثال أو ما أشبه ذلك وأخذه



الراهن فهو ليس بالزم مبعىن أن الراهن له أن يتصرف يف هذا الرهن مبا  حيتاج؛ ألن العقد صحيح؛ لكنه مادام عند

نعم وهؤالء احتجوا لصحة العقد بأنه عقد تام الشروط واقع من أهله  ،شاء من بيع أو هبة أو وقف أو غري ذلك

  )). فرهان مقبوضة م الرهن فال يلزم إال بالقبض؛ لقوله: ((فلزم أن يكون صحيحا؛ وأما لزو 

القول الثالث: قالوا: إنه ليس شرطا للصحة أي القبض، أي قالوا: إن القبض ليس شرطا للصحة وال شرطا للزوم، 

وأن الرهن يصح ويلزم بدون قبض ولو كان عند الراهن إذا كان املرن قد أذن ببقائه عند الراهن؛ قلنا: هذا القول 

أيش؟ عن اآلية الكرمية؛ اجلواب على عن واب اجلج إىل هو الصحيح؛ وإذا كان هذا القول هو الصحيح فإننا حنتا 

ق فيها به إال بقبضه؛ ألن املسألة ثاآلية الكرمية: أن اهللا سبحانه وتعاىل ذكر الرهن يف صورة ال ميكن أن يتم التو 

إذا  مفروضة واملتعامالن أو املتداينان يف السفر وليس عندمها كاتب؛ كيف يتوثق الدائن بدينه إال برهن مقبوض؛

مل يقبض قد ينكر صاحب، قد ينكر من عليه الدين قد ينكر أصل الرهن فيحصل النزاع؛ فال ميكن أن يتوثق 

فيها من متام التوثقة وليس  بدينه إال عن نعم إال بقبض؛ فهي عبارة أي اآلية الكرمية عبارة عن قضية معينة القبض

  بشرط

)) فسيقولون:  وإن كنتم على سفر نه صريح يف الشرطية؟ ((ثانيا: يقولون: ألستم قد ألغيتم قيد السفر مع أ 

بلى؛ وسيقول بعضهم: ال؛ ألن بعض العلماء قال: ال جيوز الرهن إال يف السفر وأخذ بالشرط والقيد؛ لكن من مل 

يأخذ به سيقول نعم، ألغي شرط كونه يف السفر ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم رهن وهو يف احلضر؛ وهذا 

ننا حنتج به عليه ونقول: هذا دليل على أن الشروط املذكورة يف اآلية ليست شروطا للصحة لو كانت صحيح؛ لك

  يف احلضرشروطا للصحة ما رهن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

طا للصحة وال للزوم؛ وهذا هو الذي عليه وليس شر  إذا فالقول الراجح هو أن هذا من باب متام التوثق فقط 

العمل؛ مازال الناس يرنون أموال املدينني وهي باقية عندهم؛ رمبا تسمعون أن الشخص يسلم يف التمر أو يف الرب 

؛ باق فيه يعمل فيه  قبضهيأيضا، وصاحب البستان مل البستان على صاحب البستان وصاحب البستان ويرهن 

وال يزالون يرون أن هذا رهن  االعقاري البيوت مرهونة وهي عند من؟ عند أصحا ةينمتال صندوقلاآلن الرهن 

  الزم تام وهو كذلك .

من فوائد اآلية الكرمية: أن القول قول املرن فيما إذا اختلفا يف قدر الدين، أن القول قول املرن فيما إذا اختلفا 

يف قدر الدين؛ وهذه مسألة فيها خالف بني العلماء؛ فمنهم من يقول: إن القول قول الراهن؛ ومنهم من يقول: 

سألة: أعطيتك قرضا مقداره عشرة آالف  ورهنت السيارة إن القول قول املرن؛ ومنهم من يفصل؛ صورة امل

دك أن تتلفها فأبقيتها عندي مث عند طلب الوفاء يسيارتك وأخذا عندي قبضتها ألين خشيت إن بقيت يف 



قول قوله؟ فيه خالف أو الزعم الراهن صاحب السيارة أن القرض مخسة آالف  فقط وأنا قلت إنه عشرة؛ من 

قال بعض العلماء إن القول قول الراهن، وهذا هو املذهب؛ القول قول الراهن من الراهن؟ املدين  فيه تفصيل؛

صاحب السيارة؛ ملاذا؟ قالوا: ألنه غارم؛ والقاعدة أن الغارم هو املقبول قوله؛ وهذه القاعدة مأخوذة من قول 

)؛ ألن الغارم مدعى عليه؛ فنحن  رالبينة على المدعي واليمين على من أنك الرسول صلى اهللا عليه وسلم: (

  ياولد مثال يف املثال الذي ذكرنا اتفقنا على مخسة آالف

  عشرة آالف :الطالب 

أنت تقر ا؛ إذا اتفقنا و أنا أقول عشرة واخلمسة داخلة يف العشرة  يا أخي على مخسة، اتفقنا على مخسة: الشيخ 

ا وأنت غارمها تنفيها فالقول قول الراهن ألن الغارم بناء على مخسة آالف، اخلمسة الزائدة على مخسة أنا مدعيه

  كذا وإال ال؟ طيب. ) البينة على المدعي واليمين على من أنكر احلديث: (هذا على 

ولم تجدوا كاتبا  القول قول املرن؛ وعللوا ذلك بأن اهللا تعاىل جعل الرهن بدال عن الكتابة ((أن القول الثاين: 

))؛ وإذا اختلف الدائن واملدين يف قدر الدين نرجع إىل أيش؟ إىل الكتابة؛ فكما أن الكتابة  فرهان مقبوضة

الم الوثيقة اليت مكتوبة كما أا حجة للدائن فكذلك الرهن حجة له؛ فيكون له مبنزلة الوثيقة؛ وهذا ظاهر ك

  شيخنا عبد الرمحن يف التفسري

أكثر من  إن القول قول املرن ما مل يدع الصحيح؛ تفصيل يقول: ولكن القول الثالث: التفصيل يف املسألة وهو 

أكثر من قيمة الرهن؛ فمثال هذه السيارة تساوي عشرة؛ وأنا  القول قول املرن ما مل يدع قيمة الرهن، فهمتم ؟

قرينة وهي  أقول أيها املرن إن الدين عشرة؛ يقبل قوله؛ أنت تقول مخسة وأنا أقول عشرة؛ يقبل قويل ؛ ألن معي

نسبة للراهن، هذا بال دينه أو أكثر، أو أقل كذا؟ أو أقل راأن الغالب أن اإلنسان ال يرهن شيئا إال إذا كان مقد

وكذا وهو ال يزيد  ره كذادينه أو أقل ما يعطي أكثر من دينه هذا الغالب؛ فإذا ادعى أن مقد راما يعطي إال مقد

فالقول فيه قول الراهن؛ وهذا اختيار شيخ اإلسالم ابن فيه على مثن الرهن فالقول قول املرن وإن زاد فما زاد 

تيمية رمحه اهللا ومذهب اإلمام مالك وهو أقرب من القولني السابقني أقرب؛ فإذا طبقنا هذه املسألة على القول 

رهن السيارة بعشرة آالف  وملا جئنا للتقاضي قال صاحب السيارة الراهن: الراهن هذا الرجل قول  قولالبأنه 

  قوله؟ هو القول نم إن دينك الذي تطلبين عشرة رياالت

  : املرنالطالب

ال، املذهب القول قول الراهن، القول قول الراهن؛ هل جرى العرف بأن شخصا يرهن سيارة تساوي : الشيخ 

؟ أبدا؛ هذا شيء يكذبه الواقع؛ وهلذا نقول: إن قول شيخ اإلسالم رمحه اهللا كما  بعشرة عشرة آالف 



تشهد له القرينة يشهد له الواقع أيضا؛ لو قبلنا قول الراهن مطلقا ألدى بنا أن نقول ما ال يصدقه أحد؛ طيب 

لسيارة قيمتها عشرة آالف ولو ادعى املرن أيضا ما ال يصدقه الواقع ما هو أكثر ما نقبل؛ لو أنه مثال أعطاه ا

   وعند االستيفاء قال: إن الدين مليون ، يقبل؟ 

   ال يقبل: الطالب

أليش؟ ألنه ما جردت العادة أن شخصا يعطي مليونا من الدراهم ويرهن سيارة بعشرة آالف  هذا : الشيخ

أنه ال يقبل؛ ألنه ادعى ما  أن الدين مخسة عشر ألف  وهي عشرة لو أنه ادعى الشيخ بعيد؛ بل ظاهر الكالم 

قيمته ما هو أكثر من قيمة الرهن فال يقبل؛ أال ميكن أن يقال يف هذه املسألة أن التفصيل على وجه آخر، وأنه 

لفا والرهن الرهن يعين مثال لو قال: قيمة إنه اثين عشر أ زادت على قيمة وذا ادعى ما يقارب فالقول قوله ولإ

؛ لكن على  لهكي  حق ضيععشرة وال يبالسيارة ن هذا أحيانا يقع يقول أنا أرهن يساوي عشرة ممكن؟ ميكن؛ أل

يرجع إىل القرائن قوال  هكل حال كالم شيخ اإلسالم هو من أحسن األقوال وهو األرجح وإن كان القول الثاين إن

  قويا لكن ما أدري هل قال به أحد أم ال .

     اآلية الكرمية: أنه إذا حصل االئتمان من بعضنا لبعض مل جيب رهن وال إشهاد وال كتاب؛ لقوله: ومن فوائد

))؛ وهلذا قال كثري من العلماء: إن هذه ناسخة ملا سبق من  فإن بعضكم بعضا فليؤد الذي أؤتمن أمانته ((

إن   )) وقوله هنا: (( إذا تبايعتم واهدأش )) ومن قوله:((إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه  قوله: ((

وأنه عند االئتمان ال جيب شيء من ذلك؛ ولكن القول بأا ناسخة على  )) كنتم على سفر فرهان مقبوضة

التبادل بطر لكان له وجه؛ يعين فيما جرت العادة اخلسبيل العموم فيه نظر؛ ولو قيل: إنا ناسخة فيما ليس فيه 

طر عقارات أو ديون كثرية اخلكان قوال ال بأس فيه؛ أما أن جنعله يف األمور اليت فيها فيه بدون إشهاد وال كتابة ل

فالقول بأن هذه اآلية ناسخة يف النفس منه شيء؛ وهلذا اعرتض بعض العلماء  شهاداعظيمة حتتاج إىل الكتابة و 

جييء آخر اآلية ينسخ؛ ولكن هذا مث  أول اآلية على القول بأا ناسخة وقال كيف يكون ناسخة يف سياق واحد

االعرتاض عليه اعرتاض؛ فها هو الصيام يف آيتني، اآلية األوىل منهما ؟ ختيري والثانية إلزام يعين فال مانع من أن 

يكون النسخ يف آيتني متجاورتني كما يف هذه اآلية؛ لكن حنن نقول إنه إذا كان الشيء هاما وله خطر فإن 

  السيما إذا كان اإلنسان يتصرف لغريه .الكتابة قد تكون واجبة 

  ومن فوائد اآلية الكرمية: وجوب أداء األمانة على من ائتمن .

  )) فإذا وجب أداء األمانة حرمت اخليانة . فليؤد الذي ائتمن أمانته ويتفرع من ذلك: حترمي اخليانة؛ لقوله: ((



فليؤد  ه ال ضمان عليه ما مل يتعد أو يفرط؛ لقوله: ((ومن فوائد اآلية الكرمية: أنه لو تلفت العني بيد األمني فإن

اهللا تعاىل أمانة؛ واألمني يده غري متعدية فال يضمن إال إذا حصل تعد، أو تفريط؛  ا)) فسماه الذي ائتمن أمانته

ومن التعدي إذا أعطي اإلنسان أمانة للحفظ تصرف فيها كما يفعل بعض الناس، يعطى أمانة للحفظ مث 

ببيع أو شراء أو غري ذلك ويقول إذا جاء صاحبها فأنا مستعد أن أعطيه؛ نقول هذا حرام ما جيوز،  يتصرف فيها

  صاحبه وإذا أذن لك صار عندك قرضا .ال جيوز لك أن تفعل هذا؛ إذا أردت أن تفعل فاستأذن من 

)) فإن  وليتق اهللا ربه (( وله:ومن فوائد اآلية الكرمية: أنه جيب على هذا الذي ائتمن أن ال يغرت بثقة الناس به؛ لق

اإلنسان إذا ائتمن رمبا يغرت بثقة الناس به وال يهتم باألمور؛ فيقول الناس واثقون يب وال يهتم؛ فأمره اهللا تعاىل بأن 

   )) وليتق اهللا يتقي اهللا قال: ((

)) وأردفها  وليتق اهللا (( والتقوى سبقت لنا مرارا بأا اختاذ وقاية من عذاب اهللا بفعل أوامره وترك نواهيه؛ قال: 

)) ففيه فائدة وهي أن اإلنسان يف هذه املقامات ينظر إىل مقام الربوبية كما ينظر إىل مقام ربه  بقوله: ((

بدا هللا تعاىل وتقربا له وبالنظر إىل مقام الربوبية حيذر املخالفة؛ ألن األلوهية؛ فبنظره إىل مقام األلوهية يفعل هذا تع

  الرب هو الذي له اخللق وامللك والتدبري فالبد أن يقرن اإلنسان بني مقام األلوهية ومقام الربوبية .

وتوحيد الربوبية؛ ومن فوائد اآلية الكرمية: إثبات ما دل عليه هذان االمسان ومها: اهللا والرب؛ وهو توحيد األلوهية 

ويتضمنان توحيد األمساء والصفات؛ ألن املعبود البد أن يكون أهال للعبادة؛ والرب البد أن يكون أهال للربوبية 

وال يتحقق ذلك إال بكمال الصفات؛ وهلذا نقول: توحيد الربوبية يستلزم توحيد األلوهية، والتوحيدان يتضمنان 

يا أبت لم  من كان متصفا بصفات الكمال؛ وهلذا قال ابراهيم ألبيه: ((توحيد األمساء والصفات؛ إذ ال يعبد 

  )) . تعبد ما ال يسمع وال يبصر وال يغني عنك شيئا

  )) . ومن يكتمها فإنه آثم قلبهكتموا الشهادة تال و  وجل: (( عز مث قال 

ها؛ وهل املراد الشهادة على الغري؟ أو على الغري ءيستفاد من هذه اآلية الكرمية: حترمي كتمان الشهادة يعين إخفا

يا أيها الذين آمنوا كونوا  نفسه كما يف قوله تعاىل: ((على تشمل املعنيني؛ ألن اإلنسان يشهد  والنفس ؟

)) وشهادته على نفسه إقراره واعرتافه باحلق الذي عليه؛ فاآلية  قوامين بالقسط شهداء هللا ولو على أنفسكم

  ملة لألمرين: شهادة اإلنسان لغريه على غريه ولغريه على نفسه .فيما يظهر شا

  )). فإنه آثم قلبه وجود العقوبة اخلاصة ا وهي قوله:((لومن فوائد اآلية الكرمية : أن كتم الشهادة من الكبائر؛ 

اجلوارح؛ لقول النيب  فيها إىل القلب؛ وإذا أمث القلب أمثت مث: عظم كتم الشهادة ألنه أضاف االهاومن فوائد

)  التقوى هاهنا) ولقوله: (  أال وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله صلى اهللا عليه وسلم: (



التقوى يف القلب ليست التقوى يف اللسان وال يف األفعال وال يف األحوال؛ التقوى يف القلب؛ قد يكون اإلنسان 

 متقيا بفعله، متقيا بقوله غري متق بقلبه 



  )) . ال تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبهو  وجل: (( مث قال اهللا عز

  ها.ءيستفاد من هذه اآلية الكرمية: حترمي كتمان الشهادة يعين إخفا

نفسه كما يف  علىوهل املراد الشهادة على الغري؟ أو على الغري والنفس ؟ تشمل املعنيني؛ ألن اإلنسان يشهد  

)) وشهادته على نفسه يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء هللا ولو على أنفسكم  قوله تعاىل: ((

إقراره واعرتافه باحلق الذي عليه؛ فاآلية فيما يظهر شاملة لألمرين: شهادة اإلنسان لغريه على غريه ولغريه على 

  نفسه .

  )). فإنه آثم قلبه (( العقوبة اخلاصة ا وهي قوله:وجود لومن فوائد اآلية الكرمية : أن كتم الشهادة من الكبائر؛ 

 فيها إىل القلب؛ وإذا أمث القلب أمثت اجلوارح؛ لقول النيب مثومن فوائد اآلية: عظم كتم الشهادة ألنه أضاف اال

)  التقوى هاهنا) ولقوله: ( أال وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله  صلى اهللا عليه وسلم: (

يف القلب ليست التقوى يف اللسان وال يف األفعال وال يف األحوال؛ التقوى يف القلب؛ قد يكون اإلنسان التقوى 

بقلبه؛ وإال ال؟ جتده بفعله يتزي بزي املسلم اخلالص من إعفاء اللحى، والوقار،  تقيا بفعله، متقيا بقوله غري متقم

يل؛ ويذكر، ويهلل، ويكرب؛ هذه الشك  اللهم اغفروالسكينة، وكذلك يقول قول املسلم اخلالص: استغفر اهللا؛ 

إا تقوى يف الظاهر؛ لكن هل هي دليل على أن يف الباطن تقوى؟ الغالب نعم هذا هو بالنسبة لنا هو احلكم 

يعين بالنسبة لنا إذا رأينا تقواه ظاهرا وجب علينا أن حنكم بتقواه باطنا وجب علينا؛ ألنه ما لنا إال الظاهر؛ وهلذا 

السيف على بارقة ل الرسول صلى اهللا عليه وسلم ألسامة بن زيد حني قتل املشرك الذي قال: ال إله إال اهللا و قا

تمنى أسامة أنه لم يكن  بعد أن قال ال إله إال اهللا ؟ قال نعم؛ وما زال يقولها حتى هأقتلت (رأسه قال له:
فنحن ما لنا إال الظاهر؛ لكن إذا دلت الدالئل أو شهدت شواهد على أنه منافق يف الباطن مل ينتفع  ) بعد أسلم

))  إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول اهللا بتقواه الظاهرة، مل ينتفع وال يعترب؛ وهلذا قال اهللا تعاىل: ((

)) هذا ويش  نشهد إنك لرسول اهللا الم؛ ((شف أكدوا اجلملة بثالث مؤكدات؛ الشهادة ويش بعد ؟ وإن وال

واهللا يعلم إنك لرسوله  أم مؤمنون متاما؛ وهلذا أكدوا؛ لكن شف املؤكد هذا أكد مبقابلها (( حنكم بالظاهر ؟
  يشهد إن المنافقين )) شهادة بشهادة وتوكيد بتوكيد وتوكيد بتوكيد؛ (( واهللا يشهد إن المنافقين لكاذبون

 )) واهللا يشهد إن المنافقين لكاذبون )) قبل أن نقول: (( لرسوله واهللا يعلم إنك قوله: (( )) تأمل لكاذبون

ألجل أن ال يتبادر إىل الذهن ما ال ينبغي حىت يعلم أن الرسول حق بعلم اهللا عزوجل وأن شهادة هؤالء شهادة  

توحيد األلوهية والربوبية واألمساء )) وقلت لكم إن هذه تتضمن  وليتق اهللا ربه كذب؛ املهم أن اهللا قال: ((

   والصفات أي نعم.



   : إن جحد الرجل ما ائتمن عليهالطالب

  : ايش؟الشيخ

  ...فجحده  :  أقرض ألف الطالب

  ) أد األمانة إلى من ائتمنك وال تخن من خانك  قال النيب صلى اهللا عليه وسلم: (: الشيخ

  لكن احلق يا شيخ ؟: الطالب

حق، حق خفي؛ أقول هذا حق خفي ما جيوز خبالف اإلنسان الذي ال ينفق عليك وهو ممن ما هو : الشيخ 

  جتب نفقته فهذا إذا قدرت على شيء من ماله فخذ .

  ...:الطالب

  ال يا أخي فإنه منكر ممكن جتيء تنصح تقول اتق اهللا أعطين األمانة؛ أما أن ختونه ال .: الشيخ

  حيتجون ذا احلديث ؟...:الطالب

 سويضرب بأطراف أصابعه على صدره حىت يكاد ينخف نعم أحسنت ال يقول لك حيتج ذا احلديث: الشيخ 

)  التقوى هاهنا قال النيب عليه الصالة والسالم: ( ) نعم؟ نقول له: صدقت التقوى هاهنا من شدة التحقيق (

إذا صلحت صلح الجسد   أال وإن في الجسد مضغة ) هو الذي قال: ( التقوى هاهنا ولكن الذي قال: (
  ) ففساد ظاهرك دليل على فساد باطنك شئت أم أبيت . كله وإذا فسدت فسد الجسد كله

  الرهان أن يكون مقبوضة  قول من قال: إن الرهان البد أن يكون مقبوضة اشرتطوا هذا يف: الطالب 

  لصحتها أو لزومها ؟ : الشيخ

وهو الرسول صلى مبخرج  هوهم يردون علينا أننا أخرجنا ... السفربأنه قد اشرتط يف اآلية قلنا عليهم : الطالب

  اهللا عليه وسلم فعل ذلك وهو يف احلضر كيف نرد عليهم ؟

قلنا: هذا دليل على أن هذه القيود ليست شرطا يف صحة احلكم؛ لكنها تصري إىل قضية : رددنا عليهم الشيخ

  من آخرها . شرطا لكان أول اآلية أشد شرطية تواقعة وإال لو كان

  : هناك خمرج وهو فعل الرسول صلى اهللا عليه وسلم الطالب

  دل على أا غري مرتبة؛ ما يدل على هذا ألا ويش الذي أخرج هذا؟ : الشيخ

  : السنة الطالب

  السنة ؟ بطيب ويش الذي أخرج هذا القيد من القرآن : الشيخ

  فعل الرسول صلى اهللا عليه وسلم: الطالب



واستشهدوا شهيدين  إذا معناه أن هذه الشروط ما هي إال لزيادة التوثقة مثل ما جاءت السنة: ((طيب : الشيخ
  جاءت السنة بشهادة رجل واحد مع اليمني .و ))  من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان

)) سبق لنا الكالم  يموال تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه واهللا بما تعملون عل قال اهللا تعاىل: ((

  على هذا وبينا أن اهللا أضاف االسم إىل القلب؛ ألن القلب بصالحه تصلح اجلسد؛ نعم ؟ 

  )) ؟ ومن يكتمها شيخ؟ ((: الطالب

  ))  ومن يكتمها فإنه آثم قلبه وجل: (( طيب قول اهللا عز: الشيخ 

)) ما اسم موصول، واالسم املوصول يفيد  بما تعملون عليم )) قوله: (( واهللا بما تعملون عليم مث قال: (( 

العموم فيشمل كل ما نعمل من أعمال القلوب وأعمال اجلوارح؛ أعمال اجلوارح أفعال باألركان وأقوال باللسان؛ 

اخلوف والرجاء وما أشبه ذلك؛ كذلك أيضا أقوال القلوب وهي البغض و وأعمال القلوب حركة القلب باحملبة و 

أنينة بالشيء؛ فهذه أربعة أشياء: أقوال القلوب، وأعماهلا؛ وأقوال اجلوارح، وأعماهلا؛ أقوال التصديق واإلقرار والطم

هو اإلقرار واالعرتاف يعين اإلميان  قلنا اجلوارح خمصوصة باللسان هو الذي يقول هو الذي ينطق؛ وأقوال القلب 

فعال كالقيام والقعود والركوع والسجود بالشيء والتصديق والطمأنينة به هذا قول القلب؛ أعمال اجلوارح هي األ

وما أشبهها؛ أعمال القلوب حركة القلب باخلوف والرجاء والتوكل واحملبة والكراهة وما أشبه ذلك؛ فاألعمال كلها 

؛ وهي: أعمال القلوب، وأقواهلا؛ وأعمال اجلوارح وأقواهلا؛ وإىل هذا أشار شيخ تدور على هذه األقسام األربعة

يمية رمحه اهللا يف العقيدة الواسطية حيث قال: ومن أصول أهل السنة واجلماعة أن الدين واإلميان اإلسالم ابن ت

  قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان واجلوارح .

)) يشمل، يشمل هذا كله، كل ما نعمل فاهللا سبحانه وتعاىل عامل به؛ بل زد على ذلك  بما تعملون فقوله: ((

أنه يعلم ما مل نعمل مما سنعمل، يعلم ما مل نعمل مما سنعمل وحنن ال نعلمه؛ فإن اهللا تعاىل يعلم ما سيكون على 

   .كيفية اليت يكون عليهاال

ئدة التقدمي هنا ؟ إن قال ملراعاة الفواصل قلنا: والنون تأيت يف )) إذا قال قائل: ما فا بما تعملون عليم وقوله: ((

)) وإن قال: للحصر قلنا: ال يصح؛ ألن اهللا يعلم كل شيء ال  عليم بما تعملوناهللا و  الفواصل كثريا مثل: ((

  علمه مبا نعمل فقط فال وجه للحصرخيتص 

ـ وحاشاه من ذلك ـ لكان عاملا شيئا : لو مل يعلم إذا ما الفائدة ؟ الفائدة: شدة التحذير والتنبيه كأنه يقول 

بعملنا؛ فمن قوة التحذير واإلنذار صيغ األسلوب مصاغ احلصر وهو قطعا ال يراد به احلصر؛ ألننا لو أردنا به 

  احلصر لكان هذا يقتضي أن اهللا ال يعلم إال ما نعمله واألمر ليس كذلك.



)) هل نستفيد من هذا أن من أمساء اهللا العليم ؟ قلنا: رمبا نقول ذلك وقد ال نقوله؛  بما تعملون عليم وقوله: ((

وهو السميع  قد نقول: إن االسم إذا قيد مبتعلق فإنه ينقلب إىل وصف؛ فيكون عليما بكذا ليس كقوله: ((
م؛ لكان هذا امسا )) ألن هذا قيد عليم به؛ فكان وصفا وليس امسا؛ أما لو قال: وهو العليم احلكي العليم

  بالشك؛ وأظن شرحنا اآلية ؟ 

  فوائد: الالطالب

   شرحنا ما خيالف فوائد؟: الشيخ 

كون اهللا سبحانه وتعاىل عاملا مبا نعمل؛ وجه التهديد تقدم املعمول؛ ألنه كما بمن فوائد اآلية الكرمية: التهديد 

  أشرنا ال يفيد احلصر .

ة القدرية الذي يقولون إن اهللا ال يعلم بأعمال العباد إال إذا وقعت؛ فإن ومن فوائد اآلية الكرمية: الرد على غال

  )) يتضمن ما قد عملناه بالفعل وما سنعمله . بما تعملون عليم قوله: ((

ومن  غيب يف مقام الرتغيب ؛ ألنه ملا قال: ((ومن فوائد اآلية الكرمية: أنه ينبغي التحذير يف مقام التحذير والرت 
   هنا التحذير أو الرتغيب ؟ املناسب التحذير؛ وهذا مطابق للبالغة . )) فاملناسب آثم قلبه يكتمها فإنه

هللا ما في السموات وما في األرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم  وجل: (( مث قال اهللا عز
  ))به اهللا 

إن تبدوا ما في و رب؛ وقوله: ((قدم فيها اخل )) مجلة خربية هللا ما في السموات وما في األرض قوله: ((
  )). يحاسبكم به اهللا )) مجلة شرطية؛ جواا: (( أنفسكم أو تبدوه

دون الكفر كما سيأيت )) يغفر ملن يشاء ويعذب من يشاء فيما  فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وقوله: ((

  .إن شاء اهللا

؛ وجهها أي وجه اآلية على قراءة اجلزم واضح رفعبال))؛ وقراءة  ويعذب )) (( فيغفر وفيها قراءتان؛ قراءة: ((

)) الذي هو جواب الشرط؛ واملعطوف على ازوم جمزوم؛ ووجه قراءة  يحاسبكم جدا؛ ألنه معطوف على ((

  ها .قبلالرفع أنه على سبيل االستئناف، فالفاء استئنافية تفيد قطع اجلملة اليت بعدها عما 

  )) يعين أنه قدير على كل شيء فال يعجزه شيء. يرقد واهللا على كل شيء وقوله: ((

يعين أن كل شيء يف السموات أو يف األرض فهو  )) هللا ما في السموات وما في األرض نبدأ اآلية: قوله: (( 

رب؛ ألن لدينا قاعدة وهو أنه اخلهللا ملكا وتدبريا وليس ألحد غريه فيه ملك؛ ودليل اختصاص ملكه باهللا: تقدمي 

شيء حقه التأخري إذا قدم فاجلملة مفيدة للحصر؛ ري كان ذلك دليال على احلصر، كل ما حقه التأخإذا قدم 



ل بين آدم م)) يشمل ما يف السموات من العاقل وغري العاقل؛ فيش ما في السموات وما في األرض وقوله: ((

لك ما يف السموات يشمل ما واجلن ويشمل احليوانات األخرى ويشم األشجار والبحار واألار وغري ذلك؛ وكذ

فيها من املالئكة وأرواح بين آدم اليت تكون يف السماء كأرواح املؤمنني يف اجلنة؛ ويشمل ما بني السماء واألرض 

  من األفالك والنجوم وغري ذلك؛ ألا داخلة يف السموات فإا يف جهتها.

ما في  )) مبعىن تظهروا؛ (( تبدوا (( )) وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به اهللا قال: ((
يف عليه أحد؛ فأما ما أبداه اإلنسان مما  طلع)) يعين تسرونه فال ي أو تخفوه يف قلوبكم؛ ((ما)) أي  أنفسكم

د أن يقول ينفسه فمثل ما يريد أن يقول قوال فيقوله، يريد أن يفعل فعال فيفعله ويشاهده الناس؛ واإلخفاء أن ير 

قوال فيسره يف نفسه وال يطلع عليه أحد؛ أو يريد أن يفعل فعال فيفعله فيتحرك حبركات ال يطلع عليه أحد كما لو 

مهما نظر إىل شيء حمرم فالناس ال يعرفون أنه نظر إىل شيء حمرم؛ ألن هذا مما ال يطلع عليه إال اهللا؛ فاملهم أنه 

فيغفر لمن يشاء  )) واحملاسبة ال تستلزم العقوبة؛ وهلذا قال: (( ه اهللايحاسبكم ب ((أبداه اإلنسان أو أخفاه 
أخفاه حياسب فيقول عملت كذا يعين  معبد على ما يف نفسه سواء أبداه أ))؛ فهو حياسب ال ويعذب من يشاء

  .قلت كذا يف نفسك أضمرت كذا يف نفسك؛ إذا أظهره حاسبه اهللا عليه

؛ لكن حساب اهللا على ما يف نه عمله وفعله وقاله إن كان قوالواضح أل  حساب اهللا اإلنسان على ما أظهره 

نفسه مما مل يظهره نقول: إن هذا ينقسم إىل قسمني؛ أحدمها: أن خيفي شيئا ويهم به ولكن ال يركن إليه وال 

وء؛ يطمئن إليه وال يصدق به؛ وهذا كالوساوس اليت ترد على قلب اإلنسان من الشكوك وغريه من إرادة الس

، أنه حياسب ولكن ال يكون هلا أثر يف قلبه؛ فهل حياسب عليه أو ال؟ نقول إن ظاهر اآلية الكرمية أنه حياسب

  فإنه حياسب وإن مل يركن إليه ويطمئن إذا أخفى شيئا عليه

ومل يظهر؛ مل يركن إليه ولكنه  إليه؛ القسم الثالث: الذي مل يبدالقسم الثالث: اإلبداء؛ اإلخفاء من غري أن يركن  

حدث به نفسه وأضمره ولكنه مل يركن إليه مثل أن حتدثه نفسه بفعل معصية، جمرد حديث لكنه ما ركن إليه وال 

ن إىل هذا كا يتعلق بصفات اهللا عزوجل واإلميان به؛ ولكن مل ير مبنفسه  هسباب اليت توصله إليه، أو حتدثاألفعل 

ركن إليه واطمئن إليه، ركن إليه واطمئن إليه فهذا الشك أنه حياسب على هذا الشيء؛ ومل يطمئن؛ ال قصدي أنه 

لكن مل  مثل حدثته نفسه أن استواء اهللا على العرش كاستواء اإلنسان على السرير وركن إىل ذلك واطمئن إليه

ى عرشه كاستواء اإلنسان يبده ومل يظهره للناس؛ والقسم األول أظهره وصار يقول للناس هكذا إن استواء اهللا عل

والبعري؛ والقسم الثالث: حدث نفسه ذا ولكن مل يطمئن عليه ورفضته نفسه ومل يقبله؛ وظاهر اآلية  سريرالعلى 

الكرمية أن مجيع األقسام الثالثة حياسب عليها، هذا ظاهر اآلية الكرمية؛ وهلذا ملا نزلت هذه اآلية كرب ذلك على 



ال يكلف اهللا نفسا إال وسعها لها  : إذا لك؛ فأنزل اهللا تعاىل اآلية اليت بعدها: ((الصحابة وشق عليهم وقالوا
سه إال على ما ركن إليه واطمئن به؛ أما ف)) وصار اإلنسان ال يؤاخذ على ما يف ن ما كسبت وعليها ما اكتسبت

اهللا تجاوز عن أمتي ما إن  جمرد حديث النفس بدون طمأنينة وركون فقد قال النيب صلى اهللا عليه وسلم: (
؛ فهمنا اآلن؟ اآلية الكرمية ظاهرها أن اإلنسان ) فرفع احلرج عن األمة حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم

داه، ما أخفاه وركن إليه، ما أخفاه ومل يركن إليه؛ لكن األخري نسخ باآلية اليت بحياسب على األمور الثالثة: ما أ

  الة على أن اإلنسان ال حياسب على جمرد حديث النفس.بعدها وكذلك باألحاديث الد

)) احملاسبة معناه أن اإلنسان يناقش على ما فعل؛ ويقال: فعلت كذا يف يوم كذا،  يحاسبكم به اهللا قال: (( 

إطالع وتركت كذا يف يوم كذا فيناقش؛ هذه احملاسبة، احملاسبة التامة؛ أما احملاسبة اليت ما فيها مناقشة وإمنا فيها 

فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب  اإلنسان على فعله فهذه حماسبة يسرية كما قال اهللا تعاىل: ((
  )). حسابا يسيرا

)) املغفرة مأخوذة من املغفر وهو ما يضعه اإلنسان يف  يغفر )) (( فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء قال: ((

 املغفرة جيمع بني السرت والوقاية؛ وهلذا نقول: إن مغفرة اهللا للذنب القتال على رأسه يتقي به السهام؛ وهذا أعين

تتضمن شيئني؛ أحدمها: السرت؛ والثاين: العفو والوقاية من أثر الذنب؛ أما السرت فمعناه أن اهللا خيفي عن العباد 

ملذنب، ال يعاقبه ألنه ذنب هذا املذنب وال يطلع عليه أحد؛ وأما العفو والتجاوز فمعناه أن اهللا ال يعاقب هذا ا

جمرد السرت ألا  تغفر له؛ إذا املغفرة هي سرت الذنب ويش بعد؟ والتجاوز عنه والعفو وعدم املعاقبة عليه وليس

)) هذه من صيغ العموم يعين من  من يشاء )) (( لمن يشاء ويعذب من يشاء مأخوذة من املغفر؛ وقوله: ((

 يغفر مل يغفر؛ ولكن سبق لنا مرارا وتكرارا أن كل فعل من أفعال اهللا شاء اهللا أن يغفر له غفر ومن شاء أن ال

وما تشاءون إال  صل بدليل قوله تعاىل: ((حيمعلق باملشيئة فإنه تابع حلكمة إن اقتضته حصل وإن مل تقتضه مل 
؛ ويعذب من )) وعليه فيغفر ملن يشاء ممن اقتضت حكمته أن يغفر له  إن اهللا كان عليما حكيما أن يشاء اهللا

منه؛ وقد يكون  ضجرالعذاب هو التأمل من شيء والت )) يعذب يشاء ممن اقتضت حكمته أن يعذبه؛ وقوله: ((

كون بقدر ذنبه بال زيادة؛ وهي قابلة للنقص؛ تعقوبة وقد ال يكون عقوبة؛ قد يكون عقوبة يعاقب به اإلنسان و 

إن الميت يعذب بما نيح عليه، أو  الصالة والسالم : (وقد ال تكون عقوبة بل جمرد أمل ومنه قول النيب عليه 
)) ولكنه  وال تزر وازرة وزر أخرى (( ) فإن هذا العذاب ليس عذاب عقوبة؛ ألن اهللا يقول: ببكاء أهله عليه

) وأحيانا تقول:  السفر قطعة من العذابعذاب تأمل، تأمل وتوجع؛ فهو نظري قوله صلى اهللا عليه وسلم: ( 



ة البصل، عذبتين رائحة الدخان؛ مع أا ليست عقوبة وال فيها ضرر؛ لكنها تؤذي؛ واملراد بقوله هنا: عذبتين رائج

  )) أي بالعقوبة . ويعذب من يشاء )) أي القسمني؟ العذاب الذي هو عقوبة ألنه على ذنب؛ (( يعذب ((

ل شيء ممكن فاهللا قدير عليه ))  اهللا على كل شيء قدير مما ميكن أن يكون، ك واهللا على كل شيء قدير (( 

بدون استثناء حىت على أفعال نفسه هو قادر، قادر على أن ينزل إىل السماء الدنيا وعلى أن يستوي على العرش 

وعلى أن جييء للفصل بني العباد وعلى أن يضحك وعلى أن يفرح ويغضب ويرضى كل ذلك اهللا قادر عليه 

ة من األمور املستحيالت فهذا ال ميكن؛ لو قال قائل: هل اهللا قادر على بدون استثناء؛ وأما ما ال تتعلق به القدر 

أن ينسي نفسه شيئا مما علمه؟ وهو يعلم كل شيء؟ قلنا هذا مستحيل؛ لو قال قائل: هل اهللا يقدر على أن 

يف وجل؟ قلنا هذا مستحيل؛ لو قال قائل: هل يقدر اهللا عزوجل أن جيعل السموات واألرض كلها  نفسه عز...

جوف بيضة وهي على ما هي عليه والبيضة على ما هي عليه؟ قلنا هذا مستحيل؛ املهم أن القدرة تتعلق بالشيء 

املمكن؛ أما املستحيل فهو مستحيل، مستحيل مستحيل؛ ومن علق القدرة بشيء مستحيل فإن هذا نوع من 

ر يف األرض؟ يستطيع وإال ما يستطيع؟ االستهزاء باهللا عزوجل؛ كما لو قلت إلنسان: أنت تستطيع أن تنزل القم

  ما يستطيع أكم به، يكون هذا كم باإلنسان .

  ما تعرف القران؟قرآن ؟

  ما حضرت؟: الطالب 

  طيب آخر سورة البقرة ؟ ال قبلها؛ حنن استكملنا الفوائد ؟ ما حضرت؟: الشيخ

  . )) تافي السماو  هللا ما ((

 رَبهِ  ِمنْ  ِإلَْيهِ  أُْنِزلَ  ِبَما الرُسولُ  آَمنَ بسم اهللا الرمحن الرحيم. ((أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم؛  :الطالب
 ُغْفَراَنكَ  َوَأطَْعَنا َسِمْعَنا َوقَاُلوا ُرُسِلهِ  ِمنْ  َأَحدٍ  بـَْينَ  نـَُفرقُ  َال  َوُرُسِلهِ  وَُكُتِبهِ  َوَمَالِئَكِتهِ  بِاللهِ  آَمنَ  ُكل  َواْلُمْؤِمُنونَ 

َها َكَسَبتْ  َما َلَها ُوْسَعَها ِإال  نـَْفًسا اللهُ  يَُكلفُ  َال ) 285( اْلَمِصيرُ  َوِإلَْيكَ  رَبـَنا  َال  رَبـَنا اْكَتَسَبتْ  َما َوَعَليـْ
َنا َتْحِملْ  َوَال  رَبـَنا َأْخطَْأنَا َأوْ  َنِسيَنا ِإنْ  تـَُؤاِخْذنَا ْبِلَنا ِمنْ  الِذينَ  َعَلى َحَمْلَتهُ  َكَما ِإْصًرا َعَليـْ ْلَنا َوَال  رَبـَنا قـَ َما ُتَحم 

   )). )286( اْلَكاِفرِينَ  اْلَقْومِ  َعَلى فَاْنُصْرنَا َمْوَالنَا َأْنتَ  َواْرَحْمَنا لََنا َواْغِفرْ  َعنا َواْعفُ  بِهِ  لََنا طَاَقةَ  َال 

   سبق يف اآلية الباقيةأعوذ باهللا من الشيطان الرجيم، قبل أن نبدأ درس اليوم نأخذ فوائد على ما 

في هذه اآلية الكرمية: بيان عموم ملك اهللا ف )) هللا ما في السموات وما في األرض وهي قوله تعاىل: (( 

   .... )) ألن ما اسم موصول واالسم املوصول يفيد العموم ما في السموات عزوجل؛ وجه ذلك من قوله: ((



))  من ربه والمؤمنون كل آمن باهللا ومالئكته وكتبه ورسله . . .آمن الرسول بما أنزل إليه  قال اهللا تعاىل: ((

كل آمن باهللا ومالئكته   وفسرنا قوله: (( ))آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون فسرنا قوله تعاىل: ((
   )) كذا وإال ال؟ طيب . وكتبه ورسله. . .

ا أنزل إليه من الوحي يف كتاب اهللا ومبا يوحي من سنة )) يعين آمن مب آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه قال: ((

)) ربوبية خاصة؛ ألا أضيفت إىل الرسول صلى  بما أنزل إليه من ربه رسوله صلى اهللا عليه وسلم؛ ويف قوله: ((

؛ مث أعمها ربوبية املضافة إىل املؤمننيالاهللا عليه وسلم؛ والربوبية املضافة إىل الرسل هي أخص أنواع الربوبية ويليها 

ربوبية اخلاصة الشك أا تقتضي تربية خاصة ال مياثلها الالربوبية املضافة إىل مجيع الناس مثل: رب العاملني؛ هذه 

كذلك   ون)) يعين: واملؤمن الرسول )) بالرفع عطفا على قوله: (( والمؤمنون تربية أحد من املربوبني؛ وقوله: ((

عليه وسلم من اهللا؛ فيؤمنون بالرسول ويؤمنون باملرسل ويؤمنون باملرسل به،  آمنوا مبا أنزل على النيب صلى اهللا

هو الرسول صلى اهللا عليه وسلم، املرسل به وهو الوحي الكتاب والسنة؛ و ثالثة أشياء؛ املرسل هو اهللا، املرسل 

باإلميان مع أم مؤمنون؟ )) فوصفهم  والمؤمنون وقوله: آمن الرسول واملؤمنون؛ إذا قال قائل: كيف قال: ((

فنقول هذا من باب التحقيق، يعين أن املؤمنني حققوا اإلميان؛ وليس إميام إميانا ظاهرا فقط كما يكون من 

  املنافق الذي يظهر اإلميان ولكنه مبطن للكفر .

)) آمن  من باهللاكل آ )) (( كل آمن باهللا ومالئكته وكتبه ورسله. . . )) يعين من الرسول واملؤمنني (( كل ((

للقبول واإلذعان وليس جمرد اإلميان بوجود اهللا فقط هذا ليس بإميان املتضمن مرت علينا كثريا بأن املراد ا اإلقرار 

))  كل آمن باهللا أو قبول ما أخرب به وما أمر به مع اإلذعان والتسليم؛ وقوله: ((حىت يستلزم قبول ما جاء به 

أمور؛ األمر األول: اإلميان بوجوده؛ الثاين: اإلميان بربوبيته؛ والثالث: اإلميان بألوهيته؛ اإلميان باهللا يتضمن أربعة 

من والرابع: اإلميان بأمسائه وصفاته؛ البد أن يكون اإلميان متضمنا هلذه األشياء األربعة؛ اإلميان بوجود اهللا احرتازا 

ياء تتفاعل ويأيت بعضها ببعض أرحام تدفع وأراض تبلع الذين أنكروا وجود اهللا وقالوا إن هذا الكون ما هي إال أش

وليس هناك شيء ـ والعياذ باهللا ـ ؛ البد أن نؤمن بوجود اهللا عزوجل؛ والبد أن نؤمن بربوبيته وهنا عندما نقول 

كاملة   نؤمن بربوبيته يعين بانفراده بالربوبية، وأنه الرب املطلق، وربوبية ما سواه مقيدة ليست شاملة وال عامة وال

بل هي ناقصة مقيدة أيضا؛ ناقصة من حيث حدودها وناقصة من حيث سلطاا؛ أما ربوبية اهللا عزوجل فإا  

كاملة واسعة ال معقب حلكمه وهو السميع العليم؛ طيب الثالث: اإلميان بألوهيته، األلوهية احلق وال ألوهية لغريه، 

ذلك بأن اهللا هو الحق وأن ما يدعون من دونه   تعاىل: ((كل ما ادعيت فيه األلوهية فإنه باطل كما قال اهللاو 



))؛ الرابع: اإلميان بأمسائه وصفاته؛ بأن له أمساء وصفات انفرد ا ال مياثله أحد فيها فنثبت األمساء  هو الباطل

  .والصفات وننفي املشاركة أو املماثلة ألن هذا هو حقيقة التوحيد

  .إذا من مل يؤمن بوجود اهللا فليس مبؤمن 

من آمن بوجوده دون ربوبيته بأن قال إن له مشاركا أو معينا يف خلق السموات واألرض؛ أو أن هناك إهلا آخر  

  .منفردا مبا خلق؛ فنقول: إن هذا مل يؤمن باهللا

أجعل  بأن قال كما قال الكفار: ((لكن أنكر ألوهيته  ؛ربوبيته وأنه منفرد بربوبية كاملةومن آمن بوجود اهللا و  
  )) فإنه مل يؤمن باهللا . اآللهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب

فإنه مل يؤمن باهللا؛ قد يكون إميانه معدوما وقد  من آمن بوجود اهللا وربوبيته وألوهيته؛ لكن مل يؤمن بأمسائه وصفاته

  ار والتكذيب. يكون ناقصا حسب ما قام عنده من اإلميان والتصديق أو اإلنك

إذا الذين يؤمنون ببعض األمساء دون بعض؛ نقول: مل حيقق اإلميان باهللا ؛ والذين يؤمنون باألمساء دون  طيب

الصفات مل حيققوا اإلميان باهللا؛ والذين يؤمنون ببعض الصفات ويكفرون ببعض مل حيققوا اإلميان باهللا؛ مث إن كان 

بكفار؛ ولكن ينظر يف تأويلهم هل  وادا فهم كفرة؛ وإن كان تأويال فليسإنكارهم ملا أنكره من ذلك تكذيبا وجحو 

  له مساق أو يكون تأويال ينزل منزلة اإلنكار فيحكم هلم مبا يقتضيه حاهلم.

لو قال قائل: كيف نقيم األدلة على وجود اهللا عزوجل ؟ قلنا: نقيمها من عدة أوجه؛ باحلس، و العقل، و 

ع؛ نعم؟ والفطرة؛ أما العقل فألننا نقول: هذه املوجودات الكائنات اليت تتغري صباحا الشرع؛ باحلس والعقل والشر 

ومساءا بعدم ووجود وتغري حال من الذي يغريها؟ ننظر من ؟ يغريها فالن أو فالن أو فالن ؟ أبدا، ال يستطيعون 

ال اهللا عزوجل، ال جند إال اهللا؛ كون حمدث مغري وال جند إمأن يغريوا بل هم مغريون؛ إذا البد هلذه الكائنات من 

))؛ جند السموات واألرض، من خلق  أم خلقوا بغير شيء أم هم الخالقون وهلذا أشار اهللا إىل ذلك بقوله: ((

هذه األرض ؟ هل هم عمال خلقوها وأوجدوا فيها الرمال واجلبال واألودية واألار والبحار؟ اجلواب: ال؛ لو 

؛ السموات كذلك وأعظم ال أحد يستطيع اجتمعت الدنيا كلها بعماهلا ما استطاعوا ذلك؛ إذا البد هلا من خالق

)) هذا  بل ال يوقنون ))؟ واجلواب: ال، (( واألرض أم خلقوا السموات ذا قال: ((خلقها إال اهللا عزوجل؛ وهل

  دليل عقلي على وجود اهللا وال أحد ينكره.

ذا الرجل إىل املرستان ألنه جمنون، أليس  لو قال لك قائل: هذه ملبة ما صنعها أحد، ويش تقول؟ عجلوا 

 ةمالحد  السمنية نا كذلك؛ وهلذا ذكر أن طائفة منكذلك؟ طيب؛ ولو قال: هذا املسجل ما صنعه أحد؛ قل

ق وسكت وقالوا أجب؟ ر د قالوا له يعين كيف نثبت وجود خالق؟ فأطاود جاءوا إىل أيب حنيفة إىل بغدنمن اهل



قالوا له قد أنقطع وعجز؛ قال: أنا أفكر يف سفينة أرست يف ماء الفرات أو دجلة بدون أن يكون هلا مالح 

عمال وانصرفت بدون قائد؛ شوفوا هل هذا ممكن وإال غري ممكن؟ هو يقول هلم كذا فشوفوا  ونزلت احلمل بدون

وتروح  هامحلملة وتنزل حمي هذا جنون؛ معقول أن السفينة جت ممكن هذا وإال ال؟ قالوا ما يكون هذا، التصور

بدون مالح وبدون عمال؟ قال: واهللا إذا قال لكم ترون أن السموات واألرض والشمس والقمر والنجوم وجدت 

  ))؛ إذا هذا دليل عقلي. صاغرين فغلبوا هنالك وانقلبوا بال موجد وتسري بال مسري فإن هذه السفينة أهون؛ ((

إجابة الدعوة، إذا دعى اإلنسان ربه أجابه؛ والقرآن الدليل احلسي على وجود اهللا أيضا واقع؛ من أكرب شواهده 

كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا  مملوء ذا، قرآن مملوء ذا قال اهللا تعاىل: ((
رب ال تذر  )) ملا قال يا رب إين قومي كذبوين (( منهمر ففتحنا أبواب السماء بماء ربه أني مغلوب فانتصر

  أجابه الرب وأرسل عليهم الطوفان .  )) ألرض من الكافرين دياراعلى ا



)) وإذا تأملت أشياء كثرية  فمن عفا وأصلح فأجره على اهللالعفو إذا كان فيه إصالح (( ندبنا لالعفو؛ بل 

  وجدت أن اهللا سبحانه وتعاىل خفف عن هذه األمة ووضع عنها اآلصار اليت كانت على من قبلهم .

)) من هم؟ اليهود والنصارى وغريهم من الناس؛ ألن هذا يشمل كل أحد  كما حملته على الذين من قبلنا ((

   مم السابقة .األكل 

)) هل املراد من األمور الكونية أو  ربنا وال تحملنا ما ال طاقة لنا به )) (( ربنا وال تحملنا ما ال طاقة لنا به ((

))  ال يكلف اهللا نفسا إال وسعها ا سبق ((من األمور الشرعية أو منهما ؟ منهما؛ إن قلت منهما أشكل علينا م

إال وسعها؛ وهذا خرب واخلرب البد أن يكون واقعا، وإذا كان واقعا نفسا فإننا قلنا إن معناها ال يكلف اهللا شرعا 

ال يكلف اهللا  )) لغوا ال حاجة إليه؛ ألنه من األصل (( تحملنا ما ال طاقة لنا به وال صار الدعاء يف قولك: ((

سقط عنه من األصل؛ وحينئذ يكون املراد: ربنا ال حتملنا ما ال م)) فهو ساقط يعين قصدي أنه  ال وسعهانفسا إ

ما مينعه من فعل  وقدرا ال باعتبار أصل الشرع ولكن باعتبار حال العبد؛ أحيانا حيصل لإلنسانأطاقة لنا به شرعا 

نعم هذا حاصل لكن يف هذه احلال ال يكلفك اهللا ه ملرض أو غريه، كذا؟ طيب فإذا قال قائل: قالطاعة وال يطي

صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم  ما ال تستطيع؛ قال النيب صلى اهللا عليه وسلم لعمران بن حصني: (

)) فقد  من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرف ) وقال تعاىل يف الصيام: (( جنب تستطع فعلى 

واب واهللا أعلم أن يقال: إنه إذا رفع عنك التكليف ذا مع عدم الطاقة فإن معىن ؛ فاجلهسقط عنك ومل تكلف

ذلك أنك تسأل اهللا تعاىل أن يتمم لك األجر، أن يتمم لك األجر احلاصل ذا الفعل الذي ال تطيقه؛ فيكون 

التحميل صار اإلنسان   هذا هو فائدة الدعاء بأن ال حتمل ما ال طاقة لك به يف األمور الشرعية؛ ألنه إذا ارتفع

   سؤولية فيه وحينئذ يكتب له األجر .املفال حتمل  كأنه فعله

من مرض أو سافر كتب ما كان فإن قال قائل: وعلى هذا املعىن أيضا يرد عليكم قوله صلى اهللا عليه وسلم: ( 

ض كتب له أجر ) واإلنسان العاجز عن العبادة اليت كان يفعلها يف حال صحته إذا مر  يعمل صحيحا مقيما

  لغو ال فائدة منه ؟ العبادة التامة؛ إذا الدعاء ذا أيضا 

يسرا يل أنا تفقد ال يكون ذلك م قلنا: اجلواب على ذلك أنه وإن كان الرسول أخرب بذلك عليه الصالة والسالم

  الرسول صلى اهللا عليه وسلم قال هذا الكالم : عزمية أو ألي سبب آخر؛ صحيح إنإما لتخلف صدق النية وال

لكن هذا ينطبق على كل واحد بعينه كما أننا حنن نعلم مجيعا أن كل مؤمن يدخل اجلنة؛  ) من مرض أو سافر (

لكن هل ينطبق على كل واحد بعينه ؟ ما ميكن أن ينطبق كل واحد بعينه إال من شهد له الرسول صلى اهللا عليه 

ن هذا أيضا فائدة الدعاء، فيكون فائدة الدعاء هنا أن تسأل اهللا حتقيق هذا الذي أخرب به وسلم؛ إذا فيكو 



الرسول صلى اهللا عليه وسلم؛ أما ما ال طاقة لنا به من األمور الكونية فأمرها ظاهر، وإال ال؟ ما ال طاقة لنا به 

ه اهللا ما ال طاقة له به يتضمن شيئني؛ من األمور الكونية فأمرها ظاهر؛ انتبه ! وسؤال اإلنسان أن ال حيمل ل

أحدمها: دفع هذا الشيء أن ال يرد عليك أصال، والثاين: أن يقويك اهللا عليه حىت تتحمله ويدخل يف طاقتك؛ 

أصال بأن يدفعه عنك؛ إياه )) نقول يشمل أمرين: أن ال حيملك اهللا  ربنا وال تحملنا ما ال طاقة لنا به انتبه ! ((

اه خيففه عليك حىت يكون داخال حتت طاقتك؛ مثل أيش األمور الكونية اليت ما تدخل حتت أو إذا محلك إي

الطاقة ؟ مثل ظلم اإلنسان، إنسان ظلمك يف مالك، يف بدنك، ألزمك بأن حتفر عشرة أمتار يف خالل ساعة 

قة هذه وإال ال؟ ما وتنقل الطني حقها، يسلط عليك قال افعل وإال فاحلبس مدى احلياة وإال القتل؛ طيب فيه طا

؛ فتسأل اهللا أن ال يسلط عليك  رض صلبة، هذا ال طاقة لنا بهاأل؟ ميكن تكون فيه طاقة؛ عشرة أمتار يف ساعة

به؛ أو أن اهللا تعاىل حبكمته قد ينزل عليك مرضا يشق عليك حىت احلركة، أليس كذلك  ما ال طاقةك أحدا حيمل

؟ طيب أو قد يبتليك اهللا تعاىل بعسر البول أو بعسر الغائط أو ما أشبه ذلك من األمور اليت ال طاقة لك ا؛ 

؛  ريسمرب نأكل هنيئا مريئا من نعمة اهللا يسهل علينا األكل والش دثاـ وهللا احلمد واملنة ـ نقول حتحنن اآلن  

وكذلك اخلروج؛ لكن يبتلى بعض الناس بأن ال يستطيع األكل ال يستطيع الشرب، ال يستسيغ األكل وال 

ربنا وال تحملنا ما  الشرب؛ إنسان آخر يفعل ذلك لكن يشق عليه خروجهما؛ إذا كل هذا داخل يف قولك: ((

   التكاليف الشرعية ويش بعد؟ واألمور القدرية طيب. ))؛ إذا ما ال طاقة لنا به من ال طاقة لنا به

ال احد جييب  )) ما ال طاقة لنا به (()) نعم؟   ما ال طاقة لنا به وهنا نشوف أصحاب سيبويه ويش إعراب (( 

  اال متاكد كل هذه واهللا شوية طيب اتفضل 

  ما يف حمل نصب مفعول به  ))ما ال طاقة لنا به  ((: الطالب

  مفعول به؛ طيب أيش مفعول به أيش ؟ما : الشيخ 

  ))  خذناؤات ((: الطالب 

  )) كيف ؟ خذناؤات ((ال؛ : الشيخ

   ...:الطالب

  طيب مفعول أول وإال ثاين وإال ثالث وإال ؟: الشيخ

  مفعول ثاين: الطالب 

  ثاين طيب: الشيخ 

  ال؛ ال نافية: الطالب 



  نافية أليش ؟: الشيخ 

  افية لطاقةن: الطالب

  ذا عليك درجتان؛ يال يا حممد ؟  اأيه لكن ويش نوع هذا النفي ؟ طيب : الشيخ

  ال نافية للجنس: الطالب

  طيب ويش عملها ؟: الشيخ 

  )) طاقة ها عمل إن؛ ((لمع: الطالب 

  اصرب ويش عمل إن ؟ : الشيخ 

  )) امسها طاقة عمل إن تنصب االسم وترفع اخلرب؛ و((: الطالب

  نعم : الشيخ

  مبنية على الفتح يف حمل نصب : الطالب

  : نعم الشيخ

  ) اجلار وارور يف حمل رفع خرب) طاقة لنا به و((: الطالب

  أيهما ؟ به وإال لنا ؟ : الشيخ 

  ))  ما ال طاقة لنا به ((: الطالب

  أيهما ؟ به ؟: الشيخ

  : بهالطالب

  : طيب ولنا اصرب يا اخي اصرب جزاك اهللا خريا الشيخ

  )) أي ما ال طاقة كائنة لنا ما ال طاقة لنا األول، اجلار وارور األول (( ..: الثاينالطالب

   صفة لطاقة؟ نعم؛ طيب .: الشيخ 

)) ملا كان اإلنسان له أحوال بل له حاالن:  واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت موالنا فانصرنا. . .  قال: ((مث

خمال بفعل األوامر؛ وقد يكون مرتكبا لفعل احملظور؛ حال مضت وحال مستقبلة؛ احلال اليت مضت قد يكون 

)) هذا يف مقابل فعل احملظور يعين يغفر  واغفر لنا ال املستقبلة علمها عند اهللا؛ أنتم معي ؟ طيب قال: ((احلو 

ي آدم خطاء وخير بنكل  لنا الذنوب اليت فعلناها، يغفر لنا الذنوب اليت عملناها؛ واإلنسان ال خيلوا من ذنب (

) والذنوب قد تكون يف القلوب وقد تكون يف اللسان وقد تكون يف اجلوارح؛ أو يكون  ين التوابونئالخطا

)) فالعفو يف مقابل التقصري يف  اعف عنا اإلنسان قد فرط يف مأمور، فرط يف مأمور قصر فيه؛ يقابله قوله: ((



)) يف املستقبل يعين تفضل  وارحمنا حملظور؛ ((املأمور به؛ واملغفرة يف مقابل أيش؟ فعل احملظور يف مقابل فعل ا

علينا بالرمحة حىت ال نقع يف فعل حمظور أو يف اون يف مأمور؛ أنتم معنا اآلن ؟ طيب وهذا أحسن من قول 

من باب التأكيد؛ ألن العفو واملغفرة كلها حمو الذنوب والرمحة حصول املطلوب؛ حنن  هبعض املفسرين إن هذ

حاالن: حال مضت وحال مستقبلة؛ احلال املاضية إما أن يكون منه تقصري يف مأمور، أو  نقول: ال، لإلنسان

      )) يف مقابل فعل احملظور؛  اغفر لنا )) يف مقابل التقصري يف املأمور؛ (( اعف عنا ارتكاب للمحظور؛ ((

هذا الدعاء شامال من أمشل  )) بالنسبة للمستقبل حىت تعصمنا من احملظورات وترك املأمورات؛ فيكون ارحمنا ((

ما يكون من الدعاء مثل هذا الدعاء؛ لو أن رجال قصر يف الصالة مثال ومل يصلها يف أول الوقت؛ هذا نقول 

لمحظور ملنهي عنه؛ ألن الرسول صلى اهللا عليه وسلم ي لوهو يصلي هذا ارتكاب تقصري يف املأمور؛ لو التفت 

   مكروها لكنه منهي عنه. فات هناعن التفات يف الصالة وإن كان االلت

وخرب كالمها معرفة؛ توافقون على هذا وإال ال  أية؛ اجلملة خربية مكونة من مبتد)) اجلملة هنا خرب  أنت موالنا ((

  ؟ توافقونين ؟

  وخرب أفقط؛ ال يا شيخ مبتد أمبتد ال: الطالب 

  وخرب معرفتني؛ صح؟  أملة امسية خربية مكونة من مبتداجل : الشيخ

  صح: الطالب

وخرب كالمها معرفة تفيد احلصر؛  أة من مبتدملة املكوناجلأي نعم صح؛ وقد قال علماء البالغة: إن : الشيخ

غريه نعم؟  لنا )) تفيد أنه ال موىل أنت موالنا لنا؛ قوله: (( )) ليست كقول: أنت موىل أنت موالنا فقوله: ((

؛ من املوايل؛ طيب تقول للشخص: أنت حبييب لنا ما تفيد هذا، تفيد أنت موىل صح؟ طيب؛ لكن أنت موىل

صر، والثاين ال يدل على احلصر؛ احلوتقول: أنت حبيب يل؛ بينهما فرق أو ال؟ نعم؛ األول ويش يدل عليه ؟ 

جل يف وتقول للكافر: أنت عدو يل، ال يفيد احلصر؛ وتقول: أنت عدوي؛ يفيد احلصر؛ وهلذا قال اهللا عزو 

)) هم العدو كأنه قال ال عدو سواهم؛  هم العدو فاحذرهم املنافقني: فاحذرهم هم العدو؛ ال قبله بالعكس ((

ئك يقول أهال والشك أن عداوة املنافق للمؤمن أشد من عداوة الكافر للمؤمن؛ صحيح؟ يا شيخ املنافق جيي

املؤمن الصاحل؛ هذا املشكل أي نعم؛ نقول هذه عداوة املنافق للمؤمن أشد من عداوة  وسهال باألخ الكرمي

منه؛ لكن البالء كل البالء هذا الذي يتقي ويظهر أنه صديق وهو  زر حافر؛ ألن الكافر يبدي عداوته ونتالك

     ذا قال اهللا تعاىل: صر؛ وهل؟ نعم تفيد احل )) مجلة خربية تفيد احلصر وإال ال أنت موالنا عدو؛ طيب إذا ((

 هم يتولوم ما ينفعوم؛ طيب ؤ )) حىت أوليا لهم ىالذين آمنوا وأن الكافرين ال مولذلك بأن اهللا مولى  ((



جلميع شئوننا ؟ الثاين، الثاين أحسن؛  ما معىن املوىل ؟ هل املراد باملوىل الناصر أو املتويلبلغ ))  أنت موالنا ((

ألن الثاين يعم ويشمل؛ يعين أنت املتويل جلميع أمورنا؛ ومن متام واليتك لنا أنك مل تكلفنا إال ما نطيق؛ وأنت 

هذه الوالية تب على نا هذا الدين امليسر؛ كل ما يرت ملجأنا ومالذنا وحمل دعوتنا ورغبتنا ورهبتنا؛ وأنت شرعت ل

  )). أنت موالنا  قوله: ((فهو داخل يف

؛ يعين فبواليتك اخلاصة انصرنا على القوم عالفاء هذه للتفري )) فانصرنا على القوم الكافرين مث قال: ((

الكافرين؛ والوالية والية اهللا عزوجل للخلق نوعان: والية خاصة؛ ووالية عامة؛ فالوالية اخلاصة والية اهللا للمؤمنني؛ 

حتى جاء أحدكم ؛ كما قال تعاىل: (( د؛ فاهللا تعاىل ويل لكل أحد مبعىن تويل األموروالعامة واليته لكل أح

))  ثم ردوا إلى اهللا موالهم الحق أال له الحكم وهو أسرع الحاسبين الموت وتوفته رسلنا وهم ال يفرطون

وهذه اخلاصة فيها  ))؛ ذلك بأن اهللا مولى الذين آمنوا ))، (( اهللا ولي الذين آمنوا هذه عامة؛ اخلاصة: ((

وإن  )) ومثل قوله تعاىل: (( أنت وليي في الدنيا واآلخرة أيضا خاص أخص؛ وهي والية اهللا لرسوله مثل: ((

   .))  وجبريل وصالح المؤمنين )) هو وحده عزوجل مواله واملالئكة ((مواله  تظاهرا عليه فإن اهللا هو

)) انصرنا عليهم يعين  فانصرنا على القوم الكافرين (( طيب إذا نقول: الوالية قسمان أو نوعان؛ مث نقول:

اجعل النصر عليهم؛ والنصر على الكافرين يكون بأمرين: باحلجة والبيان، وكذلك بالسيف والسالح، يكون 

بالسيف والسالح؛ أما السيف والسالح فظاهر؛ أما احلجة والبيان فقد جيتمع الكافر واملسلم؛ ويتناظران يف أمر 

من العقيدة؛ إذا مل ينصر اهللا املسلم خذل وكان يف هذا خذالن له وللدين الذي هو عليه؛ هذا النوع من أمور 

بالسالح؛ لكن باحلجة والبيان ألن املنافق يظهر ما لنصر باحلجة والبيان يتعني يف املنافقني، املنافق االنتصار عليه ا

ال يتحدث الناس أن  يه وسلم يف قتل املنافقني قال: (أنه معك وأنه منك؛ وهلذا ملا استئذن الرسول صلى اهللا عل

) مسلم ظاهره أنه مثلك؛ ومشكلة لو نسلط سيوفنا على املنافقني رمبا نقتل من هو  محمدا يقتل أصحابه

؛ إال من أظهر نفاقه وتبني وظهر فهذا على القول الراجح يدعى لإلميان إن امؤمن؛ ألن ما يف القلب ليس معلوم

قبل إميانه؛ أليش؟ قال: نإميانه ترك وإال فال؛ وقال بعض أهل العلم: ال يقبل إميانه املنافق ال  آمن وعلم حسن

أؤمن وإال قتلناك؛ ويش يقول؟ يقول   ناه قلنا تعالوأنه مؤمن؛ لو مسك اإلميان يظهر أيش؟ يظهر األصلألنه من 

كل يوم صلى  أهو مؤمن؛ ما يف إشكال أؤمن أنا أقول: أشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا وأقيم الصالة 

؛ وأوتوا الزكاة تقول أعطيكم أعطيناكم اآلن؛ أصوم نعم ؟ مشكل؛ لكن إذا علم يقينا أنه منافق كمتعامجيف 

منت وإذا خال إىل شياطينه قال إين معكم إمنا أنا مستهزئ ألعب عليهم؛ وإذا آلذين آمنوا قال حبيث إنه إذا لقي ا

ثبت قتلناه؛ لكن هل تقبل توبته ؟ املشهور من املذهب أن توبته ال تقبل وأنه يقتل؛ فإن كان صادقا و علمنا هذا 



؛ والقول الثاين: إذا علمنا وإال ال ل حملهيف توبته فأجره على اهللا، أجره على اهللا؛ وإن كان كاذبا فقد وقع القت

إن المنافقين في الدرك األسفل من النار ولن تجد  عنه القتل؛ ألن اهللا تعاىل قال: (( رفعناحقيقة أنه تاب 

إال الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا باهللا  يف توبة املنافق ذكر القيود ((شف ))  لهم نصيرا إال الذين تابوا

))  انصرنا على القوم الكافرين إذا حتققت فأولئك مع املؤمنني؛ وقوله: (( )) أربعة شروط هللاوأخلصوا دينهم 

يشمل، يشمل الكافرين من بين آدم  هل املراد بالكافرين هنا الكافرون من بين آدم أو حىت من الشياطني؟

ألن الشيطان كافر بالشك؛ فيكون يف هذا الدعاء دعاء بنصرك على الكافر من بين  والكافرين من الشياطني؛

  من الشيطان الرجيم.باهللا آدم وعلى الكافر من الشياطني فيكون مبنزلة االستعاذة 

  قرة ؟ أو نكمل الفوائد إن شاء اهللا؟بقبل أن تسأل مىت بدأنا بال

    نكمل الفوائد.: الطالب 

  ؟...:الطالب

فعل احملظور لكن يف فعل املأمور من أحسن الناس، يف ناس اآلن يرابون؛ لكنهم من ليف ناس مرتكبني : الشيخ

  والصيام واحلجوالزكاة أحرص الناس على الصالة 

  : ترك املأمور  هو فعل للمحظورالطالب

بينهما؛ املأمور ما  املتالزمات لكن الفرقهي ؛ الرتك  حىت فعل احملظور ترك لواجب: لكن يقال ترك املأمور الشيخ

   .تمتالزما ها؛ هذا فرق وإال كلعدمهاده واحملظور ما طلب تركه و طلب إجي

  من التفت يف الصالة هل عليه إمث ؟ :الطالب

  ال ما عليه إمث إال إذا التفت جبميع بدنه أما برأسه فليس عليه إمث ولكنه مكروه إال حلاجة.   : الشيخ

  هل جيوز تنقص شريعة من قبلنا وأن فيه آصار وأغالل ؟دة النصرانية .  . . على العقي ...بعض الناس :الطالب

ال، من جهة أا تنقص هي بالنسبة إىل تشريع اهللا ليست ناقصة؛ ألا موافقة للحكمة؛ لكنها بالنسبة : الشيخ

  شريعة اإلسالمية صارت ناقصة.نظرنا إليها مقارنة بالإىل أا أغالل عليهم وآصار؛ إذا 

  ما حكم من تنقص شريعة من قبلنا ؟  :البالط

القدح يف شريعتهم فهذا ال جيوز؛ ألن و تعريض الواهللا ما ندري هذا على حسب نية فاعله؛ إن كان قصده : الشيخ

    شريعتهم حني قيامها شريعة هللا عزوجل .



الرسول بما أنزل إليهم من ربه والمؤمنون كل آمن باهللا ومالئكته وكتبه ورسله ال نفرق بين أحد من  آمن ((

)) هذه أخذنا فوائدها، ناقشنا فيها ؟ نناقش يف اآلية  رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير

  األخرية. 

  أظن ناقشنا يف أوهلا؟))  سبت وعليها ما اكتسبتال يكلف اهللا نفسا إال وسعها لها ما ك : ((تعاىل  قوله

  )) يا عادل ؟ ربنا ال تؤاخذنا )) إعراب (( ربنا ال تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال: ((

  ربنا منادى حذفت منه ياء النداء :الطالب

  حذفت منه ياء النداء؛ طيب ما هي الفائدة واحلكمة من حذف ياء النداء ؟: الشيخ

  اختصارا وتربكا بالبداءة باسم اهللا :الطالب

أكثر ما يكون التوسل يف الدعاء مبقام الربوبية ملاذا  وجل طيب. نعم اختصارا وتربكا بالبداءة باسم اهللا عز: الشيخ

  ؟ ما حضرت ؟ فاتك خري كثري؛ نعم ؟

  ...ألن الربوبية مشتمل على :الطالب

وهذا يتعلق بالربوبية أكثر من غريه من  الفعل، من فعل اهللاأحسنت ألن إجابة الدعاء من متعلقات : الشيخ 

  )) ما الفرق بينهما ؟ إن نسينا أو أخطأناالتوحيد.قوله: ((

  أو خمالفة بغري قصد املخالفةالقلب عن شيء؛ أما اخلطأ فهو فعل شيء  ...النسيان  :الطالب

  )) ؟  إصرا )) يا أمحد (( إصرا ال تحمل علينا خمالفة بغري قصد املخالفة طيب .قوله: ((: الشيخ 

  ثقيل ؟الشيء : الالطالب

  )) ويش الذي محل على من قبلنا ؟ كما حملته على الذين من قبلناطيب .(( : الشيخ 

  إذا أرادوا أن يتوبوا أن يقتلوا أنفسهم  :الطالب

  وهذه األمة ؟ يقتلوا أنفسهم.أمر اهللا اليهود أن يقتلوا أنفسكم؛ أمر اهللا ملا تابوا من عبادة العجل أن : الشيخ

  ...:الطالب

)) من التكاليف الشرعية ؟ أو من  ما ال طاقة لنا )) يا زياد (( وال تحملنا ما ال طاقة لنا به قوله: ((: الشيخ

   الباليا واألقدار ؟

  كالمها  :الطالب

  تكاليف الشرعية ؟الطيب كيف ذلك يف األول : الشيخ 

  ...: مثل العبادات الطالب



  طيب والقدرية ؟ : الشيخ

  أيت مصيبة ال نستطيع نصرب عليها ت :الطالب

  مثل ؟ : الشيخ 

  املصائب :الطالب

  مثل ؟: الشيخ

   القتل :الطالب

ما الفرق بني ...))  واعف عنا واغفر لنا وارحمنا نعم الفنت، حروب، اجلوع، اخلوف وغري ذلك .((: الشيخ

  هذه اجلمل الثالث الدعائية ؟ 

  ...:الطالب

  يعين متعلق هذه األشياء الثالثة ؟ العفو يتعلق بأيش ؟ : ال الشيخ

  بالذنوب :الطالب

  كلها بالذنوب؛ نعم مصطفى ؟: الشيخ

  الغفران يكون يف اخلطأ أو الذنوبالعفو يتعلق بالتقصري يف الطاعة فيما قصرنا يف الطاعة؛ و  :الطالب

  صح: الشيخ 

  يف اآلخرة))  وارحمنا و(( :الطالب 

  لبيف املستق: الشيخ

    لبيف املستق :الطالب

صح، يعين إذا العفو واملغفرة عما مضى؛ فالعفو يتعلق بالتفريط يف الواجب واملغفرة بانتهاك احملرم؛ والرمحة : الشيخ

  يف املستقبل حبيث تعصمنا من الذنوب واملخالفات .

  )) ؟ موالنا )) حممد ما معىن قوله: (( أنت موالنا فانصرنا على القوم الكافرين قوله: ((

  يعين ليس لنا موىل غري اهللا  :الطالب

  أيه لكن ويش معىن املوىل ؟: الشيخ

  ...:الطالب

  هذه اجلملة هل تفيد احلصر يا عبد اهللا سليم ؟  املتويل ألمورنا،  الناصر لنا على غرينا  طيب.: الشيخ

  نعم :الطالب



  ملاذا ؟ : الشيخ

  الطرفنيلتعرف  :الطالب

عندكم واجد وكثري لكن نبغي واحد بس، نرى هل ميكنك أن تأيت مبثال يبني لنا هذا ؟ ، لتعرف الطرفني :الشيخ

  من الواجب أن حتذف النقطة اليت يف األسفل 

  ...:الطالب

  السنة من ك ما هو بالزم من القرآن و مثال من عند :الشيخ

  لو قال قائل: أنا املسلم: الطالب

   يعين وغريه ليس مبسلم ؟ :الشيخ

  ...: أو أنت الطالب

 لت مثال: أنت ضارب أو أنت الضاربعلى كل حال لو قأخشى أن تقول انت حبييب صاحب املطعم  :الشيخ

  وين أيهم ؟

  : خربالطالب

  )) الفاء يا مشعل ويش معناها ؟  الكافرين فانصرنا على القوم طيب قوله: ((: ماهي خرب الشيخ

  تعقيب: الطالب

  تعقيب ال؛ زيد ؟  :الشيخ 

  عتفري: الطالب

    يعين بسبب واليتك نسألك أن تنصرنا على القوم الكافرين . تفريع :الشيخ

  ))آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. . . نأخذ الفوائد ؟ طيب قال اهللا عزوجل: ((

   وسلم مكلف باإلميان مبا أنزل إليه؛ ألن قوله: صلى اهللا عليهرسول اهللا من فوائد هذه اآلية الكرمية: أن حممدا 

)) هذا خرب يقتضي أن يكون وصفا له إن مل نقل إنه مبعىن األمر؛ كذا؟ طيب وقد مر علينا يف آمن الرسول  ((

  ) يف قصة دين والد جابر رضي اهللا عنه . أشهد أني رسول اهللا البخاري أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال: (

)) واملنزل هو الوحي؛ والكالم وصف  بما أنزل إليه من ربه ية الكرمية: أن القرآن كالم اهللا؛ لقوله: ((آلامن فوائد 

يقوم بنفسه؛ وعلى هذا فيكون يف اآلية دليل على أن القرآن كالم اهللا، الوحي ميكن أن ال يقوم إال مبتكلم، ال 

  الذي أنزل على حممد صلى اهللا عليه وسلم .

  )). بما أنزل إليه ة أيضا: إثبات علو اهللا؛ ألن النزول ال يكون إال من أعلى ((ومن فوائد اآلي



   بما أنزل إليه من (( )) ويف قوله: الرسول ومن فوائدها: إثبات رسالة النيب صلى اهللا عليه وسلم يف قوله: ((

  )) . ربه

   ومن فوائدها أيضا: عظم ربوبية اهللا عزوجل وأخصيتها بالنسبة إىل الرسول صلى اهللا عليه وسلم، حيث قال: 

  )) . بما أنزل إليه من ربه ((

السيما وأنه سوف يبلغ ما  ذلك ويتفرع على ذلك: أن اهللا سبحانه وتعاىل سينصره؛ ألن الربوبية اخلاصة تقتضي

  أنزل إليه من ربه .

آمن الرسول بما أنزل إليه  صلى اهللا عليه وسلم، حيث قال: (( مد اآلية الكرمية: أن املؤمنني تبع لرسوهلومن فوائ

))؛ وجه التبعية: أنه ذكر املؤمن به قبل أن يذكر التابع؛ يعين ما قال: آمن الرسول واملؤمنون  من ربه والمؤمنون

  ال يستقلون بشريعة دونه .لصالة والسالم عليه امبا أنزل إليه؛ وهذا يدل على أم أتباع للرسول 

ومن فوائدها أيضا: أنه كلما كان اإلنسان أقوى إميانا بالرسول صلى اهللا عليه وسلم كان أشد إتباعا له؛ وجهه؟: 

ىل حممد صلى اهللا عليه وسلم من ربه وعليه إ)) يعين آمنوا مبا أنزل  بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون أنه قال: ((

   . كان أقوى إميانا كان أشد إتباعافكلما  

كل آمن  ومن فوائدها أيضا: أن إميان الرسول عليه الصالة والسالم واملؤمنني شامل لكل أصول الدين؛ لقوله: ((

  )) . كل آمن باهللا ومالئكته وكتبه ورسله ))؛ كذا ؟ (( باهللا ومالئكته وكتبه ورسله

  باليوم اآلخر واإلميان بالقدر؟ويبقى عندنا اشكال وهو أنه مل ذكر اإلميان 

اليوم اآلخر مما جاءت به اإلميان بواجلواب على ذلك: أنه يف ضمن اإلميان بالكتب والرسل؛ ألن اإلميان بالقدر و 

  الكتب والرسل؛ فيكون داخال يف ضمن اإلميان بالرسل واإلميان بالكتب .

  )).ته ومالئك من فوائد اآلية الكرمية: إثبات املالئكة؛ لقوله: ((

))؛ وقد سبق لنا يف التفسري عن كيفية اإلميان م: أن  كل آمن باهللا ومالئكته ووجوب اإلميان م؛ لقوله: (( 

وظائف نؤمن بأمسائهم ما علمنا منها؛ وبأوصافهم وبأعماهلم ويش بعد ؟ وبوظائفهم؛ واألعمال اخلاصة م وال

ذلك؛ واألعمال اليت يقومون ا على وجه خاص كالذين  حفاظ بين آدم وما أشبهاليت يقومون ا كالكتبة و 

   يذكرون ويسجدون وما أشبه ذلك.

ومن فوائد اآلية الكرمية: أن اإلميان بالرسل ليس فيه تفريق؛ ال نقول مثال: نؤمن مبحمد صلى اهللا عليه وسلم 

ال  سبق لنا معىن قوله: (( لكن ال نؤمن بعيسى ألن عيسى من بين إسرائيل؛ ال، حنن ال نفرق بني الرسل؛ وقدو 

  )) . نفرق



)) ؛ وذكرنا يف  وقالوا سمعنا وأطعنا ومن فوائد اآلية  الكرمية: أن من صفات املؤمنني السمع والطاعة؛ لقوله: ((

التفسري أن الناس ينقسمون يف هذا املقام إىل ثالثة أقسام: معرض ال يسمع وال يطيع؛ والثاين: سامع مطيع 

  مع غري مطيع وهذا أشد من األول.عكس؛ والثالث: سا

)) فكل إنسان حمتاج إىل مغفرة  غفرانك ومن فوائد اآلية الكرمية: أن كل أحد حمتاج إىل مغفرة اهللا؛ لقوله: ((

لن يدخل الجنة أحد  ؛ وهلذا ملا قال عليه الصالة والسالم: (حىت النيب عليه الصالة والسالم حمتاج إىل املغفرة

إنا فتحنا  )؛ وقال اهللا تعاىل: (( ت يا رسول اهللا؟ قال وال أنا إال أن يتغمدني اهللا برحمتهبعمله قالوا وال أن

)) كل إنسان حمتاج إىل املغفرة؛ ومن ذهب من أهل  لك فتحا مبينا ليغفر لك اهللا ما تقدم من ذنبك وما تأخر

قع منه إمنا هو للتعليم فقط؛ يالعلم إىل أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم ال يقع منه الذنب وأن االستغفار الذي 

أيضا  ؛ كما أن من قال: إن االستغفار الذي كان الرسول يقوم به كان استغفارا لذنوب أمته وهذاعةجفقد أبعد الن

وللمؤمنين  خص ذنبه مث قال: ((ف))  واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات : ((له ؛ ألن اهللا قالخطأ

قبل الذنب؛ ألنه قبل الذنب قد يكون منه ))؛ واعلم أن اإلنسان قد يكون بعد الذنب أعلى مقاما  والمؤمنات

يس عليه ذنوب؛ فإذا أذنب وأحس ا للحال اليت عليها وماشيا على ما هو عليه معتقدا أنه كامل وأنه لئمستمر 

ويرتفع مقامه عند اهللا عزوجل؛ وهلذا قال اهللا  مقاماإليه فيزداد إميانا ويزداد  تبه رجع إىل اهللا وأناب إليه وأخببذن

يه لبعد هذه املعصية؛ اجتباه فتاب ع ء)) فجعل االجتبا وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه يف آدم: ((

قع؛ إذا أذنب اإلنسان عرف قدر نفسه وأنه حمتاج إىل اهللا ورجع إىل اهللا وأحس باخلطيئة وهدى؛ وهذا كثريا ما ي

  وأكثر من االستغفار وصار مقامه بعد الذنب أعلى من مقامه قبل الذنب.

 . إىل اهللا عزوجل يف كل شيء؛ لقولهمن فوائد اآلية الكرمية: إثبات أن املصري 



أن ال ميكن االستغناء  يف هذه الشرطني ما مها:الربط  أن تندفع ضرورته به؛ فإن مل تندفع فال فائدة؛ وإذا عرفت

  عنه بغريه

  طيب رجل اضطر إىل أكل امليتة يأكلها ؟ حالال ؟ أن تندفع ضرورته به فحيئذ الحمال يكون حالال له الثاين:  

  ؟ حالال  :الطالب

  وال يأمث: الشيخ

  وال يأمث: الطالب 

  ع، اندفعت الضرورة.تفنه إذا أكل انألله عنها؛ و  استغناءألنه ال : الشيخ

  رجل اضطر إىل التداوي مبحرم ؟ ال جيوز كيف ؟ 

  ال جيوز: الطالب

أدوية كثرية غريه؛ وألنه لو تداوى به فقد تندفع  نه ميكن أن يستغين عنه بغريه؛ يفألال، ال جيوز؛ أوال : الشيخ 

ضرورته به ويشفى وقد ال تندفع؛ فيكون ارتكب حمرما متيقنا لرجاء منفعة غري متيقنة، غري متيقنة؛ وهلذا ال جيوز 

باإلضافة إىل األحاديث الواردة يف هذا؛ طيب إذا هذه خترم القاعدة أو ال؟ ال خترم القاعدة؛ ألا ما دخلت 

  .طيب حمرم  حىت تكون خارمة هلا أصال

  ...؟:الطالب

أوال يا آدم هذا ممنوع اآلن السؤال وإال ال؟ أي نعم؛ لكن هو اآلن سرييد نقضا لقاعدتنا الظاهر قصده؛ : الشيخ

ا إال كأس مخر وال يوجد كأس ماء ي لقيما وجد إال اخلمر، يعين ضاقت الدنيا ما ر و ديقول: رجل غص بلقمة 

، مت؟ يشرب منه بقدر ما يدفع اللقمة فقط؛ ألن الضرورة هنا؛ ألن الشرط صنعى كل حال ماذا نآدم؟؛ لكن عل

  ال ميكن أن يستغين عنه، ما عنده غريه وتندفع به الضرورة واضح؟ .

  لدفع اللقمة فقط؛ ماهو لعالج شروب امل ذاوال ينقض القاعدة يا شيخ ألنه ه :الطالب

ال أحد يسأل. حمرم حيتاج إىل حلق رأسه؛ اضطر إىل ذلك لدفع أذى  أي نعم ما هو .طيب خالص: الشيخ 

فحلقه جيوز وإال ال؟ نعم ال حمرم مع الضرورة، جيوز يأيت باملوسى وحيلقه وهو مسرتيح البال؛ لكن أوجب اهللا عليه 

ه لضرورة فدية من صيام او صدقة أو نسك؛ كيف ذلك؟ قال العلماء: ألن هذا الذي انتهك هذا احملرم ما انتهك

قاعدة عندهم فقهية: من أتلف شيئا لدفع أذاه فال الإليه نفسه؛ لكن لدفع ضرورته به، لدفع ضرورته به؛ وهلذا 

القاعدة؛ من أتلف شيئا لدفع أذاه مل يضمنه ومن أتلفه لدفع  هأتلف شيئا لدفع أذاه به ضمنه؛ هذضمان؛ ومن 

طيب من أتلف شيئا لدفع أذاه مل يضمنه، يبغي طبخ  ؟ أذاه به ضمنه؛ كالم معلوم؟ معلوم عندك يا عبد اهللا



يا أيها الذين آمنوا ال تقتلوا الصيد صال عليك صيد وأنت حمرم والصيد حيرم على احملرم قتله، أليس كذلك ؟ (( 

)) خفت على نفسك ومل يندفع هذا الصيد إال بقتله فقتلته، عليك ضمان؟ ال؛ ألنك دفعت أذاه؛ وأنتم حرم 

  أسقط حرمته باألذى واضح؟ فهو الذي

الصيد لتأكله فقتلته وأكلته؛ قتلك إياه حالل ألنك مضطر؛ لكنك تضمنه؛ ملاذا؟ قتل جعت واحتجت إىل 

ألنك مل تقتله لدفع أذاه ولكن لدفع أذاك به؛ لدفع أذاك وتضررك به؛ احملرم إذا حلق رأسه إلزالة القمل؛ فهنا ما 

أليش ؟ لدفع أذاه به؛ ألنه إذا حلقه ذهب  همضرة؛ لكنه حلق هءه منحلق الشعر من أجل الشعر، شعر ما جا

الفدية من صيام أو صدقة أو  فيهظل يستظل به القمل فاستفاد؛ وهلذا أوجب اهللا  ما يفالقمل وصار نظيفا و 

فهل  اهها باملنقاش لدفع أذاشنسك؛ ألنه أتلفه لدفع أذاه به؛ وهلذا يقول الفقهاء: إذا نزلت شعرة بعينك مث نق

يضمن؟ يقولون ال يضمن وهذا يقع كثريا أظن بس ما أدري اآلن قليل هذا؛ كنا نعرف فيما سبق يف اجلفن هنا 

عينه اجلفن هكذا ومعه منقاش صل ميسكون الرجل مث يفما خيرج من داخله شعرات تؤذي العني ونراهم كثريا 

رم إزالته حتلى أن شعر غري الرأس كشعر الرأس ع فال ضمان؛ وهذا بناء اينقش به الشعرات؛ نقول: هذا لدفع أذاه

يف حال اإلحرام وقد سبق لنا يف باب حمظورات اإلحرام أن الصحيح أن التحرمي خاص بشعر الرأس فقط؛ أما 

اآلن أخذنا من هذه  ةغريه من الشعور فليس فيه حترمي ما عليه دليل على حترمي إزالته يف حال اإلحرام ؛ فاخلالص

)) قاعدتني متفق عليهما ومها: ال واجب مع العجز، وال حمرم  ال يكلف اهللا نفسا إال وسعها ة: ((اآلية الكرمي

  إىل بدله؛ فإن عجزنا سقط أي نعم مع الضرورة؛ ولكنا قلنا يف الواجب: إذا كان له بدل نتحول 

  القاعدة الثانية شيخ ؟ :الطالب

نعم القاعدة الثانية: ال حمرم مع الضرورة؛ ولكننا قلنا؛ إنه جيب أن نعلم ما معىن الضرورة؟ قلنا الضرورة : الشيخ

ندفع ضرورته به وإال فال؛ مث أتينا بقاعدة عارضة تهو أن ال يستغين عنه أي عن فعل هذا احملرم، ويشرتط أن 

ال يأمث لكن هل عليه ضمان االمث  ليه؛ قلنا: ال يأمث ؛وهي: إذا أتلف اإلنسان شيئا حيرم عليه إتالفه مع اضطراره إ

  تفصيل: إن أتلفه لدفع أذاه فال ضمان؛ وإن أتلفه لدفع أذاه به ضمنه وقد ذكرنا أمثله هلذا . ال؟ فيه 

))؛ وأن اإلنسان قد ينتفع  وعليها ما اكتسبتومن فوائد اآلية الكرمية: أن اإلنسان ال حيمل وزر غريه؛ لقوله: (( 

)) يشمل ما كسبه اإلنسان بعمله وما كسبه  لها ما كسبت ))؛ ألن (( لها ما كسبتعي غريه؛ لقوله: (( بس

  بعمل غريه؛ وأما االكتساب فال يتحمل اإلنسان إمث غريه.

  فعليه وزرهاسيئة أن من سن سنة فإن قلت: يرد عليك أنه ثبت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم: ( 

  ) ؟ مةاالقي ووزر من عمل بها إلى يوم



هم به من آثار فعله، كان من آثار ؤ فاجلواب : أن هذا ال يرد؛ ألن الذي فعلها أوال اقتدى الناس به؛ فكان اقتدا

  فعله؛ وهلذا يكون هو املتسبب، وهو الدال على هذا الفعل احملرم فيكون مكتسبا له.

وأن ليس  بعض العلماء ذه اآلية على أن القرب ال تصل إىل األموات كما استدلوا بقوله تعاىل: (( استدل 

)) فهل هذا االستدالل وجيه ؟ نقول نعم هو عندهم وجيه؛ ألن اهللا أضاف الفعل إىل  لإلنسان إال ما سعي

ري؛ فلو أن اإلنسان صلى وقال: اللهم الكاسب هلا هو الغ، )) والقرب اليت فعلها الغري  لها ما كسبتالفاعل: (( 

فالن، ال ينتفع به؛ لو تصدق وقال اللهم إن صدقيت به ال ينتفع هذا إين أصلي لفالن فاجعل ثواا له؛ يقولون: 

لها ما  هذه لفالن فاجعل ثواا له؛ يقولون: ال ينفع إال أم يستثنون ما جاء به النص؛ ألن اهللا يقول: (( 

  .))س لإلنسان إال ما سعى وأن لي)) ((  كسبت

ولكن الصحيح خالف ذلك وأن اإلنسان إذا نوى بالعمل الصاحل أن يكون لغريه فإن غريه ينتفع به ولنا بذلك  

بستان فأراد أن يتصدق به عن أمه فسأل أي  خمرافأدلة؛ منها: حديث سعد بن عبادة رضي اهللا أنه كان له 

  عم؛ وأذن له بهسلم عن ذلك فقال نالنيب صلى اهللا عليه و 

يا رسول اهللا إن أمي افتلتت نفسها وأظنها  ( ومنها أيضا: أن رجال جاء إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال 

  ) لو تكلمت لتصدقت أفأتصدق عنها؟ قال: نعم

  )  من مات وعليه صيام صام عنه وليه صلى اهللا عليه وسلم: ( رسول ومنها قول ال 

يب صلى اهللا عليه وسلم عن أب هلا أدركته فريضة اهللا وهو ال يستطع الركوب على ومنها: أن امرأة سألت الن

  األمثلة يف هذا كثريةالراحلة واستأذنته أن حتج عنه فأذن هلا و 

قال: إن هذه قضايا أعيان وقضايا ي أنفإن قالوا: ما ورد به النص نقتصر عليه وما مل يرد به ال ندخله؛ فاجلواب  

لرجل لبالقياس؛ ألن الذي أذن لسعد بن عبادة مثال و  اثبت هلا أن يثبت له حكمهياألعيان ال متنع غريها أن 

ا لو جاءه سائل وقال يا رسول اهللا أرأيت لو قرأت قرآنا أو صليت ركعتني أجعلها مخر أن يتصدق عن أمهاآل

يقول؛ ومقتضى الدليل أن يقول نعم؛ ألن الكل عمل صاحل وال فرق بني  ألمي ما ندري هل يقول ال أو ال

صدقة عمل مايل أو قربة مالية ينتفع ا الغري، الصدقة وصوم وحج وقراءة قرآن وصالة ال فرق بينها؛ إن قالوا 

تفريق بني املايل قلنا: احلج هل هو قربة مالية وإال بدنية ؟ بدنية؛ الصوم قربة بدنية ومع ذلك أجازه الشارع؛ وال

والبدين ال دليل عليه أبدا؛ وحينئذ نقول: إن اإلنسان إذا نوى بالعمل الصاحل أن يكون ثوابه لفالن فله ذلك 

  ويصل إليه وينتفع به.



قال قائل: إذا قلتم ذلك فهل يشرع أن جنعل ثواب ما عملناه للرسول صلى اهللا عليه وسلم؟ مثل ما يوجد يف  فإذا

بعض املصاحف يف آخر املصحف دعاء ختم القرآن اللهم اجعل ثواب ما قرأناه وتلوناه وكذا وكذا لروح سيدنا 

أن من املشروع أن نقول إنه ينبغي لإلنسان حممد صلى اهللا عليه وسلم ولروح آل سيدنا حممد و لكذا ولكذا فهل 

عليه وهو رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؟ اجلواب: ال، ال يشرع أبدا؛ ملاذا ؟  يهدي القرب إىل أعظم الناس حق

ل هذا يصل إىل الرسول صلى اهللا عليه وسلم أهديت أم مل د؛ ألنه مألنك مهما عملت من عمل فإن ثواب الع

لك إليه فحقيقة األمر أنك حرمت نفسك مالعمل؛ فليس حباجة؛ وأنت إذا أهديت ثواب ع هو الدال على هذا

  من ثواب هذا العمل ألن ثواب هذا العمل حاصل للرسول صلى اهللا عليه وسلم؛ إذا ليس مبشروع .

ألصل هل يشرع أن أهدي الثواب ألقاريب ؟ لألقارب نعم؟ يقول بعض العلماء ال يشرع؛ ألن هذا إمنا ورد يف ا

يعين يف األصول، ورد يف األصول؛ فنقول له: هذا خطأ، الذي ورد يف األصول ليس قوال يفيد العموم لألمة إمنا 

هي قضية عني؛ سعد بن عبادة استأذن أن جيعل ذلك ألمه ورجل آخر استأذن أن يكون ألمه؛ لكن قل أو ماذا 

) ؟ يشمل أمه وأباه وأخاه  يام صام عنه وليهمن مات وعليه ص تقول يف قول الرسول صلى اهللا عليه وسلم: (

  وعمه وكل من كان يتوىل أمره؛ ختصيص هذا باألبوين ليس عليه دليل .

املشروع من إذا قال قائل: هل من املشروع أن أهدي الثواب لألقارب من آباء أو غريهم؟ فاجلواب: ال، ليس 

 عليه وسلم ومع كونه مل مينع منها أرشد إىل ما هو أهم مور اجلائزة؛ اليت مل مينع منها رسول صلى اهللاأللكنه من 

من صدقة جارية أو علم إال إذا مات اإلنسان انقطع عمله إال من ثالثة وأوىل وهو الدعاء، حيث قال: ( 

) شف اآلن سياق احلديث يف العمل وإال ال؟ يف العمل، إذا مات اإلنسان ينتفع به أو ولد صالح يدعوا له 

) وهذه إشارة واضحة  أو ولد صالح يدعوا له له؛ إىل قوله: ( عملحل يدل عن قوله: أو ولد صاانقطع عنه، وع

إىل أن العمل للغري ليس مبطلوب من اإلنسان؛ الدعاء أفضل؛ ولذلك ال جند هذا موجودا بكثرة يف عهد 

الناس اليوم بإهداء  الصحابة رضي اهللا عنهم مع حرصهم على اخلري واإلحسان؛ وبه نعرف أن ما يفعله كثري من

ت حيسنها أكثر مما إذا فعلها لنفسه كما هو مشاهد نعرف أن يملإىل ا ةالقرب ىالقرب إىل األموات وكونه إذا أهد

  وجل.   هذا من سوء التصرف وعدم الفقه يف دين اهللا عز

  نعم يا عيد

  : هل جيوز اهداء الثواب ...؟الطالب

صالة الفريضة لو قال أصلي عن أيب ألنه الصالة أي نعم جيوز إال فيما يشرتط فيه أن يباشروا فعله مثل : الشيخ

  يتعب ما يصح .



  ؟...: الطالب

ال ما صار هذا، ما صار حىت نذهب إىل أن نشوف وجهه؛ نقول: لو شاء؛ وذكرنا : احسنت نعم الشيخ

  اهللا اكرب.احلكمة، قلنا احلكمة من ذلك أن يعاقبهم إذا أبوا 

  ؟...: الطالب

نقول إن هذا من فضل اهللا علينا؛ يعين لو قلنا حنن وهلذا صار غري موجود، وهلذا صار غري موجود؛ وهلذا : الشيخ

فضل؛ حنن نقول هذا فيه فيه ما يصري التكليف الشاق عدم بأن هذا ممتنع ما صار يف خرب وصار كل ما دل على 

  فضل

  ...: الطالب

  طيب إذا من فضل اهللا أنه مل يكلف ما ال يستطيعه العبد: الشيخ 

  ؟...: الطالب

  ...اآلن  تنعهذه نقول مم : الشيخ

  )) ؟ وأن ليس لإلنسان إال ما سعى تفسري قوله: ((: الطالب

أقول يأيت إن شاء اهللا اجلواب على هذا على أدلتهم الذي قالوا ما ينتفع  يأيت اجلواب عليها إن شاء اهللا  :الشيخ 

  عن أدلة القائلني بأنه ال ينتفع . تعاىل بعمل غريه؛ حنن ذكرنا أدلة القائلني بأنه ينتفع وسنجيب إن شاء اهللا

قول  ...) أوال   إذا مات اإلنسان انقطع عمله إال من ثالثةشيخ قول النيب صلى اهللا عليه وسلم: ( : الطالب

  النيب صلى اهللا عليه وسلم: انقطع . . . ؟

ستثناء من غري جنس االنقطع ؟ يكون املال ما يف إشكال هذا استثناء منقطع؛ ما تعرف االستثناء  :الشيخ

  املستثىن منه.

  كيف يكون املعىن ؟: الطالب 

ارية أو علم ينتفع به هذا واضح هذا معىن احلديث: إذا مات اإلنسان انقطع عمله من صدقة ج : يكونالشيخ  

نعم يا من عمله؛ أو ولد صاحل يدعوا له هذا استثناء منقطع يعين لكن إن دعا له ولد صاحل انتفع به أي نعم 

  .خالد

:...أنزلت آية ال نطيقها وهي هذه اآلية هل فيه دليل على جواز ....ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم الطالب

  مسعنا واطعنا فقطقال قولوا  أقرهم ما



)) هو حقيقة إن هذا وإن مساه بعض العلماء نسخا  يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهللا حق تقاته ملا نزلت (( :الشيخ

فهو نسخ باصطالح املتقدمني، يعين ختصيص وإن قال بعض إنه من باب النسخ والصحيح أنه ما هو بنسخ إنه 

  من باب التخصيص.

)) قال الصحابة: ال  وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به اهللاملا نزل قوله تعاىل: (( : الطالب

  نطيقها؛ فقال هلم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قولوا مسعنا وأطعنا ؟

طاقة يعين أنه يأيت على قلوبنا شيء ما نستطيع دفعه؛ وهذا شف هذا بعمل القلب، أي مرادهم بعدم اإل :الشيخ

  يعين إذا أتى على القلب شيء ما ميكن دفعه ما ميكنه دفعه ال يطيقه.

  ما يف دليل على هذا؟ : الطالب

  .حيىيمنه  زهم ذا املشقة الشديدة يف التحر ما يف دليل؛ قد يكون مراد :الشيخ

  ؟...: الطالب

للميت ما فيها شيء أيه ألا  ص)) وخص قل هو اهللا أحد أي نعم إال ما ورد به النص مثل لو قرأ (( :الشيخ

  تعدل ثلث القرآن، وكذلك الفاحتة أعظم سورة كتاب اهللا .

) وال  إذا مات اإلنسان انقطع عمله إال من ثالث شيخ حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ( :الطالب

هل هذا اإلمث هو ه ارتكب إمثا من دخل في هذه املالهي ،بىن مالهي و ماتاكتسب اإلنسان يعين مثال واحد 

  وزره ؟ دجي

   وزره؟ نعم نعم  دنعم؛ جي :الشيخ 

  إذا هذا ما انقطع عنه ؟ :الطالب

  صدقة اجلارية، هذا عقوبة جارية .الهذا ما هو : الشيخ

  ؟...: الطالب

  جيب عليه كسر الصنم هذا: الشيخ

  ال يستطيع :الطالب 

  نعم يا حسني ؟  إذا ما استطاع سقط عنه التكليف أي نعم. :الشيخ 

  )) هل تدخل حتت قول اهللا قد فعلت؟ربنا وال تحملنا ما ال طاقة لنا به قوله تعاىل: (( : الطالب

  كل هذه اجلمل يقول اهللا قد فعلت: الشيخ

  )) شرعية وقدرية. . .؟  وال تحملنا ما ال طاقة لنا به طيب قول اهللا: (( :الطالب 



تدعوا اهللا سبحانه وتعاىل بذلك؛ فإذا دعوت اهللا تعاىل  فهمت وإال ال؟ا أي نعم نعم؛ ال أنت اآلن تدعو : الشيخ

وم يسهلة مثل  كبصدق فإن هذه املصائب اليت قد ال يطيقها بعض الناس أنت حيملك اهللا إياها، وتكون عند

  مة على املؤمنني يسري وعلى الكافرين غري يسري.االقي

  إذا حصلت عليه. ..  ؟  :الطالب

  لت قد تيسر عليه وكأا ليس بشيءإذا حص: الشيخ

  ما دعا : او الطالب

    الفوائد بعد بسأو أنه ما دعا بإخالص أو غري ذلك . : الشيخ

ال يكلف اهللا نفسا إال وسعها لها ما كسبت وعليها ما   ((قال اهللا تعاىلأعوذ باهللا من الشيطان الرجيم، 

  ))اكتسبت 

ال يكلف اهللا نفسا إال الدين اإلسالمي؛ من أين أخذ؟ من قوله: (( أخذنا من هذه اآلية عدة فوائد منها: يسر 

  )) . وسعها

ثانيا: أن العبادات تتنوع حبسب حال املكلف؛ فقد نلزم هذا الرجل أن يصلي قائما مثال وال نلزم اآلخر؛ نلزم 

وع أو التكليفات تتنوع حبسب هذا أن ينفق وال نلزم الثاين؛ نلزم هذا باجلهاد وال نلزم الثاين وهكذا؛ فالعبادات تتن

  املخاطب أو حبسب املكلف .

)) فاإلنسان له طاقة حمدودة يف كل إال وسعها ومن فوائد اآلية الكرمية: أن لإلنسان طاقة حمدودة؛ لقوله: (( 

  شيء، يف العلم والقدرة، والفهم، واحلفظ، كل شيء له طاقة حمدودة كلف حبسب طاقته .

  )) .لها ما كسبت  أن لإلنسان ما كسب مباشرة أو بواسطة غريه؛ لقوله تعاىل: (( ومن فوائد اآلية الكرمية:

ما   ومن فوائد اآلية الكرمية: أنه ال ميكن لإلنسان أن يظلم ببخس حسنة واحدة من حسناته؛ بدليل قوله: ((

  )) وما هذه اسم موصول تفيد العموم أي كل ما كسبت . كسبت

  )). ما اكتسبت إلنسان وزر ما اكتسب؛ لقوله: ((على اأن  ومن فوائد اآلية الكرمية أيضا:

)) والتاء تدل على أيش؟ على الفعل  اكتسب ويتفرع على اختالف التعبري أنه ال يؤاخذ باهلم بالسيئة؛ لقوله: ((

  )) . ما كسبت واملباشرة خبالف الثواب يف األعمال الصاحلة فإن اإلنسان يثاب على نيته؛ وهلذا قال: ((

       قوله: من ومنها: أنه ال جيوز أن حيمل اإلنسان غريه وزر نفسه وجيوز أن جيعل ثواب العمل الصاحل لغريه؛ 

فالن  ي))؛ فلو أن اإلنسان عمل عمال حمرما وقال: اللهم اكتب وزر هذا على عدو وعليها ما اكتسبت (( 



أليب أو ألخي أو لفالن من الناس ؟ هذا ميكن؟ ما ميكن؛ طيب عمل عمال صاحلا وقال: اللهم اكتب أجر هذا 

  )) . لها ما كسبت وعليها ما اكتسبتيصح؛ وهذا هو الفائدة من قوله: (( 

)) لها  ومن فوائد اآلية الكرمية: أن األعمال الصاحلة كسب؛ واألعمال السيئة غرم؛ وذلك مأخوذ من قوله: ((

  م ظاهرة بأا كسب.))؛ فإن على ظاهرة بأا غرم؛ والال عليها ومن قوله: ((

يف م إياه ؛ هل به واستجاب هومن فوائد اآلية الكرمية: رمحة اهللا سبحانه وتعاىل باخللق حيث علمهم دعاء يدعون

  )).ربنا ال تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا  له: ((قو 

بوبية اليت ا اخللق ل يف الدعاء بالوصف املناسب؛ مثل الر سومن فوائد اآلية الكرمية: أنه ينبغي لإلنسان أن يتو 

قال نوح رب ال  ووالتدبري؛ وهلذا أكثر األدعية اليت يف القرآن كلها مصدرة بوصف الربوبية مثل: ربنا، أو رب؛ ((

  )) وما أشبه ذلك رب إنهن أضللن كثيرا من الناس ))، وقال ابراهيم: (( تذر على األرض من الكافرين ديارا 

)) فقال اهللا ال تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا  املؤاخذة بالنسيان واجلهل؛ لقوله: ((ومن فوائد اآلية الكرمية: رفع 

  . ) قد فعلت( تعاىل 

وهل يلزم من رفع اإلعادة سقوط الطلب ؟ اجلواب: ال، ال يلزم من رفع املؤاخذة سقوط الطلب؛ فمن ترك 

يه فعله ومل يسقط الطلب به؛ وهلذا الواجب نسيانا أو جهال وجبت عليه إعادته ومل يسقط الطلب؛ بل وجب عل

)؛ وملا صلى الرجل من نام عن صالة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها قال النيب صلوات اهللا وسالمه عليه: ( 

) ومل يعذره باجلهل مع أنه ال حيسن غري هذا؛ ارجع فصل فإنك لم تصل  الذي ال يطمئن يف صالته قال له: (

إذا فعدم املؤاخذة بالنسيان واجلهل أيش؟ ال يسقط الطلب؛ وهل يرفع إمث النهي ؟ اجلواب: نعم يرفع إمث النهي؛ 

؛ هيسقط الطلب؟ ألن النهي مطلوب تركال وهل يصح أن نقول: إنه يف النهي ال يسقط الطلب؟ يصح؛ كيف 

؛ لكن الفرق بني النهي هال مل يرتفع احلكم بل احلكم باق وطلب تركه مطلوب باقجا فإذا فعلته ناسيا أو

رم ناسيا أو جاهال نقول  احملواألمر: أن األمر يطلب به اإلجياد؛ والنهي يطلب به الرتك؛ فهذا الرجل الذي فعل 

إذا كان يرتتب عليه   بطلة ال تإذا كان يرتتب على هذا املنهي عنه بطالن العبادة فإن العباد كأنك مل تفعله؛ إذاً 

كفار فإن الكفارة ال تثبت؛ ملاذا؟ ألنه قد رفعت فيه املؤاخذة عن هذا الفعل احملرم؛ وإذا رفعت املؤاخذة فيه صار 

لو أكل اإلنسان وهو صائم ناسيا فصومه صحيح كما دلت  عدم كأن مل يكن شيء؛ وهلذا نقول: الوجوده ك

أن الشمس قد غربت مث تبني أا مل تغرب فصومه صحيح كما جاءت به  عليه السنة؛ ولو أكل جاهال يظن

السنة؛ ولو جامع جاهال أن اجلماع يفسد الصوم ؟ انتبه، جاهال أنه يفسد الصوم لكنه عامل أنه حرام؛ هذا مادام 

؛ فلو جامع عنده علم فال يشرتط العلم مبا يرتتب على احملرم، ليس بشرط مادمت تعلم أنه حمرم يرتتب عليك أثره



يعرف أن اجلماع حرام؛ لكن مل يعلم أن عليه هذه الكفارة املغلظة؛ قلنا: إن الكفارة واجبة عليك؛ ألنك 

ولذلك مل يسقط النيب عليه الصالة والسالم الكفارة عن الذي جامع طيب تم اآلن؟ مانتهكت احملرم عاملا به؛ أفه

مل لكن يعرف أنه حرام خبالف اإلنسان الذي  يش عليه جائي يسأل وايف رمضان مع أنه ال يدري ماذا عليه ؛

  وال كفارة؛ والفرق بينهما ظاهر أظن؟ نعم؛ طيب . اءه حرام فهذا ليس عليه إمث وال قضأن يعلم

رجل جامع يف احلج قبل التحلل األول؛ لكنه ال يدري حيسب أن اإلنسان إذا وقف يف عرفة انتهى حجه؛ يف ليلة 

    د معه زوجته فنام معها وجامعها؛ قال أليش؟ قال ألن الرسول صلى اهللا عليه وسلم يقول:املزدلفة يف ليلة العي

) احلج عرفة حججت؛ فهذا الذي فهمت؛ فهل يفسد حجه ؟ ال يفسد حجه؛ عليه كفارة؟ ال؛  الحج عرفة (

  ده؟ صار وجوده كعدمه رم صار وجو ألن اجلاهل كما تدل عليه اآلية الكرمية غري مؤاخذ؛ وإذا مل يؤاخذ بفعل احمل

طيب حلف أن ال يكلم زيدا فرأى شخصا من الناس فكلمه؛ لكن ما يدري أنه زيد ؟ ليس عليه كفارة ألنه 

فإذا )) قال: قد فعلت؛ إذا هذه القاعدة؛  ربنا ال تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأناجاهل؛ واهللا يقول ملا قال: (( 

فما الذي يسقط عنه حينئذ ؟ نقول يسقط عنه اإلمث؛ ألنه فعل املأمور قال قائل فعل األوامر ذكرمت أنه البد أن ي

صحيح متعمدا لكان آمثا؛ أي نعم على وجه غري صحيح متعمدا لكان آمثا؛ ألنه  غري لو فعل املأمور على وجه 

حدثه؟ كاملستهزئ بآيات اهللا؛ مثل لو صلى حمدثا يعلم حدثه يكون آمثا وإال ال؟ يكون آمثا؛ صلى حمدثا ناسيا 

أن يعيد الصالة ؟ نعم نلزمه؛ ألن هذا فعل مأمور، فعل مأمور؛ بال يأمث؛ إذا فهمنا عدم املؤاخذة؛ لكن هل نلزمه 

فتبني ذا وجه كون فاعل املأمور على وجه ال يصح ناسيا أو جاهال أنه ال يؤاخذ؛ ولو أمرناه باإلعادة ألنه ال 

حمدثا عاملا ذاكرا لكفر، كفر خرج من اإلنسان رمحه اهللا قال: لو صلى يأمث ذا الفعل؛ أمل تعلموا أن أبا حنيفة 

اإلسالم؛ أليش ؟ ألنه مستهزئ؛ مستهزئ بآيات اهللا؛ حنن نقول: لو صلى ناسيا أو جاهال مل يكفر وليس عليه 

عل إمث ألنه ال يؤاخذ باجلهل والنسيان لكن نظرا إىل قيام الطلب جيب عليه أن يفعل املطلوب، جيب أن يف

  املطلوب؛ واضح؟ طيب.

من فوائد اآلية الكرمية: أن فعل اإلنسان واقع باختياره؛ فيكون فيها رد على اجلربية الذين يقولون إن اإلنسان جمرب 

كتحرك   باختياره على عمله؛ وأن اإلنسان إذا عمل عمال اختياريا فهو كالذي جيرب على عمله؛ حترك اإلنسان 

مسعا وعقال؛ أما السمع فإن بال شك ياره؛ أعرفتم؟ القول هذا باطل وإال ال؟ باطل يف اهلواء ليس باخت  سعفةال

لمن شاء )) ((  منكم يريد الدنيا ومنكم من يريد اآلخرةالنصوص الكثرية يف أن فعل اإلنسان واقع بإرادته (( 

ظلما إذ كيف جيربه له  ))؛ وأما العقل فألن اإلنسان لو كان جمربا على عمله لكان عقوبة اهللا منكم أن يستقيم

عليه؟ أليس كذلك ؟ بلى، طيب؛ هم يدعون أن الظلم أن يتصرف اإلنسان يف ملك اهللا على شيء مث يعاقبه 



لو فرض أنه عذب بل غريه وتصرف اهللا يف ملكه ليس بظلم حىت لو عذب املطيع فليس بظامل؛ ولكن نقول: 

))  ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فال يخاف ظلما وال هضما املطيع لكان ذلك ظلما ألن اهللا قال: ((

يف هذه املسألة لكن يف اآلية رد على اجلربية  بسطوجل؛ املهم أن هذا ليس موضع ال فنفى عن نفسه الظلم عز

تعمد والقدرية، قصدي على اجلربية؛ ووجه الرد: أن اهللا رفع املؤاخذة عن اجلاهل والناسي ألن اجلاهل والناسي مل ي

املخالفة؛ فدل ذلك على أن ما يؤاخذ به وهو ما صدر عن علم وذكر واقع بأيش؟ بإرادته ألنه يؤاخذ على 

  )) . ربنا ال تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا (( ذلك؛ قال:

إن  ربنا ال تؤاخذنا من فوائد اآلية الكرمية أيضا: أن النسيان وارد على البشر، واخلطأ وارد على البشر؛ وجهه؟  ((

)) ولو كان هذا غري وارد لكان الدعاء بعدم املؤاخذة به لغوا وعبثا؛ وكل إنسان ينسى وكل  نسينا أو أخطأنا

إنما أنا ) وقال النيب عليه الصالة والسالم: ( ين  التوابون ئكل بني آدم خطاء وخير الخطاإنسان خيطئ ( 

  ) . بشر مثلكم أنسى كما تنسون

  من أن اهللا سبحانه وتعاىل جيعل البشر ينسى وخيطئ ؟فإذا قال قائل: ما احلكمة 

ويف كل حال؛ وليتبني اإلبقاء قلنا: احلكمة ليتبني لإلنسان ضعفه وأنه ضعيف، ضعيف يف اإلدراك وضعيف يف 

بذلك فضل اهللا عليه بالعلم والذاكرة وما أشبه ذلك مما حيصل به النسيان واجلهل؛ وألجل أن يفتقر اإلنسان إىل 

وجل ويقول: اللهم احفظ علي ما علمت، احفظ علي  وجل يف رفع النسيان واجلهل عنه؛ فيلجأ اهللا عز ربه عز

ديين، احفظ علي علمي، وما أشبه ذلك مما يوجب أن يكون اإلنسان مفتقرا إىل ربه إذا علم أن حاله هي 

  النسيان وأيش؟ واخلطأ.

ربنا وال تحمل رفع اآلصار اليت محلها من قبلنا؛ لقوله:(( ومن فوائد اآلية الكرمية: امتنان اهللا على هذه األمة ب

  ))؛ فقال اهللا يا خالد ؟ علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا 

  ...:الطالب

   ؟...ال ما هو هذا؛ ما نقبل : الشيخ

  قال اهللا قد فعلت :الطالب

نقول: إن اهللا قال: قد فعلت؛  طيب إذاشف فوتتك شف يا خالد حلظة واحدة ؛  قال اهللا قد فعلت : الشيخ

  فدل هذا على أن هذه األمة رفعت عنها اآلصار واألغالل اليت كانت على من سبق؛ وهو كذلك وهللا احلمد .

  ومنها: أن هذه األمة . 
  



بدون وضوء  هعلى حسب حال يصليلو كان شخصا حمبوسا مكبا ال يستطيع أن يتيمم وال أن يتوضأ قلنا: 

  وبدون تيمم واضح؟ طيب .

قاتل نفسا خطأ؛ قلنا له: عليك أن تعتق رقبة؛ قال: ال أجد؛ عليك أن تصوم شهرين متتابعني؛ قال: ال  رجل

  أستطيع؛ ماذا نقول؟ يسقط عنه؛ حىت لو كان عنده من الدراهم الشيء الكثري فإنه ال جيب عليه اإلطعام .

صم شهرين متتابعني؛ قال: ال  ار رمضان؛ قلنا له: أعتق رقبة؛ قال: ال أجد؛يف طيب رجل جامع زوجته 

 ليك، ال شيء عليك؛ إذا القاعدة الأستطيع؛ أطعم ستني مسكينا؛ قال: ال أجد؛ ماذا نقول؟ نقول: ال شيء ع

  واجب ما عجز أخذ من هذه اآلية .

رجل جاء والصف تام ما يستطيع أن يصف بني الناس؛ نقول: صل وحدك خلف الصف؛ ألن واجب املصافة 

  فيسقط عنك . اآلن عجزت عنه

إنسان ال يستطيع أن يصلي قائما يف الفريضة؛ نقول: صل قاعدا؛ قال: ال أستطيع؛ صل على جنب؛ قال: ال 

  ل بقلبكأستطيع ما عندي حركة إطالقا؛ نقول: ص

  ؟...:الطالب

  املهم ما عنده حركة؛ نقول: صل بقلبك؛ فالقاعدة هذه ـ واحلمد هللا ـ مضطردة ال تنخرم أبدا . الي :الشيخ 

طيب احملظورات؛ نقول ال حمظور مع الضرورة، أو ال حمرم مع الضرورة؛ لكن بشرط انتبه! كلمة ضرورة تعين أنه ال 

اء عن هذا احملرم؛ أن تندفع ضرورته به؛ فإن شيء الثاين يشرتط مع كونه ال استغنالميكن االستغناء عن هذا احملرم؛ 

  أن ال ميكن االستغناء عنه بغريه يف هذه الشرطني ما مها:الربط  ؛ وإذا عرفتمل تندفع فال فائدة

  طيب رجل اضطر إىل أكل امليتة يأكلها ؟ حالال ؟ أن تندفع ضرورته به فحيئذ الحمال يكون حالال له الثاين:  

  ؟ :حالال  الطالب

  وال يأمث: الشيخ

  وال يأمث: الطالب 

  ع، اندفعت الضرورة.تفنه إذا أكل انألله عنها؛ و  استغناءألنه ال : الشيخ

  رجل اضطر إىل التداوي مبحرم ؟ ال جيوز كيف ؟ 

  ال جيوز: الطالب

د تندفع أدوية كثرية غريه؛ وألنه لو تداوى به فق نه ميكن أن يستغين عنه بغريه؛ يفألال، ال جيوز؛ أوال : الشيخ 

ضرورته به ويشفى وقد ال تندفع؛ فيكون ارتكب حمرما متيقنا لرجاء منفعة غري متيقنة، غري متيقنة؛ وهلذا ال جيوز 



باإلضافة إىل األحاديث الواردة يف هذا؛ طيب إذا هذه خترم القاعدة أو ال؟ ال خترم القاعدة؛ ألا ما دخلت 

  .طيب حمرم أصال حىت تكون خارمة هلا 

  ؟...:الطالب

أوال يا آدم هذا ممنوع اآلن السؤال وإال ال؟ أي نعم؛ لكن هو اآلن سرييد نقضا لقاعدتنا الظاهر قصده؛ : الشيخ

ا إال كأس مخر وال يوجد كأس ماء ي لقيما وجد إال اخلمر، يعين ضاقت الدنيا ما ر و ديقول: رجل غص بلقمة 

، متمنه بقدر ما يدفع اللقمة فقط؛ ألن الضرورة هنا؛ ألن الشرط  ؟ يشربصنعآدم؟؛ لكن على كل حال ماذا ن

  ال ميكن أن يستغين عنه، ما عنده غريه وتندفع به الضرورة واضح؟ .

  لدفع اللقمة فقط؛ ماهو لعالج شروب امل ذاوال ينقض القاعدة يا شيخ ألنه ه :الطالب

إىل حلق رأسه؛ اضطر إىل ذلك لدفع أذى طيب خالص ال أحد يسأل. حمرم حيتاج أي نعم ما هو .: الشيخ 

فحلقه جيوز وإال ال؟ نعم ال حمرم مع الضرورة، جيوز يأيت باملوسى وحيلقه وهو مسرتيح البال؛ لكن أوجب اهللا عليه 

فدية من صيام او صدقة أو نسك؛ كيف ذلك؟ قال العلماء: ألن هذا الذي انتهك هذا احملرم ما انتهكه لضرورة 

قاعدة عندهم فقهية: من أتلف شيئا لدفع أذاه فال الدفع ضرورته به، لدفع ضرورته به؛ وهلذا إليه نفسه؛ لكن ل

القاعدة؛ من أتلف شيئا لدفع أذاه مل يضمنه ومن أتلفه لدفع  هأتلف شيئا لدفع أذاه به ضمنه؛ هذضمان؛ ومن 

طيب من أتلف شيئا لدفع أذاه مل يضمنه، يبغي طبخ أذاه به ضمنه؛ كالم معلوم؟ معلوم عندك يا عبد اهللا ؟ 

يا أيها الذين آمنوا ال تقتلوا الصيد صال عليك صيد وأنت حمرم والصيد حيرم على احملرم قتله، أليس كذلك ؟ (( 

)) خفت على نفسك ومل يندفع هذا الصيد إال بقتله فقتلته، عليك ضمان؟ ال؛ ألنك دفعت أذاه؛ وأنتم حرم 

  األذى واضح؟فهو الذي أسقط حرمته ب

الصيد لتأكله فقتلته وأكلته؛ قتلك إياه حالل ألنك مضطر؛ لكنك تضمنه؛ ملاذا؟ قتل جعت واحتجت إىل 

ألنك مل تقتله لدفع أذاه ولكن لدفع أذاك به؛ لدفع أذاك وتضررك به؛ احملرم إذا حلق رأسه إلزالة القمل؛ فهنا ما 

أليش ؟ لدفع أذاه به؛ ألنه إذا حلقه ذهب  هلكنه حلقمضرة؛  هحلق الشعر من أجل الشعر، شعر ما جاءه من

الفدية من صيام أو صدقة أو  فيهظل يستظل به القمل فاستفاد؛ وهلذا أوجب اهللا  ما يفالقمل وصار نظيفا و 

فهل  اها باملنقاش لدفع أذاهشنسك؛ ألنه أتلفه لدفع أذاه به؛ وهلذا يقول الفقهاء: إذا نزلت شعرة بعينك مث نق

يقولون ال يضمن وهذا يقع كثريا أظن بس ما أدري اآلن قليل هذا؛ كنا نعرف فيما سبق يف اجلفن هنا يضمن؟ 

عينه اجلفن هكذا ومعه منقاش صل ميسكون الرجل مث يفما خيرج من داخله شعرات تؤذي العني ونراهم كثريا 

رم إزالته حتري الرأس كشعر الرأس لى أن شعر غفال ضمان؛ وهذا بناء ع اينقش به الشعرات؛ نقول: هذا لدفع أذاه



يف حال اإلحرام وقد سبق لنا يف باب حمظورات اإلحرام أن الصحيح أن التحرمي خاص بشعر الرأس فقط؛ أما 

اآلن أخذنا من هذه  ةغريه من الشعور فليس فيه حترمي ما عليه دليل على حترمي إزالته يف حال اإلحرام ؛ فاخلالص

)) قاعدتني متفق عليهما ومها: ال واجب مع العجز، وال حمرم  اهللا نفسا إال وسعها ال يكلف اآلية الكرمية: ((

  إىل بدله؛ فإن عجزنا سقط أي نعم مع الضرورة؛ ولكنا قلنا يف الواجب: إذا كان له بدل نتحول 

  القاعدة الثانية شيخ ؟ :الطالب

نعم القاعدة الثانية: ال حمرم مع الضرورة؛ ولكننا قلنا؛ إنه جيب أن نعلم ما معىن الضرورة؟ قلنا الضرورة : الشيخ

ندفع ضرورته به وإال فال؛ مث أتينا بقاعدة عارضة تهو أن ال يستغين عنه أي عن فعل هذا احملرم، ويشرتط أن 

ال يأمث لكن هل عليه ضمان االمث  ليه؛ قلنا: ال يأمث ؛وهي: إذا أتلف اإلنسان شيئا حيرم عليه إتالفه مع اضطراره إ

  تفصيل: إن أتلفه لدفع أذاه فال ضمان؛ وإن أتلفه لدفع أذاه به ضمنه وقد ذكرنا أمثله هلذا . ال؟ فيه 

))؛ وأن اإلنسان قد ينتفع  وعليها ما اكتسبتومن فوائد اآلية الكرمية: أن اإلنسان ال حيمل وزر غريه؛ لقوله: (( 

)) يشمل ما كسبه اإلنسان بعمله وما كسبه  لها ما كسبت ))؛ ألن (( لها ما كسبتعي غريه؛ لقوله: (( بس

  بعمل غريه؛ وأما االكتساب فال يتحمل اإلنسان إمث غريه.

  فعليه وزرهاسيئة أن من سن سنة فإن قلت: يرد عليك أنه ثبت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم: ( 

  ) ؟ مةاعمل بها إلى يوم القي ووزر من

هم به من آثار فعله، كان من آثار ؤ فاجلواب : أن هذا ال يرد؛ ألن الذي فعلها أوال اقتدى الناس به؛ فكان اقتدا

  فعله؛ وهلذا يكون هو املتسبب، وهو الدال على هذا الفعل احملرم فيكون مكتسبا له.

وأن ليس  بعض العلماء ذه اآلية على أن القرب ال تصل إىل األموات كما استدلوا بقوله تعاىل: (( استدل 

)) فهل هذا االستدالل وجيه ؟ نقول نعم هو عندهم وجيه؛ ألن اهللا أضاف الفعل إىل  لإلنسان إال ما سعي

ري؛ فلو أن اإلنسان صلى وقال: اللهم الكاسب هلا هو الغ، )) والقرب اليت فعلها الغري  لها ما كسبتالفاعل: (( 

فالن، ال ينتفع به؛ لو تصدق وقال اللهم إن صدقيت به ال ينتفع هذا إين أصلي لفالن فاجعل ثواا له؛ يقولون: 

لها ما  هذه لفالن فاجعل ثواا له؛ يقولون: ال ينفع إال أم يستثنون ما جاء به النص؛ ألن اهللا يقول: (( 

  .))س لإلنسان إال ما سعى وأن لي)) ((  كسبت

ولكن الصحيح خالف ذلك وأن اإلنسان إذا نوى بالعمل الصاحل أن يكون لغريه فإن غريه ينتفع به ولنا بذلك  

بستان فأراد أن يتصدق به عن أمه فسأل أي  خمرافأدلة؛ منها: حديث سعد بن عبادة رضي اهللا أنه كان له 

  عم؛ وأذن له بهسلم عن ذلك فقال نالنيب صلى اهللا عليه و 



يا رسول اهللا إن أمي افتلتت نفسها وأظنها  ( ومنها أيضا: أن رجال جاء إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال 

  ) لو تكلمت لتصدقت أفأتصدق عنها؟ قال: نعم

  )  من مات وعليه صيام صام عنه وليه صلى اهللا عليه وسلم: ( رسول ومنها قول ال 

النيب صلى اهللا عليه وسلم عن أب هلا أدركته فريضة اهللا وهو ال يستطع الركوب على ومنها: أن امرأة سألت 

  األمثلة يف هذا كثريةالراحلة واستأذنته أن حتج عنه فأذن هلا و 

قال: إن هذه قضايا أعيان وقضايا ي أنفإن قالوا: ما ورد به النص نقتصر عليه وما مل يرد به ال ندخله؛ فاجلواب  

لرجل لبالقياس؛ ألن الذي أذن لسعد بن عبادة مثال و  اثبت هلا أن يثبت له حكمهيع غريها أن األعيان ال متن

ا لو جاءه سائل وقال يا رسول اهللا أرأيت لو قرأت قرآنا أو صليت ركعتني أجعلها مخر أن يتصدق عن أمهاآل

ل صاحل وال فرق بني ألمي ما ندري هل يقول ال أو ال يقول؛ ومقتضى الدليل أن يقول نعم؛ ألن الكل عم

صدقة عمل مايل أو قربة مالية ينتفع ا الغري، الصدقة وصوم وحج وقراءة قرآن وصالة ال فرق بينها؛ إن قالوا 

قلنا: احلج هل هو قربة مالية وإال بدنية ؟ بدنية؛ الصوم قربة بدنية ومع ذلك أجازه الشارع؛ والتفريق بني املايل 

حينئذ نقول: إن اإلنسان إذا نوى بالعمل الصاحل أن يكون ثوابه لفالن فله ذلك والبدين ال دليل عليه أبدا؛ و 

  ويصل إليه وينتفع به.

فإذا قال قائل: إذا قلتم ذلك فهل يشرع أن جنعل ثواب ما عملناه للرسول صلى اهللا عليه وسلم؟ مثل ما يوجد يف 

قرأناه وتلوناه وكذا وكذا لروح سيدنا  بعض املصاحف يف آخر املصحف دعاء ختم القرآن اللهم اجعل ثواب ما

أن حممد صلى اهللا عليه وسلم ولروح آل سيدنا حممد و لكذا ولكذا فهل من املشروع أن نقول إنه ينبغي لإلنسان 

عليه وهو رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؟ اجلواب: ال، ال يشرع أبدا؛ ملاذا ؟  يهدي القرب إىل أعظم الناس حق

ل هذا يصل إىل الرسول صلى اهللا عليه وسلم أهديت أم مل د؛ ألنه ممن عمل فإن ثواب العألنك مهما عملت 

لك إليه فحقيقة األمر أنك حرمت نفسك مهو الدال على هذا العمل؛ فليس حباجة؛ وأنت إذا أهديت ثواب ع

  وع .من ثواب هذا العمل ألن ثواب هذا العمل حاصل للرسول صلى اهللا عليه وسلم؛ إذا ليس مبشر 

هل يشرع أن أهدي الثواب ألقاريب ؟ لألقارب نعم؟ يقول بعض العلماء ال يشرع؛ ألن هذا إمنا ورد يف األصل 

يعين يف األصول، ورد يف األصول؛ فنقول له: هذا خطأ، الذي ورد يف األصول ليس قوال يفيد العموم لألمة إمنا 

جل آخر استأذن أن يكون ألمه؛ لكن قل أو ماذا هي قضية عني؛ سعد بن عبادة استأذن أن جيعل ذلك ألمه ور 

) ؟ يشمل أمه وأباه وأخاه  من مات وعليه صيام صام عنه وليه تقول يف قول الرسول صلى اهللا عليه وسلم: (

  وعمه وكل من كان يتوىل أمره؛ ختصيص هذا باألبوين ليس عليه دليل .



املشروع من قال قائل: هل من املشروع أن أهدي الثواب لألقارب من آباء أو غريهم؟ فاجلواب: ال، ليس  إذا

مور اجلائزة؛ اليت مل مينع منها رسول صلى اهللا عليه وسلم ومع كونه مل مينع منها أرشد إىل ما هو أهم األلكنه من 

من صدقة جارية أو علم إال إال من ثالثة  إذا مات اإلنسان انقطع عملهوأوىل وهو الدعاء، حيث قال: ( 

) شف اآلن سياق احلديث يف العمل وإال ال؟ يف العمل، إذا مات اإلنسان ينتفع به أو ولد صالح يدعوا له 

) وهذه إشارة واضحة  أو ولد صالح يدعوا له له؛ إىل قوله: ( عملحل يانقطع عنه، وعدل عن قوله: أو ولد صا

مبطلوب من اإلنسان؛ الدعاء أفضل؛ ولذلك ال جند هذا موجودا بكثرة يف عهد إىل أن العمل للغري ليس 

الصحابة رضي اهللا عنهم مع حرصهم على اخلري واإلحسان؛ وبه نعرف أن ما يفعله كثري من الناس اليوم بإهداء 

مشاهد نعرف أن  ت حيسنها أكثر مما إذا فعلها لنفسه كما هويملإىل ا ةالقرب ىالقرب إىل األموات وكونه إذا أهد

  وجل.   هذا من سوء التصرف وعدم الفقه يف دين اهللا عز

  نعم يا عيد

  ؟...: هل جيوز اهداء الثواب الطالب

صالة الفريضة لو قال أصلي عن أيب ألنه الصالة أي نعم جيوز إال فيما يشرتط فيه أن يباشروا فعله مثل : الشيخ

  يتعب ما يصح .

  ؟...: الطالب

ال ما صار هذا، ما صار حىت نذهب إىل أن نشوف وجهه؛ نقول: لو شاء؛ وذكرنا  نعم : احسنتالشيخ

  اهللا اكرباحلكمة، قلنا احلكمة من ذلك أن يعاقبهم إذا أبوا .

  ؟...: الطالب

نقول إن هذا من فضل اهللا علينا؛ يعين لو قلنا حنن وهلذا صار غري موجود، وهلذا صار غري موجود؛ وهلذا : الشيخ

فضل؛ حنن نقول هذا فيه فيه ما يصري التكليف الشاق عدم نع ما صار يف خرب وصار كل ما دل على بأن هذا ممت

  فضل

  ...: الطالب

  طيب إذا من فضل اهللا أنه مل يكلف ما ال يستطيعه العبد: الشيخ 

  ؟...: الطالب

  ...اآلن  تنعهذه نقول مم : الشيخ

  )) ؟ ليس لإلنسان إال ما سعى وأن تفسري قوله: ((: الطالب



أقول يأيت إن شاء اهللا اجلواب على هذا على أدلتهم الذي قالوا ما ينتفع  يأيت اجلواب عليها إن شاء اهللا  :الشيخ 

  عن أدلة القائلني بأنه ال ينتفع . تعاىل بعمل غريه؛ حنن ذكرنا أدلة القائلني بأنه ينتفع وسنجيب إن شاء اهللا

قول  ...) أوال   إذا مات اإلنسان انقطع عمله إال من ثالثةشيخ قول النيب صلى اهللا عليه وسلم: ( : الطالب

  النيب صلى اهللا عليه وسلم: انقطع . . . ؟

ستثناء من غري جنس االنقطع ؟ يكون املال ما يف إشكال هذا استثناء منقطع؛ ما تعرف االستثناء  :الشيخ

  املستثىن منه.

  يكون املعىن ؟كيف : الطالب 

معىن احلديث: إذا مات اإلنسان انقطع عمله من صدقة جارية أو علم ينتفع به هذا واضح هذا  يكون :الشيخ  

نعم يا من عمله؛ أو ولد صاحل يدعوا له هذا استثناء منقطع يعين لكن إن دعا له ولد صاحل انتفع به أي نعم 

  .خالد

.ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم ...ية هل فيه دليل على جواز أنزلت آية ال نطيقها وهي هذه اآل...:الطالب

  قال قولوا مسعنا واطعنا فقط أقرهم ما

)) هو حقيقة إن هذا وإن مساه بعض العلماء نسخا  يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهللا حق تقاته ملا نزلت (( :الشيخ

فهو نسخ باصطالح املتقدمني، يعين ختصيص وإن قال بعض إنه من باب النسخ والصحيح أنه ما هو بنسخ إنه 

  من باب التخصيص.

)) قال الصحابة: ال  وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به اهللاملا نزل قوله تعاىل: (( : الطالب

  يقها؛ فقال هلم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قولوا مسعنا وأطعنا ؟نط

طاقة يعين أنه يأيت على قلوبنا شيء ما نستطيع دفعه؛ وهذا شف هذا بعمل القلب، أي مرادهم بعدم اإل :الشيخ

  يعين إذا أتى على القلب شيء ما ميكن دفعه ما ميكنه دفعه ال يطيقه.

  ما يف دليل على هذا؟ : الطالب

  .حيىيمنه  زهم ذا املشقة الشديدة يف التحر ما يف دليل؛ قد يكون مراد :الشيخ

  ؟...: الطالب

للميت ما فيها شيء أيه ألا  ص)) وخص قل هو اهللا أحد أي نعم إال ما ورد به النص مثل لو قرأ (( :الشيخ

  تعدل ثلث القرآن، وكذلك الفاحتة أعظم سورة كتاب اهللا .



) وال  إذا مات اإلنسان انقطع عمله إال من ثالث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: (شيخ حديث  :الطالب

ه ارتكب إمثا هل هذا اإلمث هو من دخل في هذه املالهي ،بىن مالهي و ماتاكتسب اإلنسان يعين مثال واحد 

  وزره ؟ دجي

   وزره؟ نعم نعم  دنعم؛ جي :الشيخ 

  إذا هذا ما انقطع عنه ؟ :الطالب

  صدقة اجلارية، هذا عقوبة جارية .الهذا ما هو : الشيخ

  ؟...: الطالب

  جيب عليه كسر الصنم هذا: الشيخ

  ال يستطيع :الطالب 

  نعم يا حسني ؟  إذا ما استطاع سقط عنه التكليف أي نعم. :الشيخ 

  )) هل تدخل حتت قول اهللا قد فعلت؟ربنا وال تحملنا ما ال طاقة لنا به قوله تعاىل: ((  :الطالب

  كل هذه اجلمل يقول اهللا قد فعلت: الشيخ

  )) شرعية وقدرية. . .؟  وال تحملنا ما ال طاقة لنا به طيب قول اهللا: (( :الطالب 

تدعوا اهللا سبحانه وتعاىل بذلك؛ فإذا دعوت اهللا تعاىل  فهمت وإال ال؟أي نعم نعم؛ ال أنت اآلن تدعوا : الشيخ

وم يسهلة مثل  كها بعض الناس أنت حيملك اهللا إياها، وتكون عندبصدق فإن هذه املصائب اليت قد ال يطيق

  مة على املؤمنني يسري وعلى الكافرين غري يسري.االقي

  إذا حصلت عليه. ..  ؟  :الطالب

  لت قد تيسر عليه وكأا ليس بشيءإذا حص: الشيخ

  ما دعا : او الطالب

    بس بعد الفوائدأو أنه ما دعا بإخالص أو غري ذلك . : الشيخ

ال يكلف اهللا نفسا إال وسعها لها ما كسبت وعليها ما   ((قال اهللا تعاىلأعوذ باهللا من الشيطان الرجيم، 

  ))اكتسبت 

ال يكلف اهللا نفسا إال أخذنا من هذه اآلية عدة فوائد منها: يسر الدين اإلسالمي؛ من أين أخذ؟ من قوله: (( 

  )) . وسعها



ال املكلف؛ فقد نلزم هذا الرجل أن يصلي قائما مثال وال نلزم اآلخر؛ نلزم ثانيا: أن العبادات تتنوع حبسب ح

هذا أن ينفق وال نلزم الثاين؛ نلزم هذا باجلهاد وال نلزم الثاين وهكذا؛ فالعبادات تتنوع أو التكليفات تتنوع حبسب 

  املخاطب أو حبسب املكلف .

)) فاإلنسان له طاقة حمدودة يف كل إال وسعها ومن فوائد اآلية الكرمية: أن لإلنسان طاقة حمدودة؛ لقوله: (( 

  شيء، يف العلم والقدرة، والفهم، واحلفظ، كل شيء له طاقة حمدودة كلف حبسب طاقته .

  )) .لها ما كسبت  : ((ومن فوائد اآلية الكرمية: أن لإلنسان ما كسب مباشرة أو بواسطة غريه؛ لقوله تعاىل

ما   ومن فوائد اآلية الكرمية: أنه ال ميكن لإلنسان أن يظلم ببخس حسنة واحدة من حسناته؛ بدليل قوله: ((

  )) وما هذه اسم موصول تفيد العموم أي كل ما كسبت . كسبت

  .)) ما اكتسبت إلنسان وزر ما اكتسب؛ لقوله: ((على اومن فوائد اآلية الكرمية أيضا: أن 

)) والتاء تدل على أيش؟ على الفعل  اكتسب ويتفرع على اختالف التعبري أنه ال يؤاخذ باهلم بالسيئة؛ لقوله: ((

  )) . ما كسبت واملباشرة خبالف الثواب يف األعمال الصاحلة فإن اإلنسان يثاب على نيته؛ وهلذا قال: ((

       قوله: من أن جيعل ثواب العمل الصاحل لغريه؛ ومنها: أنه ال جيوز أن حيمل اإلنسان غريه وزر نفسه وجيوز 

فالن  ي))؛ فلو أن اإلنسان عمل عمال حمرما وقال: اللهم اكتب وزر هذا على عدو وعليها ما اكتسبت (( 

ميكن؟ ما ميكن؛ طيب عمل عمال صاحلا وقال: اللهم اكتب أجر هذا أليب أو ألخي أو لفالن من الناس ؟ هذا 

  )) . لها ما كسبت وعليها ما اكتسبتدة من قوله: (( يصح؛ وهذا هو الفائ

)) لها  ومن فوائد اآلية الكرمية: أن األعمال الصاحلة كسب؛ واألعمال السيئة غرم؛ وذلك مأخوذ من قوله: ((

  ))؛ فإن على ظاهرة بأا غرم؛ والالم ظاهرة بأا كسب. عليها ومن قوله: ((

يف م إياه ؛ هل به واستجاب هسبحانه وتعاىل باخللق حيث علمهم دعاء يدعونومن فوائد اآلية الكرمية: رمحة اهللا 

  )).ربنا ال تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا  له: ((قو 

ل يف الدعاء بالوصف املناسب؛ مثل الربوبية اليت ا اخللق سومن فوائد اآلية الكرمية: أنه ينبغي لإلنسان أن يتو 

قال نوح رب ال  ويف القرآن كلها مصدرة بوصف الربوبية مثل: ربنا، أو رب؛ ((والتدبري؛ وهلذا أكثر األدعية اليت 

  )) وما أشبه ذلك رب إنهن أضللن كثيرا من الناس ))، وقال ابراهيم: (( تذر على األرض من الكافرين ديارا 

)) فقال اهللا ال تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا  ومن فوائد اآلية الكرمية: رفع املؤاخذة بالنسيان واجلهل؛ لقوله: ((

  . ) قد فعلت( تعاىل 



وهل يلزم من رفع اإلعادة سقوط الطلب ؟ اجلواب: ال، ال يلزم من رفع املؤاخذة سقوط الطلب؛ فمن ترك 

الواجب نسيانا أو جهال وجبت عليه إعادته ومل يسقط الطلب؛ بل وجب عليه فعله ومل يسقط الطلب به؛ وهلذا 

)؛ وملا صلى الرجل من نام عن صالة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ل النيب صلوات اهللا وسالمه عليه: ( قا

) ومل يعذره باجلهل مع أنه ال حيسن غري هذا؛ ارجع فصل فإنك لم تصل  الذي ال يطمئن يف صالته قال له: (

 النهي ؟ اجلواب: نعم يرفع إمث النهي؛ إذا فعدم املؤاخذة بالنسيان واجلهل أيش؟ ال يسقط الطلب؛ وهل يرفع إمث

؛ هيسقط الطلب؟ ألن النهي مطلوب تركال وهل يصح أن نقول: إنه يف النهي ال يسقط الطلب؟ يصح؛ كيف 

؛ لكن الفرق بني النهي هال مل يرتفع احلكم بل احلكم باق وطلب تركه مطلوب باقفإذا فعلته ناسيا أو جا

رم ناسيا أو جاهال نقول  احمل؛ والنهي يطلب به الرتك؛ فهذا الرجل الذي فعل واألمر: أن األمر يطلب به اإلجياد

إذا كان يرتتب عليه   بطلإذا كان يرتتب على هذا املنهي عنه بطالن العبادة فإن العبادة ال ت كأنك مل تفعله؛ إذاً 

وإذا رفعت املؤاخذة فيه صار  كفار فإن الكفارة ال تثبت؛ ملاذا؟ ألنه قد رفعت فيه املؤاخذة عن هذا الفعل احملرم؛

لو أكل اإلنسان وهو صائم ناسيا فصومه صحيح كما دلت  عدم كأن مل يكن شيء؛ وهلذا نقول: الوجوده ك

عليه السنة؛ ولو أكل جاهال يظن أن الشمس قد غربت مث تبني أا مل تغرب فصومه صحيح كما جاءت به 

نتبه، جاهال أنه يفسد الصوم لكنه عامل أنه حرام؛ هذا مادام السنة؛ ولو جامع جاهال أن اجلماع يفسد الصوم ؟ ا

عنده علم فال يشرتط العلم مبا يرتتب على احملرم، ليس بشرط مادمت تعلم أنه حمرم يرتتب عليك أثره؛ فلو جامع 

يعرف أن اجلماع حرام؛ لكن مل يعلم أن عليه هذه الكفارة املغلظة؛ قلنا: إن الكفارة واجبة عليك؛ ألنك 

ولذلك مل يسقط النيب عليه الصالة والسالم الكفارة عن الذي جامع طيب تم اآلن؟ منتهكت احملرم عاملا به؛ أفها

مل لكن يعرف أنه حرام خبالف اإلنسان الذي  عليه وايش جائي يسأل يف رمضان مع أنه ال يدري ماذا عليه ؛

  وال كفارة؛ والفرق بينهما ظاهر أظن؟ نعم؛ طيب . اءه حرام فهذا ليس عليه إمث وال قضأن يعلم

رجل جامع يف احلج قبل التحلل األول؛ لكنه ال يدري حيسب أن اإلنسان إذا وقف يف عرفة انتهى حجه؛ يف ليلة 

    املزدلفة يف ليلة العيد معه زوجته فنام معها وجامعها؛ قال أليش؟ قال ألن الرسول صلى اهللا عليه وسلم يقول:

) احلج عرفة حججت؛ فهذا الذي فهمت؛ فهل يفسد حجه ؟ ال يفسد حجه؛ عليه كفارة؟ ال؛  ج عرفةالح (

  رم صار وجوده؟ صار وجوده كعدمه ألن اجلاهل كما تدل عليه اآلية الكرمية غري مؤاخذ؛ وإذا مل يؤاخذ بفعل احمل

د ؟ ليس عليه كفارة ألنه طيب حلف أن ال يكلم زيدا فرأى شخصا من الناس فكلمه؛ لكن ما يدري أنه زي

فإذا )) قال: قد فعلت؛ إذا هذه القاعدة؛  ربنا ال تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأناجاهل؛ واهللا يقول ملا قال: (( 

فما الذي يسقط عنه حينئذ ؟ نقول يسقط عنه اإلمث؛ ألنه أنه البد أن يفعل املأمور  قال قائل فعل األوامر ذكرمت



صحيح متعمدا لكان آمثا؛ أي نعم على وجه غري صحيح متعمدا لكان آمثا؛ ألنه   غريلو فعل املأمور على وجه 

كاملستهزئ بآيات اهللا؛ مثل لو صلى حمدثا يعلم حدثه يكون آمثا وإال ال؟ يكون آمثا؛ صلى حمدثا ناسيا حدثه؟ 

فعل مأمور، فعل مأمور؛ أن يعيد الصالة ؟ نعم نلزمه؛ ألن هذا بال يأمث؛ إذا فهمنا عدم املؤاخذة؛ لكن هل نلزمه 

فتبني ذا وجه كون فاعل املأمور على وجه ال يصح ناسيا أو جاهال أنه ال يؤاخذ؛ ولو أمرناه باإلعادة ألنه ال 

حمدثا عاملا ذاكرا لكفر، كفر خرج من اإلنسان يأمث ذا الفعل؛ أمل تعلموا أن أبا حنيفة رمحه اهللا قال: لو صلى 

هزئ؛ مستهزئ بآيات اهللا؛ حنن نقول: لو صلى ناسيا أو جاهال مل يكفر وليس عليه اإلسالم؛ أليش ؟ ألنه مست

إمث ألنه ال يؤاخذ باجلهل والنسيان لكن نظرا إىل قيام الطلب جيب عليه أن يفعل املطلوب، جيب أن يفعل 

  املطلوب؛ واضح؟ طيب.

د على اجلربية الذين يقولون إن اإلنسان جمرب من فوائد اآلية الكرمية: أن فعل اإلنسان واقع باختياره؛ فيكون فيها ر 

كتحرك   باختياره على عمله؛ وأن اإلنسان إذا عمل عمال اختياريا فهو كالذي جيرب على عمله؛ حترك اإلنسان 

مسعا وعقال؛ أما السمع فإن بال شك يف اهلواء ليس باختياره؛ أعرفتم؟ القول هذا باطل وإال ال؟ باطل   سعفةال

لمن شاء )) ((  منكم يريد الدنيا ومنكم من يريد اآلخرةة يف أن فعل اإلنسان واقع بإرادته (( النصوص الكثري 

ظلما إذ كيف جيربه له ))؛ وأما العقل فألن اإلنسان لو كان جمربا على عمله لكان عقوبة اهللا  منكم أن يستقيم

لم أن يتصرف اإلنسان يف ملك عليه؟ أليس كذلك ؟ بلى، طيب؛ هم يدعون أن الظاهللا على شيء مث يعاقبه 

لو فرض أنه عذب بل غريه وتصرف اهللا يف ملكه ليس بظلم حىت لو عذب املطيع فليس بظامل؛ ولكن نقول: 

))  ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فال يخاف ظلما وال هضما املطيع لكان ذلك ظلما ألن اهللا قال: ((

يف هذه املسألة لكن يف اآلية رد على اجلربية  بسطموضع ال وجل؛ املهم أن هذا ليس فنفى عن نفسه الظلم عز

والقدرية، قصدي على اجلربية؛ ووجه الرد: أن اهللا رفع املؤاخذة عن اجلاهل والناسي ألن اجلاهل والناسي مل يتعمد 

املخالفة؛ فدل ذلك على أن ما يؤاخذ به وهو ما صدر عن علم وذكر واقع بأيش؟ بإرادته ألنه يؤاخذ على 

  )) . ربنا ال تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا (( لك؛ قال:ذ

ربنا ال تؤاخذنا إن  من فوائد اآلية الكرمية أيضا: أن النسيان وارد على البشر، واخلطأ وارد على البشر؛ وجهه؟  ((

وكل )) ولو كان هذا غري وارد لكان الدعاء بعدم املؤاخذة به لغوا وعبثا؛ وكل إنسان ينسى  نسينا أو أخطأنا

إنما أنا ) وقال النيب عليه الصالة والسالم: ( ين  التوابون ئكل بني آدم خطاء وخير الخطاإنسان خيطئ ( 

  ) . بشر مثلكم أنسى كما تنسون

  فإذا قال قائل: ما احلكمة من أن اهللا سبحانه وتعاىل جيعل البشر ينسى وخيطئ ؟



ويف كل حال؛ وليتبني  نقاتاإلاإلدراك وضعيف يف  قلنا: احلكمة ليتبني لإلنسان ضعفه وأنه ضعيف، ضعيف يف

بذلك فضل اهللا عليه بالعلم والذاكرة وما أشبه ذلك مما حيصل به النسيان واجلهل؛ وألجل أن يفتقر اإلنسان إىل 

وجل ويقول: اللهم احفظ علي ما علمت، احفظ علي  وجل يف رفع النسيان واجلهل عنه؛ فيلجأ اهللا عز ربه عز

ديين، احفظ علي علمي، وما أشبه ذلك مما يوجب أن يكون اإلنسان مفتقرا إىل ربه إذا علم أن حاله هي 

  النسيان وأيش؟ واخلطأ.

وال تحمل  ربناومن فوائد اآلية الكرمية: امتنان اهللا على هذه األمة برفع اآلصار اليت محلها من قبلنا؛ لقوله:(( 

  ))؛ فقال اهللا يا خالد ؟ علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا 

  ...:الطالب

   ؟...ال ما هو هذا؛ ما نقبل : الشيخ

  قال اهللا قد فعلت :الطالب

طيب إذا نقول: إن اهللا قال: قد فعلت؛ شف فوتتك شف يا خالد حلظة واحدة ؛  قال اهللا قد فعلت : الشيخ

  هذه األمة رفعت عنها اآلصار واألغالل اليت كانت على من سبق؛ وهو كذلك وهللا احلمد .فدل هذا على أن 

  ومنها: أن هذه األمة . 

 



ربنا ال تؤاخذنا إن  من فوائد اآلية الكرمية أيضا: أن النسيان وارد على البشر، واخلطأ وارد على البشر؛ وجهه؟  ((

)) ولو كان هذا غري وارد لكان الدعاء بعدم املؤاخذة به لغوا وعبثا؛ وكل إنسان ينسى وكل  نسينا أو أخطأنا

إنما أنا بشر ) وقال النيب عليه الصالة والسالم: ( ين التوابون ئكل بني آدم خطاء وخير الخطاإنسان خيطئ ( 

  ) . مثلكم أنسى كما تنسون

  فإذا قال قائل: ما احلكمة من أن اهللا سبحانه وتعاىل جيعل البشر ينسى وخيطئ ؟

 ويف كل حال؛ وليتبني نقاتاإلقلنا: احلكمة ليتبني لإلنسان ضعفه وأنه ضعيف، ضعيف يف اإلدراك وضعيف يف 

بذلك فضل اهللا عليه بالعلم والذاكرة وما أشبه ذلك مما حيصل به النسيان واجلهل؛ وألجل أن يفتقر اإلنسان إىل 

ربه عزوجل يف رفع النسيان واجلهل عنه؛ فيلجأ اهللا عزوجل ويقول: اللهم احفظ علي ما علمت، احفظ علي 

مفتقرا إىل ربه إذا علم أن حاله هي  ديين، احفظ علي علمي، وما أشبه ذلك مما يوجب أن يكون اإلنسان

  النسيان وأيش؟ واخلطأ.

ربنا وال تحمل ومن فوائد اآلية الكرمية: امتنان اهللا على هذه األمة برفع اآلصار اليت محلها من قبلنا؛ لقوله:(( 

  ؟ خالد))؛ فقال اهللا يا خالد علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا 

  ...:الطالب

   ؟...ال ما هو هذا؛ ما نقبل : الشيخ

  قال اهللا قد فعلت :الطالب

طيب إذا نقول: إن اهللا قال: قد شف فوتتك يا خالد حلظة واحدة ؛ اآلن شف  قال اهللا قد فعلت : الشيخ

فعلت؛ فدل هذا على أن هذه األمة رفعت عنها اآلصار واألغالل اليت كانت على من سبق؛ وهو كذلك وهللا 

  احلمد .

  )) . ربنا ال تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنارفع عنها حكم النسيان؛ لقوله: (( هذه األمة  ومنها: أن

ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له  إذا قال قائل: ما تقولون يف قول اهللا تعاىل يف قصة آدم: ((

  )) ؟ عزما

  نقول: هذه مما رفعه اهللا عن هذه األمة، النسيان؛ رفع عن هذه األمة؛ وأما يف آدم فإنه أخذ به؛ ألن اهللا قال: 

))؛ فيكون يف شريعة آدم يؤاخذ اإلنسان يف النسيان؛ على أن بعض أهل العلم قال:  نسي ولم نجد له عزما ((

نسي اهللا  ق، ويراد به الرتك كما يف قوله تعاىل: ((إن املراد من النسيان يف قصة آدم الرتك يعين نسيان مطل

  )) أي تركهم . فنسيهم



كما حملته على الذين من  ومن فوائد اآلية الكرمية: أن من كانوا قبلنا مكلفون مبا أعظم مما كلفنا به؛ لقوله: ((

  )) وسبق لنا يف التفسري مثال منه؛ من يأيت به؟ نعم؟ قبلنا

  ...: الطالب

ربنا وال تحملنا  طيب .((كفاية مثالني ملا عبدوا العجل خاصة جعل اهللا من توبتهم أن يقتلوا أنفسهم؛  : الشيخ

  )) . ما ال طاقة لنا به

يستفاد أيضا من اآلية الكرمية: أنه ينبغي لإلنسان أن يسأل اهللا سبحانه وتعاىل العافية حبيث ال حيمله ما ال طاقة 

الصوفية الذين قالوا: حنن ال نسأل اهللا أن يقينا ما يشق علينا؛ ألننا  عيناوف له به؛ ففيه رد على بعض أهل الص

املالكي الذي قال يف مجلة ما قال سحنون عبيده وإذا حصلنا ما يشق فإننا نصرب عليه؛ وقد مر علينا قصة 

بول وصار ال  سرصابر فكيف ما شئت فامتحين؛ فامتحن بع يعين إين " فكيف ما شئت فامتحني "خياطب اهللا:

دع لعمكم الكذاب ؛ اوالد الصغار يف املدارس ويقول: صغار األال يببول بسهولة فكان يأيت على الكتاتال يت

دع اهللا يل لعمكم الكذاب؛ اهم الذنوب؛ يقول: يلعيأيت إىل الصغار ألم أقرب لإلجابة، ألم ال تكتب 

لإلنسان أن يسأل اهللا العافية كما قال الرسول عليه أليش؟ كذب، هل صرب وإال ما صرب؟ ما صرب؛ وهلذا ينبغي 

     ) يؤخذ هذا من قوله:  ال تتمنوا لقاء العدو واسألوا اهللا العافية فإذا لقيتموه فاصبروا الصالة والسالم: (

   )) . ربنا وال تحملنا ما ال طاقة لنا به ((

لعفو؛ ألن اإلنسان ال خيلوا من تقصري يف واجب يف من فوائد اآلية الكرمية أيضا: أنه ينبغي لإلنسان سؤال اهللا ا

من ذنوبه اليت فعلها؛ ألن )) وسؤال اهللا املغفرة  واعف عنا املأمورات؛ فيسأل اهللا العفو عن تقصريه؛ لقوله: ((

  )) . واغفر لنا اإلنسان إن مل يغفر له تراكمت عليه الذنوب ورانت على قلبه ورمبا توبقه ولكه؛ لقوله: ((

فوائد اآلية الكرمية: أنه ينبغي لإلنسان أن يسأل اهللا أن يرمحه يف مستقبل أمره؛ فيعفوا عما مضى ويرحم  ومن

يف  طالثالث: طلب العفو عن التفري ات)) وبه نعرف اختالف هذه الكلم وارحمني أيش؟ للمستقبل؛ لقوله: ((

محة فيما يستقبله اإلنسان من زمنه أن اهللا يرمحه أيش؟ يف الطاعات، يف املأمور؛ واالستغفار عن فعل احملرمات؛ والر 

   ويوفقه ملا فيه مصلحة.

))؛ ففيه إثبات والية اهللا عزوجل؛  أنت موالنا من فوائد اآلية الكرمية: أن املؤمن ال ويل له إال ربه؛ لقوله: ((

يع شئون اخللق من مؤمن وسبق لنا يف التفسري أن الوالية قسمان: عامة؛ وخاصة؛ عامة فمعناها أن اهللا يتوىل مج

أال إن أولياء اهللا ال خوف عليهم وال  وكافر، وبر وفاجر، وفاسق وعادل؛ وخاصة وهي واليته ملن؟ للمؤمنني ((



     ))؛ ونقول أيضا يف خاصة اخلاصة اليت تكون للرسل مثل قوله تعاىل: يتقون هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا

  )). موالهوإن تظاهرا عليه فإن اهللا هو  ((

واعف عنا واغفر لنا وارحمنا  من فوائد اآلية الكرمية أيضا: إثبات الصفات الفعلية هللا عزوجل؛ لقوله: ((

)) وهذا هو مذهب السلف إن اهللا عزوجل له صفات تتعلق بإرادته ومشيئته،  وانصرنا على القوم الكافرين

فجنسها  يفعلها اهللا واآلحاد حادثة؛ كل األفعال اليتحادها حادثة، النوع قدمي وهو جنس الفعل آنوعها قدمي و 

مىت يرزقه ؟ إذا  فعاال؛ وأما آحادها فهي حادثة؛ ولنفرض مثال إن اهللا رزق شخصا؛ قدمي ألن اهللا مل يزل وال يزال

كل ليلة حيدث هذا، كل ليلة يكون الدنيا  وجد؛ إذا هذا الفعل حادث وإال ال؟ حادث؛ ينزل اهللا إىل السماء 

أن جنسها قدمي أو اعتقادنا فيها نزول وإذا طلع الفجر انتهى النزول؛ وهكذا مجيع الصفات الفعلية نقول فيها ال

   نوعها قدمي وآحادها حادثة .

    من فوائد اآلية الكرمية: أنه جيب على اإلنسان اللجوء إىل اهللا عزوجل يف النصرة على القوم الكافرين؛ لقوله: 

  )) . الكافرين فانصرنا على القوم ((

))  فانصرنا على القوم الكافرين التنبيه على األخذ باألسباب؛ لقوله: (( ومن فوائدها: األخذ باألسباب، أو 

))؛ كل  وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ألنه ال ميكن أن تطلب النصر وأنت على فراشك؛ البد أن تعمل ((

وجل فإنك مأمور بفعل أسبابه؛ لو قال قائل: اللهم انصرنا على القوم الكافرين ولكنه  اهللا عزبه شيء تدعوا 

، طيب ينصرك على القوم الكافرين وأنت ما تقاتلهم ؟ النصر حيتاج إىل فعل يستفيد القاعد ما يتحرك؛ هذا 

  ويكون النصر عونا على هذا، يعينك اهللا عليهم.

البد  ينبت من رأسه ؟ الولد ؟ يئهما يتزوج؛ ميكن هذا؟ من أين جي ولكن لو قال قائل: اللهم ارزقين ولدا صاحلا

اهللا عزوجل فإنك مأمور بفعل أسبابه؛ ألن سؤالك  هوإال كان دعاء باطال؛ فإذا كل شيء تسال تزوجيأن يكون 

أن  األسباب اليت ال تستطيع أن تقوم ا؛ أنت رمبا تتزوج تستطيع أجل أن يعينك ويهيئمن وجل  الرب عز

))  أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون تتزوج مثال، تزوجت؛ هل تستطيع أن ختلق ولدا؟ ال، ((

  إذا هذا إىل اهللا؛ وأصل تيسري الزواج لك من اهللا عزوجل تلجأ إىل اهللا سبحانه وتعاىل.

  كذلك أيضا طلب النصر على القوم الكافرين البد من فعل السبب .

؛ ال أن ننصره حنن؛ وهذا أدلة كون أن ينصرنا عليهاهللا ومن فوائد اآلية الكرمية: أن الكافر عدو لنا؛ وهلذا سألنا 

الكافر عدوا للمؤمن كثرية يف الكتاب ويف السنة؛ وإذا كان عدوا لنا فإن العقل والشرع يقتضي أن نتخذه عدوا  

)) أما أن نعلم أنه عدو مث نتخذه وليا فهذا من  واإن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عد كما قال تعاىل: ((



السفه يف العقل والضالل يف الدين؛ فالواجب أن ال نثق بأي كافر مهما أظهر من الوالية والصداقة فإنه عدو؛ 

  )). فانصرنا على القوم الكافرين لقوله: ((

    نأخذ هذا مث نأيت إليها .يف التفسري  هذه يف الشرحتعاىل: بسم اهللا الرمحن الرحيم: طيب سبحانه و مث قال اهللا 

)) البسملة تقدم لنا الكالم عليها مرارا وتكرارا؛ وقلنا إن اجلار  بسم اهللا الرحمن الرحيم قال اهللا تعاىل: ((

بسم  قدر فعال متأخرا مناسبا؛ فإذا قلت: ((يوارور متعلق مبحذوف؛ وهذا احملذوف يقدر فعال متأخرا مناسبا؛ 

كيف تقدر الفعل؟ بسم اهللا آكل؛ قلنا إنه جيب أن يقدر أن يكون متعلقا مبحذوف،   وأنت تريد أن تأكل))  اهللا

تعلق بفعل المتعلق ؟ ألن اجلار وارور البد له من متعلق يتعلق به؛ البد للجار من  غريملاذا؟ ملاذا ال نقول إنه ب

  املفعول به فالبد له من عامل.ومبنزلة  عمول: مرتقب؛ ألن اجلار وارور مأو معناه حنو

طيب ملاذا قدرناه فعال متأخرا ؟ لفائدتني؛ الفائدة األوىل: التربك بتقدمي اسم اهللا عزوجل؛ والفائدة الثانية: احلصر؛ 

  ألن تأخري العامل يفيد احلصر، كأنك تقول: ال آكل باسم أحد متربكا به ومستعينا إال باسم اهللا عزوجل.

ألن األصل يف العمل األفعال، وهذا يعرفها أهل النحو؛ ألن األصل يف العمل األفعال ولذلك ملاذا قدرناه فعال؟ 

ال تعمل األمساء إال بشروط، اسم الفاعل يعمل عمل الفعل بشروط، املصدر يعمل عمل الفعل بشروط، املفعول 

قدره فعال؛ ملاذا قدرناه يعمل عمل الفعل بشروط؛ الفعل يعمل بشروط؟ ال؛ ألنه هو األصل يف العمل؛ وهلذا ن

خاصا ؟ ألنه أدل على املقصود؛ ممكن أن نقدر: بسم اهللا أجته؛ لكن تبتدئ أيش؟ ما ندري، تبتدئ أكل، 

تبتدئ شرب، تبتدئ وضوء، تبتدئ عمل، ما ندري؛ إذا قلت: بسم اهللا آكل وعينت الفعل صار أدل على 

     على اسم ) أو قال: ( ن لم يذبح فليذبح باسم اهللام املقصود؛ وهلذا قال الرسول عليه الصالة والسالم: (

  ) فخص الفعل؛ إذا نقول: اجلار وارور متعلق مبحذوف كمل ؟ متأخر فعل مناسب للمقام. اهللا

)) فهو علم على ذات اهللا سبحانه وتعاىل، على الذات املقدسة ال يكون إال له، وهو أصل األمساء؛  اهللا أما ((

   .وهلذا تأيت األمساء تابعة له، بسم اهللا الرمحن الرحيم تأيت تابعة له

  . متالء والسعةاال)) ذو الرمحة الواسعة؛ وهلذا جاء على صفة على وزن فعالن الذي يدل على  الرحمن ((

)) املوصل بالرمحة من يشاء من عباده؛ وهلذا جاءت على وزن فعيل الدال على وقوع الفعل؛ فهنا رمحة  الرحيم ((

  .)) الرحيم دل عليها(( ـ أي إيصال الرمحة إىل املرحومـ  ))؛ ورمحة هي فعله الرحمن هي صفته هذه دل عليها ((

محة وعلى األثر أو احلكم الدال عليه ر ات وعلى صفة ال)) امسان من أمساء اهللا يدالن على الذ الرحمن الرحيم(( 

ذلك املعىن؛ وإال ال؟ بلى؛ طيب إذا اجتمع يف هذين االمسني كل ما جيب أن يتعلق باإلميان باسم اهللا؛ ألن 

اإلميان باسم اهللا البد أن يكون أن تؤمن باالسم ويش بعد ؟ والصفة واألثر الذي هو احلكم املرتتب على هذا؛ 



وربك الغني  )) كما ترون؛ ذو الرمحة: (( الرحمن اهللا الرمحن ذو رمحة يرحم؛ كلها موجودة يف القرآن (( فنقول:

)) اسم دال على الرمحة وهي  الرحمن )) طيب (( يعذب من يشاء ويرحم من يشاء ؛ يرحم: (())ذو الرحمة

عريب وإال غري عريب ؟ عريب؛ دل عليها السمع اللغة رمحة حقيقية دل عليها السمع والعقل؛ ما أدري الكالم 

والعقل؛ ويش معىن السمع؟ النصوص كتاب والسنة؛ العقل النظر واالعتبار؛ داللة السمع على رمحة اهللا كثرية ما 

وإن  حتصى؛ داللة النظر أن نقول: كم يف العامل من رمحة، كم يف العامل من نعمة؟ ويش اجلواب ؟ ما حتصى ((

ال حتصى بأنواعها وأجناسها فضال عن أفرادها؛ هذه النعم ويش تدل عليه كذا ))   ال تحصوهاتعدوا نعمة اهللا

؟ تدل على أن املنعم راحم، تدل على أن املنعم راحم؛ ولو ال الرمحة ما حصلت النعمة؛ وكم يف العامل من انتفاء 

ت النقمة؛ ومن عجب أن قوما يدعون نقمة؛ أليس كذلك ؟ طيب ملاذا؟ من آثار الرمحة؛ لو ال الرمحة ما اندفع

العقل يقولون: إن الرمحة ال يدل عليها العقل؛ بل العقل يدل على خالفها ـ أعوذ باهللا ـ أليش ؟ قال: ألن الرمحة 

خضوع ورقة وهذا ال يليق باهللا عزوجل؛ شف الشيطان، ال يليق؛ صحيح ال يليق؟ نقول: الرمحة و انعطاف ولني 

  ةرمحالته ؟ رمحة املخلوق؛ لكن رمحة اخلالق ليست كرمحة املخلوق؛ مث إننا مننع أن تكون ذا املعىن من هي رمح

ل نقول: رمحته هكما زعمتم حىت يف املخلوق، يأيت ملك تام السلطان ال خيشى أحدا إال اهللا ويرحم هذا الفقري؛ 

يرحم أنه يقال واهللا  هذا ملك مهني  ما تنايف، وال به؟ ال؛ أبدا ةالعظمة الالئقو هذه تنايف ما عنده من السلطان 

الفقراء، ويرحم الضعفاء، ال؛ بل يعد من كماله؛ مث نقول هلم: العقل دل عليه، العقل دل عليه؛ مننع من قولكم 

العقل ال يدل عليه ونقول إن العقل دل عليه؛ لو تسأل عامي يف السوق بعد أن نزل املطر يف الليل وخرج الناس 

؛ هو يقول: احلمد هللا رمحة مطرء املطر والرطوبة تلقي عامي يقول ما شاء اهللا نزل البارحة وهوا...يشوف املطر 

اهللا واسعة، رمحة اهللا واسعة؛ ويش عرفنا إن هذا املطر من أين ؟ من الرمحة؛ لكن هم يقولون اإلرادة ثبتت بالعقل، 

هذه أرض، جعل هذا جعل هذه مساء، و إرادة اهللا ثبتت بالعقل؛ طيب مباذا؟ قالوا: ثبتت بالتخصيص؛ إنه خص 

وهذه بقرة، وهذه شاة، وهذه بعري، وهذا محار إىل آخره؛ الذي خصص هذا من هذا هو اإلرادة؛ إذا فيه إرادة هللا 

رادة على إرادة اهللا ويش ما هو عامي كيف تستدل بالعقل على اإلعلم دل عليها التخصيص؛ اسأل طالب 

  .  ؟يقول



من الرمحة؛ لكن يقولون: اإلرادة ثبتت بالعقل، إرادة اهللا ثبتت بالعقل؛ مباذا؟ قالوا: ثبتت بالتخصيص؛ إنه خص 

هذا وجعل هذه مساء، وهذه أرض، وهذه بقرة، وهذه شاة، وهذه بعري، وهذا محار إىل آخره؛ الذي خصص هذا 

ما هو عامي كيف تستدل بالعقل  علم اسأل طالبمن هذا هو اإلرادة؛ إذا فيه إرادة هللا دل عليها التخصيص؛ 

كون هذا كله بإرادة العلى اإلرادة على إرادة اهللا ويش يقول؟ ما يستدل، رمبا يستدل يقول أستدل على إرادة اهللا 

اهللا؛ لكن ما يكون التخصيص يدل على اإلرادة؛ كذا وإال ال؟ ومع ذلك الرمحة ما دل عليها العقل عندهم 

  يها العقل؛ وحنن نقول: إن اإلرادة والرمحة كالمها أو كلتامها دل عليها العقل والشك يف ذلك.واإلرادة دل عل

ال لليت قبلها وال لليت بعدها، مستقلة؛ لكن  ابعةالبسملة ذكرنا فيما سبق أا آية من القرآن الشك، مستقلة، ال ت

سور وهي براءة فإنه مل يثبت عند الصحابة أن يؤتى ا البتداء السورة؛ كل سورة تبتدئ ببسملة إال واحدة من ال

الرسول صلى اهللا عليه وسلم ابتدأها بالبسملة؛ ولذلك جعلوا فاصال بينها وبني األنفال ومل جيعلوا بسملة؛ ألم 

ترددوا هل هي من بقية األنفال أو هي مستقلة فقالوا جنعل الفاصل وال جنعل البسملة؛ إمنا البسملة آية مستقلة 

  كل سورة حىت الفاحتة وهي أول سورة تبتدئ ا.ا  تبتدئ 

يف الفاحتة فيها رقم واحد على أا  ما فما يوجد يف املصحف اآلن املرق؛ وعلى هذوهل هي من السورة؟ قلنا: ال

  رجحان هذا القول .بيان أول آية من الفاحتة هو قول مرجوح والراجح أا ليست آية من الفاحتة؛ وقد مر علينا 

  ؟... :لبالطا

هو يسأل حنن نسأل اهللا أن ينصرنا على القوم الكافرين وحنن ما عندنا سالح نقول النصرة على أي نعم : الشيخ

  طيبالقوم الكافرين  بأن يهيء اهللا لنا أسلحة نقاومهم ا أو يدمر أسلحتهم تدمري أسلحتهم نصر لنا 

  ؟... :الطالب

  أو ال كالعدد. العبادةباتفاق أا آية لكن هل هي من ...نقول آية من املصحف  حذفتهل  الال : الشيخ

ًقا ِلَما بـَْيَن َيَدْيِه َوَأنـَْزَل 2( اْلَحي اْلَقيومُ اللُه َال ِإَلَه ِإال ُهَو  الم(( الطالب : ُمَصد َل َعَلْيَك اْلِكَتاَب بِاْلَحقنـَز (
ْنِجيَل (    )) ) ِمْن قـَْبلُ 3التـْورَاَة َواْإلِ

  تبع للذي قبلها من قبل )) (( اصبر  )) من قبل((  :الشيخ
     ُذو ُهًدى ِللناِس َوَأنـَْزَل اْلُفْرقَاَن ِإن الِذيَن َكَفُروا بِآيَاِت اللِه َلُهْم َعَذاٌب َشِديٌد َواللُه َعزِيز (( الطالب : 

   ))انِْتَقاٍم 

  : بس أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم تقدم الكالم على البسملة إعرابا ومعىن وحمال ، وتقدم الكالم على الشيخ

  احلروف اهلجائية اليت أبتدأ اهللا ا السور .



ائية اليت ابتدأ اهللا ا بعض السور قيل إا رموز وإشارات إىل أشياء، وعينها بعض املفسرين؛ هلجاحلروف اطيب 

حروف هجائية ليس هلا معىن؛ وهذا  بل هيمعناها ، فاهللا أعلم ما أراد ا؛ وقيل ما وقيل إا حروف ال ندري 

للسان العريب ال يعطي هذه احلروف القول هو الصحيح؛ وذلك ألن هذا القرآن نزل باللسان العريب املبني، وا

   حذاق به أن ال يكون هلا معىن؛ لكن قال بعض ان ال يعطيها معىن فبمقتضى نزولهاهلجائية معىن، وإذا ك

، أي هذه احلروف هلا مغزى وهو: أن هذا القرآن الذي أعجز فصحاء البالغة العرب ى العلماء: إن هلا مغز 

يعرفوا، ويركبون كالمهم منها ومع ذلك أعجزهم؛ يعين لو جاء بلسان غري العرباء إمنا كان باحلروف اليت هم 

القرآن؛ قال  اكالمهم باحلروف اليت كان ا هذ  عريب لقالوا نعجز عنه؛ لكن جاء باللسان العريب الذي يكونون

الزخمشري وشيخ وهلذا ال تكاد جتد سورة مبدوءة ذه احلروف اهلجائية إال وبعدها ذكر القرآن؛ وهذا ما قاله 

   اإلسالم ابن تيمية ومجاعة من أهل العلم.

ال إله إال  ، ومجلة ((أوخرب؛ فاهللا مبتد أ)) هذه اجلملة مكونة من مبتد اهللا ال إله إال هو الحي القيوم وقوله: ((
؛ لكن هذه اجلملة مجلة أيضا لكنها تسمى عند النحويني مجلة صغرى؛ ألن اخلرب إذا وقع مجلة أبتدامل)) خرب هو 

  واخلرب. أموع املبتدجمفهو مجلة صغرى؛ والكربى: 

)) خرب ثالث؛ فقوله:  القيوم )) والثاين؛ و(( اهللا )) خرب لـ(( الحي )) خربان آخران (( الحي القيوم وقوله: ((

لذات املقدسة، علم على الرب عزوجل؛ وأصله اإلله مبعىن املألوه، وحذفت اهلمزة ختفيفا كما )) علم على ا اهللا ((

خير صفوف الرجال أولها وشرها  حذفت اهلمزة من خري وشر يف مثل قول الرسول صلى اهللا عليه وسلم: (
)) علم على الذات  اهللا ) أي أخريها وأشرها؛ وكما حذفت اهلمزة أيضا من: الناس، وأصلها: أناس؛ (( آخرها

عارف على اإلطالق نعم؟ ومعناه: املعبود حبا وتعظيما؛ املاملقدسة وهو أعلم املعارف على اإلطالق، هو أعلم 

  فهو فعال مبعىن مفعول وما أكثر ما يأيت فعال مبعىن مفعول كغراس مبعىن مغروس، وبناء مبعىن مبين. 

هو؛ فإله اسم ال النافية للجنس، وخربها حمذوف تقديره: حق؛  )) أي ال معبود حق إال ال إله إال هو وقوله: ((

ما تعبدون من دونه إال  وهناك آهلة باطلة ولكنها آهلة وضعت عليها األمساء بدون حق؛ كما قال اهللا تعاىل: ((
تلك أفرأيتم الالت والعزى ومناة الثالثة األخرى ألكم الذكر وله األنثى  )) وقال تعاىل: (( أسماء سميتموها

)) وذا التقدير  كم ما أنزل اهللا بها من سلطانؤ إذا قسمة ضيزى إن هي إال أسماء سميتموها أنتم وآبا

)) يزول اإلشكال وهو أنه كيف ينفى اإلله يف مثل هذه اجلملة ويثبت يف مثل قوله:  ال إله إال هو للخرب يف ((

)؟ واجلمع: أن تلك اآلهلة أيش؟ باطل؛ وأما ) فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون اهللا من شيء ((

  )).    ذلك بأن اهللا هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل )) فهو إله حق (( ال إله إال هو اإلله يف: ((



فاعلم أنه ال إله إال اهللا  )) هذا ضمري وليس امسا، هذا ضمري وليس اسم؛ بدليل قوله: (( هو وقوله: (( 
وما أرسلنا من قبلك من رسول إال نوحي إليه  ) هذا علم أو ضمري؟ علم؛ وبدليل قوله: (() واستغفر لذنبك

    )) وقوله: ال إله إال أنا )) وأنا هنا ضمري؛ وعلى هذا نقول: أنا وهو يف قوله: (( أنه ال إله إال أنا فاعبدون

ال إله إال أنا؛ أو كما أن الذاكر ال )) كالمها ضمري رفع منفصل؛ فكما أن الذاكر ال يقول:  ال إله إال هو ((

" امسا هللا فال جيوز أن جيعل هو امسا هللا؛ وذا نعرف بطالن ذكر الصوفية الذي يذكرون اهللا بلفظ:  أنا جيعل "

  هو هو، ويرون أن هذا الذكر أفضل األذكار؛ وهو ذكر باطل.

عزوجل كاملة يف وجودها وكاملة يف زمنها؛ فهو )) أل هنا لالستغراق أي كامل احلياة؛ وحياة اهللا  الحي وقوله: ((

حي ال أول له، وال اية له؛ حياته مل تسبق بعدم وال يلحقها زوال؛ هي أيضا كاملة حال وجودها ال يدخلها 

نقص بوجه من الوجوه؛ فهو كامل يف مسعه، وعلمه، وقدرته، ومجيع صفاته؛ إذا رأينا اآلدمي بل إذا رأينا غري اهللا 

نا أنه ناقص يف حياته زمنا ووجودا؛ فحياته مسبوقة مباذا؟ بعدم، ملحوقة بزوال وفناء؛ هي أيضا عزوجل وجد

ناقصة بوجودها؛ هل هو كامل السمع؟ احلي ليس كامل السمع، وال البصر، وال العلم، وال القدرة؛ كل حي فهو 

بزوال؛ ويف الوجود ناقصة يف مجيع  ناقص؛ إذا حياته ناقصة يف الوجود والزمن؛ ففي الزمن مسبوقة بعدم وملحوقة

  الصفات.

)) على وزن فيعول وهو مأخوذ من القيام؛ ومعناه: القائم بنفسه، القائم على غريه؛ القائم  القيوم وقوله: ((

الحي  بنفسه فال حيتاج إىل أحد؛ والقائم على غريه فكل أحد حمتاج إليه؛ ويف اجلمع بني االمسني الكرميني: ((
)) كمال  الحي ؛ ففي ((تع ما يوصف اهللا به جلميع الكماالاجلمع بينهما استغراق جلمي )) يف القيوم

))   القيوم )) كمال الصفات (( الحي )) كمال األفعال؛ وفيهما مجيعا كمال الذات؛ (( القيوم الصفات، ويف ((

  كمال األفعال، وباجتماعهما كمال الذات؛ فهو كامل الصفات واألفعال والذات.

  )) نستمر وإال نأخذ اإلعراب ؟  نزل عليك الكتاب قال: (( مث

 اْلَقيومُ  اْلَحي  ُهوَ  ِإال  ِإَلهَ  َال  اللهُ ) 1( الم أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم؛ بسم اهللا الرمحن الرحيم؛ (( :الطالب
قًا بِاْلَحق  اْلِكَتابَ  َعَلْيكَ  نـَزلَ ) 2( ْورَاةَ  َوَأنـَْزلَ  َيَدْيهِ  بـَْينَ  ِلَما ُمَصدْنِجيلَ  التـ  ِللناسِ  ُهًدى قـَْبلُ  ِمنْ ) 3( َواْإلِ

 َيْخَفى َال  اللهَ  ِإن ) 4( انِْتَقامٍ  ُذو َعزِيزٌ  َواللهُ  َشِديدٌ  َعَذابٌ  َلُهمْ  اللهِ  بِآيَاتِ  َكَفُروا الِذينَ  ِإن  اْلُفْرقَانَ  َوَأنـَْزلَ 
  . ))  السَماءِ  ِفي َوَال  اْألَْرضِ  ِفي َشْيءٌ  َعَلْيهِ 

))  الم اهللا ال إله إال هو الحي القيوم أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم؛ سبق لنا تفسري قوله تعاىل: ((: الشيخ

  )) وأخواا. ألم وبينا أن القول الراجح يف ((



  إن حروف املقطعات ال معىن هلا. . ؟ . . .:الطالب

  هلا.ال، هو ما قال ال معىن : الشيخ 

  ؟...:الطالب

  ؟ معىن يف ذاا اما هو الدليل يا بندر على أنه ليس هلطيب . ىولكن هلا مغز : الشيخ

  ..ليل أا دائما يعقبها يف القرآنالد :الطالب

  الدليل على أنه ليس هلا معىن؟: الشيخ

  معىنوف بلسان عريب مبني ليس هلا أي نعم أن القرآن بلسان عريب مبني وهذه احلر  :الطالب

صح، الدليل أن القرآن نزل بلسان العريب املبني وهذه احلروف ليس هلا معىن يف اللغة العربية يف ذاا؛ إذا : الشيخ 

  يا عبد الرمحن؟  ىطيب ما الدليل على أن هلا مغز  ليس هلا معىن.

  ا ذكر القرآناحلروف يعقبه هذه : الطالب

  عنه  ذكر القرآن والتحدث: الشيخ 

  وا وتتحدثون ا القرآن الكرمي مركب منهاشيء: يعين إا احلروف اليت أنتم تعرف ثاين: الطالب

  )) ما معناها؟ ال إله إال هو قوله:(( كان منها أحسن من كلمة مركب كان منها نعم طيب.: الشيخ

  ال معبود حبق إال اهللا

  ال معبود حبق إال اهللا سبحانه وتعاىل؛ ال معبود حبق، ال معبود حق إال اهللا. :الشيخ

  ما يوجد إله إال اهللا؟ ،طيب ملاذا ال نقول: إن النفي مسلط على ما بعد إال يعين ال إله إال اهللا :الطالب 

  ألنه يوجد آهلة لكن ما هم حق 

ما هو الدليل على يا فهد؟ أحسنت؛ نقول ال ميكن أن ننفي األلوهية مطلقا ألن غري اهللا قد يسمى إهلا. : الشيخ

  طالق اإلله على غري اهللا؟ا

  )) واتخذوا من دون اهللا آلهة ليكونوا لهم عزا قوله تعاىل: ((: الطالب 

آلهتهم التي يدعونها من دون اهللا من فما أغنت عنهم  (( ))  وال تجعل مع اهللا إلها آخر وقوله: (( : الشيخ
    اهللا األعظم فلماذا يا أمحد؟ سمايشتمالن على )) ذكرنا أما  الحي القيوم )).(( شيء

  عىن الزمين مل يسبقه العدمامليان: ألن هلا معن: الطالب

   عبد اهللا  ،ال ال : الشيخ 

  صفات الفعلية والذاتيةالن يتضمنان ألما امسا :الطالب 



كمال الفعلي؛ لذلك  ال))  القيوم )) الكمال الذايت، و(( الحي صح، الكمال الذايت والفعلي؛ ففي (( : الشيخ 

  الذايت والفعلي. ،كانا متضمنني جلميع الكمال

  يا آدم؟  ةصف))  الحي (( : الشيخ

  احلياة الكاملة اليت ال ميوت والاحلي  : الطالب

  ))؟  القيوم ((عدم وال يلحقها زوال.بيعين ذو احلياة الكاملة اليت مل تسبق  : الشيخ 

  ائم على نفسه كذلك يعين على غريههو القائم بنفسه، والق :الطالب

  م بنفسه يا خالد؟ ياالدليل على الق القائم بنفسه والقائم على غريه طيب.: الشيخ

  أحد  غين ال حيتاج إىلألن اهللا سبحانه وتعاىل :الطالب

  نعم: الشيخ 

  .. .أما: الطالب 

))  فكفروا وتولوا واستغنى اهللا واهللا غني حميد (( )) وهو الغني الحميد مثل ((إذا وصف الغين  : الشيخ

  قيامه على غريه ما هو الدليل؟  هذا يدل على قيامه بنفسه.

  م فقراء إىل اهللا سبحانه وتعاىلأن العباد كله :الطالب

  ؟ما هو التعليلما ما هو الدليل؟  : الشيخ

  )) يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى اهللا (( :الطالب 

  وغريها آية صرحية يف املوضوع ؟ : الشيخ 

  ...:الطالب

)) يعين كمن ال يقوم بنفسه.تصريف القيوم  أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت قوله تعاىل: (( : الشيخ 

  القيوم يف اللغة العربية كيف هو؟  يف اللغة العربية ؟ تصريف

  .على وزن فيعول :الطالب

  ؟صيغةوماذا تدل عليه هذه ال على وزن فيعول : الشيخ

  هو على أنه سبحانه وتعاىل :الطالب

  ال هذه صيغة؛ ألن أصلها قائم حولت إىل قيوم فحول فاعل إىل فيعول؟  : الشيخ

  وتعاىله ويقوم على اهللا سبحانه يقوم بغري : الطالب 

  يدل على الكثرة واملبالغة :الطالب 



   ؛ صح.على الكثرة واملبالغة  : الشيخ

التنزيل يكون من أعلى إىل ))  نزل (())  نزل عليك الكتاب بالحق (( -اآلن  الدرس اجلديد - قال اهللا تعاىل:

على الناس على مكث ونزلناه وقرآنا فرقناه لتقرأه  أسفل، ويكون بالتدريج شيئا فشيئا؛ كما قال اهللا تعاىل: ((
))  وقال الذين كفروا لو ال نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك : ((تعاىل )) وقال تنزيال

بالتدريج ليس  أيش؟ )) يفيد أن هذا القرآن من عند اهللا، وأنه نزل نزل يعين نزلناه ليس مجلة واحدة؛ فقوله: ((

يف آية أخرى تعاىل )) الضمري يعود على الرسول صلى اهللا عليه وسلم؛ وقد بني اهللا  عليك مرة واحدة؛ وقوله: ((

  .أنه نزل على قلب الرسول صلى اهللا عليه وسلم ليكون أدل على وعيه هلذا القرآن الذي نزل عليه

كتاب )) الكتاب وهو هذا القرآن، وهو فعال مبعىن مفعول؛ ألنه مكتوب؛ فهو   نزل عليك الكتاب وقوله: (( 

لوح احملفوظ؛ وهو  ال))  إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لوح احملفوظ كما قال تعاىل: ((الألنه مكتوب يف 

اب يف الصحف اليت )) وهو كتفمن شاء ذكره في صحف مكرمة  كتاب يف الصحف اليت بأيدي املالئكة ((

 بأيدينا. 


