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وتُوا الِْكتَاَب     {: من قوT تعا� --
ُ
يَن أ ِ

�uٌق لَِما َمَعُهْم َغبََذ فَِريٌق ِمَن ا ا َجاَءُهْم رَُسوٌل ِمْن ِعنِْد اهللا�ِ ُمَصد� وتُوا الِْكتَاَب َولَم�
ُ
يَن أ ِ

�uٌق لَِما َمَعُهْم َغبََذ فَِريٌق ِمَن ا ا َجاَءُهْم رَُسوٌل ِمْن ِعنِْد اهللا�ِ ُمَصد� وتُوا الِْكتَاَب َولَم�
ُ
يَن أ ِ

�uٌق لَِما َمَعُهْم َغبََذ فَِريٌق ِمَن ا ا َجاَءُهْم رَُسوٌل ِمْن ِعنِْد اهللا�ِ ُمَصد� وتُوا الِْكتَاَب َولَم�
ُ
يَن أ ِ

�uٌق لَِما َمَعُهْم َغبََذ فَِريٌق ِمَن ا ا َجاَءُهْم رَُسوٌل ِمْن ِعنِْد اهللا�ِ ُمَصد� إ� قول اهللا }....َولَم�
يَماِن فَ     {: تعا� ِل الُْكْفَر بِاْإلِ يَماِن فَ َوَمْن يَتَبَد� ِل الُْكْفَر بِاْإلِ يَماِن فَ َوَمْن يَتَبَد� ِل الُْكْفَر بِاْإلِ يَماِن فَ َوَمْن يَتَبَد� ِل الُْكْفَر بِاْإلِ ِبيِل َوَمْن يَتَبَد� ِبيِل َقْد َضل� َسَواَء الس� ِبيِل َقْد َضل� َسَواَء الس� ِبيِل َقْد َضل� َسَواَء الس�  ,¡.- --.-اآليات من  } َقْد َضل� َسَواَء الس�

Q- تعا� Tْن يُْذَكَر ِفيَها اْسُمهُ     {: من قو
َ
ْن َمنََع َمَساِجَد اهللا�ِ أ ْظلَُم ِمم�

َ
ْن يُْذَكَر ِفيَها اْسُمهُ َوَمْن أ

َ
ْن َمنََع َمَساِجَد اهللا�ِ أ ْظلَُم ِمم�

َ
ْن يُْذَكَر ِفيَها اْسُمهُ َوَمْن أ

َ
ْن َمنََع َمَساِجَد اهللا�ِ أ ْظلَُم ِمم�

َ
ْن يُْذَكَر ِفيَها اْسُمهُ َوَمْن أ

َ
ْن َمنََع َمَساِجَد اهللا�ِ أ ْظلَُم ِمم�

َ
ْفنََما تَُول¥وا َفثَم� وَْجُه اهللا�ِ إِن�     {: إ� قوT تعا� }...َوَمْن أ

َ
ْفنََما تَُول¥وا َفثَم� وَْجُه اهللا�ِ إِن� فَأ
َ
ْفنََما تَُول¥وا َفثَم� وَْجُه اهللا�ِ إِن� فَأ
َ
ْفنََما تَُول¥وا َفثَم� وَْجُه اهللا�ِ إِن� فَأ
َ
فَأ

 ,§---P--ن اآليتا } اهللا�َ َواِسٌع َعِليمٌ اهللا�َ َواِسٌع َعِليمٌ اهللا�َ َواِسٌع َعِليمٌ اهللا�َ َواِسٌع َعِليمٌ 
نُوا َعلَيَْها    : "من قوT تعا� -/ َ̈ ُهْم َقْن قِبْلَتِِهُم ال�ِ©  َفَهاُء ِمَن ا\�اِس َما َوال� نُوا َعلَيَْهاَسيَُقوُل الس¥ َ̈ ُهْم َقْن قِبْلَتِِهُم ال�ِ©  َفَهاُء ِمَن ا\�اِس َما َوال� نُوا َعلَيَْهاَسيَُقوُل الس¥ َ̈ ُهْم َقْن قِبْلَتِِهُم ال�ِ©  َفَهاُء ِمَن ا\�اِس َما َوال� نُوا َعلَيَْهاَسيَُقوُل الس¥ َ̈ ُهْم َقْن قِبْلَتِِهُم ال�ِ©  َفَهاُء ِمَن ا\�اِس َما َوال� رَْسلْنَا ِفيُكْم     {: إ� قوT تعا� }...َسيَُقوُل الس¥

َ
رَْسلْنَا ِفيُكْم َكَما أ
َ
رَْسلْنَا ِفيُكْم َكَما أ
َ
رَْسلْنَا ِفيُكْم َكَما أ
َ
َكَما أ

 ,.§- -PQ-اآليات  }...رَُسوًال ِمنُْكمْ رَُسوًال ِمنُْكمْ رَُسوًال ِمنُْكمْ رَُسوًال ِمنُْكمْ 
P- تعا� Tَفا َوالْمَ     {: من قو َفا َوالْمَ إِن� الص� َفا َوالْمَ إِن� الص� َفا َوالْمَ إِن� الص�  ).¡§-(آية واحدة  } فَإِن� اهللا�َ َشاِكٌر َعِليمٌ فَإِن� اهللا�َ َشاِكٌر َعِليمٌ فَإِن� اهللا�َ َشاِكٌر َعِليمٌ فَإِن� اهللا�َ َشاِكٌر َعِليمٌ     {: إ� قوT تعا�}...ْرَوةَ ِمْن َشَعائِِر اهللا�ِ ْرَوةَ ِمْن َشَعائِِر اهللا�ِ ْرَوةَ ِمْن َشَعائِِر اهللا�ِ ْرَوةَ ِمْن َشَعائِِر اهللا�ِ إِن� الص�
�ِ إِْن ُكنْتُْم إِي�اهُ َيْعبُُدو    {: من قوT تعا� -§ يَن آََمنُوا ُ*ُوا ِمْن َطي�بَاِت َما َرَزْقنَاُكْم َواْشُكُروا ِهللا ِ

�uَها ا ف¥
َ
�ِ إِْن ُكنْتُْم إِي�اهُ َيْعبُُدويَا ك يَن آََمنُوا ُ*ُوا ِمْن َطي�بَاِت َما َرَزْقنَاُكْم َواْشُكُروا ِهللا ِ

�uَها ا ف¥
َ
�ِ إِْن ُكنْتُْم إِي�اهُ َيْعبُُدويَا ك يَن آََمنُوا ُ*ُوا ِمْن َطي�بَاِت َما َرَزْقنَاُكْم َواْشُكُروا ِهللا ِ

�uَها ا ف¥
َ
�ِ إِْن ُكنْتُْم إِي�اهُ َيْعبُُدويَا ك يَن آََمنُوا ُ*ُوا ِمْن َطي�بَاِت َما َرَزْقنَاُكْم َواْشُكُروا ِهللا ِ

�uَها ا ف¥
َ
آخر اآلية من إ� }  نَ نَ نَ نَ يَا ك

َم َعلَيُْكُم الَْميْتَةَ     {: قوT تعا� َم َعلَيُْكُم الَْميْتَةَ إِغ�َما َحر� َم َعلَيُْكُم الَْميْتَةَ إِغ�َما َحر� َم َعلَيُْكُم الَْميْتَةَ إِغ�َما َحر�  ,/²Q- -²-اآليتان  }..إِغ�َما َحر�
َ́     {: من قوT تعا� -³ يَن آََمنُوا ُكتَِب َعلَيُْكُم الِْقَصاُص sِ الَْقتْ ِ

�uَها ا ف¥
َ
َ́ يَا ك يَن آََمنُوا ُكتَِب َعلَيُْكُم الِْقَصاُص sِ الَْقتْ ِ

�uَها ا ف¥
َ
َ́ يَا ك يَن آََمنُوا ُكتَِب َعلَيُْكُم الِْقَصاُص sِ الَْقتْ ِ

�uَها ا ف¥
َ
َ́ يَا ك يَن آََمنُوا ُكتَِب َعلَيُْكُم الِْقَصاُص sِ الَْقتْ ِ

�uَها ا ف¥
َ
َوِمَن ا\�اِس َمْن ُفْعِجبَُك َوِمَن ا\�اِس َمْن ُفْعِجبَُك َوِمَن ا\�اِس َمْن ُفْعِجبَُك َوِمَن ا\�اِس َمْن ُفْعِجبَُك     {إ� قوT } .. يَا ك

 ُTُقَْو ُTُقَْو ُTُقَْو ُTُ²-اآليات من }."..قَْو¡- Q./. 

    ))))----((((ا¶لقة ا¶لقة ا¶لقة ا¶لقة 
    ....ا�فس1 وا�أويل وأهميتها�فس1 وا�أويل وأهميتها�فس1 وا�أويل وأهميتها�فس1 وا�أويل وأهميته    ////                عنوان ا¶لقةعنوان ا¶لقةعنوان ا¶لقةعنوان ا¶لقة
    : عنا� ا¶لقة

 .نعمة اهللا تعا� بإنزال القرآن الكريم .-
Q. أوجه العناية بالقرآن الكريم. 
 مع¹ ا�فسs 1 اللغة واالصطالح ./

P. اللغه واالصطالح s أويل�مع¹ ا. 
 .أنواع ا�أويل .§
 .الفرق بz ا�فس1 وا�أويل .³
 .علم ا�فس1 وأهميته ºف .²

 مع¹ ا�فسs 1 اللغه واإلصطالح مع¹ ا�فسs 1 اللغه واإلصطالح مع¹ ا�فسs 1 اللغه واإلصطالح مع¹ ا�فسs 1 اللغه واإلصطالح  �

وفعله ك¾ب ون½، يقال ف� الشئ يف� ، تفعيل من الف� بمع¹ اإلبانة والكشف و«ظهار ا�ع¹تفعيل من الف� بمع¹ اإلبانة والكشف و«ظهار ا�ع¹تفعيل من الف� بمع¹ اإلبانة والكشف و«ظهار ا�ع¹تفعيل من الف� بمع¹ اإلبانة والكشف و«ظهار ا�ع¹: : : : ا�فسs 1 اللغةا�فسs 1 اللغةا�فسs 1 اللغةا�فسs 1 اللغة
: لعرب الف�اإلبانة و~شف ا�غطى وجاء s لسان ا: أبانه وا�فس1 والف�: بالك�، ومن باب ن½ يف� بالضم، وف�ه
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ْحَسَن َيْفِس1ً {كشف ا�غطى وا�فس1 كشف ا�راد عن اللفظ ا�ش�، قال تعا� 
َ
َق� َوأ

ْ
تُونََك بَِمثٍَل إِال� ِجئْنَاَك بِا¶

ْ
ْحَسَن َيْفِس1ً َوَال يَأ

َ
َق� َوأ

ْ
تُونََك بَِمثٍَل إِال� ِجئْنَاَك بِا¶

ْ
ْحَسَن َيْفِس1ً َوَال يَأ

َ
َق� َوأ

ْ
تُونََك بَِمثٍَل إِال� ِجئْنَاَك بِا¶

ْ
ْحَسَن َيْفِس1ً َوَال يَأ

َ
َق� َوأ

ْ
تُونََك بَِمثٍَل إِال� ِجئْنَاَك بِا¶

ْ
    ااااَوَال يَأ

ْحَسَن َيْفِس1ًا{عنهما s قوT تعا� _رÄ اهللا _قال ابن عباس }
َ
ْحَسَن َيْفِس1ًاَوأ
َ
ْحَسَن َيْفِس1ًاَوأ
َ
ْحَسَن َيْفِس1ًاَوأ
َ
    """"ف�ف�ف�ف�""""    مة، وذهب بعض اللغويz إ� أن *تفصيالتفصيالتفصيالتفصيال    ::::ييييأأأأ }َوأ

سفوراً إذا ألقت  ا�رأةسفرت  :، يقال""""الكشفالكشفالكشفالكشف"، وهذا ما يعÈ عنه ا\حويz بالقلب ا�ÆÇ، ومعناه أيضاً "سفرسفرسفرسفر    :":":":"مقلوبة منمقلوبة منمقلوبة منمقلوبة من
 {Êارها عن وجهها و^ سافرة وأسفر الصبح أضاء، و«نما بنوه V ا�فعيل أي ا�فس1 ألنه للتكث1 كقوT سبحانه وتعا� 

ْننَ 
َ
ُوَن أ �Ìْننَ يَُذ
َ
ُوَن أ �Ìْننَ يَُذ
َ
ُوَن أ �Ìْننَ يَُذ
َ
ُوَن أ �Ìاَءُكمْ اَءُكمْ اَءُكمْ اَءُكمْ يَُذ  {  جل وعال Tوقو } بَْواَب

َ
بَْواَب وََغل�َقِت اْأل
َ
بَْواَب وََغل�َقِت اْأل
َ
بَْواَب وََغل�َقِت اْأل
َ
ُونَ     {وÎ هذين الفعلz  } وََغل�َقِت اْأل �Ìُونَ يَُذ �Ìُونَ يَُذ �Ìُونَ يَُذ �Ìو~ما قال زيادة مع¹ } وََغل�َقِت وََغل�َقِت وََغل�َقِت وََغل�َقِت     {و  }يَُذ

فÏ قو\ا ا�فس1 كأنه يتبع سورة بعد سورة وآية بعد أخرى يف�ها  الزيادة s ا�ب¹ تدل V الزيادة s ا�ع¹الزيادة s ا�ب¹ تدل V الزيادة s ا�ع¹الزيادة s ا�ب¹ تدل V الزيادة s ا�ع¹الزيادة s ا�ب¹ تدل V الزيادة s ا�ع¹ اللغويون
 .عانيهاويبينها ويوضح م

    اإلصطالح، اإلصطالح، اإلصطالح، اإلصطالح، s بيان ا�راد با�فسV  s 1 قولVz قولVz قولVz قولzاقت½ هنا اقت½ هنا اقت½ هنا اقت½ هنا فÐم العلماء فيه كث1  ا�فسs 1 االصطالحا�فسs 1 االصطالحا�فسs 1 االصطالحا�فسs 1 االصطالحأما أما أما أما 
علم يبحث عن كيفية علم يبحث عن كيفية علم يبحث عن كيفية علم يبحث عن كيفية  بأنهبأنهبأنهبأنه    ::::عرفهعرفهعرفهعرفه    """"أبو حيان �مد بن يوسف األندلÒ رÑه اهللاأبو حيان �مد بن يوسف األندلÒ رÑه اهللاأبو حيان �مد بن يوسف األندلÒ رÑه اهللاأبو حيان �مد بن يوسف األندلÒ رÑه اهللا""""األول عن إمام ا�ف�ين s زمانه األول عن إمام ا�ف�ين s زمانه األول عن إمام ا�ف�ين s زمانه األول عن إمام ا�ف�ين s زمانه     •

 ا اإلفرادية والf~يبية ومعانيها ال© Ôمل عليها حالة الf~يب وتتمات uلك،ا اإلفرادية والf~يبية ومعانيها ال© Ôمل عليها حالة الf~يب وتتمات uلك،ا اإلفرادية والf~يبية ومعانيها ال© Ôمل عليها حالة الf~يب وتتمات uلك،ا اإلفرادية والf~يبية ومعانيها ال© Ôمل عليها حالة الf~يب وتتمات uلك،ا\طق بألفاظ القرآن ومدلوالتها وأحÇمها\طق بألفاظ القرآن ومدلوالتها وأحÇمها\طق بألفاظ القرآن ومدلوالتها وأحÇمها\طق بألفاظ القرآن ومدلوالتها وأحÇمه
هو جنس يشمل  علمعلمعلمعلمذكر هذا s مقدمة تفس1ه ا>حر ا�حيط ثم بعد ذلك ºح هذا ا�عريف اإلصطالÕ فقال قو\ا 

 .سائر العلوم
معلوم أن علم القراءات من أºف العلوم و    """"علم القراءاتعلم القراءاتعلم القراءاتعلم القراءات""""    هذا هو يبحث فيه عن كيفية ا\طق بألفاظ القرآنيبحث فيه عن كيفية ا\طق بألفاظ القرآنيبحث فيه عن كيفية ا\طق بألفاظ القرآنيبحث فيه عن كيفية ا\طق بألفاظ القرآنوقو\ا 

 .ا�رتبطة بكالم اهللا جل وعال
اuي Úُتاج إØه s هذا العلم أى بيان الغريب، بيان  علم اللغةعلم اللغةعلم اللغةعلم اللغةمدلوالت تلك األلفاظ وهذا هو  :أي """"ومدلوالتهاومدلوالتهاومدلوالتهاومدلوالتها "وقو\ا

ا s حلقات قادمة إن شاء اهللا غريب ألفاظ القرآن الكريم وقد ألف s ذلك مصنفات ومؤلفات كث1ة سيأÛ ا¶ديث عنه
 .تعا�

وهذه بال شك علم ا�½يف وعلم اإلعراب وعلم ا>يان وعلم ا>ديع علم ا�½يف وعلم اإلعراب وعلم ا>يان وعلم ا>ديع علم ا�½يف وعلم اإلعراب وعلم ا>يان وعلم ا>ديع علم ا�½يف وعلم اإلعراب وعلم ا>يان وعلم ا>ديع  :يشمل هذاهذاهذاهذا    """"وأحÇمها اإلفرادية والf~يبيةوأحÇمها اإلفرادية والf~يبيةوأحÇمها اإلفرادية والf~يبيةوأحÇمها اإلفرادية والf~يبية"وقو\ا 
و و و و علوم اللغة علم ا\حعلوم اللغة علم ا\حعلوم اللغة علم ا\حعلوم اللغة علم ا\ح    علوم مهمة Ýب أن يعتÜ بها ا�ف� ومن يرغب القراءة s ا�فس1 أن يكون T عناية بهذه العلوم

 .فالقرآن نزل بلسان عرÞ مبzوعلم ا�½يف وعلوم ا>الغة، وعلم ا�½يف وعلوم ا>الغة، وعلم ا�½يف وعلوم ا>الغة، وعلم ا�½يف وعلوم ا>الغة، 
وا¶ديث عن با�جاز با�جاز با�جاز با�جاز وما دال�ه عليه  ما دال�ه عليه با¶قيقةما دال�ه عليه با¶قيقةما دال�ه عليه با¶قيقةما دال�ه عليه با¶قيقة :يشمل    ::::معانيها ال© Ôمل عليها حالة الf~يبمعانيها ال© Ôمل عليها حالة الf~يبمعانيها ال© Ôمل عليها حالة الf~يبمعانيها ال© Ôمل عليها حالة الf~يبو"وقو\ا 

سبب الßول وقصة توضيح بعض معرفة النسخ وهو  وتتمات uلك ا�جاز سيأs Û ا¶لقات القادمة إن شاء اهللا تعا� وقو\ا
علم يبحث عن كيفية ا\طق بألفاظ القرآن ومدلوالتها علم يبحث عن كيفية ا\طق بألفاظ القرآن ومدلوالتها علم يبحث عن كيفية ا\طق بألفاظ القرآن ومدلوالتها علم يبحث عن كيفية ا\طق بألفاظ القرآن ومدلوالتها ، هذا هو ا�عريف اuي ذكره أبوحيان ما انبهم s القرآن وàو ذلك

    ،،،،    وأحÇمها اإلفراديه والf~يبيه ومعانيها ال© Ôمل عليها حالة الf~يب وتتمات uلكوأحÇمها اإلفراديه والf~يبيه ومعانيها ال© Ôمل عليها حالة الf~يب وتتمات uلكوأحÇمها اإلفراديه والf~يبيه ومعانيها ال© Ôمل عليها حالة الf~يب وتتمات uلكوأحÇمها اإلفراديه والf~يبيه ومعانيها ال© Ôمل عليها حالة الf~يب وتتمات uلك
ا�فس1 علم يفهم به كتاب ا�فس1 علم يفهم به كتاب ا�فس1 علم يفهم به كتاب ا�فس1 علم يفهم به كتاب  : ر~s á كتابه الÈهان s علوم القرآن قال رÑه اهللار~s á كتابه الÈهان s علوم القرآن قال رÑه اهللار~s á كتابه الÈهان s علوم القرآن قال رÑه اهللار~s á كتابه الÈهان s علوم القرآن قال رÑه اهللاذكره اإلمام الزذكره اإلمام الزذكره اإلمام الزذكره اإلمام الزفقد  ا�عريف اآلخرا�عريف اآلخرا�عريف اآلخرا�عريف اآلخرأما •

وهذا بال شك تعريف وهذا بال شك تعريف وهذا بال شك تعريف وهذا بال شك تعريف ، اهللا جل وعال ا�ßل V نبيه �مد ص´ اهللا عليه وسلم وبيان معانيه واستخراج أحÇمه وِحَكمهاهللا جل وعال ا�ßل V نبيه �مد ص´ اهللا عليه وسلم وبيان معانيه واستخراج أحÇمه وِحَكمهاهللا جل وعال ا�ßل V نبيه �مد ص´ اهللا عليه وسلم وبيان معانيه واستخراج أحÇمه وِحَكمهاهللا جل وعال ا�ßل V نبيه �مد ص´ اهللا عليه وسلم وبيان معانيه واستخراج أحÇمه وِحَكمه
    ....âت½ موجزâت½ موجزâت½ موجزâت½ موجز

 ::::مع¹ ا�أويل s اللغه واإلصطالح مع¹ ا�أويل s اللغه واإلصطالح مع¹ ا�أويل s اللغه واإلصطالح مع¹ ا�أويل s اللغه واإلصطالح  �
ْولذ من مأخو:  ا�أويل s اللغةا�أويل s اللغةا�أويل s اللغةا�أويل s اللغة

َ
ْولاأل
َ
ْولاأل
َ
ْولاأل
َ
أّول الÐم تأويًال وتأوT  :رجع، ويقال :أييقال آل إØه أوال ومآًال  وهو الرجوع إ� األصلوهو الرجوع إ� األصلوهو الرجوع إ� األصلوهو الرجوع إ� األصل    األ

 .أى دبره وقّدره وفّ�ه
وهذا هو ما يعنيه اإلمام ابن جرير الطÈي رÑه اهللا s تفس1ه حz فهو تفس1 الÐم وبيان معناه فهو تفس1 الÐم وبيان معناه فهو تفس1 الÐم وبيان معناه فهو تفس1 الÐم وبيان معناه :  أما معناه s اإلصطالحأما معناه s اإلصطالحأما معناه s اإلصطالحأما معناه s اإلصطالح



            ))))))))  أولأولأولأولأولأولأولأولمستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى ( ( ( ( ( ( ( (                                                                                                                                         ))))))))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((((((((                                                                                                                                                              مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1                            

- § - 

 

تأويل قوT تعا�، أو تأويل، اختلف أهل ا�أويل، ثم يقول قال ابن عباس قال ابن مسعود قال كذا و~ذا إ�  القول s: يقول
فا�قصود با�أويل عند ابن جرير الطÈي رÑه اهللا أى بمع¹ ا�فس1 وهذا هو مع¹ ا�أويل عند السلف رÑهم اهللا فا�قصود با�أويل عند ابن جرير الطÈي رÑه اهللا أى بمع¹ ا�فس1 وهذا هو مع¹ ا�أويل عند السلف رÑهم اهللا فا�قصود با�أويل عند ابن جرير الطÈي رÑه اهللا أى بمع¹ ا�فس1 وهذا هو مع¹ ا�أويل عند السلف رÑهم اهللا فا�قصود با�أويل عند ابن جرير الطÈي رÑه اهللا أى بمع¹ ا�فس1 وهذا هو مع¹ ا�أويل عند السلف رÑهم اهللا آخره 
 .تعا�تعا�تعا�تعا�

ولكن هذا غ1 ولكن هذا غ1 ولكن هذا غ1 ولكن هذا غ1 اللفظ عن ا�ع¹ الراجح إ� ا�ع¹ ا�رجوح Øåل يقfن به، اللفظ عن ا�ع¹ الراجح إ� ا�ع¹ ا�رجوح Øåل يقfن به، اللفظ عن ا�ع¹ الراجح إ� ا�ع¹ ا�رجوح Øåل يقfن به، اللفظ عن ا�ع¹ الراجح إ� ا�ع¹ ا�رجوح Øåل يقfن به، أما ا�أويل s عرف ا�تأخرين فهو �ف أما ا�أويل s عرف ا�تأخرين فهو �ف أما ا�أويل s عرف ا�تأخرين فهو �ف أما ا�أويل s عرف ا�تأخرين فهو �ف 
فإن أهل ا�ذاهب ا>اطلة واالæاهات ا�نحرفة أولوا كث1اً من صفات اهللا سبحانه وتعا� V غ1 وجهها الصحيح  صحيحصحيحصحيحصحيح

ال، ا�قصود ا�واب، وأيضاً صفة اØد هللا : نفيقولو" ويبè وجه ربك"فمثًال ال يثبتون أن هللا وجها لقول اهللا سبحانه وتعا� 
فهم يأوالنها بالقدرة أو ا\عمة، وهذا بال شك تأويل باطل غ1 " بل يداه مبسوطتان"تبارك وتعا� حz يقول سبحانه وتعا� 

 صحيح، 
  ::::أنواع ا�أويلأنواع ا�أويلأنواع ا�أويلأنواع ا�أويل �

 :أن ا�أويل V ثالث أوجهأن ا�أويل V ثالث أوجهأن ا�أويل V ثالث أوجهأن ا�أويل V ثالث أوجه    _رÑه اهللا تعا�رÑه اهللا تعا�رÑه اهللا تعا�رÑه اهللا تعا�_ذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية ذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية ذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية ذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية 
¨ن  كث1 من السلف ومنهم اإلمام ابن جرير الطÈي رÑه اهللا تعا�كث1 من السلف ومنهم اإلمام ابن جرير الطÈي رÑه اهللا تعا�كث1 من السلف ومنهم اإلمام ابن جرير الطÈي رÑه اهللا تعا�كث1 من السلف ومنهم اإلمام ابن جرير الطÈي رÑه اهللا تعا�وهذا قد سلكه  بمع¹ ا�فس1 و«يضاح ا�ع¹بمع¹ ا�فس1 و«يضاح ا�ع¹بمع¹ ا�فس1 و«يضاح ا�ع¹بمع¹ ا�فس1 و«يضاح ا�ع¹ ::::األولاألولاألولاألول    �

 قال أهل ا�أويل، ثم يذكر ا�فصيل بعد ذلك، : ، القول s تأويل قوT تعا� أو يقول:يقول
�    Æا�اÆا�اÆا�اÆء وحقيقته :ا�اáء وحقيقتهأن يراد به ماهية الáء وحقيقتهأن يراد به ماهية الáء وحقيقتهأن يراد به ماهية الáتعا� أن يراد به ماهية ال Tِويلُهُ َهْل َفنْظُ َهْل َفنْظُ َهْل َفنْظُ َهْل َفنْظُ {: كقو

ْ
Ûِ تَأ

ْ
ِويلَُه يَْوَم يَأ

ْ
ِويلُهُ ُروَن إِال� تَأ

ْ
Ûِ تَأ

ْ
ِويلَُه يَْوَم يَأ

ْ
ِويلُهُ ُروَن إِال� تَأ

ْ
Ûِ تَأ

ْ
ِويلَُه يَْوَم يَأ

ْ
ِويلُهُ ُروَن إِال� تَأ

ْ
Ûِ تَأ

ْ
ِويلَُه يَْوَم يَأ

ْ
 يوم حقيقته والواقعيوم حقيقته والواقعيوم حقيقته والواقعيوم حقيقته والواقعيعÜ يعÜ يعÜ يعÜ     }}}}    ُروَن إِال� تَأ

أن يقول استغفر اهللا أن يقول استغفر اهللا أن يقول استغفر اهللا أن يقول استغفر اهللا     s آخر حياته يكsb آخر حياته يكsb آخر حياته يكsb آخر حياته يك����b¨ن رسول اهللا ¨ن رسول اهللا ¨ن رسول اهللا ¨ن رسول اهللا (:رë اهللا عنه قالت  ?ئشةوàو ذلك ومنه أيضاً حديث 
فََسب�ْح Ìَِْمِد َرب�َك فََسب�ْح Ìَِْمِد َرب�َك فََسب�ْح Ìَِْمِد َرب�َك فََسب�ْح Ìَِْمِد َرب�َك  { م قول اهللا تعا�م قول اهللا تعا�م قول اهللا تعا�م قول اهللا تعا�أنه ¨ن يطبق ويلìأنه ¨ن يطبق ويلìأنه ¨ن يطبق ويلìأنه ¨ن يطبق ويلì    ::::أيأيأيأي¨ن يتأول القرآن ¨ن يتأول القرآن ¨ن يتأول القرآن ¨ن يتأول القرآن  : (ثم قالت رë اهللا عنه) وأتوب إØهوأتوب إØهوأتوب إØهوأتوب إØه

َن تَو�ابًا َ̈ َن تَو�ابًاَواْستَْغِفْرهُ إِن�ُه  َ̈ َن تَو�ابًاَواْستَْغِفْرهُ إِن�ُه  َ̈ َن تَو�ابًاَواْستَْغِفْرهُ إِن�ُه  َ̈  )} َواْستَْغِفْرهُ إِن�ُه 
مذهب باطل مذهب باطل مذهب باطل مذهب باطل وهذا كما قلت  �ف اللفظ عن ا�ع¹ الراجح إ� ا�ع¹ ا�رجوح Øåل يقfن به عند صاحبه�ف اللفظ عن ا�ع¹ الراجح إ� ا�ع¹ ا�رجوح Øåل يقfن به عند صاحبه�ف اللفظ عن ا�ع¹ الراجح إ� ا�ع¹ ا�رجوح Øåل يقfن به عند صاحبه�ف اللفظ عن ا�ع¹ الراجح إ� ا�ع¹ ا�رجوح Øåل يقfن به عند صاحبه: ا�الثا�الثا�الثا�الث    �

 أن Úمل عليه íم اهللا سبحانه وتعا�،  ومذهب سيئ ال يصحومذهب سيئ ال يصحومذهب سيئ ال يصحومذهب سيئ ال يصح

 : : : : z ا�فس1 وا�أويلz ا�فس1 وا�أويلz ا�فس1 وا�أويلz ا�فس1 وا�أويلالفرق بالفرق بالفرق بالفرق ب �
فيما يرتبط با�فس1 أو فيما يرتبط با�أويل هناك مذاهب وأقوال s الفرق بz  سواءً بعد ا\ظر إ� ا�عريفات السابقة 

 :ا�فس1 وا�أويل وقد ïعت شيئاً من ذلك منها
فا�فس1 فا�فس1 فا�فس1 فا�فس1  ����ن جرير الطÈي رÑه اهللا تعان جرير الطÈي رÑه اهللا تعان جرير الطÈي رÑه اهللا تعان جرير الطÈي رÑه اهللا تعاهو تفس1 الÐم وبيان معناه، كما هو صنيع اإلمام ابهو تفس1 الÐم وبيان معناه، كما هو صنيع اإلمام ابهو تفس1 الÐم وبيان معناه، كما هو صنيع اإلمام ابهو تفس1 الÐم وبيان معناه، كما هو صنيع اإلمام ابإذا قيل إن ا�أويل  :أوالً أوالً أوالً أوالً     •

، إذا قلنا أن ا�أويل بمع¹ ا�فس1 واإليضاح وا�فس1 هذا هو معناه s األصل وا�أويل متقاربان أو مfادفان s ا�ع¹وا�أويل متقاربان أو مfادفان s ا�ع¹وا�أويل متقاربان أو مfادفان s ا�ع¹وا�أويل متقاربان أو مfادفان s ا�ع¹
فرق بz وهذا كما قلت V اصطالح السلف رÑهم اهللا فهذا ا�ع¹ ا�راد عندهم ال  فا�فس1 وا�أويل ال فرق بينهما،فا�فس1 وا�أويل ال فرق بينهما،فا�فس1 وا�أويل ال فرق بينهما،فا�فس1 وا�أويل ال فرق بينهما،

ð\هذا ا�ع¹ ومنه أيضاً دعوة ا V أويل�فس1 وا�اهللا عنهما _البن عباس_ص´ اهللا عليه وسلم  _ا Äاألمة  _ر Èح
وقد استجاب اهللا سبحانه  تفسí 1م اهللا جل وعال وبيان معناهتفسí 1م اهللا جل وعال وبيان معناهتفسí 1م اهللا جل وعال وبيان معناهتفسí 1م اهللا جل وعال وبيان معناه    ::::أيأيأيأي) اñ فقه s اåين وعلمه ا�أويلاñ فقه s اåين وعلمه ا�أويلاñ فقه s اåين وعلمه ا�أويلاñ فقه s اåين وعلمه ا�أويل(وترïان القرآن 

 ص´ اهللا عليه وسلم البن عباس فÇن إمام الصحابة s ا�فس1 وبيان معاí Æم اهللا تبارك وتعا�، وتعا� دعوة نبينا �مد 

هو نفس ا�راد بالÐم وهذا يعÜ ذات الشئ وحقيقته فبهذا ال شك سيكون هناك فرق بz هو نفس ا�راد بالÐم وهذا يعÜ ذات الشئ وحقيقته فبهذا ال شك سيكون هناك فرق بz هو نفس ا�راد بالÐم وهذا يعÜ ذات الشئ وحقيقته فبهذا ال شك سيكون هناك فرق بz هو نفس ا�راد بالÐم وهذا يعÜ ذات الشئ وحقيقته فبهذا ال شك سيكون هناك فرق بz إذا قيل أن ا�أويل  ::::ثانياً ثانياً ثانياً ثانياً     •
لب نفس ا�طلوب وتأويل اÈm نفس الشئ ا�خÈ عنه، لب نفس ا�طلوب وتأويل اÈm نفس الشئ ا�خÈ عنه، لب نفس ا�طلوب وتأويل اÈm نفس الشئ ا�خÈ عنه، لب نفس ا�طلوب وتأويل اÈm نفس الشئ ا�خÈ عنه، سيكون نفس ا�طلوب تأويل الطسيكون نفس ا�طلوب تأويل الطسيكون نفس ا�طلوب تأويل الطسيكون نفس ا�طلوب تأويل الطفا�أويل  ا�أويل وا�فس1ا�أويل وا�فس1ا�أويل وا�فس1ا�أويل وا�فس1

فتأويل هذا  طلعت الشمسطلعت الشمسطلعت الشمسطلعت الشمسفا�فس1 هو ºح و«يضاح الÐم أما ا�أويل فهو نفس األمور ا�وجودة s اmارج فلو قلنا مثًال 
ويبz  حهو نفس طلوعها فتأويل طلوع الشمس أنها خرجت وبانت وظهرت للناس أما إذا قلنا ا�فس1 فال بد أن ي(
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 كيف طلعت وما فائدتها وما إ� غ1 ذلك، 

ما وقع مبيناً s كتاب اهللا جل وعال أو معيناً s صحيح سنة الرسول ص´ اهللا عليه وسلم ألن معناه ما وقع مبيناً s كتاب اهللا جل وعال أو معيناً s صحيح سنة الرسول ص´ اهللا عليه وسلم ألن معناه ما وقع مبيناً s كتاب اهللا جل وعال أو معيناً s صحيح سنة الرسول ص´ اهللا عليه وسلم ألن معناه ما وقع مبيناً s كتاب اهللا جل وعال أو معيناً s صحيح سنة الرسول ص´ اهللا عليه وسلم ألن معناه قيل أن ا�فس1     ::::ثا�اً ثا�اً ثا�اً ثا�اً     •
نبطه العلماء فهو نبطه العلماء فهو نبطه العلماء فهو نبطه العلماء فهو فهو ما استفهو ما استفهو ما استفهو ما استهذا هو مع¹ ا�فس1 ألنه مأخوذ من الظهور وا>يان والوضوح أما ا�أويل  قد ظهر وو ضحقد ظهر وو ضحقد ظهر وو ضحقد ظهر وو ضح

أو من  _عز وجل _فهذا يسó ا�أويل الشئ الواضح الظاهر اuي فيه بيان من كتاب اهللا Úتاج إ� نظر وتأمل واستنباطÚتاج إ� نظر وتأمل واستنباطÚتاج إ� نظر وتأمل واستنباطÚتاج إ� نظر وتأمل واستنباط
اَط الُْمْستَِقيَم { _تبارك وتعا�_فهذا تفس1 واضح، مثل قول اهللا _ص´ اهللا عليه وسلم _سنة رسول اهللا  َ اَط الُْمْستَِقيَم اْهِدنَا ال½� َ اَط الُْمْستَِقيَم اْهِدنَا ال½� َ اَط الُْمْستَِقيَم اْهِدنَا ال½� َ ) ) ) ) ³³³³((((اْهِدنَا ال½�

 ِ �uاَط ا َ�ِ ِ �uاَط ا َ�ِ ِ �uاَط ا َ�ِ ِ �uاَط ا ْغَعْمَت َعلَيِْهْم ِ�َ
َ
ْغَعْمَت َعلَيِْهْم يَن أ
َ
ْغَعْمَت َعلَيِْهْم يَن أ
َ
ْغَعْمَت َعلَيِْهْم يَن أ
َ
 جاء تفس1 ا�نعم عليهم s سورة النساء }يَن أ

يِقzَ  {قال تعا�  د� ْغَعَم اهللا�ُ َعلَيِْهْم ِمَن ا\�ِبي�zَ َوالص�
َ
يَن أ ِ

�uَِك َمَع اôَو
ُ
يِقzَ َوَمْن يُِطِع اهللا�َ َوالر�ُسوَل فَأ د� ْغَعَم اهللا�ُ َعلَيِْهْم ِمَن ا\�ِبي�zَ َوالص�

َ
يَن أ ِ

�uَِك َمَع اôَو
ُ
يِقzَ َوَمْن يُِطِع اهللا�َ َوالر�ُسوَل فَأ د� ْغَعَم اهللا�ُ َعلَيِْهْم ِمَن ا\�ِبي�zَ َوالص�

َ
يَن أ ِ

�uَِك َمَع اôَو
ُ
يِقzَ َوَمْن يُِطِع اهللا�َ َوالر�ُسوَل فَأ د� ْغَعَم اهللا�ُ َعلَيِْهْم ِمَن ا\�ِبي�zَ َوالص�

َ
يَن أ ِ

�uَِك َمَع اôَو
ُ
اِ¶zَِ وََحُسَن     َوَمْن يُِطِع اهللا�َ َوالر�ُسوَل فَأ َهَداِء َوالص� اِ¶zَِ وََحُسَن َوالش¥ َهَداِء َوالص� اِ¶zَِ وََحُسَن َوالش¥ َهَداِء َوالص� اِ¶zَِ وََحُسَن َوالش¥ َهَداِء َوالص� َوالش¥

وôََِك 
ُ
وôََِك أ
ُ
وôََِك أ
ُ
وôََِك أ
ُ
فلو فرضاً ُروي  السنةفا�نعم عليهم هم اuين أطاعوا اهللا وأطاعوا الرسول ص´ اهللا عليه وسلم، أو ما جاء s }    َرِفيًقاَرِفيًقاَرِفيًقاَرِفيًقا    أ

ما يف� آية فهذا أمر قاطع منتõ وهذا حقيقة يعتÈ هو ا�فس1 الواضح ا>z مثل _ص´ اهللا عليه وسلم  _عن رسول اهللا
ð\تبارك تعا� _ص´ اهللا عليه وسلم  _أن ا Tقو s ةٍ  {ف� القوة وا لَُهْم َما اْستََطْعتُْم ِمْن قُو� ِعد¥

َ
ةٍ َوأ وا لَُهْم َما اْستََطْعتُْم ِمْن قُو� ِعد¥
َ
ةٍ َوأ وا لَُهْم َما اْستََطْعتُْم ِمْن قُو� ِعد¥
َ
ةٍ َوأ وا لَُهْم َما اْستََطْعتُْم ِمْن قُو� ِعد¥
َ
قال عليه الصالة  } َوأ

ص´ اهللا عليه  _فهنا ف� رسول اهللا )أال إن القوة الرö أال إن القوة الرö أال إن القوة الرöأال إن القوة الرö أال إن القوة الرö أال إن القوة الرöأال إن القوة الرö أال إن القوة الرö أال إن القوة الرöأال إن القوة الرö أال إن القوة الرö أال إن القوة الرö ( والسالم وهو V أعواد منÈه
سأل رسول اهللا ص´ اهللا عليه وسلم عن  (ا¶ديث اآلخر الصحيح أن ع÷ رë اهللا عنهالقوة بأنها الرö، أيضاً s  _وسلم

هذا هو ا�فسV 1 هذا القول _ص´ اهللا عليه وسلم _، فال íم بعد íم الرسول ) هو يوم ا\حرهو يوم ا\حرهو يوم ا\حرهو يوم ا\حر : (يوم ا¶ج األكÈ فقال
 . صحيح سنة الرسول ص´ اهللا عليه وسلمما وقع مبيناً s كتاب اهللا تبارك وتعا� أو معينا s: تفس1تفس1تفس1تفس1ا�الث 

: وuلك قال بعضهموuلك قال بعضهموuلك قال بعضهموuلك قال بعضهمما استنبطه العلماء من اآلية يسó تأويًال  أيفيدخل فيه االستنباط واالستدالل وàو ذلك  ا�أويلا�أويلا�أويلا�أويلأما 
اء اهللا واåراية ا�فس1 يتعلق بالروايات وا�أثور كما سيأتينا إن ش أيما يتعلق باåراية  وا�أويلوا�أويلوا�أويلوا�أويليتعلق بالرواية  ما ا�فس1ا�فس1ا�فس1ا�فس1

    يعÜ االستنباط والفهم واالستدالل يسó تأويًال، 
أن ا�فس1 أكb ما يستعمل s األلفاظ وا�فردات أى يهتم بألفاظ اآلية ومفردات اآلية أما ا�أويل أكb ما يستعمل : : : : رابعاً رابعاً رابعاً رابعاً     •

 ø مل، وا¶قيقة أن هذه األقوال األربعة إن ¨نùوا Æا�عا sشك أن فيها من ترجي s القول األولالقول األولالقول األولالقول األولح أو وقفة تأمل فيها فال 
 إذا قلنا أن ا�أويل هو ا�فس1 فال فرق فا�فس1 وا�أويل íهما معناهما اإليضاح وا>يان و«ظهار ا�ع¹ وàو ذلك، 

عز وجل أو s سنة أن ا�فس1 هو ما جاء مبيناً s كتاب اهللا أما إذا قلنا أن بينهما فرقاً فلعل القول ا�الث هو األقرب أما إذا قلنا أن بينهما فرقاً فلعل القول ا�الث هو األقرب أما إذا قلنا أن بينهما فرقاً فلعل القول ا�الث هو األقرب أما إذا قلنا أن بينهما فرقاً فلعل القول ا�الث هو األقرب 
رسوT ص´ اهللا عليه وسلم وأيضاً يضاف إ� ذلك ما روي عن الصحابة وا�ابعz، وا�أويل ما اجتهد فيه ا�ف� 

 .باالستنباط وا\ظر وغ1 ذلك
    ::::ºف علم ا�فس1 وأهميتهºف علم ا�فس1 وأهميتهºف علم ا�فس1 وأهميتهºف علم ا�فس1 وأهميته �

م íم اهللا عز وجل طريق هذه قاعدة دائما يذكرونها وال شك أن أºف الÐ العلماء يقولون العلم ي(ف ب(ف ا�علومالعلماء يقولون العلم ي(ف ب(ف ا�علومالعلماء يقولون العلم ي(ف ب(ف ا�علومالعلماء يقولون العلم ي(ف ب(ف ا�علوم
فارتباط ا�فس1  } َهَذا بََالٌغ لِلن�اِس َهَذا بََالٌغ لِلن�اِس َهَذا بََالٌغ لِلن�اِس َهَذا بََالٌغ لِلن�اِس  {السعادة واúداية والفالح �ن تمسك به و�ن سار V نهجه يقول اهللا تبارك وتعا�

بكالم اهللا عز وجل هو اuي جعله من أºف العلوم ومن أزýها ومن أوالها أهمية وأنه ينبü أن ت½ف T األوقات وأن 
 "اإلتقان s علوم القرآن"ذكرها s كتابه  *مات ل*مات ل*مات ل*مات لإلإلإلإلمام السيوþ رÑه اهللا تعا�مام السيوþ رÑه اهللا تعا�مام السيوþ رÑه اهللا تعا�مام السيوþ رÑه اهللا تعا�به العناية ا>الغة وأذكر s هذا ا�قام  تÜيع

ا�فس1 من أجل علوم ال(يعة وأرفعها قدراً وهو أºف العلوم موضو?ً "حول ºف هذا ا�وضوع يقول رÑه اهللا تعا� 
ه íم اهللا تعا� أما الغرض منه فهو االعتصام بالعروة الوثè والوصول إ� السعادة وغرضاً وحاجة إØه، ألن موضوع

موافقاً لل(ع وموافقته تتوقف V العلم  ا¶قيقية ثم اشتدت ا¶اجة إØه ألن X كمال ديÜ أو دنيوي ال بد أن يكون
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 ".بكتاب اهللا عز وجل
 نعمة اهللا تعا� بإنزال القرآن الكريم نعمة اهللا تعا� بإنزال القرآن الكريم نعمة اهللا تعا� بإنزال القرآن الكريم نعمة اهللا تعا� بإنزال القرآن الكريم  �

لََقْد َمن� لََقْد َمن� لََقْد َمن� لََقْد َمن�  {نه وتعا� أنعم علينا نعمة عظيمة بإنزال القرآن الكريم فهو ا\عمة وهو الفضل كما قال تبارك وتعا� اهللا سبحا
ْغُفِسِهْم َفتْلُو َعلَيِْهْم آَيَاتِه

َ
 الُْمْؤِمنzَِ إِْذ َنَعَث ِفيِهْم رَُسوًال ِمْن أ

َVَ ُْغُفِسِهْم َفتْلُو َعلَيِْهْم آَيَاتِهاهللا�
َ
 الُْمْؤِمنzَِ إِْذ َنَعَث ِفيِهْم رَُسوًال ِمْن أ

َVَ ُْغُفِسِهْم َفتْلُو َعلَيِْهْم آَيَاتِهاهللا�
َ
 الُْمْؤِمنzَِ إِْذ َنَعَث ِفيِهْم رَُسوًال ِمْن أ

َVَ ُْغُفِسِهْم َفتْلُو َعلَيِْهْم آَيَاتِهاهللا�
َ
 الُْمْؤِمنzَِ إِْذ َنَعَث ِفيِهْم رَُسوًال ِمْن أ

َVَ ُِاهللا� تعا� وÎ فهذا القرآن هو منة وفضل من اهللا تبارك و } �
ا Ýََْمُعونَ {سورة يونس يقول اهللا تبارك وتعا�  ا Ýََْمُعونَ قُْل بَِفْضِل اهللا�ِ َوبِرÑََْتِِه فَبَِذلَِك فَلْيَْفرَُحوا ُهَو َخ1ٌْ ِمم� ا Ýََْمُعونَ قُْل بَِفْضِل اهللا�ِ َوبِرÑََْتِِه فَبَِذلَِك فَلْيَْفرَُحوا ُهَو َخ1ٌْ ِمم� ا Ýََْمُعونَ قُْل بَِفْضِل اهللا�ِ َوبِرÑََْتِِه فَبَِذلَِك فَلْيَْفرَُحوا ُهَو َخ1ٌْ ِمم� وفضل اهللا ورÑته هنا  } قُْل بَِفْضِل اهللا�ِ َوبِرÑََْتِِه فَبَِذلَِك فَلْيَْفرَُحوا ُهَو َخ1ٌْ ِمم�

يعدون غنائم أن عمر بن اmطاب رë اهللا عنه وقف مع عماT  "هو القرآن الكريم وقد روى ا¶افظ ابن كثs 1 تفس1ه
�ء بها إØه فتعب هو والعمال من كbة العد فقال أحدهم يا أم1ا�ؤمنz هذا فضل اهللا ورÑته فقال عمر رë اهللا عنه 

ُهَو ُهَو ُهَو ُهَو  _وTثم �ا جاء إ� ق _،    قُْل بَِفْضِل اهللا�ِ َوبِرÑََْتِِه فَبَِذلَِك فَلْيَْفرَُحواقُْل بَِفْضِل اهللا�ِ َوبِرÑََْتِِه فَبَِذلَِك فَلْيَْفرَُحواقُْل بَِفْضِل اهللا�ِ َوبِرÑََْتِِه فَبَِذلَِك فَلْيَْفرَُحواقُْل بَِفْضِل اهللا�ِ َوبِرÑََْتِِه فَبَِذلَِك فَلْيَْفرَُحوا{أخطأت، القرآن هو فضل اهللا ورÑته ثم قرأ هذه اآلية 
ا Ýََْمُعونَ  ا Ýََْمُعونَ َخ1ٌْ ِمم� ا Ýََْمُعونَ َخ1ٌْ ِمم� ا Ýََْمُعونَ َخ1ٌْ ِمم� فلنحمد اهللا تبارك وتعا� V هذه ا\عمة وV هذه ا�نة نعمة اإلسالم  "مأشار بأصبعه إ� الغنائ  } َخ1ٌْ ِمم�

 واإليمان وأن علمنا تبارك وتعا� القرآن، 
 ::::بالقرآن الكريم بالقرآن الكريم بالقرآن الكريم بالقرآن الكريم     العنايةالعنايةالعنايةالعنايةأوجه أوجه أوجه أوجه  �

اهللا بن حبيب السل� رÑه اهللا  الرÑن عبد إلمام اùليل أبو عبدأوجزها ا العناية بكتاب اهللا جل وعال العناية بكتاب اهللا جل وعال العناية بكتاب اهللا جل وعال العناية بكتاب اهللا جل وعال تتتتشمل أموراً كث1ةشمل أموراً كث1ةشمل أموراً كث1ةشمل أموراً كث1ة
Tقو s "ين ¨نوا يقرؤننا القرآن عثمان بن عفان وuاهللا بن مسعود  عبد حدثنا اëاهللا عنهما أنهم ¨نوا إذا تعلموا من  ر

والعمل، قالوا فتعلمنا القرآن  رسول اهللا ص´ اهللا عليه وسلم ع( آيات لم Ýاوزوهن ح� يتعلموا ما فيهن من العلم
 .والعلم والعمل ïيعاً 

دل هذا  :"قال الشيخ �مد بن صالح العثيمs z تعليقه V مقدمة شيخ اإلسالم بن تيمية s ا�فس1 �ا ذكر هذا األثر قال
 :"األثر V أن القرآن أنزل �الثة مقاصد Ýب العناية بها

 ، تالوة وحفظاً، تعلماً وتعليماً تالوة وحفظاً، تعلماً وتعليماً تالوة وحفظاً، تعلماً وتعليماً تالوة وحفظاً، تعلماً وتعليماً فتعلمنا القرآن يعÜ فتعلمنا القرآن يعÜ فتعلمنا القرآن يعÜ فتعلمنا القرآن يعÜ قالوا  أوالً أوالً أوالً أوالً     �

وغ1  فتعلمنا القرآن والعلم يعÜ الفقه بالقرآن الكريم فقه القرآن وتعلم أحÇمه وتدبر آياته ومعرفة تفس1هفتعلمنا القرآن والعلم يعÜ الفقه بالقرآن الكريم فقه القرآن وتعلم أحÇمه وتدبر آياته ومعرفة تفس1هفتعلمنا القرآن والعلم يعÜ الفقه بالقرآن الكريم فقه القرآن وتعلم أحÇمه وتدبر آياته ومعرفة تفس1هفتعلمنا القرآن والعلم يعÜ الفقه بالقرآن الكريم فقه القرآن وتعلم أحÇمه وتدبر آياته ومعرفة تفس1هقالوا  ::::ثانياً ثانياً ثانياً ثانياً     �
 ذلك من العلوم ا�رتبطة به، 

كما قال سبحانه  اده وا1m والفالحاده وا1m والفالحاده وا1m والفالحاده وا1m والفالحفتعلمنا القرآن والعلم والعمل العمل بكتاب اهللا جل وعال ففيه السعفتعلمنا القرآن والعلم والعمل العمل بكتاب اهللا جل وعال ففيه السعفتعلمنا القرآن والعلم والعمل العمل بكتاب اهللا جل وعال ففيه السعفتعلمنا القرآن والعلم والعمل العمل بكتاب اهللا جل وعال ففيه السعقالوا  ::::ثا�اً ثا�اً ثا�اً ثا�اً     �
ْن َفُقولُوا َسِمْعنَا وَ {

َ
َن قَْوَل الُْمْؤِمنzَِ إَِذا ُدُعوا إَِ� اهللا�ِ َورَُسوØِ ِTَِْحُكَم بَيْنَُهْم أ َ̈ ْن َفُقولُوا َسِمْعنَا وَ إِغ�َما 
َ
َن قَْوَل الُْمْؤِمنzَِ إَِذا ُدُعوا إَِ� اهللا�ِ َورَُسوØِ ِTَِْحُكَم بَيْنَُهْم أ َ̈ ْن َفُقولُوا َسِمْعنَا وَ إِغ�َما 
َ
َن قَْوَل الُْمْؤِمنzَِ إَِذا ُدُعوا إَِ� اهللا�ِ َورَُسوØِ ِTَِْحُكَم بَيْنَُهْم أ َ̈ ْن َفُقولُوا َسِمْعنَا وَ إِغ�َما 
َ
َن قَْوَل الُْمْؤِمنzَِ إَِذا ُدُعوا إَِ� اهللا�ِ َورَُسوØِ ِTَِْحُكَم بَيْنَُهْم أ َ̈ وôََِك ُهُم الُْمْفِلُحونَ إِغ�َما 

ُ
َطْعنَا َوأ

َ
وôََِك ُهُم الُْمْفِلُحونَ أ

ُ
َطْعنَا َوأ

َ
وôََِك ُهُم الُْمْفِلُحونَ أ

ُ
َطْعنَا َوأ

َ
وôََِك ُهُم الُْمْفِلُحونَ أ

ُ
َطْعنَا َوأ

َ
ويقول  } أ

يَن آََمنُوا اْستَ  {جل وعال  ِ
�uَها ا ف¥

َ
يَن آََمنُوا اْستَ يَا ك ِ

�uَها ا ف¥
َ
يَن آََمنُوا اْستَ يَا ك ِ

�uَها ا ف¥
َ
يَن آََمنُوا اْستَ يَا ك ِ

�uَها ا ف¥
َ
�ِ َولِلر�ُسوِل إَِذا َدَ?ُكْم لَِما Úُْيِيُكمْ يَا ك �ِ َولِلر�ُسوِل إَِذا َدَ?ُكْم لَِما Úُْيِيُكمْ ِجيبُوا ِهللا �ِ َولِلر�ُسوِل إَِذا َدَ?ُكْم لَِما Úُْيِيُكمْ ِجيبُوا ِهللا �ِ َولِلر�ُسوِل إَِذا َدَ?ُكْم لَِما Úُْيِيُكمْ ِجيبُوا ِهللا وال حياة وال سعادة وال فالح إال s  } ِجيبُوا ِهللا

قد روى أبو عبيد القاسم  )والقرآن حجة لك أو عليكوالقرآن حجة لك أو عليكوالقرآن حجة لك أو عليكوالقرآن حجة لك أو عليك(ا�مسك بكتاب اهللا جل وعال، وا\ð ص´ اهللا عليه وسلم يقول 
إن أخوف ما أخاف يوم  ":الصحابة s ا�فس1 والعلم بالقرآن قالبن سالم عن أ	 اåرداء رë اهللا عنه وهو من أئمة 

 ø آيه "القيامة أن يقال X ياعويمر واسمه عويمر بن مالك ياعويمر أعلمت أم جهلت فأقول ب´ واهللا علمت فال تزال
 ...."آخذة بفريضتها اآلمرة هل ائتمرت والزاجرة هل انزجرت

    
    
    
 



            ))))))))  أولأولأولأولأولأولأولأولمستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى ( ( ( ( ( ( ( (                                                                                                                                         ))))))))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((((((((                                                                                                                                                              مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1                            

- ¡ - 

 

 ))))QQQQ( ( ( ( ا¶لقة ا¶لقة ا¶لقة ا¶لقة 
    ....خ تدوين ا�فس1 وتعدد موضو?تهخ تدوين ا�فس1 وتعدد موضو?تهخ تدوين ا�فس1 وتعدد موضو?تهخ تدوين ا�فس1 وتعدد موضو?تهتاريتاريتاريتاري    ////        عنوان ا¶لقة عنوان ا¶لقة عنوان ا¶لقة عنوان ا¶لقة 
    ::::عنا� ا¶لقةعنا� ا¶لقةعنا� ا¶لقةعنا� ا¶لقة

 إرسال X رسول إنما يكون بلسان قومه .-

Q. القرآن s ا�وقف من ا�عرب 

 ا�فسs 1 عهد الرسول ص´ اهللا عليه وسلم ./

P. اهللا عنهم ëعهد الصحابه ر s 1فس�ا 

 ا�فسs 1 عهد ا�ابعz رÑهم اهللا .§

 ا�فسs 1 عصور ا�دوين .³

  بالعلوم األخرىتأثر ا�فس1 .²

¡. 
 ا�فس1 ا�وضو
 ::::إرسال X رسول إنما يكون بلسان قومهإرسال X رسول إنما يكون بلسان قومهإرسال X رسول إنما يكون بلسان قومهإرسال X رسول إنما يكون بلسان قومه �

جرت سنة اهللا سبحانه وتعا� أن يرسل X رسول بلسان قومه �تم âاطبتهم بما يفهمون وبما يعرفون بلسان أوôك األقوام 
رَْسلْنَا ِمْن رَُسوٍل إِال� بِِلَساِن قَْوِمِه Øُِبَ     {قال تعا� 

َ
رَْسلْنَا ِمْن رَُسوٍل إِال� بِِلَساِن قَْوِمِه Øُِبَ َوَما أ
َ
رَْسلْنَا ِمْن رَُسوٍل إِال� بِِلَساِن قَْوِمِه Øُِبَ َوَما أ
َ
رَْسلْنَا ِمْن رَُسوٍل إِال� بِِلَساِن قَْوِمِه Øُِبَ َوَما أ
َ
َ لَُهمْ َوَما أ �z ْلَُهم َ �z ْلَُهم َ �z ْلَُهم َ �z {  هذه s اهللا zا¶كمة من إرسال الرسول بلسان قومه  اآليةفيب

إلتمام ا>يان و«قامة ا¶جة عليهم، أرسل اهللا تبارك وتعا� من أوôك الرسل أفضلهم وخاتمهم نبينا �مد ص´ اهللا عليه 
 سبحانه وتعا� يعطي X نð معجزة من وسلم إ� قومه العرب وýنوا أهل فصاحة وبالغة فجاءهم بهذه ا�عجزة فإن اهللا

ا لََعل�ُكْم َيْعِقلُونَ ا لََعل�ُكْم َيْعِقلُونَ ا لََعل�ُكْم َيْعِقلُونَ ا لََعل�ُكْم َيْعِقلُونَ {:جنس ما برع وفذ وتف� فيه قومه، قال تعا�  نَْزْ\َاهُ قُْرآَنًا َعَربِي
َ
نَْزْ\َاهُ قُْرآَنًا َعَربِيإِن�ا أ
َ
نَْزْ\َاهُ قُْرآَنًا َعَربِيإِن�ا أ
َ
نَْزْ\َاهُ قُْرآَنًا َعَربِيإِن�ا أ
َ
يُل رَب� {: وقال تعا� }إِن�ا أ ِßَْ�َ يُل رَب� َو«ِن�ُه ِßَْ�َ يُل رَب� َو«ِن�ُه ِßَْ�َ يُل رَب� َو«ِن�ُه ِßَْ�َ َو«ِن�ُه

 zَالَْعالَِم zَالَْعالَِم zَالَْعالَِم zَالَْعالَِم))))----����QQQQ ( ( ( ( zُِم
َ
وُح اْأل ِمzُ نََزَل بِِه الر¥
َ
وُح اْأل ِمzُ نََزَل بِِه الر¥
َ
وُح اْأل ِمzُ نََزَل بِِه الر¥
َ
وُح اْأل  قَلْبِ ) ) ) ) ////����----((((نََزَل بِِه الر¥

َVَ ِقَلْب 
َVَ ِقَلْب 
َVَ ِقَلْب 
َVَ َُكوَن ِمَن الُْمنِْذِريَن�َُكوَن ِمَن الُْمنِْذِريَن َك ِ�َُكوَن ِمَن الُْمنِْذِريَن َك ِ�َُكوَن ِمَن الُْمنِْذِريَن َك ِ�َك ِ))))----����PPPP ( ( ( ( ٍzُِمب  ٍzُِمب  ٍzُِمب  ٍzُِمب �� ��Þِبِِلَساٍن َعَرÞِبِِلَساٍن َعَرÞِبِِلَساٍن َعَرÞِفألفاظ القرآن عربية } بِِلَساٍن َعَر

 .ووجوه معانيه واضحة بينة �ن فتح اهللا عليه وقرأ s علم ا�فس1 وýن عنده إ�ام بلغة العرب
 ا�وقف من ا�عرب s القرآن ا�وقف من ا�عرب s القرآن ا�وقف من ا�عرب s القرآن ا�وقف من ا�عرب s القرآن  �

أنه ال يوجد s القرآن íم أعج� ألن القرآن نزل بلسان عرÞ ال شك  اختلف العلماء أنه هل s القرآن íم أعجاختلف العلماء أنه هل s القرآن íم أعجاختلف العلماء أنه هل s القرآن íم أعجاختلف العلماء أنه هل s القرآن íم أعج�؟�؟�؟�؟
 للعلماء s ذلك مذاهب كث1ةللعلماء s ذلك مذاهب كث1ةللعلماء s ذلك مذاهب كث1ةللعلماء s ذلك مذاهب كث1ة لكن ما القول s بعض اللكن ما القول s بعض اللكن ما القول s بعض اللكن ما القول s بعض ال����مات ال© قيل أن أصوúا أعجميةمات ال© قيل أن أصوúا أعجميةمات ال© قيل أن أصوúا أعجميةمات ال© قيل أن أصوúا أعجمية؟؟؟؟مبz خالف من قال بذلك، 

أن s القرآن منهم من يقول أنه ليس s القرآن íم أعج� ا>تة وليس فيه *مات عربت، ومن العلماء من يقول بل 
أن  وهناك قول ثالثوهناك قول ثالثوهناك قول ثالثوهناك قول ثالثالقرآن استعملها العرب وأدخلوا عليها قواعدهم ونطقهم وغ1 ذلك،  *مات أعجمية عربت قبل نزول

 .، و«ال ما اØåل V أنها عند أوôك وليست عند العرباألخرىهذه ال�مات تعتÈ �ا توافقت فيه لغة العرب مع اللغات 
جعفر �مد بن جرير الطÈي رÑه اهللا فهو يري وهو رأى ا�حققz من أبو T إمام ا�ف�ين وهذا القول هو اuي انت½ 

  أهل العلم أيضاً أنها *مات اتفقت فيها ألفاظ العرب مع ألفاظ غ1هم من بعض أجناس األمم مثل قوT تعا�
ما اØåل أنها : ان ا¶بشة، فيقول من قال بالقول ا�الثضعفان من األجر بلس الكفالنالكفالنالكفالنالكفالن    قيل } ِمْن رÑََْتِهِ ِمْن رÑََْتِهِ ِمْن رÑََْتِهِ ِمْن رÑََْتِهِ     ْفلzَِْ ْفلzَِْ ْفلzَِْ ْفلzَِْ يُْؤتُِكْم كِ يُْؤتُِكْم كِ يُْؤتُِكْم كِ يُْؤتُِكْم كِ  {

فõ من ال�مات ال© توافقت فيها اللغات عند العرب وغ1هم و�هم نطقوا بهذه ال�مات، أيضاً s ؟ عربت من لغة ا¶بشة 
َجاَرةٍ ِمْن { قوT تعا� ِÌِ َجاَرةٍ ِمْن ِÌِ َجاَرةٍ ِمْن ِÌِ َجاَرةٍ ِمْن ِÌِ يٍل يٍل ِسج� يٍل ِسج� يٍل ِسج� اهللا وا�حققون من أهل العلم اuين قيل أنها فارسية وقد عربت، فيقول اإلمام الطÈي رÑه  }ِسج�
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يقولون بالقول ا�الث ما اØåل V ذلك نطق بها العرب ونطق بها أوôك V حد سواء، وهذا �ا توافقت فيه اللغات واهللا 
 .أعلم

لقلم ¨åرهم واåينار واåواء وا وقد ظهر أن بعض األلفاظ اتفقت فيها األلسن ا�ختلفة : "يقول الطÈي رÑه اهللا
والقرطاس فأي مرجح Ýعل اللفظ s اللغة بعينها ثم نقل إ� اللغة األخرى فليس أحد اùنسz أو� بأن يكون أصل ذلك 

، وا�سألة خالفية قديمة بz العلماء وأيضاً ال تزال اåراسات " ¨ن من عنده من اùنس، ومد
 ذلك يد
 شيئاً بال دØل
 عر�ب وا�ؤلفات فيه قديمة وحديثة، تتواصل s هذا العلم وهو علم ا�

 ::::ا�فسs 1 عهد الرسول ص´ اهللا عليه وسلم ا�فسs 1 عهد الرسول ص´ اهللا عليه وسلم ا�فسs 1 عهد الرسول ص´ اهللا عليه وسلم ا�فسs 1 عهد الرسول ص´ اهللا عليه وسلم  �
ا\ð ص´ اهللا عليه وسلم بz ألمته معاÆ القرآن وف�ه úم وقد اختلف هل ف� الرسول ص´ اهللا عليه وسلم القرآن 

ألمته وبz للصحابة رÄ اهللا عنهم ما أش� أنه ص´ اهللا عليه وسلم ما ف� القرآن ¨مًال و«نما بz  والصحيحوالصحيحوالصحيحوالصحيح¨مًال 
zنوع V ن تفس1ه ص´ اهللا عليه وسلمýعليهم، و:    

مثل ما تم ذكره s ا¶لقة السابقة أن ا\ð ص´ اهللا عليه وسلم ف� القوة ببعض  تفس1 ألفاظ ومفرداتتفس1 ألفاظ ومفرداتتفس1 ألفاظ ومفرداتتفس1 ألفاظ ومفردات ا\وع األولا\وع األولا\وع األولا\وع األول    �
عِ  {أنواعها أو بأºفها أال و^ الرö لقول اهللا عز وجل 

َ
عِ َوأ
َ
عِ َوأ
َ
عِ َوأ
َ
ةٍ َوأ وا لَُهْم َما اْستََطْعتُْم ِمْن قُو� ةٍ د¥ وا لَُهْم َما اْستََطْعتُْم ِمْن قُو� ةٍ د¥ وا لَُهْم َما اْستََطْعتُْم ِمْن قُو� ةٍ د¥ وا لَُهْم َما اْستََطْعتُْم ِمْن قُو� أال إن أال إن أال إن أال إن (قال ص´ اهللا عليه وسلم  } د¥

öأال إن القوة الر öأال إن القوة الر öالقوة الرöأال إن القوة الر öأال إن القوة الر öالقوة الرöأال إن القوة الر öأال إن القوة الر öالقوة الرöأال إن القوة الر öأال إن القوة الر ö؟ قال ص´ اهللا )القوة الر Èو�ا سئل الرسول ص´ اهللا عليه وسلم عن يوم ا¶ج األك ،
 عليه وسلم هو يوم ا\حر، 

فا\ð ص´ اهللا عليه وسلم بz \ا صفة الصالة ومواقيتها واستنبط العلماء بعد ذلك     اÆاÆاÆاÆفهو تفس1 ا�عفهو تفس1 ا�عفهو تفس1 ا�عفهو تفس1 ا�ع ا\وع ا�اÆا\وع ا�اÆا\وع ا�اÆا\وع ا�اÆأما  �
به وا¶ج و«� غ1 ذلك من األحÇم فالسنة موضحة  ا�رتبطةºوطها و~ذلك أنصبة الزýة وأحواúا وأيضاً الصيام وأحÇمه 

  :، واهللا سبحانه وتعا� يقوله اهللاه اهللاه اهللاه اهللاإلمام الشافاإلمام الشافاإلمام الشافاإلمام الشاف���� رÑ رÑ رÑ رÑوشارحة لÐم اهللا عز وجل كما روى s هذا عن 
ُرونَ { َل إØَِِْهْم َولََعل�ُهْم َفتََفك� َ لِلن�اِس َما نُز� �zَُب�ْكَر ِ �uَْك اØَِنَْزْ\َا إ

َ
ُرونَ َوأ َل إØَِِْهْم َولََعل�ُهْم َفتََفك� َ لِلن�اِس َما نُز� �zَُب�ْكَر ِ �uَْك اØَِنَْزْ\َا إ
َ
ُرونَ َوأ َل إØَِِْهْم َولََعل�ُهْم َفتََفك� َ لِلن�اِس َما نُز� �zَُب�ْكَر ِ �uَْك اØَِنَْزْ\َا إ
َ
ُرونَ َوأ َل إØَِِْهْم َولََعل�ُهْم َفتََفك� َ لِلن�اِس َما نُز� �zَُب�ْكَر ِ �uَْك اØَِنَْزْ\َا إ
َ
واهللا سبحانه وتعا� بعث نبيه ص´ اهللا عليه وسلم } َوأ

ú ألمته هذا القرآن الكريم وأوضحه zلكن كما قلت القول أنه ص´ اهللا عليه وسلم ف� لكن كما قلت القول أنه ص´ اهللا عليه وسلم ف� لكن كما قلت القول أنه ص´ اهللا عليه وسلم ف� لكن كما قلت القول أنه ص´ اهللا عليه وسلم ف� م مبلغاً وداعياً ومن ذلك أنه ب
    ....X آية وX آية وX آية وX آية و���� مفرده غ1 صحيح مفرده غ1 صحيح مفرده غ1 صحيح مفرده غ1 صحيح

 ا�فسs 1 عهد الصحابة رë اهللا عنهما�فسs 1 عهد الصحابة رë اهللا عنهما�فسs 1 عهد الصحابة رë اهللا عنهما�فسs 1 عهد الصحابة رë اهللا عنهم �

الصحابة رë اهللا عنهم نقلوا القرآن لألمة و�ا نقلوه úم تفس1 القرآن الكريم وýنوا أفهم ا\اس وأعلم ا\اس ألحÇمه 
إن القرآن نزل بلغة العرب وV  "م، ألنه نزل بلغتهم وقد قال ابن ختون s مقدمتهبعد رسول اهللا ص´ اهللا عليه وسل

أساØب بالغتهم فÇنوا *هم يفهمونه ويعلمون معانيه s مفرداته وتراكيبه، ولكن الصحابة يتفاوتون s العلم أيضاً فمنهم 
لقرآن كأسباب الßول وا\اسخ وا�نسوخ ومنهم من من ¨ن متبحراً s علم ا�فس1 ومنهم من ¨ن متبحراً s بعض علوم ا

، ا�هم أنهم ¨نوا s خ1 وV خ1 و«� خ1 رë اهللا "¨ن منشغًال برواية األحاديث عن رسول اهللا ص´ اهللا عليه وسلم
فضائل أنه عبيد القاسم بن سالم s ال عنهم، وuلك ¨ن يش� عليهم بعض ال�مات مثل عمر رÄ اهللا عنه روى عنه أبو

اااا{قرأ قول اهللا جل وعال   ب
َ
بَوفَاِكَهًة َوك
َ
بَوفَاِكَهًة َوك
َ
بَوفَاِكَهًة َوك
َ
 قد عرفناها فما األب؟ ثم رجع إ� نفسه فقال إن هذا úو ا��ف يا الفاكهةقال هذه  } َوفَاِكَهًة َوك

كنت ال : يقول "عمر، فعمر أش� عليه مع¹ األب وهذا ال يقلل من قدره رë اهللا عنه، أيضاً ابن عباس رë اهللا عنهما
رْضضضِض ِ ِ ِ {أدري ما مع¹ 

َ
َماَواِت َواْأل ْرفَاِطِر الس�
َ
َماَواِت َواْأل ْرفَاِطِر الس�
َ
َماَواِت َواْأل ْرفَاِطِر الس�
َ
َماَواِت َواْأل  _أنا ابتدأتها، أي_ح� أتاÆ أعرابيان nتصمان s ب� فقال أحدهما أنا فطرتها }فَاِطِر الس�

 ."ا�بتدئ اmالق سبحانه وتعا� أيفعرف ابن عباس أن مع¹ فاطر 
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    ::::والصحابة رë اهللا عنهم ¨نوا يعتمدون s تفس1هم V أمور كث1ة من أهمهاوالصحابة رë اهللا عنهم ¨نوا يعتمدون s تفس1هم V أمور كث1ة من أهمهاوالصحابة رë اهللا عنهم ¨نوا يعتمدون s تفس1هم V أمور كث1ة من أهمهاوالصحابة رë اهللا عنهم ¨نوا يعتمدون s تفس1هم V أمور كث1ة من أهمها
o     ًرآن الكريمرآن الكريمرآن الكريمرآن الكريمالقالقالقالق    ::::أوالً أوالً أوالً أوال  s ف ما يف� به القرآن وأحسنها طريقةºفقد ¨نوا يف�ون القرآن بالقرآن فهو أعظم وأ

 :فأين اuي يت´ علينا؟ جاء s قوT تعا�" أحلت لكم بهيمة األنعام إال ما يت´ عليكم"ا�فس1 مثل قوT تعا� 
ُم َوَ¶ُْم ا {  �åَمْت َعلَيُْكُم الَْميْتَُة َوا ُم َوَ¶ُْم اُحر� �åَمْت َعلَيُْكُم الَْميْتَُة َوا ُم َوَ¶ُْم اُحر� �åَمْت َعلَيُْكُم الَْميْتَُة َوا ُم َوَ¶ُْم اُحر� �åَمْت َعلَيُْكُم الَْميْتَُة َوا  ُحر�

َ
ِهل� لَِغ1ِْ اهللا�ِ بِِه َوالُْمنَْخنَِقُة َوالَْمْوقُوَذةُ َوالُْمfََد�يَُة َوا\�ِطيَحُة َوَما أ

ُ
يِر َوَما أ ِßِْ

ْ
m 

َ
ِهل� لَِغ1ِْ اهللا�ِ بِِه َوالُْمنَْخنَِقُة َوالَْمْوقُوَذةُ َوالُْمfََد�يَُة َوا\�ِطيَحُة َوَما أ

ُ
يِر َوَما أ ِßِْ

ْ
m 

َ
ِهل� لَِغ1ِْ اهللا�ِ بِِه َوالُْمنَْخنَِقُة َوالَْمْوقُوَذةُ َوالُْمfََد�يَُة َوا\�ِطيَحُة َوَما أ

ُ
يِر َوَما أ ِßِْ

ْ
m 

َ
ِهل� لَِغ1ِْ اهللا�ِ بِِه َوالُْمنَْخنَِقُة َوالَْمْوقُوَذةُ َوالُْمfََد�يَُة َوا\�ِطيَحُة َوَما أ

ُ
يِر َوَما أ ِßِْ

ْ
m بُُع بُُع َكَل الس� بُُع َكَل الس� بُُع َكَل الس� َكَل الس�

يْتُمْ  يْتُمْ إِال� َما َذك� يْتُمْ إِال� َما َذك� يْتُمْ إِال� َما َذك�  فهذه اآلية ف�ت تلك اآلية ال© أش1 فيها أن هناك مستث¹ سيأÛ إال ما يت´ عليكم} إِال� َما َذك�
o     ًن¨ن¨ن¨ن    ::::ثانياً ثانياً ثانياً ثانيا¨ V وا يعتمدون V وا يعتمدون V وا يعتمدون V فقد سألوا رسو\ا ص´ اهللا عليه وسلم عما أش�  ما روى عن رسول اهللا ص´ اهللا عليه وسلمما روى عن رسول اهللا ص´ اهللا عليه وسلمما روى عن رسول اهللا ص´ اهللا عليه وسلمما روى عن رسول اهللا ص´ اهللا عليه وسلموا يعتمدون

 "عليهم وýن ص´ اهللا عليه وسلم ¨ن يبz ويوضح ما أش� V الصحابة رë اهللا عنهم ومن أوضح األدلة V ذلك ما
يَن آََمنُوا َولَْم يَلِْبُسوا إِيَماَغُهْم بُِظلْمٍ  {ية روى عن ابن مسعود رë اهللا عنه قال �ا نزلت هذه اآل ِ

�uيَن آََمنُوا َولَْم يَلِْبُسوا إِيَماَغُهْم بُِظلْمٍ ا ِ
�uيَن آََمنُوا َولَْم يَلِْبُسوا إِيَماَغُهْم بُِظلْمٍ ا ِ
�uيَن آََمنُوا َولَْم يَلِْبُسوا إِيَماَغُهْم بُِظلْمٍ ا ِ
�uا\اس } ا V شق ذلك

 s فقالوا يارسول اهللا وأينا ال يظلم نفسه، فذهب ذهنهم إ� أنه الظلم العام ف�نا يظلم نفسه ويظلم اآلخرين وقد يقع ويزل
إِن� إِن� إِن� إِن�  {{{{    ي تعنون ألم ي تعنون ألم ي تعنون ألم ي تعنون ألم تتتتسمعوا ماقال العبد الصالح يعÜ لقمانسمعوا ماقال العبد الصالح يعÜ لقمانسمعوا ماقال العبد الصالح يعÜ لقمانسمعوا ماقال العبد الصالح يعÜ لقمانإنه ليس اuإنه ليس اuإنه ليس اuإنه ليس اu(::::====ص´ اهللا عليه وسلمص´ اهللا عليه وسلمص´ اهللا عليه وسلمص´ اهللا عليه وسلم    ----فقالفقالفقالفقالالظلم صغ1ه و~ب1ه، 

َْك لَُظلٌْم َعِظيمٌ  َْك لَُظلٌْم َعِظيمٌ ال(� َْك لَُظلٌْم َعِظيمٌ ال(� َْك لَُظلٌْم َعِظيمٌ ال(� الظلم هنا بأنه  - ص´ اهللا عليه وسلم -، رواه الشيخان واإلمام أÑد، فف� الرسول )إنما هو ال(كإنما هو ال(كإنما هو ال(كإنما هو ال(ك    }}}}    ال(�
 ال(ك، 

o     ًاهللا عنهم أعلم هذه األمة وأقله الفهم واالجتهادالفهم واالجتهادالفهم واالجتهادالفهم واالجتهاد    ::::ثا�اً ثا�اً ثا�اً ثا�ا ëدوا فقد ¨نوا رÝ ا تكلفاً وأدقها استنباطاً وفهماً فإذا لم
تفس1ا s كتاب اهللا عز وجل أو s سنة الرسول ص´ اهللا عليه وسلم استنبطوا بما أوتوا من األدوات وأعظمها ا�عرفة بلغة 

دون s هذا العرب وقربهم من رسول اهللا ص´ اهللا عليه وسلم وحضورهم أسباب ا�ßيل وàو ذلك، وهم ا�وفقون ا�سد
 .ا>اب وغ1ه

áع كث1 ونقلت األمة عنهم الï اهللا عنهم ëفس1 من الصحابة ر�ا s الكث1 وال يزال علمهم ينتقل جيًال بعد  ءاشتهر
بكر وعمر وعثمان وع÷ وأيضاً ابن مسعود وابن عباس وأبكر وعمر وعثمان وع÷ وأيضاً ابن مسعود وابن عباس وأبكر وعمر وعثمان وع÷ وأيضاً ابن مسعود وابن عباس وأبكر وعمر وعثمان وع÷ وأيضاً ابن مسعود وابن عباس وأ				 بن كعب  بن كعب  بن كعب  بن كعب     أبوأبوأبوأبوجيل، فا�شتهر منهم اmلفاء األربعة الراشدون 

�        وزيد بن ثابتوزيد بن ثابتوزيد بن ثابتوزيد بن ثابت���رë - و?ئشةو?ئشةو?ئشةو?ئشةوعبد اهللا بن الزب1 وأنس بن مالك وعبد اهللا بن عمر وجابر بن عبد اهللا وعبد اهللا بن الزب1 وأنس بن مالك وعبد اهللا بن عمر وجابر بن عبد اهللا وعبد اهللا بن الزب1 وأنس بن مالك وعبد اهللا بن عمر وجابر بن عبد اهللا وعبد اهللا بن الزب1 وأنس بن مالك وعبد اهللا بن عمر وجابر بن عبد اهللا     األشعرياألشعرياألشعرياألشعريوأبو مووأبو مووأبو مووأبو مو
 أïعz وهم يتفاوتون s ذلك قلة و~bة وأيضاً s الرواية عنهم صحة وضعفاً، -اهللا عنهم 

 وهو مذهب ïهور العلماء T حكم وهذا ا�فس1 ا�روي عن الصحابة T قيمته وT مÇنته وال شك أن تفس1 الصحا	
ا�رفوع إذا ¨ن �ا يرجع إ� أسباب الßول وما ليس للرأي فيه �ال، إذا ¨ن سبب نزول مثًال يقول نزلت اآلية s كذا و~ذا 

ألنهم شاهدوا ا�ßيل وح¾وا مع رسول اهللا ص´ اهللا عليه وسلم،  ا�رفوعحصل كذا و~ذا فßلت اآلية، هذا T حكم 
 .يضاً إذا لم يكن للرأي فيه �ال فقوúم مقدم V غ1هم s تفس1 اآليةأ

V الصحا	 s ا�فس1 بعض أهل العلم يقول Ýب األخذ به، وهذا هو ا¶ق أن يؤخذ با�وقوف V الصحا	  أما ا�وقوف
اختلف ا�روي عن الصحابة عن " اءأو المستم النس"وال يعارض به غ1ه، لكن إن اختلفت أقوال الصحابة مثل قوT تعا� 

ابن عباس وابن مسعود، منهم من قال اللمس هنا هو مس ا�رأة، ومنهم من قال اùماع، فهذه ا�سألة Ôتاج إ� نظر و«� 
كتفس1 كتفس1 كتفس1 كتفس1 ر هذا ا�فس1 ا�روي عن الصحابة روي \ا وهللا ا¶مد من كتب ا�فس1 با�أثوهذا ا�فس1 ا�روي عن الصحابة روي \ا وهللا ا¶مد من كتب ا�فس1 با�أثوهذا ا�فس1 ا�روي عن الصحابة روي \ا وهللا ا¶مد من كتب ا�فس1 با�أثوهذا ا�فس1 ا�روي عن الصحابة روي \ا وهللا ا¶مد من كتب ا�فس1 با�أثوترجيح و«� ïع األدلة ومناقشتها 

 .وأيضاً من جاء بعدهم ونقل \ا ïلة من أقواúم تفس1 ابن اتفس1 ابن اتفس1 ابن اتفس1 ابن ا				 حاتم حاتم حاتم حاتمو تفس1 الطÈيتفس1 الطÈيتفس1 الطÈيتفس1 الطÈيو الرزاقالرزاقالرزاقالرزاق    عبدعبدعبدعبد
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 ا�فسs 1 عهد ا�ابعz رÑهم اهللا ا�فسs 1 عهد ا�ابعz رÑهم اهللا ا�فسs 1 عهد ا�ابعz رÑهم اهللا ا�فسs 1 عهد ا�ابعz رÑهم اهللا  �

�ء ومن ذلك ا�فس1 ا�ابعون رÑهم اهللا تعا� وقد أكبوا V �السهم ينهلون من علومهم  X s نقل علم الصحابة
وينقلون ما ذكروه رë اهللا عنهم s علم ا�فس1، وقد اشتهر بعض أعالم ا�ابعz بالعناية  يسألونهم عما أش� عليهم

  مثل �اهد بن جÈ وسعيد بن جب1،مثل �اهد بن جÈ وسعيد بن جب1،مثل �اهد بن جÈ وسعيد بن جب1،مثل �اهد بن جÈ وسعيد بن جب1،با�فس1 
هؤالء ا�ابعون رÑهم اهللا اعتمدوا s تفس1هم V ما جاء s كتاب اهللا عز وجل وV ما جاء s سنة رسوT ص´ اهللا عليه هؤالء ا�ابعون رÑهم اهللا اعتمدوا s تفس1هم V ما جاء s كتاب اهللا عز وجل وV ما جاء s سنة رسوT ص´ اهللا عليه هؤالء ا�ابعون رÑهم اهللا اعتمدوا s تفس1هم V ما جاء s كتاب اهللا عز وجل وV ما جاء s سنة رسوT ص´ اهللا عليه هؤالء ا�ابعون رÑهم اهللا اعتمدوا s تفس1هم V ما جاء s كتاب اهللا عز وجل وV ما جاء s سنة رسوT ص´ اهللا عليه 

رë اهللا عنهم و«ذا لم Ýدوا شيئاً استنبطوا وتأملوا ما يفتح اهللا عز وجل عليهم من فهم رë اهللا عنهم و«ذا لم Ýدوا شيئاً استنبطوا وتأملوا ما يفتح اهللا عز وجل عليهم من فهم رë اهللا عنهم و«ذا لم Ýدوا شيئاً استنبطوا وتأملوا ما يفتح اهللا عز وجل عليهم من فهم رë اهللا عنهم و«ذا لم Ýدوا شيئاً استنبطوا وتأملوا ما يفتح اهللا عز وجل عليهم من فهم     الصحابةالصحابةالصحابةالصحابةا رووه عن ا رووه عن ا رووه عن ا رووه عن وسلم وأيضاً موسلم وأيضاً موسلم وأيضاً موسلم وأيضاً م
 .\صوص كتاب اهللا جل وعال\صوص كتاب اهللا جل وعال\صوص كتاب اهللا جل وعال\صوص كتاب اهللا جل وعال

بعض ا>احثz يقسم تلك اللقاءات وتلك بعض ا>احثz يقسم تلك اللقاءات وتلك بعض ا>احثz يقسم تلك اللقاءات وتلك بعض ا>احثz يقسم تلك اللقاءات وتلك هذا اإلقبال V مدارس الصحابة وا\هل من علومهم و�اصة s علم ا�فس1 
عندما نقول مدارس ال نعÜ بذلك ا�صطلح ا¶ديث بل نقصد بذلك لقاءات و�الس ¨نوا و ا�جالس إ� ثالث مدارسا�جالس إ� ثالث مدارسا�جالس إ� ثالث مدارسا�جالس إ� ثالث مدارس

 :أن هناك ثالث مدارسÝلسونها مع الصحابة رë اهللا عنهم وúم � ات وطرائق s األخذ منهم وهم يقولون 
وس بن كيسان وعطاء بن أوس بن كيسان وعطاء بن أوس بن كيسان وعطاء بن أوس بن كيسان وعطاء بن أ				    تالميذه سعيد بن جب1 و�اهد وعكرمة مواله وطاتالميذه سعيد بن جب1 و�اهد وعكرمة مواله وطاتالميذه سعيد بن جب1 و�اهد وعكرمة مواله وطاتالميذه سعيد بن جب1 و�اهد وعكرمة مواله وطاوأشهر  مدرسة ابن عباس s مكةمدرسة ابن عباس s مكةمدرسة ابن عباس s مكةمدرسة ابن عباس s مكة األواألواألواألو����    �

    ....رباحرباحرباحرباح
    ....زيد بن أسلم وأبو العاØة و�مد بن كعب القرëزيد بن أسلم وأبو العاØة و�مد بن كعب القرëزيد بن أسلم وأبو العاØة و�مد بن كعب القرëزيد بن أسلم وأبو العاØة و�مد بن كعب القرëوقد روى عنه كث1 مثل  مدرسة أمدرسة أمدرسة أمدرسة أ				 بن كعب s ا�دينة بن كعب s ا�دينة بن كعب s ا�دينة بن كعب s ا�دينة وا�انيةوا�انيةوا�انيةوا�انية    �
علقمة بن قيس وم�وق واألسود بن يزيد ومرة اúمذاÆ و?مر علقمة بن قيس وم�وق واألسود بن يزيد ومرة اúمذاÆ و?مر علقمة بن قيس وم�وق واألسود بن يزيد ومرة اúمذاÆ و?مر علقمة بن قيس وم�وق واألسود بن يزيد ومرة اúمذاÆ و?مر ومن تالميذه  مدرسة ابن مسعود s العراقمدرسة ابن مسعود s العراقمدرسة ابن مسعود s العراقمدرسة ابن مسعود s العراق وا�ا�ةوا�ا�ةوا�ا�ةوا�ا�ة    �

 .وغ1هم ½ي وقتادة بن د?مة السدو½ي وقتادة بن د?مة السدو½ي وقتادة بن د?مة السدو½ي وقتادة بن د?مة السدو!!!!الشعð وا¶سن ا>الشعð وا¶سن ا>الشعð وا¶سن ا>الشعð وا¶سن ا>
وا�روي عن ا�ابعT z أهميته وT قدره وسلفنا الصالح أوتوا من الفهم واالستنباط وا�فس1 لÐم اهللا جل وعال ما لم يؤته 

ْؤثر �ء من بعدهم، فهم أصحاب القرون ا�فضلة اuين أث¹ عليهم ا\ð ص´ اهللا عليه وسلم، لكن اmالف هنا لو لم يُ 
وÎ ا¶قيقة ذهب ïاعة أنه ال  هل يؤخذ بأقواúمهل يؤخذ بأقواúمهل يؤخذ بأقواúمهل يؤخذ بأقواúمعن الصحابة ال s القرآن وال s السنة وال عند الصحابة رë اهللا عنهم 

يؤخذ بتفس1هم ألنهم لم يشاهدوا القرآن واألحوال ال© نزل عليها القرآن فيجوز عليهم اmطأ، وهناك قول آخر وهو 
فإنه Ýب فإنه Ýب فإنه Ýب فإنه Ýب  وهو أنه إذا أïع ا�ابعون V رأىوهو أنه إذا أïع ا�ابعون V رأىوهو أنه إذا أïع ا�ابعون V رأىوهو أنه إذا أïع ا�ابعون V رأىمع تفصيل يس1  بتفس1هم وهذا هو الراجحبتفس1هم وهذا هو الراجحبتفس1هم وهذا هو الراجحبتفس1هم وهذا هو الراجحأكb ا�ف�ين أنه يؤخذ أكb ا�ف�ين أنه يؤخذ أكb ا�ف�ين أنه يؤخذ أكb ا�ف�ين أنه يؤخذ مذهب 

علينا أن نأخذ به وال نتعداه إ� غ1ه، هذا إذا أïعوا، أما إذا ¨ن بينهم خالف s تفس1 آية فنحن ننظر إ� ا�رجحات علينا أن نأخذ به وال نتعداه إ� غ1ه، هذا إذا أïعوا، أما إذا ¨ن بينهم خالف s تفس1 آية فنحن ننظر إ� ا�رجحات علينا أن نأخذ به وال نتعداه إ� غ1ه، هذا إذا أïعوا، أما إذا ¨ن بينهم خالف s تفس1 آية فنحن ننظر إ� ا�رجحات علينا أن نأخذ به وال نتعداه إ� غ1ه، هذا إذا أïعوا، أما إذا ¨ن بينهم خالف s تفس1 آية فنحن ننظر إ� ا�رجحات 
 ....واألمور األخرىواألمور األخرىواألمور األخرىواألمور األخرى

زمنهم كb ا�وسع عند بعضهم s الرواية عن أهل الكتاب ¨نوا يروون عن  وÎ وتفس1 ا�ابعz طابعه طابع ا�لوتفس1 ا�ابعz طابعه طابع ا�لوتفس1 ا�ابعz طابعه طابع ا�لوتفس1 ا�ابعz طابعه طابع ا�ل"""" والرواية والرواية والرواية والرواية
هؤالء ¨نوا من أهل الكتاب ومن ثم أسلموا وýن ا�ابعون ينقلون  وهب بن منبهوهب بن منبهوهب بن منبهوهب بن منبهو كعب األحباركعب األحباركعب األحباركعب األحباروعن  عبداهللا بن سالمعبداهللا بن سالمعبداهللا بن سالمعبداهللا بن سالم

 s كتب ا�فس1 وسيأí Ûم بإذن اهللا تبارك وتعا�،  تاإل#ائيلياعنهم وuلك دخلت 

 ::::�فسs 1 عصور ا�دوين �فسs 1 عصور ا�دوين �فسs 1 عصور ا�دوين �فسs 1 عصور ا�دوين اااا �
فا�دوين بدأ s أواخر عهد فا�دوين بدأ s أواخر عهد فا�دوين بدأ s أواخر عهد فا�دوين بدأ s أواخر عهد ا�فس1 قبل هذه العصور لم يدون قد يكون هناك �ء مكتوب s الصحف و«نما لم يدون، 

zأمية وأوائل عهد العباسي Üبzأمية وأوائل عهد العباسي Üبzأمية وأوائل عهد العباسي Üبzأمية وأوائل عهد العباسي Üفس1،  ب�ا V بداياته ومع ذلك ¨ن هذا ا¶ديث يشتمل s دوين�وحظي ا¶ديث ا\بوي با
أيضاً الfمذي رÑه اهللا جعل أبواب s ا�فس1 وأبواب s القراءات   جعل كتاباً للتفس1، اإلمام مسلما>خاري رÑه اهللا

 وأبواب s فضائل القرآن وغ1 ذلك، 

يزيد بن هارون السليزيد بن هارون السليزيد بن هارون السليزيد بن هارون السل���� وشعبة بن ا¶جاج وسفيان بن عيينة رÑهم  وشعبة بن ا¶جاج وسفيان بن عيينة رÑهم  وشعبة بن ا¶جاج وسفيان بن عيينة رÑهم  وشعبة بن ا¶جاج وسفيان بن عيينة رÑهم وا�دوين مثل  بالكتابةبعد ذلك اعت¹ بعض العلماء 
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تفس1 اإلمام ابن جرير الطÈي تفس1 اإلمام ابن جرير الطÈي تفس1 اإلمام ابن جرير الطÈي تفس1 اإلمام ابن جرير الطÈي و الرزاق بن همام الصنعاÆالرزاق بن همام الصنعاÆالرزاق بن همام الصنعاÆالرزاق بن همام الصنعاÆ    كتب عبدكتب عبدكتب عبدكتب عبدs ا�فس1 مثل  كث1ةعد ذلك كتب ثم اشتهرت باهللا، اهللا، اهللا، اهللا، 
وغ1هم ثم بعد ذلك توسعت كتب ا�فس1 وýن úا اæاهات وأغراض أخرى إما úا توجه s األحÇم تفس1 ابن أتفس1 ابن أتفس1 ابن أتفس1 ابن أ				 حاتم  حاتم  حاتم  حاتم و

كتاب الكشاف كتاب الكشاف كتاب الكشاف كتاب الكشاف �اًال åس عقيدته الفاسدة السيئة مثل الفقهية أو s أمور ا>الغة وا\حو أو ح� بعضهم أخذها 
 .الÐم عنها بإذن اهللا عندما نتحدث عن كتب ا�فس1 بالرأي وسيأÛ للزâ(يللزâ(يللزâ(يللزâ(ي

 تأثر أهل ا�فس1 بالعلوم األخرى تأثر أهل ا�فس1 بالعلوم األخرى تأثر أهل ا�فس1 بالعلوم األخرى تأثر أهل ا�فس1 بالعلوم األخرى  �

ة واللطائف تأثر أهل ا�فس1 بالعلوم األخرى مثل من ¨ن ?�اً باللغة æده يتوسع بذكر أوجه اإلعراب وا\Çت ا>الغي
ا>يانية، و«ن ¨ن T عناية بالفقه توسع s األحÇم الفقهية ومن ¨ن عنده عناية بالفلسفة وعلم الÐم تأثروا بهذا، وأيضاً 

 .من ¨نت عقيدته فاسدة دخل s �ال ا�فس1 وبدأ يدس عقيدته الفاسدة s ثنايا ا�فس1
� 



     ا�فس1 ا�وضوا�فس1 ا�وضوا�فس1 ا�وضوا�فس1 ا�وضو





 أنواع ا�فس1 وا�فس1 ا�وضو
،  هو نوع من ا�فس1 ا�وضوا�فس1 ا�وضوا�فس1 ا�وضوا�فس1 ا�وضو
s القرآن الكريم ويستنبط  "*مة العدل*مة العدل*مة العدل*مة العدل"""" إما أن يؤإما أن يؤإما أن يؤإما أن يؤ$$$$ بكلمة من القرآن وæمع اآليات ال© جاءت بهذه ال بكلمة من القرآن وæمع اآليات ال© جاءت بهذه ال بكلمة من القرآن وæمع اآليات ال© جاءت بهذه ال بكلمة من القرآن وæمع اآليات ال© جاءت بهذه ال����مة مثلمة مثلمة مثلمة مثل  ----

 ïع الÐم عن ا�قوى من íم اهللا عز وجل هذا نوع، "*مة ا�قوى*مة ا�قوى*مة ا�قوى*مة ا�قوى""""تعريفه وأسبابه وما إ� غ1 ذلك ومثل 


 لسورة معينة مثًال سورة اإل لسورة معينة مثًال سورة اإل لسورة معينة مثًال سورة اإل لسورة معينة مثًال سورة اإل####اء اء اء اء وا\وع اآلخر وا\وع اآلخر وا\وع اآلخر وا\وع اآلخر       ----


 موضوعية، يعÜ يف�هاموضوعية، يعÜ يف�هاموضوعية، يعÜ يف�هاموضوعية، يعÜ يف�ها    تفصيليةتفصيليةتفصيليةتفصيلية    دراسةدراسةدراسةدراسةأن يأخذ ا�فس1 ا�وضوأن يأخذ ا�فس1 ا�وضوأن يأخذ ا�فس1 ا�وضوأن يأخذ ا�فس1 ا�وضو
يقسم القصص ال© جاءت فيها يت�م عنها هذا نواÕ  سورة الكهفسورة الكهفسورة الكهفسورة الكهفأن يقسم  :مثلموضوعياً يقسم السورة إ� كذا و~ذا 

كتاب دراسات s ا�فس1 كتاب دراسات s ا�فس1 كتاب دراسات s ا�فس1 كتاب دراسات s ا�فس1 وفيه مؤلفات كث1ة مثل  وأنواع من أنواع ا�فس1 ا�وضو
 وقد اشتهر و~s b هذا الزمن
 s ا كتب s ا كتب s ا كتب s كتور مصط%%%% مسلم وغ1 ذلك  مسلم وغ1 ذلك  مسلم وغ1 ذلك  مسلم وغ1 ذلك ����ا كتبå كتور مصطå كتور مصطå كتور مصطå 




 ل ل ل لتتتتكتور زاهر بن عواكتور زاهر بن عواكتور زاهر بن عواكتور زاهر بن عواضضضض األ� األ� األ� األ����� وأيضاً مباحث s ا�فس1 ا�وضو وأيضاً مباحث s ا�فس1 ا�وضو وأيضاً مباحث s ا�فس1 ا�وضو وأيضاً مباحث s ا�فس1 ا�وضو


ا�وضوا�وضوا�وضوا�وضو

    هذا ا�وضوع، هذا ا�وضوع، هذا ا�وضوع، هذا ا�وضوع، 

 ))))////((((    ا¶لقةا¶لقةا¶لقةا¶لقة
 مناهج ا�ف�ين مناهج ا�ف�ين مناهج ا�ف�ين مناهج ا�ف�ين     ////        عنوان ا¶لقة عنوان ا¶لقة عنوان ا¶لقة عنوان ا¶لقة 

 : عنا� ا¶لقه

 تعريف ا�فس1 با�أثور  .-

Q. فس1 با�أثور االخ�ا s تالف 

 اإل#ائليات وا�وقف منها  ./

P.  فس1 با�أثور�حكم ا 

 تعريف ا�فس1 بالرأي  .§

 أنواع ا�فس1 بالرأي  .³

 حكم ا�فس1 بالرأي  .²

 Ôرج السلف عن الÐم s ا�فس1  .¡

  تعريف ا�فس1 با�أثورتعريف ا�فس1 با�أثورتعريف ا�فس1 با�أثورتعريف ا�فس1 با�أثور �
ول من كتاب اهللا عز وجل وهذا ال يقال فيه صحيح أو ول من كتاب اهللا عز وجل وهذا ال يقال فيه صحيح أو ول من كتاب اهللا عز وجل وهذا ال يقال فيه صحيح أو ول من كتاب اهللا عز وجل وهذا ال يقال فيه صحيح أو اuي يعتمد V صحيح ا�نقاuي يعتمد V صحيح ا�نقاuي يعتمد V صحيح ا�نقاuي يعتمد V صحيح ا�نق :يعرف العلماء ا�فس1 با�أثور بأنه
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ضعيف فهو منقول إØنا با�واتر ولكن الصحيح ا�نقول عن سنة الرسول ص´ اهللا عليه وسلم أو ما روى عن الصحابة أو ضعيف فهو منقول إØنا با�واتر ولكن الصحيح ا�نقول عن سنة الرسول ص´ اهللا عليه وسلم أو ما روى عن الصحابة أو ضعيف فهو منقول إØنا با�واتر ولكن الصحيح ا�نقول عن سنة الرسول ص´ اهللا عليه وسلم أو ما روى عن الصحابة أو ضعيف فهو منقول إØنا با�واتر ولكن الصحيح ا�نقول عن سنة الرسول ص´ اهللا عليه وسلم أو ما روى عن الصحابة أو 
 رك وتعا�رك وتعا�رك وتعا�رك وتعا�وأحسن ما يف� به íم اهللا عز وجل هو íمه تباوأحسن ما يف� به íم اهللا عز وجل هو íمه تباوأحسن ما يف� به íم اهللا عز وجل هو íمه تباوأحسن ما يف� به íم اهللا عز وجل هو íمه تباالشك أن أفضل الطرق  عن ا�ابعz هذا هو ا�فس1 با�أثورعن ا�ابعz هذا هو ا�فس1 با�أثورعن ا�ابعz هذا هو ا�فس1 با�أثورعن ا�ابعz هذا هو ا�فس1 با�أثور

يقول شيخ اإلسالم ابن يقول شيخ اإلسالم ابن يقول شيخ اإلسالم ابن يقول شيخ اإلسالم ابن  روي عن الصحابة ثم ما روي V ا�ابعz وuلكروي عن الصحابة ثم ما روي V ا�ابعz وuلكروي عن الصحابة ثم ما روي V ا�ابعz وuلكروي عن الصحابة ثم ما روي V ا�ابعz وuلكثم ما  سنة رسوT ص´ اهللا عليه وسلمسنة رسوT ص´ اهللا عليه وسلمسنة رسوT ص´ اهللا عليه وسلمسنة رسوT ص´ اهللا عليه وسلمثم بعد ذلك 
ذهبنا إ� سنة ذهبنا إ� سنة ذهبنا إ� سنة ذهبنا إ� سنة فإذا أعيتنا اآلية من كتاب اهللا عز وجل  يف� القرآن بالقرآنيف� القرآن بالقرآنيف� القرآن بالقرآنيف� القرآن بالقرآنإن أحسن طرق تفس1 القرآن أن : " تيميةتيميةتيميةتيمية

 ذهبنا إ� أقوال ا�ابعzذهبنا إ� أقوال ا�ابعzذهبنا إ� أقوال ا�ابعzذهبنا إ� أقوال ا�ابعzرë اهللا عنهم فإن لم &د  ذهبنا إ� الصحابةذهبنا إ� الصحابةذهبنا إ� الصحابةذهبنا إ� الصحابةإن لم &د s السنة شيئاً فرسوT ص´ اهللا عليه وسلم رسوT ص´ اهللا عليه وسلم رسوT ص´ اهللا عليه وسلم رسوT ص´ اهللا عليه وسلم 
 "رÑهم اهللا تعا�

 االختالف s ا�فس1 با�أثوراالختالف s ا�فس1 با�أثوراالختالف s ا�فس1 با�أثوراالختالف s ا�فس1 با�أثور �

    هل هناك خالف بz الصحابة أو ا�ابعs z ا�فس1 با�أثور هل هناك خالف بz الصحابة أو ا�ابعs z ا�فس1 با�أثور هل هناك خالف بz الصحابة أو ا�ابعs z ا�فس1 با�أثور هل هناك خالف بz الصحابة أو ا�ابعs z ا�فس1 با�أثور ؟؟؟؟
ْو     {ذكرت مثاًال s ا¶لقة السابقة s قول اهللا تعا�  s بعض ا�فردات كما الصحابةنعم يوجد اختالف بz :  اùواباùواباùواباùواب 

َ
ْو أ
َ
ْو أ
َ
ْو أ
َ
أ

وعليه فإن  إنه اùماعإنه اùماعإنه اùماعإنه اùماعفعليه ينتقض الوضوء ومنهم من ف�ه V مس ا�رأة مس ا�رأة مس ا�رأة مس ا�رأة منهم من ف� اللمس هنا هو }    َالَمْستُُم الن�َساءَ َالَمْستُُم الن�َساءَ َالَمْستُُم الن�َساءَ َالَمْستُُم الن�َساءَ 
كما ذكر العلماء أن كما ذكر العلماء أن كما ذكر العلماء أن كما ذكر العلماء أن لكن لكن لكن لكن رë اهللا عنهم،  عن ابن عباس وعن ابن مسعودعن ابن عباس وعن ابن مسعودعن ابن عباس وعن ابن مسعودعن ابن عباس وعن ابن مسعودمس ا�رأة ال ينقض الوضوء فÏ هذا خالف 
ولكنه أيضاً يعتÈ قليل وبz الصحابة أقل من  بz ا�ابعz بعدهم،بz ا�ابعz بعدهم،بz ا�ابعz بعدهم،بz ا�ابعz بعدهم، كbكbكbكb، وقد االختالف بz الصحابة s ا�فس1 قليل جداً االختالف بz الصحابة s ا�فس1 قليل جداً االختالف بz الصحابة s ا�فس1 قليل جداً االختالف بz الصحابة s ا�فس1 قليل جداً 

إال قليًال، ولكن  يعتÈ اختالف ا�نوع وليس اختالف ا�ضاديعتÈ اختالف ا�نوع وليس اختالف ا�ضاديعتÈ اختالف ا�نوع وليس اختالف ا�ضاديعتÈ اختالف ا�نوع وليس اختالف ا�ضادذلك، وهذا اmالف ال يعدوا أن يكون أحد أمرين وهو 
    ::::أحد أمرينأحد أمرينأحد أمرينأحد أمرين nلوا من هذا ال اختالف ا�نوعاختالف ا�نوعاختالف ا�نوعاختالف ا�نوع

    """"تفس1 العام ببعض أفراده V طريق ا�مثيلتفس1 العام ببعض أفراده V طريق ا�مثيلتفس1 العام ببعض أفراده V طريق ا�مثيلتفس1 العام ببعض أفراده V طريق ا�مثيل    """"إما أن يكون منإما أن يكون منإما أن يكون منإما أن يكون من  ----    
إن إن إن إن """"فيقول  -رÑه اهللا تعا�- الÐم شيخ اإلسالم ابن تيميةالÐم شيخ اإلسالم ابن تيميةالÐم شيخ اإلسالم ابن تيميةالÐم شيخ اإلسالم ابن تيميةويوضح هذا  """"باختالف ا�عب1 مع اÔاد ا�ع¹باختالف ا�عب1 مع اÔاد ا�ع¹باختالف ا�عب1 مع اÔاد ا�ع¹باختالف ا�عب1 مع اÔاد ا�ع¹    """"أو أنه يكونأو أنه يكونأو أنه يكونأو أنه يكون        ----

كما قلت ا�ضاد  """" اختالف ا�نوع ال اختالف ا�ضاد اختالف ا�نوع ال اختالف ا�ضاد اختالف ا�نوع ال اختالف ا�ضاد اختالف ا�نوع ال اختالف ا�ضادمن اmالف يرجع إ�من اmالف يرجع إ�من اmالف يرجع إ�من اmالف يرجع إ�----رë اهللا عنهم رë اهللا عنهم رë اهللا عنهم رë اهللا عنهم ----''''لب ما يصح عن الصحابة لب ما يصح عن الصحابة لب ما يصح عن الصحابة لب ما يصح عن الصحابة 
 وهو نو?نقد يأÛ ولكنه قليل وا�نوع أيضاً قليل 

oواحد منهما عن ا�راد  األولاألولاألولاألول Èاَط الُْمْستَِقيمَ {غ1 عبارة صاحبه وا�ع¹ واحد، كتفس1هم  بعبارةأن يع َ اَط الُْمْستَِقيمَ اْهِدنَا ال½� َ اَط الُْمْستَِقيمَ اْهِدنَا ال½� َ اَط الُْمْستَِقيمَ اْهِدنَا ال½� َ منهم } اْهِدنَا ال½�
فهل هناك �اط مستقيم بدون  وروي عنهم غ1 ذلك ووروي عنهم غ1 ذلك ووروي عنهم غ1 ذلك ووروي عنهم غ1 ذلك و����ها معناها واحدها معناها واحدها معناها واحدها معناها واحدسالم من قال هو القرآن ومنهم من قال هو اإل

    ....إسالم أو قرآن ف�ها واحد X منهم عÈ عن ا�ع¹ ببعض مفرداته
o    Æا�اÆا�اÆا�اÆمثيل ا�ا�سبيل ا V منهم من االسم العام بعض أنواعه ًí مثيلأن يذكر�سبيل ا V منهم من االسم العام بعض أنواعه ًí مثيلأن يذكر�سبيل ا V منهم من االسم العام بعض أنواعه ًí مثيلأن يذكر�سبيل ا V منهم من االسم العام بعض أنواعه ًí أن يذكر Tيَن  {تعا�  مثل قو ِ

�uيَن ْنَا الِْكتَاَب ا ِ
�uيَن ْنَا الِْكتَاَب ا ِ
�uيَن ْنَا الِْكتَاَب ا ِ
�uْوَرععععْنَا الِْكتَاَب ا

َ
ْوَرُم� أ
َ
ْوَرُم� أ
َ
ْوَرُم� أ
َ
ععععُم� أ

1ََْاِت اْص اْص اْص اْص 
ْ
m1ََْاِت َطَفيْنَا ِمْن ِعبَاِدنَا فَِمنُْهْم َظالٌِم ِ\َْفِسِه َوِمنُْهْم ُمْقتَِصٌد َوِمنُْهْم َسابٌِق بِا
ْ
m1ََْاِت َطَفيْنَا ِمْن ِعبَاِدنَا فَِمنُْهْم َظالٌِم ِ\َْفِسِه َوِمنُْهْم ُمْقتَِصٌد َوِمنُْهْم َسابٌِق بِا
ْ
m1ََْاِت َطَفيْنَا ِمْن ِعبَاِدنَا فَِمنُْهْم َظالٌِم ِ\َْفِسِه َوِمنُْهْم ُمْقتَِصٌد َوِمنُْهْم َسابٌِق بِا
ْ
mاهللا جل وعال ذكر ثالثة أصناف ظالم \فسه } َطَفيْنَا ِمْن ِعبَاِدنَا فَِمنُْهْم َظالٌِم ِ\َْفِسِه َوِمنُْهْم ُمْقتَِصٌد َوِمنُْهْم َسابٌِق بِا

مسائل مسائل مسائل مسائل منهم من Ñلها V منهم من Ñلها V منهم من Ñلها V منهم من Ñلها V ومقتصد وسابق با1mات لو نظرنا s تفاس1 الصحابة أو ا�ابعú zذه ال�مات ا�الث &د 
\فسه هو اuي يؤخر الع½  الظالمالظالمالظالمالظالم    هو اuي يص÷ s أثناء الوقت ا�قتصدا�قتصدا�قتصدا�قتصدهو اuي يص÷ s أول الوقت السابق السابق السابق السابق  فقال الصالةالصالةالصالةالصالة

وGبوا úا  منهم من Ñلها V مسائل الزýة والصدقاتمنهم من Ñلها V مسائل الزýة والصدقاتمنهم من Ñلها V مسائل الزýة والصدقاتمنهم من Ñلها V مسائل الزýة والصدقاتإ� االصفرار، هذا مثًال Ñلوها V الصالة وGبوا \ا األمثلة، 
هو اuي يؤدي الزýة  ا�قتصدا�قتصدا�قتصدا�قتصدا�حسن بالصدقة مع الزýة يعÜ يدفع الزýة ويعطي معها صدقة،  هو السابقالسابقالسابقالسابقاألمثلة فقالوا 

\فسه فهو اuي يمنع الزýة، فنلحظ s هذه اآلية بمفرداتها ا�الث X واحد عÈ عن ا�ع¹ بمثال أوôك  الظالمالظالمالظالمالظالمفقط، أما 
  ا�ضاد،ا�ضاد،ا�ضاد،ا�ضاد،    اختالفاختالفاختالفاختالفف ا�نوع وليس ف ا�نوع وليس ف ا�نوع وليس ف ا�نوع وليس ويعتÈ هذا من اختالويعتÈ هذا من اختالويعتÈ هذا من اختالويعتÈ هذا من اختالمثلوا بالصالة وأوôك مثلوا بالزýة 

        اإلاإلاإلاإل####ائليات وا�وقف منهاائليات وا�وقف منهاائليات وا�وقف منهاائليات وا�وقف منها �
�ء منها عند ء منها عند ء منها عند ء منها عند كbت s زمن ا�ابعz كما أنها  تواإل#ائيليا، هو ما روي عن أهل الكتابهو ما روي عن أهل الكتابهو ما روي عن أهل الكتابهو ما روي عن أهل الكتاب تتتتباإلباإلباإلباإل####ائيلياائيلياائيلياائيلياا�قصود ا�قصود ا�قصود ا�قصود ���وجد وجد وجد وجد 
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اهللا بن اهللا بن اهللا بن اهللا بن     كعبدكعبدكعبدكعبدسلموا ولكنه قليل جداً ولكنه كb فيمن بعدهم، الرواية من أهل الكتاب �ن أ ابن عمرابن عمرابن عمرابن عمرو مابن عباسمابن عباسمابن عباسمابن عباس الصحابةالصحابةالصحابةالصحابة
وا�وقف الصحيح وا�وقف الصحيح وا�وقف الصحيح وا�وقف الصحيح ودخلت s كتب ا�فس1  تاإل#ائيلياهؤالء نقل عنهم كث1ا من  كعب األحباركعب األحباركعب األحباركعب األحبارو وهب بن منبهوهب بن منبهوهب بن منبهوهب بن منبهو سالمسالمسالمسالم
    ::::    كما ذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية رÑه اهللا تعا� منهامنهامنهامنها
الكهف ما نوعه و ما لونه ؟ كم طوT  أن هذا ا�روي s الغالب ال فائدة منه، مثل Ôديد نوع ال�ب اuي ¨ن مع أهل    ::::أوالً أوالً أوالً أوالً 

نستفيد منها، ومثل الشجرة ال© *م اهللا سبحانه وتعا� عندها مو� ما نوعها وما حجمها  و~م عرضه؟ فهذه أشياء ال
فنحن ال نستفيد منها، و'لب ا�روي عن أهل الكتاب ال فائدة \ا فيه وليس \ا فيه حاجة لكن X V حال ا�وقف معه 

ولألسف أنه يروى عنهم شيئاً من ذلك سيئاً وقبيحاً  إن ¨ن عندهم ما nالف ما عندنا فهذا مردود ومرفوإن ¨ن عندهم ما nالف ما عندنا فهذا مردود ومرفوإن ¨ن عندهم ما nالف ما عندنا فهذا مردود ومرفوإن ¨ن عندهم ما nالف ما عندنا فهذا مردود ومرفوضضضض األولاألولاألولاألول ثالثة
خاصة s مقام الرسل عليهم السالم، مثل مارووا عن داود عليه السالم íم s تفس1 تسع وتسعz أنه ¨ن مìوج تسع 

 .وده وهويها ورغب فيها وهذا بال شك يßه عنه داود عليه السالموتسعz وأراد أن يكمل بإمرأة موجودة عند أحد جن
 Æا�اÆا�اÆا�اÆأن يوافق ما عندهم ما عندنا فنحن نقبله أن يوافق ما عندهم ما عندنا فنحن نقبله أن يوافق ما عندهم ما عندنا فنحن نقبله أن يوافق ما عندهم ما عندنا فنحن نقبله  :ا�اáق أو بÌ جديد، ولكن ألنه وافق ما عندنا فنحن عندنا  ءال ألنه جاء

وافق وال يرد فهذا فنحن الصواب وعندنا ا¶ق ولكن هو وافقنا فنحن نقبله ألنه وافق ما عندنا، ا�الث إذا ¨ن ال ي
 .نسكت عنه و~ما قال ص´ اهللا عليه وسلم ال تصدقوهم وال تكذبوهم وقولوا آمنا باهللا

 حكم ا�فس1 با�أثورحكم ا�فس1 با�أثورحكم ا�فس1 با�أثورحكم ا�فس1 با�أثور �

روي عن روي عن روي عن روي عن فهو عصمة عن الزيغ والزلل وعن االàراف í sم اهللا تعا� وقد  ا�فس1 با�أثور Ýب اتباعه وÝب األخذ بها�فس1 با�أثور Ýب اتباعه وÝب األخذ بها�فس1 با�أثور Ýب اتباعه وÝب األخذ بها�فس1 با�أثور Ýب اتباعه وÝب األخذ به
  ::::" " " " ا�فسV 1 أربعة أوجها�فسV 1 أربعة أوجها�فسV 1 أربعة أوجها�فسV 1 أربعة أوجه""""    ::::أنه قالأنه قالأنه قالأنه قال    ابن عباس رë اهللا عنهماابن عباس رë اهللا عنهماابن عباس رë اهللا عنهماابن عباس رë اهللا عنهما

  وجه تعرفه العرب من íمها وهو اuي يرجع إØهم s بيان اللغة و«يضاح ا�ع¹وجه تعرفه العرب من íمها وهو اuي يرجع إØهم s بيان اللغة و«يضاح ا�ع¹وجه تعرفه العرب من íمها وهو اuي يرجع إØهم s بيان اللغة و«يضاح ا�ع¹وجه تعرفه العرب من íمها وهو اuي يرجع إØهم s بيان اللغة و«يضاح ا�ع¹    ))))----
QQQQ((((    م اهللا تبارك وتعا�í s م الواضحÐفس1 الواضح، ال�ه وهذا ا�قصود ا�م اهللا تبارك وتعا�هاí s م الواضحÐفس1 الواضح، ال�ه وهذا ا�قصود ا�م اهللا تبارك وتعا�هاí s م الواضحÐفس1 الواضح، ال�ه وهذا ا�قصود ا�م اهللا تبارك وتعا�هاí s م الواضحÐفس1 الواضح، ال�ه وهذا ا�قصود ا�تعا�  وتفس1 ال يعذر أحد وتفس1 ال يعذر أحد وتفس1 ال يعذر أحد وتفس1 ال يعذر أحد ****ها Tفَاْعلَْم فَاْعلَْم فَاْعلَْم فَاْعلَْم {كقو

ن�ُه َال إTََِ إِال� 
َ
ن�ُه َال إTََِ إِال� ك
َ
ن�ُه َال إTََِ إِال� ك
َ
ن�ُه َال إTََِ إِال� ك
َ
فهذه اآلية ال Ôتاج إ� ºح و«يضاح فال� Ýب أن يعرف ويعتقد أن ال معبود Ìق إال اهللا والعلم بها }   اهللا�ُ  اهللا�ُ  اهللا�ُ  اهللا�ُ ك

أمر مطلوب قبل أن يعرف اإلنسان ا�فس1 ويدخل فيه Ýب أن يعرف أن ال + إال اهللا ال© ^ عصمته و&اته ويسأل اهللا 
 .*مة ا�وحيد مة العظيمةسبحانه وتعا� أن يتوفاه V هذه ال�

وتفس1 يعلمه العلماء، أي ال يعلمه إال العلماء وهؤالء هم اuين ال بد أن Ýتهدوا وأن يبينوا وأن يوضحوا للناس ما وتفس1 يعلمه العلماء، أي ال يعلمه إال العلماء وهؤالء هم اuين ال بد أن Ýتهدوا وأن يبينوا وأن يوضحوا للناس ما وتفس1 يعلمه العلماء، أي ال يعلمه إال العلماء وهؤالء هم اuين ال بد أن Ýتهدوا وأن يبينوا وأن يوضحوا للناس ما وتفس1 يعلمه العلماء، أي ال يعلمه إال العلماء وهؤالء هم اuين ال بد أن Ýتهدوا وأن يبينوا وأن يوضحوا للناس ما     قال ))))////
 ، أش� عليهم وأن يعتمدوا V أدوات ا�ف� ال© ذكرها العلماءأش� عليهم وأن يعتمدوا V أدوات ا�ف� ال© ذكرها العلماءأش� عليهم وأن يعتمدوا V أدوات ا�ف� ال© ذكرها العلماءأش� عليهم وأن يعتمدوا V أدوات ا�ف� ال© ذكرها العلماء

PPPP((((    اإليمان بالغيب    تفس1 ال يعلمه إال اهللا وا�قصود تفس1 األمور ا�غيبةتفس1 ال يعلمه إال اهللا وا�قصود تفس1 األمور ا�غيبةتفس1 ال يعلمه إال اهللا وا�قصود تفس1 األمور ا�غيبةتفس1 ال يعلمه إال اهللا وا�قصود تفس1 األمور ا�غيبة s اإليمان بالغيبوتدخل s اإليمان بالغيبوتدخل s اإليمان بالغيبوتدخل s وتدخل  ،zال© ^ من أعظم صفات ا�ؤمن 

    تعريف ا�فس1 بالرأي وبيان أنواعهتعريف ا�فس1 بالرأي وبيان أنواعهتعريف ا�فس1 بالرأي وبيان أنواعهتعريف ا�فس1 بالرأي وبيان أنواعه     �
ا�فس1 ا�فس1 ا�فس1 ا�فس1 """"::::وهذا الÐم �مل وúذا قال العلماء  هو ما يعتمد فيه ا�ف� s بيان ا�عV ¹ فهمه اmاصهو ما يعتمد فيه ا�ف� s بيان ا�عV ¹ فهمه اmاصهو ما يعتمد فيه ا�ف� s بيان ا�عV ¹ فهمه اmاصهو ما يعتمد فيه ا�ف� s بيان ا�عV ¹ فهمه اmاص ا�فس1 بالرأيا�فس1 بالرأيا�فس1 بالرأيا�فس1 بالرأي

zنوع V بالرأيzنوع V بالرأيzنوع V بالرأيzنوع V بالرأي " " " "::::        
رë اهللا رë اهللا رë اهللا رë اهللا     الصحابةالصحابةالصحابةالصحابةهللا وعن ا�روي عن الرسول ص´ اهللا عليه وسلم وعن ا�روي عن هللا وعن ا�روي عن الرسول ص´ اهللا عليه وسلم وعن ا�روي عن هللا وعن ا�روي عن الرسول ص´ اهللا عليه وسلم وعن ا�روي عن هللا وعن ا�روي عن الرسول ص´ اهللا عليه وسلم وعن ا�روي عن أن يعرأن يعرأن يعرأن يعرضضضض صاحبه عن íم ا صاحبه عن íم ا صاحبه عن íم ا صاحبه عن íم ا األولاألولاألولاألول     �

'لب ما يروى عن هؤالء هو أنهم  ا¶قيقةوهذا  عنهم و~ذلك ا�ابعz رÑهم اهللا ويستقل بآراء خاطئة ومذاهب سيئةعنهم و~ذلك ا�ابعz رÑهم اهللا ويستقل بآراء خاطئة ومذاهب سيئةعنهم و~ذلك ا�ابعz رÑهم اهللا ويستقل بآراء خاطئة ومذاهب سيئةعنهم و~ذلك ا�ابعz رÑهم اهللا ويستقل بآراء خاطئة ومذاهب سيئة
قائدهم إ� كتب ا�فس1 انطالقاً من هذا اàرفوا با�فس1 إ� معتقداتهم السيئة و«� مذاهبهم ا�نحرفة ا>اطلة، ودخلت ع

 .ا>اب وهو باب ا�فس1 بالرأي، وهذا الرأي مذموم ال يقبل وصاحبه V خطر عظيم إذا لم يتب إ� اهللا سبحانه وتعا�
�     Æا�اÆا�اÆا�اÆما روي ع ا�ا Vص´ اهللا عليه وسلم و Tسنة رسو Vكتاب اهللا عز وجل و V ما روي عوهو ا�حمود وهو أن يعتمد صاحبه Vص´ اهللا عليه وسلم و Tسنة رسو Vكتاب اهللا عز وجل و V ما روي عوهو ا�حمود وهو أن يعتمد صاحبه Vص´ اهللا عليه وسلم و Tسنة رسو Vكتاب اهللا عز وجل و V ما روي عوهو ا�حمود وهو أن يعتمد صاحبه Vص´ اهللا عليه وسلم و Tسنة رسو Vكتاب اهللا عز وجل و V ن ن ن ن وهو ا�حمود وهو أن يعتمد صاحبه



            ))))))))  أولأولأولأولأولأولأولأولمستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى ( ( ( ( ( ( ( (                                                                                                                                         ))))))))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((((((((                                                                                                                                                              مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1                            

- -§ - 

 

فهذا ال بأس به وهو مقبول إن شاء  الصحابة رë اهللا عنهم وعن ا�ابعz واألخذ بلغة العرب والسV 1 ا�نهج الصحيحالصحابة رë اهللا عنهم وعن ا�ابعz واألخذ بلغة العرب والسV 1 ا�نهج الصحيحالصحابة رë اهللا عنهم وعن ا�ابعz واألخذ بلغة العرب والسV 1 ا�نهج الصحيحالصحابة رë اهللا عنهم وعن ا�ابعz واألخذ بلغة العرب والسV 1 ا�نهج الصحيح
 .اهللا تعا� وuلك اجتهد الصحابة وا�ابعون s ذلك

 حكم ا�فس1 بالرأي حكم ا�فس1 بالرأي حكم ا�فس1 بالرأي حكم ا�فس1 بالرأي ****

 zنوع V فس1 بالرأي�فال شك أن حكمه واضح خصوصاً بعد أن بينا أن ا�ففإن ا�ففإن ا�ففإن ا�س1 بمجرد رأي فقط واجتهاد ?ر عن س1 بمجرد رأي فقط واجتهاد ?ر عن س1 بمجرد رأي فقط واجتهاد ?ر عن س1 بمجرد رأي فقط واجتهاد ?ر عن فإن ا
وعن األخذ عن ما روي عن ا\ð ص´ اهللا عليه وسلم وعن الصحابة وعن ا�ابعz والسV 1 مناهجهم فهو ال شك  األدلةاألدلةاألدلةاألدلة

وال تقف ما ليس لك به علم وقال "رأي مذموم وتفس1 غ1 صحيح وهو حرام ال Ýوز تعاطيه، واهللا سبحانه وتعا� يقول 
من قال برأيه s القرآن من قال برأيه s القرآن من قال برأيه s القرآن من قال برأيه s القرآن (_وÎ لفظ  _)  من قال s القرآن برأيه أو بما ال يعلم فليتبوأ مقعده من ا\ارمن قال s القرآن برأيه أو بما ال يعلم فليتبوأ مقعده من ا\ارمن قال s القرآن برأيه أو بما ال يعلم فليتبوأ مقعده من ا\ارمن قال s القرآن برأيه أو بما ال يعلم فليتبوأ مقعده من ا\ار( عليه وسلم ص´ اهللا

 ح� لو أصاب فهو âطئ ال بد أن يعتمد V األدلة وV ا\صوص ح� يكون íمه صحيحاً،  )فأصاب فقد أخطأفأصاب فقد أخطأفأصاب فقد أخطأفأصاب فقد أخطأ
 Ôرج السلف عن الÐم s ا�فسÔ 1رج السلف عن الÐم s ا�فسÔ 1رج السلف عن الÐم s ا�فسÔ 1رج السلف عن الÐم s ا�فس1  �

إذا سئل عن تفس1 آية قال إنا ال نقول s  سعيد بن ا�سيبسعيد بن ا�سيبسعيد بن ا�سيبسعيد بن ا�سيب"السلف s تفس1 ما ليس úم علم به فÇن Ôرج كث1 من 
اااا {�ا سئل عن األب s قوT تعا� ----ههههرë اهللا عنرë اهللا عنرë اهللا عنرë اهللا عن----بكر بكر بكر بكر     أبوأبوأبوأبووأيضاً "القرآن شيئاً   ب

َ
بَوفَاِكَهًة َوك
َ
بَوفَاِكَهًة َوك
َ
بَوفَاِكَهًة َوك
َ
سماء تظلÜ وأي  أي: "قال }  َوفَاِكَهًة َوك

بكر هنا روى عنه أنه ف� آيات أخرى، و~ذلك  لكن هذا اuي قاT أبو ،"لمأرض تقلÜ إذا قلت s كتاب اهللا ما ال أع
شيخ اإلسالم ابن شيخ اإلسالم ابن شيخ اإلسالم ابن شيخ اإلسالم ابن روى عنه أنه ¨ن يتحرج روى عنه أنه ف� آيات أخرى، إذا Úمل عليه ما ذكره  اuي سعيد بن ا�سيبسعيد بن ا�سيبسعيد بن ا�سيبسعيد بن ا�سيب

قالوه بعلم وأدوا األمانة  ،علم وما قالوهكما سيأs Û حلقة قادمة بإذن اهللا أنه ما توقفوا عنه ليس úم به -رÑه اهللا - تيميةتيميةتيميةتيمية
 .ال© Ñلوها بذلك

السلف Ôرجوا من القول s ا�فس1 ولم nوضوا s ما ال علم úم به وuلك يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية s أواخر مقدمته 
ابن تيمية و^ مطبوعة و^ مقدمة نافعة s أصول ا�فس1 و^ موجودة s ا�جت ا�الث ع( من فتاوى شيخ اإلسالم 

وقد طبعت طبعات مستقلة وúا ºوح ك(ح الشيخ �مد بن صالح العثيمz رÑه اهللا تعا� وغ1ه من ال(وح ال© 
إن هذه اآلثار وما شا*ها عن أئمة " فيقول شيخ اإلسالمفيقول شيخ اإلسالمفيقول شيخ اإلسالمفيقول شيخ اإلسالمأقيمت V هذه ا�قدمة ا\افعة ال© ال يستغÜ عنها طالب العلم 

الáء اuي ال يعلمونه توقفوا ولم يقولوا شيئاً فال " جهم من الÐم s ا�فس1 بما ال علم úم بهالسلف �مولة Ô Vر
وقال ص´ اهللا عليه  }َوَال َيْقُف َما لَيَْس لََك بِِه ِعلْمٌ َوَال َيْقُف َما لَيَْس لََك بِِه ِعلْمٌ َوَال َيْقُف َما لَيَْس لََك بِِه ِعلْمٌ َوَال َيْقُف َما لَيَْس لََك بِِه ِعلْمٌ  {ينبü لإلنسان أن يقول شيئاً s القرآن واهللا سبحانه وتعا� يقول 

فنسأل اهللا العافية فهو أمر خط1 وعظيم ال Ýوز  )ال يعلم فليتبوأ مقعده من ا\ارال يعلم فليتبوأ مقعده من ا\ارال يعلم فليتبوأ مقعده من ا\ارال يعلم فليتبوأ مقعده من ا\ارمن قال s القرآن برأيه أو بما من قال s القرآن برأيه أو بما من قال s القرآن برأيه أو بما من قال s القرآن برأيه أو بما (وسلم 
فال حرج عليه وقد روي عن هؤالء وغ1هم " أما من تكلم بما يعلم من ذلك لغة وº?ً : "لإلنسان أن يتجرأ عليه، يقول

، وهذا واجب "ا علموه وسكتوا عما جهلوهألنهم تكلموا فيم"أقوال s ا�فس1 وما أïل ما قال شيخ اإلسالم حz يقول 
علينا àن أيضاً العلماء واå?ة وطلبة العلم Ýب أن يتقوا اهللا جل وعال فال Ýوز أن يقولوا s القرآن أو غ1ه إال بما 

" ت مقاتلهمن أخطأ اهللا أعلم أصيب" قال اإلمام الشافقال اإلمام الشافقال اإلمام الشافقال اإلمام الشاف���� رÑه اهللا تعا� رÑه اهللا تعا� رÑه اهللا تعا� رÑه اهللا تعا�يعلمون واuي ال يعلمونه يقولون اهللا أعلم ولقد 
نصف العلم، الواجب أن اإلنسان يطلب العلم ويطلع ويراجع ا�سألة ويناقشها، لكن أن  أعلمأعلمأعلمأعلم    وروي عن غ1ه أن اهللا

�ء هذا غ1 صحيح، و�اصة s جنب íم اهللا تبارك وتعا� X s يت�م. 
ابعz وتفس1هم إ� ما nالف ذلك ¨ن وÎ اùملة من عدل عن مذاهب الصحابة وا�" ثم قال شيخ اإلسالم رÑه اهللا تعا�ثم قال شيخ اإلسالم رÑه اهللا تعا�ثم قال شيخ اإلسالم رÑه اهللا تعا�ثم قال شيخ اإلسالم رÑه اهللا تعا�

، "âطئا بل مبتد? ألنهم ¨نوا أعلم بتفس1ه ومعانيه كما أنهم أعلم با¶ق اuي بعث به رسوT ص´ اهللا عليه وسلم
نَْزْ\َاهُ إØََِْك ُمبَ  { فا�فس1 علم عظيم وºف وبر~ة V أصحابه وV أهله واهللا سبحانه وتعا� يقول

َ
نَْزْ\َاهُ إØََِْك ُمبَ ِكتَاٌب أ
َ
نَْزْ\َاهُ إØََِْك ُمبَ ِكتَاٌب أ
َ
نَْزْ\َاهُ إØََِْك ُمبَ ِكتَاٌب أ
َ
ب�ُروا ِكتَاٌب أ ب�ُروا ارٌَك Øَِد� ب�ُروا ارٌَك Øَِد� ب�ُروا ارٌَك Øَِد� ارٌَك Øَِد�



            ))))))))  أولأولأولأولأولأولأولأولمستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى ( ( ( ( ( ( ( (                                                                                                                                         ))))))))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((((((((                                                                                                                                                              مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1                            

- -³ - 

 

 .}آَيَاتِِه آَيَاتِِه آَيَاتِِه آَيَاتِِه 
ويعتÈ تفس1ه بالرأي لكن ا�هم هذه ال�مة وا¶كمة ضالة  للللإلإلإلإلمام فخر اåين الرازيمام فخر اåين الرازيمام فخر اåين الرازيمام فخر اåين الرازيوأذكر s هذا ا�قام íماً نفيساً 

لقد ?نيت علوما كث1ة وألفت s فنون متنوعة ،ومعروف اإلمام : "ا�ؤمن م� ما وجدها فهو أحق بها يقول رÑه اهللا
للهجرة ¨ن إمام زمانه وýن إماما s علوم كث1ة، فما وجدت بر~ة ?دت ع÷  ³.³لرازي �مد بن عمر الرازي ا�توÎ سنة ا

فما s شك خدمة القرآن الكريم والعناية بتفس1ه والعلم بمعانيه بر~ه وخ1 ونعمة s اåارين " مثل خدمة القرآن الكريم
هج السلف رÑهم اهللا تعا�، ومن اàرف أو زل لسانه ال شك أنه يتحمل أخطاءه لكن كما قلت V ا�نهج الصحيح من

 .وأخطاء من يأتون بعده �ن يتأثرون به فيجب ا¶ذر وعدم ا�عجل بمثل هذا األمر
نقل ïلة كث1ة عن السلف Ô sرجهم عن  "فضائل القرآن"s كتاب  وا¶افظ أبو عبيد القاسم بن سالم رÑه اهللا تعا�وا¶افظ أبو عبيد القاسم بن سالم رÑه اهللا تعا�وا¶افظ أبو عبيد القاسم بن سالم رÑه اهللا تعا�وا¶افظ أبو عبيد القاسم بن سالم رÑه اهللا تعا�

فس1 القرآن وأنهم ¨نوا يقولون إذا ¨ن íم بيننا نتحدث بما نشاء ولكن إذا جاء القرآن نقف، وýن بعضهم يقرأ ت
وÚدث فإذا قيل T تكلم s القرآن توقف وسكت فÇنوا يتحرجون ويعظمون íم اهللا تبارك وتعا� �الف من سبقنا 

الكريم وÚملونه V غ1 معانيه الصحيحة، و�اصة ا¶ديث عن ومن s زماننا هذا �ن يتعجلون s تفس1 القرآن 
اإلعجاز العل� s القرآن الكريم فا�عجل فيه وا�عسف Ñ sل اآليات V بعض الظواهر ا�وجودة أو بعض ا�صنو?ت 

قد تأÛ نظرية أو ا¶ديثة من أجل أن نقول أن القرآن سبق كذا و~ذا فهذا ال Ýوز، ألن هذا األمر قد يكون غ1 صحيح 
 V ن ال ندللàي ال نقاش فيه هذا مقبول وهللا ا¶مد وuء الواقع والصحيح واáء فتفسد هذه ا\ظرية، لكن ال�
صحة القرآن وV واقعيته ال واهللا فالقرآن أعز وأºف وأكرم فهو íم اهللا تبارك وتعا� ولكن أن يأÛ أحد ويهذي بما 

ف�ها بأنها  }فَالُْمِغ1َاِت ُصبًْحافَالُْمِغ1َاِت ُصبًْحافَالُْمِغ1َاِت ُصبًْحافَالُْمِغ1َاِت ُصبًْحا) ) ) ) QQQQ((((فَالُْموِريَاِت قَْدًحا فَالُْموِريَاِت قَْدًحا فَالُْموِريَاِت قَْدًحا فَالُْموِريَاِت قَْدًحا ) ) ) ) ----((((َوالَْعاِديَاِت َضبًْحا َوالَْعاِديَاِت َضبًْحا َوالَْعاِديَاِت َضبًْحا َوالَْعاِديَاِت َضبًْحا {أحداً ف� قوT تعا� يعرف وبما ال يعرف، أذكر 
 "اmيل: "اåراجات ا\ارية فقال أنها ت�ع s ا�á وتقدح ال(ر أيضاً، فهذا الÐم !ء وقبيح فالعاديات ا�قصود بها 

هذا هو الصحيح ولكن Ôمل عليها دراجات نارية أو íما آخر فهذا �ا ينبü حقيقة أن ال© تغزو ال© تنطلق وت�ع 
 يطهر عنه íم اهللا تبارك وتعا� وأن نتمهل وأن نتئد وأن ال نتعجل وأن نسV 1 منهج سلفنا الصالح رÑه اهللا تعا�، 

    ))))PPPP((((    ا¶لقةا¶لقةا¶لقةا¶لقة
 ثور وا�فس1 بالرأي ثور وا�فس1 بالرأي ثور وا�فس1 بالرأي ثور وا�فس1 بالرأي أشهر الكتب ا�ؤلفة s ا�فس1 با�أأشهر الكتب ا�ؤلفة s ا�فس1 با�أأشهر الكتب ا�ؤلفة s ا�فس1 با�أأشهر الكتب ا�ؤلفة s ا�فس1 با�أ    ////        عنوان ا¶لقة عنوان ا¶لقة عنوان ا¶لقة عنوان ا¶لقة 

 : عنا� ا¶لقة
 :أشهر الكتب ا�ؤلفة s ا�فس1 با�أثور إïاالً أشهر الكتب ا�ؤلفة s ا�فس1 با�أثور إïاالً أشهر الكتب ا�ؤلفة s ا�فس1 با�أثور إïاالً أشهر الكتب ا�ؤلفة s ا�فس1 با�أثور إïاالً     
 تفس1 ابن عباس  .-
Q. يÈجامع ا>يان عن تأويل آي القرآن للط 
 �رر الوج  s تفس1 الكتاب العزيز البن عطية ./

P. 1تفس1 القرآن العظيم البن كث 
    ::::أشهر الكتب ا�ؤلفه s ا�فس1 بالرأي إïاالً أشهر الكتب ا�ؤلفه s ا�فس1 بالرأي إïاالً أشهر الكتب ا�ؤلفه s ا�فس1 بالرأي إïاالً أشهر الكتب ا�ؤلفه s ا�فس1 بالرأي إïاالً 

 .مفاتيح الغيب للرازي .-
Q.  ،حيان 	ا>حر ا�حيط أل 

 الكشاف للزâ(ي،  ./
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 أشهر الكتب ا�ؤلفة s ا�فس1 با�أثور إïاالً أشهر الكتب ا�ؤلفة s ا�فس1 با�أثور إïاالً أشهر الكتب ا�ؤلفة s ا�فس1 با�أثور إïاالً أشهر الكتب ا�ؤلفة s ا�فس1 با�أثور إïاالً  �

 وتفس1 ابن عيينهوتفس1 ابن عيينهوتفس1 ابن عيينهوتفس1 ابن عيينهوسنت�م عنه إن شاء اهللا  ا�فس1 ا�نسوب البن عباسا�فس1 ا�نسوب البن عباسا�فس1 ا�نسوب البن عباسا�فس1 ا�نسوب البن عباسالكتب ا�ؤلفة s ا�فس1 با�أثور كث1ة جداً منها 
وتفس1 أ	 الليث السمرقندي، وتفس1 أ	 إسحاق  وتفس1 ابن عطيةوتفس1 ابن عطيةوتفس1 ابن عطيةوتفس1 ابن عطية، أأأأ				 الشيخ ابن حبان الشيخ ابن حبان الشيخ ابن حبان الشيخ ابن حبانس1 ، وتفابن أابن أابن أابن أ				 حاتم حاتم حاتم حاتموتفس1 

ير ابن اير ابن اير ابن اير ابن ا				    ، وتفسابن جرير الطÈي جامع ا>يان عن تأويل آي القرآنابن جرير الطÈي جامع ا>يان عن تأويل آي القرآنابن جرير الطÈي جامع ا>يان عن تأويل آي القرآنابن جرير الطÈي جامع ا>يان عن تأويل آي القرآنا�علð الكشف وا>يان، وتفس1 القرآن، وتفس1 
ابن كث1، وتفس1 اåر ا�نثور s ا�فس1 با�أثور ابن كث1، وتفس1 اåر ا�نثور s ا�فس1 با�أثور ابن كث1، وتفس1 اåر ا�نثور s ا�فس1 با�أثور ابن كث1، وتفس1 اåر ا�نثور s ا�فس1 با�أثور وتفس1 ا>غوي معالم ا�ßيل، وتفس1 القرآن العظيم للحافظ وتفس1 ا>غوي معالم ا�ßيل، وتفس1 القرآن العظيم للحافظ وتفس1 ا>غوي معالم ا�ßيل، وتفس1 القرآن العظيم للحافظ وتفس1 ا>غوي معالم ا�ßيل، وتفس1 القرآن العظيم للحافظ ، شيبةشيبةشيبةشيبة

 للسيوþ، وفتح القدير للشوÆý رحم اهللا اùميع، للسيوþ، وفتح القدير للشوÆý رحم اهللا اùميع، للسيوþ، وفتح القدير للشوÆý رحم اهللا اùميع، للسيوþ، وفتح القدير للشوÆý رحم اهللا اùميع، 

  تفس1 ابن عباستفس1 ابن عباستفس1 ابن عباستفس1 ابن عباس    ////        ---- 
 óه ويسØعه     تنوير ا�قباس من تفس1 ابن عباستنوير ا�قباس من تفس1 ابن عباستنوير ا�قباس من تفس1 ابن عباستنوير ا�قباس من تفس1 ابن عباستفس1 ابن عباس ا�نسوب إï طاهر �مد بن يعقوب الف1وزطاهر �مد بن يعقوب الف1وزطاهر �مد بن يعقوب الف1وزطاهر �مد بن يعقوب الف1وز    أبوأبوأبوأبوهذا    

ابن عباس أنه حÈ األمه وترïان القرآن وهو اإلمام وسبب إمامته ابن عباس أنه حÈ األمه وترïان القرآن وهو اإلمام وسبب إمامته ابن عباس أنه حÈ األمه وترïان القرآن وهو اإلمام وسبب إمامته ابن عباس أنه حÈ األمه وترïان القرآن وهو اإلمام وسبب إمامته ، ومعروف عن حيطحيطحيطحيطآبادي الشافآبادي الشافآبادي الشافآبادي الشاف���� صاحب القاموس ا� صاحب القاموس ا� صاحب القاموس ا� صاحب القاموس ا�
ð\بر~ة د?ء اð\بر~ة د?ء اð\بر~ة د?ء اð\ص´ اهللا عليه وسلم  -بر~ة د?ء ا-  T ?أويل(حينما د�ين وعلمه اåا s فقه ñأويلا�ين وعلمه اåا s فقه ñأويلا�ين وعلمه اåا s فقه ñأويلا�ين وعلمه اåا s فقه ñوأيضاً إ�امه بلغة العرب وحفظه ) ا

عنايته بهذا العلم، ¨ن Ú¾ �الس الصحابة ويسأúم  الكث1 من أشعارها، أيضاً ما أو. من دقة الفهم واالستنباط وأيضاً 
 .أش� عليه عن ما

تهم ابن عباس من قبل 
ُ
بأن ابن عباس توسع s األخذ عن أهل ه ا�ذاهب اإلسالمية s تفس1 القرآن ه ا�ذاهب اإلسالمية s تفس1 القرآن ه ا�ذاهب اإلسالمية s تفس1 القرآن ه ا�ذاهب اإلسالمية s تفس1 القرآن s كتاب جوå زيهرجوå زيهرجوå زيهرجوå زيهرأ

أن ابن عباس رë اهللا أن ابن عباس رë اهللا أن ابن عباس رë اهللا أن ابن عباس رë اهللا  د عليهماد عليهماد عليهماد عليهماوقد رُ وقد رُ وقد رُ وقد رُ الكتاب وهذا الÐم غ1 صحيح وجرى V هذا اإلتهام أÑد أمs z فجر اإلسالم 
عنهما لم يكs b األخذ عن أهل الكتاب وما أخذه عنهم ال يمس العقيدة وال يمس أصول اåين ولكن قد تكون من عنهما لم يكs b األخذ عن أهل الكتاب وما أخذه عنهم ال يمس العقيدة وال يمس أصول اåين ولكن قد تكون من عنهما لم يكs b األخذ عن أهل الكتاب وما أخذه عنهم ال يمس العقيدة وال يمس أصول اåين ولكن قد تكون من عنهما لم يكs b األخذ عن أهل الكتاب وما أخذه عنهم ال يمس العقيدة وال يمس أصول اåين ولكن قد تكون من 

 .األمور ال© قد تكون حقاً وقد تكون غ1 ذلك لكنه أيضاً قليلاألمور ال© قد تكون حقاً وقد تكون غ1 ذلك لكنه أيضاً قليلاألمور ال© قد تكون حقاً وقد تكون غ1 ذلك لكنه أيضاً قليلاألمور ال© قد تكون حقاً وقد تكون غ1 ذلك لكنه أيضاً قليل
البن عباس وïعوا هذه الطرق وصنفوها ورتبوها  العلماء رÑهم اهللا اعتنوا بتفس1 ابن عباس ونظروا s الطرق ا�وصلة

 :ووجدوها ما ي÷ من الطرقووجدوها ما ي÷ من الطرقووجدوها ما ي÷ من الطرقووجدوها ما ي÷ من الطرق
وهذه ^ أجود الطرق وأفضلها ح� قال اإلمام أÑد طريق معاوية بن صالح عن ع÷ بن أطريق معاوية بن صالح عن ع÷ بن أطريق معاوية بن صالح عن ع÷ بن أطريق معاوية بن صالح عن ع÷ بن أ				 طلحة عن ابن عباس  طلحة عن ابن عباس  طلحة عن ابن عباس  طلحة عن ابن عباس  :أوالً أوالً أوالً أوالً     �
وهذه النسخة " ما ¨ن كث1اإن s م½ صحيفة s ا�فس1 رواها ع÷ بن أ	 طلحة لو رحل رجل فيها إ� م½ قاصداً "

 .اعتمد عليها ا>خاري رÑه اهللا s صحيحه
وهذه أيضاً طريق صحيحة  طريق قيس ابن مسلم الكوÎ عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جب1 عن ابن عباسطريق قيس ابن مسلم الكوÎ عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جب1 عن ابن عباسطريق قيس ابن مسلم الكوÎ عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جب1 عن ابن عباسطريق قيس ابن مسلم الكوÎ عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جب1 عن ابن عباس    ::::ثانياً ثانياً ثانياً ثانياً     �

zط الشيخº V....    
وهذه طريق بن جب1 عن ابن عباس بن جب1 عن ابن عباس بن جب1 عن ابن عباس بن جب1 عن ابن عباس طريق ابن إسحاق صاحب الس1 عن �مد بن أطريق ابن إسحاق صاحب الس1 عن �مد بن أطريق ابن إسحاق صاحب الس1 عن �مد بن أطريق ابن إسحاق صاحب الس1 عن �مد بن أ				 �مد عن عكرمة أو سعيد  �مد عن عكرمة أو سعيد  �مد عن عكرمة أو سعيد  �مد عن عكرمة أو سعيد     ::::ثا�اً ثا�اً ثا�اً ثا�اً �

    ....جيدة إسنادها حسن
ولكن هذا ولكن هذا ولكن هذا ولكن هذا  السدي الكب1 عن أالسدي الكب1 عن أالسدي الكب1 عن أالسدي الكب1 عن أ				 مالك وتارة عن أ مالك وتارة عن أ مالك وتارة عن أ مالك وتارة عن أ				 صالح عن ابن عباس صالح عن ابن عباس صالح عن ابن عباس صالح عن ابن عباس        الرÑنالرÑنالرÑنالرÑن    طريق إسماعيل بن عبدطريق إسماعيل بن عبدطريق إسماعيل بن عبدطريق إسماعيل بن عبد :رابعاً رابعاً رابعاً رابعاً �

    ....السدي âتلف فيه وهو تابالسدي âتلف فيه وهو تابالسدي âتلف فيه وهو تابالسدي âتلف فيه وهو تاب���� شي شي شي شي���� و~ث1 من األئمة ال يرتضون روايته وهو ضعيف و~ث1 من األئمة ال يرتضون روايته وهو ضعيف و~ث1 من األئمة ال يرتضون روايته وهو ضعيف و~ث1 من األئمة ال يرتضون روايته وهو ضعيف
وهذه الطريقة Ôتاج إ� دقة s ا>حث ألنها Ôوي الغث والسمz  ن ابن عباسن ابن عباسن ابن عباسن ابن عباس^ طريق عبدا�لك بن جريج ع^ طريق عبدا�لك بن جريج ع^ طريق عبدا�لك بن جريج ع^ طريق عبدا�لك بن جريج ع :خامساً خامساً خامساً خامساً �

    ....والصحيح والسقيم
ألن الضحاك âتلف s توثيقه ثم أيضاً  صحيحةوهذه الطريقة غ1  طريق الضحاك بن مزاحم عن ابن عباسطريق الضحاك بن مزاحم عن ابن عباسطريق الضحاك بن مزاحم عن ابن عباسطريق الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس    ::::سادساً سادساً سادساً سادساً �

    ....الطريق البن عباس منقطعة ألن الضحاك لم يدرك ابن عباس رë اهللا عنهما
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    ....ضعيفضعيفضعيفضعيفألن عطية  مقبولةو^ أيضاً غ1  طريق عطية العوÎ عن ابن عباسطريق عطية العوÎ عن ابن عباسطريق عطية العوÎ عن ابن عباسطريق عطية العوÎ عن ابن عباس::::اً اً اً اً سابعسابعسابعسابع�
X V حال معظم ما s هذا الكتاب تنوير ا�قباس عن ابن عباس يدور إن لم يكن ïيعه V �مد بن مروان السدي X V حال معظم ما s هذا الكتاب تنوير ا�قباس عن ابن عباس يدور إن لم يكن ïيعه V �مد بن مروان السدي X V حال معظم ما s هذا الكتاب تنوير ا�قباس عن ابن عباس يدور إن لم يكن ïيعه V �مد بن مروان السدي X V حال معظم ما s هذا الكتاب تنوير ا�قباس عن ابن عباس يدور إن لم يكن ïيعه V �مد بن مروان السدي 

 ضعيفة  الروايةوقد عرفنا فيما سبق أن هذه  عن �مد بن السائب العن �مد بن السائب العن �مد بن السائب العن �مد بن السائب ال����ð عن اð عن اð عن اð عن ا				 صالح صالح صالح صالح

QQQQ        ////يÈيجامع ا>يان عن تأويل آي القرآن للطÈيجامع ا>يان عن تأويل آي القرآن للطÈيجامع ا>يان عن تأويل آي القرآن للطÈجامع ا>يان عن تأويل آي القرآن للط....    
جامع ا>يان عن تأويل آي القرآن إلمام ا�ف�ين وشيخهم أ	 جعفر �مد بن جرير الطÈي رÑه اهللا تعا� وهو إمام زمانه 

� قال ألف هذا الكتاب العظيم وهو كتاب ا�فس1 وسماه جامع ا>يان عن تأويل آي القرآن، وقد استفاد العلماء منه ح
وا�ف�ون ?لة V ابن جرير كما وا�ف�ون ?لة V ابن جرير كما وا�ف�ون ?لة V ابن جرير كما وا�ف�ون ?لة V ابن جرير كما " " " " لو رحل أحد إ� مÇن كذا من أجل تفس1 ابن جرير لم يكن ذلك كث1ا" ةابن خزيم

وبعد ذلك  فقد زمناً ما ثم وجدت T نسخة s حيازة أم1 حائل سابقاً Ñود الرشيد من أمراء فقد زمناً ما ثم وجدت T نسخة s حيازة أم1 حائل سابقاً Ñود الرشيد من أمراء فقد زمناً ما ثم وجدت T نسخة s حيازة أم1 حائل سابقاً Ñود الرشيد من أمراء فقد زمناً ما ثم وجدت T نسخة s حيازة أم1 حائل سابقاً Ñود الرشيد من أمراء &&&&دددد، هذا الكتاب قال العلماءقال العلماءقال العلماءقال العلماء
وأصبح s أيدي ا\اس فلله ا¶مد، وهذا ا�فسT 1 قيمته وT جال�ه يقول عنه السيوþ وهللا ا¶مد طبع الكتاب فتداول 

أجل ا�فاس1 وأعظمها فإنه يتعرض �وجيه األقوال وترجيح بعضها V  "تفس1 ابن جرير"و~تابه يع¹ "رÑه اهللا تعا� 
 "لطÈيأïعت األمة V أنه لم يصنف مثل تفس1 ا"وقال اإلمام ا\ووي " بعض

ثم يبدأ يف� اآلية  اآليةويذكر " القول s تأويل قوT تعا�"منهجه أنه يقول s بداية X آية فما منهج ابن جرير s تفس1ه فما منهج ابن جرير s تفس1ه فما منهج ابن جرير s تفس1ه فما منهج ابن جرير s تفس1ه ؟؟؟؟    
بما يرويه بسنده إ� ا\ð ص´ اهللا عليه وسلم إ� الصحابة إ� ا�ابعz، فيوجه األقوال ويرجح بينها كما أنه رÑه اهللا 

واستنباط األحÇم، وأيضاً يتوقف عند رجال اإلسناد يت�م عليهم تعديًال وتوثيقاً أو رداً وعدم قبول، أيضاً يتعرض لإلعراب 
 Üلة من أخبار بï ه اهللا، أيضاً أخذÑالقراءات ر s بذكر القراءات وتوجيهها وهو اإلمام ا�شهور Üه اهللا ¨ن يعتÑر

هو يعتÈ مرجع ال غ¹ لطلبة العلم عنه بل والعلماء أيضاً، فا�ف�ون ?لة V وجعلها s كتابه، و """"تتتتاإلاإلاإلاإل####ائيلياائيلياائيلياائيليا"إ#ائيل 
ولكن لم ولكن لم ولكن لم ولكن لم  وطبعة حققها الشيخ أÑد شاكروطبعة حققها الشيخ أÑد شاكروطبعة حققها الشيخ أÑد شاكروطبعة حققها الشيخ أÑد شاكرابن جرير، هذا الكتاب طبع عدة طبعات وT طبعات غ1 �ققة ومصورة كث1اً 

مع ïع من ا>احثz بتحقيق الكتاب مع ïع من ا>احثz بتحقيق الكتاب مع ïع من ا>احثz بتحقيق الكتاب مع ïع من ا>احثz بتحقيق الكتاب     ا�حسن الfا�حسن الfا�حسن الfا�حسن الf////    اهللا بن عبداهللا بن عبداهللا بن عبداهللا بن عبد    الشيخ اåكتور عبدالشيخ اåكتور عبدالشيخ اåكتور عبدالشيخ اåكتور عبد، وÎ هذه األيام قام معاø يكملهايكملهايكملهايكملها
 فجزاهم اهللا خ1اً،  ون(ه بz ا\اسون(ه بz ا\اسون(ه بz ا\اسون(ه بz ا\اس

  �رر الوج�رر الوج�رر الوج�رر الوج     s تفس1 الكتاب العزيز البن عطية s تفس1 الكتاب العزيز البن عطية s تفس1 الكتاب العزيز البن عطية s تفس1 الكتاب العزيز البن عطية    ////        //// 
ا¶ق بن ا¶ق بن ا¶ق بن ا¶ق بن ''''لب بن لب بن لب بن لب بن     �مد عبد�مد عبد�مد عبد�مد عبد    أبوأبوأبوأبوأيضاً من كتب ا�فس1 با�أثور ا�حرر الوج  s تفس1 الكتاب العزيز البن عطية وهو 

نشأ s بيت علم وفضل ¨ن فقيهاً جليًال ?رفاً بعلوم ا¶ديث وا�فس1  ،شهورين والعلماءمن قضاة األندلس ا�عطية عطية عطية عطية 
، ألف هذا ا�فس1 �رر الوج  وقد mص فيه ا�نقول عن ، ومن أعيان الفقه ا�ال، ومن أعيان الفقه ا�ال، ومن أعيان الفقه ا�ال، ومن أعيان الفقه ا�ال0000واللغة واألدب ¨ن من األذكياء

يكb من الشواهد الشعرية يكb من الشواهد الشعرية يكb من الشواهد الشعرية يكb من الشواهد الشعرية واضحة s كتابه فÇن  الصحابة وا�ابعz، ولم يذكر ا¶قيقة األسانيد وýنت T أيضاً شخصية
وT أيضاً اختيار وترجيح s هذا ا>اب، شيخ اإلسالم ابن تيمية أثV ¹ هذا الكتاب وقال  واإلعراب وتوجيه القراءات،واإلعراب وتوجيه القراءات،واإلعراب وتوجيه القراءات،واإلعراب وتوجيه القراءات،

 منه تفس1 ابن عطية خ1 من تفس1 الزâ(ي، وأصح نقًال وÌثاً وأبعد عن ا>دع و«ن اشتمل V بعضها بل هو خ1"
إ� آخر " تفس1 ابن عطية وأمثاT أتبع للسنة واùماعة وأسلم من ا>دعة"وقال أيضاً " بكث1 بل لعله أرجح هذه ا�فاس1

طبعة مغربية حققها ا�جمع العلطبعة مغربية حققها ا�جمع العلطبعة مغربية حققها ا�جمع العلطبعة مغربية حققها ا�جمع العل����    íمه رÑه اهللا، فتفس1 ابن عطية من الكتب ا�عتمدة وT طبعتان s السوق اآلن 
 موجودتان s األسواق،  بعة األخرى طبعتها دولة قطر s إدارة األوقاف وهاتان الطبعتانبعة األخرى طبعتها دولة قطر s إدارة األوقاف وهاتان الطبعتانبعة األخرى طبعتها دولة قطر s إدارة األوقاف وهاتان الطبعتانبعة األخرى طبعتها دولة قطر s إدارة األوقاف وهاتان الطبعتانبفاس و^ متداولة ومشهورة والطبفاس و^ متداولة ومشهورة والطبفاس و^ متداولة ومشهورة والطبفاس و^ متداولة ومشهورة والط

 PPPP        ////    1تفس1 القرآن العظيم البن كث1تفس1 القرآن العظيم البن كث1تفس1 القرآن العظيم البن كث1تفس1 القرآن العظيم البن كث  
للحافظ أ	 الفدا إسماعيل بن عمر بن كث1 رÑه اهللا وهو اإلمام  "تفس1 القرآن العظيم"من كتب ا�فس1 با�أثور أيضاً 
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 s ليل من أئمة العلمùا T اريخ�فس1 وا¶ديث وا�ه  كتاب ا>داية وا\هايةكتاب ا>داية وا\هايةكتاب ا>داية وا\هايةكتاب ا>داية وا\هايةاÑوهو من تالميذ شيخ اإلسالم ابن تيمية ر
اهللا تعا�، اشتهر بعلم ا�فس1 وألف هذا الكتاب اuي يعتÈ عند العلماء s ا�رتبة ا�انية s ا�فس1 با�أثور بعد ابن 

تعا� والìم منهج شيخ اإلسالم وهو تفس1 القرآن بالقرآن ثم بالسنة جرير الطÈي رÑه اهللا، وهو خ1 من ف� íم اهللا 
ثم با�روي عن الصحابة وما روي عن ا�ابعz وýن رÑه اهللا يرجح األقوال ويضعف الروايات ويعتÜ كث1اً بذكر 

من كتب ا�فس1  األحاديث بأسانيدها، فينقل عن اإلمام أÑد s ا>داية وعن الشيخz ا>خاري ومسلم وعن غ1هم
وا¶ديث ا�فقودة وا�وجودة، وهذا ا�فسÝ 1مع بz ا�فس1 با�أثور وبz بروز شخصيته s ذكر األحÇم الفقهية 
والfجيحات واالختيارات يناقش ا�ذاهب واألدلة، وقد طبع عدة طبعات طبع مع معالم ا�ßيل للبغوي طبعة واحدة، وطبع 

طبعة مستقلة وطبع أيضاً طبعات وحققت s هذه األزمنة وهذه األوقات و^ وهللا ا¶مد فيها  أيضاً مستقًال طبعة الشعب
 خ1 كث1 و«ن ¨ن s بعضها نقص وخلل، 

 .أشهر الكتب ا�ؤلفه s ا�فس1 بالرأي إïاالً أشهر الكتب ا�ؤلفه s ا�فس1 بالرأي إïاالً أشهر الكتب ا�ؤلفه s ا�فس1 بالرأي إïاالً أشهر الكتب ا�ؤلفه s ا�فس1 بالرأي إïاالً  �
كشاف للزâ(ي اùبار وتفس1 ال الرÑن بن كيسان األصم وتفس1 أبو ع÷ اùباÆ وتفس1 عبد تفس1 عبد: منها 

وتفس1 مفاتيح الغيب للرازي وتفس1 مدارك ا�ßيل وحقائق ا�أويل للنسÏ وتفس1 >اب ا�أويل s معاÆ ا�ßيل 
للخازن وا>حر ا�حيط أل	 حيان وأنوار ا�ßيل وأ#ار ا�أويل للبيضاوي وغ1هم من كتب ا�فس1 وسوف نتحدث عن 

 بعضها، 
  الكشاف للزâ(يالكشاف للزâ(يالكشاف للزâ(يالكشاف للزâ(ي    ////        ---- 

من كتب ا�فس1 بالرأي الكشاف للزâ(ي وهو جار اهللا �مود بن عمر الزâ(ي وهو إمام s علم ا>الغة وعلم ا\حو 
ولكن الزâ(ي كما هو معروف ولكن الزâ(ي كما هو معروف ولكن الزâ(ي كما هو معروف ولكن الزâ(ي كما هو معروف وعلم األدب وآراؤه s علم ا>الغة وا\حو واألدب يتناقلها العلماء ويعتمدون عليها، 

    2222ìعنه معìعنه معìعنه معìالتشب    االعتقاداالعتقاداالعتقاداالعتقادعنه مع s التشببل هو شديد s التشببل هو شديد s التشببل هو شديد s اته،     ث ببدعته وث ببدعته وث ببدعته وث ببدعته وبل هو شديدØاìاته، باعØاìاته، باعØاìاته، باعØاìفس1 وضمنه الكث1 باع�ا s وقد ألف كتابه الكشاف
وقد دس فيه اعìاØاته دساً دقيقاً ح� إن  "الكشاف عن حقائق غوامض ا�ßيل وعيون األقاويل s وجوه ا�أويل "وسماه

وهذا غ1 "وليس بعد هذا ا\عيم نعيم "ل يقو عندما يأu Ûكر نعيم اùنةعندما يأu Ûكر نعيم اùنةعندما يأu Ûكر نعيم اùنةعندما يأu Ûكر نعيم اùنةبعض ا\اس قد يقرأ فال ينتبه العìاØاته، مثًال 
ألن معتقد ا�عìلة نÏ رألن معتقد ا�عìلة نÏ رألن معتقد ا�عìلة نÏ رألن معتقد ا�عìلة نÏ رؤؤؤؤية اهللا ية اهللا ية اهللا ية اهللا صحيح بل هناك ما هو أعظم �ا يذكر s هذه اآلية وهو ا\ظر إ� وجه اهللا تبارك وتعا�، 

ارك وتعا� أن ، أسأل اهللا تبالشك أن معتقد أهل السنة واùماعة إثبات الرالشك أن معتقد أهل السنة واùماعة إثبات الرالشك أن معتقد أهل السنة واùماعة إثبات الرالشك أن معتقد أهل السنة واùماعة إثبات الرؤؤؤؤية بل ^ أعظم ا\عيمية بل ^ أعظم ا\عيمية بل ^ أعظم ا\عيمية بل ^ أعظم ا\عيم، و تبارك وتعا� s اùنةتبارك وتعا� s اùنةتبارك وتعا� s اùنةتبارك وتعا� s اùنة
ابن ا�ن1ّ طبعت حاشيته ابن ا�ن1ّ طبعت حاشيته ابن ا�ن1ّ طبعت حاشيته ابن ا�ن1ّ طبعت حاشيته يكرمÜ و«ياكم بذلك، وهذه االعìاØات دقيقة جداً وقد تعقبه العلماء رÑهم اهللا تعا�، مثل 

االنتصاف s حاشيته ونبه V كث1 من اعìاØاته وقال إنÜ استخرجتها با�ناقياالنتصاف s حاشيته ونبه V كث1 من اعìاØاته وقال إنÜ استخرجتها با�ناقياالنتصاف s حاشيته ونبه V كث1 من اعìاØاته وقال إنÜ استخرجتها با�ناقياالنتصاف s حاشيته ونبه V كث1 من اعìاØاته وقال إنÜ استخرجتها با�ناقيشششش، أيضاً أبوحيان s ا>حر ا�حيط تعقبه ، أيضاً أبوحيان s ا>حر ا�حيط تعقبه ، أيضاً أبوحيان s ا>حر ا�حيط تعقبه ، أيضاً أبوحيان s ا>حر ا�حيط تعقبه 
 .كث1ة ونبهوا V أخطائه فيهاكث1ة ونبهوا V أخطائه فيهاكث1ة ونبهوا V أخطائه فيهاكث1ة ونبهوا V أخطائه فيهاs اعìاØاته الs اعìاØاته الs اعìاØاته الs اعìاØاته ال

QQQQ        ////مفاتيح الغيب للرازيمفاتيح الغيب للرازيمفاتيح الغيب للرازيمفاتيح الغيب للرازي     
³.³Rأيضاً من كتب ا�فس1 بالرأي مفاتيح الغيب وا�سó ا�فس1 الكب1 لفخر اåين �مد بن عمر الرازي ا�توÎ سنة 

 وهو Ìق تفس1 كب1 وهو إمام زمانه ألف s فنون كث1ة ومؤلفات وعلوم معروفة ومشهورة ومن ذلك كتابه ا�فس1 الكب1
فÇن للناس s ذلك مذاهب، بعضهم  ألفه لوحده أم اشfك معه غ1هألفه لوحده أم اشfك معه غ1هألفه لوحده أم اشfك معه غ1هألفه لوحده أم اشfك معه غ1ه؟؟؟؟هل هل هل هل أربعة وثالثz جزءا كتاب ضخم، وقد أث1 تساؤل 

قال ألف ح� سورة األنبياء ثم جاء بعده شهاب اåين اmوÞ ف(ع s تكملة هذا ا�فس1 ولم يتمه، ثم جاء بعده &م 
من يرى الكتاب فال Ýد فيه تفاوتاً كب1اً،  وا¶قيقة هل هذا صحيح أو ال،هل هذا صحيح أو ال،هل هذا صحيح أو ال،هل هذا صحيح أو ال،ما ب" منه وال ندري  اåين القمو2 فأكمل
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ومعروف اإلنسان قد يصيبه ضعف s بعض األحيان ثم ينشط s ا�فس1 وقد يضعف وهذه قدرات ومواهب من اهللا 
ا ويذكر اسمه s كذا و~ذا هذا معناه أنه T، تبارك وتعا� وا¶قيقة أنه s بعض السور ¨ن ينص يقول انتهيت من تفس1ه

 T فس1 *ه�لكن ا�ختلف فيه بعض السور واألجزاء ال يعرف أ^ من تكملة تالميذه أم منه ويرجح بعضهم أن هذا ا
أخرى أن اإلنسان قد ينشط للتأØف s زمن وقد يضعف s  جهةوأنه لم يكمله أحد، والسبب أن ا�نهج متقارب، ومن 

خر، وهذه سنة اهللا s ا¶ياة، فهذه الكتب ال تؤلف s يوم وØلة بل تؤلف s أزمنة وعصور وÎ أوقات متنوعة زمن آ
أن هذا الكتاب فيه ا�فس1 وفيه غ1 ا�فس1، أما أن يقال ليس والصحيح والصحيح والصحيح والصحيح واإلنسان تعfيه الظروف وتعfيه أحوال كث1ة، 

وفيه أسباب نزول وفيه استنباطات وفيه لطائف وفيه نقل أقوال العلماء  فيه �ء من ا�فس1 فهذا إجحاف بل فيه قراءات
s ا�فس1، نعم هو صحيح توسع عفا اهللا عنه s نقل أقوال أهل الفلسفة والصوفية وا�وسع s علم الفلك واúيئة وعلم 

ا�تخصصون s علم  الرياضيات وغ1 ذلك ما s شك، لكن هذا ال يغمطه حقه فهو كتاب يعتمد عليه ويرجع إØه
 .ا�فس1
  ا>حر ا�حيط إلا>حر ا�حيط إلا>حر ا�حيط إلا>حر ا�حيط إل				 حيان حيان حيان حيان    ////        ////    

وقيل  §²Pومن كتب ا�فس1 بالرأي كتاب تفس1 ا>حر ا�حيط أل	 حيان أث1 اåين �مد بن يوسف األندلÒ توÎ ?م 
²P�  1األصول وغ s ًا\حو واإلعراب وال½ف وأيضا Îاللغة و Îفس1 و�ا s ذلك، هذا الرجل ألف للهجرة إمام زمانه

كتابه تفس1 ا>حر ا�حيط وهو V اسمه Ìر �يط وقد جعل T مقدمة نافعة ضمنها كث1 من ا�باحث كتعريف ا�فس1 
أنه سينقل كث1اً عن ابن عطية s ا�حرر الوجأنه سينقل كث1اً عن ابن عطية s ا�حرر الوجأنه سينقل كث1اً عن ابن عطية s ا�حرر الوجأنه سينقل كث1اً عن ابن عطية s ا�حرر الوج     وعن الزâ(ي  وعن الزâ(ي  وعن الزâ(ي  وعن الزâ(ي وبz منهجه s هذا الكتاب وÔدث أيضاً عن موقفه من 

�تات ثم طبع مرة أخرى طبعة غ1 �ققة و«نما ^ صف جديد فنسأل اهللا ثمان ثمان ثمان ثمان     لكتاب طبع sهذا ا من كتابه الكشاف،من كتابه الكشاف،من كتابه الكشاف،من كتابه الكشاف،
أن يهيئ úذا الكتاب من يطبعه ألن هذا الكتاب ينقل عن كتب مفقودة غ1 موجودة وÝمع الكث1 حقيقة خاصة s باب 

أن يهيئ T من يقوم بتحقيقه و«خراجه V الوجه القراءات وÎ توجيه القراءات ما ال يوجد T نظ1، فنسأل اهللا جل وعال 
 .ا�طلوب وطباعته Øنتفع به ا\اس

يعتÜ بذكر القراءات وتوجيهها فهذا منهجه، منهجه أنه يذكر ا�ناسبات أوًال بz اآليات والسور ويذكر أيضاً  أبو حيانأبو حيانأبو حيانأبو حيان
ت V حدة، أيضاً يعتÜ بمسائل ا\حو واإلعراب القراءات وتوجيهها وينقل أقوال ا�ف�ين s مع¹ اآليات، يف� ا�فردا

وا>الغة، وقد سجلت s هذا رسائل ماجست1 ورسائل دكتوراة، أيضاً يعتÜ باالستنباط واåقة، يرد V أصحاب ا�ذاهب 
وج  ال سيما s كتابه ا�حرر الوعن ابن عطية وعن ابن عطية وعن ابن عطية وعن ابن عطية s كتابه الكشاف الزâ(ي الزâ(ي الزâ(ي الزâ(ي الضالة، ذكرت آنفاً أن أبا حيان ينقل كث1اً عن 

وýن يتعقبهما كث1اً بالرد وÚمل عليهما Ñًال فيه قسوة بعض األحيان خاصة s  بمسائل ا\حو ووجوه اإلعراب،بمسائل ا\حو ووجوه اإلعراب،بمسائل ا\حو ووجوه اإلعراب،بمسائل ا\حو ووجوه اإلعراب،ما يتعلق 
اæاه الزâ(ي، ¨نت مناقشاته مع الزâ(ي مناقشات حادة وشديدة جداً وا¶قيقة ما s شك أن الزâ(ي وقعت منه 

َوَ~َذلَِك َزي�َن لَِكث1ٍِ ِمَن َوَ~َذلَِك َزي�َن لَِكث1ٍِ ِمَن َوَ~َذلَِك َزي�َن لَِكث1ٍِ ِمَن َوَ~َذلَِك َزي�َن لَِكث1ٍِ ِمَن  { أن الزâ(ي كما هو معروف رد قراءة ابن ?مر s قوT تعا�: مثاالً زالت وأذكر s هذا ا�قام 
ýَؤؤؤُؤُهمْ ُُهمْ ُُهمْ ُُهمْ  َºُ ْوَالِدِهْم

َ
~zَِ َقتَْل أ ýَالُْمْ(ِ َºُ ْوَالِدِهْم
َ
~zَِ َقتَْل أ ýَالُْمْ(ِ َºُ ْوَالِدِهْم
َ
~zَِ َقتَْل أ ýَالُْمْ(ِ َºُ ْوَالِدِهْم
َ
~zَِ َقتَْل أ s مسألة معروفة s الفصل بz ا�ضاف وا�ضاف إØه يعÜ إ� آخره مسألة àوية  } الُْمْ(ِ

 قراءة ابن ?مر وابن ?مر معروف أحد القراء السبعة ا�عروفz فلما رد قراءته غضب أبو معروفة، ا�هم أن الزâ(ي رد
ضعيف ) فالزâ(ي أصله أعج� وهو من أئمة اللغة وا\حو(حيان وقال عبارته ا�شهورة s تفس1 اآلية وأعجب لعج� 
) اإلمام ا�قرئ واuي أخذ عن ïلة من الصحابة كيف يرد :s ا\حو يتجرأ V قراءة ابن ?مر ف1دها أو كما قال ثم قال

 s ا\حو و~يف يتجرأ ويرد فأبو حيان هنا ما قال إال ا¶ق s فتوسع فيها فانظروا كيف القسوة قال رجل عج� وضعيف
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هة نظر رده V الزâ(ي وتعقبه عليه، X V حال مناقشاته مع ابن عطية كذلك ¨ن يناقشه s ا�سائل ال© T فيها وج
لكن ¨نت مناقشاته أخف وأسهل وعباراته معه و«ن ¨ن s بعضها قسوة ولكن ليست بتلك القسوة ال© ¨نت مع 

 .الزâ(ي، وأيضاً الزâ(ي مع2ì وأ	 حيان تعقبه s اعìاØاته ورد عليه فيها
اعتمد اعتمد اعتمد اعتمد أيضاً  جعفر الغرناþ ا�قÏ،جعفر الغرناþ ا�قÏ،جعفر الغرناþ ا�قÏ،جعفر الغرناþ ا�قÏ،    نقل كث1اً عن شيخه أنقل كث1اً عن شيخه أنقل كث1اً عن شيخه أنقل كث1اً عن شيخه أ				أبو حيان اعتمد ï Vلة من الكتب ومصادر متنوعة وقد 

لشيخه ïال اåين ألشيخه ïال اåين ألشيخه ïال اåين ألشيخه ïال اåين أ				 عبداهللا �مد بن  عبداهللا �مد بن  عبداهللا �مد بن  عبداهللا �مد بن ، كث1اً V كتاب شيخه ابن ا\قيب s كتابه ا�حرير وا�حب1 ألقوال أئمة ا�فس1كث1اً V كتاب شيخه ابن ا\قيب s كتابه ا�حرير وا�حب1 ألقوال أئمة ا�فس1كث1اً V كتاب شيخه ابن ا\قيب s كتابه ا�حرير وا�حب1 ألقوال أئمة ا�فس1كث1اً V كتاب شيخه ابن ا\قيب s كتابه ا�حرير وا�حب1 ألقوال أئمة ا�فس1
 نهليه أ	 حيان كث1اً واستفاد موقد ذكر أن هذا كتاب ضخم و~ب1 وقد اعتمد عا\قيب ا\قيب ا\قيب ا\قيب     بابنبابنبابنبابنسليمان ا�قدسليمان ا�قدسليمان ا�قدسليمان ا�قد!!!! ا�عروف  ا�عروف  ا�عروف  ا�عروف 

    ))))§§§§((((    ا¶لقة ا¶لقة ا¶لقة ا¶لقة 
 ا�عريف ببعض كبار ا�ف�ين رÑهم اهللا تعا�ا�عريف ببعض كبار ا�ف�ين رÑهم اهللا تعا�ا�عريف ببعض كبار ا�ف�ين رÑهم اهللا تعا�ا�عريف ببعض كبار ا�ف�ين رÑهم اهللا تعا�: : : : عنوان هذه ا¶لقةعنوان هذه ا¶لقةعنوان هذه ا¶لقةعنوان هذه ا¶لقة

 ا¶È ا>حر عبداهللا بن عباس رë اهللا عنهماا¶È ا>حر عبداهللا بن عباس رë اهللا عنهماا¶È ا>حر عبداهللا بن عباس رë اهللا عنهماا¶È ا>حر عبداهللا بن عباس رë اهللا عنهما: : : : األولاألولاألولاألول �

القر� ابن عم الرسول ص´ اهللا عليه وسلم والعباس بن  فعبد منابن هاشم بن  بعبد ا�طلبن عباس بن  عبد اهللاهو 
اهللا عليه وسلم، وأمة أم الفضل، وå وبنو هاشم s الشعب قبل اúجرة بثالث سنz وقيل  عم الرسول ص´ بعبد ا�طل

ا�علم، ثم أخذ العلم من  القدوةÊسة، نشأ رë اهللا عنه �با للعلم مكبا Ô Vصيله، �الس ا\ð ص´ اهللا عليه وسلم 
اñ فقه s اñ فقه s اñ فقه s اñ فقه s ( -ص´ اهللا عليه وسلم -د?ء T ا\ð  أصحابه رë اهللا عنهم، Ú¾ �السهم ويسأúم عما أش� عليه، وقد

    ))))اåين وعلمه ا�أويلاåين وعلمه ا�أويلاåين وعلمه ا�أويلاåين وعلمه ا�أويل
 : : : : مß�ه وعلمهمß�ه وعلمهمß�ه وعلمهمß�ه وعلمه

فهو ترïان القرآن وحÈ األمة فهو ترïان القرآن وحÈ األمة فهو ترïان القرآن وحÈ األمة فهو ترïان القرآن وحÈ األمة البن عباس رë اهللا عنهما مßلة عظيمة s دين اإلسالم، و�اصة s تفس1 القرآن 
    ....ورئيس ا�ف�ينورئيس ا�ف�ينورئيس ا�ف�ينورئيس ا�ف�ين

¨ن ابن عباس يسó "وأخرج ابن نعيم عن �اهد قال  "آن ابن عباس،نِعم ترïان القر: عن ابن مسعود رë اهللا عنه قال"
 ةأبو هرير�ا مات زيد بن ثابت قال : قال"، وأخرج ابن سعد بسند صحيح عن ي3 بن سعيد األنصاري "ا>حر لكbة علمه

 ."مات حÈ هذه األمة ولعل اهللا أن Ýعل s ابن عباس خلفا
zلة كب1ة بßاهللا عنه م ëعلمه بتفس1 القرآن  احتل ر Vوجه العموم و V علمه V اهللا عنهم، وأثنوا ëالصحابة ر

 .ع÷ وجه اmصوص
وÎ صحيح ا>خاري قال ¨ن عمر يدخلÜ مع أشياخ بدر، فكأن بعضهم وجد s نفسه فقالو لِم�َ يدخل هذا معنا و«ن \ا 

فأدخله معهم، فما رأيت أنه د?Æ فيهم يومئذ إال ل1يهم، فقال عمر إنه من حيث علمتم، فد?هم ذات يوم  "أبناء مثله،
أمرنا أن àمد اهللا ونستغفره إذا ن½نا وفتح : فقال بعضهم }}}}إَِذا َجاَء نَْ½ُ اهللا�ِ َوالَْفتْحُ إَِذا َجاَء نَْ½ُ اهللا�ِ َوالَْفتْحُ إَِذا َجاَء نَْ½ُ اهللا�ِ َوالَْفتْحُ إَِذا َجاَء نَْ½ُ اهللا�ِ َوالَْفتْحُ {{{{ تقولون s قول اهللا تعا� فقال úم ما

هذا أجل رسول : ال، فقال ما تقول؟ فقلت: تكذلك تقول يا ابن عباس؟ فقل علينا، وسكت بعضهم فلم يقل شيئا، فقال ø أ
ال أعلم منها إال ما : اهللا ص´ اهللا عليه وسلم أعلمه اهللا T، قال إذا جاء ن½ اهللا والفتح فذلك عالمة أجله، فقال عمر

 "تقول، 
صحف V تفس1 ابن عباس رë اهللا عنه روي \ا عن طريق تالميذه ومن أشهرهم �اهد بن جÈ، اuي يقول عرضت ا�

 كث1ة ومن أفضلهاكث1ة ومن أفضلهاكث1ة ومن أفضلهاكث1ة ومن أفضلهاابن عباس ثالثz عرضة وÎ بعض الروايات ثالث عرضات، أقف معه عند X آية أسأT عنها، وT طرق 
 ، قيس بن مسلم الكوÎ عن عطاء بن السائبقيس بن مسلم الكوÎ عن عطاء بن السائبقيس بن مسلم الكوÎ عن عطاء بن السائبقيس بن مسلم الكوÎ عن عطاء بن السائب، ومن الطرق اùيدة ع÷ بن أع÷ بن أع÷ بن أع÷ بن أ				 طلحة عنه طلحة عنه طلحة عنه طلحة عنهطريق 



            ))))))))  أولأولأولأولأولأولأولأولمستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى ( ( ( ( ( ( ( (                                                                                                                                         ))))))))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((((((((                                                                                                                                                              مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1                            

- QQ - 

 

فإذا انظم إØها رواية  طريق الطريق الطريق الطريق ال����ð عن أð عن أð عن أð عن أ				 صالح صالح صالح صالح اً وأوهاها وأشدها ضعفوهناك طرق ضعيفة وبعضها منقطعة أو موضوعة، 
 فõ سلسلة الكذب،  �مد بن مروان السدي الصغ�1مد بن مروان السدي الصغ�1مد بن مروان السدي الصغ�1مد بن مروان السدي الصغ1

ب( ب( ب( ب( ألن الضحاك لم يلَق ابن عباس و«ذا انظم إ� ذلك رواية  الضحاك بن مزاح عن ابن عباس،الضحاك بن مزاح عن ابن عباس،الضحاك بن مزاح عن ابن عباس،الضحاك بن مزاح عن ابن عباس،طريق  ا�نقطعةومن الطرق 
طريقة ضعيفة ألن العوÎ ضعيف، ومن أو�  عباسعباسعباسعباس    العوÎ عن طريق ابنالعوÎ عن طريق ابنالعوÎ عن طريق ابنالعوÎ عن طريق ابنفضعيفة لضعف ب(، أيضا طريق  بن عمارةبن عمارةبن عمارةبن عمارة

 .الكتب ال© اعتنت بتفس1ه رë اهللا عنه تفس1 بن أ	 حاتم، وتفس1 بن جرير الطÈي
 : ا�اÆ �اهد بن جÈ ا�ا�اÆ �اهد بن جÈ ا�ا�اÆ �اهد بن جÈ ا�ا�اÆ �اهد بن جÈ ا�0000 �

 .أبو ا¶جاج ا�خزوö ا�قرئ مو� السائب بن أ	 السائب
ادلة األربعة رë اهللا عنهم ورافع بن خديج و?ئشة وأم سلمة العب روى عن ع÷ رë اهللا عنه وعن سعد بن أ	 وقاص و

 .وأ	 هريرة و#اقة بن مالك وغ1هم رë اهللا عنهم، وروى عنه عطاء وعكرمة وعمرو بن دينار وقتادة وغ1هم
 ) /.-(أو ) Q.-(للهجرة s خالفة عمر ومات سنة ) -Q(¨ن موåه رÑه اهللا سنه 

قدر كبs 1 علوم اإلسالم وخاصة s علم ا�فس1، ح� قيل أعلم ا�ابعz با�فس1، وقد روي T رÑه اهللا مßلة سامية و
عرضت القرآن V ابن عباس ثالثz عرضة وÎ بعض الروايات ثالث عرضات، أقف معه عند X آية وأسأT  "عنه أنه قال

ري رïه اهللا إذا جاءك ا�فس1 عن �اهد فحسبك وuلك كb ا�ناء عليه قال اإلمام ا�و "عنها فيما نزلت و~يف ¨نت؟
 .به، يعÜ يكفيك ويغنيك، وuلك قال ابن تيمية يعتمد V تفس1ه الشاف� وا>خاري وغ1هما من أهل العلم

وا�ناء عليه كث1 قال قتادة أعلم من ب" با�فس1 �اهد، وقال ابن سعد ¨ن ثقة فقيه ?لم كث1 ا¶ديث، وقال اإلمام 
اuهs ð آخر ترïة �اهد بن جÈ أïعت األمة V إمامة �اهد واالحتجاج به، وقد قرأ عليه أحد القراء السبعة وهو 

 .عبداهللا بن كث1
 ابن جرير الطÈيابن جرير الطÈيابن جرير الطÈيابن جرير الطÈي: : : : ا�الثا�الثا�الثا�الث �

رة ¨ن للهج) .-/(للهجرة وتوÎ سنة ) QQP(هو شيخ ا�ف�ين و«مامهم أبو جعفر �مد بن جرير الطÈي رÑه اهللا، وå سنة 
?�ا فذا كث1 الرواية، رحل s طلب العلم وتنقل بz ا>تان واألمصار، يكتب وينقل وÚ¾ �الس العلماء، ح� نقل 

وT كتاب s ا�اريخ تاريخ األمم  ))))جامع ا>يان عن تأويل آي القرآنجامع ا>يان عن تأويل آي القرآنجامع ا>يان عن تأويل آي القرآنجامع ا>يان عن تأويل آي القرآن((((علوم كث1ة s فنون متنوعة ومن أشهرها تفس1ه 
 . الق ا\فيسة، واختالف الفقهاء وتهذيب اآلثار وغ1 ذلك من الكتبوا�لوك، واآلداب ا¶ميدة، واألخ

تفس1ه T مßلة رفيعة، بل قال بعض العلماء X ا�ف�ين ?لة V ابن جرير، ولقد روي عن ابن خزيمة لو أن أحدا سافر 
 .إ� كذا و~ذا من أجل كتاب �مد بن جرير لم يكن ذلك كث1ا

 s  منهج متم T واألحاديث بال شك يوردها ابن جرير zابع�كتابه فهو يعتمد اإلسناد يورد األقوال عن الصحابة وا
 Üاألقوال ويوجهها، كما أنه أيضا يعت zاألقوال بعرض األدلة ويعرض أوجه االستشهاد ثم يرجح ب zمسندة، كما أنه يرجح ب

ات واإلعراب كما أنه رÑه اهللا Úفظ ïعاً كب1ا من شعر بالقراءات ويذكر توجهيها، وT أيضا عنايه باللغة s بيان ا�فرد
العرب وقد استشهد به كث1ا s تفس1ه، إ� غ1 ذلك من ا�م ات ال© جعلت تفس1ه s ا�قدمة بz كتب ا�فس1، وقد 

 .قال اإلمام ا\ووي رÑه اهللا كتاب ابن جرير s ا�فس1 لم يصنف أحد مثله
 :ابن كث1ابن كث1ابن كث1ابن كث1 الرابع ا¶افظالرابع ا¶افظالرابع ا¶افظالرابع ا¶افظ �

للهجرة وتوÎ ) §.²(هو ا¶افظ ابن كث1 وهو أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كث1 ا>½ي ثم اåمش" الشاف�، وå سنة  
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)²²P ( للهجرة، هو إمام علم حياته زاخرة بالعلم، ¨ن فقيها متقنا و�دثا بار? ومؤرخا ماهرا، قال فيه ا¶افظ ابن حجر
 .انيفه s ا>الد s حياته وانتفع بها بعد وفاته¨ن من �د4 الفقهاء، سارت تص

وT كتاب العمدة s ا�اريخ ا>داية وا\هاية، وT أيضا جامع T مؤلفات كث1ة من أهمها وأشهرها تفس1 القرآن العظيم، T مؤلفات كث1ة من أهمها وأشهرها تفس1 القرآن العظيم، T مؤلفات كث1ة من أهمها وأشهرها تفس1 القرآن العظيم، T مؤلفات كث1ة من أهمها وأشهرها تفس1 القرآن العظيم، 
 . ا�سانيد واالجتهاد s طلب اùهاد وغ1 ذلك

 Èا�رتبة ا�انيةتفس1ه يعت sا�رتبة ا�انية sا�رتبة ا�انية sا�رتبة ا�انية s فس1 با�أ�كتب ا sعنه طالب العلم، قال بعضهم Üهذا : ثور وهو مرجع أصيل ال يستغ
 . ا�فس1 من أشهر كتب ا�فس1 بالعناية بماروي عن مف� السلف وبيان معاÆ ال�مات وأحÇمها

    : : : : من مزاياهمن مزاياهمن مزاياهمن مزاياه�
كر من خرجها وقد تفس1 القرآن بالقرآن اعت¹ رÑه اهللا بهذا األمر عناية بالغة، العناية باألحاديث يذكر أسانيدها ويذ

أنه يذكر s بعض األحيان أنه يذكر s بعض األحيان أنه يذكر s بعض األحيان أنه يذكر s بعض األحيان كما Úكم V هذه األحاديث، وأيضا آثار الصحابة وأقوال ا�ابعz ويكb من ذلك 
وÚذر من راويتها ويبz األخطاء فيها ومع ماT من شخصية واضحة من حيث  ،لكن يبz نكارتهالكن يبz نكارتهالكن يبz نكارتهالكن يبz نكارتها    تتتتاإلاإلاإلاإل####ائيلياائيلياائيلياائيليا

 .الfجيح واالختيار بz األقوال
 الرازيالرازيالرازيالرازي    اmامس الفخراmامس الفخراmامس الفخراmامس الفخر �

وهو �مد بن عمر بن ا¶سن ا�مي� ا>كري  قيل اإلمام عند ا�تأخرين فهم يعنون الفخر الرازيقيل اإلمام عند ا�تأخرين فهم يعنون الفخر الرازيقيل اإلمام عند ا�تأخرين فهم يعنون الفخر الرازيقيل اإلمام عند ا�تأخرين فهم يعنون الفخر الرازيالفخر الرازي اإلمام و«ذا 
 . الرازي فخر اåين، ا�عروف بابن اmطيب

قلية وتعمق وبرع s للهجرة بهراة، درس s بداية حياته العلوم اåينية والعلوم الع) ³.³(للهجرة وتوÎ سنة) /P§(وå سنة 
علوم كث1ة s الفقه وأصوT وÎ ا�فس1 وعلوم القرآن وÎ ا¶ديث وعلومه وÎ ا�نطق والفلسفة وعلم الÐم إ� غ1 

 . ذلك
ويعتÈ اإلمام s زمانه، ¨ن T نتاج عل� s فنون âتلفة، منها مفاتيح الغيب ا�سó بتفس1 الكب1، و«حÇم األحÇم، 

تفس1ه s ا¶قيقة م÷ء تفس1ه s ا¶قيقة م÷ء تفس1ه s ا¶قيقة م÷ء تفس1ه s ا¶قيقة م÷ء ، s أصول الفقه، والÈهان s قراءة القرآن، ودرة ا�ßيل وغرة ا�أويل إ� غ1 ذلك وا�حصول
بالقراءات واألقوال والفوائد واالستنباطات واإلعراب وا\Çت ا>الغية، ولكنه توسع s علوم كث1ة، كعلم الفلك بالقراءات واألقوال والفوائد واالستنباطات واإلعراب وا\Çت ا>الغية، ولكنه توسع s علوم كث1ة، كعلم الفلك بالقراءات واألقوال والفوائد واالستنباطات واإلعراب وا\Çت ا>الغية، ولكنه توسع s علوم كث1ة، كعلم الفلك بالقراءات واألقوال والفوائد واالستنباطات واإلعراب وا\Çت ا>الغية، ولكنه توسع s علوم كث1ة، كعلم الفلك 

     ....عند الصوفيةعند الصوفيةعند الصوفيةعند الصوفية    والفلسفة واúيئة وا�وسع s نقل ماوالفلسفة واúيئة وا�وسع s نقل ماوالفلسفة واúيئة وا�وسع s نقل ماوالفلسفة واúيئة وا�وسع s نقل ما
�ء إال ا�فس1، وهذا غ1 صحيح وفيه إجحاف هذا الÐم، بل فيه ا�فس1 ومعه علوم أخرى،  X ح� قال بعضهم فيه

 .فيه ا�فس1 وغ1 ا�فس1
 : : : : الشوÆýالشوÆýالشوÆýالشوÆý السادس االمامالسادس االمامالسادس االمامالسادس االمام �

جرة s هجرة شوýن لله) /²--(هو اإلمام الشوÆý �مد بن ع÷ بن عبداهللا الشوÆý ثم الصنعاÆ اإلمام ا�جتهد، وå سنة 
والعلماء يقولون من حفظ ا�تون  واشتهر Ìفظ ا�تون،واشتهر Ìفظ ا�تون،واشتهر Ìفظ ا�تون،واشتهر Ìفظ ا�تون،بصنعاء، اجتهد s طلب العلم وحفظ القرآن واعتÌ ¹فظ ا�تون 

حاز الفنون، حفظ متون كث1ة s ا\حو، وال½ف، وا>الغة، وأصول الفقه، وآداب ا>حث وا�ناظرة، وظل مكبا s طلب 
 .للهجرة) .§Q-(وÎ سنة العلم وا�دريس إ� أن ت

يرÄ ا�قليد  V مذهب اإلمام زيد، وقد ألف وأف� وألف ا¶ديث، ¨ن رÑه اهللا ال هو رÑه اهللا V مذهب الزيدية،هو رÑه اهللا V مذهب الزيدية،هو رÑه اهللا V مذهب الزيدية،هو رÑه اهللا V مذهب الزيدية،
األع� وýن T أقوال وترجيح يعتمد فيه V األدلة من الكتاب والسنة، ¨ن T رÑه اهللا نتاج عل� وT مؤلفات كث1ة تدل 

 . لمه وV تأصيله وV دقتهV سعة ع
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وT نيل األوطار V منتè األخبار للمجد ابن تيمية وهو جد  أشهر مؤلفاته فتح القدير اùامع بz فن الرواية واåراية،أشهر مؤلفاته فتح القدير اùامع بz فن الرواية واåراية،أشهر مؤلفاته فتح القدير اùامع بz فن الرواية واåراية،أشهر مؤلفاته فتح القدير اùامع بz فن الرواية واåراية،ومن 
شيخ اإلسالم ابن تيمية، وT كتاب إرشاد الفحول وهذا الكتاب عمدة s أصول الفقه، ينقل s تفس1ه عن أ	 جعفر 

 . وعن القرطð ينقل كث1ا عنه، وينقل عن ابن عطية صاحب ا�حرر الوج ا\حاس 

    ))))³³³³((((ا¶لقة ا¶لقة ا¶لقة ا¶لقة 
 تفس1 آيات األحÇمتفس1 آيات األحÇمتفس1 آيات األحÇمتفس1 آيات األحÇم    

 zتفس1 اآليت zتفس1 اآليت zتفس1 اآليت zو و و و     -.--.--.--.-((((تفس1 اآليت-.Q-.Q-.Q-.Q ( ( ( (من سورة ا>قرةمن سورة ا>قرةمن سورة ا>قرةمن سورة ا>قرة 
َن وَ وَ وَ وَ {    ^ قوT تعا� -.--.--.--.-اآلية اآلية اآلية اآلية  �َما َمَعُهْم َغبََذ فَِريٌق م� ٌق ل ْن ِعنِد اهللا� ُمَصد� ا َجاءُهْم رَُسوٌل م� َن لَم� �َما َمَعُهْم َغبََذ فَِريٌق م� ٌق ل ْن ِعنِد اهللا� ُمَصد� ا َجاءُهْم رَُسوٌل م� َن لَم� �َما َمَعُهْم َغبََذ فَِريٌق م� ٌق ل ْن ِعنِد اهللا� ُمَصد� ا َجاءُهْم رَُسوٌل م� َن لَم� �َما َمَعُهْم َغبََذ فَِريٌق م� ٌق ل ْن ِعنِد اهللا� ُمَصد� ا َجاءُهْم رَُسوٌل م� وتُواْ الِْكتَاَب ِكتَاَب اهللا� َوَراء لَم�

ُ
يَن أ ِ

�uوتُواْ الِْكتَاَب ِكتَاَب اهللا� َوَراء ا
ُ
يَن أ ِ

�uوتُواْ الِْكتَاَب ِكتَاَب اهللا� َوَراء ا
ُ
يَن أ ِ

�uوتُواْ الِْكتَاَب ِكتَاَب اهللا� َوَراء ا
ُ
يَن أ ِ

�uا
غ�ُهْم َال َفْعلَُمونَ 

َ
غ�ُهْم َال َفْعلَُمونَ 

َ
غ�ُهْم َال َفْعلَُمونَ 

َ
غ�ُهْم َال َفْعلَُمونَ 

َ
 })-.-( ُظُهورِِهْم َكُظُهورِِهْم َكُظُهورِِهْم َكُظُهورِِهْم َككككك

àلل ا�فردات، نبz مراجع الضم1 للحاجة، اإلعراب V وجه االختصار للحاجة أيضا، إذا  هذا يسó ا�فس1 ا�حلي÷،هذا يسó ا�فس1 ا�حلي÷،هذا يسó ا�فس1 ا�حلي÷،هذا يسó ا�فس1 ا�حلي÷،
 .نستنبطها، مسائل مرتبطة باآلية ¨ن هناك قراءات، إذا ¨ن هناك أسباب نزول، فوائد

، ألن اآليات كما هو واضح s الÐم عن أحبار اØهود وعلمائهماØهود وعلمائهماØهود وعلمائهماØهود وعلمائهميعود إ� أحبار  همهمهمهمو�ا جاء: الضمs 1 قوT: و�ا جاءهمو�ا جاءهمو�ا جاءهمو�ا جاءهم
 ....إ� بÜ إإ� بÜ إإ� بÜ إإ� بÜ إ####ائيل *همائيل *همائيل *همائيل *هماØهود، وقيل هو يعود 

أخذ اهللا جل وعال ا�يثاق V الرسل ل6 بُعث uي  ص´ اهللا عليه وسلم -هذا الرسول نبينا وحبيبنا : رسول من عند اهللارسول من عند اهللارسول من عند اهللارسول من عند اهللا
ð\أقوامهم أيضاً، ل6 بعث الرسول  - ص´ اهللا عليه وسلم - ا V ؤم� به، وأخذو ا�يثاقØ ص´ اهللا عليه  -وهم أحياء

َخَذ اهللا�ُ ِميثَاَق ا\�ِبي�zَ لَمَ { وهم أحياء Øؤم� به، كما قال تبارك وتعا� -وسلم 
َ
َخَذ اهللا�ُ ِميثَاَق ا\�ِبي�zَ لَمَ َو«ِْذ أ
َ
َخَذ اهللا�ُ ِميثَاَق ا\�ِبي�zَ لَمَ َو«ِْذ أ
َ
َخَذ اهللا�ُ ِميثَاَق ا\�ِبي�zَ لَمَ َو«ِْذ أ
َ
ا آَتَيْتُُكْم ِمْن ِكتَاٍب وَِحْكَمٍة ا آَتَيْتُُكْم ِمْن ِكتَاٍب وَِحْكَمٍة ا آَتَيْتُُكْم ِمْن ِكتَاٍب وَِحْكَمٍة ا آَتَيْتُُكْم ِمْن ِكتَاٍب وَِحْكَمٍة ععععُم� ُم� ُم� ُم� َو«ِْذ أ

َخْذُيْم Vََ َذلِكُ 
َ
قَْرْرُيْم َوأ

َ
أ
َ
ن�ُه قَاَل أ � بِِه َوَ�َنُْ½ُ َخْذُيْم Vََ َذلِكُ ُ

َ
قَْرْرُيْم َوأ

َ
أ
َ
ن�ُه قَاَل أ � بِِه َوَ�َنُْ½ُ َخْذُيْم Vََ َذلِكُ ُ

َ
قَْرْرُيْم َوأ

َ
أ
َ
ن�ُه قَاَل أ � بِِه َوَ�َنُْ½ُ َخْذُيْم Vََ َذلِكُ ُ

َ
قَْرْرُيْم َوأ

َ
أ
َ
ن�ُه قَاَل أ ٌق لَِما َمَعُكْم َ�ُْؤِم���ُ�� بِِه َوَ�َنُْ½ُ ٌق لَِما َمَعُكْم َ�ُْؤِمَجاَءُكْم رَُسوٌل ُمَصد� ٌق لَِما َمَعُكْم َ�ُْؤِمَجاَءُكْم رَُسوٌل ُمَصد� ٌق لَِما َمَعُكْم َ�ُْؤِمَجاَءُكْم رَُسوٌل ُمَصد� قَْرْرنَا قَاَل فَاْشَهُدوا َجاَءُكْم رَُسوٌل ُمَصد�

َ
قَْرْرنَا قَاَل فَاْشَهُدوا ْم إِْ�ِي قَالُوا أ
َ
قَْرْرنَا قَاَل فَاْشَهُدوا ْم إِْ�ِي قَالُوا أ
َ
قَْرْرنَا قَاَل فَاْشَهُدوا ْم إِْ�ِي قَالُوا أ
َ
ْم إِْ�ِي قَالُوا أ

اِهِدينَ  نَا َمَعُكْم ِمَن الش�
َ
اِهِدينَ َوأ نَا َمَعُكْم ِمَن الش�
َ
اِهِدينَ َوأ نَا َمَعُكْم ِمَن الش�
َ
اِهِدينَ َوأ نَا َمَعُكْم ِمَن الش�
َ
ص´ اهللا  -هذا ا�يثاق أخذه اهللا V األنبياء والرسل وهم أخذوه V أقوامهم إن بُعث ا\ð  }َوأ

 .وهم أحياء Øؤم� به وهذا هو الواجب - عليه وسلم
هذا من وصف ا\ð ص´ اهللا عليه وسلم أنه مصدق �ا معهم، مصدق �ا جاء به مو� عليه السالم : مصدق �ا معهممصدق �ا معهممصدق �ا معهممصدق �ا معهم

الم، فدعوة األنبياء واحدة اåعوة إ� ا�وحيد وا¶ذر من ال(ك، هناك قراءة شاذة قراءة ابن أ	 عبلة وعي7 عليه الس
^ V ا\صب يكون حاًال، أما V الرفع و^ قراءة اùمهور فيكون نعت للرسول وهو مرفوع إذن الصفة ) مصدقاً مصدقاً مصدقاً مصدقاً ((((

 .تكون مرفوعة
    ::::النالنالنالنا�راد بقوT تبارك وتعا� ُمصدق �ا معهم قوا�راد بقوT تبارك وتعا� ُمصدق �ا معهم قوا�راد بقوT تبارك وتعا� ُمصدق �ا معهم قوا�راد بقوT تبارك وتعا� ُمصدق �ا معهم قو �

أنه ¨ن معfفاً بنبوة مو� عليه السالم وبصحة ا�وراة، وهذا بال شك نعم ا\ð ص´ اهللا عليه وسلم يصدق  ::::أحدهماأحدهماأحدهماأحدهما    �
ويؤمن، بل من أرýن اإليمان اإليمان بالرسل الرسول ص´ اهللا عليه وسلم ذكر هذا من أرýن اإليمان أن تؤمن باهللا 

 .ان بالرسل والرسول ص´ اهللا عليه وسلم مصدقاً �ا معهمومالئكته و~تبه ورسله، البد من اإليم
�    Æا�ع¹ ا�اÆا�ع¹ ا�اÆا�ع¹ ا�اÆوراة ب(ت بمقدم �مد ص´ اهللا عليه وسلم، فإذا أ8 �مد ¨ن �رد  ا�ع¹ ا�ا�أن مصدقا �ا معهم من حيث إن ا

اهللا بن سالم  عبد�يئه مصدقا للتوراة، فم9ء ا\ð ص´ اهللا عليه وسلم V حسب ما أخÈت به ا�وراة نعم وقد قرأ 
وغ1ه من أحبار اØهود اuين أسلموا ولم يكتموا أنه وصف عندهم ا\ð ص´ اهللا عليه وسلم بأوصاف، أنه ليس بفظ وال 
غليظ وال سخاب s األسواق وهذا هو وصف ا\ð ص´ اهللا عليه وسلم، وقد بعثه اهللا جل وعال V هذه ا¶ال فهو مصدق 

ْ الِْكتَاَب ِكتَاَب اهللا� {و?ندوا كما قال جال وعال �ا معهم، لكنهم كفروا  وتُوا
ُ
يَن أ ِ

�uَن ا ْ الِْكتَاَب ِكتَاَب اهللا� َغبََذ فَِريٌق م� وتُوا
ُ
يَن أ ِ

�uَن ا ْ الِْكتَاَب ِكتَاَب اهللا� َغبََذ فَِريٌق م� وتُوا
ُ
يَن أ ِ

�uَن ا ْ الِْكتَاَب ِكتَاَب اهللا� َغبََذ فَِريٌق م� وتُوا
ُ
يَن أ ِ

�uَن ا َغبََذ َغبََذ َغبََذ َغبََذ {قول اهللا تعا�  }َغبََذ فَِريٌق م�
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ٌق لَِما َمَعُهْم َغبََذ فَِريٌق  { ال© s بداية اآلية) �ا�ا�ا�ا(هذا جواب } فَِريٌق فَِريٌق فَِريٌق فَِريٌق  ا َجاَءُهْم رَُسوٌل ِمْن ِعنِْد اهللا�ِ ُمَصد� ٌق لَِما َمَعُهْم َغبََذ فَِريٌق َولَم� ا َجاَءُهْم رَُسوٌل ِمْن ِعنِْد اهللا�ِ ُمَصد� ٌق لَِما َمَعُهْم َغبََذ فَِريٌق َولَم� ا َجاَءُهْم رَُسوٌل ِمْن ِعنِْد اهللا�ِ ُمَصد� ٌق لَِما َمَعُهْم َغبََذ فَِريٌق َولَم� ا َجاَءُهْم رَُسوٌل ِمْن ِعنِْد اهللا�ِ ُمَصد�  .و جواب �اهذا ه }َولَم�
هو الطرح والfك واالستغناء فهو مثل لf~هم و«عراضهم عنه وجحدهم ورفضهم ما جاءهم به بعد أن ¨نوا مقرين به  ::::ا\بذا\بذا\بذا\بذ

حسدا منهم T، وبغياً عليه، وبال شك، هم �اذا جاءوا إ� ا�دينة؟ ،¨نت يbب قبل أن تسó ا�دينة، هم جاءوا ألن عندهم 
ث رجل وسيدعو إ� ا�وحيد، وهو مصدق، إ� آخره، فجاءوا إ� ا�دينة وýنوا يفاخرون V العرب s ا�وراة أنه سيبع

نبذوا ما جاء معه من اåعوة من  م�ا جاءهيقولون سيبعث هنا رسول وسنقاتل معه وسنهزمكم إ� غ1 ذلك، ولكن 
وتُواْ الِْكتَاَب ِكتَاَب اهللا�     َغبََذ فَِريٌق َغبََذ فَِريٌق َغبََذ فَِريٌق َغبََذ فَِريٌق {توحيد اهللا وهذا اåين و~فروا به، قوT تبارك وتعا� 

ُ
يَن أ ِ

�uَن ا وتُواْ الِْكتَاَب ِكتَاَب اهللا� م�
ُ
يَن أ ِ

�uَن ا وتُواْ الِْكتَاَب ِكتَاَب اهللا� م�
ُ
يَن أ ِ

�uَن ا وتُواْ الِْكتَاَب ِكتَاَب اهللا� م�
ُ
يَن أ ِ

�uَن ا الزم ا¶قيقة ننتبه هذه  }م�
ْ الِْكتَاَب {{{{*متí zها منصوبتان  وتُوا

ُ
ْ الِْكتَاَب أ وتُوا
ُ
ْ الِْكتَاَب أ وتُوا
ُ
ْ الِْكتَاَب أ وتُوا
ُ
ا�انية يعÜ كتاب اهللا، أيضا نصب بنبذ، فÐ ال�متz  }ِكتَاَب اهللا� ِكتَاَب اهللا� ِكتَاَب اهللا� ِكتَاَب اهللا� {{{{مفعول به     }}}}أ

وتُواْ الِْكتَاَب ِكتَاَب اهللا�     َغبَذَ َغبَذَ َغبَذَ َغبَذَ {منصوبتان، وÎ ا�راد s الكتاب فاهللا جل وعال يقول 
ُ
يَن أ ِ

�uَن ا وتُواْ الِْكتَاَب ِكتَاَب اهللا� فَِريٌق م�
ُ
يَن أ ِ

�uَن ا وتُواْ الِْكتَاَب ِكتَاَب اهللا� فَِريٌق م�
ُ
يَن أ ِ

�uَن ا وتُواْ الِْكتَاَب ِكتَاَب اهللا� فَِريٌق م�
ُ
يَن أ ِ

�uَن ا ما ا�قصود ما ا�قصود ما ا�قصود ما ا�قصود كتاب اهللا  }فَِريٌق م�
 :فا�راد بذلك قوالن هنا بكلمة كتاب اهللا هنا بكلمة كتاب اهللا هنا بكلمة كتاب اهللا هنا بكلمة كتاب اهللا ؟؟؟؟

أنهم نبذوا ا�وراة وأعرضوا عنها واستغنوا عما فيها، ألن كفرهم با\ð ص´ اهللا عليه وسلم وتكذيبهم : األولاألولاألولاألولالقول القول القول القول  •
نبذوا ا�وراة وأخذوا بكتاب آصف وسحر هاروت وماروت، يعÜ أنه جاءهم هذا ا¶ق ومع ذلك  :قال السديقال السديقال السديقال السديT نبذ úا، 

 .األول ^ ا�وراةاألول ^ ا�وراةاألول ^ ا�وراةاألول ^ ا�وراةنبذوا ا�وراة يعÜ أعرضوا عما فيها إذن ا�قصود هنا القول 
• Æالقول ا�اÆالقول ا�اÆالقول ا�اÆالقرآن، "أن ا�راد بالكتاب هنا هو: القول ا�ا" ðقال الشعðقال الشعðقال الشعðأيديهم يقرؤونه ولكن نبذوا الع: "قال الشع zوقال "مل بههو ب ،

وàن " أدرجوه s ا¶رير واåيباج وحلوه باuهب والفضة ولم Úلّوا حالT ولم Úّرموا حرامه فذلك ا\بذ: "سفيان بن عيينة
تf~وا القرآن وتهجروه، وأعظم هجر  àذر ا�سلمz ونقول úم احذروا أن تكون مثل اØهود اuين تر~وا ا�وراة، أنتم ال

هجر يغÜ نعم القرآن T جال�ه وT قدره وT احfام، ولكن أعظم هجر القرآن  به، أما تزيينه هذا ال القرآن هجر العمل
  القول األولالقول األولالقول األولالقول األوليرجح كث1 من ا�ف�ين : الراجح من هذين القولzالراجح من هذين القولzالراجح من هذين القولzالراجح من هذين القولÚ،    zرم حرامه به فال Úل حالT وال العمل

    : : : : جهzجهzجهzجهzهو الراجح لوهو الراجح لوهو الراجح لوهو الراجح لو "ا�وراة "القول األول ا�راد بكتاب اهللا هو:يقولون 
ينبذ الáء إال  يقال إنهم نبذوه، اإلنسان ال إØه ال اوأما إذا لم يلتفتو يعقل إال s من تمسكوا به أوًال،يعقل إال s من تمسكوا به أوًال،يعقل إال s من تمسكوا به أوًال،يعقل إال s من تمسكوا به أوًال،    أن ا\بذ الأن ا\بذ الأن ا\بذ الأن ا\بذ ال: : : : األولاألولاألولاألول     �

إذا أخذه يأخذه ثم ينبذه، والقرآن ما أخذوه ح� ينبذوه، اإلنسان عندما يقال فالن نبذ القلم أو نبذ العصا معناه أنه 
ثم تر~وه، هذا يصدق s ا�وراة، لكن القرآن هل آمنوا s القرآن ثم كفروا به، ال،  ء، إذن أخذوا الáأمسكها ثم نبذها

 .األولهم أعرضوا عن القرآن ولم يقبلوه ولم يصدقوا بما فيها هذا هو اØåل األول أو الوجه 
�     Æالوجه ا�اÆالوجه ا�اÆالوجه ا�اÆوتُواْ {أن اهللا عز وجل قال أن اهللا عز وجل قال أن اهللا عز وجل قال أن اهللا عز وجل قال : الوجه ا�ا

ُ
يَن أ ِ

�uَن ا ْ َغبََذ فَِريٌق م� وتُوا
ُ
يَن أ ِ

�uَن ا ْ َغبََذ فَِريٌق م� وتُوا
ُ
يَن أ ِ

�uَن ا ْ َغبََذ فَِريٌق م� وتُوا
ُ
يَن أ ِ

�uَن ا ولو ¨ن ا�راد به القرآن لم يكن �خصيص ولو ¨ن ا�راد به القرآن لم يكن �خصيص ولو ¨ن ا�راد به القرآن لم يكن �خصيص ولو ¨ن ا�راد به القرآن لم يكن �خصيص } } } }     الِْكتَاَب الِْكتَاَب الِْكتَاَب الِْكتَاَب     َغبََذ فَِريٌق م�
، هذا الوجه ليس بتلك القوة ألن نعم فيهم من آمن، لكن هنا يقول اهللا الفريق مع¹، ألنهم ïيعهم ال يصدقون بالقرآنالفريق مع¹، ألنهم ïيعهم ال يصدقون بالقرآنالفريق مع¹، ألنهم ïيعهم ال يصدقون بالقرآنالفريق مع¹، ألنهم ïيعهم ال يصدقون بالقرآن

ول اهللا ص´ اهللا عليه مع أن ا�عظم واألكb والغالب أنهم لم يؤمنوا بهذا القرآن ولم يصدقوا برس} فَِريٌق فَِريٌق فَِريٌق فَِريٌق { :جل وعال قال
األقرب واهللا أعلم األقرب واهللا أعلم األقرب واهللا أعلم األقرب واهللا أعلم إ� غ1 ذلك من ا�علوم s الس1ة ا\بوية،  أتباعهوسلم، بل ?دوه وآذوه وأعرضوا عنه وحذروا ا\اس من 

 ."ا�وراةا�وراةا�وراةا�وراة""""هو القول األول أن ا�راد بكتاب اهللا هو هو القول األول أن ا�راد بكتاب اهللا هو هو القول األول أن ا�راد بكتاب اهللا هو هو القول األول أن ا�راد بكتاب اهللا هو 
 وبهذهوبهذهوبهذهوبهذه ا ويتشبثون ويفاخرون بأنفسهما ويتشبثون ويفاخرون بأنفسهما ويتشبثون ويفاخرون بأنفسهما ويتشبثون ويفاخرون بأنفسهمكيف يصح نبذهم للتوراة وهم يتمسكون بهكيف يصح نبذهم للتوراة وهم يتمسكون بهكيف يصح نبذهم للتوراة وهم يتمسكون بهكيف يصح نبذهم للتوراة وهم يتمسكون بههنا تساؤل ذكره بعض ا�ف�ين وهو 
 نسخها ونسخ ïيع الكتبنسخها ونسخ ïيع الكتبنسخها ونسخ ïيع الكتبنسخها ونسخ ïيع الكتب؟؟؟؟ ا�وراة ال© بz أيديهم، مع أن القرآنا�وراة ال© بz أيديهم، مع أن القرآنا�وراة ال© بz أيديهم، مع أن القرآنا�وراة ال© بz أيديهم، مع أن القرآن

جاء فيها من ذكر أوصافه  إذا ¨نت هذه ا�وراة تدل V نبوة �مد ص´ اهللا عليه وسلم وما: ا�ف�ون أجابوا عن هذا قالوا  
ا�وراة، وليس مع¹ ا�وراة، وليس مع¹ ا�وراة، وليس مع¹ ا�وراة، وليس مع¹  ا\ð ص´ اهللا عليه وسلم، هذا دØل V أنهم نبذوونعوته وأنها جاءت V ا¶ق، ثم إنهم كفروا با
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كون أن ا�وراة تقول إنه سيبعث s آخر الزمان رجل ووصفه كذا و~ذا وÎ مÇن كذا وعليكم  ا\بذ أن يرا\بذ أن يرا\بذ أن يرا\بذ أن ير:::: الáء حسياً، الáء حسياً، الáء حسياً، الáء حسياً،
معناه أنهم نبذوا ا�وراة ولم يعملوا بما  وسلم وال يؤمنون به ويعادونه، عليهأن تؤمنوا به، ثم بعد ذلك يبعث نبينا ص´ اهللا 

 .جاء s ا�وراة، وهذه إجابة واضحة وïيلة
غ�ُهْم َال َفْعلَُمونَ     {ختام هذه اآلية قول تبارك وتعا�

َ
غ�ُهْم َال َفْعلَُمونَ 

َ
غ�ُهْم َال َفْعلَُمونَ 

َ
غ�ُهْم َال َفْعلَُمونَ 

َ
اإلنسان إذا جعل الáء وراء ظهره من باب اإلعراض  } َوَراَء ُظُهورِِهْم َكَوَراَء ُظُهورِِهْم َكَوَراَء ُظُهورِِهْم َكَوَراَء ُظُهورِِهْم َككككك
يؤمنون بما جاء به ا\ð ص´ اهللا عليه وسلم، فهم  يقرون وال يلهم الواالستغناء، هم يعلمون لكن s تالعبهم وÔ Îا

بها، مع أنهم يدعون ويزعمون أنهم يعملون بها، فهم يشبهون من ال يعلم  يعبئواكأنهم جعلوا ا�وراة خلف ظهورهم ولم 
ة، وهذا ا¶قيقة فيه خطورة لفعلهم فعل اùاهل، فجاء ظاهر اللفظ V أنهم كفروا V علم ألنهم نبذوه عن علم ومعرف

اَط { وأي¥ خطورة، أن اإلنسان يعلم وال يعمل، وuلك اهللا جل وعال s آخر سورة الفاÔة àن s د?ئنا العظيم َ اَط اْهِدنَا ال½� َ اَط اْهِدنَا ال½� َ اَط اْهِدنَا ال½� َ اْهِدنَا ال½�
ال�zَ ) ) ) ) ³³³³((((الُْمْستَِقيَم الُْمْستَِقيَم الُْمْستَِقيَم الُْمْستَِقيَم  1ِْ الَْمْغُضوِب َعلَيِْهْم َوَال الض�

َ َzال� 1ِْ الَْمْغُضوِب َعلَيِْهْم َوَال الض�
َ َzال� 1ِْ الَْمْغُضوِب َعلَيِْهْم َوَال الض�
َ َzال� ْغَعْمَت َعلَيِْهْم لللَل1ِْ الَْمْغُضوِب َعلَيِْهْم َوَال الض�

َ
يَن أ ِ

�uاَط ا ْغَعْمَت َعلَيِْهْم ِ�َ
َ
يَن أ ِ

�uاَط ا ْغَعْمَت َعلَيِْهْم ِ�َ
َ
يَن أ ِ

�uاَط ا ْغَعْمَت َعلَيِْهْم ِ�َ
َ
يَن أ ِ

�uاَط ا ا�غضوب عليهم هم اØهود، علموا ولم } ِ�َ
يعملوا، عندهم علم ولكنهم لم يعملوا بهذا العلم، نسأل اهللا العافية، والضالz هم ا\صارى، ليس عندهم علم ولكنهم 

 . عبدوا اهللا V جهل، فنعوذ باهللا جل وعال من اmذالن
    تي� منها اآلنتي� منها اآلنتي� منها اآلنتي� منها اآلن    و^ آية طويلة نأخذ ماو^ آية طويلة نأخذ ماو^ آية طويلة نأخذ ماو^ آية طويلة نأخذ ما    Q-.Q-.Q-.Q.-اآليةاآليةاآليةاآلية

}ََ ََ �� يْاِطzَ َكَفُرواْ ُفَعل�ُموَن     ي�بَُعواْ ي�بَُعواْ ي�بَُعواْ ي�بَُعواْ واواواوا�� يَاِطVَ zَُ ُملِْك ُسلَيَْماَن َوَما َكَفَر ُسلَيَْماُن َولَِكن� الش� يْاِطzَ َكَفُرواْ ُفَعل�ُموَن َما َيتْلُواْ الش� يَاِطVَ zَُ ُملِْك ُسلَيَْماَن َوَما َكَفَر ُسلَيَْماُن َولَِكن� الش� يْاِطzَ َكَفُرواْ ُفَعل�ُموَن َما َيتْلُواْ الش� يَاِطVَ zَُ ُملِْك ُسلَيَْماَن َوَما َكَفَر ُسلَيَْماُن َولَِكن� الش� يْاِطzَ َكَفُرواْ ُفَعل�ُموَن َما َيتْلُواْ الش� يَاِطVَ zَُ ُملِْك ُسلَيَْماَن َوَما َكَفَر ُسلَيَْماُن َولَِكن� الش� نِزَل َما َيتْلُواْ الش�
ُ
ْحَر َوَما أ نِزَل ا\�اَس الس�
ُ
ْحَر َوَما أ نِزَل ا\�اَس الس�
ُ
ْحَر َوَما أ نِزَل ا\�اَس الس�
ُ
ْحَر َوَما أ ا\�اَس الس�

َحٍد َح����� َفُقوَال � َفُقوَال � َفُقوَال � َفُقوَال 
َ
َحٍد َحVََ الَْملََكzِْ بِبَابَِل َهاُروَت َوَماُروَت َوَما ُفَعل�َماِن ِمْن أ
َ
َحٍد َحVََ الَْملََكzِْ بِبَابَِل َهاُروَت َوَماُروَت َوَما ُفَعل�َماِن ِمْن أ
َ
َحٍد َحVََ الَْملََكzِْ بِبَابَِل َهاُروَت َوَماُروَت َوَما ُفَعل�َماِن ِمْن أ
َ
قُوَن Vََ الَْملََكzِْ بِبَابَِل َهاُروَت َوَماُروَت َوَما ُفَعل�َماِن ِمْن أ قُوَن إِغ�َما àَُْن فِتْنٌَة فَالَ تَْكُفْر َفيَتََعل�ُموَن ِمنُْهَما َما ُفَفر� قُوَن إِغ�َما àَُْن فِتْنٌَة فَالَ تَْكُفْر َفيَتََعل�ُموَن ِمنُْهَما َما ُفَفر� قُوَن إِغ�َما àَُْن فِتْنٌَة فَالَ تَْكُفْر َفيَتََعل�ُموَن ِمنُْهَما َما ُفَفر� إِغ�َما àَُْن فِتْنٌَة فَالَ تَْكُفْر َفيَتََعل�ُموَن ِمنُْهَما َما ُفَفر�

َحٍد إِال� بِإِْذِن اهللا� َويَتََعل�ُموَن َما يَُ¾¥هُ 
َ
يَن بِِه ِمْن أ َحٍد إِال� بِإِْذِن اهللا� َويَتََعل�ُموَن َما يَُ¾¥هُ بِِه َنzَْ الَْمرِْء َوَزوِْجِه َوَما ُهم بَِضآر�
َ
يَن بِِه ِمْن أ َحٍد إِال� بِإِْذِن اهللا� َويَتََعل�ُموَن َما يَُ¾¥هُ بِِه َنzَْ الَْمرِْء َوَزوِْجِه َوَما ُهم بَِضآر�
َ
يَن بِِه ِمْن أ َحٍد إِال� بِإِْذِن اهللا� َويَتََعل�ُموَن َما يَُ¾¥هُ بِِه َنzَْ الَْمرِْء َوَزوِْجِه َوَما ُهم بَِضآر�
َ
يَن بِِه ِمْن أ اْشfََاهُ َما Tَُ اْشfََاهُ َما Tَُ اْشfََاهُ َما Tَُ اْشfََاهُ َما Tَُ ْم َوَال يَنَفُعُهْم َولََقْد َعِلُمواْ لََمِن ْم َوَال يَنَفُعُهْم َولََقْد َعِلُمواْ لََمِن ْم َوَال يَنَفُعُهْم َولََقْد َعِلُمواْ لََمِن ْم َوَال يَنَفُعُهْم َولََقْد َعِلُمواْ لََمِن بِِه َنzَْ الَْمرِْء َوَزوِْجِه َوَما ُهم بَِضآر�

نُواْ َفْعلَُموَن  َ̈ نُفَسُهْم لَْو 
َ
ْواْ بِِه أ َºَ نُواْ َفْعلَُموَن َْس َما َ̈ نُفَسُهْم لَْو 
َ
ْواْ بِِه أ َºَ نُواْ َفْعلَُموَن َْس َما َ̈ نُفَسُهْم لَْو 
َ
ْواْ بِِه أ َºَ نُواْ َفْعلَُموَن َْس َما َ̈ نُفَسُهْم لَْو 
َ
ْواْ بِِه أ َºَ ئئئئَْس َما  }))))sِ))))-.Q-.Q-.Q-.Q اآلِخَرةِ ِمْن َخَالٍق َوَ>sِِ اآلِخَرةِ ِمْن َخَالٍق َوَ>sِِ اآلِخَرةِ ِمْن َخَالٍق َوَ>sِِ اآلِخَرةِ ِمْن َخَالٍق َوَ>ِ

 أن هناك مناسبات واآليات أو لكن الراجحلكن الراجحلكن الراجحلكن الراجحجداً، ا¶قيقة  ،وعلم ا�ناسبات الÐم فيه كث1 مناسبة هذه اآلية �ا قبلهامناسبة هذه اآلية �ا قبلهامناسبة هذه اآلية �ا قبلهامناسبة هذه اآلية �ا قبلها    ◄
ِت هكذا اعتباطا، الشك أن فيه ِحكم وفيه أ#ار وفيه دقائق، لكن ا��ف والتشدد s إظهارها السور s ترتيبها لم تأ

وا�عسف هذا أمر مرفوض وال يقبل ا¶قيقة s ديننا، فما با\ا وàن نف� القرآن الكريم، لكن الáء اuي يظهر 
ذكر من قباذكر من قباذكر من قباذكر من قبا====هم فيما سبق أنهم هم فيما سبق أنهم هم فيما سبق أنهم هم فيما سبق أنهم     هللا جل وعال �اهللا جل وعال �اهللا جل وعال �اهللا جل وعال �افافافافا"والáء الواضح ا¶مد هللا مقبول والعلماء يذكرونه s كتب ا�فس1 

نبذوا ا�وراة ال© أخÈت بتصديق نبينا ص´ اهللا عليه وسلم وأنه سيبعث وأنه Ýب أن يؤمنوا به، ذكر اهللا جل وعال هنا نبذوا ا�وراة ال© أخÈت بتصديق نبينا ص´ اهللا عليه وسلم وأنه سيبعث وأنه Ýب أن يؤمنوا به، ذكر اهللا جل وعال هنا نبذوا ا�وراة ال© أخÈت بتصديق نبينا ص´ اهللا عليه وسلم وأنه سيبعث وأنه Ýب أن يؤمنوا به، ذكر اهللا جل وعال هنا نبذوا ا�وراة ال© أخÈت بتصديق نبينا ص´ اهللا عليه وسلم وأنه سيبعث وأنه Ýب أن يؤمنوا به، ذكر اهللا جل وعال هنا 
يؤمنوا با\ð ص´  يعÜ األمر األول أنهم لم" من قبامن قبامن قبامن قبا====هم وهو اشتغاúم بالسحر و«قباúم عليه ود?هم وهو اشتغاúم بالسحر و«قباúم عليه ود?هم وهو اشتغاúم بالسحر و«قباúم عليه ود?هم وهو اشتغاúم بالسحر و«قباúم عليه ود?ؤؤؤؤهم ا\اس إØههم ا\اس إØههم ا\اس إØههم ا\اس إØه    نو?ً آخرنو?ً آخرنو?ً آخرنو?ً آخر

 .اهللا عليه وسلم ونبذوا ا�وراة إ� غ1 ذلك أيضا ذكر اهللا نو? من أعماúم أال وهو االشتغال بالسحر والعناية به
معرفة السبب يعV z "ابن تيمية  اإلسالموسبب الßول علم ºيف من علوم القرآن قال شيخ  سبب نزول هذه اآليةسبب نزول هذه اآليةسبب نزول هذه اآليةسبب نزول هذه اآلية �

مبثوثة s كتب ا�فس1 و�ن ألف فيه V وجه اmصوص اإلمام الواحدي s كتابه أسباب أسباب الßول " فهم ا�سبب
الßول، وا¶افظ ابن حجر الُعجاب s بيان األسباب، أيضا اإلمام السيوs þ كتابه ُ>اب ا\قول s أسباب الßول، هذه 

 ::::هذه اآلية قوالنهذه اآلية قوالنهذه اآلية قوالنهذه اآلية قوالننزول نزول نزول نزول     سببسببسببسبب، تعتÈ مراجع s أسباب الßول
أن اØهود ¨نوا ال يسألون ا\ð ص´ اهللا عليه وسلم عن �ء من ا�وراة إال أجابهم فسألوه عن السحر : ولولولولالقول األالقول األالقول األالقول األ     •

يسألون ا\ð ص´ اهللا عليه وسلم وا\ð ص´ اهللا عليه وسلم Ýيبهم بالوÕ من اهللا  اوخاصموه به، فßلت هذه اآلية، ¨نو
ب فانتقلوا بعد ذلك إ� السحر، ينظرون هل هو يعرف هل عنده خلفية هل عنده تبارك وتعا�، فلما سألوه عن ا�وراة وأجا

واتهامهم لسليمان عليه السالم أنه ¨ن يتعا< السحر، وتبz  السيئ�ء، فأنزل اهللا جل وعال هذه اآلية تبz فعلهم 



            ))))))))  أولأولأولأولأولأولأولأولمستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى ( ( ( ( ( ( ( (                                                                                                                                         ))))))))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((((((((                                                                                                                                                              مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1                            

- Q² - 

 

 .براءته من ذلك إ� غ1 ذلك
ود ا�دينة أال تعجبون �حمد عليه الصالة والسالم يزعم أن ابن داود أنه �ا ُذكر سليمان s القرآن قالت يه :القول اآلخرالقول اآلخرالقول اآلخرالقول اآلخر     •

¨ن رسول وال نð، و«نما ¨ن من السحرة،  ساحرا ،أعوذ باهللا، فهم ينفون الرسالة ويقولون أبدا ما ¨ن إال ، واهللا ما¨ن نبياً 
مداً ص´ اهللا عليه وسلم با�وراة، فاتفقت ?رضت اØهود �" السديالسديالسديالسديقال فأنزل اهللا جل وعال هذه اآليات s بيان براءته، 

ذكر رسول اهللا  �ا: "وقال �مد بن إسحاقوقال �مد بن إسحاقوقال �مد بن إسحاقوقال �مد بن إسحاق" ا�وراة والقرآن، فنبذوا ا�وراة وأخذوا بكتب آصف وبسحر هاروت وماروت
م وجل قال بعض أحبارهم يزع ص´ اهللا عليه وسلم سليمان عليه السالم s ا�رسلz وجاءت s ذلك آيات s كتاب اهللا عز

ْ {وجل  ساحرا فأنزل اهللا عز ¨ن إال �مد أن ابن داود ¨ن نبيا، واهللا ما يْاِطzَ َكَفُروا ْ َوَما َكَفَر ُسلَيَْماُن َولَِكن� الش� يْاِطzَ َكَفُروا ْ َوَما َكَفَر ُسلَيَْماُن َولَِكن� الش� يْاِطzَ َكَفُروا ْ َوَما َكَفَر ُسلَيَْماُن َولَِكن� الش� يْاِطzَ َكَفُروا ، }    َوَما َكَفَر ُسلَيَْماُن َولَِكن� الش�
فاآلية فيها براءة لسليمان عليه السالم �ا نسب إØه، X V حال سواء قلنا إن األول سألوه عن ا�وراة وأجابهم ثم سألوه 

    ....ر فßلت هذه اآلية أو ما جاء من ا¶ديث فيها عن براءة سليمان عليه السالم ف� هذا حق إن شاء اهللا تعا�عن السح
 ::::مفردات اآلية ومعانيها وا�سائل ا�رتبطة فيهامفردات اآلية ومعانيها وا�سائل ا�رتبطة فيهامفردات اآلية ومعانيها وا�سائل ا�رتبطة فيهامفردات اآلية ومعانيها وا�سائل ا�رتبطة فيها �

يَاِطVَ zَُ ُملِْك ُسلَيَْمانَ     { يَاِطVَ zَُ ُملِْك ُسلَيَْمانَ َواي�بَُعواْ َما َيتْلُواْ الش� يَاِطVَ zَُ ُملِْك ُسلَيَْمانَ َواي�بَُعواْ َما َيتْلُواْ الش� يَاِطVَ zَُ ُملِْك ُسلَيَْمانَ َواي�بَُعواْ َما َيتْلُواْ الش�  : أقوال} َما َيتْلُواْ َما َيتْلُواْ َما َيتْلُواْ َما َيتْلُواْ  {s ا�راد s قوT تعا�  }}}}    َواي�بَُعواْ َما َيتْلُواْ الش�
 .فالن كذا أي قرأ قال عطاء تتلوا أي تقرأ من ا�الوة، وهذا هو ا�ع¹ الظاهر تال    ::::لقول األوللقول األوللقول األوللقول األولا  •
•     Æالقول ا�اÆالقول ا�اÆالقول ا�اÆاهللا ::::القول ا�ا ëعنهما تتلوا أي تَتْبع أو تَت�بع، كأن تقول جاء القوم يتلو بعضهم بعضا أي يتبع  "قال ابن عباس ر

 ."بعضهم بعضا
ألن X من اتبع شيئا وجعله إماماً فقد  فضلوا،واتبعوا ماتتلوا أي بمع¹  "الطÈي رÑه اهللا قال اإلمام ::::القول ا�الثالقول ا�الثالقول ا�الثالقول ا�الث     •

 .وا¶قيقة أن األقوال فيها تقارب ولعلها صحيحه بإذن اهللا عزوجل "فضله V غ1ه،
يَاِطzُ     َماَماَماَماَواي�بَُعواْ َواي�بَُعواْ َواي�بَُعواْ َواي�بَُعواْ {": ماماماما""""*مة *مة *مة *مة  يَاِطzُ َيتْلُواْ الش� يَاِطzُ َيتْلُواْ الش� يَاِطzُ َيتْلُواْ الش�  ::::ا�راد بها V قولzا�راد بها V قولzا�راد بها V قولzا�راد بها V قولsz اختلف }     َيتْلُواْ الش�
o سليمان وتلته،أنها مفعول به التبعوا،  ::::ل االولل االولل االولل االولالقوالقوالقوالقو V zه الشياط�سليمان وتلته،أي اتبعوا ما تقو V zه الشياط�سليمان وتلته،أي اتبعوا ما تقو V zه الشياط�سليمان وتلته،أي اتبعوا ما تقو V zه الشياط�هود اتبعوا هذه األشياء ال©  أي اتبعوا ما تقوØا Üيع

 .تلتها الشياطz وتقو�ها V سليمان عليه السالم
o Æالقول ا�اÆالقول ا�اÆالقول ا�اÆولكن هذا القول فيه ضعف وقد رده  ::::القول ا�ا ،Ïأنها ن،Þاإلمام ابن العر،Þاإلمام ابن العر،Þاإلمام ابن العر،Þء، وأن وقال إنه ال يصح وأ" اإلمام ابن العرáنه ليس ب

 Üسليمان عليه السالم ]]]]        األقرب أنها تكون مفعول به يع V ه�وتقو zي تلته الشياطuسليمان عليه السالماتبعوا ا V ه�وتقو zي تلته الشياطuسليمان عليه السالماتبعوا ا V ه�وتقو zي تلته الشياطuسليمان عليه السالماتبعوا ا V ه�وتقو zي تلته الشياطuاتبعوا ا[....    
 ُzيَاِط يَاِطzُ الش� يَاِطzُ الش� يَاِطzُ الش� يدخل s ذلك شياطz اإلنس اuين تمردوا يدخل s ذلك شياطz اإلنس اuين تمردوا يدخل s ذلك شياطz اإلنس اuين تمردوا يدخل s ذلك شياطz اإلنس اuين تمردوا وهو ا�فهوم من هذا االسم وقد  شياطz اùن،شياطz اùن،شياطz اùن،شياطz اùن،األظهر أن ا�راد بهم : الش�

 اآلية وÎ أسباب الßول وما ذكر من األخبار حول هذه اآلية أنهم شياطz اùن لكن األقرب s معs ¹ الضالل،s الضالل،s الضالل،s الضالل،
 :اختلف s معناه V أقوال: V ملك سليمان ::::}}}}    Vََ ُملِْك ُسلَيَْمانَ Vََ ُملِْك ُسلَيَْمانَ Vََ ُملِْك ُسلَيَْمانَ Vََ ُملِْك ُسلَيَْمانَ {{{{    قوT تبارك وتعا�

 ."و«عرابه معاÆ القرآن"s كتابه : ، قاT الزجاجº Vعه ونبوته، ما جاء به من هذا اåينº Vعه ونبوته، ما جاء به من هذا اåينº Vعه ونبوته، ما جاء به من هذا اåينº Vعه ونبوته، ما جاء به من هذا اåينأن ا�راد  أحدهاأحدهاأحدهاأحدها     •
•     Æالقول ا�اÆالقول ا�اÆالقول ا�اÆملك : القول ا�ا Vقصصه وصفاته وأخباره s ملك سليمان أي s قصصه وصفاته وأخبارهأي s ملك سليمان أي s قصصه وصفاته وأخبارهأي s ملك سليمان أي s قصصه وصفاته وأخبارهأي s ملك سليمان أي s هما �تمل واهللا أعلمأيí هذا وهذا ،. 
فيه شك فهو نð وأحد األنبياء والرسل هذه اآلية تÈئة لسليمان عليه السالم من الكفر، هو لم  ما }َوَما َكَفَر ُسلَيَْمانُ َوَما َكَفَر ُسلَيَْمانُ َوَما َكَفَر ُسلَيَْمانُ َوَما َكَفَر ُسلَيَْمانُ {

أن أحد نسبه إ� الكفر، لكن اØهود نسبوه إ� السحر، و�ا ¨ن السحر كفراً ¨ن بمßلة من يتقدم s اآلية أو لم يذكر 
V كفر الساحر، يعÜ هنا s اآلية هل فيه أحد قال إن سليمان ¨فر؟ ليس فيها وأخذ من هذا العلماء وأخذ من هذا العلماء وأخذ من هذا العلماء وأخذ من هذا العلماء     نسبه إ� الكفر،

السحر وقالو إنه ساحر والسحر كفر ¨ن بمßلة من  أن أحداً قال إن سليمان عليه السالم قد كفر، لكن �ا نسبوه إ�
 .نسبه إ� الكفر، وقلت s هذا الÐم استنباط دقيق جداً وهو أن السحر كفر
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 ))))²²²²((((ا¶لقة ا¶لقة ا¶لقة ا¶لقة 
} ْ يْاِطzَ َكَفُروا يَاِطVَ zَُ ُملِْك ُسلَيَْماَن َوَما َكَفَر ُسلَيَْماُن َولَِكن� الش� ْ الش� ْ َما َيتْلُوا ْ َواي�بَُعوا يْاِطzَ َكَفُروا يَاِطVَ zَُ ُملِْك ُسلَيَْماَن َوَما َكَفَر ُسلَيَْماُن َولَِكن� الش� ْ الش� ْ َما َيتْلُوا ْ َواي�بَُعوا يْاِطzَ َكَفُروا يَاِطVَ zَُ ُملِْك ُسلَيَْماَن َوَما َكَفَر ُسلَيَْماُن َولَِكن� الش� ْ الش� ْ َما َيتْلُوا ْ َواي�بَُعوا يْاِطzَ َكَفُروا يَاِطVَ zَُ ُملِْك ُسلَيَْماَن َوَما َكَفَر ُسلَيَْماُن َولَِكن� الش� ْ الش� ْ َما َيتْلُوا ْحَر َوَما     َواي�بَُعوا ْحَر َوَما ُفَعل�ُموَن ا\�اَس الس� ْحَر َوَما ُفَعل�ُموَن ا\�اَس الس� ْحَر َوَما ُفَعل�ُموَن ا\�اَس الس� ُفَعل�ُموَن ا\�اَس الس�

َحٍد َح����� َفُقوَال إِغ�َما àَُْن فِتْ � َفُقوَال إِغ�َما àَُْن فِتْ � َفُقوَال إِغ�َما àَُْن فِتْ � َفُقوَال إِغ�َما àَُْن فِتْ 
َ
نِزَل Vََ الَْملََكzِْ بِبَابَِل َهاُروَت َوَماُروَت َوَما ُفَعل�َماِن ِمْن أ

ُ
َحٍد َحأ

َ
نِزَل Vََ الَْملََكzِْ بِبَابَِل َهاُروَت َوَماُروَت َوَما ُفَعل�َماِن ِمْن أ

ُ
َحٍد َحأ

َ
نِزَل Vََ الَْملََكzِْ بِبَابَِل َهاُروَت َوَماُروَت َوَما ُفَعل�َماِن ِمْن أ

ُ
َحٍد َحأ

َ
نِزَل Vََ الَْملََكzِْ بِبَابَِل َهاُروَت َوَماُروَت َوَما ُفَعل�َماِن ِمْن أ

ُ
نٌَة فََال تَْكُفْر َفيَتََعل�ُموَن ِمنُْهَما َما نٌَة فََال تَْكُفْر َفيَتََعل�ُموَن ِمنُْهَما َما نٌَة فََال تَْكُفْر َفيَتََعل�ُموَن ِمنُْهَما َما نٌَة فََال تَْكُفْر َفيَتََعل�ُموَن ِمنُْهَما َما أ

قُوَن بِِه َنzَْ الَْمرِْء َوَزوْجِ  قُوَن بِِه َنzَْ الَْمرِْء َوَزوْجِ ُفَفر� قُوَن بِِه َنzَْ الَْمرِْء َوَزوْجِ ُفَفر� قُوَن بِِه َنzَْ الَْمرِْء َوَزوْجِ ُفَفر� ُهْم َوَال يَنَفُعُهْم َولََقْد ُفَفر� َحٍد إِال� بِإِْذِن اهللا� َويَتََعل�ُموَن َما يَُ¾¥
َ
يَن بِِه ِمْن أ ُهْم َوَال يَنَفُعُهْم َولََقْد ِه َوَما ُهم بَِضآر� َحٍد إِال� بِإِْذِن اهللا� َويَتََعل�ُموَن َما يَُ¾¥
َ
يَن بِِه ِمْن أ ُهْم َوَال يَنَفُعُهْم َولََقْد ِه َوَما ُهم بَِضآر� َحٍد إِال� بِإِْذِن اهللا� َويَتََعل�ُموَن َما يَُ¾¥
َ
يَن بِِه ِمْن أ ُهْم َوَال يَنَفُعُهْم َولََقْد ِه َوَما ُهم بَِضآر� َحٍد إِال� بِإِْذِن اهللا� َويَتََعل�ُموَن َما يَُ¾¥
َ
يَن بِِه ِمْن أ ْ لََمِن ِه َوَما ُهم بَِضآر� ْ لََمِن َعِلُموا ْ لََمِن َعِلُموا ْ لََمِن َعِلُموا َعِلُموا

نُواْ َفْعلَُمونَ  َ̈ نُفَسُهْم لَْو 
َ
ْواْ بِِه أ َºَ نُواْ َفْعلَُمونَ َْس َما َ̈ نُفَسُهْم لَْو 
َ
ْواْ بِِه أ َºَ نُواْ َفْعلَُمونَ َْس َما َ̈ نُفَسُهْم لَْو 
َ
ْواْ بِِه أ َºَ نُواْ َفْعلَُمونَ َْس َما َ̈ نُفَسُهْم لَْو 
َ
ْواْ بِِه أ َºَ ئئئئَْس َما  })Q.-( اْشfََاهُ َما sِ ُTَ اآلِخَرةِ ِمْن َخَالٍق َوَ>ِاْشfََاهُ َما sِ ُTَ اآلِخَرةِ ِمْن َخَالٍق َوَ>ِاْشfََاهُ َما sِ ُTَ اآلِخَرةِ ِمْن َخَالٍق َوَ>ِاْشfََاهُ َما sِ ُTَ اآلِخَرةِ ِمْن َخَالٍق َوَ>ِ

ْ     {وقد وقف ا¶ديث s ا¶لقة السابقة عند قول اهللا تبارك وتعا� يْاِطzَ َكَفُروا ْ َولَِكن� الش� يْاِطzَ َكَفُروا ْ َولَِكن� الش� يْاِطzَ َكَفُروا ْ َولَِكن� الش� يْاِطzَ َكَفُروا بعد أن بz اهللا جل وعال }    َولَِكن� الش�
براءة سليمان عليه السالم من الكفر وذكرت أنه ليس s اآلية من نسبه إ� الكفر ولكنهم نسبوه إ� السحر ولكن �ا 

 .ßلة من نسبه إ� الكفر، وأن هذه اùملة استفاد منها العلماء أو استدلوا بها V كفر الساحر¨ن السحر كفراً ¨ن بم
ْ     {قوT تبارك وتعا�  يْاِطzَ َكَفُروا ْ َولَِكن� الش� يْاِطzَ َكَفُروا ْ َولَِكن� الش� يْاِطzَ َكَفُروا ْ َولَِكن� الش� يْاِطzَ َكَفُروا ولكن "هذا دØل آخر V كفر من تعلم السحر، وقوT تبارك وتعا� }    َولَِكن� الش�

علمون s موضع نصب V ا¶ال وÝوز أن يكون s موضع Ýوز أن يكون ي"  الشياطz كفروا يعلمون ا\اس السحر
يْاِطzَ     {رفع V أنه خÈ ثاÆ هذان وجهان s إعراب *مة يعلمون، وÎ قوT تبارك وتعا�  يْاِطzَ َولَِكن� الش� يْاِطzَ َولَِكن� الش� يْاِطzَ َولَِكن� الش� فيها قراءتان قرأ فيها قراءتان قرأ فيها قراءتان قرأ فيها قراءتان قرأ  }    َولَِكن� الش�

يْاِطzُ     َولَِكنْ َولَِكنْ َولَِكنْ َولَِكنْ     { الكوفيون سوى ?صمالكوفيون سوى ?صمالكوفيون سوى ?صمالكوفيون سوى ?صم يْاِطzُ الش� يْاِطzُ الش� يْاِطzُ الش� ابن ابن ابن ابن هكذا قراءتهم ووافقهم  لكْن بتخفيف لكن ورفع ا\ون من الشياطzُ،لكْن بتخفيف لكن ورفع ا\ون من الشياطzُ،لكْن بتخفيف لكن ورفع ا\ون من الشياطzُ،لكْن بتخفيف لكن ورفع ا\ون من الشياطzُ، }    الش�
يْاِطzَ     { قرأ ?صم وا>اقونقرأ ?صم وا>اقونقرأ ?صم وا>اقونقرأ ?صم وا>اقون، و?مر?مر?مر?مر يْاِطzَ َولَِكن� الش� يْاِطzَ َولَِكن� الش� يْاِطzَ َولَِكن� الش� بالتشديد وا\صب، القراء السبعة معروفون هم ابن كث1 ا�بالتشديد وا\صب، القراء السبعة معروفون هم ابن كث1 ا�بالتشديد وا\صب، القراء السبعة معروفون هم ابن كث1 ا�بالتشديد وا\صب، القراء السبعة معروفون هم ابن كث1 ا�0000 ونافع  ونافع  ونافع  ونافع  }    َولَِكن� الش�

من  هم القراء السبعة،هم القراء السبعة،هم القراء السبعة،هم القراء السبعة، الكساالكساالكساالكسا@@@@ و?صم X هؤالء من الكوفة وأبو عمرو ا>½ي هؤالء و?صم X هؤالء من الكوفة وأبو عمرو ا>½ي هؤالء و?صم X هؤالء من الكوفة وأبو عمرو ا>½ي هؤالء و?صم X هؤالء من الكوفة وأبو عمرو ا>½ي هؤالء    ا�دÆ وابن ?مر الشاö وÑزة وا�دÆ وابن ?مر الشاö وÑزة وا�دÆ وابن ?مر الشاö وÑزة وا�دÆ وابن ?مر الشاö وÑزة و
ا�راجع s القراءات السبع كتاب السبعة البن �اهد أيضا كتاب ا�ب½ة s القراءات السبع �0 القيÒ، من أراد أشهر 

اÔاف : البن اùزري، ا�وسع أيضا s القراءات األربعة ع( كتاب الن( s القراءات الع(: ا�وسع s القراءات الع(
 .فضالء الب( s القراءات األربعة ع(

ْحرَ     {T تبارك وتعا�قو ْحرَ ُفَعل�ُموَن ا\�اَس الس� ْحرَ ُفَعل�ُموَن ا\�اَس الس� ْحرَ ُفَعل�ُموَن ا\�اَس الس� لطف مأخذه ودق فهو لطف مأخذه ودق فهو لطف مأخذه ودق فهو لطف مأخذه ودق فهو     ماماماماو� األخذة، األخذة، األخذة، األخذة،     السحر ":قال اùوهري ما مع¹ السحرما مع¹ السحرما مع¹ السحرما مع¹ السحر؟؟؟؟ }    ُفَعل�ُموَن ا\�اَس الس�
دق مأخذه أو دق سببه أو  هذا *ه يدخل s معاÆ السحر، وما لطف وما ا�مويه با¶يل واmداع،ا�مويه با¶يل واmداع،ا�مويه با¶يل واmداع،ا�مويه با¶يل واmداع،ويطلق أيضا V  """"سحر،سحر،سحر،سحر،

ه يدخل فيه، فالساحر مع الشياطz يتعاونون V فعل أشياء، فيخيل للمسحور أنها �الف فيه تمويه وÔايل وخداع هذا *
يرى من  ما ^ عليه، ¨uي يرى ال�اب من بعيد، فيخيل إØه أنه ماء، كراكب السفينة السائرة س1ا حثيثا nيل T أنه ما

zو ذلك، فهم يتعاونون مع الشياطàبال سائرة معه، وùبعقد وبأمور وطالسم وشعوذة ينفذون بها إ� ما األشجار وا 
 .يريدون

�ء مشتقةء مشتقةء مشتقةء مشتقةهذا السحر ���هو مشتق هو مشتق هو مشتق هو مشتق ، وقيل مشتق من ا�مويه با¶يل وا�حايلمشتق من ا�مويه با¶يل وا�حايلمشتق من ا�مويه با¶يل وا�حايلمشتق من ا�مويه با¶يل وا�حايلقيل هو  اختلف s اشتقاقه *مة سحر من أي اختلف s اشتقاقه *مة سحر من أي اختلف s اشتقاقه *مة سحر من أي اختلف s اشتقاقه *مة سحر من أي 
عناه مثل يقول واحد أنا واهللا آخذ حاجة من الطفل الصغ1 سحرته وما م من سحرت الصð إذا خدعته بمع¹ علّلته،من سحرت الصð إذا خدعته بمع¹ علّلته،من سحرت الصð إذا خدعته بمع¹ علّلته،من سحرت الصð إذا خدعته بمع¹ علّلته،

أصله  اmفاءاmفاءاmفاءاmفاءالسحر ا¶قي" لكن خدعته عللته بáء أعطيته �ء وأخذت شيئا منه هذا معناه، وقيل أنه مشتق من 
، ألن ا�سحور ي½ف عن زوجته ما أصله من ال½فأصله من ال½فأصله من ال½فأصله من ال½فاmفاء، فإن الساحر يفعل ما يفعل خفيًة، وهذا أيضا صحيح، وقيل 

الزوجة عن زوجها، أو ي½ف اإلنسان عن بيته، أو ي½فه  جته أويسó با�ولة، هذا �ء يصنعونه ي½ف الزوج عن زو
، فإذا ُعمل سحرا لشخص يستمال إ� أشياء أصله من االستمالةأصله من االستمالةأصله من االستمالةأصله من االستمالةعن عمله، أو عن دراسته، وهذا أيضا مع¹ صحيح، وقيل 

فيه خداع أخرى، وuلك يقولون من استمالك فقد سحرك، X V حال X االشتقاقات صحيحة، فالسحر تمويه وÔايل و
 .وفيه خفاء وفيه �ف وفيه استمالة، X هذه ا�عاÆ صحيحة ال© قيلت عن السحر
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عند ا�عìلة يرون أنه خدع وتمويه و«يهام ال أصل T،  هنا مسألة و^ اختلف العلماء هل السحر T حقيقة أم الهنا مسألة و^ اختلف العلماء هل السحر T حقيقة أم الهنا مسألة و^ اختلف العلماء هل السحر T حقيقة أم الهنا مسألة و^ اختلف العلماء هل السحر T حقيقة أم ال؟؟؟؟�
 يكون وسوسة وأمراض، قد يكون طالسم، وإ� أن السحر ثابت وT حقيقة، لكنه nتلف، قد  وذهب أهل السنة واùماعةوذهب أهل السنة واùماعةوذهب أهل السنة واùماعةوذهب أهل السنة واùماعة

زئبق، وحاجات، نسأل اهللا أن يزيدنا بها جهًال، ويكÏ ا�سلمz من ºها، أيضاً تعظيم األشياء، تصغ1 األشياء، اهللا جل 
 .وعال أعطى اùن من القدرة شيئا عظيما و«ذا تعاونوا مع هؤالء حصل عن طريقهم º كث1

 :هناك أدلة كث1ة منها ةةةة؟؟؟؟ما األدلة أن السحر T حقيقما األدلة أن السحر T حقيقما األدلة أن السحر T حقيقما األدلة أن السحر T حقيق �
من ذكر السحر وتعليمه ولو لم يكن T حقيقة لم يمكن تعليمه، وال أخÈ اهللا تعا� أنهم يعلمون  ما جاء s هذه اآليةما جاء s هذه اآليةما جاء s هذه اآليةما جاء s هذه اآلية    )-

ا\اس فدل أن T حقيقة، أي لو ¨ن السحر ماT حقيقة كيف يعلم؟ وهم ¨نوا يتعلمون يعلم بعضهم بعضا إما من اùن أو 
 .ون فيما بينهم، X واحد يعلم اآلخر، إذن T حقيقة إن لم يكن T حقيقة كيف يتم تعليمهاإلنس يتعا�

Q(    تعا� عن سحرة فرعون Tتعا� عن سحرة فرعونمن األدلة أيضا قو Tتعا� عن سحرة فرعونمن األدلة أيضا قو Tتعا� عن سحرة فرعونمن األدلة أيضا قو Tحقيقة    وصفهوصفهوصفهوصفه    }    وََجاُءوا بِِسْحٍر َعِظيمٍ وََجاُءوا بِِسْحٍر َعِظيمٍ وََجاُءوا بِِسْحٍر َعِظيمٍ وََجاُءوا بِِسْحٍر َعِظيمٍ     {من األدلة أيضا قو T جل وعال بأنه عظيم بأن. 
اثَاِت sِ  {اØåل ا�الث قوT تبارك وتعا� اØåل ا�الث قوT تبارك وتعا� اØåل ا�الث قوT تبارك وتعا� اØåل ا�الث قوT تبارك وتعا�     )/ اثَاِت sِ َوِمْن �ºَ ا\�ف� اثَاِت sِ َوِمْن �ºَ ا\�ف� اثَاِت sِ َوِمْن �ºَ ا\�ف� الفلق سبب نزوúا  وسورةوسورةوسورةوسورة} َوِمْن �ºَ َحاِسٍد إَِذا َحَسدَ َوِمْن �ºَ َحاِسٍد إَِذا َحَسدَ َوِمْن �ºَ َحاِسٍد إَِذا َحَسدَ َوِمْن �ºَ َحاِسٍد إَِذا َحَسدَ ) ) ) ) PPPP(((( الُْعَقِد  الُْعَقِد  الُْعَقِد  الُْعَقِد َوِمْن �ºَ ا\�ف�

يستحق سحر ا\ð ص´ اهللا عليه وسلم، وقد ذكر ذلك ا>خاري ومسلم عن  أن >يد بن األعصم اØهودي عليه من اهللا ما
وÎ "  زريق يقال T >يد بن األعصمسحر رسول اهللا ص´ اهللا عليه وسلم يهودي من يهود بÜ"?ئشة رë اهللا عنها قالت 

وقد أخÈ أنه عمل T عمل s ب� وذهب الصحابة ) إن اهللا شفاÆإن اهللا شفاÆإن اهللا شفاÆإن اهللا شفاÆ(ا¶ديث أن عليه الصالة والسالم �ا حل السحر قال 
وأخرجوه منها إ� آخره، ا�هم أن السحر T حقيقة وعليه الصالة والسالم ¨ن nيل أنه يفعل الáء وال يفعله، ولكن 

هللا لم يتطرق إ� الوÕ و«� اåين و«� ال(يعة، ل0 ال يأÛ أحد ويقول واهللا اåين تأثر صار فيه اختالل بسبب ا¶مد 
السحر، ¨ن s أشياء معينة لم تصل إ� مسألة اåين و«� ا>الغ و«� ال(يعة اإلسالمية، ا�هم أن هذا يدل V أن السحر 

اضحة، ناس ي½فون عن بيوتهم، ناس يصيبهم جنون، ناس يصيبهم �ع، واحد T حقيقة وما فيه شك، وآثاره اآلن و
 .ي½ف عن زوجته، ا�رأة ت½ف عن زوجها، أشياء كث1ة نسأل اهللا العافية

 ، وهذا لألسف يكs b بعض القنوات الفضائية ماالعلماء أيضا أدخلوا s السحر ما يكون باmفة، ا¶رýت والشعوذةالعلماء أيضا أدخلوا s السحر ما يكون باmفة، ا¶رýت والشعوذةالعلماء أيضا أدخلوا s السحر ما يكون باmفة، ا¶رýت والشعوذةالعلماء أيضا أدخلوا s السحر ما يكون باmفة، ا¶رýت والشعوذة
�ء آخر، يسó بالسحر أو ا s ء أو يدخل هو�ل�ك السحري أو àو ذلك، فالن nرج �ء من فم األسد، أو يدخل 

، أيضا من ، أيضا من ، أيضا من ، أيضا من هذا نوع من السحر، وال Ýوز للمسلم أن يراه أو يقف عنده وال أن يصدقهم كما سيأÛ الÐم إن شاء اهللا فيه
السحر األدوية حبوب أو ºاب أو دخان السحر األدوية حبوب أو ºاب أو دخان السحر األدوية حبوب أو ºاب أو دخان السحر األدوية حبوب أو ºاب أو دخان     السحر ما يكون طالسم وأرقام وحروف مر~ب بعضها V بعض، أيضا منالسحر ما يكون طالسم وأرقام وحروف مر~ب بعضها V بعض، أيضا منالسحر ما يكون طالسم وأرقام وحروف مر~ب بعضها V بعض، أيضا منالسحر ما يكون طالسم وأرقام وحروف مر~ب بعضها V بعض، أيضا من

أيضا ا\ð ص´ اهللا عليه وسلم أدخل بعض األشياء s أيضا ا\ð ص´ اهللا عليه وسلم أدخل بعض األشياء s أيضا ا\ð ص´ اهللا عليه وسلم أدخل بعض األشياء s أيضا ا\ð ص´ اهللا عليه وسلم أدخل بعض األشياء s  يعú Üم s ذلك أنواع وحيل يتالعبون بها V ا\اس، يتصاعد،يتصاعد،يتصاعد،يتصاعد،
من  )إن من ا>يان لسحراً إن من ا>يان لسحراً إن من ا>يان لسحراً إن من ا>يان لسحراً (قال عليه الصالة والسالم  السحر و«ن ¨نت ال تأخذ حكم السحر مثل الÐم ا¶سن اùميل،السحر و«ن ¨نت ال تأخذ حكم السحر مثل الÐم ا¶سن اùميل،السحر و«ن ¨نت ال تأخذ حكم السحر مثل الÐم ا¶سن اùميل،السحر و«ن ¨نت ال تأخذ حكم السحر مثل الÐم ا¶سن اùميل،

ا>يان ال يكون سحراً �رما، ا�قصود أنه Ýذب العقول وي½ف األنظار إØه من حسن íمه ومنطقه، هذه أنواع حسن 
 .تدخل s السحر

من اهللا تبارك وتعا� ألنبيائه ورسله، و� نð يعطى من : وا�عجزة وا�عجزة وا�عجزة وا�عجزة عمل الساحر، :  السحرالسحرالسحرالسحر: هناك فرق بz السحر وا�عجزةهناك فرق بz السحر وا�عجزةهناك فرق بz السحر وا�عجزةهناك فرق بz السحر وا�عجزة
عند قومه، واuي برزوا فيه، مو� عليه السالم أعطي العصا، وAرج يده بيضاء ليس فيها  ا�عجزات ما يناسب اuي ¨ن

برص، ألن قومه ¨نوا مشهورين بالسحر، عي7 عليه السالم ¨ن يÈئ األكمه واألبرص وBÚ ا�و$ بإذن اهللا عز وجل، 
ة فجاءهم هذا القرآن فأفحمهم وأعجزهم، ألن قومه ¨نوا مشهورين بالطب، العرب ¨نوا مشهورين بالفصاحة وا>الغ

فالسحر يوجد من الساحر، ال يمكن أن يأÛ أحد با�عجزة إال اهللا تبارك وتعا� وÝعلها لرسله، وال يمكن أن يستطيع 
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يفحم هذه ا�عجزة، أما السحر قد يأÛ واحد أقوى سحرا من سحر فالن فيعجزه ويغلبه، وقد  أحد أن يعارض أو يتحدى أو
 بإذن اهللا هذا ا�سحور ويغلب سحر الساحر ويعاC هذا بإذن اهللا عز وجل، هذه أمور بتوفيق اهللا سبحانه وتعا�، يُش%

فõ من اهللا تبارك وتعا� فا�عجزة تأييد من اهللا تبارك وتعا� :  ا�عجزةا�عجزةا�عجزةا�عجزةلكن اuي nاف منه Dn أن يتعدى Gره، أما 
 .دعوى ا\بوة وا�حدي بها، أما السحر فهو شعوذة ودجل وضالل V ا\اسألنبيائه ورسله فا�عجزة ºطها اقfان 

َوَما ُفَعل�َماِن َوَما ُفَعل�َماِن َوَما ُفَعل�َماِن َوَما ُفَعل�َماِن  {واستدلوا بقول اهللا تبارك وتعا�  تعاطيه كفرتعاطيه كفرتعاطيه كفرتعاطيه كفرو  أن السحر كفرأن السحر كفرأن السحر كفرأن السحر كفرذهب العلماء إ�  ما حكم الساحرما حكم الساحرما حكم الساحرما حكم الساحر؟؟؟؟    �
َحٍد َح����� َفُقوَال إِغ�َما àَُْن فِتْنٌَة فََال تَْكُفرْ � َفُقوَال إِغ�َما àَُْن فِتْنٌَة فََال تَْكُفرْ � َفُقوَال إِغ�َما àَُْن فِتْنٌَة فََال تَْكُفرْ � َفُقوَال إِغ�َما àَُْن فِتْنٌَة فََال تَْكُفرْ 

َ
َحٍد َحِمْن أ
َ
َحٍد َحِمْن أ
َ
َحٍد َحِمْن أ
َ
هم ما قالوا إنه ¨فر ولكن نسبوه إ�  } َوَما َكَفَر ُسلَيَْمانُ َوَما َكَفَر ُسلَيَْمانُ َوَما َكَفَر ُسلَيَْمانُ َوَما َكَفَر ُسلَيَْمانُ  {عا� وقوT ت } ِمْن أ

أن فعل أن فعل أن فعل أن فعل هذا أيضا �ا يدل V " ولكن الشياطz كفروا "السحر، وV هذا يكون السحر كفر، ثم قال تبارك وتعا� 
 .السحر كفراً السحر كفراً السحر كفراً السحر كفراً 

رواه الfمذي وروي عن ?ئشة أنها )يفيفيفيفحد الساحر Gبة بالسحد الساحر Gبة بالسحد الساحر Gبة بالسحد الساحر Gبة بالس(لقوT عليه الصالة والسالم  القتلالقتلالقتلالقتل:  أما حد الساحرأما حد الساحرأما حد الساحرأما حد الساحر    �
أن اقتلوا X ساحر "وأيضا عمر رë اهللا عنه بعث إ� والته " باعت ساحرة ¨نت سحرتها وجعلت ثمنها s الرقاب

فقتلنا ثالث سواحر، لكن ما يقتل الساحر أنا وال أنت وال فالن، هذا إ� و2 األمر، يقبض V الساحر : قالوا " وساحرة
ه وينظر القاë فيه ويصدر فيه ا¶كم ال(
، ثم يتو� و2 األمر ا�نفيذ، لكن ال Ýوز لإلنسان أن يقتل وÚقق مع

    .السحرة ويقول هؤالء آذوا ا\اس سأقتلهم
من أمن أمن أمن أ8888 ¨هنا أو عرافا فسأT عن  ¨هنا أو عرافا فسأT عن  ¨هنا أو عرافا فسأT عن  ¨هنا أو عرافا فسأT عن (بقول ا\ð ص´ اهللا عليه وسلم  ال Ýوز \ا أن نأÛ السحرة وال أن نسأúم وال أن نصدقهمال Ýوز \ا أن نأÛ السحرة وال أن نسأúم وال أن نصدقهمال Ýوز \ا أن نأÛ السحرة وال أن نسأúم وال أن نصدقهمال Ýوز \ا أن نأÛ السحرة وال أن نسأúم وال أن نصدقهم

�����ء فصدقه بما يقول فقد كفر ء فصدقه بما يقول فقد كفر ء فصدقه بما يقول فقد كفر ء فصدقه بما يقول فقد كفر )وÎ ا¶ديث اآلخر  (ء لم تقبل T صالة أربعz يوماء لم تقبل T صالة أربعz يوماء لم تقبل T صالة أربعz يوماء لم تقبل T صالة أربعz يوما���من أمن أمن أمن أ8888 ¨هنا أو عرافا فسأT عن  ¨هنا أو عرافا فسأT عن  ¨هنا أو عرافا فسأT عن  ¨هنا أو عرافا فسأT عن 
فهذا أمر خط1 جداً ال Ýوز بأي حال من األحوال ال ا\ظر إØهم وال سؤاúم وال  )بما أنزل V �مد ص´ اهللا عليه وسلمبما أنزل V �مد ص´ اهللا عليه وسلمبما أنزل V �مد ص´ اهللا عليه وسلمبما أنزل V �مد ص´ اهللا عليه وسلم

طلب سحرا هذا اآلن صدقهم ودفع ا�ال، هذا V خطر عظيم وا\ð ص´ اهللا تصديقهم، واuي ذهب يطلب عالجا أو ي
 )فقد كفر بما أنزل V �مد ص´ اهللا عليه وسلمفقد كفر بما أنزل V �مد ص´ اهللا عليه وسلمفقد كفر بما أنزل V �مد ص´ اهللا عليه وسلمفقد كفر بما أنزل V �مد ص´ اهللا عليه وسلم(عليه وسلم يقول 

نِزَل Vََ الَْملََكzِْ بِبَابَِل َهاُروَت َوَماُروَت     َماَماَماَماوَ وَ وَ وَ     {قوT تبارك وتعا� 
ُ
نِزَل Vََ الَْملََكzِْ بِبَابَِل َهاُروَت َوَماُروَت أ
ُ
نِزَل Vََ الَْملََكzِْ بِبَابَِل َهاُروَت َوَماُروَت أ
ُ
نِزَل Vََ الَْملََكzِْ بِبَابَِل َهاُروَت َوَماُروَت أ
ُ
  ::::V قولVz قولVz قولVz قولz"  ماماماما" اختلف s }    أ

يعÜ وما كفر سليمان وما أنزل V ا�لكz، }     َوَما َكَفَر ُسلَيَْمانُ َوَما َكَفَر ُسلَيَْمانُ َوَما َكَفَر ُسلَيَْمانُ َوَما َكَفَر ُسلَيَْمانُ  { للعطف V قوT "الواو"و نÏنÏنÏنÏ    أنها ::::القول األولالقول األولالقول األولالقول األول •
نزل جÈيل وميÇئيل بالسحر فن% اهللا ذلك، وقال 

ُ
يعÜ ال كفر سليمان وال اuي أنزل V ا�لكz، وذلك أن اØهود قالوا أ

وما كفر وما كفر وما كفر وما كفر """"لÐم بعضهم يرى أن فيه تقديما وتأخ1ا وا�قديم كما قال الطÈي لÐم بعضهم يرى أن فيه تقديما وتأخ1ا وا�قديم كما قال الطÈي لÐم بعضهم يرى أن فيه تقديما وتأخ1ا وا�قديم كما قال الطÈي لÐم بعضهم يرى أن فيه تقديما وتأخ1ا وا�قديم كما قال الطÈي ، وÎ ا، وÎ ا، وÎ ا، وÎ ا""""لم يßل اهللا السحر"ابن عباس 
zا�لك V سليمان وال أنزل اهللا السحرzا�لك V سليمان وال أنزل اهللا السحرzا�لك V سليمان وال أنزل اهللا السحرzا�لك V كفروا يعلمون ا\اس السحر ببابل" "" "" "" "سليمان وال أنزل اهللا السحر zكفروا يعلمون ا\اس السحر ببابلولكن الشياط zكفروا يعلمون ا\اس السحر ببابلولكن الشياط zكفروا يعلمون ا\اس السحر ببابلولكن الشياط zين يعلمونهم " " " " ولكن الشياطuين يعلمونهم وأن اuين يعلمونهم وأن اuين يعلمونهم وأن اuوأن ا
يلتفت إ� ما  ما قيل فيها وال وهذا أو� ما Ñلت عليه اآلية من ا�أويل وأصح رجالن اسم أحدهم هاروت واآلخر ماروترجالن اسم أحدهم هاروت واآلخر ماروترجالن اسم أحدهم هاروت واآلخر ماروترجالن اسم أحدهم هاروت واآلخر ماروت

نافية، "  ماماماما""""سواها، ا¶قيقة توجيه ïيل جداً ونفيس من الطÈي يقول وما كفر سليمان وال أنزل اهللا السحر يعÜ هنا 
 zا�لك V القول اآلخر أنه ابتالء وامتحان هذا قول آخر، وال أنزل اهللا السحر V ل السحر إالßاهللا جل وعال ما ي Üيع

 .هنا نافية" ماماماما "لكن الشياطz كفروا، هذا قول أنو
ل،اسم موصول بمع¹ اuي ويكون السحر ُم�ßَل،وتكون عطف V السحر، عطف V السحر، عطف V السحر، عطف V السحر،  "ماماماما "يرى أن القول اآلخرالقول اآلخرالقول اآلخرالقول اآلخر     • �ßَي ويكون السحر ُمuل،اسم موصول بمع¹ ا �ßَي ويكون السحر ُمuل،اسم موصول بمع¹ ا �ßَي ويكون السحر ُمuاسم موصول بمع¹ ا  Üالقول األولالقول األولالقول األولالقول األوليع 

، قال ، قال ، قال ، قال اس وnتÈوناهللا أنزل السحر V ا�لكz فتنة للناس وامتحانا، Øبت´ ا\ القول ا�اÆالقول ا�اÆالقول ا�اÆالقول ا�اÆال أن اهللا ما أنزل السحر، : يقول
 } إِغ�َما àَُْن فِتْنٌَة فََال تَْكُفرْ إِغ�َما àَُْن فِتْنٌَة فََال تَْكُفرْ إِغ�َما àَُْن فِتْنٌَة فََال تَْكُفرْ إِغ�َما àَُْن فِتْنٌَة فََال تَْكُفرْ     {وúذا ¨ن ا�لÇن يقوالن  أهل العلم وهللا أن يمتحن عباده بما شاء كما امتحن بنهر طالوت،أهل العلم وهللا أن يمتحن عباده بما شاء كما امتحن بنهر طالوت،أهل العلم وهللا أن يمتحن عباده بما شاء كما امتحن بنهر طالوت،أهل العلم وهللا أن يمتحن عباده بما شاء كما امتحن بنهر طالوت،

أي  موصولة، وهذا يدل أن اهللا جل وعال أنزل السحر فتنة للناس،" ماماماما"هنا للعطف وأن  "لواولواولواولواوا"يعÜ هذا استدلوا به V أن 
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�نة من اهللا ÈEك أن عمل السحر كفر، فإن أطعتنا &وت و«ن عصيتنا هلكت، ومثل ما يعطي اهللا جل وعال لتجال 
اuي يكون s آخر الزمان يعطيه اهللا أمور تكون V يديه، ي¾ب القرية فتكون خ¾اء، وي¾ب القرية فتكون �حلة، 

روي عن ع÷ وابن "وامتحان أجراه اهللا جل وعال V يد هذا الرجل، وقد  يقتل الرجل يقصه شقz فيقول قم حيا، هذا فتنة
مسعود وابن عباس وابن عمر وغ1هم ما معناه أنه �ا كb الفساد s أوالد آدم عليه السالم وذلك s زمن إدريس عليه 

~بت فيهم لعملتم مثل أعماúم كنتم مÇنهم ورّ~بُت فيكم ما ر أما إنكم لو(السالم ع1تهم ا�الئكة فقال اهللا تعا� 
 )فقالوا سبحانك ما ¨ن ينبü \ا ذلك، فقال فاختاروا ملكz من خيار~م فاختاروا هاروت وماروت فأنزúما إ� األرض

هذا *ه ضعيف وبعيد عن ابن هذا *ه ضعيف وبعيد عن ابن هذا *ه ضعيف وبعيد عن ابن هذا *ه ضعيف وبعيد عن ابن الزنا وºبا اmمر، وuلك قال القرطð  الرواية هذه جاء فيها أنهما فعال ولكن ا¶قيقة
أن هذين ا�لكº zبا اmمر  عمر وغ1هم من الصحابة، ألن ا¶قيقة هذه من الروايات اإلعمر وغ1هم من الصحابة، ألن ا¶قيقة هذه من الروايات اإلعمر وغ1هم من الصحابة، ألن ا¶قيقة هذه من الروايات اإلعمر وغ1هم من الصحابة، ألن ا¶قيقة هذه من الروايات اإل####ائيلية السيئة،ائيلية السيئة،ائيلية السيئة،ائيلية السيئة،    عباس وعن ابنعباس وعن ابنعباس وعن ابنعباس وعن ابن

وصاروا يفعلون الفواحش بالنساء، يقول القرطð إنه ضعيف وال يصح منه �ء، فإنه قول تدفعه األصول s ا�الئكة 
 يعصون اهللا ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون، بل عباد مكرمون ال اuين هم أمناء اهللا V وحيه، وسفراء اهللا إ� رسله، ال

يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يسبحون الليل وا\هار ال يفfون، قد أنزل اهللا ملكz وجاء معهما السحر فتنة للناس، 
ال يمكن أن يصح عن  لكن ا�وسع والìيد والقول أنهما ¨نا ي(بان اmمور ويفعالن الفواحش هذا íم قبيح و!ء

 .الصحابة رë اهللا عنهم، وuلك نفاه هؤالء العلماء
�نوع من ال½ف ال ين½ف للتأنيث وا�عريف والعجمة، وهو قطر     }}}}بِبَابَِل بِبَابَِل بِبَابَِل بِبَابَِل { ،}    بِبَابَِل َهاُروَت َوَماُروَت بِبَابَِل َهاُروَت َوَماُروَت بِبَابَِل َهاُروَت َوَماُروَت بِبَابَِل َهاُروَت َوَماُروَت     {قوT تبارك وتعا�

ذا ضعيف، واألقرب أنها s العراق أو s شماØه من األرض، قيل إنه ?م، وقيل هو العراق وما وااله، وقيل هو ا�غرب وه
هاتان *متان أيضا ال تن½فان، يعÜ �نوع من  }    َهاُروَت َوَماُروَت َهاُروَت َوَماُروَت َهاُروَت َوَماُروَت َهاُروَت َوَماُروَت {والعلم عند اهللا تبارك وتعا�، قوT تبارك وتعا� 

ن ال½ف، وÝمع V ال½ف للعلمية والعجمة، أما بابل فهو للعلمية والعجمة أو للعلمية وا�أنيث، و�ها تدل V ا�منوع م
اختلف هل هما اختلف هل هما اختلف هل هما اختلف هل هما مثل جالوت وطالوت واهللا أعلم،  ويقال هوارته وهوارن وموارته وموارن،ويقال هوارته وهوارن وموارته وموارن،ويقال هوارته وهوارن وموارته وموارن،ويقال هوارته وهوارن وموارته وموارن،مثل طواغيت، هواريت ومواريت هواريت ومواريت هواريت ومواريت هواريت ومواريت 
إن ا�لكz يعلمان : روي عن ع÷ رë اهللا عنه قال" يقول الزجاجيقول الزجاجيقول الزجاجيقول الزجاج؟ هذا مرتبطة s ا�سألة السابقة، ملÇن أو غ1هماملÇن أو غ1هماملÇن أو غ1هماملÇن أو غ1هما

حر ال تعليم د?ء إØه، يعÜ أنهما ما ¨نوا يعلمون ا\اس السحر يعلمونهم Øكونوا سحرة ال، هم ا\اس تعليم إنذار من الس
 zخوفونهم منه، وقيل أنهما ليس ملكØ نذرونهمØ نيعلمونهمÇالف ظاهر اآلية فاآلية أنهما ملn نولكن هذاÇالف ظاهر اآلية فاآلية أنهما ملn نولكن هذاÇالف ظاهر اآلية فاآلية أنهما ملn نولكن هذاÇالف ظاهر اآلية فاآلية أنهما ملn ولكن هذا...."""" 

َحدٍ     {قوT تبارك وتعا� 
َ
َحدٍ َوَما ُفَعل�َماِن ِمْن أ
َ
َحدٍ َوَما ُفَعل�َماِن ِمْن أ
َ
َحدٍ َوَما ُفَعل�َماِن ِمْن أ
َ
هنا قول غ1 صحيح فليس s القرآن  بزيادة منبزيادة منبزيادة منبزيادة منمان أحدا القول أي وما يعل }    َوَما ُفَعل�َماِن ِمْن أ

 "أن"ـيقوالن نصب ب :نصب الفعل هو ا�قدير }    حَحَحََح����� َفُقوالَ � َفُقوالَ � َفُقوالَ � َفُقوالَ     {�ء زائد، قد يقال صلة تأدبا مع القرآن، قوT تبارك وتعا� 
    {، }  ����� َفُقوَال إِغ�َما àَُْن فِتْنٌَة فََال تَْكُفرْ � َفُقوَال إِغ�َما àَُْن فِتْنٌَة فََال تَْكُفرْ � َفُقوَال إِغ�َما àَُْن فِتْنٌَة فََال تَْكُفرْ � َفُقوَال إِغ�َما àَُْن فِتْنٌَة فََال تَْكُفرْ حَ حَ حَ حَ {{{{الضم1 يرجع úاروت وماروت } ُفَعل�َمانِ ُفَعل�َمانِ ُفَعل�َمانِ ُفَعل�َمانِ     {، قوT تبارك وتعا� "ح� "ا�ضمرة بعد

َحدٍ 
َ
َحدٍ َوَما ُفَعل�َماِن ِمْن أ
َ
َحدٍ َوَما ُفَعل�َماِن ِمْن أ
َ
َحدٍ َوَما ُفَعل�َماِن ِمْن أ
َ
 هنا الضم1 يرجع إ� هاروت وماروت، قوT تبارك وتعا�  }ُفَعل�َمانِ ُفَعل�َمانِ ُفَعل�َمانِ ُفَعل�َمانِ { }    َوَما ُفَعل�َماِن ِمْن أ

ت صحيح أن اهللا جل وعال يبت÷ عباده االبتالء واالختبار، هذا كما قل:يعÜ مع¹ الفتنة أي  } إِغ�َما àَُْن فِتْنٌَة فََال تَْكُفرْ إِغ�َما àَُْن فِتْنٌَة فََال تَْكُفرْ إِغ�َما àَُْن فِتْنٌَة فََال تَْكُفرْ إِغ�َما àَُْن فِتْنٌَة فََال تَْكُفرْ     {
قال ابن عباس رë اهللا } فََال تَْكُفرْ فََال تَْكُفرْ فََال تَْكُفرْ فََال تَْكُفرْ     {بما شاء ومن ذلك ابتالء العباد بهذا السحر وبهذه الشعوذة، قوT تبارك وتعا� 

ألنهما علما ا1m وال(  ، } إِغ�َما àَُْن فِتْنٌَة فََال تَْكُفرْ إِغ�َما àَُْن فِتْنٌَة فََال تَْكُفرْ إِغ�َما àَُْن فِتْنٌَة فََال تَْكُفرْ إِغ�َما àَُْن فِتْنٌَة فََال تَْكُفرْ     {: إذا أتاهم اآلÛ يريد السحر نهياه أشد ا\õ، وقاال T : عنهما
نزل ا�لÇن بالسحر Øعلما ا\اس ا>الء 

ُ
والكفر واإليمان ومن ذلك أن السحر كفر، وقال ا¶سن ا>½ي رÑه اهللا نعم أ

اuي أراد اهللا أن يبت÷ به ا\اس، وýنا يعلمان ا\اس السحر، يعلمانهم ليس من باب ا�عليم Øكونوا سحرة، لكن من باب 
 والfهيب وا�حذير، uلك ¨نا يقوالن إنما àن فتنة فال تكفر، قوT ا�خويف
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وهذا من األدلة V وهذا من األدلة V وهذا من األدلة V وهذا من األدلة V أي يتعلم ا\اس من هاروت وماروت من علم السحر ما يفرقون بz ا�رء وزوجه،  }    َفيَتََعل�ُموَن ِمنُْهَماَفيَتََعل�ُموَن ِمنُْهَماَفيَتََعل�ُموَن ِمنُْهَماَفيَتََعل�ُموَن ِمنُْهَما    { 
�ءءءء    وووو    ))))لرلرلرلرFFFF وا�مائم وا�ولة ºك وا�مائم وا�ولة ºك وا�مائم وا�ولة ºك وا�مائم وا�ولة ºكإن اإن اإن اإن ا(وأن T تأث1ا وا\ð ص´ اهللا عليه وسلم يقول  أن السحر T حقيقةأن السحر T حقيقةأن السحر T حقيقةأن السحر T حقيقة���يصنعونه  ا�ولة ا�ولة ا�ولة ا�ولة 

يزعمون أنه Úبب ا�رأة إ� زوجها والزوج إ� امرأته، وقد يكون أيضا �فا يفرقون به بz ا�رء وزوجه قد يكون السحر 
 .وT حقيقة Ýمع بz زوجz وقد يكون يفرق بينهما كما هنا s هذه اآلية، وuلك هذا من األدلة V أن السحر T أثر

))))¡¡¡¡((((    ا¶لقةا¶لقةا¶لقةا¶لقة     
 من سورة ا>قرةمن سورة ا>قرةمن سورة ا>قرةمن سورة ا>قرة) ) ) )     P-.P-.P-.P.-، ، ، ، /.-/.-/.-/.-    ((((ثم نأخذ بعد ذلك ما يت� من اآليةثم نأخذ بعد ذلك ما يت� من اآليةثم نأخذ بعد ذلك ما يت� من اآليةثم نأخذ بعد ذلك ما يت� من اآلية))))    Q-.Q-.Q-.Q.-    ((((    نبدأ بما بنبدأ بما بنبدأ بما بنبدأ بما ب"""" من تفس1 اآلية من تفس1 اآلية من تفس1 اآلية من تفس1 اآلية

َحٍد إِال� بِإِْذِن اهللا�  {قوT تبارك وتعا�
َ
يَن بِِه ِمْن أ َحٍد إِال� بِإِْذِن اهللا� وَما ُهم بَِضآر�
َ
يَن بِِه ِمْن أ َحٍد إِال� بِإِْذِن اهللا� وَما ُهم بَِضآر�
َ
يَن بِِه ِمْن أ َحٍد إِال� بِإِْذِن اهللا� وَما ُهم بَِضآر�
َ
يَن بِِه ِمْن أ  إ� اØهودإ� اØهودإ� اØهودإ� اØهودوقيل  السحرةالسحرةالسحرةالسحرة    إ�إ�إ�إ�إشارة " وما هموما هموما هموما هم"قوT جل وعال  }وَما ُهم بَِضآر�

X V حال فهؤالء من السحرة يتعاون معهم الشياطz أو اØهود X هؤالء ليس بضارين أو يوقعون إ� الشياطz، إ� الشياطz، إ� الشياطz، إ� الشياطz، يل وق
 Tأحد إال بإذن اهللا تبارك وتعا� وبقضائه ويقدره قو s يَن بِهِ بببب{ال¾ر يَن بِهِ َضآر� يَن بِهِ َضآر� يَن بِهِ َضآر� ألن ا¶ديث  إ� السحرإ� السحرإ� السحرإ� السحرالضم1 هنا يرجع  }َضآر�

ٍء َخلَْقنَاهُ {{{{أي بإرادته وقضائه وقدره سبحانه وتعا� X األمور مقدرة } بِإِْذِن اهللا� بِإِْذِن اهللا� بِإِْذِن اهللا� بِإِْذِن اهللا� إِال� إِال� إِال� إِال� {عنه، قوT تبارك وتعا� إ�  ْ ٍء َخلَْقنَاهُ َ ْ ٍء َخلَْقنَاهُ َ ْ ٍء َخلَْقنَاهُ َ ْ�َ��� �Xُ إِن�ا �Xُ إِن�ا �Xُ إِن�ا �Xُ إِن�ا
�ء بقضاء اهللا وقدره }}}}بَِقَدرٍ بَِقَدرٍ بَِقَدرٍ بَِقَدرٍ  X ومن ذلك أن فالن ي¾ فالنا أو أن فالنا يؤذي فالنا، هذا. 

يعÜ هؤالء السحرة ومن سار s رýبهم يتعلمون ما ي¾هم s اآلخرة } ُهمْ ُهمْ ُهمْ ُهمْ تََعل�ُموَن َما يَُ¾¥ُهْم َوَال يَنَفعُ تََعل�ُموَن َما يَُ¾¥ُهْم َوَال يَنَفعُ تََعل�ُموَن َما يَُ¾¥ُهْم َوَال يَنَفعُ تََعل�ُموَن َما يَُ¾¥ُهْم َوَال يَنَفعُ ييييوووو{قوT تبارك وتعا� 
 s الساحر V فريق يعود�ر السحر واG نيا ألنåا s نيا، وقيل أيضا أن ال¾ر يكونåا s و«ن أخذوا فيها نفعاً قليًال

ء يتعلمون ما ي¾هم وال ينفعهم، ليس هناك اåنيا إذا عb عليه ألنه سيقام عليه ا¶د بعد ذلك فيلحقه شؤم السحر، فهؤال
 s مúوفون ا\اس لكن ا¶قيقة ال ينتفعون، فال¾ر سيكون مآn نفع وراء السحر، قد يستدرون أموال يرهبون ا\اس
اآلخرة، وقد يأتيهم Gر s اåنيا، فعندما يقبض عليهم يقبض V هؤالء السحرة يعÜ يقام فيهم ا¶د ويظهر خزيهم 

أمرهم ويعلن حاúم أمام ا\اس ح� Úذروهم، فالسحر º وGر V أصحابه وV من وقع عليه ح� يأذن اهللا  ويفضح
 .T بالشفاء

ْ لََمِن اْشfََاهُ {قوT تبارك وتعا�  ْ لََمِن اْشfََاهُ َولََقْد َعِلُموا ْ لََمِن اْشfََاهُ َولََقْد َعِلُموا ْ لََمِن اْشfََاهُ َولََقْد َعِلُموا اuين استبدلوا بالسحر عن متابعة الرسول ص´ اهللا  علم اØهودعلم اØهودعلم اØهودعلم اØهودولقد :أي  }    َولََقْد َعِلُموا
فعلهم ذلك أنه مالَُهم s اآلخرة من خالق، يعÜ أن من استبدل صحبة ا\ð ص´ اهللا عليه وسلم عليه وسلم �ن فعل 

 s نيا والåا s حظ وال فالح T نصيب وليس T الالمالالمالالمالالماآلخرة، وواإليمان به بالسحر وأخذ السحر هذا ليس  s"الم  "لقدلقدلقدلقد
 Tَاهُ {تو~يد وقوfََاهُ لََمِن اْشfََاهُ لََمِن اْشfََاهُ لََمِن اْشfَابن عباس و �اهد، و~ذلك عند أهل  :أي}ِمْن َخَالقٍ ِمْن َخَالقٍ ِمْن َخَالقٍ ِمْن َخَالقٍ     {، الالم هنا أيضا الم تو~يد} لََمِن اْش Tمن نصيب قا

1mا s الغالب يستعمل s نَِصيٌب ِمنَْها َوَمْن يَْشَفْع َشَفاَعًة  {{{{    اللغة، ويقولون أن ا\صيب ُTَ نَِصيٌب ِمنَْها َوَمْن يَْشَفْع َشَفاَعًة َمْن يَْشَفْع َشَفاَعًة َحَسنًَة يَُكْن ُTَ نَِصيٌب ِمنَْها َوَمْن يَْشَفْع َشَفاَعًة َمْن يَْشَفْع َشَفاَعًة َحَسنًَة يَُكْن ُTَ نَِصيٌب ِمنَْها َوَمْن يَْشَفْع َشَفاَعًة َمْن يَْشَفْع َشَفاَعًة َحَسنًَة يَُكْن ُTَ َمْن يَْشَفْع َشَفاَعًة َحَسنًَة يَُكْن
ون أن الغالب واألكs b *مة نصيب أنها تستعمل s ا1m قد تستعمل s ال( لكنه يقول اللغوي}     َسي�ئًَة يَُكْن Tَُ ِكْفٌل ِمنَْهاَسي�ئًَة يَُكْن Tَُ ِكْفٌل ِمنَْهاَسي�ئًَة يَُكْن Tَُ ِكْفٌل ِمنَْهاَسي�ئًَة يَُكْن Tَُ ِكْفٌل ِمنَْها

ليس T حجه عند اهللا تبارك  قيلقيلقيلقيلأن معناها أنه ليس T دين و :قيلقيلقيلقيلماT من نصيب، : أي } } } } َما sِ ُTَ اآلِخَرةِ ِمْن َخَالقٍ َما sِ ُTَ اآلِخَرةِ ِمْن َخَالقٍ َما sِ ُTَ اآلِخَرةِ ِمْن َخَالقٍ َما sِ ُTَ اآلِخَرةِ ِمْن َخَالقٍ {{{{، قليل
نُواْ َفْعلَُمونَ َما sِ ُTَ اآلِخَرةِ مِ َما sِ ُTَ اآلِخَرةِ مِ َما sِ ُTَ اآلِخَرةِ مِ َما sِ ُTَ اآلِخَرةِ مِ {  وتعا�، ثم قال تبارك وتعا� َ̈ نُفَسُهْم لَْو 

َ
ْواْ بِِه أ َºَ نُواْ َفْعلَُمونَ َْس َما َ̈ نُفَسُهْم لَْو 
َ
ْواْ بِِه أ َºَ نُواْ َفْعلَُمونَ َْس َما َ̈ نُفَسُهْم لَْو 
َ
ْواْ بِِه أ َºَ نُواْ َفْعلَُمونَ َْس َما َ̈ نُفَسُهْم لَْو 
َ
ْواْ بِِه أ َºَ ئئئئَْس َما ليس بمعº " ¹وا" }ْن َخَالٍق َوَ>ِْن َخَالٍق َوَ>ِْن َخَالٍق َوَ>ِْن َخَالٍق َوَ>ِ

ما ابتدلوا به السحر عن اإليمان  باع، يعÜ >ئس ما باعوا به أنفسهم، و>ئس ا>ديل :اشfوا ال ا�قصود هنا ºى بمع¹
العمل بعلمهم واسfشدوا من اuين عملوا السحر، بئس الصنيع وبئس ومتابعة الرسول ص´ اهللا عليه وسلم، ألنهم تر~وا 

نُواْ َفْعلَُمونَ {العمل، قوT تبارك وتعا�  َ̈ نُواْ َفْعلَُمونَ لَْو  َ̈ نُواْ َفْعلَُمونَ لَْو  َ̈ نُواْ َفْعلَُمونَ لَْو  َ̈ أي لو ¨ن عندهم علم بما وعظوا به الستفادوا، ولكنهم أعرضوا ونكصوا V  }لَْو 
    .وجل من ذلك أعقابهم العياذ باهللا عز

ْن ِعنِد اهللا� {{{{قوT تبارك وتعا�  ،،،،تبطة باآلية السابقةتبطة باآلية السابقةتبطة باآلية السابقةتبطة باآلية السابقةمن سورة ا>قرة و^ مرمن سورة ا>قرة و^ مرمن سورة ا>قرة و^ مرمن سورة ا>قرة و^ مر) ) ) ) /.-/.-/.-/.-((((اآلية رقم اآلية رقم اآلية رقم اآلية رقم  َقْوا لََمثُوبٌَة م� غ�ُهْم آَمنُواْ واي�
َ
ْن ِعنِد اهللا� َولَْو ك َقْوا لََمثُوبٌَة م� غ�ُهْم آَمنُواْ واي�
َ
ْن ِعنِد اهللا� َولَْو ك َقْوا لََمثُوبٌَة م� غ�ُهْم آَمنُواْ واي�
َ
ْن ِعنِد اهللا� َولَْو ك َقْوا لََمثُوبٌَة م� غ�ُهْم آَمنُواْ واي�
َ
َولَْو ك



            ))))))))  أولأولأولأولأولأولأولأولمستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى ( ( ( ( ( ( ( (                                                                                                                                         ))))))))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((((((((                                                                                                                                                              مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1                            

- // - 

 

نُواْ َفْعلَُمونَ  َ̈ نُواْ َفْعلَُمونَ َخ1ٌْ ل�ْو  َ̈ نُواْ َفْعلَُمونَ َخ1ٌْ ل�ْو  َ̈ نُواْ َفْعلَُمونَ َخ1ٌْ ل�ْو  َ̈ ارتباطها قوي s اآلية السابقة ومعناها واضح، لو أنهم آمنوا باهللا ورسله واتقوا ا�حرمات، وا�حرمات  }}}}َخ1ٌْ ل�ْو 
 �م اآلن عن السحر وàن مرتبطون باآليات السابقة، فا�قصود منها هنا السحر، كث1ة لكن àن نت

ْن ِعنِد اهللا� َخ1ٌْ     {{{{ ْن ِعنِد اهللا� َخ1ٌْ لََمثُوبٌَة م� ْن ِعنِد اهللا� َخ1ٌْ لََمثُوبٌَة م� ْن ِعنِد اهللا� َخ1ٌْ لََمثُوبٌَة م� لو أنهم آمنوا وصدقوا وتر~وا السحر وتر~وا ا�حرمات ¶صل úم خ1 من اهللا تبارك وتعا� كما  }}}}    لََمثُوبٌَة م�
وتُوا الِْعلَْم َويْ {{{{قال جل وعال 

ُ
يَن أ ِ

�uوتُوا الِْعلَْم َويْ َوقَاَل ا
ُ
يَن أ ِ

�uوتُوا الِْعلَْم َويْ َوقَاَل ا
ُ
يَن أ ِ

�uوتُوا الِْعلَْم َويْ َوقَاَل ا
ُ
يَن أ ِ

�uابُِرونَ َوقَاَل ا اَها إِال� الص� �َمْن آَمَن وََعِمَل َصاِ¶اً َوَال يُلَق� ابُِرونَ لَُكْم ثََواُب اهللا�ِ َخ1ٌْ ل اَها إِال� الص� �َمْن آَمَن وََعِمَل َصاِ¶اً َوَال يُلَق� ابُِرونَ لَُكْم ثََواُب اهللا�ِ َخ1ٌْ ل اَها إِال� الص� �َمْن آَمَن وََعِمَل َصاِ¶اً َوَال يُلَق� ابُِرونَ لَُكْم ثََواُب اهللا�ِ َخ1ٌْ ل اَها إِال� الص� �َمْن آَمَن وََعِمَل َصاِ¶اً َوَال يُلَق� ) .¡القصص( }}}}لَُكْم ثََواُب اهللا�ِ َخ1ٌْ ل
 .هذا يستفاد منه أن هؤالء تر~وا ا1m والفضل وذهبوا إ� الكفر والضالل وأذية ا\اس عياذا اهللا جل وعال من ذلك

غ�ُهْم {{{{: وقد استدل بقوí : Tم نفيس T أحببُت أن أقرأه V مسامعكم قال V :يقول ا¶افظ ابن كث1 رÑه اهللايقول ا¶افظ ابن كث1 رÑه اهللايقول ا¶افظ ابن كث1 رÑه اهللايقول ا¶افظ ابن كث1 رÑه اهللا    
َ
غ�ُهْم َولَْو ك
َ
غ�ُهْم َولَْو ك
َ
غ�ُهْم َولَْو ك
َ
َولَْو ك

َقْوا َقْواآَمنُواْ واي� َقْواآَمنُواْ واي� َقْواآَمنُواْ واي� من ذهب إ� تكف1 الساحر، هذا أيضا دØل يضاف إ� ما ذكرناه آنفاً كما هو رواية عن اإلمام أÑد وطائفة }     آَمنُواْ واي�
الشاف� وأÑد عن *الة بن عبدة قال كتب عمر بن  من السلف وقيل بل ال يكفر، ولكن حده Gب عنقه �ا رواه

اmطاب رë اهللا عنه أن اقتلوا X ساحر وساحرة، قال فقتلنا ثالث سواحر، وقد أخرجه ا>خاري s صحيحه أيضا، 
 ð\د صح عن ثالثة من أصحاب اÑا فأمرت بها فقتلت، قال اإلمام أú سحرتها جارية zوهكذا صح أن حفصة أم ا�ؤمن

حد حد حد حد (قال رسول اهللا ص´ اهللا عليه وسلم : ´ اهللا عليه وسلم s قتل الساحر، وروى الfمذي عن ا¶سن عن جندب قالص
 . وuلك Ñل الشاف� رÑه اهللا قصة عمر وحفصة V سحر يكون ýºً واهللا أعلم )الساحر Gبه بالسيفالساحر Gبه بالسيفالساحر Gبه بالسيفالساحر Gبه بالسيف

ْ انُظْرنَا َواْسَمُعوا {{{{و^ قوT تبارك وتعا�     من سورة ا>قرةمن سورة ا>قرةمن سورة ا>قرةمن سورة ا>قرة) ) ) )     P-.P-.P-.P.-    ((((تفس1 اآليةتفس1 اآليةتفس1 اآليةتفس1 اآلية ْ َراِعنَا َوقُولُوا ْ َال َيُقولُوا يَن آَمنُوا ِ
�uَها ا ف¥

َ
ْ انُظْرنَا َواْسَمُعوا يَا ك ْ َراِعنَا َوقُولُوا ْ َال َيُقولُوا يَن آَمنُوا ِ

�uَها ا ف¥
َ
ْ انُظْرنَا َواْسَمُعوا يَا ك ْ َراِعنَا َوقُولُوا ْ َال َيُقولُوا يَن آَمنُوا ِ

�uَها ا ف¥
َ
ْ انُظْرنَا َواْسَمُعوا يَا ك ْ َراِعنَا َوقُولُوا ْ َال َيُقولُوا يَن آَمنُوا ِ

�uَها ا ف¥
َ
يَا ك

Øِمٌ 
َ
Øِمٌ َولِلÇَفِِريَن َعَذاٌب أ
َ
Øِمٌ َولِلÇَفِِريَن َعَذاٌب أ
َ
Øِمٌ َولِلÇَفِِريَن َعَذاٌب أ
َ
 . }}}}َولِلÇَفِِريَن َعَذاٌب أ

¨ن ا�سلمون يقولون للنð ص´ اهللا عليه وسلم : فقد ُروي ابن عباس رë اهللا عنه أنه قال :سبب نزول هذه اآليةسبب نزول هذه اآليةسبب نزول هذه اآليةسبب نزول هذه اآلية    ◄
، أخذوا ال�مة أي اسمع ال سمعتأي اسمع ال سمعتأي اسمع ال سمعتأي اسمع ال سمعتبة من ا�را?ة، أي ا�فت إØنا، وýن هذا بلسان اØهود سباً راعنا V جهة الطلب والرغ

وقيل أنها *مة سب عن طريق  الرعونة والضعف واmور،الرعونة والضعف واmور،الرعونة والضعف واmور،الرعونة والضعف واmور،عن اØهود وما ¨نوا يعرفون ا�ع¹ السيئ، مع¹ راعنا قيل من 
كنا نسبه #اً فاآلن نسبه جهرا، هم يتضاحكون فيما : وقالوا اØهود، إذا قالوا راعنا يعÜ اسمع ال سمعت، فاغتنموها اØهود

بينهم يقولون هذا ¨ن بينا ما أحد يدري، اآلن ا\اس نقلوها عنا وصاروا يقلونها، وàن نقوúا فلنسبه جهراً، فÇنوا 
: هم، فقال لليهودوýن يعرف لغت سعد بن معاذسعد بن معاذسعد بن معاذسعد بن معاذ    nاطبون بها ا\ð ص´ اهللا عليه وسلم ويضحكون فيما بينهم، فسمعها

عليكم لعنة اهللا ل6 سمعتها من رجل منكم يقوúا للنð ص´ اهللا عليه وسلم ألGبن عنقه رë اهللا عنه وأرضاه ،¨ن 
فßلت اآلية ونهوا عنها ôال  أولستم تقولونهاأولستم تقولونهاأولستم تقولونهاأولستم تقولونها؟؟؟؟: : : : قويا s اإلسالم وÎ احfام ا\ð ص´ اهللا عليه وسلم وÎ تقديره، قالوا

s هودØسمعوها تتداول فنقلوها، ولم نقتدي با Üين قالوها عن طيب نية، يعuا zا�سلم Gهذا اللفظ، نزلت اآلية تن 
يقصدوا معناها السيئ اuي ¨نت تقصده اØهود واØهود ¨نت تضحك يفرحون ألنه يسب عليه الصالة والسالم جهراً 

ا فيها من ا�ورية من ا�نقص واالزدراء، فإذا أرادوا أن يقولوا فßلت اآلية وهللا ا¶مد، فاØهود ¨نوا يأتون بهذه ال�مة �
1َْ {{{{اسمع \ا قالوا راعنا، كما قال تبارك وتعا�  َ َ1ْ َ َ1ْ َواِضِعِه َويَُقولُوَن َسِمْعنَا وََعَصيْنَا َواْسَمْع لللَل1َْ َ َِم َعن م� َواِضِعِه َويَُقولُوَن َسِمْعنَا وََعَصيْنَا َواْسَمْع َ َِم َعن م� َواِضِعِه َويَُقولُوَن َسِمْعنَا وََعَصيْنَا َواْسَمْع َ َِم َعن م� َواِضِعِه َويَُقولُوَن َسِمْعنَا وََعَصيْنَا َواْسَمْع َ فُوَن الْ���َ�َِم َعن م� يَن َهاُدواْ Úَُر� ِ

�uفُوَن الْمَن ا يَن َهاُدواْ Úَُر� ِ
�uفُوَن الْمَن ا يَن َهاُدواْ Úَُر� ِ
�uفُوَن الْمَن ا يَن َهاُدواْ Úَُر� ِ
�uمَن ا

لِْسنَ 
َ
لِْسنَ ُمْسَمٍع َوَراِعنَا Øَّاً بِأ
َ
لِْسنَ ُمْسَمٍع َوَراِعنَا Øَّاً بِأ
َ
لِْسنَ ُمْسَمٍع َوَراِعنَا Øَّاً بِأ
َ
يِن ُمْسَمٍع َوَراِعنَا Øَّاً بِأ �åا sِ ًيِن تِِهْم َوَطْعنا �åا sِ ًيِن تِِهْم َوَطْعنا �åا sِ ًيِن تِِهْم َوَطْعنا �åا sِ ًص´ اهللا عليه  }}}}تِِهْم َوَطْعنا ð\هود ليس هذه بأول زالتهم وتنقصهم واستهزائهم باØوا

، ما السام عليكمالسام عليكمالسام عليكمالسام عليكموسلم s األلفاظ، s ا¶رýت، s األفعال، ومن ذلك ما جاء s األحاديث أنهم ¨نوا إذا سلموا يقلون 
و�ا غضبت ?ئشة رë اهللا عنها قال عليه  وعليكم،وعليكم،وعليكم،وعليكم،نرد عليهم بقو\ا  يقلون السالم، والسام هو ا�وت، وuلك أمرنا أن

يعÜ اهللا جل وعال يستجيب د?ءنا  )أال أال أال أال تتتتسمعz ما قلت úم، إنه يستجاب \ا فيهم، وال يستجاب úم فيناسمعz ما قلت úم، إنه يستجاب \ا فيهم، وال يستجاب úم فيناسمعz ما قلت úم، إنه يستجاب \ا فيهم، وال يستجاب úم فيناسمعz ما قلت úم، إنه يستجاب \ا فيهم، وال يستجاب úم فينا( الصالة والسالم
 .عليهم وال يستجيب د?ءهم علينا هذا من خبث اØهود ومن أفعاúم السيئة القبيحة
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 : : : : ردات اآليةردات اآليةردات اآليةردات اآليةمفمفمفمف �
يَن آَمنُواْ َال َيُقولُواْ َراِعنَا{{{{ ِ

�uَها ا ف¥
َ
يَن آَمنُواْ َال َيُقولُواْ َراِعنَايَا ك ِ

�uَها ا ف¥
َ
يَن آَمنُواْ َال َيُقولُواْ َراِعنَايَا ك ِ

�uَها ا ف¥
َ
يَن آَمنُواْ َال َيُقولُواْ َراِعنَايَا ك ِ

�uَها ا ف¥
َ
ألنه بz اثنz، فتكون من ر?ك اهللا أي احفظنا  صيصيصيصيغغغغ ا�فاعلة، ا�فاعلة، ا�فاعلة، ا�فاعلة،*مة راعنا من  }يَا ك

و\حفظك، وارقبنا ولqقبك، يعÜ من هذا الÐم يعÜ راعنا تكون من اثنz يعÜ ارعنا ولq?ك، كما يقال احفظنا 
ك وارقبنا ولqقبك، وÝوز أن يكون من أرعنا سمعك، أي فرغ سمعك \ا، وال شك أن ا�خاطبة s هذا جفاء، و\حفظ

اصِغ بسمعك ø، هذا فيه نوع من اùفاء ونوع من ا�نقص واالزدراء، ا�نافقون ¨نوا يقولون  ،فرغ سمعك :تقول لفالن
! mور، فهل هذا يكون s حق الرسول ص´ اهللا عليه وسلم؟هذه ال�مة أيضا ويدعون بها الرعونة واmسة والضعف وا
هذا ليس Ìق وليس بصواب، والصحابة و«ن قالوها ما قصدوا ! اuي T عظيم القدر و~ب1 اùاللة عند اهللا تبارك وتعا�؟

zهود وا�نافقØي قصدها اuالقبيحة السيئة، ولكن ا Æا�عا. 
ا�سلم أنه Ýب æنب األلفاظ ا�حتملة ال© فيها تعريض وتنقص من قدر اآلخرين، أنه Ýب æنب األلفاظ ا�حتملة ال© فيها تعريض وتنقص من قدر اآلخرين، أنه Ýب æنب األلفاظ ا�حتملة ال© فيها تعريض وتنقص من قدر اآلخرين، أنه Ýب æنب األلفاظ ا�حتملة ال© فيها تعريض وتنقص من قدر اآلخرين،     استدل بهذه اآلية Vاستدل بهذه اآلية Vاستدل بهذه اآلية Vاستدل بهذه اآلية V    ::::وهنا مسألةوهنا مسألةوهنا مسألةوهنا مسألة    �

وهللا ا¶مد ال يقول إال الÐم الطيب ا¶سن، ال يأÛ بألفاظ قد Ôمل �امل سيئة أو قبيحة، بل يقول الÐم الطيب ويبتعد 
V سد اuارئع وÑايتها وهو مذهب لV سد اuارئع وÑايتها وهو مذهب لV سد اuارئع وÑايتها وهو مذهب لV سد اuارئع وÑايتها وهو مذهب لإلإلإلإلمام مالك مام مالك مام مالك مام مالك     استدل بهذا ïع من العلماءاستدل بهذا ïع من العلماءاستدل بهذا ïع من العلماءاستدل بهذا ïع من العلماءعما فيه تعريض أو تنقص من اآلخرين، أيضاً 

هو ليس �نو?  عبارة عن أمر غ1 عبارة عن أمر غ1 عبارة عن أمر غ1 عبارة عن أمر غ1 ����نوع \فسه لكن nاف من ارتكابه الوقوع s نوع \فسه لكن nاف من ارتكابه الوقوع s نوع \فسه لكن nاف من ارتكابه الوقوع s نوع \فسه لكن nاف من ارتكابه الوقوع s ����نوع،نوع،نوع،نوع، واuرائعواuرائعواuرائعواuرائع وأصحابه واإلمام أÑدوأصحابه واإلمام أÑدوأصحابه واإلمام أÑدوأصحابه واإلمام أÑد
 .لكنه nاف أنه لو فعل أن يوقع s أمر �رم أو أنه Ýر إ� أشياء أخرى

    ::::اuرائع كث1ة، منهااuرائع كث1ة، منهااuرائع كث1ة، منهااuرائع كث1ة، منها    واألدلة V هذه القاعدة قاعدة سدواألدلة V هذه القاعدة قاعدة سدواألدلة V هذه القاعدة قاعدة سدواألدلة V هذه القاعدة قاعدة سد �
يَن آَمنُواْ َال َيُقولُواْ َراِعنَايَ يَ يَ يَ {{{{"منها s القرآن هذه اآلية  ::::اØåل األولاØåل األولاØåل األولاØåل األول     � ِ

�uَها ا ف¥
َ
يَن آَمنُواْ َال َيُقولُواْ َراِعنَاا ك ِ

�uَها ا ف¥
َ
يَن آَمنُواْ َال َيُقولُواْ َراِعنَاا ك ِ

�uَها ا ف¥
َ
يَن آَمنُواْ َال َيُقولُواْ َراِعنَاا ك ِ

�uَها ا ف¥
َ
ووجه االستشهاد بها أن اØهود ¨نوا يقولون }ا ك

يتحول إ�  ذلك و^ سب بلغتهم فلما علم اهللا ذلك منهم منع من إطالق ذلك اللفظ ألنه ذريعة للسب، يعÜ هذا �ال
 .سب الفعل قيل s زمن ما وقيل Úتمل السب

� Æل ا�اØåاÆل ا�اØåاÆل ا�اØåاÆل ا�اØåيَن يَْدُعوَن ِمن ُدوِن اهللا� فَيَُسب¥واْ اهللا� َعْدواً بَِغ1ِْ ِعلْمٍ { ::::ا ِ
�uيَن يَْدُعوَن ِمن ُدوِن اهللا� فَيَُسب¥واْ اهللا� َعْدواً بَِغ1ِْ ِعلْمٍ َُسب¥واْ ا ِ
�uيَن يَْدُعوَن ِمن ُدوِن اهللا� فَيَُسب¥واْ اهللا� َعْدواً بَِغ1ِْ ِعلْمٍ َُسب¥واْ ا ِ
�uيَن يَْدُعوَن ِمن ُدوِن اهللا� فَيَُسب¥واْ اهللا� َعْدواً بَِغ1ِْ ِعلْمٍ َُسب¥واْ ا ِ
�uافة مقابلٍة بمثل }َوَال َوَال َوَال َوَال تتتتَُسب¥واْ اâ تهمúفمنع من سب آ

 .ذلك منع جل وعال من سب اآلúة
ةَ اْ>َْحرِ { تبارك وتعا� أيضا قوT ::::اØåل ا�الثاØåل ا�الثاØåل ا�الثاØåل ا�الث    � َGِنَْت َحا َ̈ لُْهْم َعِن الَْقْريَِة ال�ِ© 

َ
ةَ اْ>َْحرِ واَْسأ َGِنَْت َحا َ̈ لُْهْم َعِن الَْقْريَِة ال�ِ© 
َ
ةَ اْ>َْحرِ واَْسأ َGِنَْت َحا َ̈ لُْهْم َعِن الَْقْريَِة ال�ِ© 
َ
ةَ اْ>َْحرِ واَْسأ َGِنَْت َحا َ̈ لُْهْم َعِن الَْقْريَِة ال�ِ© 
َ
فحرم اهللا عليهم الصيد s يوم } واَْسأ

السبت، فÇنت ا¶يتان تأÛ يوم السبت º? أي ظاهرة، فسدوا عليها يوم السبت وأخذوها يوم األحد، وهذا أيضا Ôايل 
 .والعقوبة من اهللا تبارك وتعا� وتالعب، وuلك استحقوا اللعنة والغضب

s السنة حديث ?ئشة أن أم حبيب وأم سلمة رë اهللا عنهما ذكرتا كنيسة رأياها s ا¶بشة فيها تصاوير،  ::::اØåل الرابعاØåل الرابعاØåل الرابعاØåل الرابع    �
إن أوôك إذا ¨ن فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح فمات بنو V قÈه مسجداً إن أوôك إذا ¨ن فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح فمات بنو V قÈه مسجداً إن أوôك إذا ¨ن فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح فمات بنو V قÈه مسجداً إن أوôك إذا ¨ن فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح فمات بنو V قÈه مسجداً (فقال رسول اهللا ص´ اهللا عليه وسلم 

رواه ا>خاري ومسلم، فهذا �ا يدل V أن هذا ذريعة إ� عبادتهم  )وصوروا فيه تلك الصور، أوôِك ºار اmلق عند اهللاوصوروا فيه تلك الصور، أوôِك ºار اmلق عند اهللاوصوروا فيه تلك الصور، أوôِك ºار اmلق عند اهللاوصوروا فيه تلك الصور، أوôِك ºار اmلق عند اهللا
 .و«� تعظيمهم، ا\ð ص´ اهللا عليه وسلم أوôك ºار اmلق عند اهللا

ا\عمان بن بش1 وقد رواه مسلم  أيضا من األدلة V سد اuرائع قوT عليه الصالة والسالم s حديث ::::اØåل اmامساØåل اmامساØåل اmامساØåل اmامس    �
) s الشبهات وقع s ينه وعرضه، ومن وقعå أÈالشبهات فقد است èوبينهما أمور مشتبهات، فمن ات zوا¶رام ب zا¶الل ب s الشبهات وقع s ينه وعرضه، ومن وقعå أÈالشبهات فقد است èوبينهما أمور مشتبهات، فمن ات zوا¶رام ب zا¶الل ب s الشبهات وقع s ينه وعرضه، ومن وقعå أÈالشبهات فقد است èوبينهما أمور مشتبهات، فمن ات zوا¶رام ب zا¶الل ب s الشبهات وقع s ينه وعرضه، ومن وقعå أÈالشبهات فقد است èوبينهما أمور مشتبهات، فمن ات zوا¶رام ب zا¶الل ب


 ير ير ير يرIIII حول ا¶ó يوشك أن يقع فيه حول ا¶ó يوشك أن يقع فيه حول ا¶ó يوشك أن يقع فيه حول ا¶ó يوشك أن يقع فيه


اإلنسان اuي يرI حول حó فالن قد تدخل الغنم أو يدخل ا>قر s )ا¶رام، ¨لراا¶رام، ¨لراا¶رام، ¨لراا¶رام، ¨لرا
ا¶ó، ولو ابتعد ارتاح، وهكذا اإلنسان اuي يقع s الشبهات ويتساهل فيها تقوده يوما ما إ� ا¶رام فìل قدمه s  هذا
 .ذلك
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إن من الكبائر شتم الرجل واåيه قالوا يا رسول اهللا وهل إن من الكبائر شتم الرجل واåيه قالوا يا رسول اهللا وهل إن من الكبائر شتم الرجل واåيه قالوا يا رسول اهللا وهل إن من الكبائر شتم الرجل واåيه قالوا يا رسول اهللا وهل (أيضا من األدلة قوT عليه الصالة والسالم  ::::اØåل السادساØåل السادساØåل السادساØåل السادس    �
فالرجل ال يمكن يشتم واåيه، ولكن لو  )أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمهأبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمهأبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمهأبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه    يشتم الرجل واåيهيشتم الرجل واåيهيشتم الرجل واåيهيشتم الرجل واåيه؟؟؟؟ قال نعم يسب قال نعم يسب قال نعم يسب قال نعم يسب

 .شتمت أب فالن أو أم فالن سيعود ويشتم أباك ويشتم أمك، معناه كأنك �ت سببا s شتم واåيك
ْ انُظْرنَ يَ يَ يَ يَ {قوT تبارك وتعا� ْ َراِعنَا َوقُولُوا يَن آَمنُواْ َال َيُقولُوا ِ

�uَها ا ف¥
َ
ْ انُظْرنَ ا ك ْ َراِعنَا َوقُولُوا يَن آَمنُواْ َال َيُقولُوا ِ

�uَها ا ف¥
َ
ْ انُظْرنَ ا ك ْ َراِعنَا َوقُولُوا يَن آَمنُواْ َال َيُقولُوا ِ

�uَها ا ف¥
َ
ْ انُظْرنَ ا ك ْ َراِعنَا َوقُولُوا يَن آَمنُواْ َال َيُقولُوا ِ

�uَها ا ف¥
َ
مروا أن nاطبوا رسول اهللا ص´ اهللا عليه وسلم  }ااااا ك

ُ
أ

، انتظرنا وتأانتظرنا وتأانتظرنا وتأانتظرنا وتأJJJJ بنا بنا بنا بنا: : : : وقيل ا�ع¹ وبz \ا،وبz \ا،وبz \ا،وبz \ا، أقبل علينا وانظر إØنا، وقال �اهد رÑه اهللا أي فّهمناأقبل علينا وانظر إØنا، وقال �اهد رÑه اهللا أي فّهمناأقبل علينا وانظر إØنا، وقال �اهد رÑه اهللا أي فّهمناأقبل علينا وانظر إØنا، وقال �اهد رÑه اهللا أي فّهمناباإلجالل وا�قدير، وا�ع¹ 
ا�نقص واالستخفاف وا�ع¹  ا�هم أن يكون بأدب واحfام مع ا\ð ص´ اهللا عليه وسلم، بدل *مت راعنا وما فيها من

 Æمل ا�عاÔ ©االسيئ، جاءت هذه ال�مة ال\ zيل فهمنا بï مí ناØاأقبل علينا انظر إ\ zيل فهمنا بï مí ناØاأقبل علينا انظر إ\ zيل فهمنا بï مí ناØاأقبل علينا انظر إ\ zيل فهمنا بï مí ناØقُولُواْ قُولُواْ قُولُواْ قُولُواْ {َ{َ{َ{َ"، هكذا قراء السبعة أقبل علينا انظر إ
 .}انُظْرنَاانُظْرنَاانُظْرنَاانُظْرنَا

القراءات : ، ومن باب الفائدةأخرنا وأمهلنا حأخرنا وأمهلنا حأخرنا وأمهلنا حأخرنا وأمهلنا ح���� نفهم عليك ونتيقن منك نفهم عليك ونتيقن منك نفهم عليك ونتيقن منك نفهم عليك ونتيقن منك: : : : وهذه قراءة شاذة، بمع¹ أنِظرناأنِظرناأنِظرناأنِظرنا قرأ األعمقرأ األعمقرأ األعمقرأ األعمشششش
أيضا يعتÈ مرجع من مراجع  ا�حتسب البن جÜا�حتسب البن جÜا�حتسب البن جÜا�حتسب البن جÜوأيضا  هناك âت½ s شواذ القرآن البن خالويههناك âت½ s شواذ القرآن البن خالويههناك âت½ s شواذ القرآن البن خالويههناك âت½ s شواذ القرآن البن خالويهالشواذ úا مراجع 

 .يعتÈ مرجعاً من ا�راجعأيضا إعراب القراءات الشواذ العكÈي أيضا إعراب القراءات الشواذ العكÈي أيضا إعراب القراءات الشواذ العكÈي أيضا إعراب القراءات الشواذ العكÈي القراءات الشواذ 
طاعة، وأعلم أن �ن خالف أمره فكفر عذابا �ا نG وأمر سبحانه وتعا� حض V السمع اuي s ضمنه ال}َواْسَمُعواَواْسَمُعواَواْسَمُعواَواْسَمُعوا{

احfام ا\ð ص´ اهللا عليه وسلم وتقديره وا\õ عن الوقوع s سبه أو s ازدرائه واهللا جل  دØل V وجوبدØل V وجوبدØل V وجوبدØل V وجوبأØما، إذن هذا 
ن ا\اس ¨نوا يقولون يا �مد يا قيل s هذه اآلية أ }}}}ال æََْعلُوا ُدَ?ء الر�ُسوِل بَيْنَُكْم َكُدَ?ء َنْعِضُكم َنْعضاً ال æََْعلُوا ُدَ?ء الر�ُسوِل بَيْنَُكْم َكُدَ?ء َنْعِضُكم َنْعضاً ال æََْعلُوا ُدَ?ء الر�ُسوِل بَيْنَُكْم َكُدَ?ء َنْعِضُكم َنْعضاً ال æََْعلُوا ُدَ?ء الر�ُسوِل بَيْنَُكْم َكُدَ?ء َنْعِضُكم َنْعضاً {{{{وV يقول 

�مد، وهذا ال يليق بمقام الرسول ص´ اهللا عليه وسلم، وقيل أن بعض األعراب ¨نوا يقولون هذا فأمروا أن يقول أحدهم يا 
 .رسول اهللا يا نð اهللا، هذه ال�مات اùميلة ال© تدل V تعظيم ا\ð ص´ اهللا عليه وسلم وV إجالT وV تقديره

وهنا وقفه يس1ه s باب تعظيم ا\ð ص´ اهللا عليه وسلم واحfامه وتقديره، العلماء يقولون أو ا�ف�ون يقولون إن اهللا 
جل وعال أV شأن نبيه ص´ اهللا عليه وسلم، وعظمه، وقدره، واألدلة V هذا كث1ة s القرآن الكريم، ومن ذلك أن اهللا 

، يا آدم، يا نوح، يا KÚ، أما نبينا ص´ اهللا عليه وسلم لم ينادى باسمه، إنما نودي بوصفه عز وجل نادى األنبياء بأسمائهم
َها {ال(يف، و~ون اإلنسان ينادى بوصفه ال(يف داللة V جاللة قدره وعظمة مß�ه، ونودي عليه الصالة والسالم  ف¥

َ
َها يَا ك ف¥
َ
َها يَا ك ف¥
َ
َها يَا ك ف¥
َ
يَا ك

ـِ من القرآن s سورة ا�ائدة، ونود موضعzموضعzموضعzموضعsz } الر�ُسوُل الر�ُسوُل الر�ُسوُل الر�ُسوُل  هذه Êس ع(، ونودي يا أيها ا\s ð ثالثة ع( موضعا، يا أيها ا\s ð ثالثة ع( موضعا، يا أيها ا\s ð ثالثة ع( موضعا، يا أيها ا\s ð ثالثة ع( موضعا، ي ب
ُل     {{{{بوصفz مشتقz من حا�ه ال© ¨ن عليها وهما ا�زمل وا�دثر  م� َها الُْمز� ف¥

َ
ُل يَا ك م� َها الُْمز� ف¥
َ
ُل يَا ك م� َها الُْمز� ف¥
َ
ُل يَا ك م� َها الُْمز� ف¥
َ
ث�رُ     {{{{    }}}}    يَا ك َها الُْمد� ف¥

َ
ث�رُ يَا ك َها الُْمد� ف¥
َ
ث�رُ يَا ك َها الُْمد� ف¥
َ
ث�رُ يَا ك َها الُْمد� ف¥
َ
وأيضا �ا حL اهللا جل  ،،،،}}}}    يَا ك

 نداءه بقوT جل وعال وعال íم الكفار وخطابهم للنð ص´ اهللا عليه وسلم ذكر 
ْكُر إِن�َك لََمْجنُونٌ     { �uَل َعلَيِْه ا ِي نُز�

�uَها ا ف¥
َ
ْكُر إِن�َك لََمْجنُونٌ َوقَالُوا يَا ك �uَل َعلَيِْه ا ِي نُز�

�uَها ا ف¥
َ
ْكُر إِن�َك لََمْجنُونٌ َوقَالُوا يَا ك �uَل َعلَيِْه ا ِي نُز�

�uَها ا ف¥
َ
ْكُر إِن�َك لََمْجنُونٌ َوقَالُوا يَا ك �uَل َعلَيِْه ا ِي نُز�

�uَها ا ف¥
َ
ما جاء يا �مد، إذن s باب ا\داء لم ينادى عليه الصالة والسالم  } َوقَالُوا يَا ك

 s باب اإلخبار باب اإلخبارباب اإلخبارباب اإلخبارباب اإلخبارباسمه العلم، لكن s جاء معه الرسالة  �ح باسمه عليه الصالة والسالم �مد، لكن ح�
 .أو جاءت معه الرسالة مقfنًة به عليه الصالة والسالم

 Îتبارك وتعا�  باب اإلخبار قرن اسمه بالرسالةباب اإلخبار قرن اسمه بالرسالةباب اإلخبار قرن اسمه بالرسالةباب اإلخبار قرن اسمه بالرسالةا\داء لم ينادى باسمه العلم، و Tن ر�َجالُِكْم {{{{كقو َحٍد م�
َ
بَا أ

َ
ٌد أ َن ُ�َم� َ̈ ا  ن ر�َجالُِكْم م� َحٍد م�

َ
بَا أ

َ
ٌد أ َن ُ�َم� َ̈ ا  ن ر�َجالُِكْم م� َحٍد م�

َ
بَا أ

َ
ٌد أ َن ُ�َم� َ̈ ا  ن ر�َجالُِكْم م� َحٍد م�

َ
بَا أ

َ
ٌد أ َن ُ�َم� َ̈ ا  م�

 َzَولَِكن ر�ُسوَل اهللا�ِ وََخاَيَم ا\�ِبي� َzَولَِكن ر�ُسوَل اهللا�ِ وََخاَيَم ا\�ِبي� َzَولَِكن ر�ُسوَل اهللا�ِ وََخاَيَم ا\�ِبي� َzَولَِكن ر�ُسوَل اهللا�ِ وََخاَيَم ا\�ِبي�{{{{ Îتبارك وتعا�و Tقو }}}}  ِار اء Vََ الُْكف� ِشد�
َ
يَن َمَعُه أ ِ

�uٌد ر�ُسوُل اهللا�ِ َوا َم� ارِ �¥ اء Vََ الُْكف� ِشد�
َ
يَن َمَعُه أ ِ

�uٌد ر�ُسوُل اهللا�ِ َوا َم� ارِ �¥ اء Vََ الُْكف� ِشد�
َ
يَن َمَعُه أ ِ

�uٌد ر�ُسوُل اهللا�ِ َوا َم� ارِ �¥ اء Vََ الُْكف� ِشد�
َ
يَن َمَعُه أ ِ

�uٌد ر�ُسوُل اهللا�ِ َوا َم� ¥�{{{{  s إذن نلحظ s إذن نلحظ s إذن نلحظ s إذن نلحظ
قال أهل العلم إذا ¨نت هذه مß�ه وعلو قدره عليه الصالة  باب اإلخبار يأÛ اسمه عليه الصالة والسالم مع ذكر الرسالة،باب اإلخبار يأÛ اسمه عليه الصالة والسالم مع ذكر الرسالة،باب اإلخبار يأÛ اسمه عليه الصالة والسالم مع ذكر الرسالة،باب اإلخبار يأÛ اسمه عليه الصالة والسالم مع ذكر الرسالة،

Ýب أن نعظم ! ن هذه ا�ßلة وهذا العلو وهذا القدر s قلوب أتباعه وا�ؤمنz به ؟والسالم عند ربه جل وعال، أفال تكو
ا\ð ص´ اهللا عليه وسلم وأن نقدره حق قدره وال نغلو فيه، وسط بz أمرين، ال غلو وال جفا، ال إفراط وال تفريط، فهو 



            ))))))))  أولأولأولأولأولأولأولأولمستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى ( ( ( ( ( ( ( (                                                                                                                                         ))))))))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((((((((                                                                                                                                                              مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1                            
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كن ال ن½ف T حقا من حقوق اهللا تبارك عبد اهللا ورسوT، وهو أفضل الرسل وأºفهم وأكرمهم وأعظمهم مTß، ول
وتعا�، فند
 أنه يعلم الغيب أو يقM ا¶اجات أو Ýيب اå?ء أو يغيث ا�لهوفz، هذا ºك مع اهللا تبارك وتعا�، وهو 

رْ {{{{اuي د?نا إ� ا�وحيد وحذرنا من ال(ك، قال تبارك وتعا� 
َ
َماَواِت َواْأل رْ قُل ال� َفْعلَُم َمن sِ الس�
َ
َماَواِت َواْأل رْ قُل ال� َفْعلَُم َمن sِ الس�
َ
َماَواِت َواْأل رْ قُل ال� َفْعلَُم َمن sِ الس�
َ
َماَواِت َواْأل وÎ  }}}}ضضضِض الَْغيَْب إِال� اهللا�ُ ِ الَْغيَْب إِال� اهللا�ُ ِ الَْغيَْب إِال� اهللا�ُ ِ الَْغيَْب إِال� اهللا�ُ قُل ال� َفْعلَُم َمن sِ الس�

ْعلَُم الَْغيَْب الَْستَْكbَُْت ِمَن {{{{قوT تبارك وتعا� 
َ
اً إِال� َما َشاء اهللا¥ َولَْو ُكنُت أ ّGَ َغْفعاً َوَال Òِْمِلُك ِ\َْف

َ
ْعلَُم الَْغيَْب الَْستَْكbَُْت ِمَن قُل ال� أ

َ
اً إِال� َما َشاء اهللا¥ َولَْو ُكنُت أ ّGَ َغْفعاً َوَال Òِْمِلُك ِ\َْف

َ
ْعلَُم الَْغيَْب الَْستَْكbَُْت ِمَن قُل ال� أ

َ
اً إِال� َما َشاء اهللا¥ َولَْو ُكنُت أ ّGَ َغْفعاً َوَال Òِْمِلُك ِ\َْف

َ
ْعلَُم الَْغيَْب الَْستَْكbَُْت ِمَن قُل ال� أ

َ
اً إِال� َما َشاء اهللا¥ َولَْو ُكنُت أ ّGَ َغْفعاً َوَال Òِْمِلُك ِ\َْف

َ
Üَِ قُل ال� أ 1َِْ َوَما َمس�

ْ
mا َÜِ 1َِْ َوَما َمس�
ْ
mا َÜِ 1َِْ َوَما َمس�
ْ
mا َÜِ 1َِْ َوَما َمس�
ْ
mا

نَاْ إِال� نَِذيٌر َوبَِش1ٌ ل�َقوْ 
َ
وُء إِْن أ نَاْ إِال� نَِذيٌر َوبَِش1ٌ ل�َقوْ الس¥
َ
وُء إِْن أ نَاْ إِال� نَِذيٌر َوبَِش1ٌ ل�َقوْ الس¥
َ
وُء إِْن أ نَاْ إِال� نَِذيٌر َوبَِش1ٌ ل�َقوْ الس¥
َ
وُء إِْن أ     . . . . }}}}ٍم يُْؤِمنُونَ ٍم يُْؤِمنُونَ ٍم يُْؤِمنُونَ ٍم يُْؤِمنُونَ الس¥

    ))))����((((    ا¶لقة ا¶لقة ا¶لقة ا¶لقة 
zموضوع ا¶لقة تفس1 اآليتzموضوع ا¶لقة تفس1 اآليتzموضوع ا¶لقة تفس1 اآليتzمن سورة ا>قرةمن سورة ا>قرةمن سورة ا>قرةمن سورة ا>قرة) ) ) )     ³.-³.-³.-³.-وووو    §.-§.-§.-§.-    ((((موضوع ا¶لقة تفس1 اآليت  

ب�ُكمْ {{{{يقول اهللا تبارك وتعا�  ْن َخ1ٍْ م�ن ر� َل َعلَيُْكم م� �ßَن ُف
َ
~zَِ أ ْهِل الِكتَاِب َوَال الُمْ(ِ

َ
يَن َكَفُروا ِمْن أ ِ

�uب�ُكمْ َما يَوَد¥ ا ْن َخ1ٍْ م�ن ر� َل َعلَيُْكم م� �ßَن ُف
َ
~zَِ أ ْهِل الِكتَاِب َوَال الُمْ(ِ

َ
يَن َكَفُروا ِمْن أ ِ

�uب�ُكمْ َما يَوَد¥ ا ْن َخ1ٍْ م�ن ر� َل َعلَيُْكم م� �ßَن ُف
َ
~zَِ أ ْهِل الِكتَاِب َوَال الُمْ(ِ

َ
يَن َكَفُروا ِمْن أ ِ

�uب�ُكمْ َما يَوَد¥ ا ْن َخ1ٍْ م�ن ر� َل َعلَيُْكم م� �ßَن ُف
َ
~zَِ أ ْهِل الِكتَاِب َوَال الُمْ(ِ

َ
يَن َكَفُروا ِمْن أ ِ

�uَواهللا�ُ َواهللا�ُ َواهللا�ُ َواهللا�ُ     َما يَوَد¥ ا
  }}}}بِرÑََْتِِه َمن يََشاُء َواهللا�ُ ُذو الَفْضِل الَعِظيمِ بِرÑََْتِِه َمن يََشاُء َواهللا�ُ ُذو الَفْضِل الَعِظيمِ بِرÑََْتِِه َمن يََشاُء َواهللا�ُ ُذو الَفْضِل الَعِظيمِ بِرÑََْتِِه َمن يََشاُء َواهللا�ُ ُذو الَفْضِل الَعِظيمِ nَْتَص¥ nَْتَص¥ nَْتَص¥ nَْتَص¥ 

s هذه اآلية الكريمة يبz جل وعال شدة عداوة الÇفرين من أهل الكتاب وا�(~z ألهل اإليمان للمؤمنz وقد حذرنا 
سن اإلسالم وتعاØمه úم فهذا تبارك وتعا� من مشابهتهم �نقطع ا�حبة بيننا وبينهم إال �بة دعوتهم إ� ا1m وبيان �ا

يَن َكَفُروا{{{{أمر مطلوب يقول تبارك وتعا�  ِ
�uيَن َكَفُرواَما يَوَد¥ ا ِ
�uيَن َكَفُرواَما يَوَد¥ ا ِ
�uيَن َكَفُرواَما يَوَد¥ ا ِ
�uَما يَوَد¥ ا{{{{ ما يود أي Tأي هم ال يتمنون وال يودونما يتم¹ ما يتم¹ ما يتم¹ ما يتم¹ قو}}}} ْهِل الِكتَاِب

َ
ْهِل الِكتَاِب ِمْن أ
َ
ْهِل الِكتَاِب ِمْن أ
َ
ْهِل الِكتَاِب ِمْن أ
َ
    ِمْن أ

 . والشك أن اآلية ?مة يهود ا�دينة ونصارى يهود ا�دينة ونصارى يهود ا�دينة ونصارى يهود ا�دينة ونصارى &&&&رانرانرانرانرë اهللا عنهما أهل الكتاب هم  قال ابن عباسقال ابن عباسقال ابن عباسقال ابن عباس}}}}
Tتبارك وتعا� قو}}}} َzِ~ ~zَِ َوَال الُمْ(ِ ~zَِ َوَال الُمْ(ِ ~zَِ َوَال الُمْ(ِ ْهِل الِكتَاِب {{{{ """"أهلأهلأهلأهل""""معطوف V معطوف V معطوف V معطوف V وهو  م(م(م(م(//// مكة مكة مكة مكة :أي    }}}}َوَال الُمْ(ِ

َ
يَن َكَفُروا ِمْن أ ِ

�uْهِل الِكتَاِب َما يَوَد¥ ا
َ
يَن َكَفُروا ِمْن أ ِ

�uْهِل الِكتَاِب َما يَوَد¥ ا
َ
يَن َكَفُروا ِمْن أ ِ

�uْهِل الِكتَاِب َما يَوَد¥ ا
َ
يَن َكَفُروا ِمْن أ ِ

�uوز  }}}}َما يَوَد¥ اÝو
ينَ {{{{يعs Ü قوT  """"اuيناuيناuيناuين""""عطفا V عطفا V عطفا V عطفا V أن يكون  ِ

�uينَ َما يَوَد¥ ا ِ
�uينَ َما يَوَد¥ ا ِ
�uينَ َما يَوَد¥ ا ِ
�uَما يَوَد¥ ا{{{{  Üأهل الكتاب و«ما أن يكون عطفا يع V أهل الكتاب و«ما أن يكون عطفا إما أن تكون عطفا V أهل الكتاب و«ما أن يكون عطفا إما أن تكون عطفا V أهل الكتاب و«ما أن يكون عطفا إما أن تكون عطفا V إما أن تكون عطفا

ب�ُكمْ {{{{قوT تبارك وتعا�    ،،،،رأي ا\حاسرأي ا\حاسرأي ا\حاسرأي ا\حاس، وهذا هو V اuينV اuينV اuينV اuين ن ر� ْن َخ1ٍْ م� َل َعلَيُْكم م� �ßَن ُف
َ
ب�ُكمْ أ ن ر� ْن َخ1ٍْ م� َل َعلَيُْكم م� �ßَن ُف
َ
ب�ُكمْ أ ن ر� ْن َخ1ٍْ م� َل َعلَيُْكم م� �ßَن ُف
َ
ب�ُكمْ أ ن ر� ْن َخ1ٍْ م� َل َعلَيُْكم م� �ßَن ُف
َ
 }منمنمنمن{بعض ا�ف�ين يقول أن     }}}}أ

 s} ٍ1ْْن َخ ْن َخ1ٍْ م� ْن َخ1ٍْ م� ْن َخ1ٍْ م� أو بعض حروف اùر إنها  "من"أو  "ا>اء"أن يقال أن زائدة وهذا íم ال يصح وال Ýوز í sم اهللا جل وعال زائدة وهذا íم ال يصح وال Ýوز í sم اهللا جل وعال زائدة وهذا íم ال يصح وال Ýوز í sم اهللا جل وعال زائدة وهذا íم ال يصح وال Ýوز í sم اهللا جل وعال  }م�
لكن أن يعÈ بالزيادة هذا íم ال Ýوز وال يصدر من مؤمن باهللا تبارك وتعا�  صلة يقال تقوي ا�ع¹،صلة يقال تقوي ا�ع¹،صلة يقال تقوي ا�ع¹،صلة يقال تقوي ا�ع¹،    يقاليقاليقاليقال ، ولكن، ولكن، ولكن، ولكنزائدة

ما لم ما لم ما لم ما لم ومنهم من يقول  فاعلفاعلفاعلفاعل نائبنائبنائبنائبوبكتابه، وهو اسم �ن لم يسَم فاعله ويقال أيضا هو نائب فاعل، فمن ا\حويz من يقول 
 ....هو ا\بوة واإلسالمهو ا\بوة واإلسالمهو ا\بوة واإلسالمهو ا\بوة واإلسالمهنا  1111باmباmباmباmألن يßل فعل مبÜ للمجهول وا�راد  يسَم فاعلهيسَم فاعلهيسَم فاعلهيسَم فاعله

وأن أهل الكتاب والكفار ال يودون \ا ا1m ومصدر ا1m \ا هو طريق األنبياء والرسل، وأكرمهم وأفضلهم نبينا ص´ اهللا 
فهم Úسدوننا V ما عندنا من  ا�راد با1m العلم والفقه وا¶كمة،ا�راد با1m العلم والفقه وا¶كمة،ا�راد با1m العلم والفقه وا¶كمة،ا�راد با1m العلم والفقه وا¶كمة،عليه وسلم اmاتم لألنبياء قبله، وهناك قول آخر أن 

 . ا1m من علم وفقه وحكمة بهذا اåين
هذا فضل اهللا تبارك وتعا� أنه nتص بعباده من يشاء بفضله ورÑته     }}}}َواهللا�ُ nَْتَص¥ بِرÑََْتِِه َمن يََشاءُ َواهللا�ُ nَْتَص¥ بِرÑََْتِِه َمن يََشاءُ َواهللا�ُ nَْتَص¥ بِرÑََْتِِه َمن يََشاءُ َواهللا�ُ nَْتَص¥ بِرÑََْتِِه َمن يََشاءُ {{{{ثم قال تبارك وتعا� 

 s هم اهللاÑة"ا�راد و«حسانه وقد اختلف ا�ف�ون رÑةبالرÑةبالرÑةبالرÑهنا """"بالر:  
nتص برÑته أي بنبوته خص بها �مدا ص´ اهللا عليه nتص برÑته أي بنبوته خص بها �مدا ص´ اهللا عليه nتص برÑته أي بنبوته خص بها �مدا ص´ اهللا عليه nتص برÑته أي بنبوته خص بها �مدا ص´ اهللا عليه ((((قال  بن أبن أبن أبن أ				 طالب رë اهللا عنه أنه طالب رë اهللا عنه أنه طالب رë اهللا عنه أنه طالب رë اهللا عنه أنهع÷ ع÷ ع÷ ع÷ فروي عن  القول األولالقول األولالقول األولالقول األول    •

 ) ) ) ) وسلموسلموسلموسلم

•    Æالقول ا�اÆالقول ا�اÆالقول ا�اÆاهللا عنهما قال  القول ا�ا ëاهللا عنهما ابن عباس ر ëاهللا عنهما ابن عباس ر ëاهللا عنهما ابن عباس ر ëة هنا اإلسالم ))))أي اإلسالمأي اإلسالمأي اإلسالمأي اإلسالم((((ابن عباس رÑا�راد بالر. 
 . القرآنالقرآنالقرآنالقرآن    قال قوم الرÑة ^ :القول ا�الثالقول ا�الثالقول ا�الثالقول ا�الث    •
 ....ها ال© منحها اهللا عباده قديما وحديثاها ال© منحها اهللا عباده قديما وحديثاها ال© منحها اهللا عباده قديما وحديثاها ال© منحها اهللا عباده قديما وحديثاأن الرÑة ?مة ùميع أنواعأن الرÑة ?مة ùميع أنواعأن الرÑة ?مة ùميع أنواعأن الرÑة ?مة ùميع أنواع    ::::القول الرابعالقول الرابعالقول الرابعالقول الرابع    •

وهذا هو الصحيح أن الرÑة ?مة وما ذكر من األقوال السابقة هو تفس1 با�ثال، تفس1 با\وع، وذلك أقواúم ليس بينها وهذا هو الصحيح أن الرÑة ?مة وما ذكر من األقوال السابقة هو تفس1 با�ثال، تفس1 با\وع، وذلك أقواúم ليس بينها وهذا هو الصحيح أن الرÑة ?مة وما ذكر من األقوال السابقة هو تفس1 با�ثال، تفس1 با\وع، وذلك أقواúم ليس بينها وهذا هو الصحيح أن الرÑة ?مة وما ذكر من األقوال السابقة هو تفس1 با�ثال، تفس1 با\وع، وذلك أقواúم ليس بينها 



            ))))))))  أولأولأولأولأولأولأولأولمستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى ( ( ( ( ( ( ( (                                                                                                                                         ))))))))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((((((((                                                                                                                                                              مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1                            

- /² - 

 

    ....تضاد و«نما هذا اختالف تنوعتضاد و«نما هذا اختالف تنوعتضاد و«نما هذا اختالف تنوعتضاد و«نما هذا اختالف تنوع
الفضل وصاحب اإلحسان V عباده ) صاحببمع¹ (ختمت هذه اآلية بأن اهللا جل وعال ذو  }}}}َواهللا�ُ ُذو الَفْضِل الَعِظيمِ َواهللا�ُ ُذو الَفْضِل الَعِظيمِ َواهللا�ُ ُذو الَفْضِل الَعِظيمِ َواهللا�ُ ُذو الَفْضِل الَعِظيمِ {{{{

فاهللا جل وعال هو ا�تفضل ا�حسن V عباده نسأل اهللا جل وعال أن ) وما بكم من نعمة فمن اهللا(كما قال جل وعال 
 .يكرمنا بفضله
 من سورة ا>قرةمن سورة ا>قرةمن سورة ا>قرةمن سورة ا>قرة) ) ) )     ³.-³.-³.-³.-    ((((    اآلية ال© بعدهااآلية ال© بعدهااآلية ال© بعدهااآلية ال© بعدها

َ {{{{^ قوT تعا� ِ َ ِ َ ِت ���ِ�َ ِ
ْ
ْو نُنِسَها نَأ

َ
ِت َما نَنَْسْخ ِمْن آيٍَة أ

ْ
ْو نُنِسَها نَأ

َ
ِت َما نَنَْسْخ ِمْن آيٍَة أ

ْ
ْو نُنِسَها نَأ

َ
ِت َما نَنَْسْخ ِمْن آيٍَة أ

ْ
ْو نُنِسَها نَأ

َ
ٍء قَِديرٌ َما نَنَْسْخ ِمْن آيٍَة أ ْ ٍء قَِديرٌ َ ْ ٍء قَِديرٌ َ ْ ٍء قَِديرٌ َ ْ�َ��� �Xُ َVَ َن� اهللا�

َ
ْو ِمثِْلَها ألَْم َيْعلَْم أ

َ
نَْها أ ن� اهللا�َ �Xُ َVَ 1ٍْ م�

َ
ْو ِمثِْلَها ألَْم َيْعلَْم أ

َ
نَْها أ ن� اهللا�َ �Xُ َVَ 1ٍْ م�

َ
ْو ِمثِْلَها ألَْم َيْعلَْم أ

َ
نَْها أ ن� اهللا�َ �Xُ َVَ 1ٍْ م�

َ
ْو ِمثِْلَها ألَْم َيْعلَْم أ

َ
نَْها أ     }}}}1ٍْ م�

  سبب نزول هذه اآليةسبب نزول هذه اآليةسبب نزول هذه اآليةسبب نزول هذه اآلية    ◄
و^ آية عظيمة وا�ف�ون úم íم كث1 حول هذه اآلية لكن نوجز الÐم فيما يرتبط بها بنقاط ومسائل ستأÛ إن شاء 

 :اهللا تعا� 
قَْد قَْد قَْد قَْد {{{{القبلة ،عندما ¨نت القبلة إ� بيت ا�قدس ثم حولت بأمر اهللا تبارك وتعا� s قوT تعا� أن يهود قالت �ا نسخت     ....----

َن�َك قِبْلًَة تَرَْضاَها فََول� وَْجَهَك َشْطَر الَمْسِجِد ا¶ََراِم وَ  �Øَماِء فَلَنَُو َن�َك قِبْلًَة تَرَْضاَها فََول� وَْجَهَك َشْطَر الَمْسِجِد ا¶ََراِم وَ نََرى َيَقل¥َب وَْجِهَك sِ الس� �Øَماِء فَلَنَُو َن�َك قِبْلًَة تَرَْضاَها فََول� وَْجَهَك َشْطَر الَمْسِجِد ا¶ََراِم وَ نََرى َيَقل¥َب وَْجِهَك sِ الس� �Øَماِء فَلَنَُو َن�َك قِبْلًَة تَرَْضاَها فََول� وَْجَهَك َشْطَر الَمْسِجِد ا¶ََراِم وَ نََرى َيَقل¥َب وَْجِهَك sِ الس� �Øَماِء فَلَنَُو ْم ْم ْم ْم َحيُْث َما ُكنتُْم فََول¥وا وُُجوَهكُ َحيُْث َما ُكنتُْم فََول¥وا وُُجوَهكُ َحيُْث َما ُكنتُْم فََول¥وا وُُجوَهكُ َحيُْث َما ُكنتُْم فََول¥وا وُُجوَهكُ نََرى َيَقل¥َب وَْجِهَك sِ الس�
ا َفعْ  ب�ِهْم َوَما اهللا�ُ بَِغافٍِل َقم� ن�ُه ا¶َق¥ ِمن ر�

َ
وتُوا الِكتَاَب Øََْعلَُموَن ك

ُ
يَن أ ِ

�uا َفعْ َشْطَرهُ َو«ِن� ا ب�ِهْم َوَما اهللا�ُ بَِغافٍِل َقم� ن�ُه ا¶َق¥ ِمن ر�
َ
وتُوا الِكتَاَب Øََْعلَُموَن ك

ُ
يَن أ ِ

�uا َفعْ َشْطَرهُ َو«ِن� ا ب�ِهْم َوَما اهللا�ُ بَِغافٍِل َقم� ن�ُه ا¶َق¥ ِمن ر�
َ
وتُوا الِكتَاَب Øََْعلَُموَن ك

ُ
يَن أ ِ

�uا َفعْ َشْطَرهُ َو«ِن� ا ب�ِهْم َوَما اهللا�ُ بَِغافٍِل َقم� ن�ُه ا¶َق¥ ِمن ر�
َ
وتُوا الِكتَاَب Øََْعلَُموَن ك

ُ
يَن أ ِ

�uحولت بعد ذلك إ� الكعبة ا�(فة،     }}}}َملُونَ َملُونَ َملُونَ َملُونَ َشْطَرهُ َو«ِن� ا
آلية، قالوا إن �مدا إذا أراد شيئا فاØهود �ا حولت القبلة قالوا إن �مدا Úل ألصحابه إذا شاء وÚرم عليهم إذا شاء فßلت ا

قال مرة هنا، و«ذا أراد أن Úرم قال هكذا، فكأن اåين تالعب و~أن اåين هو اuي يغ1 فيه ويبدل حاشاه عليه الصالة 
 .}}}}َوَما يَنِطُق َعِن الَهَوى إِْن ُهَو إِال� َوÕٌْ يُوَوَما يَنِطُق َعِن الَهَوى إِْن ُهَو إِال� َوÕٌْ يُوَوَما يَنِطُق َعِن الَهَوى إِْن ُهَو إِال� َوÕٌْ يُوَوَما يَنِطُق َعِن الَهَوى إِْن ُهَو إِال� َوÕٌْ يُوNَNNN َ َ َ {{{{والسالم، 

QQQQ.... هودØاإلسالم بذلك، وقالوا  وهناك رواية أخرى توضح هذا، وهو أن ا s وجه إ� الكعبة وطعنوا�ا s zا حسدوا ا�سلم�
إن �مدا يأمر أصحابه بáء ثم ينهاهم عنه، فما ¨ن هذا القرآن إال من جهته، قالوا إن هذا القرآن ليس من اهللا ولكنه 

 . من �مد ص´ اهللا عليه وسلم، ويناقض بعضه بعضا، فأنزل اهللا اآلية
   ذه اآلية وا�سائل ا�رتبطة بهاذه اآلية وا�سائل ا�رتبطة بهاذه اآلية وا�سائل ا�رتبطة بهاذه اآلية وا�سائل ا�رتبطة بهامفردات همفردات همفردات همفردات ه �

وأيضا T معاÆ كث1ة ستأÛ إن شاء اهللا، ، إبطال �ء و«قامة آخر مقامه: النسخ s اللغة ::::قال الزجاجقال الزجاجقال الزجاجقال الزجاج    }}}}َما نَنَْسخْ َما نَنَْسخْ َما نَنَْسخْ َما نَنَْسخْ {{{{قوT تعا�
 . تقول العرب نسخت الشمس الظل إذا أذهبته وحلت �له

 ::::وÎ ا�راد بالنسخ ثالثة أقوالوÎ ا�راد بالنسخ ثالثة أقوالوÎ ا�راد بالنسخ ثالثة أقوالوÎ ا�راد بالنسخ ثالثة أقوال
 .اللفظ وا¶كم، أن تنسخ اآلية لفظا وحكما أنه رفع ::::القول األولالقول األولالقول األولالقول األول    •
•    Æالقول ا�اÆالقول ا�اÆالقول ا�اÆي قبله  ::::القول ا�اuاهللا عنهماأنه تبديل اآلية بغ1ها، روي هذا وا ëاهللا عنهماعن ابن عباس ر ëاهللا عنهماعن ابن عباس ر ëاهللا عنهماعن ابن عباس ر ëعن ابن عباس ر.... 
رواه �اهد عن رواه �اهد عن رواه �اهد عن رواه �اهد عن رفع ا¶كم مع بقاء اللفظ، يعÜ أن اآلية تت´ s كتاب اهللا عز وجل ولكنها منسوخة،  ::::القول ا�الثالقول ا�الثالقول ا�الثالقول ا�الث    •

 ....أصحاب ابن مسعودأصحاب ابن مسعودأصحاب ابن مسعودأصحاب ابن مسعود
Tفيها قراءتان    }}}}َما نَنَْسخْ َما نَنَْسخْ َما نَنَْسخْ َما نَنَْسخْ {{{{تبارك وتعا� قو:  

 ))))ا¶جة s القراءات السبعا¶جة s القراءات السبعا¶جة s القراءات السبعا¶جة s القراءات السبع((((قال أبو ع÷ الفار! s كتابه  }}}}خخخخسِ سِ سِ سِ نننننُ نُ نُ نُ ما ما ما ما {{{{أ ابن ?مر بضم ا\ون و~� السz أ ابن ?مر بضم ا\ون و~� السz أ ابن ?مر بضم ا\ون و~� السz أ ابن ?مر بضم ا\ون و~� السz قر ::::القراءة األوالقراءة األوالقراءة األوالقراءة األو����
ا القراءة و^ ا القراءة و^ ا القراءة و^ ا القراءة و^ لطالب العلم Ýب أن يعرف طالب العلم كتب القراءات السبع ال© توثق منهلطالب العلم Ýب أن يعرف طالب العلم كتب القراءات السبع ال© توثق منهلطالب العلم Ýب أن يعرف طالب العلم كتب القراءات السبع ال© توثق منهلطالب العلم Ýب أن يعرف طالب العلم كتب القراءات السبع ال© توثق منه فائدة مهمةفائدة مهمةفائدة مهمةفائدة مهمةوهنا أحب أن أقو ل 

 ::::كث1ة من أشهرهاكث1ة من أشهرهاكث1ة من أشهرهاكث1ة من أشهرها
o    بن �اهد بن �اهد بن �اهد بن �اهد)) )) )) )) كتاب السبعةكتاب السبعةكتاب السبعةكتاب السبعة: ((: ((: ((: ((    أوالأوالأوالأوال ���� . . . . البن �اهد ألالبن �اهد ألالبن �اهد ألالبن �اهد أل				 بكر أÑد بن مو بكر أÑد بن مو بكر أÑد بن مو بكر أÑد بن مو



            ))))))))  أولأولأولأولأولأولأولأولمستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى ( ( ( ( ( ( ( (                                                                                                                                         ))))))))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((((((((                                                                                                                                                              مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1                            
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o    القراءات السبع: ((: ((: ((: ((    ثانياثانياثانياثانيا s ب½ه�القراءات السبعا s ب½ه�القراءات السبعا s ب½ه�القراءات السبعا s ب½ه�ا (( (( (( ((Òطالب القي Òطالب القي Òطالب القي Òطالب القي 				0000 بن أ بن أ بن أ بن أ���� . . . . 

o    الع( هناك كتاب     ::::ثا�اثا�اثا�اثا�ا s الع( هناك كتاب s الع( هناك كتاب s الع( هناك كتاب s)))))))))القراءات الع s )القراءات الع(الن s )القراءات الع(الن s )القراءات الع(الن s )ز2222)) )) )) )) النùزألبن اùزألبن اùزألبن اùألبن ا . . . . 

o    القراءات األربعة ع(  هناك ما هو أوسع ::::رابعارابعارابعارابعا s)))القراءات األربعة ع s )اف فضالء البÔإ.(( 

o    وجيه القراءات من ناحية اإلعراب و~ذا هناك كتاب  ::::خامساخامساخامساخامسا�0 )) الكشف عن وجوه القراءات السبع((هناك كتب �
Òطالب القي 	بن أ . 

o    القراءات السبع((كتاب     ::::سادساسادساسادساسادسا s الفار!)) ا¶جة V 	أل. 
o    حجة القراءات(( ::::سابعاسابعاسابعاسابعا ((bمقل ومك zفس1 عموما تع¹ بتوجيه القراءات ماب�البن ز&لة، وأيضا كتب ا . 

وهما قراءتان سبعيتان  }}}} خْ خْ خْ خْ سَ سَ سَ سَ نْ نْ نْ نْ نَ نَ نَ نَ َما َما َما َما {{{{بالفتح  قرأ ا>اقونقرأ ا>اقونقرأ ا>اقونقرأ ا>اقون ::::القراءة ا�انيةالقراءة ا�انيةالقراءة ا�انيةالقراءة ا�انية }}}}خخخخسِ سِ سِ سِ نننننُ نُ نُ نُ ما ما ما ما {{{{ا�هم هذه القراءة و^ قراءة بن ?مر 
 . سلمثابتتان عن رسول اهللا ص´ اهللا عليه و

ْو نُنِْسَها{{{{قوT تبارك وتعا�
َ
ْو نُنِْسَهاأ
َ
ْو نُنِْسَهاأ
َ
ْو نُنِْسَهاأ
َ
قال أبو زيد تقول  نؤخرها،نؤخرها،نؤخرها،نؤخرها،أي } } } } نَنَْسأَهانَنَْسأَهانَنَْسأَهانَنَْسأَها{{{{ ابن كث1 وأبو عمروابن كث1 وأبو عمروابن كث1 وأبو عمروابن كث1 وأبو عمروقرأ  ::::القراءة األوالقراءة األوالقراءة األوالقراءة األو����: : : : فيها قراءتان فيها قراءتان فيها قراءتان فيها قراءتان     }}}}أ

    .نسأت اإلبل عن ا¶وض، فأنا أنسؤها، إذا أخرتها، ومنه النسيئة s ا>يع: العرب
 : وÎ مع¹ هذه القراءة ثالثة أقوالوÎ مع¹ هذه القراءة ثالثة أقوالوÎ مع¹ هذه القراءة ثالثة أقوالوÎ مع¹ هذه القراءة ثالثة أقوال

 .أي نؤخرها عن النسخ فال ننسخها وقد ذكره الفراء ::::ولولولولالقول األالقول األالقول األالقول األ    •
•    Æالقول ا�اÆالقول ا�اÆالقول ا�اÆا ا>تة، وقد ذكر هذا أبو ع÷ الفار! ::::القول ا�اúßا فال نúأي نؤخر إنزا 

 . أي نؤخرها عن العمل بها بنسخنا إياها، وقد ذكر هذا أبو ع÷ الفار! ::::القول ا�الثالقول ا�الثالقول ا�الثالقول ا�الث    •
ْو {{{{ وقرأ ا>اقونوقرأ ا>اقونوقرأ ا>اقونوقرأ ا>اقون    •

َ
ْو أ
َ
ْو أ
َ
ْو أ
َ
 .ا�ع¹ نُنِسها أي من النسيانا�ع¹ نُنِسها أي من النسيانا�ع¹ نُنِسها أي من النسيانا�ع¹ نُنِسها أي من النسيانضمومة وا�انية ساكنة، بنونz األو� م    }}}}ِسَهاِسَهاِسَهاِسَهانُنْ نُنْ نُنْ نُنْ أ
نَْها{{{{قال تبارك وتعا� 1ٍَْ م� نَْهاِ 1ٍَْ م� نَْهاِ 1ٍَْ م� نَْهاِ ِت ���ِ�1ٍَْ م�

ْ
ِت نَأ
ْ
ِت نَأ
ْ
ِت نَأ
ْ
كما سيأÛ بأنواع النسخ أنه قد يكون من األثقل إ� األخف، أي  ،بألz منها وأي�بألz منها وأي�بألz منها وأي�بألz منها وأي�أي     }}}}نَأ

 .بألz منها وأي� V ا\اس قاT ابن عباس رë اهللا عنهما
ْو ِمثِْلهَ {{{{قوT تعا�

َ
ْو ِمثِْلهَ أ
َ
ْو ِمثِْلهَ أ
َ
ْو ِمثِْلهَ أ
َ
نسخ إ� يأي s ا�واب وا�نفعة وتكون ا¶كمة لالبتالء واالختبار وهذا نوع من أنواع النسخ أن     }}}}ااااأ

  .يعÜ إ� بدل ليس إ� أخف وال إ� أثقل بل إ� مثله ،مثل
ات من العلوم ا�همة s علوم القرآن الكريم فيه مؤلف ،هنا مسائل أحب أن أذكرها s باب النسخ وعلم ا\اسخ وا�نسوخ

 ،البن اùوزي و~تب كث1ة """"نواسخ القرآننواسخ القرآننواسخ القرآننواسخ القرآن""""للنحاس  """"ا\اسخ وا�نسوا\اسخ وا�نسوا\اسخ وا�نسوا\اسخ وا�نسوخخخخ""""الكريم الكريم الكريم الكريم مستقلة وهو يدرج ضمن علوم القرآن 
وأيضا هو يوجد كعلم من علوم القرآن الكريم فالعلماء يقولون النسخ من العلوم ا�همة ال يستغÜ عن معرفته العلماء �ا 

ويذكر العلماء أن علياً رë اهللا عنه دخل ا�سجد يوما فرأى  ،ة ا¶الل وا¶راميfتب عليه من ا\وازل s األحÇم ومعرف
فكيف  ،هلكت وأهلكت، وأمر به أن nرج من ا�سجد: ال، قال: أتعرف ا\اسخ من ا�نسوخ؟ قال: فسأT وقال ،رجال يقص

وروي هذا  ،فأخرج من ا�سجد هلكت وأهلكت ثم أمر به:قال ،يف© للناس ويعلمهم وهو ال يعلم ا\اسخ من ا�نسوخ
  .أيضا عن ابن عباس

�    zوجه V م العربí s مسألة أخرى العلماء يقولون النسخzوجه V م العربí s مسألة أخرى العلماء يقولون النسخzوجه V م العربí s مسألة أخرى العلماء يقولون النسخzوجه V م العربí s مسألة أخرى العلماء يقولون النسخ : : : : 

أي من اللوح  ،وV هذا يكون القرآن *ه منسوخا ،كنقل كتاب من آخر ،يعÜ يكون بمع¹ ا\قل إما نقلإما نقلإما نقلإما نقل: : : : ا�ع¹ األولا�ع¹ األولا�ع¹ األولا�ع¹ األول
åالسماء ا s إ� بيت العزة Tاآلية ،نياا�حفوظ و«نزا s T تبارك وتعا�  ،وهذا ال مدخل Tإِن�ا ُكن�ا نَْستَنِْسُخ َما ُكنْتُْم إِن�ا ُكن�ا نَْستَنِْسُخ َما ُكنْتُْم إِن�ا ُكن�ا نَْستَنِْسُخ َما ُكنْتُْم إِن�ا ُكن�ا نَْستَنِْسُخ َما ُكنْتُْم {ومنه قو

وهذا  ،وهو إنزاT من اللوح ا�حفوظ إ� بيت العزة ،يعÜ القرآن *ه منسوخ V هذا ،أي نأمر بنسخه و«ثباته }َيْعَملُونَ َيْعَملُونَ َيْعَملُونَ َيْعَملُونَ 
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  .مذكور s علم نزول القرآن الكريم
 .بل Ôويله من �ء إ� �ء ،يعÜ ليس إبطال الÐم ،وهو ا�قصود هنا s هذه اآلية اإلبطال واإلزالةاإلبطال واإلزالةاإلبطال واإلزالةاإلبطال واإلزالةبمعÆÆÆÆ : ¹ا�ع¹ ا�اا�ع¹ ا�اا�ع¹ ا�اا�ع¹ ا�ا

zوهم يقولون أيضاً أن هذا ا\وع ينقسم إ� قسمzوهم يقولون أيضاً أن هذا ا\وع ينقسم إ� قسمzوهم يقولون أيضاً أن هذا ا\وع ينقسم إ� قسمzوهم يقولون أيضاً أن هذا ا\وع ينقسم إ� قسم::::  
ما  ومنه ،وهذا أيضا T أصل s اللغة ،أن يزال حكم ويؤ$ Ìكم آخر ،زوال الáء و«قامة آخر مقامه ::::القسم األولالقسم األولالقسم األولالقسم األول     �

ِت {{{{ وهو مع¹ قوT تعا� ،قول العرب نسخت الشمس الظل إذا أذهبته وحلت �له ،ذكرت آنفا
ْ
ْو نُنِسَها نَأ

َ
ِت َما نَنَْسْخ ِمْن آيٍَة أ

ْ
ْو نُنِسَها نَأ

َ
ِت َما نَنَْسْخ ِمْن آيٍَة أ

ْ
ْو نُنِسَها نَأ

َ
ِت َما نَنَْسْخ ِمْن آيٍَة أ

ْ
ْو نُنِسَها نَأ

َ
َما نَنَْسْخ ِمْن آيٍَة أ

نَْها 1ٍَْ م� نَْهاِ 1ٍَْ م� نَْهاِ 1ٍَْ م� نَْهاِ  }}}}���ِ�1ٍَْ م�
 ،والنسخ أن تزيل أمرا ¨ن من قبل يعمل به ثم تنسخه بآخر ،النسخ نسخ الكتاب: قال ابن فارس s معجم مقاييس اللغة

  .آلية تßل بأمر ثم تنسخ بأخرى¨
� Æالقسم ا�اÆالقسم ا�اÆالقسم ا�اÆء دون أن يقوم آخر مقامه :القسم ا�اáم نسخت الريح األثر ،إزالة الúتبارك  ،كقو Tومن هذا ا�ع¹ قو

يَْطانُ {{{{وتعا� يَْطانُ ِ الش� يَْطانُ ِ الش� يَْطانُ ِ الش� أن  يعÜ ينسخ الáء فال يبè مثل ،ا�صحف بدالs يزيله فال يت´ وال يثبت : أي  }}}}َفيَنَسُخ اهللا�ُ َما يُلَْفيَنَسُخ اهللا�ُ َما يُلَْفيَنَسُخ اهللا�ُ َما يُلَْفيَنَسُخ اهللا�ُ َما يُلْ"""ِ" الش�
�ء بعدهفإذا أزا�ه  ،تأÛ الريح كما هو أصل s اللغة تزيل األثر èال يب.  

إنه ال Ýوز وال إنه ال Ýوز وال إنه ال Ýوز وال إنه ال Ýوز وال : وقالوا ،وهم طوائف من ا�ت�مz ومنهم ا�عìلة من ا\اس من أنكروا النسخمن ا\اس من أنكروا النسخمن ا\اس من أنكروا النسخمن ا\اس من أنكروا النسخ    : : : : هنا مسألة أخرى و^هنا مسألة أخرى و^هنا مسألة أخرى و^هنا مسألة أخرى و^� 
يزعمون أنه ال يزعمون أنه ال يزعمون أنه ال يزعمون أنه ال أيضا اØهود  ،السلف رÑهم اهللا بوقوعه بالكتاب والسنة وOم وهم �جوجون باألدلةوهم �جوجون باألدلةوهم �جوجون باألدلةوهم �جوجون باألدلة    ،،،،يقع s هذه ال(يعةيقع s هذه ال(يعةيقع s هذه ال(يعةيقع s هذه ال(يعة

 ،األمر من قبل ومن بعدووهللا جل وعال ا¶كمة  ،وúم s ذلك حجج وشبه باطلة بينها أهل العلم نسخ وأنه ال يقع النسخنسخ وأنه ال يقع النسخنسخ وأنه ال يقع النسخنسخ وأنه ال يقع النسخ
 .النسخ فيه حكم ومصالح وأيضا النسخ عندهم وجد s ا�وراة أن عندهم نسخ فهذا بال شك تناقض وتعارض منهمف

أم الأم الأم الأم ال؟؟؟؟ اùمهور V أن النسخ إنما هو âتص باألوامر  اùمهور V أن النسخ إنما هو âتص باألوامر  اùمهور V أن النسخ إنما هو âتص باألوامر  اùمهور V أن النسخ إنما هو âتص باألوامر     نا مسألة اختلف العلماء s األخبار هل يدخلها النسخ نا مسألة اختلف العلماء s األخبار هل يدخلها النسخ نا مسألة اختلف العلماء s األخبار هل يدخلها النسخ نا مسألة اختلف العلماء s األخبار هل يدخلها النسخ ؟؟؟؟هههه    �
و«نما هو s  ،اÈm هو القصص أو ا¶ديث عن �ء معz هذا ال يدخل فيه النسخ    ،،،،وا\وا^ أما اÈm فال يدخل النسخوا\وا^ أما اÈm فال يدخل النسخوا\وا^ أما اÈm فال يدخل النسخوا\وا^ أما اÈm فال يدخل النسخ

، ، ، ، ن قد يتجوز s بعض األمور أو إذا تضمن حكما ºعيا جاز نسخهن قد يتجوز s بعض األمور أو إذا تضمن حكما ºعيا جاز نسخهن قد يتجوز s بعض األمور أو إذا تضمن حكما ºعيا جاز نسخهن قد يتجوز s بعض األمور أو إذا تضمن حكما ºعيا جاز نسخهولكولكولكولك ،أما األخبار فال نسخ فيها ،األوامر وا\وا^
ْقنَاِب َيت�ِخُذوَن ِمنُْه َسَكراً َوِرْزقاً {{{{s قول اهللا تبارك وتعا�  إذا صح مثل هذاإذا صح مثل هذاإذا صح مثل هذاإذا صح مثل هذاوي¾بوا ا úذا مثال 

َ
ْقنَاِب َيت�ِخُذوَن ِمنُْه َسَكراً َوِرْزقاً ََمَراِت ا\�ِخيِل َواأل
َ
ْقنَاِب َيت�ِخُذوَن ِمنُْه َسَكراً َوِرْزقاً ََمَراِت ا\�ِخيِل َواأل
َ
ْقنَاِب َيت�ِخُذوَن ِمنُْه َسَكراً َوِرْزقاً ََمَراِت ا\�ِخيِل َواأل
َ
َوِمن َوِمن َوِمن َوِمن ععععََمَراِت ا\�ِخيِل َواأل

ََ ََ �� ��ً  جل وعال امV P عباده أنه من ا�مرات يأكلون وي(بون أن اهللا ،إن هذه أول آية ¨نت باmمر :فيقول العلماء }}}}َحَسناًَحَسناًَحَسناًَحَسنا
ععععٌْم ٌْم ٌْم ٌْم {{{{ثم بعد ذلك جاءت اآلية s سورة ا>قرة  ،يعÜ السكر ،ويتخذون منها سكرا لُونََك َعِن اmَْمِر َوالَْميِْ�ِ قُْل ِفيِهَما إِ

َ
لُونََك َعِن اmَْمِر َوالَْميِْ�ِ قُْل ِفيِهَما إِيَْسأ
َ
لُونََك َعِن اmَْمِر َوالَْميِْ�ِ قُْل ِفيِهَما إِيَْسأ
َ
لُونََك َعِن اmَْمِر َوالَْميِْ�ِ قُْل ِفيِهَما إِيَْسأ
َ
يَْسأ

ْغتُْم يَ يَ يَ يَ {{{{s سورة النساء ثم ا�ا�ة جاءت ، هذه ا�رحلة ا�انية }}}}َكب1ٌِ َوَمنَافُِع لِلن�اِس َكب1ٌِ َوَمنَافُِع لِلن�اِس َكب1ٌِ َوَمنَافُِع لِلن�اِس َكب1ٌِ َوَمنَافُِع لِلن�اِس 
َ
الةَ َوأ يَن آَمنُوا َال َيْقَربُوا الص� ِ

�uَها ا ف¥
َ
ْغتُْم ا ك

َ
الةَ َوأ يَن آَمنُوا َال َيْقَربُوا الص� ِ

�uَها ا ف¥
َ
ْغتُْم ا ك

َ
الةَ َوأ يَن آَمنُوا َال َيْقَربُوا الص� ِ

�uَها ا ف¥
َ
ْغتُْم ا ك

َ
الةَ َوأ يَن آَمنُوا َال َيْقَربُوا الص� ِ

�uَها ا ف¥
َ
ا ك

 }}}}فَاْجتَنِبُوهُ لََعل�ُكْم ُيْفِلُحونَ فَاْجتَنِبُوهُ لََعل�ُكْم ُيْفِلُحونَ فَاْجتَنِبُوهُ لََعل�ُكْم ُيْفِلُحونَ فَاْجتَنِبُوهُ لََعل�ُكْم ُيْفِلُحونَ {{{{ثم ا�رحلة الرابعة ا�حريم ا\ها@ ، }}}}ُسÇََرى َحُسÇََرى َحُسÇََرى َحُسÇََرى َح����� َيْعلَُموا َما َيُقولُونَ � َيْعلَُموا َما َيُقولُونَ � َيْعلَُموا َما َيُقولُونَ � َيْعلَُموا َما َيُقولُونَ 
ْقنَاِب َيت�ِخُذوَن ِمنُْه َسَكراً وَ وَ وَ وَ {{{{ s اآلية من يرى أن Ôريم اmمر مرت بأربعة مراحل يدرج هذا األمر

َ
ْقنَاِب َيت�ِخُذوَن ِمنُْه َسَكراً ََمَراِت ا\�ِخيِل َواأل
َ
ْقنَاِب َيت�ِخُذوَن ِمنُْه َسَكراً ََمَراِت ا\�ِخيِل َواأل
َ
ْقنَاِب َيت�ِخُذوَن ِمنُْه َسَكراً ََمَراِت ا\�ِخيِل َواأل
َ
ِمن ِمن ِمن ِمن ععععََمَراِت ا\�ِخيِل َواأل

إال إذا إال إذا إال إذا إال إذا     ،،،،أما األخبار فليس فيها نسخأما األخبار فليس فيها نسخأما األخبار فليس فيها نسخأما األخبار فليس فيها نسخ    ،،،،أن النسخ ال يكون إال s األوامر وا\وا^أن النسخ ال يكون إال s األوامر وا\وا^أن النسخ ال يكون إال s األوامر وا\وا^أن النسخ ال يكون إال s األوامر وا\وا^: : : : والصحيح والصحيح والصحيح والصحيح     ،،،،هذا رأي }}}}َوِرْزقاً َحَسناً َوِرْزقاً َحَسناً َوِرْزقاً َحَسناً َوِرْزقاً َحَسناً 
  .ا\حلفيمكن أن يقال هذا ويستدل بهذه اآلية s سورة     تضمنت حكما ºعياتضمنت حكما ºعياتضمنت حكما ºعياتضمنت حكما ºعيا

ولكن ا�راد به ولكن ا�راد به ولكن ا�راد به ولكن ا�راد به     ،،،،طلق عليه السلف هنا نسخاطلق عليه السلف هنا نسخاطلق عليه السلف هنا نسخاطلق عليه السلف هنا نسخاويُ ويُ ويُ ويُ     ،،،،هنا مسألة وهو أن طالب العلم يقرأ دائما  í sم السلف ا�خصيصهنا مسألة وهو أن طالب العلم يقرأ دائما  í sم السلف ا�خصيصهنا مسألة وهو أن طالب العلم يقرأ دائما  í sم السلف ا�خصيصهنا مسألة وهو أن طالب العلم يقرأ دائما  í sم السلف ا�خصيص    �
  ....ومعروف عندنا s أصول الفقه وأيضا s علوم القرآن اmاص والعام وا�طلق وا�قيدومعروف عندنا s أصول الفقه وأيضا s علوم القرآن اmاص والعام وا�طلق وا�قيدومعروف عندنا s أصول الفقه وأيضا s علوم القرآن اmاص والعام وا�طلق وا�قيدومعروف عندنا s أصول الفقه وأيضا s علوم القرآن اmاص والعام وا�طلق وا�قيد""""ا�خصيصا�خصيصا�خصيصا�خصيص""""    هناهناهناهنا

 V هم اهللا ¨نوا يطلقونÑلة من سلفنا رïخصي�خصيا�خصيا�خصيا�ا¶قيقة إذا �صنا ا\ظر وتأملنا كث1ا ال &د أن هناك  ،،،،ص نسخاص نسخاص نسخاص نسخاا Îو
ألنها مهمة  ،فيجب أن يعرف طالب العلم ا�صطلحات وا�راد بها ،النسخ بمع¹ النسخ االصطالÕ و«نما هو ا�خصيصالنسخ بمع¹ النسخ االصطالÕ و«نما هو ا�خصيصالنسخ بمع¹ النسخ االصطالÕ و«نما هو ا�خصيصالنسخ بمع¹ النسخ االصطالÕ و«نما هو ا�خصيص

Î ا¶قيقة أنه Î ا¶قيقة أنه Î ا¶قيقة أنه Î ا¶قيقة أنه AAAAصيص صيص صيص صيص فسلفنا رÑهم اهللا ¨نوا يطلقون V ا�خصيص نسخا وفسلفنا رÑهم اهللا ¨نوا يطلقون V ا�خصيص نسخا وفسلفنا رÑهم اهللا ¨نوا يطلقون V ا�خصيص نسخا وفسلفنا رÑهم اهللا ¨نوا يطلقون V ا�خصيص نسخا و ،s حياته العلمية وحياته العملية أيضا



            ))))))))  أولأولأولأولأولأولأولأولمستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى ( ( ( ( ( ( ( (                                                                                                                                         ))))))))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((((((((                                                                                                                                                              مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1                            

- P. - 

 

     ....وليس نسخاوليس نسخاوليس نسخاوليس نسخا
 : : : : أحوال وأنواع النسخأحوال وأنواع النسخأحوال وأنواع النسخأحوال وأنواع النسخ �

يعÜ أن اإلنسان يثبت أمام  ،وي¾بون úذا مثال من القرآن بنسخ ثبوت الع(ة الثنz ،،،،أن هناك نسخ األثقل إ� األخفأن هناك نسخ األثقل إ� األخفأن هناك نسخ األثقل إ� األخفأن هناك نسخ األثقل إ� األخف، ، ، ، ----
zسورة األنفال ثم نسخ أنه يثبت الشخص الثن s خفف ،أمام ع(ة قديما ¨ن صعبا كيف يثبت اإلنسان ،ع(ة كما جاء 

  .أن يثبت شخص أمام اثنz إ�
QQQQ ، ، ، ،م ،نسخ األخف إ� األثقلنسخ األخف إ� األثقلنسخ األخف إ� األثقلنسخ األخف إ� األثقلúهود يصومون ?شوراء فسأØص´ اهللا عليه وسلم رأى ا ð\اهللا فيه  ،ا Qفقالوا هذا يوم ن

� منكم منكم منكم منكم(: فقال عليه الصالة والسالم ،مو� بن عمران من فرعون فنحن نصومه شكرا هللا���مر فصامه وأ )àن أحق بموàن أحق بموàن أحق بموàن أحق بمو
وصيام رمضان  ،فأخذ العلماء أن صيام يوم ?شوراء ¨ن مأمورا به أول اإلسالم ثم نسخ بصيام رمضان ،ا\اس بصيامه

bالشك أنه أطول وفيه جهد ومشقه أك.  
    ....مثل النسخ من ا�وجه إ� بيت ا�قدس إ� الكعبةوخفًة وخفًة وخفًة وخفًة     قد ينسخ ا�ثل بمثله ثقالقد ينسخ ا�ثل بمثله ثقالقد ينسخ ا�ثل بمثله ثقالقد ينسخ ا�ثل بمثله ثقال، ، ، ، ////
PPPP ، ، ، ،ء إ� الáء إ� القد ينسخ الáء إ� القد ينسخ الáء إ� القد ينسخ الáءءءء    قد ينسخ ال����كما يقول العلماء مثل نسخ صدقة ، أي ينسخ إ� غ1 بدلأي ينسخ إ� غ1 بدلأي ينسخ إ� غ1 بدلأي ينسخ إ� غ1 بدل    ،،،، يعطى ا\اس حكما بعده يعطى ا\اس حكما بعده يعطى ا\اس حكما بعده يعطى ا\اس حكما بعدهوالوالوالوال    ،،،،

َها {{{{ ا\جوى s أول اإلسالم ¨ن أحدهم ال يستطيع أن ينا� الرسول ص´ اهللا عليه وسلم ويت�م معه ح� يقدم صدقه ف¥
َ
َها يَا ك ف¥
َ
َها يَا ك ف¥
َ
َها يَا ك ف¥
َ
يَا ك

 َzُْموا َن يَن آَمنُوا إَِذا نَاَجيْتُُم الر�ُسوَل َفَقد� ِ
�uا َzُْموا َن يَن آَمنُوا إَِذا نَاَجيْتُُم الر�ُسوَل َفَقد� ِ
�uا َzُْموا َن يَن آَمنُوا إَِذا نَاَجيْتُُم الر�ُسوَل َفَقد� ِ
�uا َzُْموا َن يَن آَمنُوا إَِذا نَاَجيْتُُم الر�ُسوَل َفَقد� ِ
�uَْواُكْم َصَدقَةً     ا َْواُكْم َصَدقَةً َ َْواُكْم َصَدقَةً َ فÇن الصحابة يتناجون مع الرسول  ،بعد ذلك نسخت }}}}يََدْي يََدْي يََدْي يََدْي &&&َ&َْواُكْم َصَدقَةً َ

    .ص´ اهللا عليه وسلم دون أن يقدموا صدقة
    .كآية الرجم ، قد تنسخ ا�الوة دون ا¶كم، قد تنسخ ا�الوة دون ا¶كم، قد تنسخ ا�الوة دون ا¶كم، قد تنسخ ا�الوة دون ا¶كم§§§§
ألمثلة وا]ال ترغبوا عن آباءكم فإنه كفرال ترغبوا عن آباءكم فإنه كفرال ترغبوا عن آباءكم فإنه كفرال ترغبوا عن آباءكم فإنه كفر]]]]         ومنه قول الصديق رë اهللا عنه كنا نقرأ    ،قد تنسخ ا�الوة وا¶كم معا،قد تنسخ ا�الوة وا¶كم معا،قد تنسخ ا�الوة وا¶كم معا،قد تنسخ ا�الوة وا¶كم معا³³³³

  .كث1ة
  العلماء قالوا كيف أعرف ا\اسخ و~يف نتوصل إ� معرفة النسخالعلماء قالوا كيف أعرف ا\اسخ و~يف نتوصل إ� معرفة النسخالعلماء قالوا كيف أعرف ا\اسخ و~يف نتوصل إ� معرفة النسخالعلماء قالوا كيف أعرف ا\اسخ و~يف نتوصل إ� معرفة النسخ؟؟؟؟

كنت نهيتكم عن زيارة القبور أال كنت نهيتكم عن زيارة القبور أال كنت نهيتكم عن زيارة القبور أال كنت نهيتكم عن زيارة القبور أال (مثل قول ا\ð ص´ اهللا عليه وسلم  ،،،،قالوا منها أن يكون s اللفظ ما يدل عليهقالوا منها أن يكون s اللفظ ما يدل عليهقالوا منها أن يكون s اللفظ ما يدل عليهقالوا منها أن يكون s اللفظ ما يدل عليه    )-
 .اآلخرة واهللا ا�ستعانأمرنا بزيارة ا�قابر فإنها تذكر~م  ،إذن هذا نسخ وýن قبل نõ واآلن )فزوروهافزوروهافزوروهافزوروها

QQQQ((((    امسةmالسنة ا s السنة ا�ا�ة للهجرة ثم جاء s اريخ يذكر مثال أن هذا�امسةأن يذكر الراوي اmالسنة ا s السنة ا�ا�ة للهجرة ثم جاء s اريخ يذكر مثال أن هذا�امسةأن يذكر الراوي اmالسنة ا s السنة ا�ا�ة للهجرة ثم جاء s اريخ يذكر مثال أن هذا�امسةأن يذكر الراوي اmالسنة ا s السنة ا�ا�ة للهجرة ثم جاء s اريخ يذكر مثال أن هذا�جرة أو السابعة من     ،،،،أن يذكر الراوي اúجرة أو السابعة من من اúجرة أو السابعة من من اúجرة أو السابعة من من اúمن ا
    ....اúجرة هذا اتضح وهللا ا¶مداúجرة هذا اتضح وهللا ا¶مداúجرة هذا اتضح وهللا ا¶مداúجرة هذا اتضح وهللا ا¶مد

////((((    )))) æُ أن æُ أن æُ أن æُ ضاللة((((وووو    ))))ع األمةع األمةع األمةع األمةمِ مِ مِ مِ أن V تمعæ ضاللةاألمة ال V تمعæ ضاللةاألمة ال V تمعæ ضاللةاألمة ال V تمعæ أن هذه اآلية نسخت بآية أخرى أو هذا     ))))األمة ال V معæ أن هذه اآلية نسخت بآية أخرى أو هذا V معæ أن هذه اآلية نسخت بآية أخرى أو هذا V معæ أن هذه اآلية نسخت بآية أخرى أو هذا V معæ ديثÌ ديث ا¶ديث نسخÌ ديث ا¶ديث نسخÌ ديث ا¶ديث نسخÌ ا¶ديث نسخ
     ....آخر و اñ لك ا¶مدآخر و اñ لك ا¶مدآخر و اñ لك ا¶مدآخر و اñ لك ا¶مد

أختم هذه ا¶لقة �تام اآلية وهو قوT  ،كث1اعلوم القرآن توسعوا s هذا علوم القرآن توسعوا s هذا علوم القرآن توسعوا s هذا علوم القرآن توسعوا s هذا والعلماء s كتب ا\اسخ وا�نسوخ وÎ كتب 
ْو ِمثِْلَها{{{{تبارك وتعا� 

َ
نَْها أ 1ٍَْ م� ْو ِمثِْلَهاِ
َ
نَْها أ 1ٍَْ م� ْو ِمثِْلَهاِ
َ
نَْها أ 1ٍَْ م� ْو ِمثِْلَهاِ
َ
نَْها أ ِت ���ِ�1ٍَْ م�

ْ
ِت نَأ
ْ
ِت نَأ
ْ
ِت نَأ
ْ
بأنفع لكم أيها ا\اس إن يعÜ يأÛ اهللا جل عال  ا�فضيلا�فضيلا�فضيلا�فضيلا�قصود هنا بلفظة خ1 }}}}نَأ

إذا ¨ن إ� :�1 منها  ،أو ¨نت متساوية ،جل إذا ¨ن النسخ إ� أثقلوÎ اآل ،Ìيث أن يكون النسخ إ� أخف ،?جال
و«ن ¨ن إ� أثقل فهم Úتسبون األجر عند اهللا s اآلخرة وأيضا s  ،أخف فهذا حصلوه s اåنيا وÚتسبون األجر عند اهللا

 .فهذا يكون األمر متساوي واألمر هللا سبحانه وتعا� من قبل ومن بعد ،فا¶مد هللا ،أو مثلها، يعملونه اåنيا وما
ألن íم اهللا جل وعال ال يتفاضل و«نما هو مثل قوT تبارك وتعا� من ليست للتفضيل ليست للتفضيل ليست للتفضيل ليست للتفضيل     "خ1"أن : وهناك رأي آخر يقولوهناك رأي آخر يقولوهناك رأي آخر يقولوهناك رأي آخر يقول

ٍء قَِديرٌ {{{{ وÎ ختام اآلية يقول جل وعال ،جاء با¶سنة فله خ1 منها ْ ٍء قَِديرٌ َ ْ ٍء قَِديرٌ َ ْ ٍء قَِديرٌ َ ْ�َ��� �Xُ َVَ َن� اهللا�
َ
ن� اهللا�َ �Xُ َVَ ألَْم َيْعلَْم أ
َ
ن� اهللا�َ �Xُ َVَ ألَْم َيْعلَْم أ
َ
ن� اهللا�َ �Xُ َVَ ألَْم َيْعلَْم أ
َ
فاألمر هللا من قبل ومن  }}}}ألَْم َيْعلَْم أ



            ))))))))  أولأولأولأولأولأولأولأولمستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى ( ( ( ( ( ( ( (                                                                                                                                         ))))))))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((((((((                                                                                                                                                              مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1                            
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 .بعد ºع هذا وºع هذا وهو اللطيف بعباده الرحيم بهم

    )))).-.-.-.-((((    ا¶لقةا¶لقةا¶لقةا¶لقة
 من سورة ا>قرةمن سورة ا>قرةمن سورة ا>قرةمن سورة ا>قرة) ) ) )     P--P--P--P--، ، ، ، ¡.-¡.-¡.-¡.-، ، ، ، ².-².-².-².-    ((((تفس1 اآلياتتفس1 اآلياتتفس1 اآلياتتفس1 اآليات    ////        موضوع ا¶لقة موضوع ا¶لقة موضوع ا¶لقة موضوع ا¶لقة 

ن� اهللا�َ  {{{{يقول تبارك وتعا� 
َ
لَْم َيْعلَْم أ

َ
ن� اهللا�َ أ

َ
لَْم َيْعلَْم أ

َ
ن� اهللا�َ أ

َ
لَْم َيْعلَْم أ

َ
ن� اهللا�َ أ

َ
لَْم َيْعلَْم أ

َ
ٍّ َوَال نَِص1ٍ     أ ٍّ َوَال نَِص1ٍ ِ ٍّ َوَال نَِص1ٍ ِ ن ُدوِن اهللا�ِ ِمن َو2ِ222ٍّ َوَال نَِص1ٍ ِ ن ُدوِن اهللا�ِ ِمن َوِ َوَما لَُكم م� ن ُدوِن اهللا�ِ ِمن َوِ َوَما لَُكم م� ن ُدوِن اهللا�ِ ِمن َوِ َوَما لَُكم م� رْضضضِض َوَما لَُكم م�

َ
َمَواِت َواأل ْرTَُ ُملُْك الس�
َ
َمَواِت َواأل ْرTَُ ُملُْك الس�
َ
َمَواِت َواأل ْرTَُ ُملُْك الس�
َ
َمَواِت َواأل قوT تعا�  }}}}Tَ-.²-.²-.²-.²ُ ُملُْك الس�

     ....للتقرير وا�وقيفللتقرير وا�وقيفللتقرير وا�وقيفللتقرير وا�وقيفهنا  واالستفهامواالستفهامواالستفهامواالستفهام    ،�زوم بالسكون هذا الفعل ُجزم بلم وهو }}}}ألم تعلمألم تعلمألم تعلمألم تعلم{{{{
أنه ليس \ا من دون اهللا جل وعال و2 وال و ،ومن عظمته ملكه للسموات واألرض ،يعÜ هذا تقرير >يان عظمة اهللا

ن�  { وفتحت ،نص1
َ
ن� أ
َ
ن� أ
َ
ن� أ
َ
وقوT  و«ذا ¨نت s موضع نصب فهذا من مواضع فتح همزة أن، ،ولم تك� ألنها s موضع نصب}  أ

رْضضضِض ِ ِ ِ {{{{تعا� 
َ
َمَواِت َواأل ن� اهللا�َ Tَُ ُملُْك الس�

َ
لَْم َيْعلَْم أ

َ
ْرأ

َ
َمَواِت َواأل ن� اهللا�َ Tَُ ُملُْك الس�

َ
لَْم َيْعلَْم أ

َ
ْرأ

َ
َمَواِت َواأل ن� اهللا�َ Tَُ ُملُْك الس�

َ
لَْم َيْعلَْم أ

َ
ْرأ

َ
َمَواِت َواأل ن� اهللا�َ Tَُ ُملُْك الس�

َ
لَْم َيْعلَْم أ

َ
واmطاب واmطاب واmطاب واmطاب     ،،،،انه وأمره نافٌذ فيهاأي خلقها وT ملكها سبحانه وتعا� وسلط }}}}أ

هذا Ýب أن يُعلم ويؤمن به العبد أن اهللا T ملك السموات واألرض و^  ،،،،وا�راد أمتهوا�راد أمتهوا�راد أمتهوا�راد أمته    ،،،،للنð ص´ اهللا عليه وسلم وألمتهللنð ص´ اهللا عليه وسلم وألمتهللنð ص´ اهللا عليه وسلم وألمتهللنð ص´ اهللا عليه وسلم وألمته
ْكÈَُ ِمْن َخلِْق ا\�اِس {{{{كما قال تبارك وتعا�  ،و^ أعظم من خلق ا\اس ،من خلقه

َ
ْكÈَُ ِمْن َخلِْق ا\�اِس ِ أ
َ
ْكÈَُ ِمْن َخلِْق ا\�اِس ِ أ
َ
ْكÈَُ ِمْن َخلِْق ا\�اِس ِ أ
َ
رْضضضِض أ

َ
َمَواِت َواأل ْرَخلُْق الس�
َ
َمَواِت َواأل ْرَخلُْق الس�
َ
َمَواِت َواأل ْرَخلُْق الس�
َ
َمَواِت َواأل وأعظم وأعظم وأعظم وأعظم  }}}}َخلُْق الس�

 ....ا�ع¹ أي قل úم يا �مد ألم تعلموا أن هللا سلطان السمواتا�ع¹ أي قل úم يا �مد ألم تعلموا أن هللا سلطان السمواتا�ع¹ أي قل úم يا �مد ألم تعلموا أن هللا سلطان السمواتا�ع¹ أي قل úم يا �مد ألم تعلموا أن هللا سلطان السمواتوقيل  ،âلوقات اهللا العرâلوقات اهللا العرâلوقات اهللا العرâلوقات اهللا العرشششش
ٍّ {{{{قوT تبارك وتعا�  ِ ٍّ ِ ٍّ ن ُدوِن اهللا�ِ ِمن َو2ِ222ٍّ ِ ن ُدوِن اهللا�ِ ِمن َوَوَما لَُكم م� ن ُدوِن اهللا�ِ ِمن َوَوَما لَُكم م� ن ُدوِن اهللا�ِ ِمن َوَوَما لَُكم م� ٍّ {{{{    }}}}َوَما لَُكم م� ِ ٍّ ِ ٍّ أي أي أي أي ومنه و2 العهد  ،،،،قمت بهقمت بهقمت بهقمت بهØُت أمر فالن أي و2 هو من وَ  }}}}ِمن َوِمن َوِمن َوِمن َو2ِ222ٍّ ِ

ن ُدوِن اهللا�ِ {{{{ ،وراعوراعوراعوراع من قائم ومن حافظمن قائم ومن حافظمن قائم ومن حافظمن قائم ومن حافظإذن من و2 أي  ،،،،zzzzالقيم بما عهد إØه من أمر ا�سلمالقيم بما عهد إØه من أمر ا�سلمالقيم بما عهد إØه من أمر ا�سلمالقيم بما عهد إØه من أمر ا�سلم ن ُدوِن اهللا�ِ م� ن ُدوِن اهللا�ِ م� ن ُدوِن اهللا�ِ م�  ،وبعد اهللا ،أي سوى اهللا }}}}م�
وأيضا نص1 ين½~م �ن بR عليكم وير?كم  ،سوى اهللا و2 يقوم بأمور~م وÚفظكموأي هل لكم بعد اهللا 

 .وÚوطكم
َ {{{{تبارك وتعا�  يقوليقوليقوليقول))))¡.-¡.-¡.-¡.-    ((((ال© بعدها رقمال© بعدها رقمال© بعدها رقمال© بعدها رقم    اآليةاآليةاآليةاآلية  َ  َ  َ ن تتتت

َ
ْم تُِريُدوَن أ

َ
ن أ

َ
ْم تُِريُدوَن أ

َ
ن أ

َ
ْم تُِريُدوَن أ

َ
ن أ

َ
ْم تُِريُدوَن أ

َ
ِل الُكْفَر أ ِل الُكْفَر َ ِمن َقبُْل َوَمن يَتَبَد� ِل الُكْفَر َ ِمن َقبُْل َوَمن يَتَبَد� ِل الُكْفَر َ ِمن َقبُْل َوَمن يَتَبَد� � ِمن َقبُْل َوَمن يَتَبَد�َ���لُوا رَُسولَُكْم َكَما ُسئَِل ُمو

َ
لُوا رَُسولَُكْم َكَما ُسئَِل ُموْسأ
َ
لُوا رَُسولَُكْم َكَما ُسئَِل ُموْسأ
َ
لُوا رَُسولَُكْم َكَما ُسئَِل ُموْسأ
َ
ْسأ

ِبيِل  ِبيِل بِاِإليَماِن َفَقْد َضل� َسَواَء الس� ِبيِل بِاِإليَماِن َفَقْد َضل� َسَواَء الس� ِبيِل بِاِإليَماِن َفَقْد َضل� َسَواَء الس� علم  هذا s ،،،،منقطعة ومتصلةمنقطعة ومتصلةمنقطعة ومتصلةمنقطعة ومتصلة} } } } أم{{{{هناك نو?ن لـ  ،هذه ^ ا�نقطعة }}}}أمأمأمأم{{{{يقول ا�ف�ون     }}}}بِاِإليَماِن َفَقْد َضل� َسَواَء الس�
هل تريدون أن هل تريدون أن هل تريدون أن هل تريدون أن """"يعÜ يعÜ يعÜ يعÜ     ،،،،ا�وبيخا�وبيخا�وبيخا�وبيخ    :ومع¹ الÐم """"أن أن أن أن تتتتسألوا رسولكمسألوا رسولكمسألوا رسولكمسألوا رسولكمبل تريدون بل تريدون بل تريدون بل تريدون : ": ": ": "أي    """"بلبلبلبل""""منقطعة بمع¹ منقطعة بمع¹ منقطعة بمع¹ منقطعة بمع¹     """"أمأمأمأم    """"هناهناهناهنا، ا\حو

 ....""""ïيع العربïيع العربïيع العربïيع العرب""""قيل و ،""""اØهوداØهوداØهوداØهود"""" قيلو ،،،،""""قريقريقريقريشششش "قيل اختلف s ا�خاطبz بهذه اآليةاختلف s ا�خاطبz بهذه اآليةاختلف s ا�خاطبz بهذه اآليةاختلف s ا�خاطبz بهذه اآلية ،،،،تتتتسألوا رسولكم وتكbوا عليه ا�سائلسألوا رسولكم وتكbوا عليه ا�سائلسألوا رسولكم وتكbوا عليه ا�سائلسألوا رسولكم وتكbوا عليه ا�سائل
� ِمن َقبُْل َ ِمن َقبُْل َ ِمن َقبُْل َ ِمن َقبُْل {{{{وقوT تعا� َ���فمن  ،سألوه أشياء لم يكن úم أن يسألوهاو ال شك أن قوم مو� أثقلوا عليه األسئلة }}}}َكَما ُسئَِل ُموَكَما ُسئَِل ُموَكَما ُسئَِل ُموَكَما ُسئَِل ُمو

وأيضا سألوا نبينا ص´ اهللا عليه وسلم أن يأÛ باهللا  ،وهذا بال شك سؤال ال Úق úم ،سؤاúم إياه أن يريهم اهللا جهرة
 ،ذهباوأيضا سألوا رسول اهللا ص´ اهللا عليه وسلم أن يقلب جبل الصفا  ،هذا سأT ا�(~ون ووقع منهم ،وا�الئكة قبيال

  .وحاشاه عليه الصالة والسالم أن Úرج s مثل هذا بل األمر هللا ،وهذا أيضا من ا�عنت ومن ا�شقة يريدون اإلحراج
ِبيلِ {{{{قوT تعا�  ِبيلِ َفَقْد َضل� َسَواَء الس� ِبيلِ َفَقْد َضل� َسَواَء الس� ِبيلِ َفَقْد َضل� َسَواَء الس�     ::::    هنا قوالنهنا قوالنهنا قوالنهنا قوالن    }}}}سواءسواءسواءسواء{{{{ا�راد بكلمة  }}}}َفَقْد َضل� َسَواَء الس�

َفَقْد َضل� َسَواَء َفَقْد َضل� َسَواَء َفَقْد َضل� َسَواَء َفَقْد َضل� َسَواَء {{{{إذن  ،،،،فهذا قول صحيحفهذا قول صحيحفهذا قول صحيحفهذا قول صحيح    ،،،،هاهاهاهاوخ1 األمور أوسطوخ1 األمور أوسطوخ1 األمور أوسطوخ1 األمور أوسط    ،،،،يعÜ فقد ضل الوسطيعÜ فقد ضل الوسطيعÜ فقد ضل الوسطيعÜ فقد ضل الوسط    ،،،،الوسطالوسطالوسطالوسطأنه بمع¹  ::::القول األولالقول األولالقول األولالقول األول •
ِبيلِ  ِبيلِ الس� ِبيلِ الس� ِبيلِ الس�  ....�از القرآن�از القرآن�از القرآن�از القرآنا�عروف كتابه  أبو عبيدة معمر بن مث¹أبو عبيدة معمر بن مث¹أبو عبيدة معمر بن مث¹أبو عبيدة معمر بن مث¹وهذا القول قاT  ،ضل الطريق الوسط الصحيحضل الطريق الوسط الصحيحضل الطريق الوسط الصحيحضل الطريق الوسط الصحيحيعÜ فقد }}}}الس�

•     Æالقول ا�اÆالقول ا�اÆالقول ا�اÆالقول ا�ا::::  Üوهذا  ،دأي فقد ضل الطريق الواضح، السواء هنا بمع¹ القص ،فقد ضل قصد السبيلفقد ضل قصد السبيلفقد ضل قصد السبيلفقد ضل قصد السبيلأنه بمع¹ القصد يع
أي أي أي أي """"    يقول ا¶افظ بن كث1 رÑه اهللايقول ا¶افظ بن كث1 رÑه اهللايقول ا¶افظ بن كث1 رÑه اهللايقول ا¶افظ بن كث1 رÑه اهللاوuلك  ،أي ذهب عن قصد الطريق وسمته وهو طريق طاعة اهللا جل وعال ،،،،الفراءالفراءالفراءالفراءقول 

وهكذا حال اuين عدلوا عن تصديق األنبياء وأتباعهم واالنقياد úم وهكذا حال اuين عدلوا عن تصديق األنبياء وأتباعهم واالنقياد úم وهكذا حال اuين عدلوا عن تصديق األنبياء وأتباعهم واالنقياد úم وهكذا حال اuين عدلوا عن تصديق األنبياء وأتباعهم واالنقياد úم     ،،،،فقد خرج عن الطريق ا�ستقيم إ� اùهل والضاللفقد خرج عن الطريق ا�ستقيم إ� اùهل والضاللفقد خرج عن الطريق ا�ستقيم إ� اùهل والضاللفقد خرج عن الطريق ا�ستقيم إ� اùهل والضالل
 ،فمفتاح العلم السؤال فائدة¨ن السؤال فيه  ولو    ،،،،""""عليهم باألسئلة ال© ال Úتاجون إØهاعليهم باألسئلة ال© ال Úتاجون إØهاعليهم باألسئلة ال© ال Úتاجون إØهاعليهم باألسئلة ال© ال Úتاجون إØهاإ� âالفتهم وتكذيبهم واالقfاح إ� âالفتهم وتكذيبهم واالقfاح إ� âالفتهم وتكذيبهم واالقfاح إ� âالفتهم وتكذيبهم واالقfاح 

ْكِر إِْن ُكنْتُْم َال َيْعلَُمونَ {{{{ �uْهَل ا
َ
لُوا أ

َ
ْكِر إِْن ُكنْتُْم َال َيْعلَُمونَ فَاْسأ �uْهَل ا

َ
لُوا أ

َ
ْكِر إِْن ُكنْتُْم َال َيْعلَُمونَ فَاْسأ �uْهَل ا

َ
لُوا أ

َ
ْكِر إِْن ُكنْتُْم َال َيْعلَُمونَ فَاْسأ �uْهَل ا

َ
لُوا أ

َ
فائدة فيها كما قال تعا�  ال© فيها تعنت ومشقة و«حراج هذا اuي ال أما األسئلة}     فَاْسأ



            ))))))))  أولأولأولأولأولأولأولأولمستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى ( ( ( ( ( ( ( (                                                                                                                                         ))))))))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((((((((                                                                                                                                                              مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1                            
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يَن بَد� {{{{ ِ
�uلَْم تََر إَِ� ا

َ
يَن بَد� أ ِ

�uلَْم تََر إَِ� ا
َ
يَن بَد� أ ِ

�uلَْم تََر إَِ� ا
َ
يَن بَد� أ ِ

�uلَْم تََر إَِ� ا
َ
َحل¥وا قَْوَمُهْم َداَر ا>ََوارِ أ

َ
َحل¥وا قَْوَمُهْم َداَر ا>ََوارِ لُوا نِْعَمَت اهللا�ِ ُكْفراً َوأ
َ
َحل¥وا قَْوَمُهْم َداَر ا>ََوارِ لُوا نِْعَمَت اهللا�ِ ُكْفراً َوأ
َ
َحل¥وا قَْوَمُهْم َداَر ا>ََوارِ لُوا نِْعَمَت اهللا�ِ ُكْفراً َوأ
َ
بسبب هذه ا�عنتات وهذه  }}}}َجَهن�َم يَْصلَْوَغَها َوبَِجَهن�َم يَْصلَْوَغَها َوبَِجَهن�َم يَْصلَْوَغَها َوبَِجَهن�َم يَْصلَْوَغَها َوبِئئئئَْس الَقَرارُ َْس الَقَرارُ َْس الَقَرارُ َْس الَقَرارُ ****لُوا نِْعَمَت اهللا�ِ ُكْفراً َوأ

  .ا�شاقات ألنبيائهم ورسلهم
يَن آَمنُوا َال {{{{وقد ذكر ا¶افظ بن كث1 رÑه اهللا s موضع آخر قول اهللا  ِ

�uَها ا ف¥
َ
يَن آَمنُوا َال يَا ك ِ

�uَها ا ف¥
َ
يَن آَمنُوا َال يَا ك ِ

�uَها ا ف¥
َ
يَن آَمنُوا َال يَا ك ِ

�uَها ا ف¥
َ
ْشيَاَء إِن ُيبَْد لَُكْم تتتتَُسْؤُكْم َُسْؤُكْم َُسْؤُكْم َُسْؤُكْم يَا ك

َ
لُوا َقْن أ

َ
ْشيَاَء إِن ُيبَْد لَُكْم َْسأ

َ
لُوا َقْن أ

َ
ْشيَاَء إِن ُيبَْد لَُكْم َْسأ

َ
لُوا َقْن أ

َ
ْشيَاَء إِن ُيبَْد لَُكْم َْسأ

َ
لُوا َقْن أ

َ
تتتتَْسأ

ُل الُقْرآُن ُيبَْد لَُكمْ  �ßَُف zَلُوا َقنَْها ِح
َ
ُل الُقْرآُن ُيبَْد لَُكمْ َْسأ �ßَُف zَلُوا َقنَْها ِح
َ
ُل الُقْرآُن ُيبَْد لَُكمْ َْسأ �ßَُف zَلُوا َقنَْها ِح
َ
ُل الُقْرآُن ُيبَْد لَُكمْ َْسأ �ßَُف zَلُوا َقنَْها ِح
َ
إن إن إن إن (وأيضا جاء عن رسول اهللا ص´ اهللا عليه وسلم s ا¶ديث الصحيح  }}}}َو«ِن َو«ِن َو«ِن َو«ِن تتتتَْسأ

�ء لم Úرمء لم Úرمء لم Úرمء لم Úرم���\ð ص´ اهللا عليه وسلم ا\اس ذات و�ا خطب ا) فحرم من أجل مسأ�هفحرم من أجل مسأ�هفحرم من أجل مسأ�هفحرم من أجل مسأ�ه    ،،،،أعظم ا�سلمz جرما من سأل عن أعظم ا�سلمz جرما من سأل عن أعظم ا�سلمz جرما من سأل عن أعظم ا�سلمz جرما من سأل عن 
يا رسول اهللا أكل ?م فسكت عليه الصالة  :فقام رجل فقال )أيها ا\اس إن اهللا فرأيها ا\اس إن اهللا فرأيها ا\اس إن اهللا فرأيها ا\اس إن اهللا فرضضضض عليكم ا¶ج فحجوا عليكم ا¶ج فحجوا عليكم ا¶ج فحجوا عليكم ا¶ج فحجوا(مرة فقال 

أX s ?م يا رسول  :فسأل الرجل مرة أخرى وقال )أيها ا\اس إن اهللا فرأيها ا\اس إن اهللا فرأيها ا\اس إن اهللا فرأيها ا\اس إن اهللا فرضضضض عليكم ا¶ج فحجوا عليكم ا¶ج فحجوا عليكم ا¶ج فحجوا عليكم ا¶ج فحجوا : (وقال ،والسالم ولم Ýبه
إنما إنما إنما إنما     ،،،،ذروذروذروذروSSSS ما تر~تكم ما تر~تكم ما تر~تكم ما تر~تكم    ،،،،ولو وجبت �ا استطعتمولو وجبت �ا استطعتمولو وجبت �ا استطعتمولو وجبت �ا استطعتم    ،،،،لو قلت نعم لوجبتلو قلت نعم لوجبتلو قلت نعم لوجبتلو قلت نعم لوجبت : (وÎ ا�ا�ة قال عليه الصالة والسالم ،سكتاهللا ف

نعم ا\ð ص´ اهللا عليه وسلم مات ، فاإلنسان Úذر ،)أهلك من ¨ن قبلكم كbت مسائلهم واختالفهم V أنبيائهمأهلك من ¨ن قبلكم كbت مسائلهم واختالفهم V أنبيائهمأهلك من ¨ن قبلكم كbت مسائلهم واختالفهم V أنبيائهمأهلك من ¨ن قبلكم كbت مسائلهم واختالفهم V أنبيائهم
حيث  ،نسان أن ال يكb من األسئلة ال© ال مصلحة فيها وال فائدة منهاولكن ينبV ü اإل ،واåين كُمل ونعمة اهللا تمت

�ن يسألون هذه األسئلة ال© ال واالستفهام هنا كما هو واضح فيه إنكار وفيه توبيخ واالستفهام هنا كما هو واضح فيه إنكار وفيه توبيخ واالستفهام هنا كما هو واضح فيه إنكار وفيه توبيخ واالستفهام هنا كما هو واضح فيه إنكار وفيه توبيخ  ،جاء ا\õ عنها s هذه اآلية الكريمة
َل عَ {{{{يقول تبارك وتعا�  ،مصلحة فيها �ßَن ُي

َ
ْهُل الِكتَاِب أ

َ
َل عَ يَْسئَلَُك أ �ßَن ُي

َ
ْهُل الِكتَاِب أ

َ
َل عَ يَْسئَلَُك أ �ßَن ُي

َ
ْهُل الِكتَاِب أ

َ
َل عَ يَْسئَلَُك أ �ßَن ُي

َ
ْهُل الِكتَاِب أ

َ
ْكÈََ ِمن َذلَِك يَْسئَلَُك أ

َ
ْكÈََ ِمن َذلَِك َ أ
َ
ْكÈََ ِمن َذلَِك َ أ
َ
ْكÈََ ِمن َذلَِك َ أ
َ
� أَ���لُوا ُمو

َ
َماِء َفَقْد َسأ َن الس� لُوا ُمولَيِْهْم ِكتَاباً م�
َ
َماِء َفَقْد َسأ َن الس� لُوا ُمولَيِْهْم ِكتَاباً م�
َ
َماِء َفَقْد َسأ َن الس� لُوا ُمولَيِْهْم ِكتَاباً م�
َ
َماِء َفَقْد َسأ َن الس� لَيِْهْم ِكتَاباً م�

اِعَقُة بُِظلِْمِهمْ  َخَذيُْهُم الص�
َ
ِرنَا اهللا�َ َجْهَرةً فَأ

َ
اِعَقُة بُِظلِْمِهمْ َفَقالُوا أ َخَذيُْهُم الص�

َ
ِرنَا اهللا�َ َجْهَرةً فَأ

َ
اِعَقُة بُِظلِْمِهمْ َفَقالُوا أ َخَذيُْهُم الص�

َ
ِرنَا اهللا�َ َجْهَرةً فَأ

َ
اِعَقُة بُِظلِْمِهمْ َفَقالُوا أ َخَذيُْهُم الص�

َ
ِرنَا اهللا�َ َجْهَرةً فَأ

َ
 ....}}}}َفَقالُوا أ

هللا عليه وسلم قاال للنð ص´ ا أن رافع بن خزيمة َووهب بن زيدأن رافع بن خزيمة َووهب بن زيدأن رافع بن خزيمة َووهب بن زيدأن رافع بن خزيمة َووهب بن زيد s سبب نزوúاs سبب نزوúاs سبب نزوúاs سبب نزوúاوختاما s تفس1 هذه اآلية ذكر ا�ف�ون 
  .فßلت اآلية فيهم وÎ غ1هم ،وفجر \ا أنهار نتبعك ،تنا بكتاب من السماء نقرأهئإ

 من سورة ا>قرة من سورة ا>قرة من سورة ا>قرة من سورة ا>قرة ) ) ) )     P--P--P--P--((((تفس1 اآلية تفس1 اآلية تفس1 اآلية تفس1 اآلية 

ْوôَِ {{{{وجل وجل وجل وجل و^ قول اهللا عز 
ُ
ْوsِ َ ِôَ َخَرابَِها أ
ُ
ْوsِ َ ِôَ َخَرابَِها أ
ُ
ْوsِ َ ِôَ َخَرابَِها أ
ُ
ن يُْذَكَر ِفيَها اْسُمُه وََسsِ TَTTT َخَرابَِها أ

َ
نََع َمَساِجَد اهللا�ِ أ ن م� ْظلَُم ِمم�

َ
ن يُْذَكَر ِفيَها اْسُمُه وََسَوَمْن أ

َ
نََع َمَساِجَد اهللا�ِ أ ن م� ْظلَُم ِمم�

َ
ن يُْذَكَر ِفيَها اْسُمُه وََسَوَمْن أ

َ
نََع َمَساِجَد اهللا�ِ أ ن م� ْظلَُم ِمم�

َ
ن يُْذَكَر ِفيَها اْسُمُه وََسَوَمْن أ

َ
نََع َمَساِجَد اهللا�ِ أ ن م� ْظلَُم ِمم�

َ
ن يَْدُخلُوَها َوَمْن أ

َ
َن لَُهْم أ َ̈ ن يَْدُخلُوَها َك َما 
َ
َن لَُهْم أ َ̈ ن يَْدُخلُوَها َك َما 
َ
َن لَُهْم أ َ̈ ن يَْدُخلُوَها َك َما 
َ
َن لَُهْم أ َ̈ َك َما 

ْغيَا ِخْزٌي َولَُهْم sِ اآلِخَرةِ َعَذاٌب َعِظيمٌ  ¥åا sِ لَُهْم zَاآلِخَرةِ َعَذاٌب َعِظيمٌ إِال� َخائِِف sِ ْغيَا ِخْزٌي َولَُهْم ¥åا sِ لَُهْم zَاآلِخَرةِ َعَذاٌب َعِظيمٌ إِال� َخائِِف sِ ْغيَا ِخْزٌي َولَُهْم ¥åا sِ لَُهْم zَاآلِخَرةِ َعَذاٌب َعِظيمٌ إِال� َخائِِف sِ ْغيَا ِخْزٌي َولَُهْم ¥åا sِ لَُهْم zَإِال� َخائِِف{{{{ 
نََع َمَساِجَد اهللا�ِ {{{{اختلف s ا�راد با�ساجد هنا  ن م� ْظلَُم ِمم�

َ
نََع َمَساِجَد اهللا�ِ َوَمْن أ ن م� ْظلَُم ِمم�
َ
نََع َمَساِجَد اهللا�ِ َوَمْن أ ن م� ْظلَُم ِمم�
َ
نََع َمَساِجَد اهللا�ِ َوَمْن أ ن م� ْظلَُم ِمم�
َ
وهذا أسلوب دائما  ،ال أحد أظلمال أحد أظلمال أحد أظلمال أحد أظلمأوال ومن أظلم أي  }}}}َوَمْن أ

ماذا عمل؟ ماذا صنع؟ أن يمنع ا�سلمz ا�ؤمنz من مساجد اهللا تبارك وتعا� أن يذكر  ،أي ال أحد أظلم، رر s القرآنيتك
 .من صالة وقراءة و�الس علم وغ1 ذلك فيها اسمه وتعمر بطاعة اهللا وبذكره

  V ثالثة أقوالV ثالثة أقوالV ثالثة أقوالV ثالثة أقوالا�ساجد هنا اختلف فيها فقيل أن ا�راد با�ساجد ا�ساجد هنا اختلف فيها فقيل أن ا�راد با�ساجد ا�ساجد هنا اختلف فيها فقيل أن ا�راد با�ساجد ا�ساجد هنا اختلف فيها فقيل أن ا�راد با�ساجد 
     ....أن ا�راد ا�سجد األقأن ا�راد ا�سجد األقأن ا�راد ا�سجد األقأن ا�راد ا�سجد األقUUUU    ::::القول األولالقول األولالقول األولالقول األول •
• Æوالقول ا�اÆوالقول ا�اÆوالقول ا�اÆأن ا�راد ا�سجد ا¶رام مسجد الكعبةأن ا�راد ا�سجد ا¶رام مسجد الكعبةأن ا�راد ا�سجد ا¶رام مسجد الكعبةأن ا�راد ا�سجد ا¶رام مسجد الكعبة    ::::والقول ا�ا....     
 ،القول ا�الث أنها ا�ساجد عموماً وهذا هو الصحيح وال شك أن القول األول وا�اÆ يدخالن sأنها ا�ساجد عموماً وهذا هو الصحيح وال شك أن القول األول وا�اÆ يدخالن sأنها ا�ساجد عموماً وهذا هو الصحيح وال شك أن القول األول وا�اÆ يدخالن sأنها ا�ساجد عموماً وهذا هو الصحيح وال شك أن القول األول وا�اÆ يدخالن s    ::::والقول ا�الثوالقول ا�الثوالقول ا�الثوالقول ا�الث •

 .ا�سجد األقU أو ا�سجد ا¶رام أو ا�ساجد عموما هذه األقوال *ها صحيحة
 ،و^ بال شك ?مة X V حال إ� قيام الساعة اختلف أيضا من اuين منعوا مساجد اهللاختلف أيضا من اuين منعوا مساجد اهللاختلف أيضا من اuين منعوا مساجد اهللاختلف أيضا من اuين منعوا مساجد اهللا؟؟؟؟ من اuين عنوا بهذه اآلية من اuين عنوا بهذه اآلية من اuين عنوا بهذه اآلية من اuين عنوا بهذه اآلية؟؟؟؟

  ::::V قولVz قولVz قولVz قولz    ؟؟؟؟من اuين نزلت فيهممن اuين نزلت فيهممن اuين نزلت فيهممن اuين نزلت فيهملكن بداية 
س يمنعون ا\او ،¨نوا يطرحون s بيت ا�قدس األذى ،�اهد�اهد�اهد�اهدوقاT أيضا ابن عباس ابن عباس ابن عباس ابن عباس قاT  ،ا\صارىا\صارىا\صارىا\صارىأنهم : القول األولالقول األولالقول األولالقول األول •

  .بيت ا�قدس وأ?نه V ذلك ا\صارى قال قتادة هو قال قتادة هو قال قتادة هو قال قتادة هو ����ت ن½ وأصحابه خربت ن½ وأصحابه خربت ن½ وأصحابه خربت ن½ وأصحابه خرب ،أن يصلوا فيه
• Æالقول ا�اÆالقول ا�اÆالقول ا�اÆص´ اهللا عليه وسلم    ا�(~ونا�(~ونا�(~ونا�(~ونهم  ابن زيدابن زيدابن زيدابن زيدقال ::::    القول ا�ا ð\عهد ا sص´ اهللا عليه وسلم ð\عهد ا sص´ اهللا عليه وسلم ð\عهد ا sص´ اهللا عليه وسلم ð\عهد ا s،،،،     أن zرسول اهللا يوم ا¶ديبية وب zحالوا ب



            ))))))))  أولأولأولأولأولأولأولأولمستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى ( ( ( ( ( ( ( (                                                                                                                                         ))))))))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((((((((                                                                                                                                                              مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1                            

- P/ - 

 

وقد ¨ن الرجل يلè قاتل أبيه  ،يُصد عن ا>يت أحدح� àر هديه وهادنهم وقال úم ما ¨ن  ،يدخل مكة هو و أصحابه
أن  ابن عباسابن عباسابن عباسابن عباسيقول  ،ردوه عليه الصالة والسالمف ،قالوا ال يدخل علينا من قتل آباءنا يوم بدر وفينا باق ،وأخيه فال يصده

ظْ {{{{قريشا منعوا ا\ð ص´ اهللا عليه وسلم الصالة عند الكعبة s ا�سجد ا¶رام فأنزل اهللا 
َ
ظْ َوَمْن أ
َ
ظْ َوَمْن أ
َ
ظْ َوَمْن أ
َ
نََع َمَساِجَد اهللا�ِ َوَمْن أ ن م� نََع َمَساِجَد اهللا�ِ لَُم ِمم� ن م� نََع َمَساِجَد اهللا�ِ لَُم ِمم� ن م� نََع َمَساِجَد اهللا�ِ لَُم ِمم� ن م� لَُم ِمم�

ن يُْذَكَر ِفيَها اْسُمهُ 
َ
ن يُْذَكَر ِفيَها اْسُمهُ أ
َ
ن يُْذَكَر ِفيَها اْسُمهُ أ
َ
ن يُْذَكَر ِفيَها اْسُمهُ أ
َ
وهذه اآلية تعم من منع وصد ا\اس عن ذكر اهللا وسs T خراب بيوت اهللا فهو متوعد بهذه اآلية  }}}}أ

  :لكن الÐم هنا فيمن نزلت فيهم أواللكن الÐم هنا فيمن نزلت فيهم أواللكن الÐم هنا فيمن نزلت فيهم أواللكن الÐم هنا فيمن نزلت فيهم أوال    ،العظيمة
وأنها ¨نت تعظمها وfÔمها ، قريشا لم تسَع s خراب الكعبةوÚتج s أن  يرجح القول األوليرجح القول األوليرجح القول األوليرجح القول األول ابن جرير الطÈي رÑه اهللابن جرير الطÈي رÑه اهللابن جرير الطÈي رÑه اهللابن جرير الطÈي رÑه اهللا

    .وأما الروم فهم اuين سعوا A sريب بيت ا�قدس هذا اختيار ابن جرير الطÈي
وهو أن اآلية نزلت بداية s كفار قريش اuين منعوا رسول اهللا ص´ اهللا عليه وسلم  اختار القول ا�اÆاختار القول ا�اÆاختار القول ا�اÆاختار القول ا�اÆ وا¶افظ ابن كث1وا¶افظ ابن كث1وا¶افظ ابن كث1وا¶افظ ابن كث1

ºع s  ،أنه تعا� �ا وجه اuم s حق اØهود وا\صارى"يقول ا¶افظ ابن كث1  ،هو وأصحابه ا�سجد ا¶راممن أن يدخل 
رد ابن كثV 1  "ذم ا�(~z اuين أخرجوا رسول اهللا ص´ اهللا عليه وسلم من مكة ومنعوهم من الصالة s ا�سجد ا¶رام

فأي خراب أعظم فأي خراب أعظم فأي خراب أعظم فأي خراب أعظم ����ا فعلوا أخرجوا عنها ا فعلوا أخرجوا عنها ا فعلوا أخرجوا عنها ا فعلوا أخرجوا عنها  ،أن قريشاً لم تسَع s خراب الكعبة ،هو يت�م عن الطÈي،وأما اعتماده "ابن جرير 
َنُهُم {{{{كما قال تعا�  رسول اهللا ص´ اهللا عليه وسلم وأصحابه واستحوذوا عليها بأصنامهم وأندادهم وº~همرسول اهللا ص´ اهللا عليه وسلم وأصحابه واستحوذوا عليها بأصنامهم وأندادهم وº~همرسول اهللا ص´ اهللا عليه وسلم وأصحابه واستحوذوا عليها بأصنامهم وأندادهم وº~همرسول اهللا ص´ اهللا عليه وسلم وأصحابه واستحوذوا عليها بأصنامهم وأندادهم وº~هم ال� ُفَعذ�

َ
َنُهُم َوَما لَُهْم أ ال� ُفَعذ�
َ
َنُهُم َوَما لَُهْم أ ال� ُفَعذ�
َ
َنُهُم َوَما لَُهْم أ ال� ُفَعذ�
َ
َوَما لَُهْم أ

وَن َعِن الَمْسِجِد ا¶ََراِم َوَما وَن َعِن الَمْسِجِد ا¶ََراِم َوَمااهللا�ُ وَُهْم يَُصد¥ وَن َعِن الَمْسِجِد ا¶ََراِم َوَمااهللا�ُ وَُهْم يَُصد¥ وَن َعِن الَمْسِجِد ا¶ََراِم َوَمااهللا�ُ وَُهْم يَُصد¥ ْكbََُهْم ال يْعلَُمونَ     اهللا�ُ وَُهْم يَُصد¥
َ
ْكbََُهْم ال يْعلَُمونَ ُهُ إِال� الُمت�ُقوَن َولَِكن� أ
َ
ْكbََُهْم ال يْعلَُمونَ ُهُ إِال� الُمت�ُقوَن َولَِكن� أ
َ
ْكbََُهْم ال يْعلَُمونَ ُهُ إِال� الُمت�ُقوَن َولَِكن� أ
َ
ْوØَِاؤؤؤُؤهُ إِال� الُمت�ُقوَن َولَِكن� أ

َ
ْوØَِاَءهُ إِْن أ

َ
نُوا أ ْوØَِاَ̈

َ
ْوØَِاَءهُ إِْن أ

َ
نُوا أ ْوØَِاَ̈

َ
ْوØَِاَءهُ إِْن أ

َ
نُوا أ ْوØَِاَ̈

َ
ْوØَِاَءهُ إِْن أ

َ
نُوا أ َما َما َما َما {{{{وقال سبحانه  }}}}َ̈

ْقَمالُهُ 
َ
ْوôََِك َحبَِطْت أ

ُ
نُفِسِهم بِالُْكْفِر أ

َ
ن َفْعُمُروا َمَساِجَد اهللا�ِ َشاِهِديَن Vََ أ

َ
~zَِ أ َن لِلُْمْ(ِ ْقَمالُهُ َ̈

َ
ْوôََِك َحبَِطْت أ

ُ
نُفِسِهم بِالُْكْفِر أ

َ
ن َفْعُمُروا َمَساِجَد اهللا�ِ َشاِهِديَن Vََ أ

َ
~zَِ أ َن لِلُْمْ(ِ ْقَمالُهُ َ̈

َ
ْوôََِك َحبَِطْت أ

ُ
نُفِسِهم بِالُْكْفِر أ

َ
ن َفْعُمُروا َمَساِجَد اهللا�ِ َشاِهِديَن Vََ أ

َ
~zَِ أ َن لِلُْمْ(ِ ْقَمالُهُ َ̈

َ
ْوôََِك َحبَِطْت أ

ُ
نُفِسِهم بِالُْكْفِر أ

َ
ن َفْعُمُروا َمَساِجَد اهللا�ِ َشاِهِديَن Vََ أ

َ
~zَِ أ َن لِلُْمْ(ِ ونَ ْم َوÎِ ا\� ْم َوÎِ ا\� ْم َوÎِ ا\� ْم َوÎِ ا\� َ̈ ُåِونَ اِر ُهْم َخا ُåِونَ اِر ُهْم َخا ُåِونَ اِر ُهْم َخا ُåِاِر ُهْم َخا{{{{.  

ا�هم هذا ترجيح ابن كث1 يقول كونهم منعوا رسول اهللا ص´ اهللا عليه وسلم من دخول ا�سجد ا¶رام هذا هو أعظم 
بل هناك أعظم  ،ليس ا�قصود باmراب أنهم ينقضون األحجار ويهدمون اùدران ويوسخونها باåنس وغ1 ذلك ،اmراب

لم إن وأنكم اآلن  ،أن يطوفوا بالكعبة ،\اس من أن يدخلوا ا�سجد ا¶رام أن يؤدوا الصالة فيهمن اmراب وهو أن تمنع ا
ومعروف أن قريش جعلت حول الكعبة ثالثمائة وستz  ،لكنكم دنستموها بهذه األصنام ،تدنسوها باألقذار أو غ1 ذلك

َق¥ َوزََهَق اْ>َاِطُل     {{{{بعصا ويقرأ اآلية  صنما و�ا جاء ?م الفتح ¨ن رسول اهللا ص´ اهللا عليه وسلم ي¾بها
ْ
َق¥ َوزََهَق اْ>َاِطُل َوقُْل َجاَء ا¶
ْ
َق¥ َوزََهَق اْ>َاِطُل َوقُْل َجاَء ا¶
ْ
َق¥ َوزََهَق اْ>َاِطُل َوقُْل َجاَء ا¶
ْ
 }}}}    َوقُْل َجاَء ا¶

  .واهللا أعلم كأن قول ا¶افظ ابن كث1 هو األقربواهللا أعلم كأن قول ا¶افظ ابن كث1 هو األقربواهللا أعلم كأن قول ا¶افظ ابن كث1 هو األقربواهللا أعلم كأن قول ا¶افظ ابن كث1 هو األقربفÇنت تتهاوى أمامه 
ن يَْدُخلُوَها إِال� َخائِِفzَ {{{{قوT تبارك وتعا�

َ
َن لَُهْم أ َ̈ ْوôََِك َما 

ُ
ن يَْدُخلُوَها إِال� َخائِِفzَ أ

َ
َن لَُهْم أ َ̈ ْوôََِك َما 

ُ
ن يَْدُخلُوَها إِال� َخائِِفzَ أ

َ
َن لَُهْم أ َ̈ ْوôََِك َما 

ُ
ن يَْدُخلُوَها إِال� َخائِِفzَ أ

َ
َن لَُهْم أ َ̈ ْوôََِك َما 

ُ
 }}}}أ

إخبار أن اهللا جل وعال Ènنا أنه ال يدخلها هؤالء إخبار أن اهللا جل وعال Ènنا أنه ال يدخلها هؤالء إخبار أن اهللا جل وعال Ènنا أنه ال يدخلها هؤالء إخبار أن اهللا جل وعال Ènنا أنه ال يدخلها هؤالء ظاهره  ،الطلبالطلبالطلبالطلب    خÈ معناهخÈ معناهخÈ معناهخÈ معناه: : : : هذا األسلوب يقول عنه ا�ف�ون هو 
zا�(~ون إال خائفzا�(~ون إال خائفzا�(~ون إال خائفzقدير ؟؟؟؟    ،،،،لكن معناه الطلبلكن معناه الطلبلكن معناه الطلبلكن معناه الطلب    ،،،،ا�(~ون إال خائف�قدير  ما ا�قدير  ما ا�قدير  ما ا�ءءءء؟؟؟؟ ما ا����ا�قدير أي ال تمكنوا هؤالء إذا قدرتم عليهم من ا�قدير أي ال تمكنوا هؤالء إذا قدرتم عليهم من ا�قدير أي ال تمكنوا هؤالء إذا قدرتم عليهم من ا�قدير أي ال تمكنوا هؤالء إذا قدرتم عليهم من     فيه أمر فيه فيه أمر فيه فيه أمر فيه فيه أمر فيه 

zا إال خائفúدخوzا إال خائفúدخوzا إال خائفúدخوzا إال خائفúمن دخول مساج ،دخو z~)ن من ذلك أننا ال نُمكن هؤالء ا�à د اهللا ومنها ا�سجد ا¶رام أو ونستفيد
  .إال خائفz ،ا�سجد ا\بوي،مثال

بكر رë اهللا عنه با\اس  وuلك �ا فتح رسول اهللا ص´ اهللا عليه وسلم مكة أمر من العام القابل s سنة تسع �ا حج أبو
وأنه ال  ،ن T أجل فأجله إ� مدتهال Úج بعد هذا العام م(ك وال يطوفن با>يت عريان ومن ¨ الأن ينادى s رحاب م¹ أ

ٌَس {{{{صار يدخلون كما قال تعا�  وبعد ذلك انقطع وما ،يدخل اùنة إال نفس مؤمنة ٌَس َ ٌَس َ ُ~وَن &&&َ&ٌَس َ يَن آَمنُوا إِغ�َما الُمْ(ِ ِ
�uَها ا ف¥

َ
ُ~وَن يَا ك يَن آَمنُوا إِغ�َما الُمْ(ِ ِ

�uَها ا ف¥
َ
ُ~وَن يَا ك يَن آَمنُوا إِغ�َما الُمْ(ِ ِ

�uَها ا ف¥
َ
ُ~وَن يَا ك يَن آَمنُوا إِغ�َما الُمْ(ِ ِ

�uَها ا ف¥
َ
يَا ك


 وفيها تهديد úؤالء أن ال فيها اآلية فال شك أن s هذه اآلية  }}}}فََال َفْقَربُوا الَمْسِجَد ا¶ََراَم َنْعَد َ?ِمِهْم َهَذافََال َفْقَربُوا الَمْسِجَد ا¶ََراَم َنْعَد َ?ِمِهْم َهَذافََال َفْقَربُوا الَمْسِجَد ا¶ََراَم َنْعَد َ?ِمِهْم َهَذافََال َفْقَربُوا الَمْسِجَد ا¶ََراَم َنْعَد َ?ِمِهْم َهَذاº بيان حكم
 .مكنوا منهايقربوها وأن ال يدخلوها وأن ال يُ 

zهذه اآلية بشارة للمسلم s بعض ا�ف�ين يذهب إ� أنzهذه اآلية بشارة للمسلم s بعض ا�ف�ين يذهب إ� أنzهذه اآلية بشارة للمسلم s بعض ا�ف�ين يذهب إ� أنzهذه اآلية بشارة للمسلم s تعا� ،،،،بعض ا�ف�ين يذهب إ� أن Tقو s}}}} َzن يَْدُخلُوَها إِال� َخائِِف
َ
َن لَُهْم أ َ̈ ْوôََِك َما 

ُ
ن يَْدُخلُوَها إِال� َخائِِفzَ أ

َ
َن لَُهْم أ َ̈ ْوôََِك َما 

ُ
ن يَْدُخلُوَها إِال� َخائِِفzَ أ

َ
َن لَُهْم أ َ̈ ْوôََِك َما 

ُ
ن يَْدُخلُوَها إِال� َخائِِفzَ أ

َ
َن لَُهْم أ َ̈ ْوôََِك َما 

ُ
أنه أنه أنه أنه     }}}}أ
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ألنه s فfة من الزمن ما ¨ن úم سلطة V،  V ا�سجد ا¶رام وV سائر ا�ساجدV ا�سجد ا¶رام وV سائر ا�ساجدV ا�سجد ا¶رام وV سائر ا�ساجدV ا�سجد ا¶رام وV سائر ا�ساجد    سيظهرهم وين½هم وتكون úم الغلبةسيظهرهم وين½هم وتكون úم الغلبةسيظهرهم وين½هم وتكون úم الغلبةسيظهرهم وين½هم وتكون úم الغلبة
وأنه سيذل ا�(~ú zم ح� ال يدخل ا�سجد ا¶رام  ،ا�امنة من اúجرةا�امنة من اúجرةا�امنة من اúجرةا�امنة من اúجرةح� فتحت s عهد رسول اهللا s السنة  ،مكة

وأوV رسوT أن ال يبè *زيرة  ،اهللا هذا الوعد وقد أ&ز ،أو يقتل إن لم يسلم ،أحد منهم إال خائفا nاف أن يؤخذ فيعاقب
ت(يفا >يوت اهللا و«عالء لشأنها  وما ذلك إال ثم يقول بعضهمثم يقول بعضهمثم يقول بعضهمثم يقول بعضهم ،وأن æ´ اØهود وا\صارى منها إ� غ1 ذلك ،العرب دينان

إِن�ا إِن�ا إِن�ا إِن�ا     {{{{ وهو القائل وهذا وعد اهللا ،وفيها بيان أن أمر اهللا 'لب وأن اåين سينت( ،وطمأنة ،وهذه اآلية فيها ب(ى ،وقدرها
ْشَهادُ 

َ
ْغيَا َويَْوَم َفُقوُم اْأل ¥åَيَاةِ ا

ْ
يَن آََمنُوا sِ ا¶ ِ

�uْشَهادُ َ\َنُْ½ُ رُُسلَنَا َوا
َ
ْغيَا َويَْوَم َفُقوُم اْأل ¥åَيَاةِ ا

ْ
يَن آََمنُوا sِ ا¶ ِ

�uْشَهادُ َ\َنُْ½ُ رُُسلَنَا َوا
َ
ْغيَا َويَْوَم َفُقوُم اْأل ¥åَيَاةِ ا

ْ
يَن آََمنُوا sِ ا¶ ِ

�uْشَهادُ َ\َنُْ½ُ رُُسلَنَا َوا
َ
ْغيَا َويَْوَم َفُقوُم اْأل ¥åَيَاةِ ا

ْ
يَن آََمنُوا sِ ا¶ ِ

�uَنُْ½ُ رُُسلَنَا َوا\َ    {{{{. 
ْغيَا ِخْزٌي َولَُهْم sِ اآلِخَرةِ َعذَ {{{{: : : : قوT تعا� ¥åا sِ لَُهْم zَن يَْدُخلُوَها إِال� َخائِِف

َ
َن لَُهْم أ َ̈ ْوôََِك َما 

ُ
ْغيَا ِخْزٌي َولَُهْم sِ اآلِخَرةِ َعذَ أ ¥åا sِ لَُهْم zَن يَْدُخلُوَها إِال� َخائِِف

َ
َن لَُهْم أ َ̈ ْوôََِك َما 

ُ
ْغيَا ِخْزٌي َولَُهْم sِ اآلِخَرةِ َعذَ أ ¥åا sِ لَُهْم zَن يَْدُخلُوَها إِال� َخائِِف

َ
َن لَُهْم أ َ̈ ْوôََِك َما 

ُ
ْغيَا ِخْزٌي َولَُهْم sِ اآلِخَرةِ َعذَ أ ¥åا sِ لَُهْم zَن يَْدُخلُوَها إِال� َخائِِف

َ
َن لَُهْم أ َ̈ ْوôََِك َما 

ُ
أخÈ اهللا جل وعال  }}}}اٌب َعِظيمٌ اٌب َعِظيمٌ اٌب َعِظيمٌ اٌب َعِظيمٌ أ

  ::::بأمرينبأمرينبأمرينبأمرينَووُعدوا َووُعدوا َووُعدوا َووُعدوا بأمرين هنا s حق هؤالء اuين خربوا مساجد اهللا ومنعوا أن يذكر فيها اسمه 
    ....أن úم s اآلخرة عذاب عظيمأن úم s اآلخرة عذاب عظيمأن úم s اآلخرة عذاب عظيمأن úم s اآلخرة عذاب عظيم: : : : واألمر ا�اÆواألمر ا�اÆواألمر ا�اÆواألمر ا�اÆ، ، ، ، أن úم s اåنيا خزيأن úم s اåنيا خزيأن úم s اåنيا خزيأن úم s اåنيا خزي: : : : األمر األولاألمر األولاألمر األولاألمر األول

فكما أنهم صدوا رسول اهللا وأصحابه عن ا�سجد  ،عملألن اùزاء من جنس ال ،فلهم s اåنيا خزي ::::أما األمر األولأما األمر األولأما األمر األولأما األمر األول     -
و~ما أجلوهم من مكة أيضا وأهانوهم وحصل úم من  ،ولم يمكنوا من دخول مكة بعد ذلك ،دوا عنه هم أيضاا¶رام ُص 

قاموا وأ ودخلها رسول اهللا وأصحابهودخلها رسول اهللا وأصحابهودخلها رسول اهللا وأصحابهودخلها رسول اهللا وأصحابهأيضا حصل úؤالء ا�(~z من اuلة والصغار ، ا�شقة وا�عب وبذلوا رë اهللا عنهم
فإن هؤالء اuين  ،ولو حصل مثل هذا s وقتنا ا¶اG، وهذا نوع من اmزي اuي ¶قهم ،فيها وأعليت فيها *مة ا�وحيد

  ،يمنعون ا\اس ويصدونهم عن ذكر اهللا ويسعون s خراب بيوت اهللا úم خزي وúم ذلةقد 
لكن بال شك هذا يتضمن وعيدا  ،حواT وصوره متنوعةأمره نافذ وأ ،هذا أمر اهللا X s زمان وX Î مÇن كيف تكونكيف تكونكيف تكونكيف تكون؟؟؟؟

 .ال© ^ خ1 ا>الد وخ1 ا�واقع كما أخÈ ا\ð ص´ اهللا عليه وسلم ،وتهديدا �ن تسول T نفسه أن Ýرؤ V بيوت اهللا
-         Æواألمر ا�اÆواألمر ا�اÆواألمر ا�اÆما انتهكوا من حرمة ا>ي: واألمر ا�ا V اآلخرة عذاب عظيم وهذا هو الوعيد اآلخر s مú سواء  ،ت وامتهنوهأيضا

¨ن هذا s ا�سجد ا¶رام من نصب األصنام حوT ود?ء غ1 اهللا عنده والطواف به عريانا وغ1 ذلك من األفاعيل ال© 
Tن ، يكرهها اهللا ورسوýإن ¨ن يعرف أحدا من ا¶مص  امرأةولكن إذا جاء رجل أو  ،يطوفون ا¶مص أهل مكة الا¶مص أهل مكة الا¶مص أهل مكة الا¶مص أهل مكة الو

نسأل  ،السفول وهذا بال شك s 'ية اùهل و ،ذا لم يعرف أحدا فإنه يطوف با>يت عريانالكن إ ،أعطاه ثوبا T فطاف به
 .اهللا العافية وا¶مد هللا V نعمة اإلسالم ونعمة اإليمان

 ختاما ثبت عن نبينا ص´ اهللا عليه وسلم أنه ¨ن يدعوا اهللا جل وعال بد?ء عظيم Eتم به هذه ا¶لقة رواه اإلمام أÑد
اñ أحسن ?قبتنا s األمور *ها وأجرنا من خزي اåنيا اñ أحسن ?قبتنا s األمور *ها وأجرنا من خزي اåنيا اñ أحسن ?قبتنا s األمور *ها وأجرنا من خزي اåنيا اñ أحسن ?قبتنا s األمور *ها وأجرنا من خزي اåنيا (بن أرطاة قال ¨ن رسول اهللا ص´ اهللا عليه وسلم يدعوا  عن ب�

وخ1 اå?ء كما قال  ،وقد رواه اإلمام أÑد s مسنده ،وهذا حديث حسن كما قال عنه ا¶افظ ابن كث1 )وعذاب اآلخرةوعذاب اآلخرةوعذاب اآلخرةوعذاب اآلخرة
وال علم ºا إال  ،ما علم خ1ا إال دل أمته عليه ،اuي أو. جوامع ال�م ،رسوTالعلماء ما جاء s كتاب اهللا وما ثبت عن 

  .، ص´ اهللا عليه وسلمحذرها منه

 ))))--------((((    ا¶لقة ا¶لقة ا¶لقة ا¶لقة 
  من سورة ا>قرةمن سورة ا>قرةمن سورة ا>قرةمن سورة ا>قرة) ) ) )     PQ-PQ-PQ-PQ-و و و و     §--§--§--§--    ((((    موضوعها تفس1 اآليتz رقمموضوعها تفس1 اآليتz رقمموضوعها تفس1 اآليتz رقمموضوعها تفس1 اآليتz رقم

ْفنََما تَُول¥ {{{{يقول ا>اري تبارك وتعا� 
َ
ُق َوالَْمْغرُِب فَأ �ِ الَمْ(ِ ْفنََما تَُول¥ َوِهللا
َ
ُق َوالَْمْغرُِب فَأ �ِ الَمْ(ِ ْفنََما تَُول¥ َوِهللا
َ
ُق َوالَْمْغرُِب فَأ �ِ الَمْ(ِ ْفنََما تَُول¥ َوِهللا
َ
ُق َوالَْمْغرُِب فَأ �ِ الَمْ(ِ �ِ {{{{قوT تعا�  §--§--§--§--}}}}وا َفثَم� وَْجُه اهللا�ِ إِن� اهللا�َ َواِسٌع َعِليٌم وا َفثَم� وَْجُه اهللا�ِ إِن� اهللا�َ َواِسٌع َعِليٌم وا َفثَم� وَْجُه اهللا�ِ إِن� اهللا�َ َواِسٌع َعِليٌم وا َفثَم� وَْجُه اهللا�ِ إِن� اهللا�َ َواِسٌع َعِليٌم َوِهللا �ِ َوِهللا �ِ َوِهللا �ِ َوِهللا َوِهللا

ُق َوالَْمْغرُِب  ُق َوالَْمْغرُِب الَمْ(ِ ُق َوالَْمْغرُِب الَمْ(ِ ُق َوالَْمْغرُِب الَمْ(ِ مثل بيت اهللا  ،،،،واإلضافة إØه واإلضافة إØه واإلضافة إØه واإلضافة إØه تتتت(يفا(يفا(يفا(يفاوخصهما باuكر  ،أي هما ملك T وما بينهما من اùهات وا�خلوقات}}}}الَمْ(ِ
العلماء من ا�ف�ين وغ1هم s ا�ع¹ اuي من أجله نزلت هذه العلماء من ا�ف�ين وغ1هم s ا�ع¹ اuي من أجله نزلت هذه العلماء من ا�ف�ين وغ1هم s ا�ع¹ اuي من أجله نزلت هذه العلماء من ا�ف�ين وغ1هم s ا�ع¹ اuي من أجله نزلت هذه وقد اختلف وقد اختلف وقد اختلف وقد اختلف  ،هارَ كْ وألن سبب اآلية اقتW ذِ  ،وàو ذلك



            ))))))))  أولأولأولأولأولأولأولأولمستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى ( ( ( ( ( ( ( (                                                                                                                                         ))))))))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((((((((                                                                                                                                                              مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1                            

- P§ - 

 

 : : : : اآلية V أقوالاآلية V أقوالاآلية V أقوالاآلية V أقوال
الكعبة فيه الكعبة فيه الكعبة فيه الكعبة فيه تتتتسلية للنð ص´ اهللا عليه وسلم وألصحابه اuين أخرجوا سلية للنð ص´ اهللا عليه وسلم وألصحابه اuين أخرجوا سلية للنð ص´ اهللا عليه وسلم وألصحابه اuين أخرجوا سلية للنð ص´ اهللا عليه وسلم وألصحابه اuين أخرجوا     أن Ôويل القبلة من بيت ا�قدس إ�أن Ôويل القبلة من بيت ا�قدس إ�أن Ôويل القبلة من بيت ا�قدس إ�أن Ôويل القبلة من بيت ا�قدس إ� ::::القول األولالقول األولالقول األولالقول األول •

فلما قدم ا�دينة  ،�قدس والكعبة بz يديه، وقد ¨ن رسول اهللا يص÷ بمكة إø بيت امن مكة وفارقوا مسجدهم ومصالهممن مكة وفارقوا مسجدهم ومصالهممن مكة وفارقوا مسجدهم ومصالهممن مكة وفارقوا مسجدهم ومصالهم
ُق {{{{يقول تعا�  ذاالكعبة، وú ثم �فه اهللا إ� ،وجه إø بيت ا�قدس ستة ع( شهراً أو سبعة ع( شهراً  �ِ الَمْ(ِ ُق َوِهللا �ِ الَمْ(ِ ُق َوِهللا �ِ الَمْ(ِ ُق َوِهللا �ِ الَمْ(ِ َوِهللا

ْفنََما تَُول¥وا َفثَم� وَْجُه اهللا�ِ 
َ
ْفنََما تَُول¥وا َفثَم� وَْجُه اهللا�ِ َوالَْمْغرُِب فَأ
َ
ْفنََما تَُول¥وا َفثَم� وَْجُه اهللا�ِ َوالَْمْغرُِب فَأ
َ
ْفنََما تَُول¥وا َفثَم� وَْجُه اهللا�ِ َوالَْمْغرُِب فَأ
َ
وقد روى أبو  ،بلة ال© وجهك اهللا úا بعد ذلكيعÜ سواء V القبلة القديمة أو V الق }}}}َوالَْمْغرُِب فَأ

أول ما نسخ \ا من القرآن فيما ذكر أول ما نسخ \ا من القرآن فيما ذكر أول ما نسخ \ا من القرآن فيما ذكر أول ما نسخ \ا من القرآن فيما ذكر ((((عبيد القاسم ابن سالم s كتاب ا\اسخ وا�نسوخ عن ابن عباس رë اهللا عنهما قال 
ْفنََما تَُول¥وا َفثَم� وَجْ {{{{قال تعا�  واهللا أعلم شأن القبلةواهللا أعلم شأن القبلةواهللا أعلم شأن القبلةواهللا أعلم شأن القبلة

َ
ُق َوالَْمْغرُِب فَأ �ِ الَمْ(ِ ْفنََما تَُول¥وا َفثَم� وَجْ َوِهللا
َ
ُق َوالَْمْغرُِب فَأ �ِ الَمْ(ِ ْفنََما تَُول¥وا َفثَم� وَجْ َوِهللا
َ
ُق َوالَْمْغرُِب فَأ �ِ الَمْ(ِ ْفنََما تَُول¥وا َفثَم� وَجْ َوِهللا
َ
ُق َوالَْمْغرُِب فَأ �ِ الَمْ(ِ فاستقبل رسول اهللا ص´ اهللا عليه وسلم  }}}}ُه اهللا�ِ ُه اهللا�ِ ُه اهللا�ِ ُه اهللا�ِ َوِهللا

فََول� وَْجَهَك َشْطَر الَمْسِجِد ا¶ََراِم فََول� وَْجَهَك َشْطَر الَمْسِجِد ا¶ََراِم فََول� وَْجَهَك َشْطَر الَمْسِجِد ا¶ََراِم فََول� وَْجَهَك َشْطَر الَمْسِجِد ا¶ََراِم {{{{ثم �فه إø بيته العتيق ونسخها فقال  ،فص´ àو بيت ا�قدس وترك ا>يت العتيق
  .انتí Gمه رë اهللا عنه}}}}وََحيُْث َما ُكنتُْم فََول¥وا وُُجوَهُكْم َشْطَرهُ وََحيُْث َما ُكنتُْم فََول¥وا وُُجوَهُكْم َشْطَرهُ وََحيُْث َما ُكنتُْم فََول¥وا وُُجوَهُكْم َشْطَرهُ وََحيُْث َما ُكنتُْم فََول¥وا وُُجوَهُكْم َشْطَرهُ 

ْفنََما تَُول¥وا َفثَم� وَْجُه اهللا�ِ {{{{تباك وتعا� قوT و
َ
ْفنََما تَُول¥وا َفثَم� وَْجُه اهللا�ِ فَأ
َ
ْفنََما تَُول¥وا َفثَم� وَْجُه اهللا�ِ فَأ
َ
ْفنََما تَُول¥وا َفثَم� وَْجُه اهللا�ِ فَأ
َ
حيثما  �اهد�اهد�اهد�اهد    وقال ،أينما توجهت ºقا أو غربا ،أي قبلة اهللا ::::يقول ابن عباسيقول ابن عباسيقول ابن عباسيقول ابن عباس }}}}فَأ

 .الكعبة ،كنتم فلكم قبلة تستقبلونها
• Æالقول ا�اÆالقول ا�اÆالقول ا�اÆه اهللا- ابن جريرابن جريرابن جريرابن جريرقال  ::::القول ا�اÑوجه إ� الكعبةأنزل اهللا هذه اآلية قبل أن يفرأنزل اهللا هذه اآلية قبل أن يفرأنزل اهللا هذه اآلية قبل أن يفرأنزل اهللا هذه اآلية قبل أن يفرضضضض        تعا� قال آخرون بل -ر�وجه إ� الكعبةا�وجه إ� الكعبةا�وجه إ� الكعبةا�و«نما و«نما و«نما و«نما     ،،،،ا

 ُØ اúأنز ُØ اúأنز ُØ اúأنز ُØ اúوجه بوجوههم للصالة حيث شاأنز�م اú وجه بوجوههم للصالة حيث شاعلم نبيه ص´ اهللا عليه وسلم وأصحابه أن�م اú وجه بوجوههم للصالة حيث شاعلم نبيه ص´ اهللا عليه وسلم وأصحابه أن�م اú وجه بوجوههم للصالة حيث شاعلم نبيه ص´ اهللا عليه وسلم وأصحابه أن�م اú ا�(ق وا�غربؤؤؤؤعلم نبيه ص´ اهللا عليه وسلم وأصحابه أن Õا�(ق وا�غربوا من نوا Õا�(ق وا�غربوا من نوا Õا�(ق وا�غربوا من نوا Õوا من نوا،،،،    
ألن T تعا� ا�شارق  ،وجوه وتلك ا\احيةالناحية إال ¨ن جل ثناؤه s ذلك  ألنهم ال يوجهون وجوههم وجها من ذلك وال

 .قالوا ثم نسخ ذلك بالفرض اuي فرض عليهم إ� ا�سجد ا¶رام ،وا�غارب
يص÷ ا�تطوع حيث توجه من يص÷ ا�تطوع حيث توجه من يص÷ ا�تطوع حيث توجه من يص÷ ا�تطوع حيث توجه من     قال آخرون بل نزلت هذه اآلية V رسول اهللا إذن من اهللا جل وعال أنقال آخرون بل نزلت هذه اآلية V رسول اهللا إذن من اهللا جل وعال أنقال آخرون بل نزلت هذه اآلية V رسول اهللا إذن من اهللا جل وعال أنقال آخرون بل نزلت هذه اآلية V رسول اهللا إذن من اهللا جل وعال أن ::::القول ا�الثالقول ا�الثالقول ا�الثالقول ا�الث •

ُق {{{{أي أن هذه اآلية  ،وÎ حال ا�سايفة وشدة اmوف ،s مس1ه s سفره ºق أو غربºق أو غربºق أو غربºق أو غرب �ِ الَمْ(ِ ُق َوِهللا �ِ الَمْ(ِ ُق َوِهللا �ِ الَمْ(ِ ُق َوِهللا �ِ الَمْ(ِ s حق صالة s حق صالة s حق صالة s حق صالة  }}}}َوالَْمْغرُِب َوالَْمْغرُِب َوالَْمْغرُِب َوالَْمْغرُِب     َوِهللا
ْو ُرْكبَاناً {{{{وأيضا يدخل s هذا s حالة ا¶رب الشديدة  ،يص÷ حيث شاء إذا ¨ن مسافراً ، ا�طوعا�طوعا�طوعا�طوع

َ
ْو ُرْكبَاناً فَإِْن ِخْفتُْم فَرَِجاًال أ
َ
ْو ُرْكبَاناً فَإِْن ِخْفتُْم فَرَِجاًال أ
َ
ْو ُرْكبَاناً فَإِْن ِخْفتُْم فَرَِجاًال أ
َ
s } } } } فَإِْن ِخْفتُْم فَرَِجاًال أ

بما رواه واستدل أصحاب هذا القول  ،فال يلزم ا�ص÷ s استقبال القبلة بل يص÷ حيث شاء ،حال ا�سايفة واشتداد ا¶رب
يص÷ ا\افلة إذا ¨ن مسافرا حيث  ،أي أن هذا s ا\افلة وÎ السفر ،ابن عمر أنه ¨ن يص÷ حيث توجهت به راحلته

ْفنََما تَُول¥وا َفثَم� وَْجُه اهللا�ِ {َ{َ{َ{َ ويذكر أن رسول اهللا ¨ن يفعل ذلك ويتأول هذه اآلية ،توجهت به راحلته
َ
ْفنََما تَُول¥وا َفثَم� وَْجُه اهللا�ِ أ
َ
ْفنََما تَُول¥وا َفثَم� وَْجُه اهللا�ِ أ
َ
ْفنََما تَُول¥وا َفثَم� وَْجُه اهللا�ِ أ
َ
 ،رواه ا>خاري ومسلم }}}}أ

خوف أشد من خوف أشد من خوف أشد من خوف أشد من ¨ن ¨ن ¨ن ¨ن فإن فإن فإن فإن     ::::حديث نافع عن ابن عمر أنه ¨ن إذا سئل عن صالة اmوف وصفها ثم قالحديث نافع عن ابن عمر أنه ¨ن إذا سئل عن صالة اmوف وصفها ثم قالحديث نافع عن ابن عمر أنه ¨ن إذا سئل عن صالة اmوف وصفها ثم قالحديث نافع عن ابن عمر أنه ¨ن إذا سئل عن صالة اmوف وصفها ثم قالا>خاري من وÎ صحيح 
قال نافع وال أرى ابن عمر ذكر ذلك إال عن قال نافع وال أرى ابن عمر ذكر ذلك إال عن قال نافع وال أرى ابن عمر ذكر ذلك إال عن قال نافع وال أرى ابن عمر ذكر ذلك إال عن ، ، ، ، وا رجاال قياما V أقدامهم ور~بانا مستقب÷ القبلة وغ1 مستقبليهاوا رجاال قياما V أقدامهم ور~بانا مستقب÷ القبلة وغ1 مستقبليهاوا رجاال قياما V أقدامهم ور~بانا مستقب÷ القبلة وغ1 مستقبليهاوا رجاال قياما V أقدامهم ور~بانا مستقب÷ القبلة وغ1 مستقبليهال� ل� ل� ل� ذلك َص ذلك َص ذلك َص ذلك َص 

     ....ا\ð ص´ اهللا عليه وسلما\ð ص´ اهللا عليه وسلما\ð ص´ اهللا عليه وسلما\ð ص´ اهللا عليه وسلم
�ِ { َ{ َ{ َ{ َإذن هذه اآلية  �ِ ِهللا �ِ ِهللا �ِ ِهللا ُق َوالَْمْغرُِب ِهللا ُق َوالَْمْغرُِب  الَمْ(ِ ُق َوالَْمْغرُِب  الَمْ(ِ ُق َوالَْمْغرُِب  الَمْ(ِ �مولة V هذا القول أما s صالة ا\افلة إذا ¨ن مسافرا يص÷ حيث توجهت به  }}}} الَمْ(ِ

 ، يص÷عندما ال يستطيع ا�سلمون إقامة صالة اmوف بل X يص÷ وحده ،أو s حال اشتداد اmوف s حال ا�عر~ة ،راحلته
  .حيث توجه

ناس خرجوا s الصحراء وال يعرفون أين القبلة ناس خرجوا s الصحراء وال يعرفون أين القبلة ناس خرجوا s الصحراء وال يعرفون أين القبلة ناس خرجوا s الصحراء وال يعرفون أين القبلة ،،،،هذه اآلية s قوم عميت عليهم القبلة هذه اآلية s قوم عميت عليهم القبلة هذه اآلية s قوم عميت عليهم القبلة هذه اآلية s قوم عميت عليهم القبلة     قال آخرون نزلتقال آخرون نزلتقال آخرون نزلتقال آخرون نزلت :القول الرابعالقول الرابعالقول الرابعالقول الرابع •
ø ا�شارق وا�غارب فأين وØتم ø ا�شارق وا�غارب فأين وØتم ø ا�شارق وا�غارب فأين وØتم ø ا�شارق وا�غارب فأين وØتم : : : : فصلوا V أàاء âتلفة فقال اهللا تعا�فصلوا V أàاء âتلفة فقال اهللا تعا�فصلوا V أàاء âتلفة فقال اهللا تعا�فصلوا V أàاء âتلفة فقال اهللا تعا�    ،،،،يعÜ وجهتهايعÜ وجهتهايعÜ وجهتهايعÜ وجهتها،،،،فلم يعرفوا شطرها فلم يعرفوا شطرها فلم يعرفوا شطرها فلم يعرفوا شطرها     ،،،،ُقّميت عليهمُقّميت عليهمُقّميت عليهمُقّميت عليهم

رواه عبد اهللا بن ?مر بن ربيعة عن أبيه قال  واستدلوا بما ،،،،و«ن صالتكم ماضيةو«ن صالتكم ماضيةو«ن صالتكم ماضيةو«ن صالتكم ماضية    ،،،،وجوهكم فهناك وجõ وهو قبلتكموجوهكم فهناك وجõ وهو قبلتكموجوهكم فهناك وجõ وهو قبلتكموجوهكم فهناك وجõ وهو قبلتكم
أن ، فجعل الرجل يأخذ األحجار فيعمل مسجداً يص÷ فيه فلما ،فß\ا مßالً  ،كنا مع رسول اهللا Ø sلة سوداء مظلمة



            ))))))))  أولأولأولأولأولأولأولأولمستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى ( ( ( ( ( ( ( (                                                                                                                                         ))))))))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((((((((                                                                                                                                                              مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1                            
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�ِ {{{{ تعا� فأنزل اهللا ،إ� غ1 القبلة Øلتنا هذه فقلنا يا رسول اهللا لقد صلينا ،أصبحنا إذا àن قد صلينا إ� غ1 القبلة �ِ َوِهللا �ِ َوِهللا �ِ َوِهللا َوِهللا
ْفنََما تَُول¥وا َفثَم� وَْجُه اهللا�ِ 

َ
ُق َوالَْمْغرُِب فَأ ْفنََما تَُول¥وا َفثَم� وَْجُه اهللا�ِ الَمْ(ِ
َ
ُق َوالَْمْغرُِب فَأ ْفنََما تَُول¥وا َفثَم� وَْجُه اهللا�ِ الَمْ(ِ
َ
ُق َوالَْمْغرُِب فَأ ْفنََما تَُول¥وا َفثَم� وَْجُه اهللا�ِ الَمْ(ِ
َ
ُق َوالَْمْغرُِب فَأ   .رواه الfمذي وابن ماجة }}}}    الَمْ(ِ

أو Ø sل ولم يعرف ا�وجه إ�  ،لو أن إنسانا اجتهد s صحراء ولم يعرف ا�وجه إ� القبلة، وا¶قيقة أن هذا قول صحيح
وÚتمل " :، قال ا¶افظ ابن جرير رÑه اهللاوهللا ا¶مد فصالته صحيحةفصالته صحيحةفصالته صحيحةفصالته صحيحةأنه ص´ إ� غ1 القبلة  وص´ و�ا أصبح تبz ،القبلة

 ø د?ئكم s ْستَِجْب لَُكمْ {، قال �اهد �ا نزلت "ستجيب لكم د?ئكمأفأينما تولوا وجوهكم
َ
ْستَِجْب لَُكمْ ِ أ
َ
ْستَِجْب لَُكمْ ِ أ
َ
ْستَِجْب لَُكمْ ِ أ
َ
قالوا إ� أين؟ } } } } اْدُعواْدُعواْدُعواْدُعوSِSSS أ

ْفنََما تَُول¥وا َفثَم� وَْجُه اهللا�ِ {{{{فßلت 
َ
ْفنََما تَُول¥وا َفثَم� وَْجُه اهللا�ِ فَأ
َ
ْفنََما تَُول¥وا َفثَم� وَْجُه اهللا�ِ فَأ
َ
ْفنََما تَُول¥وا َفثَم� وَْجُه اهللا�ِ فَأ
َ
ºقا  ،فهذا أيضا قول صحيح أن اآلية Ôمل V اå?ء أن اإلنسان يدعوا ربه حيث أراد} } } } فَأ

هذا  ،ولكن بال شك العلماء رÑهم اهللا ذكروا من آداب اå?ء أن يستقبل اåا
 القبلة ،غربا شماال جنوبا إø أي جهة
ْفنََما تُ {{{{به هذا ليس صحيح ن لكن كون ا\اس يلزمو ،أدب ومستحب

َ
ْفنََما تُ فَأ
َ
ْفنََما تُ فَأ
َ
ْفنََما تُ فَأ
َ
وا¶قيقة أن اآلية ظاهرها s  ،}}}}َول¥وا َفثَم� وَْجُه اهللا�ِ َول¥وا َفثَم� وَْجُه اهللا�ِ َول¥وا َفثَم� وَْجُه اهللا�ِ َول¥وا َفثَم� وَْجُه اهللا�ِ فَأ

الصحيح أن من آداب ولكنها تعتÈ دØال �ن يقول أن من آداب اå?ء ا�وجه إø القبلة وهذا هو  الصالة وليست s اå?ء
  .القبلة اå?ء ا�وجه إ�

َوَما بُِكْم ِمْن َوَما بُِكْم ِمْن َوَما بُِكْم ِمْن َوَما بُِكْم ِمْن     {{{{وهو القائل سبحانه  ،،،،بالكفاية واùود واإلفضالبالكفاية واùود واإلفضالبالكفاية واùود واإلفضالبالكفاية واùود واإلفضالع خلقه *هم أي يس }}}}إِن� اهللا�َ َواِسٌع َعِليمٌ إِن� اهللا�َ َواِسٌع َعِليمٌ إِن� اهللا�َ َواِسٌع َعِليمٌ إِن� اهللا�َ َواِسٌع َعِليمٌ {{{{قوT تبارك وتعا� 
وا نِْعَمَة اهللا�ِ َال Ôُُْصوَها    {{{{وقوT تعا�  }}}}    نِْعَمٍة فَِمَن اهللا�ِ نِْعَمٍة فَِمَن اهللا�ِ نِْعَمٍة فَِمَن اهللا�ِ نِْعَمٍة فَِمَن اهللا�ِ  وا نِْعَمَة اهللا�ِ َال Ôُُْصوَهاَو«ِْن َيُعد¥ وا نِْعَمَة اهللا�ِ َال Ôُُْصوَهاَو«ِْن َيُعد¥ وا نِْعَمَة اهللا�ِ َال Ôُُْصوَهاَو«ِْن َيُعد¥  ....}}}}    َو«ِْن َيُعد¥

يعزب عن علمه مثقال ذره بل هو  ما يغيب عنه منها �ء وال أي عليم بأعماúمأي عليم بأعماúمأي عليم بأعماúمأي عليم بأعماúمعليم  }}}}إِن� اهللا�َ َواِسٌع َعِليمٌ إِن� اهللا�َ َواِسٌع َعِليمٌ إِن� اهللا�َ َواِسٌع َعِليمٌ إِن� اهللا�َ َواِسٌع َعِليمٌ {قوT تعا�
 .*ميعها عليم

 : من سورة ا>قرةمن سورة ا>قرةمن سورة ا>قرةمن سورة ا>قرة) ) ) )     PQ-PQ-PQ-PQ-((((اآلية اآلية اآلية اآلية 
ُق َوالْمَ {{{{يقول جل وعال  �ِ الَمْ(ِ نُوا َعلَيَْها قُل هللا� َ̈ َفَهاُء ِمَن ا\�اِس َما َوال�ُهْم َعن قِبْلَِتِهُم الَِ©  ُق َوالْمَ َسيَُقوُل الس¥ �ِ الَمْ(ِ نُوا َعلَيَْها قُل هللا� َ̈ َفَهاُء ِمَن ا\�اِس َما َوال�ُهْم َعن قِبْلَِتِهُم الَِ©  ُق َوالْمَ َسيَُقوُل الس¥ �ِ الَمْ(ِ نُوا َعلَيَْها قُل هللا� َ̈ َفَهاُء ِمَن ا\�اِس َما َوال�ُهْم َعن قِبْلَِتِهُم الَِ©  ُق َوالْمَ َسيَُقوُل الس¥ �ِ الَمْ(ِ نُوا َعلَيَْها قُل هللا� َ̈ َفَهاُء ِمَن ا\�اِس َما َوال�ُهْم َعن قِبْلَِتِهُم الَِ©  ْغرُِب َفْهِدي َمن يََشاُء ْغرُِب َفْهِدي َمن يََشاُء ْغرُِب َفْهِدي َمن يََشاُء ْغرُِب َفْهِدي َمن يََشاُء َسيَُقوُل الس¥

اٍط م¥  اٍط م¥ إَِ� ِ�َ اٍط م¥ إَِ� ِ�َ اٍط م¥ إَِ� ِ�َ  .}}}}ْستَِقيمٍ ْستَِقيمٍ ْستَِقيمٍ ْستَِقيمٍ إَِ� ِ�َ
فأخÈهم أن رسول اهللا ص´  ،بينما ا\اس بقباء s صالة الصبح إذ جاءهم آت(روى األئمة واللفظ �الك عن ابن عمر قال 

نزل عليه قرآن
ُ
مر أن يستقبل الكعبة فاستقبِ  ،اهللا عليه وسلم أ

ُ
) وýنت وجوههم إ� الشام فاستداروا V الكعبة ،لوهاوقد أ

  .قيل s صالة الظهر وقيل أنها صالة الع½ وسيأú Ûذا بيان ،إ� الشام فاستداروا إ� الكعبة يعÜ ¨نوا وجوههم
 : سبب نزول اآليةسبب نزول اآليةسبب نزول اآليةسبب نزول اآلية    ◄

ا�قدس ستة ع( شهراً أو سبعة ا�قدس ستة ع( شهراً أو سبعة ا�قدس ستة ع( شهراً أو سبعة ا�قدس ستة ع( شهراً أو سبعة أن ا\ð ص´ اهللا عليه وسلم ص´ إø بيت (ما رواه ا>خاري عن الÈاء رë اهللا عنه 
وص´  صالة الع½صالة الع½صالة الع½صالة الع½وأنه ص´ اهللا عليه وسلم ص´ أول  ،"يعÜ الكعبةيعÜ الكعبةيعÜ الكعبةيعÜ الكعبة" ا>يتعجبه أن تكون قبلته إøيوýن  ،،،،ع( شهراع( شهراع( شهراع( شهرا

وهو ما يسó اآلن وهو ما يسó اآلن وهو ما يسó اآلن وهو ما يسó اآلن فخرج رجل �ا ¨ن ص´ مع ا\ð فمر V أهل ا�سجد  ،وهذا دØل أن الصالة صالة الع½، ،معه قوم
لم قبل مكة فداروا كما هم قبل أشهد باهللا لقد صليت مع ا\ð ص´ اهللا عليه وس: وهم راكعون فقال  مسجد القبلتzمسجد القبلتzمسجد القبلتzمسجد القبلتzبببب

،يعÜ فيه ناس قتلوا  ،لم ندِر ما نقول فيهم ،وýن اuي مات V القبلة قبل أن Ôول قبل ا>يت رجال قتلوا ،ا>يت
    {{{{نقول فيهم فأنزل قول اهللا عز وجل  ندري ما ماذا يقول الÈاء رë اهللا عنه، ال قبلة،استشهدوا أو ماتوا قبل أن Ôول ال

َن اهللا�ُ Øُِِضيَع إِيَمانَُكمْ     َوَماَوَماَوَماَوَما َن اهللا�ُ Øُِِضيَع إِيَمانَُكمْ َ̈ َن اهللا�ُ Øُِِضيَع إِيَمانَُكمْ َ̈ َن اهللا�ُ Øُِِضيَع إِيَمانَُكمْ َ̈ s هذه الرواية أنها صالة الع½ وÎ  ،كما سيأÛ إن شاء اهللا، الصالة:وا�قصود باإليمان هنا  }}}}    َ̈
ولكن ولكن ولكن ولكن  ،جاء هذا عند اإلمام مالك رÑه اهللا وروي أيضا أنها صالة الظهر واهللا أعلم ،رواية أخرى أنها صالة الصبح

 .رجحه كث1 من ا�ف�ين أنها صالة الع½كما  األرجح واهللا أعلماألرجح واهللا أعلماألرجح واهللا أعلماألرجح واهللا أعلم
َفَهاُء ِمَن ا\�اِس     {{{{قوT تعا�  َفَهاُء ِمَن ا\�اِس َسيَُقوُل الس¥ َفَهاُء ِمَن ا\�اِس َسيَُقوُل الس¥ َفَهاُء ِمَن ا\�اِس َسيَُقوُل الس¥ من قوúم ثوٌب سفيه إذا ¨ن خفيف  ،خفيف العقلخفيف العقلخفيف العقلخفيف العقل::::ïع سفيه وهو  السفهاءالسفهاءالسفهاءالسفهاء }}}}    َسيَُقوُل الس¥
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ات الكذاب ا�تعمد خالف ما :وقال ا�ؤرجوقال ا�ؤرجوقال ا�ؤرجوقال ا�ؤرج    ،،،،النسج  :هنا بالسفهاءبالسفهاءبالسفهاءبالسفهاءوا�راد وا�راد وا�راد وا�راد  ،الظلوم اùهول: وقال قطربوقال قطربوقال قطربوقال قطرب ،يعلم السفيه ا>ه�
 كفار قريكفار قريكفار قريكفار قريشششش �ا أنكروا Ôويل القبلة �ا أنكروا Ôويل القبلة �ا أنكروا Ôويل القبلة �ا أنكروا Ôويل القبلة وقال الزجاجوقال الزجاجوقال الزجاجوقال الزجاج ،،،،ا�نافقونا�نافقونا�نافقونا�نافقون :وقيل أن ا�راد بالسفهاء ،اuين قالوا با�دينة ما قالوا    ،،،،اØهوداØهوداØهوداØهود

 وقال ا�نافقون ما، وقالت اØهود قد ا�بس عليه أمره و1Ô ،وعن قريب يرجع إ� دينكم ،قالوا قد اشتاق �مد إ� موåه
سيأí Ûم لك يا �مد ص´ اهللا  ،اهللا جل وعال أخÈ أنه سيقول السفهاء من ا\اس ،قبلتهم واستهزءوا با�سلمz والهم عن

سواء قلنا هم كفار قريش فقد قالوا إن �مدا قد اشتاق إø بته مكة و^ ، عليه وسلم وألصحابك من هؤالء السفهاء
وهناك قول آخر من قال أنهم اØهود قالوا ا�بس عليه دينه  ،رجع إØكمفاشتاق وتوجه إØها وقريب سيfك دينه وي ،األصل

ب للسخرية واالستهزاء با�ؤمنz وهذا اا�نافقون جعلوها ب، وبدأ يتح1 وÚتار مرة هنا ومرة هناك إذن عنده ا�باس وح1ه
 .*ه باطل

َفَهاُء ِمنَ     {{{{}}}}    ِمَن ا\�اِس ِمَن ا\�اِس ِمَن ا\�اِس ِمَن ا\�اِس     {{{{: قوT تبارك وتعا�  َفَهاُء ِمنَ َسيَُقوُل الس¥ َفَهاُء ِمنَ َسيَُقوُل الس¥ َفَهاُء ِمنَ َسيَُقوُل الس¥   ؟؟؟؟�اذا خص السفهاء بقوúم من ا\اس�اذا خص السفهاء بقوúم من ا\اس�اذا خص السفهاء بقوúم من ا\اس�اذا خص السفهاء بقوúم من ا\اس }}}}ا\�اِس ا\�اِس ا\�اِس ا\�اِس     َسيَُقوُل الس¥
وأيضا ليس وأيضا ليس وأيضا ليس وأيضا ليس ، ، ، ، من ا\اسمن ا\اسمن ا\اسمن ا\اسلكن ا�قصود  ،ألنها ال تعقل وال تفهم اùمادات وا¶يواناتاùمادات وا¶يواناتاùمادات وا¶يواناتاùمادات وا¶يواناتألن السفه يكون s  :قال ا�ف�ون

َفَهاُء ِمَن ا\�اِس َما َوال�ُهْم َعن قِبْلَتِ {{{{قوT تعا�  ،،،،X ا\اس و«نما ïلة منهمX ا\اس و«نما ïلة منهمX ا\اس و«نما ïلة منهمX ا\اس و«نما ïلة منهم َفَهاُء ِمَن ا\�اِس َما َوال�ُهْم َعن قِبْلَتِ َسيَُقوُل الس¥ َفَهاُء ِمَن ا\�اِس َما َوال�ُهْم َعن قِبْلَتِ َسيَُقوُل الس¥ َفَهاُء ِمَن ا\�اِس َما َوال�ُهْم َعن قِبْلَتِ َسيَُقوُل الس¥ ، عدúم و�فهمعدúم و�فهمعدúم و�فهمعدúم و�فهمأي  }}}}والهموالهموالهموالهم{{{{قوT  }}}}ِهمُ ِهمُ ِهمُ ِهمُ َسيَُقوُل الس¥
s األصل ¨ن عليه الصالة والسالم يستقبل بيت s األصل ¨ن عليه الصالة والسالم يستقبل بيت s األصل ¨ن عليه الصالة والسالم يستقبل بيت s األصل ¨ن عليه الصالة والسالم يستقبل بيت     ،،،،هنا قد اختلف العلماء s كيفية استقباT بيت ا�قدس V ثالثة أقوالهنا قد اختلف العلماء s كيفية استقباT بيت ا�قدس V ثالثة أقوالهنا قد اختلف العلماء s كيفية استقباT بيت ا�قدس V ثالثة أقوالهنا قد اختلف العلماء s كيفية استقباT بيت ا�قدس V ثالثة أقوال

 ::::فيه أقوالفيه أقوالفيه أقوالفيه أقوالا�قدس كيف ¨ن يستقبله هل ¨ن بوÕا�قدس كيف ¨ن يستقبله هل ¨ن بوÕا�قدس كيف ¨ن يستقبله هل ¨ن بوÕا�قدس كيف ¨ن يستقبله هل ¨ن بوÕ؟؟؟؟ هل أخذه عن طريق ملة إبراهيم عليه السالم ا¶نيفة هل أخذه عن طريق ملة إبراهيم عليه السالم ا¶نيفة هل أخذه عن طريق ملة إبراهيم عليه السالم ا¶نيفة هل أخذه عن طريق ملة إبراهيم عليه السالم ا¶نيفة؟؟؟؟    
  .¨ن ذلك منه عن رأي واجتهاد ا¶سنا¶سنا¶سنا¶سنقال  :القول األولالقول األولالقول األولالقول األول    •
•    Æالقول ا�اÆالقول ا�اÆالقول ا�اÆالكعبة :القول ا�ا zبيت ا�قدس وب z1ا بâ هم ،أنه ¨ن�هود واستماØإيمان ا s ًي  ،فاختار القد س طمعاÈالط Tي قاÈالط Tي قاÈالط Tي قاÈالط Tقا

  .امتحاناً للم(~z ألنهم ألفوا الكعبة وقال الزجاجوقال الزجاجوقال الزجاجوقال الزجاج
أنه عليه الصالة والسالم استقبل بيت ا�قدس بأمر اهللا ووحيه  باسباسباسباسوهو اuي عليه اùمهور ومنهم ابن عوهو اuي عليه اùمهور ومنهم ابن عوهو اuي عليه اùمهور ومنهم ابن عوهو اuي عليه اùمهور ومنهم ابن ع ::::القول ا�الثالقول ا�الثالقول ا�الثالقول ا�الث    •

َوَما َجَعلْنَا الِقبْلََة الَِ© ُكنَت َوَما َجَعلْنَا الِقبْلََة الَِ© ُكنَت َوَما َجَعلْنَا الِقبْلََة الَِ© ُكنَت َوَما َجَعلْنَا الِقبْلََة الَِ© ُكنَت {{{{ واستدلوا بقوT تعا� ،ثم نسخ بعد ذلك وأمره أن يستقبل بصالته الكعبة ،وهذا هو الصحيحوهذا هو الصحيحوهذا هو الصحيحوهذا هو الصحيح
فليست ا�سألة فليست ا�سألة فليست ا�سألة فليست ا�سألة     ،،،،جعلنا أي أن اهللا هو اuي وجهه إ� بيت ا�قدسجعلنا أي أن اهللا هو اuي وجهه إ� بيت ا�قدسجعلنا أي أن اهللا هو اuي وجهه إ� بيت ا�قدسجعلنا أي أن اهللا هو اuي وجهه إ� بيت ا�قدس }}}}Vََ َعِقبَيْهVََ َعِقبَيْهVََ َعِقبَيْهVََ َعِقبَيْهَعلَيَْها إِال� ِ\َْعلََم َمن يَت�بُِع الر�ُسوَل ِمم�ن يَنَقِلُب َعلَيَْها إِال� ِ\َْعلََم َمن يَت�بُِع الر�ُسوَل ِمم�ن يَنَقِلُب َعلَيَْها إِال� ِ\َْعلََم َمن يَت�بُِع الر�ُسوَل ِمم�ن يَنَقِلُب َعلَيَْها إِال� ِ\َْعلََم َمن يَت�بُِع الر�ُسوَل ِمم�ن يَنَقِلُب 

 .األمر اجتهاد وال اختيار و«نما بوÕ من اهللا واستدلوا بهذه اآلية و^ واضحة اåاللة V هذااجتهاد وال اختيار و«نما بوÕ من اهللا واستدلوا بهذه اآلية و^ واضحة اåاللة V هذااجتهاد وال اختيار و«نما بوÕ من اهللا واستدلوا بهذه اآلية و^ واضحة اåاللة V هذااجتهاد وال اختيار و«نما بوÕ من اهللا واستدلوا بهذه اآلية و^ واضحة اåاللة V هذا
أو ¨نت إ� أو ¨نت إ� أو ¨نت إ� أو ¨نت إ�     هل ¨نت إ� بيت ا�قدسهل ¨نت إ� بيت ا�قدسهل ¨نت إ� بيت ا�قدسهل ¨نت إ� بيت ا�قدس؟؟؟؟    ،،،،اختلف العلماء حz فرضت الصالة V ا\ð وýن بمكةاختلف العلماء حz فرضت الصالة V ا\ð وýن بمكةاختلف العلماء حz فرضت الصالة V ا\ð وýن بمكةاختلف العلماء حz فرضت الصالة V ا\ð وýن بمكة    ،،،،وهنا مسألةوهنا مسألةوهنا مسألةوهنا مسألة    �

السؤال اآلن �ا ¨ن s مكة هل ¨ن يتوجه إ� الكعبة أو ¨ن يتوجه السؤال اآلن �ا ¨ن s مكة هل ¨ن يتوجه إ� الكعبة أو ¨ن يتوجه السؤال اآلن �ا ¨ن s مكة هل ¨ن يتوجه إ� الكعبة أو ¨ن يتوجه السؤال اآلن �ا ¨ن s مكة هل ¨ن يتوجه إ� الكعبة أو ¨ن يتوجه     ،،،،يعÜ ا\ð فرضت عليه الصالة وهو s مكةيعÜ ا\ð فرضت عليه الصالة وهو s مكةيعÜ ا\ð فرضت عليه الصالة وهو s مكةيعÜ ا\ð فرضت عليه الصالة وهو s مكة    الكعبةالكعبةالكعبةالكعبة؟؟؟؟
 :V قولVz قولVz قولVz قولz إø بيت ا�قدسإø بيت ا�قدسإø بيت ا�قدسإø بيت ا�قدس؟؟؟؟

 .¨ن يتوجه إ� بيت ا�قدس ثم استمر V ذلك وهو s ا�دينة ثم نسخ ورجع إ� الكعبة قالت طائفةقالت طائفةقالت طائفةقالت طائفة، -
Q ،ما ونونونونقال آخرقال آخرقال آخرقال آخر V ها طول مقامه بمكةØص´ اهللا  ¨ن عليه أول ما فرضت الصالة عليه إ� الكعبة ولم يزل يص÷ إ

رجح هذا القول وا¶افظ ابن العرÞ وا¶افظ ابن العرÞ وا¶افظ ابن العرÞ وا¶افظ ابن العرÞ فلما قدم ا�دينة ص´ إ� بيت ا�قدس ثم بعد ذلك �فه اهللا إ� الكعبة،  عليه وسلم،
دم ا�دينة أراد أن يستألف اØهود فتوجه إ� قبلتهم Øكون ذلك أدI وذلك أن ا\ð �ا ق    ،،،،وقال هذا أصح القولz عندي

ا¶قيقة أن الfجيح بÇ،  zن ينظر إ� السماء واهللا أعلمفأيس منهم أحب أن Úول إ� الكعبة  فلما تبT z عنادهم و ،úم
الكعبة أو بيت ا�قدس V القولz  هل ¨ن s مكة يستقبل، القولÚ zتاج إø مراجعة األدلة و«� ïعها وا\ظر فيها

    ....ا�شهورين اuين ذكرتهما
بل قال ابن عباس إنها أول ما نسخ s القرآن هو ما  ،واستدل العلماء بهذه اآلية V أنها دلت V وجود النسخ s القرآن
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 .¨ن s شأن القبلة
و«نما صالته  ،àو بيت ا�قدس وليس s ذلك قرآن فإن ا\ð ص´ ،أيضاً دلت هذه ا�سألة V جواز نسخ السنة بالقرآن   -

  .إ� بيت ا�قدس سنة نسخها القرآن بهذه اآلية
ثم إن  ،وذلك أن استقبال بيت ا�قدس ¨ن مقطو? به s ال(يعة عندهم ،أيضا فيها دØل V جواز القطع �È الواحد   -

ن القبلة قد حولت إ� ا�سجد ا¶رام قبلوا قوT واستداروا àو �ا أتاهم اآلÛ وأخÈهم أ مسجد بÜ سلمةمسجد بÜ سلمةمسجد بÜ سلمةمسجد بÜ سلمةوقيل  أهل قباءأهل قباءأهل قباءأهل قباء
وهذه مسألة معروفة ومشهورة عند  ،وهذا فيه دØل V األخذ والقطع �È الواحد ،فf~وا ا�تواتر �È الواحد ،الكعبة

 .و^ حجية األخذ �È الواحد إذا ¨ن ثقة ،العلماء وقد Ìثها األصوØون
خالفاً  ،ضا و^ أن هذه اآلية وما احتف بها دØل V أن من لم يبلغه ا\اسخ أنه متعبد با¶كم األولأي وهنا مسألةوهنا مسألةوهنا مسألةوهنا مسألة �    

بال شك إذا ¨ن اإلنسان ال يعرف ا\اسخ مثل  ،يرتفع بوجود ا\اسخ ال بالعلم به واألول أصحاألول �ن قال أن ا¶كم 
        فهل الر~عتان بطلتفهل الر~عتان بطلتفهل الر~عتان بطلتفهل الر~عتان بطلت؟؟؟؟، صالتهم ر~عتان أهل ا�سجد صلوا صالتهم األو� وقيل أنه مW من ،هؤالء

أما النسخ اuي بعد ذلك  ،هم يعرفونه s ذلك فهم صلوا بناء V األصل وV ما موال إشÇل عليه ال الصحيح أنها صحيحةال الصحيح أنها صحيحةال الصحيح أنها صحيحةال الصحيح أنها صحيحة
اهم ألن أهل ا�سجد لم يزالوا يصلون إ� بيت ا�قدس إ� أن أت ،واألول أصح :قال ،عملوا به فال يعÜ أنه بطل فعلهم ذلك

 .اآلÛ فأخÈهم با\اسخ فمالوا àو الكعبة
وقصة استقبال بيت ا�قدس  ،للحوادث والوقائع تهمساير ،وÎ اآلية دØل V أن القرآن من ِحَكِم نزوT منجماً ومفرقا

قال  ،ندØل V أن القرآن ¨ن يßل V رسول اهللا شيئاً بعد �ء حال بعد حال V حسب ا¶اجة ح� أكمل اهللا اåي
ْيَمْمُت َعلَيُْكْم نِْعَمِ© َورَِضيُت لَُكُم اإلِْسالَم ِديناً {{{{تعا� 

َ
ْكَملُْت لَُكْم ِدينَُكْم َوأ

َ
ْيَمْمُت َعلَيُْكْم نِْعَمِ© َورَِضيُت لَُكُم اإلِْسالَم ِديناً اØَْوَم أ

َ
ْكَملُْت لَُكْم ِدينَُكْم َوأ

َ
ْيَمْمُت َعلَيُْكْم نِْعَمِ© َورَِضيُت لَُكُم اإلِْسالَم ِديناً اØَْوَم أ

َ
ْكَملُْت لَُكْم ِدينَُكْم َوأ

َ
ْيَمْمُت َعلَيُْكْم نِْعَمِ© َورَِضيُت لَُكُم اإلِْسالَم ِديناً اØَْوَم أ

َ
ْكَملُْت لَُكْم ِدينَُكْم َوأ

َ
 .}}}}اØَْوَم أ

ُق َوالَْمْغرُِب {{{{قوT تبارك وتعا�  �ِ الَمْ(ِ ُق َوالَْمْغرُِب قُل هللا� �ِ الَمْ(ِ ُق َوالَْمْغرُِب قُل هللا� �ِ الَمْ(ِ ُق َوالَْمْغرُِب قُل هللا� �ِ الَمْ(ِ فله أن يأمر با�وجه إø أي جهة  ،أي T ملك ا�شارق وا�غارب وما بينهما }}}}قُل هللا�
ن اإلنسان عبد مأمور وا�لك هللا واألمر ، ألوا¶قيقة ختام اآلية بهذا ختام عظيم ،الشأن *ه s امتثال أوامر اهللاف ،شاء
 .¶كم ومصالح وهو العليم اmب1 هذه ،وهو ي(ع ما يشاء تكون القبلة إ� هذا ثم Ôول ،أمره

ُق َوالَْمْغرُِب َفْهِدي َمن {{{{قوT تعا� �ِ الَمْ(ِ ُق َوالَْمْغرُِب َفْهِدي َمن قُل هللا� �ِ الَمْ(ِ ُق َوالَْمْغرُِب َفْهِدي َمن قُل هللا� �ِ الَمْ(ِ ُق َوالَْمْغرُِب َفْهِدي َمن قُل هللا� �ِ الَمْ(ِ ْستَِقيمٍ قُل هللا� اٍط م¥ ْستَِقيمٍ يََشاُء إَِ� ِ�َ اٍط م¥ ْستَِقيمٍ يََشاُء إَِ� ِ�َ اٍط م¥ ْستَِقيمٍ يََشاُء إَِ� ِ�َ اٍط م¥ أي إشارة إ� هداية اهللا هذه  }}}}َفْهِدي َمن يََشاءُ َفْهِدي َمن يََشاءُ َفْهِدي َمن يََشاءُ َفْهِدي َمن يََشاءُ {{{{قوT }}}}يََشاُء إَِ� ِ�َ
األمة إ� قبلة إبراهيم عليه السالم و^ الكعبة وال½اط ا�ستقيم هو اuي ال اعوجاج فيه وال شك أن ما ُهدينا إØه هو 

 ،فال n% عليكم أن استقبال القبلة ºط من ºوط الصالة ،لةا1m، وسيأs Û حلقة قادمة مسائل ترتبط باستقبال القب
وأيضا  ،فيص÷ حيثما توجهت به إذا ¨ن تطو?ً وýن مسافراإذا ¨ن تطو?ً وýن مسافراإذا ¨ن تطو?ً وýن مسافراإذا ¨ن تطو?ً وýن مسافرالكن يع% عنه s مثل ا\افلة ، وال بد من القيام بهذا ال(ط

 وايستطيع أن يصل وصحيح صالة اmوف جاء بيانها لكن s حالة أخرى أنه ال ا�سايفة s حال اشتداد ا¶ربا�سايفة s حال اشتداد ا¶ربا�سايفة s حال اشتداد ا¶ربا�سايفة s حال اشتداد ا¶رب s حالs حالs حالs حال
فلو صلوا وحداناً وÎ حالة اشتداد ا¶رب يص÷ حيثما توجه وهذا فيه دØل V أنه ينبü ا�حافظة V الصالة  ،ïيعا

  .وأدائها s أوقاتها
فص´ حيثما اجتهد فلما أصبح  صحراء وهو Ø sل مظلمصحراء وهو Ø sل مظلمصحراء وهو Ø sل مظلمصحراء وهو Ø sل مظلم    Ôري القبلة Ôsري القبلة Ôsري القبلة Ôsري القبلة s    من اجتهد sمن اجتهد sمن اجتهد sمن اجتهد sواألمر ا�الث أنه يدخل فيه 

وهذا من فضل اهللا وتيس1ه  ،فإن صالته صحيحة وال يُلزم باإل?دة ،ح أو �ا جاء أحد s الطريق وأخÈه �الف هذاالصبا
 .V هذه األمة

 
 



            ))))))))  أولأولأولأولأولأولأولأولمستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى ( ( ( ( ( ( ( (                                                                                                                                         ))))))))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((((((((                                                                                                                                                              مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1                            

- P� - 

 

 ))))Q-Q-Q-Q-((((ا¶لقة ا¶لقة ا¶لقة ا¶لقة 
zموضوع هذه ا¶لقة تفس1 اآليتzموضوع هذه ا¶لقة تفس1 اآليتzموضوع هذه ا¶لقة تفس1 اآليتzموضوع هذه ا¶لقة تفس1 اآليت))))    -P/-P/-P/-P/     و و و و-PP-PP-PP-PP     ( ( ( (من سورة ا>قرةمن سورة ا>قرةمن سورة ا>قرةمن سورة ا>قرة: 

َ {{{{يقول تبارك وتعا�  ًة وََسطاً �� م�
ُ
َ َوَ~َذلَِك َجَعلْنَاُكْم أ ًة وََسطاً �� م�
ُ
َ َوَ~َذلَِك َجَعلْنَاُكْم أ ًة وََسطاً �� م�
ُ
َ َوَ~َذلَِك َجَعلْنَاُكْم أ ًة وََسطاً �� م�
ُ
ُكونُواْ ُشَهَداء Vََ ا\�اِس َويَُكوَن الر�ُسوُل َعلَيُْكْم َشِهيداً َوَما َجَعلْنَا ُكونُواْ ُشَهَداء Vََ ا\�اِس َويَُكوَن الر�ُسوُل َعلَيُْكْم َشِهيداً َوَما َجَعلْنَا ُكونُواْ ُشَهَداء Vََ ا\�اِس َويَُكوَن الر�ُسوُل َعلَيُْكْم َشِهيداً َوَما َجَعلْنَا ُكونُواْ ُشَهَداء Vََ ا\�اِس َويَُكوَن الر�ُسوُل َعلَيُْكْم َشِهيداً َوَما َجَعلْنَا َوَ~َذلَِك َجَعلْنَاُكْم أ

نَْت  َ̈ ن يَنَقِلُب Vََ َعِقبَيِْه َو«ِن  نَْت الِْقبْلََة ال�ِ© ُكنَت َعلَيَْها إِال� ِ\َْعلََم َمن يَت�بُِع الر�ُسوَل ِمم� َ̈ ن يَنَقِلُب Vََ َعِقبَيِْه َو«ِن  نَْت الِْقبْلََة ال�ِ© ُكنَت َعلَيَْها إِال� ِ\َْعلََم َمن يَت�بُِع الر�ُسوَل ِمم� َ̈ ن يَنَقِلُب Vََ َعِقبَيِْه َو«ِن  نَْت الِْقبْلََة ال�ِ© ُكنَت َعلَيَْها إِال� ِ\َْعلََم َمن يَت�بُِع الر�ُسوَل ِمم� َ̈ ن يَنَقِلُب Vََ َعِقبَيِْه َو«ِن  يَن الِْقبْلََة ال�ِ© ُكنَت َعلَيَْها إِال� ِ\َْعلََم َمن يَت�بُِع الر�ُسوَل ِمم� ِ
�uا َVَ يَن  لََكب1َِةً إِال� ِ
�uا َVَ يَن  لََكب1َِةً إِال� ِ
�uا َVَ يَن  لََكب1َِةً إِال� ِ
�uا َVَ َن  لََكب1َِةً إِال� َ̈ َن َهَدى اهللا¥ َوَما  َ̈ َن َهَدى اهللا¥ َوَما  َ̈ َن َهَدى اهللا¥ َوَما  َ̈ َهَدى اهللا¥ َوَما 

وٌف ر�ِحيمٌ  وٌف ر�ِحيمٌ ُ وٌف ر�ِحيمٌ ُ  /P-ا>قرة}}}}اهللا¥ Øُِِضيَع إِيَمانَُكْم إِن� اهللا� بِا\�اِس لََراهللا¥ Øُِِضيَع إِيَمانَُكْم إِن� اهللا� بِا\�اِس لََراهللا¥ Øُِِضيَع إِيَمانَُكْم إِن� اهللا� بِا\�اِس لََراهللا¥ Øُِِضيَع إِيَمانَُكْم إِن� اهللا� بِا\�اِس لََرؤؤؤُؤوٌف ر�ِحيمٌ ُ

 Tًة وََسطاً {{{{قو م�
ُ
ًة وََسطاً َوَ~َذلَِك َجَعلْنَاُكْم أ م�
ُ
ًة وََسطاً َوَ~َذلَِك َجَعلْنَاُكْم أ م�
ُ
ًة وََسطاً َوَ~َذلَِك َجَعلْنَاُكْم أ م�
ُ
أي جعلناكم وسط أي جعلناكم وسط أي جعلناكم وسط أي جعلناكم وسط ، كذلك جعلناكم أمة وسطا، كما أن الكعبة وسط األرض: ا�ع¹ }}}}َوَ~َذلَِك َجَعلْنَاُكْم أ

    ....بعد األنبياء والرسلبعد األنبياء والرسلبعد األنبياء والرسلبعد األنبياء والرسلء وفوق األمم، أي أن أمة �مد أفضل األمم ء وفوق األمم، أي أن أمة �مد أفضل األمم ء وفوق األمم، أي أن أمة �مد أفضل األمم ء وفوق األمم، أي أن أمة �مد أفضل األمم األمم، أي جعلناكم دون األنبيااألمم، أي جعلناكم دون األنبيااألمم، أي جعلناكم دون األنبيااألمم، أي جعلناكم دون األنبيا
وقد روى الfمذي عن أ	 سعيد اmدري عن ا\ð ص´ اهللا عليه ، وأصل هذا أن أÑد األشياء أوسطها، العدلالعدلالعدلالعدل: : : : والوسطوالوسطوالوسطوالوسط

 Tقو s ًة وََسطاً {وسلم م�
ُ
ًة وََسطاً َوَ~َذلَِك َجَعلْنَاُكْم أ م�
ُ
ًة وََسطاً َوَ~َذلَِك َجَعلْنَاُكْم أ م�
ُ
ًة وََسطاً َوَ~َذلَِك َجَعلْنَاُكْم أ م�
ُ
وÎ ا�ßيل s اآلية ، سن صحيحعدال، قال الfمذي هذا حديث ح: قال }َوَ~َذلَِك َجَعلْنَاُكْم أ

الوادي خ1 موضع فيه وأكbه *أ وماء، و�ا ¨ن الوسط �انباً للغلو  سطأوسطهم أي أعدúم وخ1هم، وو :األخرى قال
 وا�قص1 ¨ن �مودا، أي هذه األمة لم تغلوا غلو ا\صارى s أنبيائهم، وال ق½وا تقص1 اØهود s أنبيائهم وÎ ا¶ديث

 ::::Úتمل معنيÚzتمل معنيÚzتمل معنيÚzتمل معنيz، الوسط إذن )األمور أوسطهااألمور أوسطهااألمور أوسطهااألمور أوسطها    خ1خ1خ1خ1(
 .وسط بz اإلفراط وا�فريط وبz الغلو واùفاء :القول األولالقول األولالقول األولالقول األول •
• Æالقول ا�اÆالقول ا�اÆالقول ا�اÆا وأقومها ::::القول ا�اúأنها عدل، خ1 األمم وأعد. 

َُكونُواْ ُشَهَداء Vََ ا\�اِس {{{{ قولة سبحانه وتعا� َُكونُواْ ُشَهَداء Vََ ا\�اِس �� َُكونُواْ ُشَهَداء Vََ ا\�اِس �� َُكونُواْ ُشَهَداء Vََ ا\�اِس �� أن هذه األمة شهيدة V أن هذه األمة شهيدة V أن هذه األمة شهيدة V أن هذه األمة شهيدة V أي s ا�ح( لأي s ا�ح( لأي s ا�ح( لأي s ا�ح( لألألألألنبياء V أنبياء V أنبياء V أنبياء V أ����هم، أي هم، أي هم، أي هم، أي : قول يقولقول يقولقول يقولقول يقول: }}}}��
كما ثبت s صحيح ا>خاري عن أ	 سعيد اmدري رë اهللا عنه قال، قال رسول اهللا ص´ اهللا األمم األخرى ألنبيائهم، األمم األخرى ألنبيائهم، األمم األخرى ألنبيائهم، األمم األخرى ألنبيائهم، 

: : : : نعم، فيقال ألمتهنعم، فيقال ألمتهنعم، فيقال ألمتهنعم، فيقال ألمته: : : : هل بلغتهل بلغتهل بلغتهل بلغت؟؟؟؟ فيقول فيقول فيقول فيقول: : : : >يك وسعديك يارب، فيقول>يك وسعديك يارب، فيقول>يك وسعديك يارب، فيقول>يك وسعديك يارب، فيقول: : : : يديديديدIIII نوح عليه السالم يوم القيامة فيقول نوح عليه السالم يوم القيامة فيقول نوح عليه السالم يوم القيامة فيقول نوح عليه السالم يوم القيامة فيقول(عليه وسلم 
�مد وأمته ص´ اهللا عليه وسلم فيشهدون أنه قد �مد وأمته ص´ اهللا عليه وسلم فيشهدون أنه قد �مد وأمته ص´ اهللا عليه وسلم فيشهدون أنه قد �مد وأمته ص´ اهللا عليه وسلم فيشهدون أنه قد : : : : من يشهد لكمن يشهد لكمن يشهد لكمن يشهد لك؟؟؟؟ فيقول فيقول فيقول فيقول: : : : ما أتانا من نذير، فيقولما أتانا من نذير، فيقولما أتانا من نذير، فيقولما أتانا من نذير، فيقول: : : : ونونونونهل بلغكمهل بلغكمهل بلغكمهل بلغكم؟؟؟؟ فيقول فيقول فيقول فيقول

 .، وهذا من فضائل هذه األمة أنها تشهد V األمم األخرى أن أنبياءهم قد بلغوا الرسالة وأدوا األمانة)    بلبلبلبلغغغغ
ن اإلنسان إذا مات يشهد ا\اس T إما با1m و«ما ن اإلنسان إذا مات يشهد ا\اس T إما با1m و«ما ن اإلنسان إذا مات يشهد ا\اس T إما با1m و«ما ن اإلنسان إذا مات يشهد ا\اس T إما با1m و«ما قال بعضهم أن يشهد بعضكم V بعض بعد ا�وت، أي أقال بعضهم أن يشهد بعضكم V بعض بعد ا�وت، أي أقال بعضهم أن يشهد بعضكم V بعض بعد ا�وت، أي أقال بعضهم أن يشهد بعضكم V بعض بعد ا�وت، أي أ: : : : هناك قول آخرهناك قول آخرهناك قول آخرهناك قول آخر

، ويستدلون بهذا بما ثبت s صحيح مسلم عن أنس رë اهللا عنه أن ا\ð ص´ اهللا عليه وسلم ُمر بال( نسأل اهللا العافيةبال( نسأل اهللا العافيةبال( نسأل اهللا العافيةبال( نسأل اهللا العافية
ثÜَ عليها خ1ا، فقال

ٌ
ثÜَ عليها ºاً فقال)وجبت وجبتوجبت وجبتوجبت وجبتوجبت وجبت(: عليه *نازة، فأ

ٌ
، فقال )وجبت وجبتوجبت وجبتوجبت وجبتوجبت وجبت(: ، ثم ُمر عليه بأخرى فأ

ثÜ عليها ºاً فقلت لك فدا: عمر
ُ
ثÜ عليها خ1اً فقلت وجبت وجبت وجبت، ومر *نازة فأ

ُ
وجبت : أ	 وأö ُمر *نازِة فأ

من أثنيتم عليه خ1اً وجبت T اùنة، ومن أثنيتم عليه ºاً وجبت T من أثنيتم عليه خ1اً وجبت T اùنة، ومن أثنيتم عليه ºاً وجبت T من أثنيتم عليه خ1اً وجبت T اùنة، ومن أثنيتم عليه ºاً وجبت T من أثنيتم عليه خ1اً وجبت T اùنة، ومن أثنيتم عليه ºاً وجبت T (: وجبت وجبت، فقال رسول اهللا ص´ اهللا عليه وسلم
ورواه ا>خاري بمعناه، وÎ بعض  )داء اهللا s األرداء اهللا s األرداء اهللا s األرداء اهللا s األرضضضض، أنتم شهداء اهللا s األر، أنتم شهداء اهللا s األر، أنتم شهداء اهللا s األر، أنتم شهداء اهللا s األرضضضض، أنتم شهداء اهللا s األر، أنتم شهداء اهللا s األر، أنتم شهداء اهللا s األر، أنتم شهداء اهللا s األرضضضضا\ار، أنتم شها\ار، أنتم شها\ار، أنتم شها\ار، أنتم شه

zغ1 الصحيح s تعا� ،طرقه Tا\�اِس {{{{ وتال قو َVَ َُكونُواْ ُشَهَداء َُكونُواْ ُشَهَداء Vََ ا\�اِس �� َُكونُواْ ُشَهَداء Vََ ا\�اِس �� َُكونُواْ ُشَهَداء Vََ ا\�اِس ��  .}}}}َويَُكوَن الر�ُسوُل َعلَيُْكْم َشِهيداً َويَُكوَن الر�ُسوُل َعلَيُْكْم َشِهيداً َويَُكوَن الر�ُسوُل َعلَيُْكْم َشِهيداً َويَُكوَن الر�ُسوُل َعلَيُْكْم َشِهيداً     ��
 ðاستدل القرط ðاستدل القرط ðاستدل القرط ðه اهللا----استدل القرطÑه اهللارÑه اهللارÑه اهللارÑاع ووجوب ا¶كم بهية بهذه اآل - رïصحة اإل Vاع ووجوب ا¶كم بهïصحة اإل Vاع ووجوب ا¶كم بهïصحة اإل Vاع ووجوب ا¶كم بهïصحة اإل V ،ا\اس V ألنهم إذا ¨نوا عدوال شهدوا ،

إلخ íمه رÑه اهللا إلخ íمه رÑه اهللا إلخ íمه رÑه اهللا إلخ íمه رÑه اهللا     فقول الصحابة حجٌة وشاهد V ا�ابعz، وقول ا�ابعV z من بعدهم،فقول الصحابة حجٌة وشاهد V ا�ابعz، وقول ا�ابعV z من بعدهم،فقول الصحابة حجٌة وشاهد V ا�ابعz، وقول ا�ابعV z من بعدهم،فقول الصحابة حجٌة وشاهد V ا�ابعz، وقول ا�ابعV z من بعدهم، ،ف� ع½ شهيد V من بعده
    ....تعا�تعا�تعا�تعا�

    : : : : يه أقواليه أقواليه أقواليه أقوالفففف: }}}}َويَُكوَن الر�ُسوُل َعلَيُْكْم َشِهيداً َويَُكوَن الر�ُسوُل َعلَيُْكْم َشِهيداً َويَُكوَن الر�ُسوُل َعلَيُْكْم َشِهيداً َويَُكوَن الر�ُسوُل َعلَيُْكْم َشِهيداً {{{{قوT تبارك وتعا� 
 بأعمالكم يوم القيامة، ::::معناهمعناهمعناهمعناهقيل قيل قيل قيل  •



            ))))))))  أولأولأولأولأولأولأولأولمستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى ( ( ( ( ( ( ( (                                                                                                                                         ))))))))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((((((((                                                                                                                                                              مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1                            

- §. - 

 

 أي يشهد لكم باإليمان، لكم، لكم، لكم، لكم، بمع¹  "عليكم" ::::وقيلوقيلوقيلوقيل •
إنكم تسألون : ، وÎ حجة الوداع عليه الصالة والسالم قالنه قد بلغأأي يشهد عليكم با�بليغ لكم  ::::القول ا�الثالقول ا�الثالقول ا�الثالقول ا�الث •

اñ اشهد وبدأ يش1 بأصبعه إ� : ، قال ص´ اهللا عليه وسلمإلخ... نشهد أنك قد بلغت الرسالة: عÜ فما أنتم قائلون؟ قالوا
 .السماء

 الضم1 هنا ما ا�راد بالقبلةالضم1 هنا ما ا�راد بالقبلةالضم1 هنا ما ا�راد بالقبلةالضم1 هنا ما ا�راد بالقبلة؟؟؟؟ ما ا�راد باآلية هنا ما ا�راد باآلية هنا ما ا�راد باآلية هنا ما ا�راد باآلية هنا؟؟؟؟    }}}}َوَما َجَعلْنَا الِْقبْلََة ال�ِ© ُكنَت َعلَيَْهاَوَما َجَعلْنَا الِْقبْلََة ال�ِ© ُكنَت َعلَيَْهاَوَما َجَعلْنَا الِْقبْلََة ال�ِ© ُكنَت َعلَيَْهاَوَما َجَعلْنَا الِْقبْلََة ال�ِ© ُكنَت َعلَيَْها{{{{قوT تبارك وتعا� 

ولكن ا¶قيقة أن القبلة ا�انية، : وهناك قول آخر أن ا�راد } ُكنَت َعلَيَْهاُكنَت َعلَيَْهاُكنَت َعلَيَْهاُكنَت َعلَيَْها    {أنها ^ القبلة األو�، Øåل : قيل القول األولالقول األولالقول األولالقول األول
 .األقرب هو القول األول

ن يَنَقِلُب Vََ َعِقبَيْ {{{{قوT تعا�  ن يَنَقِلُب Vََ َعِقبَيْ َوَما َجَعلْنَا الِْقبْلََة ال�ِ© ُكنَت َعلَيَْها إِال� ِ\َْعلََم َمن يَت�بُِع الر�ُسوَل ِمم� ن يَنَقِلُب Vََ َعِقبَيْ َوَما َجَعلْنَا الِْقبْلََة ال�ِ© ُكنَت َعلَيَْها إِال� ِ\َْعلََم َمن يَت�بُِع الر�ُسوَل ِمم� ن يَنَقِلُب Vََ َعِقبَيْ َوَما َجَعلْنَا الِْقبْلََة ال�ِ© ُكنَت َعلَيَْها إِال� ِ\َْعلََم َمن يَت�بُِع الر�ُسوَل ِمم� اختلف با�راد s هذه : }}}}هِ هِ هِ هِ َوَما َجَعلْنَا الِْقبْلََة ال�ِ© ُكنَت َعلَيَْها إِال� ِ\َْعلََم َمن يَت�بُِع الر�ُسوَل ِمم�
 :اختلف با�راد به V أقوالاختلف با�راد به V أقوالاختلف با�راد به V أقوالاختلف با�راد به V أقوال }إِال� ِ\َْعلََم َمن يَت�بُِع الر�ُسوَل إِال� ِ\َْعلََم َمن يَت�بُِع الر�ُسوَل إِال� ِ\َْعلََم َمن يَت�بُِع الر�ُسوَل إِال� ِ\َْعلََم َمن يَت�بُِع الر�ُسوَل {ية اùملة من اآل

والرؤية مÇن العلم كما s قولة  ،والعرب تضع العلم مÇن الرؤيةي لqى، ي لqى، ي لqى، ي لqى، أ: \علم: : : : قال ع÷ رë اهللا عنهقال ع÷ رë اهللا عنهقال ع÷ رë اهللا عنهقال ع÷ رë اهللا عنه :القول األولالقول األولالقول األولالقول األول    •
ْصَحاِب الِفيلِ {{{{تعا�

َ
لَْم تََر َكيَْف َفَعَل َرب¥َك بِأ

َ
ْصَحاِب الِفيلِ أ

َ
لَْم تََر َكيَْف َفَعَل َرب¥َك بِأ

َ
ْصَحاِب الِفيلِ أ

َ
لَْم تََر َكيَْف َفَعَل َرب¥َك بِأ

َ
ْصَحاِب الِفيلِ أ

َ
لَْم تََر َكيَْف َفَعَل َرب¥َك بِأ

َ
 .ألم تعلم: بمع¹ }}}}أ

•    Æالقول ا�اÆالقول ا�اÆالقول ا�اÆعلموا أننا نعلم: أن ا�ع¹ ::::القول ا�ا�علموا أننا نعلمإال �علموا أننا نعلمإال �علموا أننا نعلمإال �شك من علم اهللا تعا�إال  s نوا¨ zباألشياء قبل كونها    ، فإن ا�نافق. 
  .\م\م\م\م     أهل اØقz من أهل الشك، رواه الطÈي عن ابن عباس أهل اØقz من أهل الشك، رواه الطÈي عن ابن عباس أهل اØقz من أهل الشك، رواه الطÈي عن ابن عباس أهل اØقz من أهل الشك، رواه الطÈي عن ابن عباس: أن ا�ع¹ ::::القول ا�الثالقول ا�الثالقول ا�الثالقول ا�الث    •
و«نما فعله  ،وأخÈ اهللا تعا� بذلك عن نفسه كما يقال فعل األم1 كذا أي Øعلم ا\ð وأتباعه،أي Øعلم ا\ð وأتباعه،أي Øعلم ا\ð وأتباعه،أي Øعلم ا\ð وأتباعه،: أن ا�ع¹ ::::القول الرابعالقول الرابعالقول الرابعالقول الرابع    •

 .فيه بعد إال Øعلم الرسول من يتبعه، وهذا: ، أيأتباعه
  .وهذا فيه تكلف ،فأضاف علمه إ� نفسه تعا� فأضاف علمه إ� نفسه تعا� فأضاف علمه إ� نفسه تعا� فأضاف علمه إ� نفسه تعا� AAAAصيصا وتفضيالصيصا وتفضيالصيصا وتفضيالصيصا وتفضيال    ،،،،Øعلم �مدØعلم �مدØعلم �مدØعلم �مد: أن معناه ::::القول اmامسالقول اmامسالقول اmامسالقول اmامس    •

وعال فيها ابتالء وامتحان Øعلم ويعرف من هو متمسك بدينه يسمع  لكن X V حال هذه اآلية فيها كما أخÈ جل
 .ومن هو متشكك أو مستهزئ أو يتحs 1 دينه وغ1 ذلك ،يؤمن ويصدق ،ويطيع

ن يَنَقِلُب Vََ َعِقبَيْهِ {{{{قوT تعا�  ن يَنَقِلُب Vََ َعِقبَيْهِ إِال� ِ\َْعلََم َمن يَت�بُِع الر�ُسوَل ِمم� ن يَنَقِلُب Vََ َعِقبَيْهِ إِال� ِ\َْعلََم َمن يَت�بُِع الر�ُسوَل ِمم� ن يَنَقِلُب Vََ َعِقبَيْهِ إِال� ِ\َْعلََم َمن يَت�بُِع الر�ُسوَل ِمم�  فيما أمر به من استقبال الكعبةفيما أمر به من استقبال الكعبةفيما أمر به من استقبال الكعبةفيما أمر به من استقبال الكعبة    ::::أيأيأيأي }}}}يَت�بُِع الر�ُسوَل يَت�بُِع الر�ُسوَل يَت�بُِع الر�ُسوَل يَت�بُِع الر�ُسوَل {{{{قوT تعا�  }}}}إِال� ِ\َْعلََم َمن يَت�بُِع الر�ُسوَل ِمم�
ن يَنَقِلُب Vََ َعِقبَيْهِ {{{{ ن يَنَقِلُب Vََ َعِقبَيْهِ ِمم� ن يَنَقِلُب Vََ َعِقبَيْهِ ِمم� ن يَنَقِلُب Vََ َعِقبَيْهِ ِمم�  .ألن القبلة �ا حولت ارتد من ا�سلمz قوم ونافق قومارتد V دينه، ارتد V دينه، ارتد V دينه، ارتد V دينه، يعÜ �ن : }}}}ِمم�

نَْت لََكب1َِةً {{{{قوT تبارك وتعا�  َ̈ نَْت لََكب1َِةً َو«ِن  َ̈ نَْت لََكب1َِةً َو«ِن  َ̈ نَْت لََكب1َِةً َو«ِن  َ̈ ¨نت ا�حويلة  و«ن: وا�قدير s العربية: ابن عباس و�اهدابن عباس و�اهدابن عباس و�اهدابن عباس و�اهدقاÔ  Tويل القبلة،Ôويل القبلة،Ôويل القبلة،Ôويل القبلة،::::أي أي أي أي : }}}}َو«ِن 
 .أي Ôويل القبلة ، لكب1ة،

يَن َهَدى اهللا¥ {{{{قوT تبارك وتعا�  ِ
�uا َVَ يَن َهَدى اهللا¥ إِال� ِ
�uا َVَ يَن َهَدى اهللا¥ إِال� ِ
�uا َVَ يَن َهَدى اهللا¥ إِال� ِ
�uا َVَ ين هدى اهللا قلوبهم، وأيقنوا بتصديق الرسول ص´ اهللا عليه : }}}}إِال�uا V أي إال

فله أن يكلف عباده بما  وسلم، وأن X ما جاء به فهو ا¶ق اuي ال مرية فيه، وأن اهللا يفعل ما يشاء، وÚكم ما يريد،
  .شاء، وينسخ ماشاء، وT ا¶كمة ا�امة، وا¶جة ا>الغة ï sيع ذلك

َن اهللا¥ Øُِِضيَع إِيَمانَُكمْ {{{{قوT تبارك وتعا� َ̈ َن اهللا¥ Øُِِضيَع إِيَمانَُكمْ َوَما  َ̈ َن اهللا¥ Øُِِضيَع إِيَمانَُكمْ َوَما  َ̈ َن اهللا¥ Øُِِضيَع إِيَمانَُكمْ َوَما  َ̈ من أدلة دخول األعمال s مسó من أدلة دخول األعمال s مسó من أدلة دخول األعمال s مسó من أدلة دخول األعمال s مسó ، وهذا الصالةا�قصود باإليمان هنا ^  }}}}َوَما 
فيمن مات وهو يص÷ إ� بيت ا�قدس كما ثبت s صحيح ا>خاري s حديث ، وقد اتفق العلماء V أنها نزلت اإليماناإليماناإليماناإليمان

�ا وُجه ا\ð ص´ اهللا عليه وسلم إ� : تقدم، وروى الfمذي عن ابن عباس قال ?زب رë اهللا عنه V ما    الÈاء بن
َن اهللا¥ Øُِِضيَع {{{{زل اهللا تعا� يا رسول اهللا، كيف بإخواننا اuين ماتوا وهم يصلون إ� بيت ا�قدس؟ فأن: الكعبة قالوا َ̈ َن اهللا¥ Øُِِضيَع َوَما  َ̈ َن اهللا¥ Øُِِضيَع َوَما  َ̈ َن اهللا¥ Øُِِضيَع َوَما  َ̈ َوَما 

 .}}}}إِيَمانَُكمْ إِيَمانَُكمْ إِيَمانَُكمْ إِيَمانَُكمْ 
وٌف ر�ِحيمٌ {{{{قوT تبارك وتعا�  وٌف ر�ِحيمٌ ُ وٌف ر�ِحيمٌ ُ والرأفة كما يقول العلماء أV والرأفة كما يقول العلماء أV والرأفة كما يقول العلماء أV والرأفة كما يقول العلماء أV أي إن اهللا جل وعال *ميع عباده ذو رأفة، : }}}}إِن� اهللا� بِا\�اِس لََرإِن� اهللا� بِا\�اِس لََرإِن� اهللا� بِا\�اِس لََرإِن� اهللا� بِا\�اِس لََرؤؤؤُؤوٌف ر�ِحيمٌ ُ



            ))))))))  أولأولأولأولأولأولأولأولمستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى ( ( ( ( ( ( ( (                                                                                                                                         ))))))))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((((((((                                                                                                                                                              مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1                            

- §- - 

 

، الرحيم فإنه ذو الرÑة للمؤمنs z اåنيا واآلخرةالرحيم فإنه ذو الرÑة للمؤمنs z اåنيا واآلخرةالرحيم فإنه ذو الرÑة للمؤمنs z اåنيا واآلخرةالرحيم فإنه ذو الرÑة للمؤمنs z اåنيا واآلخرة    أماأماأماأما    ،،،،عضهم s اآلخرةعضهم s اآلخرةعضهم s اآلخرةعضهم s اآلخرة>>>>معاÆ الرÑة، و^ ?مة ùميع اmلق s اåنيا ومعاÆ الرÑة، و^ ?مة ùميع اmلق s اåنيا ومعاÆ الرÑة، و^ ?مة ùميع اmلق s اåنيا ومعاÆ الرÑة، و^ ?مة ùميع اmلق s اåنيا و
وأراد جل وعال بذلك بيان أنه أرحم بعباده من أن يضّيع úم طاعة أطاعوه بها فال يثيبهم عليها، وأرأف بهم من أن 

فإú Æم V فإú Æم V فإú Æم V فإú Æم V     ،،،،سسسسفا�ع¹ ال تأسوا V موتاكم اuين ماتوا وهم يصلون إ� بيت ا�قدفا�ع¹ ال تأسوا V موتاكم اuين ماتوا وهم يصلون إ� بيت ا�قدفا�ع¹ ال تأسوا V موتاكم اuين ماتوا وهم يصلون إ� بيت ا�قدفا�ع¹ ال تأسوا V موتاكم اuين ماتوا وهم يصلون إ� بيت ا�قديؤاخذهم بfك ما لم يفرضه عليهم، 
Ôزنوا عليهم فإÆ غÔ 1زنوا عليهم فإÆ غÔ 1زنوا عليهم فإÆ غÔ 1زنوا عليهم فإÆ غ1     طاعتهم إياي بصالتهم ال© صلوها مثيب، ألÆ أرحم بهم من أن أضيع úم عمال عملوه ø، والطاعتهم إياي بصالتهم ال© صلوها مثيب، ألÆ أرحم بهم من أن أضيع úم عمال عملوه ø، والطاعتهم إياي بصالتهم ال© صلوها مثيب، ألÆ أرحم بهم من أن أضيع úم عمال عملوه ø، والطاعتهم إياي بصالتهم ال© صلوها مثيب، ألÆ أرحم بهم من أن أضيع úم عمال عملوه ø، وال

مؤاخذهم بf~هم الصالة إ� الكعبة، ألÆ لم أكن فرضت ذلك عليهم وأنا أرأف مؤاخذهم بf~هم الصالة إ� الكعبة، ألÆ لم أكن فرضت ذلك عليهم وأنا أرأف مؤاخذهم بf~هم الصالة إ� الكعبة، ألÆ لم أكن فرضت ذلك عليهم وأنا أرأف مؤاخذهم بf~هم الصالة إ� الكعبة، ألÆ لم أكن فرضت ذلك عليهم وأنا أرأف ����لللل"""" من أن أ?قبهم V تر~هم ما لم  من أن أ?قبهم V تر~هم ما لم  من أن أ?قبهم V تر~هم ما لم  من أن أ?قبهم V تر~هم ما لم 
 ....Ñه اهللا تعا�Ñه اهللا تعا�Ñه اهللا تعا�Ñه اهللا تعا�آمرهم بعمله، ذكره الطÈي رآمرهم بعمله، ذكره الطÈي رآمرهم بعمله، ذكره الطÈي رآمرهم بعمله، ذكره الطÈي ر

َن�َك قِبْلًَة تَرَْضاَها فََول� وَْجَهَك َشْطَر {{{{قوT تعا�  ) PP-PP-PP-PP-((((اآلية ا�انية ذات الرقم اآلية ا�انية ذات الرقم اآلية ا�انية ذات الرقم اآلية ا�انية ذات الرقم  �Øَماء فَلَنَُو َن�َك قِبْلًَة تَرَْضاَها فََول� وَْجَهَك َشْطَر قَْد نََرى َيَقل¥َب وَْجِهَك sِ الس� �Øَماء فَلَنَُو َن�َك قِبْلًَة تَرَْضاَها فََول� وَْجَهَك َشْطَر قَْد نََرى َيَقل¥َب وَْجِهَك sِ الس� �Øَماء فَلَنَُو َن�َك قِبْلًَة تَرَْضاَها فََول� وَْجَهَك َشْطَر قَْد نََرى َيَقل¥َب وَْجِهَك sِ الس� �Øَماء فَلَنَُو قَْد نََرى َيَقل¥َب وَْجِهَك sِ الس�
 ِ �uوُُجوَِهُكْم َشْطَرهُ َو«ِن� ا ْ ََراِم وََحيُْث َما ُكنتُْم فََول¥وا

ْ
ِ الَْمْسِجِد ا¶ �uوُُجوَِهُكْم َشْطَرهُ َو«ِن� ا ْ ََراِم وََحيُْث َما ُكنتُْم فََول¥وا
ْ
ِ الَْمْسِجِد ا¶ �uوُُجوَِهُكْم َشْطَرهُ َو«ِن� ا ْ ََراِم وََحيُْث َما ُكنتُْم فََول¥وا
ْ
ِ الَْمْسِجِد ا¶ �uوُُجوَِهُكْم َشْطَرهُ َو«ِن� ا ْ ََراِم وََحيُْث َما ُكنتُْم فََول¥وا
ْ
ب�ِهْم َوَما اهللا¥ بَِغافٍِل الَْمْسِجِد ا¶ َق¥ ِمن ر�

ْ
ن�ُه ا¶

َ
ْوتُواْ الِْكتَاَب Øََْعلَُموَن ك

ُ
ب�ِهْم َوَما اهللا¥ بَِغافٍِل يَن أ َق¥ ِمن ر�

ْ
ن�ُه ا¶

َ
ْوتُواْ الِْكتَاَب Øََْعلَُموَن ك

ُ
ب�ِهْم َوَما اهللا¥ بَِغافٍِل يَن أ َق¥ ِمن ر�

ْ
ن�ُه ا¶

َ
ْوتُواْ الِْكتَاَب Øََْعلَُموَن ك

ُ
ب�ِهْم َوَما اهللا¥ بَِغافٍِل يَن أ َق¥ ِمن ر�

ْ
ن�ُه ا¶

َ
ْوتُواْ الِْكتَاَب Øََْعلَُموَن ك

ُ
يَن أ

ا َفْعَملُونَ  ا َفْعَملُونَ َقم� ا َفْعَملُونَ َقم� ا َفْعَملُونَ َقم�      PP-PP-PP-PP-}}}}َقم�
¨ن أول ما نسخ من القرآن القبلة، وذلك أن رسول اهللا ص´ اهللا عليه وسلم �ا هاجر إ� : قال ابن عباس رë اهللا عنهماقال ابن عباس رë اهللا عنهماقال ابن عباس رë اهللا عنهماقال ابن عباس رë اهللا عنهما

أمره اهللا تعا� أن يستقبل بيت ا�قدس ففرحت اØهود، فاستقبلها رسول اهللا ص´ اهللا عليه  ،Øهودا�دينة وýن أكb أهلها ا
قَْد نََرى َيَقل¥َب قَْد نََرى َيَقل¥َب قَْد نََرى َيَقل¥َب قَْد نََرى َيَقل¥َب     {{{{فأنزل اهللا  ،وýن Úب قبلة إبراهيم، فÇن يدعو اهللا تبارك وتعا� وينظر إ� السماء ،بضعة ع( شهراوسلم 

َماء َماءوَْجِهَك sِ الس� َماءوَْجِهَك sِ الس� َماءوَْجِهَك sِ الس� ما والهم عن قبلتهم ال© ¨نوا عليها؟ : فارتابت من ذلك اØهود فقالوا    }}}}واْ وُُجوَِهُكْم َشْطَرهُ واْ وُُجوَِهُكْم َشْطَرهُ واْ وُُجوَِهُكْم َشْطَرهُ واْ وُُجوَِهُكْم َشْطَرهُ فََول¥ فََول¥ فََول¥ فََول¥ {{{{ إ� قوT    }}}}وَْجِهَك sِ الس�
 هذه اآلية مقدمة s الßول V قوT وuلك قال العلماء رÑهم اهللاوuلك قال العلماء رÑهم اهللاوuلك قال العلماء رÑهم اهللاوuلك قال العلماء رÑهم اهللافأينما تولوا فثم وجه اهللا، : قل هللا ا�(ق وا�غرب وقال

َفَهاُء ِمَن ا\�اِس { َفَهاُء ِمَن ا\�اِس َسيَُقوُل الس¥ َفَهاُء ِمَن ا\�اِس َسيَُقوُل الس¥ َفَهاُء ِمَن ا\�اِس َسيَُقوُل الس¥  .نهم لم يتحدثوا ويستهزؤوا إال بعد أن حولت القبلةأل، } َسيَُقوُل الس¥
َماء{{{{قوT تبارك وتعا�  َماءقَْد نََرى َيَقل¥َب وَْجِهَك sِ الس� َماءقَْد نََرى َيَقل¥َب وَْجِهَك sِ الس� َماءقَْد نََرى َيَقل¥َب وَْجِهَك sِ الس� قاT قاT قاT قاÔ ، Tول وجهك إ� السماءÔول وجهك إ� السماءÔول وجهك إ� السماءÔول وجهك إ� السماءأي : مع¹ تقلب وجهك s السماء: }}}}قَْد نََرى َيَقل¥َب وَْجِهَك sِ الس�

 .وا�ع¹ متقاربوا�ع¹ متقاربوا�ع¹ متقاربوا�ع¹ متقارب، تقلب عينيك s ا\ظر إ� السماءتقلب عينيك s ا\ظر إ� السماءتقلب عينيك s ا\ظر إ� السماءتقلب عينيك s ا\ظر إ� السماء: وقال الزجاجوقال الزجاجوقال الزجاجوقال الزجاج، الطÈيالطÈيالطÈيالطÈي
 .ر؛ ألنها ا�ختصة بتعظيم ما أضيف إØها، ويعود منها ا�طر، وأيضا ^ ال© ¨نت فيها الواقعةوخصت السماء باuك

َن�َك قِبْلًَة تَرَْضاَها{{{{قوT تبارك وتعا� �Øَن�َك قِبْلًَة تَرَْضاَهافَلَنَُو �Øَن�َك قِبْلًَة تَرَْضاَهافَلَنَُو �Øَن�َك قِبْلًَة تَرَْضاَهافَلَنَُو �Øفَلَنَُو{{{{ : Tقو}}}} ْبها،: أي }}}}َضاَهاَضاَهاَضاَهاَضاَهاتَرْ تَرْ تَرْ تَرÔ،بهاÔ،بهاÔ،بهاÔ و بيت ا�قدس رفع رأسه : قال الُسّديقال الُسّديقال الُسّديقال الُسّديà ´ن إذا ص¨
َماء{{{{فأنزل اهللا تعا�  ،بل الكعبةýن Úب أن يص÷ إ� قِ إ� السماء ينظر ما يؤمر به، و َماءقَْد نََرى َيَقل¥َب وَْجِهَك sِ الس� َماءقَْد نََرى َيَقل¥َب وَْجِهَك sِ الس� َماءقَْد نََرى َيَقل¥َب وَْجِهَك sِ الس�  }}}}قَْد نََرى َيَقل¥َب وَْجِهَك sِ الس�

ََرامِ {{{{: قولة تبارك وتعا�
ْ
ََرامِ فََول� وَْجَهَك َشْطَر الَْمْسِجِد ا¶
ْ
ََرامِ فََول� وَْجَهَك َشْطَر الَْمْسِجِد ا¶
ْ
ََرامِ فََول� وَْجَهَك َشْطَر الَْمْسِجِد ا¶
ْ
ا\احية واùهة، ا\احية واùهة، ا\احية واùهة، ا\احية واùهة، شطر يعÜ  }}}}وَْجَهَك َشْطرَ وَْجَهَك َشْطرَ وَْجَهَك َشْطرَ وَْجَهَك َشْطرَ {{{{، ناحية ا�سجد ا¶رامناحية ا�سجد ا¶رامناحية ا�سجد ا¶رامناحية ا�سجد ا¶رام: أي}}}}فََول� وَْجَهَك َشْطَر الَْمْسِجِد ا¶

ية ا�سجد ا¶رام وا�راد الكعبة، عن ابن عباس رë اهللا عنهما أن رسول اهللا ص´ اهللا عليه وشطر ا�سجد ا¶رام أي ناح
 )وا�سجد قبلة ألهل ا¶رم، وا¶رم قبلة ألهل األروا�سجد قبلة ألهل ا¶رم، وا¶رم قبلة ألهل األروا�سجد قبلة ألهل ا¶رم، وا¶رم قبلة ألهل األروا�سجد قبلة ألهل ا¶رم، وا¶رم قبلة ألهل األرضضضض s مشارقها ومغاربها من أم© s مشارقها ومغاربها من أم© s مشارقها ومغاربها من أم© s مشارقها ومغاربها من أم©، ، ، ، ا>يت قبلة ألهل ا�سجدا>يت قبلة ألهل ا�سجدا>يت قبلة ألهل ا�سجدا>يت قبلة ألهل ا�سجد(: وسلم قال

    ....ألنه ظرف مÇنألنه ظرف مÇنألنه ظرف مÇنألنه ظرف مÇن} } } } َشْطرَ َشْطرَ َشْطرَ َشْطرَ  {صبونُ 
ال خالف بz العلماء أن الكعبة قبلة X s أفق، وأïعوا ال خالف بz العلماء أن الكعبة قبلة X s أفق، وأïعوا ال خالف بz العلماء أن الكعبة قبلة X s أفق، وأïعوا ال خالف بz العلماء أن الكعبة قبلة X s أفق، وأïعوا ": s قوT ا ذكره القرطð رÑه اهللاا ذكره القرطð رÑه اهللاا ذكره القرطð رÑه اهللاا ذكره القرطð رÑه اهللامن هذا ا¶ديث أخذ العلماء ممن هذا ا¶ديث أخذ العلماء ممن هذا ا¶ديث أخذ العلماء ممن هذا ا¶ديث أخذ العلماء م

، وأنه إن ترك استقباúا وهو معاين úا و?لم *هتها فال صالة T وعليه إ?دة عليه استقباúاعليه استقباúاعليه استقباúاعليه استقباúا    ضضضَض َ َ َ رِ رِ رِ رِ V أن من شاهدها و?ينها فُ V أن من شاهدها و?ينها فُ V أن من شاهدها و?ينها فُ V أن من شاهدها و?ينها فُ 
 ."X ما ص´

فإن خفيت عليه " ::::رÑه اهللارÑه اهللارÑه اهللارÑه اهللا يقوليقوليقوليقول" من 'ب عنها أن يستقبل ناحيتها وشطرها وتلقائها وأïعوا V أن X" ::::يقول رÑه اهللايقول رÑه اهللايقول رÑه اهللايقول رÑه اهللا
 ."فعليه أن يستدل V ذلك بكل ما يمكنه من ا\جوم والرياح واùبال وغ1 ذلك

ïيع جهات األرïيع جهات األرïيع جهات األرïيع جهات األرضضضض ºقا وغربا  ºقا وغربا  ºقا وغربا  ºقا وغربا أمر تعا� باستقبال الكعبة من أمر تعا� باستقبال الكعبة من أمر تعا� باستقبال الكعبة من أمر تعا� باستقبال الكعبة من : }}}}وََحيُْث َما ُكنتُْم فََول¥واْ وُُجوَِهُكْم َشْطَرهُ وََحيُْث َما ُكنتُْم فََول¥واْ وُُجوَِهُكْم َشْطَرهُ وََحيُْث َما ُكنتُْم فََول¥واْ وُُجوَِهُكْم َشْطَرهُ وََحيُْث َما ُكنتُْم فََول¥واْ وُُجوَِهُكْم َشْطَرهُ {{{{قوT تبارك وتعا� 
����و~ذا s حال ا�سايفة s و~ذا s حال ا�سايفة s و~ذا s حال ا�سايفة s و~ذا s حال ا�سايفة s     ،،،،، فإنه يصليها حيثما توجهسوى ا\افلة s حال السفرسوى ا\افلة s حال السفرسوى ا\افلة s حال السفرسوى ا\افلة s حال السفر شماال وجنوبا وال يستث¹ من هذا شماال وجنوبا وال يستث¹ من هذا شماال وجنوبا وال يستث¹ من هذا شماال وجنوبا وال يستث¹ من هذا 



            ))))))))  أولأولأولأولأولأولأولأولمستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى ( ( ( ( ( ( ( (                                                                                                                                         ))))))))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((((((((                                                                                                                                                              مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1                            

- §Q - 

 

َرَ {{{{بهذه اآلية  و~ذلك من جهل جهة القبلة يص÷ باجتهاده، استدل ا�الكيةو~ذلك من جهل جهة القبلة يص÷ باجتهاده، استدل ا�الكيةو~ذلك من جهل جهة القبلة يص÷ باجتهاده، استدل ا�الكيةو~ذلك من جهل جهة القبلة يص÷ باجتهاده، استدل ا�الكيةيص÷، القتال القتال القتال القتال 
ْ
َرَ فََول� وَْجَهَك َشْطَر الَْمْسِجِد ا¶
ْ
َرَ فََول� وَْجَهَك َشْطَر الَْمْسِجِد ا¶
ْ
َرَ فََول� وَْجَهَك َشْطَر الَْمْسِجِد ا¶
ْ
 }}}}امِ امِ امِ امِ فََول� وَْجَهَك َشْطَر الَْمْسِجِد ا¶

V أن ا�ص÷ ينظر أمامه ال إ� موضع سجوده، وقد ذهب إ� هذا بعض أهل العلم من غ1 ا�الكية وذهب اإلمام الشافV أن ا�ص÷ ينظر أمامه ال إ� موضع سجوده، وقد ذهب إ� هذا بعض أهل العلم من غ1 ا�الكية وذهب اإلمام الشافV أن ا�ص÷ ينظر أمامه ال إ� موضع سجوده، وقد ذهب إ� هذا بعض أهل العلم من غ1 ا�الكية وذهب اإلمام الشافV أن ا�ص÷ ينظر أمامه ال إ� موضع سجوده، وقد ذهب إ� هذا بعض أهل العلم من غ1 ا�الكية وذهب اإلمام الشاف����    
وهذا هو اآلكد، وهو عون بعد اهللا عز وجل V اmشوع s وهذا هو اآلكد، وهو عون بعد اهللا عز وجل V اmشوع s وهذا هو اآلكد، وهو عون بعد اهللا عز وجل V اmشوع s وهذا هو اآلكد، وهو عون بعد اهللا عز وجل V اmشوع s     ،،،،أÑد وأأÑد وأأÑد وأأÑد وأ				 حنيفة إ� أنه ينظر إ� موضع سجوده حنيفة إ� أنه ينظر إ� موضع سجوده حنيفة إ� أنه ينظر إ� موضع سجوده حنيفة إ� أنه ينظر إ� موضع سجوده    واإلمامواإلمامواإلمامواإلمام
ه Ýعل ب½ه s موضع سجوده، وهذه اآلية s استقبال القبلة تكون متوجه شطر األحاديث والسنة دلت V أن، ، ، ، الصالةالصالةالصالةالصالة

 .ا�سجد ا¶رام، أما s الصالة فنجعل ا>½ s موضع السجود كما دلت السنة
ْوتُواْ الِْكتَاَب {{{{وقوT تعا�

ُ
يَن أ ِ

�uْوتُواْ الِْكتَاَب َو«ِن� ا
ُ
يَن أ ِ

�uْوتُواْ الِْكتَاَب َو«ِن� ا
ُ
يَن أ ِ

�uْوتُواْ الِْكتَاَب َو«ِن� ا
ُ
يَن أ ِ

�uَو«ِن� ا{{{{ :هود وا\صارى    ::::أيأيأيأيØا،،،، }}}} ب� َق¥ ِمن ر�
ْ
ن�ُه ا¶

َ
ب� Øََْعلَُموَن ك َق¥ ِمن ر�

ْ
ن�ُه ا¶

َ
ب� Øََْعلَُموَن ك َق¥ ِمن ر�

ْ
ن�ُه ا¶

َ
ب� Øََْعلَُموَن ك َق¥ ِمن ر�

ْ
ن�ُه ا¶

َ
أي أن Ôويل القبلة من بيت : }}}}ِهمْ ِهمْ ِهمْ ِهمْ Øََْعلَُموَن ك

 .ا�قدس إ� الكعبة هو ا¶ق
 :أجيب عنه أجيب عنه أجيب عنه أجيب عنه ****وابzوابzوابzوابz    كيف يعلمون ذلك وليس من دينهم وال s كتابهمكيف يعلمون ذلك وليس من دينهم وال s كتابهمكيف يعلمون ذلك وليس من دينهم وال s كتابهمكيف يعلمون ذلك وليس من دينهم وال s كتابهم؟؟؟؟فقد يقال هنا تساءل 

هو وهذا  ،واليأمر إال به ،علموا أنه ال يقول إال ا¶ق ،أنهم �ا علموا من كتابهم أن �مد ص´ اهللا عليه وسلم نð ::::األولاألولاألولاألول �
 .ا�فfض، ا�فfض أن الرسول صادق ال يكذب بل هو أفضل الرسل

� Æا�اÆا�اÆا�اÆويل القبلة ،و«ن جحده بعضهم ،أنهم علموا من دينهم جواز النسخ ::::ا�اÔ واز* z�? يعلمون جواز النسخ فصاروا ،
 .فلم ال يصدقون بهذا اåين؟

ا{{{{ختمت اآلية بقوT تبارك وتعا�  اَوَما اهللا¥ بَِغافٍِل َقم� اَوَما اهللا¥ بَِغافٍِل َقم� اَوَما اهللا¥ بَِغافٍِل َقم�  : : : : قراءتانقراءتانقراءتانقراءتان }}}}َفْعَملُونَ َفْعَملُونَ َفْعَملُونَ َفْعَملُونَ {{{{: s قولة تبارك وتعا� }}}}َفْعَملُونَ َفْعَملُونَ َفْعَملُونَ َفْعَملُونَ     َوَما اهللا¥ بَِغافٍِل َقم�

القراءة القراءة القراءة القراءة ، أمة �مد ص´ اهللا عليه وسلم    â Vاطبة أهل الكتاب أو }تعملونتعملونتعملونتعملون{{{{ قرأ ابن ?مر وÑزة والكساقرأ ابن ?مر وÑزة والكساقرأ ابن ?مر وÑزة والكساقرأ ابن ?مر وÑزة والكسا@@@@: القراءة األوالقراءة األوالقراءة األوالقراءة األو����
أو قراءة  }}}}تعملونتعملونتعملونتعملون{ حال قراءة ا�اء X V، "يعلمونيعلمونيعلمونيعلمون"وا باØاء ؤقر قراءة األربعة ا>اقون غ1 هؤالء ا�الثةقراءة األربعة ا>اقون غ1 هؤالء ا�الثةقراءة األربعة ا>اقون غ1 هؤالء ا�الثةقراءة األربعة ا>اقون غ1 هؤالء ا�الثةو^  ::::ا�انيةا�انيةا�انيةا�انية
أن هذا تهديد     ضمنÎ و ،وأنه ال يهمل شيئا منها ،دØل V أنه اهللا تعا� يعلم أعمال عباده وال يغفل عنها }يعملونيعملونيعملونيعملون{اØاء 

    .، فإذن Ýب V اإلنسان أن nاف اهللا وnاف أن يعصيه، فهو ?لم ل� �ءووعيد

    ))))/-/-/-/-((((ا¶لقةا¶لقةا¶لقةا¶لقة
     ::::    من سورة ا>قرةمن سورة ا>قرةمن سورة ا>قرةمن سورة ا>قرة) ) ) )     ////        ¡P§-P§-P§-P§            ////-P³-P³-P³-P³            ////-P²-P²-P²-P²        ////-P¡-P¡-P¡-P-    ((((تفس1 اآلياتتفس1 اآلياتتفس1 اآلياتتفس1 اآليات

نَْت بِتَابٍِع قِبْلَتَُهْم َومَ {{{{يقول ا>اري تبارك وتعا� 
َ
ا تَبُِعوا قِبْلَتََك َوَما أ وتُوا الِكتَاَب بُِكل� آيٍَة م�

ُ
يَن أ ِ

�uَييَْت ا
َ
ْ أ نَْت بِتَابٍِع قِبْلَتَُهْم َومَ ِ

َ
ا تَبُِعوا قِبْلَتََك َوَما أ وتُوا الِكتَاَب بُِكل� آيٍَة م�

ُ
يَن أ ِ

�uَييَْت ا
َ
ْ أ نَْت بِتَابٍِع قِبْلَتَُهْم َومَ ِ

َ
ا تَبُِعوا قِبْلَتََك َوَما أ وتُوا الِكتَاَب بُِكل� آيٍَة م�

ُ
يَن أ ِ

�uَييَْت ا
َ
ْ أ نَْت بِتَابٍِع قِبْلَتَُهْم َومَ ِ

َ
ا تَبُِعوا قِبْلَتََك َوَما أ وتُوا الِكتَاَب بُِكل� آيٍَة م�

ُ
يَن أ ِ

�uَييَْت ا
َ
ا َنْعُضُهم بِتَابٍِع ا َنْعُضُهم بِتَابٍِع ا َنْعُضُهم بِتَابٍِع ا َنْعُضُهم بِتَابٍِع َولََولََولََول6ِ666َْ أ

هْ 
َ
ِ اي�بَْعَت أ هْ ِ
َ
ِ اي�بَْعَت أ هْ ِ
َ
ِ اي�بَْعَت أ هْ ِ
َ
الِِمzَ قِبْلََة َنْعٍض َولَقِبْلََة َنْعٍض َولَقِبْلََة َنْعٍض َولَقِبْلََة َنْعٍض َول6ِ666َِ اي�بَْعَت أ �ِمَن الظ� ْن َنْعِد َما َجاَءَك ِمَن الِعلِْم إِن�َك إِذاً ل الِِمzَ َواَءُهم م� �ِمَن الظ� ْن َنْعِد َما َجاَءَك ِمَن الِعلِْم إِن�َك إِذاً ل الِِمzَ َواَءُهم م� �ِمَن الظ� ْن َنْعِد َما َجاَءَك ِمَن الِعلِْم إِن�َك إِذاً ل الِِمzَ َواَءُهم م� �ِمَن الظ� ْن َنْعِد َما َجاَءَك ِمَن الِعلِْم إِن�َك إِذاً ل      }}}}§P§-P§-P§-P-    َواَءُهم م�

وأنه لو أقام عليهم X  ،وعنادهم وâالفتهم ما يعرفونه من شأن رسول اهللا ص´ اهللا عليه وسلم كفر اØهودÈn تعا� عن 
إال أنهم  ،هذا هو ديدن اØهود مع وضوح ا¶ق و«يراد األدلةو ،تبعوه وتر~وا أهواءهماجاءهم به �ا  دØل V صحة ما

ا {{{{ ا\صارى وا\صارى وا\صارى وا\صارى و���� من جحد و?ند من جحد و?ند من جحد و?ند من جحد و?ندوهذا يدخل فيه أيضا  ،يكابرون ويعاندون وتُوا الِكتَاَب بُِكل� آيٍَة م�
ُ
يَن أ ِ

�uَييَْت ا
َ
ْ أ ا ِ وتُوا الِكتَاَب بُِكل� آيٍَة م�

ُ
يَن أ ِ

�uَييَْت ا
َ
ْ أ ا ِ وتُوا الِكتَاَب بُِكل� آيٍَة م�

ُ
يَن أ ِ

�uَييَْت ا
َ
ْ أ ا ِ وتُوا الِكتَاَب بُِكل� آيٍَة م�

ُ
يَن أ ِ

�uَييَْت ا
َ
َولََولََولََول6ِ666َْ أ

ْت َعلَيِْهْم {{{{كما قال جل وعال }}}}تَبُِعوا قِبْلَتََك تَبُِعوا قِبْلَتََك تَبُِعوا قِبْلَتََك تَبُِعوا قِبْلَتََك  يَن َحق� ِ
�uْت َعلَيِْهْم إِن� ا يَن َحق� ِ
�uْت َعلَيِْهْم إِن� ا يَن َحق� ِ
�uْت َعلَيِْهْم إِن� ا يَن َحق� ِ
�uآيٍَة َح����� يََرُوا الَعَذاَب � يََرُوا الَعَذاَب � يََرُوا الَعَذاَب � يََرُوا الَعَذاَب ****َ*َِمُت َرب�َك َال يُْؤِمنُونَ َ*َِمُت َرب�َك َال يُْؤِمنُونَ َ*َِمُت َرب�َك َال يُْؤِمنُونَ َ*َِمُت َرب�َك َال يُْؤِمنُونَ إِن� ا ¥Xُ آيٍَة َحَولَْو َجاَءْيُهْم ¥Xُ آيٍَة َحَولَْو َجاَءْيُهْم ¥Xُ آيٍَة َحَولَْو َجاَءْيُهْم ¥Xُ َولَْو َجاَءْيُهْم

Øِمَ 
َ
Øِمَ األ
َ
Øِمَ األ
َ
Øِمَ األ
َ
ا تَبُِعوا قِبْلَتََك {{{{قوT تعا�  }}}}األ وتُوا الِكتَاَب بُِكل� آيٍَة م�

ُ
يَن أ ِ

�uَييَْت ا
َ
ْ أ ا تَبُِعوا قِبْلَتََك ِ وتُوا الِكتَاَب بُِكل� آيٍَة م�

ُ
يَن أ ِ

�uَييَْت ا
َ
ْ أ ا تَبُِعوا قِبْلَتََك ِ وتُوا الِكتَاَب بُِكل� آيٍَة م�

ُ
يَن أ ِ

�uَييَْت ا
َ
ْ أ ا تَبُِعوا قِبْلَتََك ِ وتُوا الِكتَاَب بُِكل� آيٍَة م�

ُ
يَن أ ِ

�uَييَْت ا
َ
أي أنهم كفروا وقد تبú zم ا¶ق فليست  }}}}َولََولََولََول6ِ666َْ أ

 .ماتتنفعهم اآليات والعال
نَْت بِتَابٍِع قِبْلَتَُهمْ {{{{قوT تبارك وتعا� 

َ
نَْت بِتَابٍِع قِبْلَتَُهمْ َوَما أ
َ
نَْت بِتَابٍِع قِبْلَتَُهمْ َوَما أ
َ
نَْت بِتَابٍِع قِبْلَتَُهمْ َوَما أ
َ
يأÛ  ،وهذا أسلوب كثs 1 القرآن الكريم ،لكنه يتضمن األمرلكنه يتضمن األمرلكنه يتضمن األمرلكنه يتضمن األمر    ،،،،هذا لفظ اÈmهذا لفظ اÈmهذا لفظ اÈmهذا لفظ اÈm }}}}َوَما أ

õليس بأمر وال ن Èم خí Èmهم اهللا ،ولكنه يتضمن األمر ،اÑء من ء من ء من ء من     ::::وا�ع¹ كما قال ا�ف�ون ر����أي ال تر~ن إ� أي ال تر~ن إ� أي ال تر~ن إ� أي ال تر~ن إ� 
  ....ر~ن إØهم و«� متابعتهم و«� األخذ عنهمر~ن إØهم و«� متابعتهم و«� األخذ عنهمر~ن إØهم و«� متابعتهم و«� األخذ عنهمر~ن إØهم و«� متابعتهم و«� األخذ عنهمتتتت    أي الأي الأي الأي ال    ،،،،ذلكذلكذلكذلك

وأنه كما  ،s هذا إخبار عن شدة متابعة الرسول ص´ اهللا عليه وسلم �ا أمره اهللا تعا� به" يقول ا¶افظ ابن كث1 رÑه اهللايقول ا¶افظ ابن كث1 رÑه اهللايقول ا¶افظ ابن كث1 رÑه اهللايقول ا¶افظ ابن كث1 رÑه اهللا



            ))))))))  أولأولأولأولأولأولأولأولمستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى ( ( ( ( ( ( ( (                                                                                                                                         ))))))))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((((((((                                                                                                                                                              مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1                            

- §/ - 

 

يتبع  نه الوأ ،اتباع مرضاته فهو أيضا مستمسك بأمر اهللا وطاعته و ،أي أهل الكتاب ،هم مستمسكون بآرائهم وأهوائهم
Tيع أحواï s هود ،أهواءهمØا ¨ن عليه  "و«نما ذلك عن أمر اهللا تعا� ،وال كونه متجها إ� بيت ا�قدس لكونه قبلة ا�

بل هو  ،لم يكن إلرضاء اØهود أو أنه يتابع اØهود ال شهراشهراشهراشهرا    أو سبعة ع(أو سبعة ع(أو سبعة ع(أو سبعة ع(    ستة ع(ستة ع(ستة ع(ستة ع(الصالة والسالم متوجها إ� بيت ا�قدس 
وال ا\صارى  ،ثم أخÈ اهللا تعا� أن اØهود ليست متبعة قبلة ا\صارى ،وتعا� ثم نسخ فتوجه إ� الكعبةألمر اهللا سبحانه 
وهذا إعالم من اهللا جل وعال باختالفهم وتدابرهم }}}}َوَما َنْعُضُهم بِتَابٍِع قِبْلََة َنْعٍض َوَما َنْعُضُهم بِتَابٍِع قِبْلََة َنْعٍض َوَما َنْعُضُهم بِتَابٍِع قِبْلََة َنْعٍض َوَما َنْعُضُهم بِتَابٍِع قِبْلََة َنْعٍض {{{{ فقال سبحانه ،متبعة قبلة اØهود

 .¨نوا عليه من االختالف فÏ هذه اآلية بيان ¶اúم وما ،وضالúم
ْهَواَءُهم{{{{قوT تبارك وتعا� 

َ
ِ اي�بَْعَت أ ْهَواَءُهمِ
َ
ِ اي�بَْعَت أ ْهَواَءُهمِ
َ
ِ اي�بَْعَت أ ْهَواَءُهمِ
َ
�ِمَن {{{{هذا يعتÈ هوى  دينهم وفعلهمدينهم وفعلهمدينهم وفعلهمدينهم وفعلهمأي }}}}َولََولََولََول6ِ666َِ اي�بَْعَت أ ْن َنْعِد َما َجاَءَك ِمَن الِعلِْم إِن�َك إِذاً ل �ِمَن م� ْن َنْعِد َما َجاَءَك ِمَن الِعلِْم إِن�َك إِذاً ل �ِمَن م� ْن َنْعِد َما َجاَءَك ِمَن الِعلِْم إِن�َك إِذاً ل �ِمَن م� ْن َنْعِد َما َجاَءَك ِمَن الِعلِْم إِن�َك إِذاً ل م�

 َzالِِم الِِمzَ الظ� الِِمzَ الظ� الِِمzَ الظ� Ìيث من اتبع  ،ز أن يتبع هواهز أن يتبع هواهز أن يتبع هواهز أن يتبع هواه����ن Ýون Ýون Ýون Ýو    ،،،،نð عليه الصالة والسالم ويدخل s ذلك أمتهنð عليه الصالة والسالم ويدخل s ذلك أمتهنð عليه الصالة والسالم ويدخل s ذلك أمتهنð عليه الصالة والسالم ويدخل s ذلك أمتهللللاmطاب s هذه اآلية لاmطاب s هذه اآلية لاmطاب s هذه اآلية لاmطاب s هذه اآلية ل    }}}}الظ�
ا�راد بهذا ا\õ وا�حذير  ،ليس ا\ð ص´ اهللا عليه وسلم �ن يقع s ذلك حاشاه عليه الصالة والسالم ،هواه ¨ن ظا�ا

 ،مßل عليهمßل عليهمßل عليهمßل عليهوألنه  تعظيما لتعظيما لتعظيما لتعظيما لألألألألمرمرمرمر بذلك و«نما خوطب ا\ð ص´ اهللا عليه وسلم ،ألمته أن تقع فيه
يتبع اúوى فلماذا خوطب ولم Ýعل اmطاب يتبع اúوى فلماذا خوطب ولم Ýعل اmطاب يتبع اúوى فلماذا خوطب ولم Ýعل اmطاب يتبع اúوى فلماذا خوطب ولم Ýعل اmطاب     ص´ اهللا عليه وسلم إن شاء اهللا ال يكون ظا�ا والص´ اهللا عليه وسلم إن شاء اهللا ال يكون ظا�ا والص´ اهللا عليه وسلم إن شاء اهللا ال يكون ظا�ا والص´ اهللا عليه وسلم إن شاء اهللا ال يكون ظا�ا وال    أن ا\ðأن ا\ðأن ا\ðأن ا\ð: : : :     قد يقول قائلقد يقول قائلقد يقول قائلقد يقول قائل 

�مد  ن ا�مست ياإلأي و: قال الطÈي ،،،،وألنه ا�ßل V ا\ð عليه الصالة والسالموألنه ا�ßل V ا\ð عليه الصالة والسالموألنه ا�ßل V ا\ð عليه الصالة والسالموألنه ا�ßل V ا\ð عليه الصالة والسالم ،،،،تعظيما لتعظيما لتعظيما لتعظيما لألألألألمرمرمرمرقيل السبب  ألمتهألمتهألمتهألمته؟؟؟؟
رجعت إ� فأي  ،فاتبعت قبلتهم ،ودا أو نصارى تهتدوارÄ هؤالء اØهود وا\صارى اuين قالوا لك وألصحابك كونوا ه

وصل إØك من العلم بإعالö إياك أنهم مقيمون V باطل وV عناد  أي من بعد ما :جاءك من العلم من بعد ما ،قبلتهم
 ،طاع©فإنك إن فعلت ذلك من عبادي الظلمة أنفسهم ا�خالفون أمري ا�ار~z ل :إنك إذاً �ن الظا�z ،منهم للحق

 .وحاشاه عليه الصالة والسالم أن يقع s هذا الزيغ و«نما ا�راد ا�حذير ألمته من أن تقع s مثل هذا
ْننَاَءُهْم َو«ِن� فَِريقاً {{{{يقول تبارك وتعا�  : من سورة ا>قرةمن سورة ا>قرةمن سورة ا>قرةمن سورة ا>قرة) ) ) )     P³-P³-P³-P³-    ((((    نتنتنتنت����م عن اآليةم عن اآليةم عن اآليةم عن اآلية

َ
يَن آتَيْنَاُهُم الِكتَاَب َفْعِرفُونَُه َكَما َفْعِرفُوَن أ ِ

�uْننَاَءُهْم َو«ِن� فَِريقاً ا
َ
يَن آتَيْنَاُهُم الِكتَاَب َفْعِرفُونَُه َكَما َفْعِرفُوَن أ ِ

�uْننَاَءُهْم َو«ِن� فَِريقاً ا
َ
يَن آتَيْنَاُهُم الِكتَاَب َفْعِرفُونَُه َكَما َفْعِرفُوَن أ ِ

�uْننَاَءُهْم َو«ِن� فَِريقاً ا
َ
يَن آتَيْنَاُهُم الِكتَاَب َفْعِرفُونَُه َكَما َفْعِرفُوَن أ ِ

�uا    
نُْهْم Øََْكتُُموَن ا¶َق� وَُهْم َفْعلَُمونَ  نُْهْم Øََْكتُُموَن ا¶َق� وَُهْم َفْعلَُمونَ م� نُْهْم Øََْكتُُموَن ا¶َق� وَُهْم َفْعلَُمونَ م� نُْهْم Øََْكتُُموَن ا¶َق� وَُهْم َفْعلَُمونَ م� ْننَاَءُهمْ {{{{قوT تبارك وتعا�  }}}}P³-P³-P³-P³-م�

َ
يَن آتَيْنَاُهُم الِكتَاَب َفْعِرفُونَُه َكَما َفْعِرفُوَن أ ِ

�uْننَاَءُهمْ ا
َ
يَن آتَيْنَاُهُم الِكتَاَب َفْعِرفُونَُه َكَما َفْعِرفُوَن أ ِ

�uْننَاَءُهمْ ا
َ
يَن آتَيْنَاُهُم الِكتَاَب َفْعِرفُونَُه َكَما َفْعِرفُوَن أ ِ

�uْننَاَءُهمْ ا
َ
يَن آتَيْنَاُهُم الِكتَاَب َفْعِرفُونَُه َكَما َفْعِرفُوَن أ ِ

�uا{{{{  s 1الضم
قاT �اهد قاT �اهد قاT �اهد قاT �اهد  ،مثل مايعرفون أبناءهم يعرفونه معرفة يقينية دقيقة :أي ،،،،?ئد إ� نبينا ص´ اهللا عليه وسلم?ئد إ� نبينا ص´ اهللا عليه وسلم?ئد إ� نبينا ص´ اهللا عليه وسلم?ئد إ� نبينا ص´ اهللا عليه وسلم َفْعِرفُونَهُ َفْعِرفُونَهُ َفْعِرفُونَهُ َفْعِرفُونَهُ قوT تعا� 

 ،ابن عباس وابن جريجابن عباس وابن جريجابن عباس وابن جريجابن عباس وابن جريجقال هذا القول  ،أنه حق Ôويل القبلة من بيت ا�قدس إ� الكعبةÔويل القبلة من بيت ا�قدس إ� الكعبةÔويل القبلة من بيت ا�قدس إ� الكعبةÔويل القبلة من بيت ا�قدس إ� الكعبة :وغ1هم، وقيل ا�قصود وقتادةوقتادةوقتادةوقتادة
T T T T والقول ا�اÆ والقول ا�اÆ والقول ا�اÆ والقول ا�اÆ     ،،،،وقد أخÈوا بذلك عن أنفسهم كما سيأÛوقد أخÈوا بذلك عن أنفسهم كما سيأÛوقد أخÈوا بذلك عن أنفسهم كما سيأÛوقد أخÈوا بذلك عن أنفسهم كما سيأÛ    ،،،،أن ا�قصود بهذا هو نبينا ص´ اهللا عليه وسلمأن ا�قصود بهذا هو نبينا ص´ اهللا عليه وسلمأن ا�قصود بهذا هو نبينا ص´ اهللا عليه وسلمأن ا�قصود بهذا هو نبينا ص´ اهللا عليه وسلماألقرب و ا،وغ1هم

 ،أيضا ألن اآليات s استقبال القبلة وÔويل القبلة وما ارتبط بذلك حظ من ا\ظرحظ من ا\ظرحظ من ا\ظرحظ من ا\ظر
قال تعا� كما يعرفون أنفسهم أو غ1 ذلك و«ن ¨نت ألصق قال تعا� كما يعرفون أنفسهم أو غ1 ذلك و«ن ¨نت ألصق قال تعا� كما يعرفون أنفسهم أو غ1 ذلك و«ن ¨نت ألصق قال تعا� كما يعرفون أنفسهم أو غ1 ذلك و«ن ¨نت ألصق     ماماماما    ،،،،خص األبناء باuكر دون األنفسخص األبناء باuكر دون األنفسخص األبناء باuكر دون األنفسخص األبناء باuكر دون األنفس    ::::قال بعض ا�ف�ينقال بعض ا�ف�ينقال بعض ا�ف�ينقال بعض ا�ف�ين  �

 ،يعرف فيه ابنه وال يمر عليه وقت ال ،فسهيعرف فيها ن قالوا إن اإلنسان يمر عليه من زمنه برهة ال فلماذافلماذافلماذافلماذا؟؟؟؟ أي ا\فسأي ا\فسأي ا\فسأي ا\فس
لكن اإلنسان لو تسأT عن  ،يغفل عنها األبوان وال Ýهلون وم� درس وم� حصل T األمر الفالæ Æد هذه ا�علومات ال

بعد هذا  فهل ،،،،أراد أن يبz أنهم يعرفونه حقا كما يعرفون أبناءهمأراد أن يبz أنهم يعرفونه حقا كما يعرفون أبناءهمأراد أن يبz أنهم يعرفونه حقا كما يعرفون أبناءهمأراد أن يبz أنهم يعرفونه حقا كما يعرفون أبناءهمفاهللا جل وعال  ،حياته قد Ýهل أمورا �الف أمور أبنائه
 .زيغ وضالل وجحود وعناد

نعم وأكb، : أتعرف �مدا ص´ اهللا عليه وسلم كما تعرف ابنك قال"وقد روي أن عمر رë اهللا عنه قال لعبد اهللا بن سالم 
يكون قد  "¨ن من أمه بنعته فعرفته، أما ابÜ ال أدري ما ،سيدنا �مد،إ� أمينه s أرضه  ،جÈيل،بعث اهللا أمينه s سمائه 

حقيقية أن الرسول ص´ اهللا عليه وسلم الصادق ا�صدوق اuي ال ينطق عن  من رجل آخر فا�هم أن معرفتهم يقينية و
  .اúوى



            ))))))))  أولأولأولأولأولأولأولأولمستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى ( ( ( ( ( ( ( (                                                                                                                                         ))))))))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((((((((                                                                                                                                                              مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1                            

- §P - 

 

يمfي s معرفة ابنه إذا رآه بz  ال يشك أحد وال ،،،،وقيل ا�راد أنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم من بz أبناء ا\اس *هموقيل ا�راد أنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم من بz أبناء ا\اس *هموقيل ا�راد أنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم من بz أبناء ا\اس *هموقيل ا�راد أنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم من بz أبناء ا\اس *هم
  ....توجيه صحيحتوجيه صحيحتوجيه صحيحتوجيه صحيحوهذا وهذا وهذا وهذا أبناء ا\اس *هم 

نُْهْم Øََْكتُُموَن ا¶َق� {{{{قوT تبارك وتعا�  نُْهْم Øََْكتُُموَن ا¶َق� َو«ِن� فَِريقاً م� نُْهْم Øََْكتُُموَن ا¶َق� َو«ِن� فَِريقاً م� نُْهْم Øََْكتُُموَن ا¶َق� َو«ِن� فَِريقاً م�  ،�اهد وقتادة�اهد وقتادة�اهد وقتادة�اهد وقتادةقاT  ،هو �مد ص´ اهللا عليه وسلمقيل أن ا�راد با¶ق قيل أن ا�راد با¶ق قيل أن ا�راد با¶ق قيل أن ا�راد با¶ق     }}}}َو«ِن� فَِريقاً م�
  .استقبال الكعبة أي يعلمون أن هذا هو ا¶ق وقيلوقيلوقيلوقيل

  .أنه �مد ص´ اهللا عليه وسلم المرية فيه: فالقول األولفالقول األولفالقول األولفالقول األول •
و«ن لم يأِت عندهم فهو �ا أخÈ به عليه الصالة والسالم  ،وقد جاء هذا عندهم ،أنه استقبال الكعبة: ا�اÆا�اÆا�اÆا�اÆ    القولالقولالقولالقول •

 .كما أخÈت بذلك ا�وراة عندهم ،الصادق ا�صدوق
نُْهْم Øََْكتُُموَن ا¶َق� وَُهْم َفْعلَُمونَ     {{{{ نُْهْم Øََْكتُُموَن ا¶َق� وَُهْم َفْعلَُمونَ َو«ِن� فَِريقاً م� نُْهْم Øََْكتُُموَن ا¶َق� وَُهْم َفْعلَُمونَ َو«ِن� فَِريقاً م� نُْهْم Øََْكتُُموَن ا¶َق� وَُهْم َفْعلَُمونَ َو«ِن� فَِريقاً م� ا¶ق ولم يظهروه للناس إال عنادا كتموا  هذا ظاهر أنهم يعاندون وأنهم ما }}}}َو«ِن� فَِريقاً م�

ا َجاَءُهْم َما َعَرفُوا َكَفُروا بِهِ     {{{{كقوT جل وعال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم  ،واستكبارا ا َجاَءُهْم َما َعَرفُوا َكَفُروا بِهِ فَلَم� ا َجاَءُهْم َما َعَرفُوا َكَفُروا بِهِ فَلَم� ا َجاَءُهْم َما َعَرفُوا َكَفُروا بِهِ فَلَم� عياذا باهللا جل وعال من  }}}}    فَلَم�
  .ذلك
ب�َك فََال تَُكوَغن� {{{{و^ قوT تبارك وتعا�  ::::    من سورة ا>قرةمن سورة ا>قرةمن سورة ا>قرةمن سورة ا>قرة) ) ) )     P²-P²-P²-P²-    ((((    اآليةاآليةاآليةاآلية َق¥ ِمن ر�

ْ
ب�َك فََال تَُكوَغن� ا¶ َق¥ ِمن ر�
ْ
ب�َك فََال تَُكوَغن� ا¶ َق¥ ِمن ر�
ْ
ب�َك فََال تَُكوَغن� ا¶ َق¥ ِمن ر�
ْ
ينَ     ا¶ ِfَينَ ِمَن الُمْم ِfَينَ ِمَن الُمْم ِfَينَ ِمَن الُمْم ِfَِمَن الُمْم-P²-P²-P²-P²{{{{  تبارك وتعا� Tقو

ب�َك {{{{ َق¥ ِمن ر�
ْ
ب�َك ا¶ َق¥ ِمن ر�
ْ
ب�َك ا¶ َق¥ ِمن ر�
ْ
ب�َك ا¶ َق¥ ِمن ر�
ْ
لم يذكر أن  ،استقبال الكعبةاستقبال الكعبةاستقبال الكعبةاستقبال الكعبة فا�قصود با¶قفا�قصود با¶قفا�قصود با¶قفا�قصود با¶ق ،ال ما أخÈك به اØهود وما شككوا به ،أي استقبال الكعبة }}}}ا¶

ا¶ُق اuي ال مرية فيه أن استقبال الكعبة وما وجهت إØه هو  ،ا�راد هنا أن ا\ð ص´ اهللا عليه وسلم كما جاء فيما سبق
  .قراءة السبعة ا�تواترةقراءة السبعة ا�تواترةقراءة السبعة ا�تواترةقراءة السبعة ا�تواترة    ̂̂̂^ هوال خالف هذ

 من ربكمن ربكمن ربكمن ربك    ق� ق� ق� ق� ا¶ا¶ا¶ا¶روي عن ع÷ رë اهللا عنه أنه قرأ 
 فõ مرتبطة باآليات السابقة من ربكمن ربكمن ربكمن ربك    و«ن فريقا منهم Øكتمون ا¶ق وهم يعلمون ا¶ق� و«ن فريقا منهم Øكتمون ا¶ق وهم يعلمون ا¶ق� و«ن فريقا منهم Øكتمون ا¶ق وهم يعلمون ا¶ق� و«ن فريقا منهم Øكتمون ا¶ق وهم يعلمون ا¶ق�  ، فهو منصوب بيعلمون، فهو منصوب بيعلمون، فهو منصوب بيعلمون، فهو منصوب بيعلمون-
Qتقدير الزم ا¶ق V تقدير الزم ا¶ق، ويصح نصبه V تقدير الزم ا¶ق، ويصح نصبه V تقدير الزم ا¶ق، ويصح نصبه V ويصح نصبه ،    
    ،،،،فال تكونن من ا�مfين هو اÈmفال تكونن من ا�مfين هو اÈmفال تكونن من ا�مfين هو اÈmفال تكونن من ا�مfين هو اÈm    ،،،،إما يكون ا¶ق مبتدأإما يكون ا¶ق مبتدأإما يكون ا¶ق مبتدأإما يكون ا¶ق مبتدأ: : : : اآلن هو قراءة اùمهور القراءة السبعية V وجهzاآلن هو قراءة اùمهور القراءة السبعية V وجهzاآلن هو قراءة اùمهور القراءة السبعية V وجهzاآلن هو قراءة اùمهور القراءة السبعية V وجهz    ، أما الرفع، أما الرفع، أما الرفع، أما الرفع/

وا�بتدأ �ذوف وا�قدير هو وا�بتدأ �ذوف وا�قدير هو وا�بتدأ �ذوف وا�قدير هو وا�بتدأ �ذوف وا�قدير هو     ،،،،أن يكون ا¶ق هو ا�بتدأ يكون هو اÈmأن يكون ا¶ق هو ا�بتدأ يكون هو اÈmأن يكون ا¶ق هو ا�بتدأ يكون هو اÈmأن يكون ا¶ق هو ا�بتدأ يكون هو اÈmإضمار مبتدأ، بدل إضمار مبتدأ، بدل إضمار مبتدأ، بدل إضمار مبتدأ، بدل أو يكون V أو يكون V أو يكون V أو يكون V     ،،،،هذا توجيههذا توجيههذا توجيههذا توجيه
أو يكون ا¶ق هو اÈm وهناك مبتدأ  ،ا أن يكون مبتدأ وما بعده خÈفع´ قراءة الرفع إمأو أنه فاعل جاءك ا¶ق أو أنه فاعل جاءك ا¶ق أو أنه فاعل جاءك ا¶ق أو أنه فاعل جاءك ا¶ق     ،،،،ا¶قا¶قا¶قا¶ق

 .جاءك ا¶ق: أو أن يكون فاعل لفعل �ذوف وا�قدير  ،�ذوف تقديره هو ا¶ق
ل يقا ،واmطاب للنð ص´ اهللا عليه وسلم وا�راد أمته ،أي من الشاكzّ  }}}}فََال تَُكوَغن� ِمَن الُمْمfَِينَ فََال تَُكوَغن� ِمَن الُمْمfَِينَ فََال تَُكوَغن� ِمَن الُمْمfَِينَ فََال تَُكوَغن� ِمَن الُمْمfَِينَ {{{{قوT تبارك وتعا�

ألن X واحد منهما يشك  ،ومنه ا�راء ،فدافع إحداهما باألخرى ،امfى فالن s كذا أي اعfضه اØقz مرة والشك أخرى
الáء الشك فيه و~ذلك الكمال وا�قصود فال تكونن من الشاكzّ اuين ال يوقنون بل هذا s واالمfاء  ،s قول صاحبه

 ."آمنا وصدقنا سمعنا وأطعناآمنا وصدقنا سمعنا وأطعناآمنا وصدقنا سمعنا وأطعناآمنا وصدقنا سمعنا وأطعنا" هو ا¶ق جاء به أمر اهللا تبارك وتعا�
ِت بُِكُم { { { { يقول تبارك وتعا�:      من سورة ا>قرةمن سورة ا>قرةمن سورة ا>قرةمن سورة ا>قرة    ))))¡P¡-P¡-P¡-P-    ((((    اآلية رقماآلية رقماآلية رقماآلية رقم

ْ
ْفَن َما تَُكونُوا يَأ

َ
َها فَاْستَبُِقوا ا1َْmَاِت أ �Øوَْجَهٌة ُهَو ُمَو ّ

ِت بُِكُم َولُِ�ٍ
ْ
ْفَن َما تَُكونُوا يَأ

َ
َها فَاْستَبُِقوا ا1َْmَاِت أ �Øوَْجَهٌة ُهَو ُمَو ّ

ِت بُِكُم َولُِ�ٍ
ْ
ْفَن َما تَُكونُوا يَأ

َ
َها فَاْستَبُِقوا ا1َْmَاِت أ �Øوَْجَهٌة ُهَو ُمَو ّ

ِت بُِكُم َولُِ�ٍ
ْ
ْفَن َما تَُكونُوا يَأ

َ
َها فَاْستَبُِقوا ا1َْmَاِت أ �Øوَْجَهٌة ُهَو ُمَو ّ

َولُِ�ٍ
ٍء قَِديرٌ  ْ ٍء قَِديرٌ َ ْ ٍء قَِديرٌ َ ْ ٍء قَِديرٌ َ ْ�َ��� �Xُ َVَ َيعاً إِن� اهللا� ِïَ ُاهللا� �Xُ َVَ َيعاً إِن� اهللا� ِïَ ُاهللا� �Xُ َVَ َيعاً إِن� اهللا� ِïَ ُاهللا� �Xُ َVَ َيعاً إِن� اهللا� ِïَ ُاهللا�-P¡-P¡-P¡-P¡{{{{ 

ّ وَْجَهةٌ {{{{ا� قوT تبارك وتع
ّ وَْجَهةٌ َولُِ�ٍ
ّ وَْجَهةٌ َولُِ�ٍ
ّ وَْجَهةٌ َولُِ�ٍ
وا�راد  ،يعÜ توجهيعÜ توجهيعÜ توجهيعÜ توجه ،مع¹ واحدبوالوجهة واùهة والوجه  ،من ا�واجهة ،الوجهة وزنها فعله    }}}}َولُِ�ٍ

والعمدة s هذا أمر اهللا  ،ول� وجهة إما Ìق و«ما بهوى ،تتبع قبلتهم أنهم ال يتبعون قبلتك وأنت ال :أيأيأيأي    ،،،،القبلةالقبلةالقبلةالقبلة::::اآلية اآلية اآلية اآلية بهذه 
    ....ومن اàرفوا فهؤالء اتبعوا أهواءهم ،وصدقوا هؤالء أخذوا با¶ق الصحيحفاuين آمنوا  ،تبارك وتعا�

َها{{{{قوT تبارك وتعا� �Øَهاُهَو ُمَو �Øَهاُهَو ُمَو �Øَهاُهَو ُمَو �Øق قام عليه  ،إخبار من اهللا تعا�إخبار من اهللا تعا�إخبار من اهللا تعا�إخبار من اهللا تعا�هذا  }}}}ُهَو ُمَوÌ ها إماØأن ل� إنسان جهة وتوجه يتوالها ويتجه إ
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  .>اطلما تهواه األنفس من ابأو أخذا باúوى و ،اØåل من القرآن أو من السنة
 ،وا�قدير فاستبقوا إ� ا1mات ،نصب بناء V نزع اmافضنصب بناء V نزع اmافضنصب بناء V نزع اmافضنصب بناء V نزع اmافضبعض ا�ف�ين أن ا1mات  }}}}فَاْستَبُِقوا ا1َْmَاِت فَاْستَبُِقوا ا1َْmَاِت فَاْستَبُِقوا ا1َْmَاِت فَاْستَبُِقوا ا1َْmَاِت {{{{قوT تعا� 

X V حال  ،هو مفعول به مباºة أو منصوب بßع اmافض أي بعد حذف حرف اùر فهذا صحيحوX V حال سواء قلنا 
 .أمر~م اهللا عزوجل من استقبال ا>يت ا¶رام إ� ما أي بادروا وسارعوا :معناها

نلحظ اآلن ونعرف أنها s اآليات ال© تتحدث عن استقبال القبلة وا�وجه إ�  هذا هو األصل اآلية أنها جاءت ا¶قيقة كما
 .ا�سجد ا¶رام

ا¶ث V ا�بادرة واالستعجال ا¶ث V ا�بادرة واالستعجال ا¶ث V ا�بادرة واالستعجال ا¶ث V ا�بادرة واالستعجال يتضمن و«ن ¨نت كما ذكر ا�ف�ون أن هذا  ا�سارعة ا�صديق ا�بادرة إ� العملا�سارعة ا�صديق ا�بادرة إ� العملا�سارعة ا�صديق ا�بادرة إ� العملا�سارعة ا�صديق ا�بادرة إ� العملفا�قصود 
قيل قيل قيل قيل وuلك قال بعض ا�ف�ين  ،،،،ولكن اآلية ?مة X s عمل صالحولكن اآلية ?مة X s عمل صالحولكن اآلية ?مة X s عمل صالحولكن اآلية ?مة X s عمل صالح ،استقبال القبلةاستقبال القبلةاستقبال القبلةاستقبال القبلةفا�راد هنا  ،،،،ï sيع الطا?ت بالعمومï sيع الطا?ت بالعمومï sيع الطا?ت بالعمومï sيع الطا?ت بالعموم

قال وقد روى اåارقطÜ عن إبراهيم بن عبدا�لك عن أ	 �ذورة عن أبيه عن جده     ،،،،ا�بادرة بالصالة s أول وقتهاا�بادرة بالصالة s أول وقتهاا�بادرة بالصالة s أول وقتهاا�بادرة بالصالة s أول وقتها    ::::ا�ع¹ا�ع¹ا�ع¹ا�ع¹
قال ابن العرÞ صاحب  )أول الوقت رضوان اهللا ووسط الوقت رÑة اهللا وآخر الوقت عفو اهللاأول الوقت رضوان اهللا ووسط الوقت رÑة اهللا وآخر الوقت عفو اهللاأول الوقت رضوان اهللا ووسط الوقت رÑة اهللا وآخر الوقت عفو اهللاأول الوقت رضوان اهللا ووسط الوقت رÑة اهللا وآخر الوقت عفو اهللا(قال رسول اهللا ص´ اهللا وسلم 

يكون �ن سابق  االرض )فإن رضوانه عن ا�حسنz وعفوه عن ا�ق½ينفإن رضوانه عن ا�حسنz وعفوه عن ا�ق½ينفإن رضوانه عن ا�حسنz وعفوه عن ا�ق½ينفإن رضوانه عن ا�حسنz وعفوه عن ا�ق½ين    ،،،،رضوان اهللا أحب إØنا من عفوهرضوان اهللا أحب إØنا من عفوهرضوان اهللا أحب إØنا من عفوهرضوان اهللا أحب إØنا من عفوه((((أحÇم القرآن 
وقد جاء  ،ن ا�بادرين با1mات يبكر إ� بالصالة يسارع s مراë اهللا جل وعالuلك اإلنسان Úرص أن يكون مووبادر 

ْت لِلُْمت�ِقs}     َz هذا آيتz قال سبحانه  ِعد�
ُ
ْت لِلُْمت�ِقzَ ُ أ ِعد�
ُ
ْت لِلُْمت�ِقzَ ُ أ ِعد�
ُ
ْت لِلُْمت�ِقzَ ُ أ ِعد�
ُ
رْضضضُض أ

َ
َمَواُت َواْأل ْروََسارُِعوا إَِ� َمْغِفَرةٍ ِمْن َرب�ُكْم وََجن�ٍة َعرُْضَها الس�
َ
َمَواُت َواْأل ْروََسارُِعوا إَِ� َمْغِفَرةٍ ِمْن َرب�ُكْم وََجن�ٍة َعرُْضَها الس�
َ
َمَواُت َواْأل ْروََسارُِعوا إَِ� َمْغِفَرةٍ ِمْن َرب�ُكْم وََجن�ٍة َعرُْضَها الس�
َ
َمَواُت َواْأل وأيضا قوT  } وََسارُِعوا إَِ� َمْغِفَرةٍ ِمْن َرب�ُكْم وََجن�ٍة َعرُْضَها الس�

 .)بادروا باألعمال سبعاً بادروا باألعمال سبعاً بادروا باألعمال سبعاً بادروا باألعمال سبعاً (وثبت s ا¶ديث عنه ص´ اهللا عليه وسلم ،} ِفَرةٍ ِمْن َرب�ُكمْ ِفَرةٍ ِمْن َرب�ُكمْ ِفَرةٍ ِمْن َرب�ُكمْ ِفَرةٍ ِمْن َرب�ُكمْ َسابُِقوا إَِ� َمغْ َسابُِقوا إَِ� َمغْ َسابُِقوا إَِ� َمغْ َسابُِقوا إَِ� َمغْ     {سبحانه
َمْن َعِمَل َصاِ¶ًا فَِلنَْفِسِه َوَمْن َمْن َعِمَل َصاِ¶ًا فَِلنَْفِسِه َوَمْن َمْن َعِمَل َصاِ¶ًا فَِلنَْفِسِه َوَمْن َمْن َعِمَل َصاِ¶ًا فَِلنَْفِسِه َوَمْن     { فينبü للمسلم أن يكون مسار? مسابقا s مرضاة اهللا تبارك وتعا� واهللا جل وعال يقول

َساَء َفَعلَيَْها 
َ
َساَء َفَعلَيَْها أ
َ
َساَء َفَعلَيَْها أ
َ
َساَء َفَعلَيَْها أ
َ
ومن تقا�  ،ع فيه من مراë اهللا جل وعال هذا s حسناته تزداد به ويزداد رفعةيعمل العبد وما يسار ما} } } } أ

ليس ا�حروم من حرم ليس ا�حروم من حرم ليس ا�حروم من حرم ليس ا�حروم من حرم     ليس ا�حروم من حرم اåينار واåرهم،ليس ا�حروم من حرم اåينار واåرهم،ليس ا�حروم من حرم اåينار واåرهم،ليس ا�حروم من حرم اåينار واåرهم،"اهللا  موقد قال العلماء رÑه ،وتراجع فإنما يظلم نفسه
يرى ا\اس يتسابقون s ا1mات وÎ  "الزوجة والوå، ا�حروم حقا من حرم ا�سارعة وا�سابقة s مراë اهللا جل وعالالزوجة والوå، ا�حروم حقا من حرم ا�سارعة وا�سابقة s مراë اهللا جل وعالالزوجة والوå، ا�حروم حقا من حرم ا�سارعة وا�سابقة s مراë اهللا جل وعالالزوجة والوå، ا�حروم حقا من حرم ا�سارعة وا�سابقة s مراë اهللا جل وعال

 .عياذاً باهللا جل وعال من اmذالن ،األعمال الصا¶ة وهذا ا�سكs z مÇنه ال يتقدم وال يزداد من األعمال الصا¶ة
يعاً {{{{قوT تبارك وتعا�  ِïَ ُِت بُِكُم اهللا�

ْ
ْفَن َما تَُكونُوا يَأ

َ
يعاً أ ِïَ ُِت بُِكُم اهللا�

ْ
ْفَن َما تَُكونُوا يَأ

َ
يعاً أ ِïَ ُِت بُِكُم اهللا�

ْ
ْفَن َما تَُكونُوا يَأ

َ
يعاً أ ِïَ ُِت بُِكُم اهللا�

ْ
ْفَن َما تَُكونُوا يَأ

َ
ِت بُِكُم اهللا�ُ     {فعل ال(ط وجوابه  تكون هذا ºط،    """"أينماأينماأينماأينما" }}}}أ

ْ
ِت بُِكُم اهللا�ُ يَأ
ْ
ِت بُِكُم اهللا�ُ يَأ
ْ
ِت بُِكُم اهللا�ُ يَأ
ْ
يَأ

يعاً  ِïَ ًيعا ِïَ ًيعا ِïَ ًيعا ِïَ {  لك حذفتuاء"وØذف حرف العلة "اÌ يةآلاجواب ال(ط ليس  ،ألنه جزم    } ًيعاï بكم اهللا Ûيعاً يأï بكم اهللا Ûيعاً يأï بكم اهللا Ûيعاً يأï بكم اهللا Ûيأِت يأِت يأِت يأِت {بل  }يأ
�ء قدير فقال هذا هو جواب ال(ط، يوم القيامةيوم القيامةيوم القيامةيوم القيامة    ::::يعÜيعÜيعÜيعÜ}}}}    بكم اهللا ïيعاً بكم اهللا ïيعاً بكم اهللا ïيعاً بكم اهللا ïيعاً  X V جل وعال أنه zثم ب}}}} �Xُ َVَ َإِن� اهللا� �Xُ َVَ َإِن� اهللا� �Xُ َVَ َإِن� اهللا� �Xُ َVَ َإِن� اهللا�

 ْ َ ْ َ ْ َ ْ�َ���� �ناسب الصفة مع ما}}}}ٍء قَِديرٌ ٍء قَِديرٌ ٍء قَِديرٌ ٍء قَِديرٌ  X V فاهللا جل وعال ، بعد ا�وت اإل?دةذكر من  ووصف نفسه تعا� بالقدرة
سيبعث ا\اس من قبورهم وسيجمعهم s ا�ح( وسيح(هم s ا�ح( وÚاسبون V أعماúم وتن( úم صحائفهم واهللا 

�ء، اuي قدر V اmلق من  X V لق جل وعال قادرmعليه جل وعال أول ا zإ?دته وال� ه V أول وهلة قادر
 .وآخره

ِمْن َحيُْث َخرَْجَت فََول� وَْجَهَك َشْطَر الَمْسِجِد ا¶ََراِم ِمْن َحيُْث َخرَْجَت فََول� وَْجَهَك َشْطَر الَمْسِجِد ا¶ََراِم ِمْن َحيُْث َخرَْجَت فََول� وَْجَهَك َشْطَر الَمْسِجِد ا¶ََراِم ِمْن َحيُْث َخرَْجَت فََول� وَْجَهَك َشْطَر الَمْسِجِد ا¶ََراِم وَ وَ وَ وَ {{{{يقول تبارك وتعا�  ::::    من سورة ا>قرةمن سورة ا>قرةمن سورة ا>قرةمن سورة ا>قرة))))    ����P-P-P-P-    ((((تفس1 اآلية ذات الرقمتفس1 اآلية ذات الرقمتفس1 اآلية ذات الرقمتفس1 اآلية ذات الرقم
ب�َك َوَما اهللا�ُ بَِغافٍِل قَ  ب�َك َوَما اهللا�ُ بَِغافٍِل قَ َو«ِن�ُه لَلَْحق¥ ِمن ر� ب�َك َوَما اهللا�ُ بَِغافٍِل قَ َو«ِن�ُه لَلَْحق¥ ِمن ر� ب�َك َوَما اهللا�ُ بَِغافٍِل قَ َو«ِن�ُه لَلَْحق¥ ِمن ر� ا َيْعَملُونَ َو«ِن�ُه لَلَْحق¥ ِمن ر� ا َيْعَملُونَ م� ا َيْعَملُونَ م� ا َيْعَملُونَ م� هذه اآلية s سياق اآليات السابقات حول استقبال القبلة وÔويلها من  }}}}م�

سبب هذه اآليات ال© نزلت s الو ،فهذا تأكيد لألمر باستقبال الكعبة واالهتمام بذلك ،بيت ا�قدس إ� ا�سجد ا¶رام
ليس  ،ال، هذا األمر ا�حويل ¨ن صعباً V ا\فوسأأأأYYYY استقبال القبلة ماذا فيه استقبال القبلة ماذا فيه استقبال القبلة ماذا فيه استقبال القبلة ماذا فيه؟؟؟؟    قد يقول بعضنا يقول ياقد يقول بعضنا يقول ياقد يقول بعضنا يقول ياقد يقول بعضنا يقول ياهذا ا�وضوع، 

لكن هذا األمر فيه  ،إال ا�نافقون أو اØهود هذا أمر آخر ،صعباً بمع¹ ا�عاندة وا�شاقة ال حاشا وO منهم رë اهللا عنهم



            ))))))))  أولأولأولأولأولأولأولأولمستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى ( ( ( ( ( ( ( (                                                                                                                                         ))))))))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((((((((                                                                                                                                                              مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1                            

- §³ - 

 

أكد األمر أكد األمر أكد األمر أكد األمر "    uلك قال العلماءuلك قال العلماءuلك قال العلماءuلك قال العلماءوووو ،صعوبة وÚتاج إ� جزم و«� بيان وتأكيد وجاء وهللا ا¶مد هذه اآليات ا�ßلة s هذه ا�سألة
وقيل وقيل وقيل وقيل إذن هذه ا¶قيقة كما جاء بيانه í sم بعض ا�ف�ين  "ل1ى ا\اس االهتمام به فيخف عليهم ول1ى ا\اس االهتمام به فيخف عليهم ول1ى ا\اس االهتمام به فيخف عليهم ول1ى ا\اس االهتمام به فيخف عليهم وتتتتسكن نفوسهم إØهسكن نفوسهم إØهسكن نفوسهم إØهسكن نفوسهم إØه

 .إذا ?ينها صليت تلقاءها الكعبةالكعبةالكعبةالكعبة :أي }}}}فََول� وَْجَهَك َشْطَر الَمْسِجِد ا¶ََرامِ فََول� وَْجَهَك َشْطَر الَمْسِجِد ا¶ََرامِ فََول� وَْجَهَك َشْطَر الَمْسِجِد ا¶ََرامِ فََول� وَْجَهَك َشْطَر الَمْسِجِد ا¶ََرامِ {{{{أراد باألولأراد باألولأراد باألولأراد باألول
 {{{{فمرة أخرى قيل أن ا�راد األول s قوT تعا�  ،سائر ا�ساجدسائر ا�ساجدسائر ا�ساجدسائر ا�ساجد:ا�قصود هنا  }}}}ْم فََول¥وا وُُجوَهُكْم َشْطَرهُ ْم فََول¥وا وُُجوَهُكْم َشْطَرهُ ْم فََول¥وا وُُجوَهُكْم َشْطَرهُ ْم فََول¥وا وُُجوَهُكْم َشْطَرهُ وََحيُْث َما ُكنتُ وََحيُْث َما ُكنتُ وََحيُْث َما ُكنتُ وََحيُْث َما ُكنتُ {{{{ثم قال

وََحيُْث َما ُكنتُْم وََحيُْث َما ُكنتُْم وََحيُْث َما ُكنتُْم وََحيُْث َما ُكنتُْم {{{{وÎ قوT سبحانه  إذا ?ينت الكعبة الشك البد أن تتوجه إØهاإذا ?ينت الكعبة الشك البد أن تتوجه إØهاإذا ?ينت الكعبة الشك البد أن تتوجه إØهاإذا ?ينت الكعبة الشك البد أن تتوجه إØهايعÜ }}}} فََول� وَْجَهَك َشْطَر الَمْسِجِد ا¶ََرامِ فََول� وَْجَهَك َشْطَر الَمْسِجِد ا¶ََرامِ فََول� وَْجَهَك َشْطَر الَمْسِجِد ا¶ََرامِ فََول� وَْجَهَك َشْطَر الَمْسِجِد ا¶ََرامِ 
َوِمْن َحيُْث َخرَْجَت فََول� وَْجَهَك َشْطَر َوِمْن َحيُْث َخرَْجَت فََول� وَْجَهَك َشْطَر َوِمْن َحيُْث َخرَْجَت فََول� وَْجَهَك َشْطَر َوِمْن َحيُْث َخرَْجَت فََول� وَْجَهَك َشْطَر {{{{وفيه هذه اآلية أيضا  ،¨ن خارج ا¶رم¨ن خارج ا¶رم¨ن خارج ا¶رم¨ن خارج ا¶رمأنه ùميع من  }}}} ُكْم َشْطَرهُ ُكْم َشْطَرهُ ُكْم َشْطَرهُ ُكْم َشْطَرهُ فََول¥وا وُُجوهَ فََول¥وا وُُجوهَ فََول¥وا وُُجوهَ فََول¥وا وُُجوهَ 

قطÜ عن أنس رë اهللا قطÜ عن أنس رë اهللا قطÜ عن أنس رë اهللا قطÜ عن أنس رë اهللا     وقد روى اåاروقد روى اåاروقد روى اåاروقد روى اåار    ،،،،قلت هذا القول فيه Ñل X آية V فائدةقلت هذا القول فيه Ñل X آية V فائدةقلت هذا القول فيه Ñل X آية V فائدةقلت هذا القول فيه Ñل X آية V فائدة"  قال القرطð رÑه اهللاقال القرطð رÑه اهللاقال القرطð رÑه اهللاقال القرطð رÑه اهللا}}}}الَمْسِجِد ا¶ََرامِ الَمْسِجِد ا¶ََرامِ الَمْسِجِد ا¶ََرامِ الَمْسِجِد ا¶ََرامِ 
عليه وسلم إذا ¨ن s سفر فأراد أن يص÷ V راحلته استقبل القبلة و~È ثم ص´ حيث توجهت عليه وسلم إذا ¨ن s سفر فأراد أن يص÷ V راحلته استقبل القبلة و~È ثم ص´ حيث توجهت عليه وسلم إذا ¨ن s سفر فأراد أن يص÷ V راحلته استقبل القبلة و~È ثم ص´ حيث توجهت عليه وسلم إذا ¨ن s سفر فأراد أن يص÷ V راحلته استقبل القبلة و~È ثم ص´ حيث توجهت عنه ¨ن ا\ð ص´ اهللا عنه ¨ن ا\ð ص´ اهللا عنه ¨ن ا\ð ص´ اهللا عنه ¨ن ا\ð ص´ اهللا 

إ� أنه ال يلزمه االستقبال ¶ديث ابن عمر ¨ن رسول  مالكمالكمالكمالكوذهب  "وبه قال الشافوبه قال الشافوبه قال الشافوبه قال الشاف���� وأÑد وأبو ثور وأÑد وأبو ثور وأÑد وأبو ثور وأÑد وأبو ثورأخرجه أبو داوود " بهبهبهبه
V ْفنََما تَُول¥وا َفثَم� وَْجُه اهللا�ِ     {{{{وقالوا وفيه نزل   راحلته،اهللا ص´ اهللا عليه وسلم يص÷ وهو مقبل من مكة إ� ا�دينة

َ
ْفنََما تَُول¥وا َفثَم� وَْجُه اهللا�ِ فَأ
َ
ْفنََما تَُول¥وا َفثَم� وَْجُه اهللا�ِ فَأ
َ
ْفنََما تَُول¥وا َفثَم� وَْجُه اهللا�ِ فَأ
َ
 } فَأ

فقول الشاف� أو� وحديث أنس s ذلك  ،،،،من باب ا�طلق وا�قيدمن باب ا�طلق وا�قيدمن باب ا�طلق وا�قيدمن باب ا�طلق وا�قيدألن هذا  ،وال تعارض بz ا¶ديثz ،أي القرطð: قلت
الصالة أن يتوجه إ� القبلة إن تي� T الصالة أن يتوجه إ� القبلة إن تي� T الصالة أن يتوجه إ� القبلة إن تي� T الصالة أن يتوجه إ� القبلة إن تي� T أن األوأن األوأن األوأن األو���� s صالة ا\افلة أن Úرص s بداية  s صالة ا\افلة أن Úرص s بداية  s صالة ا\افلة أن Úرص s بداية  s صالة ا\افلة أن Úرص s بداية """"uلك قال العلماء و ،حديث صحيح

    ....""""حرج عليه إن شاء اهللا حرج عليه إن شاء اهللا حرج عليه إن شاء اهللا حرج عليه إن شاء اهللا     وبعد ذلك لو اàرفت راحلته أو توجه إ� غ1 القبلة فالوبعد ذلك لو اàرفت راحلته أو توجه إ� غ1 القبلة فالوبعد ذلك لو اàرفت راحلته أو توجه إ� غ1 القبلة فالوبعد ذلك لو اàرفت راحلته أو توجه إ� غ1 القبلة فال
ب�َك {{{{قوT تبارك وتعا�  ب�َك َو«ِن�ُه لَلَْحق¥ ِمن ر� ب�َك َو«ِن�ُه لَلَْحق¥ ِمن ر� ب�َك َو«ِن�ُه لَلَْحق¥ ِمن ر� َق¥ ِمْن َرب�َك     {هذا مثل اآلية السابقة  }}}}َو«ِن�ُه لَلَْحق¥ ِمن ر�

ْ
َق¥ ِمْن َرب�َك ا¶
ْ
َق¥ ِمْن َرب�َك ا¶
ْ
َق¥ ِمْن َرب�َك ا¶
ْ
هنا مرة أخرى وهذا يدل V أن األمر }  ا¶

يه صعوبة V ا\فوس وuلك جاءت هذه اآلية >يان االهتمام بهذا األمر لتسكن نفوسهم وتطم6 قلوبهم وuلك ¨ن ف
ب�َك {{{{قال اهللا جل وعال مرة أخرى  ب�َك َو«ِن�ُه لَلَْحق¥ ِمن ر� ب�َك َو«ِن�ُه لَلَْحق¥ ِمن ر� ب�َك َو«ِن�ُه لَلَْحق¥ ِمن ر� أي و«ن ا�وجه شطر ا�سجد ا¶رام للحق اuي الشك فيه من عند  }}}}َو«ِن�ُه لَلَْحق¥ ِمن ر�

ختمت به اآلية السابقة قوT تبارك وتعا�  ثم ختمت اآلية بنحو ما هكم قبله،فحافظوا عليه وأطيعوا اهللا s توج ،ربك
ا َيْعَملُونَ {{{{ ا َيْعَملُونَ َوَما اهللا�ُ بَِغافٍِل َقم� ا َيْعَملُونَ َوَما اهللا�ُ بَِغافٍِل َقم� ا َيْعَملُونَ َوَما اهللا�ُ بَِغافٍِل َقم� أي فإن اهللا سبحانه وتعا� ليس بسا^ عن أعمالكم وليس بغافل عنها فهو جل وعال  }}}}َوَما اهللا�ُ بَِغافٍِل َقم�

ا َيْعَملُونَ {{{{ة والشك أن s ختام هذه اآلي ،�صها لكم ح� Ýازيكم بها يوم القيامة ا َيْعَملُونَ َوَما اهللا�ُ بَِغافٍِل َقم� ا َيْعَملُونَ َوَما اهللا�ُ بَِغافٍِل َقم� ا َيْعَملُونَ َوَما اهللا�ُ بَِغافٍِل َقم� فيه فائدة عظيمة  }}}}َوَما اهللا�ُ بَِغافٍِل َقم�
وÝاهدها s ذلك وÎ ا�قابل Úذر أن وÝاهدها s ذلك وÎ ا�قابل Úذر أن وÝاهدها s ذلك وÎ ا�قابل Úذر أن وÝاهدها s ذلك وÎ ا�قابل Úذر أن     ،،،،ويلزمها األوامرويلزمها األوامرويلزمها األوامرويلزمها األوامر    ،،،،يأطرها V طاعة اهللا عز وجليأطرها V طاعة اهللا عز وجليأطرها V طاعة اهللا عز وجليأطرها V طاعة اهللا عز وجل    ،،،،أن اإلنسان Úاسب نفسه ويقررهاأن اإلنسان Úاسب نفسه ويقررهاأن اإلنسان Úاسب نفسه ويقررهاأن اإلنسان Úاسب نفسه ويقررها

بÜ آدم خطاء ولكن وخ1 و�  فان وقع s ذلك وفان وقع s ذلك وفان وقع s ذلك وفان وقع s ذلك و����نا ذلك الرجل،نا ذلك الرجل،نا ذلك الرجل،نا ذلك الرجل،    ،،،،يقع s معصية أو يزل s خطيئة أو يقع s ذنبيقع s معصية أو يزل s خطيئة أو يقع s ذنبيقع s معصية أو يزل s خطيئة أو يقع s ذنبيقع s معصية أو يزل s خطيئة أو يقع s ذنب
،zواب�ا zطائmوبة وهللا ا¶مد مفتوح ما ا�لم  وما ،لم تطلع الشمس من مغربها عليه أن يتوب ويرجع إ� اهللا فباب ا

تغرغر الروح s ا¶لقوم،كما قلت من يقرأ هذه اآلية وغ1ها يؤمن ويصدق بعلم اهللا تبارك وتعا� وأنه ليس بغافل عن 
فمن وجد فمن وجد فمن وجد فمن وجد     ،،،،إياهاإياهاإياهاإياهاعبادي إنما ^ أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم عبادي إنما ^ أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم عبادي إنما ^ أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم عبادي إنما ^ أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم     يايايايا((((    و القائل كما s ا¶ديث القد!أعمال عباده وه

 .)خ1اً فليحمد اهللا ومن وجد غ1 ذلك فال يلومن إال نفسهخ1اً فليحمد اهللا ومن وجد غ1 ذلك فال يلومن إال نفسهخ1اً فليحمد اهللا ومن وجد غ1 ذلك فال يلومن إال نفسهخ1اً فليحمد اهللا ومن وجد غ1 ذلك فال يلومن إال نفسه

 ))))P-P-P-P-((((    ا¶لقةا¶لقةا¶لقةا¶لقة
 ):¡§-¡§-¡§-¡§-وووو    .§-.§-.§-.§-    ((((    هذه ا¶لقة تفس1 اآليتzهذه ا¶لقة تفس1 اآليتzهذه ا¶لقة تفس1 اآليتzهذه ا¶لقة تفس1 اآليتz    موضوعموضوعموضوعموضوع

ل� وَْجَهَك َشْطَر الَمْسِجِد ا¶ََراِم وََحيُْث َما ُكنتُْم فََول¥وا وُُجوَهُكْم َشْطَرهُ ôَِال� ل� وَْجَهَك َشْطَر الَمْسِجِد ا¶ََراِم وََحيُْث َما ُكنتُْم فََول¥وا وُُجوَهُكْم َشْطَرهُ ôَِال� ل� وَْجَهَك َشْطَر الَمْسِجِد ا¶ََراِم وََحيُْث َما ُكنتُْم فََول¥وا وُُجوَهُكْم َشْطَرهُ ôَِال� ل� وَْجَهَك َشْطَر الَمْسِجِد ا¶ََراِم وََحيُْث َما ُكنتُْم فََول¥وا وُُجوَهُكْم َشْطَرهُ ôَِال� َوِمْن َحيُْث َخرَْجَت فَوَ َوِمْن َحيُْث َخرَْجَت فَوَ َوِمْن َحيُْث َخرَْجَت فَوَ َوِمْن َحيُْث َخرَْجَت فَوَ {{{{ يقول ا>اري تبارك وتعا�
تِم� نِْعَمِ© 

ُ
تِم� نِْعَمِ© ِ َوأل
ُ
تِم� نِْعَمِ© ِ َوأل
ُ
تِم� نِْعَمِ© ِ َوأل
ُ
َْشوُْهْم َواْخَشْوSِSSS َوأل َْشوُْهْم َواْخَشْوَ َْشوُْهْم َواْخَشْوَ يَن َظلَُموا ِمنُْهْم فََال AَAAAَْشوُْهْم َواْخَشْوَ ِ

�uٌة إِال� ا يَن َظلَُموا ِمنُْهْم فََال يَُكوَن لِلن�اِس َعلَيُْكْم ُحج� ِ
�uٌة إِال� ا يَن َظلَُموا ِمنُْهْم فََال يَُكوَن لِلن�اِس َعلَيُْكْم ُحج� ِ
�uٌة إِال� ا يَن َظلَُموا ِمنُْهْم فََال يَُكوَن لِلن�اِس َعلَيُْكْم ُحج� ِ
�uٌة إِال� ا  }}}}تَُدونَ تَُدونَ تَُدونَ تَُدونَ َعلَيُْكْم َولََعل�ُكْم َيهْ َعلَيُْكْم َولََعل�ُكْم َيهْ َعلَيُْكْم َولََعل�ُكْم َيهْ َعلَيُْكْم َولََعل�ُكْم َيهْ يَُكوَن لِلن�اِس َعلَيُْكْم ُحج�

وقد ذكر ا�ف�ون أن من حكمة إنزال  ،من سورة ا>قرة هذه ^ آخر آية فيما يتصل باستقبال القبلة ).§-(هذه اآلية رقم 
وحاشا أن يكون الصحابة �ن  ،وقد يشق عليهم ،اهللا جل وعال هذه اآليات أن هذا األمر ¨ن فيه صعوبة V ا\فوس



            ))))))))  أولأولأولأولأولأولأولأولمستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى ( ( ( ( ( ( ( (                                                                                                                                         ))))))))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((((((((                                                                                                                                                              مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1                            

- §² - 

 

وطمأنة  ،وتأكيداً T ،فأنزل اهللا جل وعال هذه اآليات بياناً �عظيم هذا األمر ،سلكن طبيعة ا\فو ،يرفضون أمر اهللا
ويزيغ ويضل من شاء اهللا T ذلك مثل ا�نافقz واØهود اuين استهزءوا  ،Øهتدي من هداه اهللا ويثبت V اåين ،\فوسهم

 .وقد سبق بيان هذا *ه
�مد �مد �مد �مد     وخرجت ياوخرجت ياوخرجت ياوخرجت ياأي من أي مÇن وبقعة شخصت  }}}}َول� وَْجَهَك َشْطَر الَمْسِجِد ا¶ََرامِ َول� وَْجَهَك َشْطَر الَمْسِجِد ا¶ََرامِ َول� وَْجَهَك َشْطَر الَمْسِجِد ا¶ََرامِ َول� وَْجَهَك َشْطَر الَمْسِجِد ا¶ََرامِ َوِمْن َحيُْث َخرَْجَت فَ َوِمْن َحيُْث َخرَْجَت فَ َوِمْن َحيُْث َخرَْجَت فَ َوِمْن َحيُْث َخرَْجَت فَ {{{{قوT تبارك وتعا�

فول وجهك تلقاء ا�سجد ا¶رام وهو شطره، s أي مÇن، àن قلنا من ¨ن أمام الكعبة s ا�سجد  ،،،،واmطاب أيضا ألمتهواmطاب أيضا ألمتهواmطاب أيضا ألمتهواmطاب أيضا ألمته
يعÜ  }}}}فََول� وَْجَهَك َشْطَر الَمْسِجِد ا¶ََرامِ فََول� وَْجَهَك َشْطَر الَمْسِجِد ا¶ََرامِ فََول� وَْجَهَك َشْطَر الَمْسِجِد ا¶ََرامِ فََول� وَْجَهَك َشْطَر الَمْسِجِد ا¶ََرامِ {{{{قاءها ومن ¨ن خارجها فليتوجه تل ،ا¶رام هذا Ýب أن يتجه إ� عz الكعبة

 .تلقاءه وجهته
أي أينما كنتم أيها ا�ؤمنون من أرض اهللا فولوا وجوهكم s  }}}}وََحيُْث َما ُكنتُْم فََول¥وا وُُجوَهُكْم َشْطَرهُ وََحيُْث َما ُكنتُْم فََول¥وا وُُجوَهُكْم َشْطَرهُ وََحيُْث َما ُكنتُْم فََول¥وا وُُجوَهُكْم َشْطَرهُ وََحيُْث َما ُكنتُْم فََول¥وا وُُجوَهُكْم َشْطَرهُ {{{{قوT تبارك وتعا� 

 .صالتكم æاهه وقبله
يَن َظلَُمواôَِال� يَُكوَن ôَِال� يَُكوَن ôَِال� يَُكوَن ôَِال� يَُكوَن {{{{قوT تبارك وتعا�  ِ

�uٌة إِال� ا يَن َظلَُموالِلن�اِس َعلَيُْكْم ُحج� ِ
�uٌة إِال� ا يَن َظلَُموالِلن�اِس َعلَيُْكْم ُحج� ِ
�uٌة إِال� ا يَن َظلَُموالِلن�اِس َعلَيُْكْم ُحج� ِ
�uٌة إِال� ا ôَِال� يَُكوَن لِلن�اِس ôَِال� يَُكوَن لِلن�اِس ôَِال� يَُكوَن لِلن�اِس ôَِال� يَُكوَن لِلن�اِس {{{{ اختلف ا�راد با\اس هنااختلف ا�راد با\اس هنااختلف ا�راد با\اس هنااختلف ا�راد با\اس هنا }}}}لِلن�اِس َعلَيُْكْم ُحج�

ةٌ  ةٌ َعلَيُْكْم ُحج� ةٌ َعلَيُْكْم ُحج� ةٌ َعلَيُْكْم ُحج�  : V أقوالV أقوالV أقوالV أقوال}}}} َعلَيُْكْم ُحج�
قُْل قُْل قُْل قُْل {{{{ عن هذا بقول اهللا سبحانه ، وقد أجيُب "راجعت قبلتناراجعت قبلتناراجعت قبلتناراجعت قبلتنا"وحجتهم قوúم  ،م(~وا العربم(~وا العربم(~وا العربم(~وا العرب    همهمهمهم �اهد�اهد�اهد�اهد    لاق ::::القول األولالقول األولالقول األولالقول األول    •

 ِ� �ِ ِهللا �ِ ِهللا �ِ ِهللا ُق َوالَْمْغرُِب     ِهللا ُق َوالَْمْغرُِب الَْمْ(ِ ُق َوالَْمْغرُِب الَْمْ(ِ ُق َوالَْمْغرُِب الَْمْ(ِ سيعود إØكم بعد أن خرج "وجاء برواية أنهم قالوا  ،�مد إ� قبلتنا يعÜ أنهم قالوا رجعت يا } الَْمْ(ِ
ُق َوالَْمْغرُِب {{{{فاهللا جل وعال أنزل قوT " عنكم �ِ الَْمْ(ِ ُق َوالَْمْغرُِب قُْل ِهللا �ِ الَْمْ(ِ ُق َوالَْمْغرُِب قُْل ِهللا �ِ الَْمْ(ِ ُق َوالَْمْغرُِب قُْل ِهللا �ِ الَْمْ(ِ  } قُْل ِهللا

•    Æالقول ا�اÆالقول ا�اÆالقول ا�اÆَال� يَُكوَن لِلن�اِس َعلَيُْكْم ُحج� {{{{قيل مع¹  :القول ا�اôِ َال� يَُكوَن لِلن�اِس َعلَيُْكْم ُحج�ôِ َال� يَُكوَن لِلن�اِس َعلَيُْكْم ُحج�ôِ َال� يَُكوَن لِلن�اِس َعلَيُْكْم ُحج�ôِ ٌال يقولوا لكم قد أمرتم باستقبال الكعبة ولستم  }}}}ةٌ ةٌ ةٌ ةô ال يقولوا لكم قد أمرتم باستقبال الكعبة ولستم أيô ال يقولوا لكم قد أمرتم باستقبال الكعبة ولستم أيô ال يقولوا لكم قد أمرتم باستقبال الكعبة ولستم أيô أي
يعÜ بعض ا\اس يقولون أنتم أمرتم باستقبال ، زال هذا }}}}وََحيُْث َما ُكنتُْم فََول¥وا وُُجوَهُكْم َشْطَرهُ وََحيُْث َما ُكنتُْم فََول¥وا وُُجوَهُكْم َشْطَرهُ وََحيُْث َما ُكنتُْم فََول¥وا وُُجوَهُكْم َشْطَرهُ وََحيُْث َما ُكنتُْم فََول¥وا وُُجوَهُكْم َشْطَرهُ {{{{فلما قال جل وعال ترونها، ترونها، ترونها، ترونها، 

رام ال أرى الكعبة،ويكÏ وهللا ا¶مد وهذا من الكعبة وأنتم ال ترونها، فأنا مثال s هذا ا�Çن أو غ1ه خارج ا�سجد ا¶
 .تيس1 اهللا أنÜ أتوجه تلقاء ا�سجد ا¶رام

فإنهم يعلمون من صفة هذه األمة ا�وجه إ� الكعبة فإذا فقدوا ذلك من صفتها  ،،،،أهل الكتابأهل الكتابأهل الكتابأهل الكتابأن ا�راد  :القول ا�الثالقول ا�الثالقول ا�الثالقول ا�الث    •
zا�سلم V ربما احتجوا بها،  zتجوا بموافقة ا�سلمÚ الôوجه إ� بيت ا�قدس و�ا s وهذا أظهروهذا أظهروهذا أظهروهذا أظهرإياهم ، ، ، ،Üَال�  {{{{يعôِ َال�ôِ َال�ôِ َال�ôِ
ٌة  ٌة يَُكوَن لِلن�اِس َعلَيُْكْم ُحج� ٌة يَُكوَن لِلن�اِس َعلَيُْكْم ُحج� ٌة يَُكوَن لِلن�اِس َعلَيُْكْم ُحج�  ،ا�ؤمنú zم من قبل إتباعالء أهل الكتاب ôال يكون úم V ا�ؤمنz حجة s ؤأي ه }}}}يَُكوَن لِلن�اِس َعلَيُْكْم ُحج�

ةٌ     ôَِال� يَُكوَن لِلن�اِس ôَِال� يَُكوَن لِلن�اِس ôَِال� يَُكوَن لِلن�اِس ôَِال� يَُكوَن لِلن�اِس     { قال أبو العاØةقال أبو العاØةقال أبو العاØةقال أبو العاØةuلك  ،حيث ¨ن يصلون إ� بيت ا�قدس ةٌ َعلَيُْكْم ُحج� ةٌ َعلَيُْكْم ُحج� ةٌ َعلَيُْكْم ُحج� حz  ،،،،أهل الكتابأهل الكتابأهل الكتابأهل الكتابيعÜ بهم }    َعلَيُْكْم ُحج�
s وýن حجتهم V ا\ð ص´ اهللا عليه وسلم  ،وقالوا اشتاق الرجل إ� بيت أبيه ودين قومه ،قالوا �ف �مد إ� الكعبة

يَن َظلَُموا ِمنُْهمْ إِال� اإِال� اإِال� اإِال� ا{{{{X V حال يكون مراده بهذا  ،،،،"س1جع إ� ديننا كما رجع إ� قبلتناس1جع إ� ديننا كما رجع إ� قبلتناس1جع إ� ديننا كما رجع إ� قبلتناس1جع إ� ديننا كما رجع إ� قبلتنا""""ان½افه للبيت أن قالوا  ِ
�u ْيَن َظلَُموا ِمنُْهم ِ
�u ْيَن َظلَُموا ِمنُْهم ِ
�u ْيَن َظلَُموا ِمنُْهم ِ
�u    {{{{ 

 .واهللا أعلم م(~وا قريم(~وا قريم(~وا قريم(~وا قريشششش
يَن َظلَُموا ِمنُْهمْ { { { { اختلف ا�ف�ون أيضا s مع¹ االستثناء s هذه اآليةاختلف ا�ف�ون أيضا s مع¹ االستثناء s هذه اآليةاختلف ا�ف�ون أيضا s مع¹ االستثناء s هذه اآليةاختلف ا�ف�ون أيضا s مع¹ االستثناء s هذه اآلية ِ

�uيَن َظلَُموا ِمنُْهمْ إِال� ا ِ
�uيَن َظلَُموا ِمنُْهمْ إِال� ا ِ
�uيَن َظلَُموا ِمنُْهمْ إِال� ا ِ
�uظاهره أو فيه توجيه }}}}إِال� ا V ظاهره أو فيه توجيه هل االستثناء هنا V ظاهره أو فيه توجيه هل االستثناء هنا V ظاهره أو فيه توجيه هل االستثناء هنا V هل االستثناء هنا

 : آخر s هذا أقوالآخر s هذا أقوالآخر s هذا أقوالآخر s هذا أقوال
ôال يكون للناس عليكم حجة واuين ôال يكون للناس عليكم حجة واuين ôال يكون للناس عليكم حجة واuين ôال يكون للناس عليكم حجة واuين {uين ظلموا منهم يعÜ أي وا """"الواوالواوالواوالواو"هنا بمع¹ " إالإالإالإال"قال أبو عبيدة  ::::القول األولالقول األولالقول األولالقول األول    •

 : وقالوا إن االستثناء بمع¹ الواو يرد s لغة العرب كقول الشاعر ،ح� ال تكون úم حجة }ظلموا منهمظلموا منهمظلموا منهمظلموا منهم
 .هنا بمع¹ الواو هذا قول) إال(دار مروان فـ ويعÜ ، دار مروان إالإالإالإالدار اmليفة ***غ1 واحدة ما با�دينة دارٌ 

اuين آمنوا وعملوا و"قالوا إن ا�قدير  }إال اuين آمنوا وعملوا الصا¶ات فلهم أجراً غ1 إال اuين آمنوا وعملوا الصا¶ات فلهم أجراً غ1 إال اuين آمنوا وعملوا الصا¶ات فلهم أجراً غ1 إال اuين آمنوا وعملوا الصا¶ات فلهم أجراً غ1 ����نوننوننوننون{و~ما قيل s قول تعا� 



            ))))))))  أولأولأولأولأولأولأولأولمستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى ( ( ( ( ( ( ( (                                                                                                                                         ))))))))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((((((((                                                                                                                                                              مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1                            

- §¡ - 

 

  ،أبطل هذا القول الزجاجالزجاجالزجاجالزجاج، لكن "الصا¶ات
فكيف  ،إال الستثناء �ء من �ء    لواو،لواو،لواو،لواو،اال تأÛ إال بمع¹  ،قال إن هذا غ1 صحيح عند حذاق ا\حويz وT قول آخر،وT قول آخر،وT قول آخر،وT قول آخر،    •

وقال إن الصحيح أنها بمع¹  ،فيقول حقيقة أن هذا خطأ عند حذاق ا\حويz ،تßع هذا االستثناء تماماً وتقول بمع¹ الواو
�� وِْجَهٌة  وِْجَهٌة  وِْجَهٌة  وِْجَهٌة {: اuين ظلموا فإنهم Úتجون، يعÜ قال إنه عرفكم اهللا أمر االحتجاج s القبلة s قوT  لكنلكنلكنلكنيعÜ  ،لكنلكنلكنلكن َولُِ�َولُِ�َولُِ�َولُِ���

َها �Øَهاُهَو ُمَو �Øَهاُهَو ُمَو �Øَهاُهَو ُمَو �Øُهَو ُمَو { { { {ô كما تقول  للناس عليكم حجة إالللناس عليكم حجة إالللناس عليكم حجة إالللناس عليكم حجة إالال يكون ،T مالك عّ÷ حجة إال "من ظلم باحتجاجه فيما قد وضح
Üالظلم أو إال أن تظلم "Üأي مالك حجة ا>تة ولكنك تظلم. 

ôال يكون للناس عليكم حجه لكن ôال يكون للناس عليكم حجه لكن ôال يكون للناس عليكم حجه لكن ôال يكون للناس عليكم حجه لكن " يعÜ يكون مع¹ اآلية  لكن،لكن،لكن،لكن،بمع¹  إالإالإالإالوأن  منقطعمنقطعمنقطعمنقطعهنا االستثناء االستثناء االستثناء االستثناء إذن يرى أن 
 ....هذا رأي الزجاجهذا رأي الزجاجهذا رأي الزجاجهذا رأي الزجاج"  موا منهم Úتجون بكذا و~ذاموا منهم Úتجون بكذا و~ذاموا منهم Úتجون بكذا و~ذاموا منهم Úتجون بكذا و~ذااuين ظلاuين ظلاuين ظلاuين ظل

عن ابن عباس واختار هذا عن ابن عباس واختار هذا عن ابن عباس واختار هذا عن ابن عباس واختار هذا استثناء متصل وروي معناه  }إال اuينإال اuينإال اuينإال اuين{، متصلمتصلمتصلمتصلاستثناء  إالإالإالإالقالت فرقة أن  ::::القول ا�الثالقول ا�الثالقول ا�الثالقول ا�الث    •
ال ال ال ال ع¹ وا� ،ن% اهللا أن يكون ألحد حجة V ا\ð ص´ اهللا عليه وسلم وأصحابه s استقباúم الكعبة" ، قالالقول الطÈيالقول الطÈيالقول الطÈيالقول الطÈي

فاالستثناء V بابه  يعÜ هم ليس úم حجة وليس úم دØل إال حجة داحضة، ،حجة ألحد عليكم إال ا¶جة اåاحضةحجة ألحد عليكم إال ا¶جة اåاحضةحجة ألحد عليكم إال ا¶جة اåاحضةحجة ألحد عليكم إال ا¶جة اåاحضة
 .فهو استثناء متصل

يَن َظلَُموا ِمنُْهمْ {{{{ فإذن ِ
�uيَن َظلَُموا ِمنُْهمْ إِال� ا ِ
�uيَن َظلَُموا ِمنُْهمْ إِال� ا ِ
�uيَن َظلَُموا ِمنُْهمْ إِال� ا ِ
�uجة ولكنها }}}}    إِال� اÌ تجونÚ ين ظلمواuإال ا Üجة ولكنهاإال هنا استثناء متصل يعÌ تجونÚ ين ظلمواuإال ا Üجة ولكنهاإال هنا استثناء متصل يعÌ تجونÚ ين ظلمواuإال ا Üجة ولكنهاإال هنا استثناء متصل يعÌ تجونÚ ين ظلمواuإال ا Üحجة باطلة داحضةحجة باطلة داحضةحجة باطلة داحضةحجة باطلة داحضة إال هنا استثناء متصل يع،،،، 

لعل هذا هو لعل هذا هو لعل هذا هو لعل هذا هو وما هذا إال أنه âطئ و«� غ1 ذلك، X V حال  ؟والهم، ما اuي جعل �مدا يتحs 1 دينه ما: واحيث قال
 .القول األقرب أن االستثناء متصل باآليةالقول األقرب أن االستثناء متصل باآليةالقول األقرب أن االستثناء متصل باآليةالقول األقرب أن االستثناء متصل باآلية

ةٌ {{{{قوT تبارك وتعا� ةٌ ôَِال� يَُكوَن لِلن�اِس َعلَيُْكْم ُحج� ةٌ ôَِال� يَُكوَن لِلن�اِس َعلَيُْكْم ُحج� ةٌ ôَِال� يَُكوَن لِلن�اِس َعلَيُْكْم ُحج� اهللا جل وعال وسماها  ،،،،ا¶جة بمع¹ ا�حاجة وا�خاصمة وا�جادلةا¶جة بمع¹ ا�حاجة وا�خاصمة وا�جادلةا¶جة بمع¹ ا�حاجة وا�خاصمة وا�جادلةا¶جة بمع¹ ا�حاجة وا�خاصمة وا�جادلة }}}}ôَِال� يَُكوَن لِلن�اِس َعلَيُْكْم ُحج�
يَن َظلَُموا{{{{حيث ¨نت من ظلمٍة  ،حجة وحكم بفسادها ِ

�uيَن َظلَُمواإِال� ا ِ
�uيَن َظلَُمواإِال� ا ِ
�uيَن َظلَُمواإِال� ا ِ
�uحجة داحضة باطلة }}}}إِال� ا õف. 

َْشوُْهمْ {{{{قولة تبارك وتعا�  َْشوُْهمْ َ َْشوُْهمْ َ Aشوا ُشبه  ال :أي }}}}َواْخَشْوَواْخَشْوَواْخَشْوَواْخَشْوSِSSS ِ ِ ِ {{{{ ،هؤالء اuين احتجوا عليكم وتكلمواأي ا\اس أي ا\اس أي ا\اس أي ا\اس  }}}}    فََال فََال فََال فََال AَAAAَْشوُْهمْ َ
zشية هللا سبحان ،الظلمة ا�تعنتmسبحانه وتعا�واجعلوا ا èوأن يت Dn ه فهو أهل أن. 

وmفة األعضاء به  ،القلب Aف T األعضاءفزع فزع فزع فزع  اmوفاmوفاmوفاmوفو ،s القلب تبعث V ا�وZ طمأنينةطمأنينةطمأنينةطمأنينةأصلها : قال ا�ف�ون اmشيةقال ا�ف�ون اmشيةقال ا�ف�ون اmشيةقال ا�ف�ون اmشية
 اهللا أي أن Dn وبهذا وX V حال ا�سلم مطالب بهذا ،واmوف فزع s القلب ،فاmشية طمأنينة s القلب س� خوفاً،

 .تبارك وتعا� وأن nاف منه تبارك وتعا�
 طراح أمرهم ومرا?ة أمر اهللا جل وعال،طراح أمرهم ومرا?ة أمر اهللا جل وعال،طراح أمرهم ومرا?ة أمر اهللا جل وعال،طراح أمرهم ومرا?ة أمر اهللا جل وعال،إإإإواألمر بواألمر بواألمر بواألمر ب    ،،،،فال فال فال فال AAAAشوهم واخشوشوهم واخشوشوهم واخشوشوهم واخشوSSSS    ،،،،ا�حق1 ل� من سوى اهللا عز وجلا�حق1 ل� من سوى اهللا عز وجلا�حق1 ل� من سوى اهللا عز وجلا�حق1 ل� من سوى اهللا عز وجل: : : : ومع¹ اآليةومع¹ اآليةومع¹ اآليةومع¹ اآلية

وا\ð  ،عÈة ألحداإلنسان ال nاف s اهللا لومه الئم أمر اهللا وطاعته مقدم واإلنسان ال Dn إال اهللا تبارك وتعا� وال 
من أرÄ اهللا بسخط ا\اس رë اهللا عنه وأرÄ عنه ا\اس، ومن أسخط اهللا برÄ ا\اس من أرÄ اهللا بسخط ا\اس رë اهللا عنه وأرÄ عنه ا\اس، ومن أسخط اهللا برÄ ا\اس من أرÄ اهللا بسخط ا\اس رë اهللا عنه وأرÄ عنه ا\اس، ومن أسخط اهللا برÄ ا\اس من أرÄ اهللا بسخط ا\اس رë اهللا عنه وأرÄ عنه ا\اس، ومن أسخط اهللا برÄ ا\اس """" يقول ص´ اهللا عليه وسلم

 ."سخط اهللا عليه وأسخط عليه ا\اسسخط اهللا عليه وأسخط عليه ا\اسسخط اهللا عليه وأسخط عليه ا\اسسخط اهللا عليه وأسخط عليه ا\اس
تِم� نِْعَمِ© َعلَيُْكمْ {{{{قوT تبارك وتعا� 

ُ
تِم� نِْعَمِ© َعلَيُْكمْ َوأل
ُ
تِم� نِْعَمِ© َعلَيُْكمْ َوأل
ُ
تِم� نِْعَمِ© َعلَيُْكمْ َوأل
ُ
قطوع s موضع رفع قطوع s موضع رفع قطوع s موضع رفع قطوع s موضع رفع مممموقيل  ،األخراألخراألخراألخرششششقاT  ،ن أتمن أتمن أتمن أتموألوألوألوألأي " ôالôالôالôال" معطوف V }}}}َوأل
وهذا íم ïيل، يعÜ من أجل أن  ،الزجاجالزجاجالزجاجالزجاجقاT " وألتم نعم© عليكم عرفتكم قبل©وألتم نعم© عليكم عرفتكم قبل©وألتم نعم© عليكم عرفتكم قبل©وألتم نعم© عليكم عرفتكم قبل©"وا�قدير  ،،،،باالبتداء واÈm مضمرباالبتداء واÈm مضمرباالبتداء واÈm مضمرباالبتداء واÈm مضمر

 .واألمر هللا من قبل ومن بعد ،اهللا يتم ا\عمة عرفنا القبلة ووجهنا إØها
تِم� نِْعَمِ© َعلَ {{{{اúداية إ� القبلة اúداية إ� القبلة اúداية إ� القبلة اúداية إ� القبلة     ::::و«تمام ا\عمةو«تمام ا\عمةو«تمام ا\عمةو«تمام ا\عمة

ُ
تِم� نِْعَمِ© َعلَ َوأل
ُ
تِم� نِْعَمِ© َعلَ َوأل
ُ
تِم� نِْعَمِ© َعلَ َوأل
ُ
تمام ا\عمة أن نوجه إ� القبلة وقد حصل وهللا ا¶مد، أي وألتم  }}}}يُْكمْ يُْكمْ يُْكمْ يُْكمْ َوأل

وقيل إن تمام ا\عمة دخول وقيل إن تمام ا\عمة دخول وقيل إن تمام ا\عمة دخول وقيل إن تمام ا\عمة دخول نعم© عليكم فيما ºعت لكم من استقبال الكعبة �كمل لكم ال(يعة من ïيع وجوها، 
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آمن  ،من آمن وصدق وسمع وأطاع فإن ،ومن ذلك ا�وجه إ� القبلة، واألول مورداً إ� ا�اÆ ،،،،إنه تمام ال(يعةإنه تمام ال(يعةإنه تمام ال(يعةإنه تمام ال(يعة، وقيل اùنةاùنةاùنةاùنة
 .باهللا وعمل صا¶اً فهو من أهل اùنة برÑة اهللا سبحانه وتعا�

وúذا ¨نت هذه األمة  ضلت عنه األمم هديناكم إØه وخصصناكم به، أي إ� ما }}}}َولََعل�ُكْم َيْهتَُدونَ َولََعل�ُكْم َيْهتَُدونَ َولََعل�ُكْم َيْهتَُدونَ َولََعل�ُكْم َيْهتَُدونَ {{{{قوT تبارك وتعا� 
ألمم وأºف األمم وخ1 األمم هديت وهللا ا¶مد إ� أعدل دين أºف األمم وأفضلها، ماs شك أن أمة اإلسالم أفضل ا

 .و~ما قلت هللا األمر من قبل وبعد ،ومن ذلك ا�وجه إ� الكعبة بعد أن ¨ن ا�وجه >يت ا�قدس ،و«� أفضل ºيعة
َفا َوالَْمرْ {{{{ و^ قول اهللا تبارك وتعا� :من سورة ا>قرةمن سورة ا>قرةمن سورة ا>قرةمن سورة ا>قرة    ))))¡§-¡§-¡§-¡§-((((ننتقل إ� اآلية رقم ننتقل إ� اآلية رقم ننتقل إ� اآلية رقم ننتقل إ� اآلية رقم  َفا َوالَْمرْ إِن� الص� َفا َوالَْمرْ إِن� الص� َفا َوالَْمرْ إِن� الص� ِو إِن� الص�

َ
ِو َوةَ ِمن َشَعائِِر اهللا�ِ َفَمْن َحج� ا>َيَْت أ
َ
ِو َوةَ ِمن َشَعائِِر اهللا�ِ َفَمْن َحج� ا>َيَْت أ
َ
ِو َوةَ ِمن َشَعائِِر اهللا�ِ َفَمْن َحج� ا>َيَْت أ
َ
َوةَ ِمن َشَعائِِر اهللا�ِ َفَمْن َحج� ا>َيَْت أ

و�َف بِِهَما َوَمن َيَطو�َع َخ1ْاً فَإِن� اهللا�َ َشاِكٌر َعِليمٌ  ن َفط�
َ
و�َف بِِهَما َوَمن َيَطو�َع َخ1ْاً فَإِن� اهللا�َ َشاِكٌر َعِليمٌ اْقتََمَر فََال ُجنَاَح َعلَيِْه أ ن َفط�
َ
و�َف بِِهَما َوَمن َيَطو�َع َخ1ْاً فَإِن� اهللا�َ َشاِكٌر َعِليمٌ اْقتََمَر فََال ُجنَاَح َعلَيِْه أ ن َفط�
َ
و�َف بِِهَما َوَمن َيَطو�َع َخ1ْاً فَإِن� اهللا�َ َشاِكٌر َعِليمٌ اْقتََمَر فََال ُجنَاَح َعلَيِْه أ ن َفط�
َ
     }}}}اْقتََمَر فََال ُجنَاَح َعلَيِْه أ

 :روايات كث1ة اقت½ V بعضها منها سبب نزول اآليةسبب نزول اآليةسبب نزول اآليةسبب نزول اآلية    ◄
كنا نرى أنهما من أمر اùاهلية "قال سألت أنس بن مالك عن الصفا وا�روة فقال  رواه ا>خاري عن ?صم بن سليمان ما ،-

َفا َوالَْمْرَوةَ ِمن َشَعائِِر اهللا�ِ {{{{فأنزل اهللا عز وجل  ،فلما ¨ن اإلسالم أمسكنا عنهما َفا َوالَْمْرَوةَ ِمن َشَعائِِر اهللا�ِ إِن� الص� َفا َوالَْمْرَوةَ ِمن َشَعائِِر اهللا�ِ إِن� الص� َفا َوالَْمْرَوةَ ِمن َشَعائِِر اهللا�ِ إِن� الص� ، ألنه يقال أن عليهما صنمان ، ألنه يقال أن عليهما صنمان ، ألنه يقال أن عليهما صنمان ، ألنه يقال أن عليهما صنمان اآلية }}}}إِن� الص�
X V حال سيأÛ بيانه وأنه وهللا ا¶مد ال عالقة T ب(عية  ،سعوا بينهماسعوا بينهماسعوا بينهماسعوا بينهمافلما جاء اإلسالم Ôرجوا أن يفلما جاء اإلسالم Ôرجوا أن يفلما جاء اإلسالم Ôرجوا أن يفلما جاء اإلسالم Ôرجوا أن ي    ،،،،وýنوا يعبدونهماوýنوا يعبدونهماوýنوا يعبدونهماوýنوا يعبدونهما

 .الس� بz الصفا وا�روة
Qمذي عن عروة بن الزب1 قالfالصفا وا�روة شيئاً " ، رواية أخرى رواها ال zأحد لم يطف ب V وما  ،قلت لعائشة ما أرى

ويسó ويسó ويسó ويسó ، طاف رسول اهللا ص´ اهللا عليه وسلم وطاف ا�سلمون ،ن أخ©بئس ماقلت يا اب"فقالت  "أباø أن ال أطوف بينهما
َهّل �ناة الطاغية ال© با�شلّل ال يطوفون بz الصفا وا�روة، ،السالسالسالس���� طوافاً  طوافاً  طوافاً  طوافاً 

َ
َفَمْن َحج� َفَمْن َحج� َفَمْن َحج� َفَمْن َحج� {يعÔ Üرجوا فأنزل اهللا  و«نما ¨ن من أ

و�َف بِهِ  ن َفط�
َ
ِو اْقتََمَر فََال ُجنَاَح َعلَيِْه أ

َ
و�َف بِهِ ا>َيَْت أ ن َفط�

َ
ِو اْقتََمَر فََال ُجنَاَح َعلَيِْه أ

َ
و�َف بِهِ ا>َيَْت أ ن َفط�

َ
ِو اْقتََمَر فََال ُجنَاَح َعلَيِْه أ

َ
و�َف بِهِ ا>َيَْت أ ن َفط�

َ
ِو اْقتََمَر فََال ُجنَاَح َعلَيِْه أ

َ
 """" ولو ¨نت كما تقول لÇنت}     َماَماَماَماا>َيَْت أ

َ
و�َف بِِهَما الفََال ُجنَاَح َعلَيِْه أ ثم قالت وقد  """"َفط�

 ."سن رسول اهللا ص´ اهللا عليه وسلم الطواف بينهما فليس ألحد أن يfك الطواف بينهما
وي عن ?ئشة فأعجبه وقال ر ذكرت أل	 بكر بن عبد الرÑن بن ا¶ارث بن هشام ذكرت T ما(، رواية ثا�ة قال الزهري /
إن طوافنا بz " :يطوف بz الصفا وا�روة من العرب يقولون ولقد سمعت رجاًال من أهل العلم إنما ¨ن من ال ،إن هذا لعلم"

إنما أمرنا بالطواف با>يت ولم نؤمر بz الصفا وا�روة فأنزل  وقال آخرون من األنصاروقال آخرون من األنصاروقال آخرون من األنصاروقال آخرون من األنصار" " " " هذين ا¶جرين من أمر اùاهلية
َفا َوالَْمْرَوةَ ِمن َشَعائِِر اهللا�ِ {ا� اهللا تع َفا َوالَْمْرَوةَ ِمن َشَعائِِر اهللا�ِ إِن� الص� َفا َوالَْمْرَوةَ ِمن َشَعائِِر اهللا�ِ إِن� الص� َفا َوالَْمْرَوةَ ِمن َشَعائِِر اهللا�ِ إِن� الص�  }إِن� الص�

P تعزف الليل *ه " عن ابن عباسعن ابن عباسعن ابن عباسعن ابن عباس، رواية أخرى zاهلية شياطùا s بالغناء والطرب،¨ن Üالصفا وا�روة ،يع zن  ،بýو
يعÜ فيه صنمان وفيه ،ºك  نطوف بz الصفا وا�روة فإنهما رسول اهللا ال قال ا�سلمون يا ،بينهما آúة فلما ظهر اإلسالم

zومعازف ¨نت تعملها الشياط Æ'لت اآلية  ،أßف" 

فÇنوا  ،¨ن V الصفا s اùاهلية صنماً يقال T إساف وV ا�روة صنم يسó نائلة" الشعðالشعðالشعðالشعð    ، رواية خامسة قال§
 ."أجل ذلك فßلت اآلية فامتنع ا�سلمون من الطواف بينهما من ،يعÜ سعوا بينهما،يمسحونهما إذا طافوا 

وýن هذا من أعمال وýن هذا من أعمال وýن هذا من أعمال وýن هذا من أعمال     ،،،،وأن ا\اس بعضهم ¨ن يتمسحوأن ا\اس بعضهم ¨ن يتمسحوأن ا\اس بعضهم ¨ن يتمسحوأن ا\اس بعضهم ¨ن يتمسح    ،،،،X V حال مدار هذه الروايات V أنه ¨ن V الصفا وا�روة صنمانX V حال مدار هذه الروايات V أنه ¨ن V الصفا وا�روة صنمانX V حال مدار هذه الروايات V أنه ¨ن V الصفا وا�روة صنمانX V حال مدار هذه الروايات V أنه ¨ن V الصفا وا�روة صنمان
X V حال X V حال X V حال X V حال     الصنمz ¨نا خاصz باألنصار فتحرجوا،الصنمz ¨نا خاصz باألنصار فتحرجوا،الصنمz ¨نا خاصz باألنصار فتحرجوا،الصنمz ¨نا خاصz باألنصار فتحرجوا، وقيل إن هذا خاص باألنصار فإن هذينوقيل إن هذا خاص باألنصار فإن هذينوقيل إن هذا خاص باألنصار فإن هذينوقيل إن هذا خاص باألنصار فإن هذين    ،،،،فتحرج ا�سلمونفتحرج ا�سلمونفتحرج ا�سلمونفتحرج ا�سلمون    ،،،،اùاهليةاùاهليةاùاهليةاùاهلية

 ....يات ال© æتمع عليهيات ال© æتمع عليهيات ال© æتمع عليهيات ال© æتمع عليههذا مدار الرواهذا مدار الرواهذا مدار الرواهذا مدار الروا
َفا َوالَْمْرَوةَ {{{{ندخل اآلن s مفردات اآلية قوT تعا�  َفا َوالَْمْرَوةَ إِن� الص� َفا َوالَْمْرَوةَ إِن� الص� َفا َوالَْمْرَوةَ إِن� الص� وهو هنا جبل بمكة  ،s اللغة ا¶جر األملس الصفاأصل  }}}}إِن� الص�

َفا َوالَْمْرَوةَ {{{{ بلفظ ا�عريفبلفظ ا�عريفبلفظ ا�عريفبلفظ ا�عريفجبل أيضا، وuلك أخرجهما  ا�روةو~ذا  ،معروف َفا َوالَْمْرَوةَ إِن� الص� َفا َوالَْمْرَوةَ إِن� الص� َفا َوالَْمْرَوةَ إِن� الص� ا ا ا ا سبب ا�ذك1 وا�أنيث فالصفسبب ا�ذك1 وا�أنيث فالصفسبب ا�ذك1 وا�أنيث فالصفسبب ا�ذك1 وا�أنيث فالصفأما  }}}}إِن� الص�
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 ....مذكر وا�روة مؤنث ففيه وجهانمذكر وا�روة مؤنث ففيه وجهانمذكر وا�روة مؤنث ففيه وجهانمذكر وا�روة مؤنث ففيه وجهان
ووقفت حواء V ا�روة فسميت باسم مروة فأنث uلك،  ،ر الصفا ألن آدم عليه السالم وقف عليه فس� بهكّ ذُ : الوجه األولالوجه األولالوجه األولالوجه األول

وحواء وقفت V ا�روة فصارت  ،، كون آدم وقف V الصفا فصار مذكراوحقيقة هذا الÐم غ1 صحيح ووحقيقة هذا الÐم غ1 صحيح ووحقيقة هذا الÐم غ1 صحيح ووحقيقة هذا الÐم غ1 صحيح و����ه إه إه إه إ####ائيلياتائيلياتائيلياتائيليات
 .وهو íم غ1 صحيح وهو من اإل#ائيليات ،مؤنثا

فارتبط ذلك با�ذك1 وا�أنيث  ،نائلةنائلةنائلةنائلةوV ا�روة صنماً يدI  سافسافسافسافإ¨ن V الصفا صنم يسó " قال الشعðقال الشعðقال الشعðقال الشعð ::::الوجه ا�انيةالوجه ا�انيةالوجه ا�انيةالوجه ا�انية
اك دا
 يعÜ هذا أيضا اهللا أعلم هل هذا هو سبب التسمية أو أن العرب هكذا نطقت به، وأنا ال أرى أن هن "وقدم ا�ذكر

دا
 úذه  فسمت هذا صفا وسمت ا�Çن اآلخر مروة وال ،هكذا سمت العرب �اذا هذا مذكر وهذا مؤنث؟ألن يقال يدعوا 
وا�روة ) مذكر(ألنه جاء s األحاديث أن V هذا صنم يقال T إساف  ا�اÆ أقربا�اÆ أقربا�اÆ أقربا�اÆ أقرب    أن القولأن القولأن القولأن القولو«نما صحيح نعم  ،ا��فات

 .والعلم عند اهللا ،عدولكن ا¶قيقة كما قلت هناك بُ  ،لك أنثتوu) مؤنث( عندها صنم يسó نائلة
أن إساف ونائلة زنيا عند الكعبة فمسخهما اهللا حجرين فوضعا عند الصفا وا�روة ØعتÈ ا\اس بهما  وأيضا هناك رواياتوأيضا هناك رواياتوأيضا هناك رواياتوأيضا هناك روايات

 .ثم عبدا بعد ذلك من دون اهللا، هذا أيضا íم يعوزه اØåل واهللا أعلم
َفا َوالَْمْرَوةَ إِ إِ إِ إِ {{{{قوT تبارك وتعا�  َفا َوالَْمْرَوةَ ن� الص� َفا َوالَْمْرَوةَ ن� الص� َفا َوالَْمْرَوةَ ن� الص� فõ حجارة صغار  ا�روةا�روةا�روةا�روةأما  ،كما قلنا حجر أملس وس� صفا >ياضه وصالبته لصفالصفالصفالصفاا }}}}ن� الص�

zا\اس بينهما ،وقيل أنها حجارة سود ،وقيل أنها أيضاً صلبة ،فيها ل Tحال اآلن هما جبالن معروفان يس X Vوالس�  ،و
 .ور~ن من أرýن العمرة ،ا¶جكما هو معلوم وسنبينه أنه ر~ن من أرýن 

شك أن الصفا وا�روة الس� بينهما شع1ة من شعائر  بال معا�ه ومواضع عباداته،معا�ه ومواضع عباداته،معا�ه ومواضع عباداته،معا�ه ومواضع عباداته،أي من     }}}}ِمن َشَعائِِر اهللا�ِ ِمن َشَعائِِر اهللا�ِ ِمن َشَعائِِر اهللا�ِ ِمن َشَعائِِر اهللا�ِ {{{{قوT تبارك وتعا� 
ا\حر  كغ1ها من الطواف ومن ،ال© أشعرها اهللا وجعلها إعالما للناس ا�تعبداتا�تعبداتا�تعبداتا�تعبداتوالشعائر  ،وهو ïع شع1ة اهللا عز وجل،

 .وا¶لق والوقوف بعرفة وا�بيت بمزدلفة إ� غ1 ذلك
العمرة بمع¹ الزيارة يعÜ هذا يشمل  قصد ا>يت ألداء ا¶ج أو اعتمر أو زار ا>يت،قصد ا>يت ألداء ا¶ج أو اعتمر أو زار ا>يت،قصد ا>يت ألداء ا¶ج أو اعتمر أو زار ا>يت،قصد ا>يت ألداء ا¶ج أو اعتمر أو زار ا>يت،أي  }}}}َفَمْن َحج� ا>َيَْت َفَمْن َحج� ا>َيَْت َفَمْن َحج� ا>َيَْت َفَمْن َحج� ا>َيَْت {{{{قوT تبارك وتعا�
بدأ بما بدأ اهللا به فقرأ بدأ بما بدأ اهللا به فقرأ بدأ بما بدأ اهللا به فقرأ بدأ بما بدأ اهللا به فقرأ أأأأ: ( عد الصفا قالuلك ¨ن من هدي ا\ð ص´ اهللا عليه وسلم أنه �ا أراد أن يصوا¶اج وا�عتمر، 

�ء قدير ال ء قدير ال ء قدير ال ء قدير ال ++++ إال اهللا وحده ن½ عبده وأعز  إال اهللا وحده ن½ عبده وأعز  إال اهللا وحده ن½ عبده وأعز  إال اهللا وحده ن½ عبده وأعز     ثم قال ال ثم قال ال ثم قال ال ثم قال ال ++++ إال اهللا وحده ال إال اهللا وحده ال إال اهللا وحده ال إال اهللا وحده ال    ،،،،اآليةاآليةاآليةاآلية��� X V ا¶مد وهو Tا�لك و T ،T يكº X V ا¶مد وهو Tا�لك و T ،T يكº X V ا¶مد وهو Tا�لك و T ،T يكº X V ا¶مد وهو Tا�لك و T ،T يكº
 .ووقف عليه ود? طويًال وهكذا با�روة كما هو مبs z كتب السنة والفقه )جنده وهزم األحزاب وحدهجنده وهزم األحزاب وحدهجنده وهزم األحزاب وحدهجنده وهزم األحزاب وحده

Tذه اآليةأي ال إثم عليه أي ال إثم عليه أي ال إثم عليه أي ال إثم عليه  }}}}فََال ُجنَاَح َعلَيْهِ فََال ُجنَاَح َعلَيْهِ فََال ُجنَاَح َعلَيْهِ فََال ُجنَاَح َعلَيْهِ {{{{تبارك وتعا�  قوú قال  ،وقد تقدم تأويل ?ئشةÞابن العرÞابن العرÞابن العرÞأن " ابن العر s قيق القولÔو
 ."إباحة لfك الفعلإباحة لfك الفعلإباحة لfك الفعلإباحة لfك الفعل    "ال جناح عليك أن ال تفعلال جناح عليك أن ال تفعلال جناح عليك أن ال تفعلال جناح عليك أن ال تفعل""""وقوT  إباحة الفعلإباحة الفعلإباحة الفعلإباحة الفعل، جناح عليك أن تفعل ال: قول القائل

و�َف بِِهَمافَ فَ فَ فَ     {فلما سمع عروة قول اهللا تعا�  ْن َفط�
َ
و�َف بِِهَماَال ُجنَاَح َعلَيِْه أ ْن َفط�
َ
و�َف بِِهَماَال ُجنَاَح َعلَيِْه أ ْن َفط�
َ
و�َف بِِهَماَال ُجنَاَح َعلَيِْه أ ْن َفط�
َ
 ،يعÜ يقصد الس�،قال هذا دØل V أن ترك الطواف  } َال ُجنَاَح َعلَيِْه أ

ليس "فطلب اùمع بz هذين ا�تعارضz فقالت T ?ئشة  ،رخصة s تر~ه ثم رأى ال(يعة مطبقة V أن الطواف ال ،جائز
 Tو�َف بِِهمَ     {قو ْن َفط�

َ
و�َف بِِهمَ فََال ُجنَاَح َعلَيِْه أ ْن َفط�
َ
و�َف بِِهمَ فََال ُجنَاَح َعلَيِْه أ ْن َفط�
َ
و�َف بِِهمَ فََال ُجنَاَح َعلَيِْه أ ْن َفط�
َ
فال جناح عليه أن ال فال جناح عليه أن ال فال جناح عليه أن ال فال جناح عليه أن ال "دØل V ترك الطواف إنما ¨ن يكون دØًال V تر~ه لو ¨ن } اااافََال ُجنَاَح َعلَيِْه أ

لكن فيه ناس ¨نوا  ،اآلن ر~ن خالصهو  "و«نما جاء إلفادة إباحة الطواف �ن ¨ن يتحرج منه s اùاهلية""""يطوف بهمايطوف بهمايطوف بهمايطوف بهما
ويبè  ،ج وأن ما مW مs W فعل اùاهليةينبR لإلنسان أن يتحر يتحرجون فأنزل اهللا عز وجل هذه اآلية بها أن ال

 .األمر أنه شع1ة من شعائر اهللا ور~ن من أرýن ا¶ج والعمرة
 .ذكرته آنفاً  وقد بينت هدي ا\ð ص´ اهللا عليه وسلم فيما سبق أنه حz قدم رF الصفا وقرأ اآلية وقال ما

  ::::اختلف العلماء s وجوب الساختلف العلماء s وجوب الساختلف العلماء s وجوب الساختلف العلماء s وجوب الس���� بz الصفا وا�روة بz الصفا وا�روة بz الصفا وا�روة بz الصفا وا�روة: : : : مسألةمسألةمسألةمسألة    �
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 :ولكن s ا�سألة خالف ر~ن وهذا هو الراجحر~ن وهذا هو الراجحر~ن وهذا هو الراجحر~ن وهذا هو الراجحأنا قلت 
لقوT عليه  مذهب مالكمذهب مالكمذهب مالكمذهب مالكوهذا ا�شهور من  ،ر~ن من أرýن ا¶ج والعمرةر~ن من أرýن ا¶ج والعمرةر~ن من أرýن ا¶ج والعمرةر~ن من أرýن ا¶ج والعمرةإ� أنه  ذهب اإلمام الشافذهب اإلمام الشافذهب اإلمام الشافذهب اإلمام الشاف���� وأÑد وأÑد وأÑد وأÑد: : : : القول األولالقول األولالقول األولالقول األول    •

فإن اهللا كتب  اسعوا"فـ أوجب أوجب أوجب أوجب  :بمع¹و~تب و~تب و~تب و~تب رواه أÑد واåارقطÜ،  )اسعوا فإن اهللا كتب عليكم الساسعوا فإن اهللا كتب عليكم الساسعوا فإن اهللا كتب عليكم الساسعوا فإن اهللا كتب عليكم الس����(الصالة والسالم 
يَامُ     {لقوT تعا�  ،يعÜ أوجب عليكم الس�" عليكم الس� يَامُ ُكتَِب َعلَيُْكُم الص� يَامُ ُكتَِب َعلَيُْكُم الص� يَامُ ُكتَِب َعلَيُْكُم الص� Êس Êس Êس Êس (وقوT عليه الصالة والسالم  } ُكتَِب َعلَيُْكُم الص�

 )صلوات كتبهن اهللا V العبادصلوات كتبهن اهللا V العبادصلوات كتبهن اهللا V العبادصلوات كتبهن اهللا V العباد
 ،فر يرجعيسافر أو إن سا يعÜ من بته أو قبل ما،فمن تر~ه أو شوط منه ناسياً أو ?مداً رجع من بته أو من حيث ذكر 

Tج أو عمرة، هذا هو  ،ألن الس� متصل بالطواف ،ولكن قبل الس� البد أن يطوف ،فيسÌ كما قال العلماء سواء ¨ن
 .القول األول أنه ر~ن

•    Æالقول ا�اÆالقول ا�اÆالقول ا�اÆدوهو رواية عن  ،أنه واجب وليس بر~ن :القول ا�اÑداإلمام أÑداإلمام أÑداإلمام أÑوقال به طائفة من أهل العلموقال به طائفة من أهل العلموقال به طائفة من أهل العلموقال به طائفة من أهل العلم ،اإلمام أ. 
فإن تر~ه أحد ا¶جاج  ،)ال ر~ن وال واجب( أنه ليس بواجب حابه ا�وري والشعðحابه ا�وري والشعðحابه ا�وري والشعðحابه ا�وري والشعðوأصوأصوأصوأص أبو حنيفةأبو حنيفةأبو حنيفةأبو حنيفةقال : القول ا�الثالقول ا�الثالقول ا�الثالقول ا�الث    •

 واجبواجبواجبواجبوالقول ا�اÆ إنه  ر~نر~نر~نر~نفقول يرى إنه  هذا قول إنه سنة، ،ألنه سنة من سألنه سنة من سألنه سنة من سألنه سنة من س���� ا¶ج ا¶ج ا¶ج ا¶ج ،ح� يرجع إ� بته جÈه باåم
 .إنه سنةإنه سنةإنه سنةإنه سنةوالقول ا�الث 

    ....والصحيح أنه ر~ن من أرýن ا¶ج كما سبق بيانهوالصحيح أنه ر~ن من أرýن ا¶ج كما سبق بيانهوالصحيح أنه ر~ن من أرýن ا¶ج كما سبق بيانهوالصحيح أنه ر~ن من أرýن ا¶ج كما سبق بيانه
ð\ا مناسك ا¶ج وهنا قال وا\ zوأيضا ¨ن الرسول }اسعوا فإن اهللا قد كتب عليكم الساسعوا فإن اهللا قد كتب عليكم الساسعوا فإن اهللا قد كتب عليكم الساسعوا فإن اهللا قد كتب عليكم الس����{{{{ ص´ اهللا عليه وسلم قد ب

فالواجب أن يكون فرضاً كبيانه لعدد  ،فصار هذا بياناً �جمل ا¶ج}خذوا عÜ مناسككمخذوا عÜ مناسككمخذوا عÜ مناسككمخذوا عÜ مناسككم{ص´ اهللا عليه وسلم يقول 
 .شاء اهللا أنه ر~ن من أرýن ا¶ج، أن الس� بz الصفا وا�روة s ا¶ج والعمرة ر~ن من أرýنهماوهذا هو الراجح إن  ،الر~عات

 :فا�راد s هذا أقوالفا�راد s هذا أقوالفا�راد s هذا أقوالفا�راد s هذا أقوال }}}}َوَمن َيَطو�َع َخ1ْاً َوَمن َيَطو�َع َخ1ْاً َوَمن َيَطو�َع َخ1ْاً َوَمن َيَطو�َع َخ1ْاً {{{{ قولة تبارك وتعا�

، كون غ1 صحيحغ1 صحيحغ1 صحيحغ1 صحيحولكن هذا القول  ،أو س� مستقل بال حج وال عمرة ،الزيادة s الس� ثامنة وتاسعة: القول األولالقول األولالقول األولالقول األول    •
 .اإلنسان يزيد ثامنة وتاسعة هذا قول غ1 صحيح

•    Æالقول ا�اÆالقول ا�اÆالقول ا�اÆحجة تطوع أو عمرة تطوع، هذا أيضا: القول ا�ا s فيه نظرفيه نظرفيه نظرفيه نظر    قيل يطوف بينهما.... 
ألن ا�طوع s سائر العبادات وا>حث عن ا\وافل  هذا صحيحهذا صحيحهذا صحيحهذا صحيحقيل ا�راد تطوع خ1ا s سائر العبادات،  :القول ا�الثالقول ا�الثالقول ا�الثالقول ا�الث    •

 .يبs سائر العبادات هذا ط
ومع¹ ذلك من تطوع با¶ج ومع¹ ذلك من تطوع با¶ج ومع¹ ذلك من تطوع با¶ج ومع¹ ذلك من تطوع با¶ج """"فقال فقال فقال فقال     ،،،،قيل أي تطوع با¶ج والعمرة، وهذا القول انت½ T الطÈي رÑه اهللاقيل أي تطوع با¶ج والعمرة، وهذا القول انت½ T الطÈي رÑه اهللاقيل أي تطوع با¶ج والعمرة، وهذا القول انت½ T الطÈي رÑه اهللاقيل أي تطوع با¶ج والعمرة، وهذا القول انت½ T الطÈي رÑه اهللا    ::::القول الرابعالقول الرابعالقول الرابعالقول الرابع    •

وهذا هو القول وهذا هو القول وهذا هو القول وهذا هو القول ، ، ، ، """"والعمرة بعد قضاء حجته الواجبة عليه فإن اهللا شاكراً V T تطوعه T بما تطوع به من ذلك ابتغاء وجههوالعمرة بعد قضاء حجته الواجبة عليه فإن اهللا شاكراً V T تطوعه T بما تطوع به من ذلك ابتغاء وجههوالعمرة بعد قضاء حجته الواجبة عليه فإن اهللا شاكراً V T تطوعه T بما تطوع به من ذلك ابتغاء وجههوالعمرة بعد قضاء حجته الواجبة عليه فإن اهللا شاكراً V T تطوعه T بما تطوع به من ذلك ابتغاء وجهه
أدى فريضة ا¶ج وفريضة العمرة تطو?، أخذ عمرة أخذ  ،وع بالعمرة وا¶ج بعد الفريضةما تطوع خ1ا من تطإنالراجح، الراجح، الراجح، الراجح، 

 .وأيضا اآلية إن شاء اهللا ïيع األعمال الصا¶ة ،حجاً قام با¶ج قام بالعمرة هذا من ا�طوع
يقول جل وعال  ،فال يبخس أحدا ثوابه أي يثيب V القليل بالكث1، عليم بقدر اùزاء }}}}فَإِن� اهللا�َ َشاِكٌر َعِليمٌ فَإِن� اهللا�َ َشاِكٌر َعِليمٌ فَإِن� اهللا�َ َشاِكٌر َعِليمٌ فَإِن� اهللا�َ َشاِكٌر َعِليمٌ {{{{ختام اآلية 

ْجًرا َعِظيًما{
َ
نُْه أ ُåَ ةٍ َو«ِْن تَُك َحَسنًَة يَُضاِعْفَها َويُؤِْت ِمْن ْجًرا َعِظيًماإِن� اهللا�َ َال َفْظِلُم ِمثَْقاَل َذر�
َ
نُْه أ ُåَ ةٍ َو«ِْن تَُك َحَسنًَة يَُضاِعْفَها َويُؤِْت ِمْن ْجًرا َعِظيًماإِن� اهللا�َ َال َفْظِلُم ِمثَْقاَل َذر�
َ
نُْه أ ُåَ ةٍ َو«ِْن تَُك َحَسنًَة يَُضاِعْفَها َويُؤِْت ِمْن ْجًرا َعِظيًماإِن� اهللا�َ َال َفْظِلُم ِمثَْقاَل َذر�
َ
نُْه أ ُåَ ةٍ َو«ِْن تَُك َحَسنًَة يَُضاِعْفَها َويُؤِْت ِمْن فاñ لك ا¶مد باإلسالم واإليمان ولك  }    إِن� اهللا�َ َال َفْظِلُم ِمثَْقاَل َذر�

 .ا¶مد أن علمتنا القرآن هذا واهللا أعلم
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 ))))§-§-§-§-((((ا¶لقة ا¶لقة ا¶لقة ا¶لقة 
 .من سورة ا>قرةمن سورة ا>قرةمن سورة ا>قرةمن سورة ا>قرة) ) ) ) /²-/²-/²-/²-و و و و     ²Q-²Q-²Q-²Q-    ((((ه ا¶لقة تفس1 اآليتzه ا¶لقة تفس1 اآليتzه ا¶لقة تفس1 اآليتzه ا¶لقة تفس1 اآليتzموضوع هذموضوع هذموضوع هذموضوع هذ

�ِ إِن ُكنتُْم إِي�اهُ َيْعبُُدونَ {{{{: تبارك وتعا�اهللا يقول  يَن آَمنُوا ُ*ُوا ِمن َطي�بَاِت َما َرَزْقنَاُكْم َواْشُكُروا ِهللا ِ
�uَها ا ف¥

َ
�ِ إِن ُكنتُْم إِي�اهُ َيْعبُُدونَ يَا ك يَن آَمنُوا ُ*ُوا ِمن َطي�بَاِت َما َرَزْقنَاُكْم َواْشُكُروا ِهللا ِ

�uَها ا ف¥
َ
�ِ إِن ُكنتُْم إِي�اهُ َيْعبُُدونَ يَا ك يَن آَمنُوا ُ*ُوا ِمن َطي�بَاِت َما َرَزْقنَاُكْم َواْشُكُروا ِهللا ِ

�uَها ا ف¥
َ
�ِ إِن ُكنتُْم إِي�اهُ َيْعبُُدونَ يَا ك يَن آَمنُوا ُ*ُوا ِمن َطي�بَاِت َما َرَزْقنَاُكْم َواْشُكُروا ِهللا ِ

�uَها ا ف¥
َ
 }}}}يَا ك

َها ا\�     {: s قوT تعا� تأكيد لتأكيد لتأكيد لتأكيد لألألألألمر األولمر األولمر األولمر األولهذا  ف¥
َ
َها ا\� يَا ك ف¥
َ
َها ا\� يَا ك ف¥
َ
َها ا\� يَا ك ف¥
َ
رْضضضِض َحَالًال َطي�بًاِ َحَالًال َطي�بًاِ َحَالًال َطي�بًاِ َحَالًال َطي�بًايَا ك

َ
ا sِ اْأل ْراُس ُ*ُوا ِمم�
َ
ا sِ اْأل ْراُس ُ*ُوا ِمم�
َ
ا sِ اْأل ْراُس ُ*ُوا ِمم�
َ
ا sِ اْأل  ،تفضيالً تفضيالً تفضيالً تفضيالً     ا�ؤمنون هنا باuكر ّص وخُ  } اُس ُ*ُوا ِمم�

وهذا يأs Û القرآن كث1ا  ،والصحيح أنه يعم ïيع ا�نافعوالصحيح أنه يعم ïيع ا�نافعوالصحيح أنه يعم ïيع ا�نافعوالصحيح أنه يعم ïيع ا�نافع باألكل االنتفاع من ïيع الوجوه، وقيل هو األكل ا�عتاد،باألكل االنتفاع من ïيع الوجوه، وقيل هو األكل ا�عتاد،باألكل االنتفاع من ïيع الوجوه، وقيل هو األكل ا�عتاد،باألكل االنتفاع من ïيع الوجوه، وقيل هو األكل ا�عتاد،وا�راد 
     {: مثل قوT تعا�

َ
ُكلُوَن أ

ْ
يَن يَأ ِ

�uإِن� ا 
َ
ُكلُوَن أ

ْ
يَن يَأ ِ

�uإِن� ا 
َ
ُكلُوَن أ

ْ
يَن يَأ ِ

�uإِن� ا 
َ
ُكلُوَن أ

ْ
يَن يَأ ِ

�uَتَا:::َ: ُظلًْماَ ُظلًْماَ ُظلًْماَ ُظلًْماإِن� اØَْتَاْمَواَل اØَْتَاْمَواَل اØَْتَاْمَواَل اØّْص ّص ّص ّص و«نما خُ و«نما خُ و«نما خُ و«نما خُ     ،،،،و«نما ا�قصود االنتفاعو«نما ا�قصود االنتفاعو«نما ا�قصود االنتفاعو«نما ا�قصود االنتفاع    ،،،،فليس ا�قصود األكل فقطفليس ا�قصود األكل فقطفليس ا�قصود األكل فقطفليس ا�قصود األكل فقط } ْمَواَل ا    
 .و«ال ليس خاصاً باألكل فقط ، فأشد ا¶اجات حاجة األكل فذكر،األكل باuكر ألنه أقرب منتفع وأشد حاجةاألكل باuكر ألنه أقرب منتفع وأشد حاجةاألكل باuكر ألنه أقرب منتفع وأشد حاجةاألكل باuكر ألنه أقرب منتفع وأشد حاجة

قال رسول : 	 هريرة رë اهللا عنه قالثبت s صحيح مسلم عن أفقد وورد ا¶ث V أن يكون زاد ا�ؤمن حالال طيباً 
َها  {: فقال ،)إن اهللا تعا� طيب ال يقبل إال طيباً و«ن اهللا أمر ا�ؤمنz بما أمر به ا�رسلzإن اهللا تعا� طيب ال يقبل إال طيباً و«ن اهللا أمر ا�ؤمنz بما أمر به ا�رسلzإن اهللا تعا� طيب ال يقبل إال طيباً و«ن اهللا أمر ا�ؤمنz بما أمر به ا�رسلzإن اهللا تعا� طيب ال يقبل إال طيباً و«ن اهللا أمر ا�ؤمنz بما أمر به ا�رسلz((((: اهللا ص´ اهللا علية وسلم ف¥

َ
َها يَا ك ف¥
َ
َها يَا ك ف¥
َ
َها يَا ك ف¥
َ
يَا ك

ي�بَاِت َواْقَملُوا َصاِ¶ًا إ�Æِ بَِما َيْعَملُوَن َعِليمٌ  ي�بَاِت َواْقَملُوا َصاِ¶ًا إ�Æِ بَِما َيْعَملُوَن َعِليمٌ الر¥ُسُل ُ*ُوا ِمَن الط� ي�بَاِت َواْقَملُوا َصاِ¶ًا إ�Æِ بَِما َيْعَملُوَن َعِليمٌ الر¥ُسُل ُ*ُوا ِمَن الط� ي�بَاِت َواْقَملُوا َصاِ¶ًا إ�Æِ بَِما َيْعَملُوَن َعِليمٌ الر¥ُسُل ُ*ُوا ِمَن الط�  }}}}    الر¥ُسُل ُ*ُوا ِمَن الط�
الرجل يطيل السفر أشعث أغÈ الرجل يطيل السفر أشعث أغÈ الرجل يطيل السفر أشعث أغÈ الرجل يطيل السفر أشعث أغÈ (: ثم ذكر ص´ اهللا عليه وسلم}يا أيها اuين آمنوا *وا من طيبات ما رزقناكميا أيها اuين آمنوا *وا من طيبات ما رزقناكميا أيها اuين آمنوا *وا من طيبات ما رزقناكميا أيها اuين آمنوا *وا من طيبات ما رزقناكم{: قال تعا�و

 ).يمد يديه إ� السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام وم(به حرام وملبسه حرام وغذي با¶رام فأيمد يديه إ� السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام وم(به حرام وملبسه حرام وغذي با¶رام فأيمد يديه إ� السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام وم(به حرام وملبسه حرام وغذي با¶رام فأيمد يديه إ� السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام وم(به حرام وملبسه حرام وغذي با¶رام فأJJJJ يستجاب uلك يستجاب uلك يستجاب uلك يستجاب uلك
}}}} ِ� �ِ َواْشُكُروا ِهللا �ِ َواْشُكُروا ِهللا �ِ َواْشُكُروا ِهللا َوَما بُِكْم ِمْن َوَما بُِكْم ِمْن َوَما بُِكْم ِمْن َوَما بُِكْم ِمْن     { :هو أهله V ا\عم ال© رزقكم وطيبها لكم، وهو القائل سبحانهأي أثنوا V اهللا بما  }}}}َواْشُكُروا ِهللا

وا نِْعَمَة اهللا�ِ َال Ôُُْصوَها    { :، ويقول سبحانه} نِْعَمٍة فَِمَن اهللا�ِ نِْعَمٍة فَِمَن اهللا�ِ نِْعَمٍة فَِمَن اهللا�ِ نِْعَمٍة فَِمَن اهللا�ِ  وا نِْعَمَة اهللا�ِ َال Ôُُْصوَهاَو«ِْن َيُعد¥ وا نِْعَمَة اهللا�ِ َال Ôُُْصوَهاَو«ِْن َيُعد¥ وا نِْعَمَة اهللا�ِ َال Ôُُْصوَهاَو«ِْن َيُعد¥  }}}}    َو«ِْن َيُعد¥
، ف�وا �ا أباح لكم أكله وحلله سامعz مطيعzسامعz مطيعzسامعz مطيعzسامعz مطيعzكنتم منقادين ألمره كنتم منقادين ألمره كنتم منقادين ألمره كنتم منقادين ألمره أي  }}}}إِن ُكنتُْم إِي�اهُ َيْعبُُدونَ إِن ُكنتُْم إِي�اهُ َيْعبُُدونَ إِن ُكنتُْم إِي�اهُ َيْعبُُدونَ إِن ُكنتُْم إِي�اهُ َيْعبُُدونَ {{{{وقوT تعا� s ختام اآلية

ودعوا ما يزينه الشيطان لكم من Ôليل ما حرمه اهللا جل وعال، فا¶ق أن ا�ؤمن يؤمن ويصدق ويسمع  ،وطيبه لكم
 عياذاً  ،ويطيع ويfك ما حرم اهللا ابتغاء ما عند اهللا جل وعال وخوفاً من العقاب ف� جسم نبت من سحت فا\ار أو� به

وما حرم علينا إال القليل ¶كمة ، فسبل ا¶الل وا¶مد هللا كث1ة و^ األغلب و^ األكb، باهللا جل وعال من ذلك
 .ومصلحة واهللا ا�ستعان
ِهل� بِِه لَِغ1ِْ اهللا�ِ {{{{ :بعد ذلك يقول اهللا تعا�

ُ
َم َوَ¶َْم اßِِmيِر َوَما أ �åَم َعلَيُْكُم الَميْتََة َوا ِهل� بِِه لَِغ1ِْ اهللا�ِ إِغ�َما َحر�
ُ
َم َوَ¶َْم اßِِmيِر َوَما أ �åَم َعلَيُْكُم الَميْتََة َوا ِهل� بِِه لَِغ1ِْ اهللا�ِ إِغ�َما َحر�
ُ
َم َوَ¶َْم اßِِmيِر َوَما أ �åَم َعلَيُْكُم الَميْتََة َوا ِهل� بِِه لَِغ1ِْ اهللا�ِ إِغ�َما َحر�
ُ
َم َوَ¶َْم اßِِmيِر َوَما أ �åَم َعلَيُْكُم الَميْتََة َوا 1َْ بَاٍغ َوَال َ?ٍد إِغ�َما َحر� 1َْ بَاٍغ َوَال َ?ٍد َ 1َْ بَاٍغ َوَال َ?ٍد َ  َفَمِن اْضُطر�  َفَمِن اْضُطر�  َفَمِن اْضُطر�  َفَمِن اْضُطر� لللَل1َْ بَاٍغ َوَال َ?ٍد َ

ُفوٌر ر�ِحيمٌ  ُفوٌر ر�ِحيمٌ َ ُفوٌر ر�ِحيمٌ َ ععععَْم َعلَيِْه إِن� اهللا�َ َْم َعلَيِْه إِن� اهللا�َ َْم َعلَيِْه إِن� اهللا�َ َْم َعلَيِْه إِن� اهللا�َ لللَلُفوٌر ر�ِحيمٌ َ   }}}}فََال إِفََال إِفََال إِفََال إِ
َم َعلَيُْكُم الَميْتَةَ {{{{: فهذه فيها بعض ا�ستثنيات من بعض ا�حرمات ال© حرمت علينا يقول اهللا تعا� َم َعلَيُْكُم الَميْتَةَ إِغ�َما َحر� َم َعلَيُْكُم الَميْتَةَ إِغ�َما َحر� َم َعلَيُْكُم الَميْتَةَ إِغ�َما َحر� ، فقوT }}}}إِغ�َما َحر�

قد ح½ت هاهنا ا�حريم >عض و ،ما عداه وتنÏوتنÏوتنÏوتنÏما تناوT اmطاب  واإلثبات، فتثبتواإلثبات، فتثبتواإلثبات، فتثبتواإلثبات، فتثبتأداة ح½ تتضمن ا\Ï أداة ح½ تتضمن ا\Ï أداة ح½ تتضمن ا\Ï أداة ح½ تتضمن ا\Ï ): ): ): ): إنماإنماإنماإنما(تعا�
 .وجاء أكb من ذلك s سورة ا�ائدة وÎ مواضع أخرى وÎ سنة ا\ð ص´ اهللا عليه وسلم ،األمور

ة ����ا يذبح، وما ا يذبح، وما ا يذبح، وما ا يذبح، وما     ::::يعرف العلماء ا�يتةيعرف العلماء ا�يتةيعرف العلماء ا�يتةيعرف العلماء ا�يتة) ا�يتةا�يتةا�يتةا�يتة(قوT تبارك وتعا�  ة ما فارقته الروح من غ1 ̈ذ ة ما فارقته الروح من غ1 ̈ذ ة ما فارقته الروح من غ1 ̈ذ ته كموته ما فارقته الروح من غ1 ̈ذ ته كموته ليس بمأكول ف̈ذ ته كموته ليس بمأكول ف̈ذ ته كموته ليس بمأكول ف̈ذ ليس بمأكول ف̈ذ
وعن X ذي  ،، هذا من ا�علوم أنه ال يؤ�، ألن ا\ð ص´ اهللا عليه وسلم نG عن X ذي âلب من الط1¨لسباع وغ1ها¨لسباع وغ1ها¨لسباع وغ1ها¨لسباع وغ1ها
    أحلت \ا ميتتان ا¶وت واùراد وأحلت \ا ميتتان ا¶وت واùراد وأحلت \ا ميتتان ا¶وت واùراد وأحلت \ا ميتتان ا¶وت واùراد و((((: s قوT ص´ اهللا عليه وسلم ، وهذه اآلية العامة دخلها ا�خصيص، وهذه اآلية العامة دخلها ا�خصيص، وهذه اآلية العامة دخلها ا�خصيص، وهذه اآلية العامة دخلها ا�خصيصناب من السباع
بصحة سنده وقد رواه  العنn Èصص عموم القرآنالعنn Èصص عموم القرآنالعنn Èصص عموم القرآنالعنn Èصص عموم القرآنأخرجه اåارقطÜ، و~ذلك حديث جابر s ) لطحاللطحاللطحاللطحالدمان الكبد وادمان الكبد وادمان الكبد وادمان الكبد وا

ا>خاري ومسلم �ا شارف الصحابة V اúالك وجدوا حوتاً ضخماً فأكلوا منه وذهبوا به إ� رسول اهللا ص´ اهللا عليه 
 .إ� آخر القصة ال© تدل A Vصيص هذه اآلية ،وسلم

غزونا مع رسول اهللا ص´ غزونا مع رسول اهللا ص´ غزونا مع رسول اهللا ص´ غزونا مع رسول اهللا ص´ ((((ص´ اهللا عليه وسلم s مسألة اùراد حديث عبد اهللا بن أ	 أو] صحيح مسلم  وقد ثبت عنه



            ))))))))  أولأولأولأولأولأولأولأولمستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى ( ( ( ( ( ( ( (                                                                                                                                         ))))))))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((((((((                                                                                                                                                              مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1                            

- ³/ - 

 

أو وظاهر هذا ا¶ديث أكله كيف مات، سواء مات بعالج أو حتف أنفه ) اهللا عليه وسلم سبع غزوات كنا نأكل اùراد معهاهللا عليه وسلم سبع غزوات كنا نأكل اùراد معهاهللا عليه وسلم سبع غزوات كنا نأكل اùراد معهاهللا عليه وسلم سبع غزوات كنا نأكل اùراد معه
 .فقط ما Úتاج أن يذ\ وا�ذكية Ôتاج ا� ،ألن اùراد ال Úتاج إ� تذكية Gب

 مسائل مرتبطة s ا�يتةمسائل مرتبطة s ا�يتةمسائل مرتبطة s ا�يتةمسائل مرتبطة s ا�يتة �

 اختلف العلماء هل Ýوز أن ينتفع با�يتة اختلف العلماء هل Ýوز أن ينتفع با�يتة اختلف العلماء هل Ýوز أن ينتفع با�يتة اختلف العلماء هل Ýوز أن ينتفع با�يتة ؟؟؟؟: ا�سألة األوا�سألة األوا�سألة األوا�سألة األو�����

 .ا¶ديث) هال أخذتم إهابهاهال أخذتم إهابهاهال أخذتم إهابهاهال أخذتم إهابها(ألن ا\ð ص´ اهللا عليه وسلم مر V شاة ميمونة فقال  قيل Ýوز االنتفاع بهاقيل Ýوز االنتفاع بهاقيل Ýوز االنتفاع بهاقيل Ýوز االنتفاع بها    
القول هو ظاهر قوT تعا�  نها V أي وجه من وجوه االنتفاع، وهذانها V أي وجه من وجوه االنتفاع، وهذانها V أي وجه من وجوه االنتفاع، وهذانها V أي وجه من وجوه االنتفاع، وهذاأن ïلتها �رمة، فال Ýوز االنتفاع بشئ مأن ïلتها �رمة، فال Ýوز االنتفاع بشئ مأن ïلتها �رمة، فال Ýوز االنتفاع بشئ مأن ïلتها �رمة، فال Ýوز االنتفاع بشئ م: : : : قول آخرقول آخرقول آخرقول آخر    

َمْت َعلَيُْكُم الَميْتَةَ {{{{ َمْت َعلَيُْكُم الَميْتَةَ ُحر� َمْت َعلَيُْكُم الَميْتَةَ ُحر� َمْت َعلَيُْكُم الَميْتَةَ ُحر� ال تنتفعوا من ال تنتفعوا من ال تنتفعوا من ال تنتفعوا من (كقوT ص´ اهللا عليه وسلم  ،أخرى رواياتÌديث ميمونة و خصصخصصخصصخصصوقد  ،هذا ?مهذا ?مهذا ?مهذا ?م }}}}ُحر�
 ))))هال أخذتم إهابها فدبغتموههال أخذتم إهابها فدبغتموههال أخذتم إهابها فدبغتموههال أخذتم إهابها فدبغتموه((((لحديث السابق ثم جاء بعد ذلك أمره ص´ اهللا عليه وسلم باالنتفاع *ت ا�يتة ل) ا�يتة بáءا�يتة بáءا�يتة بáءا�يتة بáء

 .وV أية حال هذه أدلة مبنية فهذا ?م وهذا خاص وا¶مد هللا
الصحيح أنه جائز أكله من غ1 الصحيح أنه جائز أكله من غ1 الصحيح أنه جائز أكله من غ1 الصحيح أنه جائز أكله من غ1 ، إذا àرت ا\اقة أو ذÌت ا>قرة أو الشاة وýن s بطنها جنz ميتإذا àرت ا\اقة أو ذÌت ا>قرة أو الشاة وýن s بطنها جنz ميتإذا àرت ا\اقة أو ذÌت ا>قرة أو الشاة وýن s بطنها جنz ميتإذا àرت ا\اقة أو ذÌت ا>قرة أو الشاة وýن s بطنها جنz ميت: ا�سألة ا�انيةا�سألة ا�انيةا�سألة ا�انيةا�سألة ا�انية�

ة أمه ة اùنz ̈ذ ة أمهتذكية s T نفسه، ألن ̈ذ ة اùنz ̈ذ ة أمهتذكية s T نفسه، ألن ̈ذ ة اùنz ̈ذ ة أمهتذكية s T نفسه، ألن ̈ذ ة اùنz ̈ذ ة ثبت عن قول ا\ð ص´ اهللا عليه وسلم،  كما، تذكية s T نفسه، ألن ̈ذ üة  ا üة  ا üة  ا üرج حياً فيذ\\\\ اn رج حياً فيذإال أنn رج حياً فيذإال أنn رج حياً فيذإال أنn إال أن
ة أمه    ،،،،ال(عية ويكون T حكم نفسهال(عية ويكون T حكم نفسهال(عية ويكون T حكم نفسهال(عية ويكون T حكم نفسه ة أمهأما إذا خرج ميتاً بعد ̈ذ ة أمهأما إذا خرج ميتاً بعد ̈ذ ة أمهأما إذا خرج ميتاً بعد ̈ذ ة أمه V ما سبق    أما إذا خرج ميتاً بعد ̈ذ ته ̈ذ ة أمه V ما سبقف̈ذ ته ̈ذ ة أمه V ما سبقف̈ذ ته ̈ذ ة أمه V ما سبقف̈ذ ته ̈ذ     ....ف̈ذ

     اختلف العلماء s جاختلف العلماء s جاختلف العلماء s جاختلف العلماء s جتتتت ا�يتة، هل يطهر باåباغ ا�يتة، هل يطهر باåباغ ا�يتة، هل يطهر باåباغ ا�يتة، هل يطهر باåباغ؟؟؟؟: ا�سألة ا�ا�ةا�سألة ا�ا�ةا�سألة ا�ا�ةا�سألة ا�ا�ة�
 .)أيما إهاب دبأيما إهاب دبأيما إهاب دبأيما إهاب دبغغغغ فقد طهر فقد طهر فقد طهر فقد طهر((((ص´ اهللا عليه وسلم  الصحيح أنه يطهر لقوTالصحيح أنه يطهر لقوTالصحيح أنه يطهر لقوTالصحيح أنه يطهر لقوTوووو    ،،،،وقول آخر أنه ال يطهروقول آخر أنه ال يطهروقول آخر أنه ال يطهروقول آخر أنه ال يطهر    ،،،،قيل أنه يطهرقيل أنه يطهرقيل أنه يطهرقيل أنه يطهر

    لولولولوألنه ¨ن طاهراً ألنه ¨ن طاهراً ألنه ¨ن طاهراً ألنه ¨ن طاهراً ، قال العلماء ، قال العلماء ، قال العلماء ، قال العلماء وال حرج s استعماTوال حرج s استعماTوال حرج s استعماTوال حرج s استعماT    ،،،،أما شعر ا�يتة وصوفها فطاهر سواء جز منها s حياتها أو بعد موتهاأما شعر ا�يتة وصوفها فطاهر سواء جز منها s حياتها أو بعد موتهاأما شعر ا�يتة وصوفها فطاهر سواء جز منها s حياتها أو بعد موتهاأما شعر ا�يتة وصوفها فطاهر سواء جز منها s حياتها أو بعد موتها
    ،،،،ساً s حال ا¶ياة ¨ن كذلك بعد ا�وتساً s حال ا¶ياة ¨ن كذلك بعد ا�وتساً s حال ا¶ياة ¨ن كذلك بعد ا�وتساً s حال ا¶ياة ¨ن كذلك بعد ا�وت�ا ¨ن �ا ¨ن �ا ¨ن �ا ¨ن &&&& إال أن اللحمإال أن اللحمإال أن اللحمإال أن اللحم ،،،،فوجب أن يكون كذلك بعد ا�وتفوجب أن يكون كذلك بعد ا�وتفوجب أن يكون كذلك بعد ا�وتفوجب أن يكون كذلك بعد ا�وت    ،،،،أخذ منها حال ا¶ياةأخذ منها حال ا¶ياةأخذ منها حال ا¶ياةأخذ منها حال ا¶ياة

ة ال(عية كما قال العلماء üة ال(عية كما قال العلماء ا üة ال(عية كما قال العلماء ا üة ال(عية كما قال العلماء ا üإال أن يذإال أن يذإال أن يذإال أن يذ\\\\ ا. 
بل هو من أفضل  ا�Èع باåما�Èع باåما�Èع باåما�Èع باåمفال يدخل فيه  ،اتفق العلماء V أن اåم حرام اتفق العلماء V أن اåم حرام اتفق العلماء V أن اåم حرام اتفق العلماء V أن اåم حرام &&&&س ال يؤس ال يؤس ال يؤس ال يؤ���� وال ينتفع به وال ينتفع به وال ينتفع به وال ينتفع به    "واåمواåمواåمواåم" :قوT تعا�

 .األعمال ال© يتقرب بها إلنقاذ أخيه ا�سلم
مثل اåم  ،العلماء قالوا أن اåم حرام و&س ال يؤ� وال ينتفع به، لكن اuي تعم به ا>لوى معفو عنهفع´ X حال أن 

 ....فالáء اليس1 معفو فيهفالáء اليس1 معفو فيهفالáء اليس1 معفو فيهفالáء اليس1 معفو فيه فال حرج فيهفال حرج فيهفال حرج فيهفال حرج فيها�وب  اuي يكون s اللحم والعروق وما يقع V ا>دن أو
ًما Vََ     {: يقول تعا� وÕَِ إ�øَِ ُ�َر�

ُ
ِجُد sِ َما أ

َ
ًما Vََ قُْل َال أ وÕَِ إ�øَِ ُ�َر�

ُ
ِجُد sِ َما أ

َ
ًما Vََ قُْل َال أ وÕَِ إ�øَِ ُ�َر�

ُ
ِجُد sِ َما أ

َ
ًما Vََ قُْل َال أ وÕَِ إ�øَِ ُ�َر�

ُ
ِجُد sِ َما أ

َ
ْو َدًما َمْسُفوًحا    قُْل َال أ

َ
ْن يَُكوَن َميْتًَة أ

َ
ْو َدًما َمْسُفوًحاَطاِعٍم َفْطَعُمُه إِال� أ

َ
ْن يَُكوَن َميْتًَة أ

َ
ْو َدًما َمْسُفوًحاَطاِعٍم َفْطَعُمُه إِال� أ

َ
ْن يَُكوَن َميْتًَة أ

َ
ْو َدًما َمْسُفوًحاَطاِعٍم َفْطَعُمُه إِال� أ

َ
ْن يَُكوَن َميْتًَة أ

َ
اåم اåم اåم اåم ، فا�حرم هو }    َطاِعٍم َفْطَعُمُه إِال� أ

 مشقةوألن ا�حفظ من هذا فيه إ� وفيه ، وهو ا\جس اuي حرمه اهللا تعا�وهو ا\جس اuي حرمه اهللا تعا�وهو ا\جس اuي حرمه اهللا تعا�وهو ا\جس اuي حرمه اهللا تعا�    ،،،،اuي nرج بعد اuبح مندفعاً اuي nرج بعد اuبح مندفعاً اuي nرج بعد اuبح مندفعاً اuي nرج بعد اuبح مندفعاً  ا�سفوحا�سفوحا�سفوحا�سفوح
عبادة وثقل عليها خفف عنها وهذا عبادة وثقل عليها خفف عنها وهذا عبادة وثقل عليها خفف عنها وهذا عبادة وثقل عليها خفف عنها وهذا الالالالجت األمة s أداء جت األمة s أداء جت األمة s أداء جت األمة s أداء *ما حر*ما حر*ما حر*ما حرأنه واإل� وا�شقة s اåين موضوع؛ وهذا أصل s ال(ع 

هو اåم  جسفحينئذ ما خالط اللحم من دم يس1 وب" s العروق فهذا ال حرج فيه و«نما ا\ ،،،،من فضل اهللا تبارك وتعا�من فضل اهللا تبارك وتعا�من فضل اهللا تبارك وتعا�من فضل اهللا تبارك وتعا�
 .ا�سفوح

ذذذذ//// أم لم يذ أم لم يذ أم لم يذ أم لم يذ\\\\ وهو يعم  وهو يعم  وهو يعم  وهو يعم  ،،،،عينهعينهعينهعينه    ÔريمÔريمÔريمÔريمخص اهللا تبارك وتعا� ذكر اللحم من اßmير Øدل V }}}}َوَ¶َْم اßِِmيرِ َوَ¶َْم اßِِmيرِ َوَ¶َْم اßِِmيرِ َوَ¶َْم اßِِmيرِ {{{{وقوT تعا�
سواء ¨ن s الÈ أو  ،وال خالف Ô sريم اßmير و قد أïعت األمة Ô Vريم ذلك *هو قد أïعت األمة Ô Vريم ذلك *هو قد أïعت األمة Ô Vريم ذلك *هو قد أïعت األمة Ô Vريم ذلك *ه    الشحم والغضاريف والكبد وغ1ه،الشحم والغضاريف والكبد وغ1ه،الشحم والغضاريف والكبد وغ1ه،الشحم والغضاريف والكبد وغ1ه،

واmالف فيه خالف يس1 والصحيح أنه �رم كغ1ه، وقد ذكر  ،خßير ا>حر أنه �رمخßير ا>حر أنه �رمخßير ا>حر أنه �رمخßير ا>حر أنه �رمخßير ا>حر V الصحيح s مسألة 
    ::::ألمرينألمرينألمرينألمرين هنااللحم اللحم اللحم اللحم 

و�ا ال شك فيه أن ¶م اßmير أكله فيه  تأكيداً T بعينه وتأكيداً T بعينه وتأكيداً T بعينه وتأكيداً T بعينه وAAAAصيصاً T باuكر s ا�حريمصيصاً T باuكر s ا�حريمصيصاً T باuكر s ا�حريمصيصاً T باuكر s ا�حريم؛؛؛؛    ::::وا�اÆوا�اÆوا�اÆوا�اÆ    ،،،،أقرب منتفع بهأقرب منتفع بهأقرب منتفع بهأقرب منتفع بهألنه  ::::األولاألولاألولاألول 



            ))))))))  أولأولأولأولأولأولأولأولمستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى ( ( ( ( ( ( ( (                                                                                                                                         ))))))))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((((((((                                                                                                                                                              مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1                            

- ³P - 

 

     ....أن أكله يذهب الغ1ة من الرجلأن أكله يذهب الغ1ة من الرجلأن أكله يذهب الغ1ة من الرجلأن أكله يذهب الغ1ة من الرجل اإلمام ابن القيماإلمام ابن القيماإلمام ابن القيماإلمام ابن القيموقد ذكر  ،من ا�ضار واألمراض فهو يتغذى V العذرات واألقذار
ِهل� بِِه لَِغ1ِْ اهللا�ِ {{{{: وقوT تعا�

ُ
ِهل� بِِه لَِغ1ِْ اهللا�ِ َوَما أ
ُ
ِهل� بِِه لَِغ1ِْ اهللا�ِ َوَما أ
ُ
ِهل� بِِه لَِغ1ِْ اهللا�ِ َوَما أ
ُ
 والوثÜ وغ1هموالوثÜ وغ1هموالوثÜ وغ1هموالوثÜ وغ1هم    ذبيحة ا�جوذبيحة ا�جوذبيحة ا�جوذبيحة ا�جو!!!!وهو  ما ذبح لغ1 اهللا أو ذكر عليه غ1 اسم اهللا تعا�ما ذبح لغ1 اهللا أو ذكر عليه غ1 اسم اهللا تعا�ما ذبح لغ1 اهللا أو ذكر عليه غ1 اسم اهللا تعا�ما ذبح لغ1 اهللا أو ذكر عليه غ1 اسم اهللا تعا�أي  }}}}َوَما أ

لكن نوى به وفهؤالء ذبا=هم ال Ôل، سواء قيل عليها بسم اهللا  ،للنار فالوثÜ يذبح للوثن وا�جو! ،�ا لم يذبح هللا تعا�
ناوياً ا�قرب لصاحب القÈ ليشT Ï  ،مثل من يذبح ألصحاب القبور واألGحة Øتقرب هللا عز وجل ،غ1 اهللا عز وجل

 ،من �ح بغ1 اسم اهللا فال شك s كونه �رماً  ،فإن ذلك ºك وسواء ،مريضاً أو àوه من العبادات ال© ال ت½ف إال هللا
�ِ رَب� الَْعالَِمzَ     {: لألن اهللا تعا� يقو ،كما ذبح للنار أو للصنم ف� ذلك حرام �ِ رَب� الَْعالَِمzَ ِ َوَ�ْيَاَي َوَمَماÛِ ِهللا �ِ رَب� الَْعالَِمzَ ِ َوَ�ْيَاَي َوَمَماÛِ ِهللا �ِ رَب� الَْعالَِمzَ ِ َوَ�ْيَاَي َوَمَماÛِ ِهللا ) ) ) ) ³Q-³Q-³Q-³Q-((((قُْل إِن� َصَالÛِ َونُُسقُْل إِن� َصَالÛِ َونُُسقُْل إِن� َصَالÛِ َونُُسقُْل إِن� َصَالÛِ َونُُس0ِ000 َوَ�ْيَاَي َوَمَماÛِ ِهللا

 zَُل الُْمْسِلِم و�
َ
نَا أ

َ
ِمرُْت َوأ

ُ
يَك Tَُ َوبَِذلَِك أ ِºَ َال zَُل الُْمْسِلِم و�

َ
نَا أ

َ
ِمرُْت َوأ

ُ
يَك Tَُ َوبَِذلَِك أ ِºَ َال zَُل الُْمْسِلِم و�

َ
نَا أ

َ
ِمرُْت َوأ

ُ
يَك Tَُ َوبَِذلَِك أ ِºَ َال zَُل الُْمْسِلِم و�

َ
نَا أ

َ
ِمرُْت َوأ

ُ
يَك Tَُ َوبَِذلَِك أ ِºَ َرْ     { ،}َالàَْرْ فََصل� لَِرب�َك َواàَْرْ فََصل� لَِرب�َك َواàَْرْ فََصل� لَِرب�َك َواàْلعن اهللا من لعن اهللا من لعن اهللا من لعن اهللا من ((((وثبت عنه ص´ اهللا عليه وسلم أنه قال }  فََصل� لَِرب�َك َوا

    ))))ذبح لغ1 اهللاذبح لغ1 اهللاذبح لغ1 اهللاذبح لغ1 اهللا
ِهل� بِِه لَِغ1ِْ اهللا�ِ  {{{{

ُ
ِهل� بِِه لَِغ1ِْ اهللا�ِ َوَما أ
ُ
ِهل� بِِه لَِغ1ِْ اهللا�ِ َوَما أ
ُ
ِهل� بِِه لَِغ1ِْ اهللا�ِ َوَما أ
ُ
ومنه إهالل الصð واستهالT  ،بكذا أي رفع صوته يقال أهّل  ،قال العلماء اإلهالل رفع الصوتقال العلماء اإلهالل رفع الصوتقال العلماء اإلهالل رفع الصوتقال العلماء اإلهالل رفع الصوت"  }}}}َوَما أ

حححح���� عÈ به عن  عÈ به عن  عÈ به عن  عÈ به عن     مممموغلب ذلك باستعماúوغلب ذلك باستعماúوغلب ذلك باستعماúوغلب ذلك باستعماú    ،،،،وقد جرت ?دة العرب بالصياح باسم ا�قصود باuبيحةوقد جرت ?دة العرب بالصياح باسم ا�قصود باuبيحةوقد جرت ?دة العرب بالصياح باسم ا�قصود باuبيحةوقد جرت ?دة العرب بالصياح باسم ا�قصود باuبيحة    ،،،،وهو صياحه عند والدته
    ....حريمحريمحريمحريما\ية ال© ^ علة ا�ا\ية ال© ^ علة ا�ا\ية ال© ^ علة ا�ا\ية ال© ^ علة ا�

1َْ بَاٍغ َوَال َ?دٍ {{{{وقوT تعا�  1َْ بَاٍغ َوَال َ?دٍ َ 1َْ بَاٍغ َوَال َ?دٍ َ فلو ، ، ، ، أو أو أو أو ****وعوعوعوع ،من ظالم كمن أكرهكمن أكرهكمن أكرهكمن أكره ،أي من اضطر إ� �ء من هذه ا�حرمات }}}}َفَمِن اْضُطر� َفَمِن اْضُطر� َفَمِن اْضُطر� َفَمِن اْضُطر� لللَل1َْ بَاٍغ َوَال َ?دٍ َ
1َْ بَاٍغ     {قوT  ،عنه أكل وهو مضطر فإن اهللا يعفو عنه ويتجاوز 1َْ بَاٍغ َ 1َْ بَاٍغ َ وقيل V وقيل V وقيل V وقيل V     ،،،،نصب V ا¶ال أي ال باغيا، وال ?دياً نصب V ا¶ال أي ال باغيا، وال ?دياً نصب V ا¶ال أي ال باغيا، وال ?دياً نصب V ا¶ال أي ال باغيا، وال ?دياً }     لللَل1َْ بَاٍغ َ

 .ولكن حذفت اØاء وجعل ا�نوين عالمة عليها ،اغ أصله با[وب ،،،،االستثناءاالستثناءاالستثناءاالستثناء
1َْ بَاٍغ {{{{::::وقد اختلف s ا�راد بقوT تعا�وقد اختلف s ا�راد بقوT تعا�وقد اختلف s ا�راد بقوT تعا�وقد اختلف s ا�راد بقوT تعا� 1َْ بَاٍغ َ 1َْ بَاٍغ َ   :V أقوالV أقوالV أقوالV أقوال    }}}}لللَل1َْ بَاٍغ َ

?د بأن Ýد عن هذه ?د بأن Ýد عن هذه ?د بأن Ýد عن هذه ?د بأن Ýد عن هذه     والوالوالوال    ،،،،غ1 باغ s أكله فوق حاجتهغ1 باغ s أكله فوق حاجتهغ1 باغ s أكله فوق حاجتهغ1 باغ s أكله فوق حاجته قتادة وا¶سن والربيع وابن زيد وعكرمةقتادة وا¶سن والربيع وابن زيد وعكرمةقتادة وا¶سن والربيع وابن زيد وعكرمةقتادة وا¶سن والربيع وابن زيد وعكرمةقال  ::::القول األولالقول األولالقول األولالقول األول     •
 ....، لكن يأكل ويتمادى ليسمن نفسه هذا ال Ýوز، لكن يأكل ويتمادى ليسمن نفسه هذا ال Ýوز، لكن يأكل ويتمادى ليسمن نفسه هذا ال Ýوز، لكن يأكل ويتمادى ليسمن نفسه هذا ال Ýوزههههتتتتجوعجوعجوعجوع    ّكنّكنّكنّكنرمقه ويسرمقه ويسرمقه ويسرمقه ويس    يسديسديسديسد    يأكل مايأكل مايأكل مايأكل ما    ا�حرمات مندوحة ويأكلها،ا�حرمات مندوحة ويأكلها،ا�حرمات مندوحة ويأكلها،ا�حرمات مندوحة ويأكلها،

•     Æالقول ا�اÆالقول ا�اÆالقول ا�اÆأكلها شهوة وتثثثثذاً ذاً ذاً ذاً : القول ا�ا s أكلها شهوة وتقال السدي غ1 باغ s أكلها شهوة وتقال السدي غ1 باغ s أكلها شهوة وتقال السدي غ1 باغ s وال ?د باستيفاء األكل إ� حد الشبعوال ?د باستيفاء األكل إ� حد الشبعوال ?د باستيفاء األكل إ� حد الشبعوال ?د باستيفاء األكل إ� حد الشبع    ،،،،قال السدي غ1 باغ.... 
 العلماءالعلماءالعلماءالعلماء    وهذا مذهب طائفة منوهذا مذهب طائفة منوهذا مذهب طائفة منوهذا مذهب طائفة من، وال ?د عليهموال ?د عليهموال ?د عليهموال ?د عليهم    ،،،،غ1 باغ V ا�سلمzغ1 باغ V ا�سلمzغ1 باغ V ا�سلمzغ1 باغ V ا�سلمz ااااقال �اهد وسعيد بن جب1 وغ1همقال �اهد وسعيد بن جب1 وغ1همقال �اهد وسعيد بن جب1 وغ1همقال �اهد وسعيد بن جب1 وغ1هم ::::القول ا�الثالقول ا�الثالقول ا�الثالقول ا�الث     •

 ،أنه لو ¨ن قاطعاً للطريق ويعتدي V ا�سلمz فال Ýوز T أن يfخص بأكل هذه ا�حرمات ف داد بغياً وعدواناً V ا\اس
 ....وهذه ا�سألة سوف نذكرها با�فصيلوهذه ا�سألة سوف نذكرها با�فصيلوهذه ا�سألة سوف نذكرها با�فصيلوهذه ا�سألة سوف نذكرها با�فصيل

ðقال القرطðقال القرطðقال القرطðموهذا صحيحوهذا صحيحوهذا صحيحوهذا صحيح: قال القرطúأي مرجحاً قو ،،  s قصد الفساد يقالفإن أصل ا>عض ü<قصد الفساد يقالا ü<قصد الفساد يقالا ü<قصد الفساد يقالا ü<ا  üبغاًء إذا فجرتبغت ا�رأة تب، 
 .خرج الرجل s بغاء إبل T أي s طلبها: العرب تقولو ،،،،استعمل ا>s ü طلب غ1 الفساداستعمل ا>s ü طلب غ1 الفساداستعمل ا>s ü طلب غ1 الفساداستعمل ا>s ü طلب غ1 الفسادوربما 

فأباح اهللا تعا� s حالة  شائك،شائك،شائك،شائك،السالح فاألصل كشاكشاكشاكشا////     قلب مÇن،قلب مÇن،قلب مÇن،قلب مÇن،فهو من ا�قلوب، ?ئد ?ئد ?ئد ?ئد أصله  } َوَال َ?دٍ َوَال َ?دٍ َوَال َ?دٍ َوَال َ?دٍ     {:قوT تعا�
 .فإنه Ýوز T أن يأكل منها ،ضطر غ1 باغ وال ?داالضطرار أكل ïيع ا�حرمات إذا عجز وا

V  ،كقطع الطريق و«خافة السبيل هل يأكل من هذه ا�حرماتكقطع الطريق و«خافة السبيل هل يأكل من هذه ا�حرماتكقطع الطريق و«خافة السبيل هل يأكل من هذه ا�حرماتكقطع الطريق و«خافة السبيل هل يأكل من هذه ا�حرمات    ،،،،اختلف العلماء إذا اقfن ب¾ورته معصيةاختلف العلماء إذا اقfن ب¾ورته معصيةاختلف العلماء إذا اقfن ب¾ورته معصيةاختلف العلماء إذا اقfن ب¾ورته معصية    ::::مسألةمسألةمسألةمسألة    �
zقول : 

سبحانه وتعا�  ألن اهللا ته،ألجل معصي قول مالك والشافقول مالك والشافقول مالك والشافقول مالك والشاف���� s أحد قوØه s أحد قوØه s أحد قوØه s أحد قوØهوهو من هذه ا�حرمات من هذه ا�حرمات من هذه ا�حرمات من هذه ا�حرمات     األكلاألكلاألكلاألكل    ال Ýوز Tال Ýوز Tال Ýوز Tال Ýوز T: أحدهماأحدهماأحدهماأحدهما
T ًمعصي ،أباح ذلك عونا V ل أن يعانÚ فإذا أراد أن يأكل فليتب إ� اهللا جل وعال ته،والعا_ ال. 

Æوا�اÆوا�اÆوا�اÆباحأنه ي: : : : وا�ا T القول اآلخر s القول اآلخر s القول اآلخر s القول اآلخر s أبو حنيفة والشاف���� Tأبو حنيفة والشافقا Tأبو حنيفة والشافقا Tأبو حنيفة والشافقا Tفيه حظ من ا\ظر ولعل األقرب هو  ،،،،قا zالقول Ðفيه حظ من ا\ظر ولعل األقرب هو وا¶قيقة أن ل zالقول Ðفيه حظ من ا\ظر ولعل األقرب هو وا¶قيقة أن ل zالقول Ðفيه حظ من ا\ظر ولعل األقرب هو وا¶قيقة أن ل zالقول Ðوا¶قيقة أن ل
ما أÑقك يا ابن آدم تعما أÑقك يا ابن آدم تعما أÑقك يا ابن آدم تعما أÑقك يا ابن آدم تعUUUU    ": قاT ابن القيم و ما أïل ما، يأكل ولعل اهللا جل وعال أن يهديهيأكل ولعل اهللا جل وعال أن يهديهيأكل ولعل اهللا جل وعال أن يهديهيأكل ولعل اهللا جل وعال أن يهديهقول من قال بأنه Ýوز T بأن قول من قال بأنه Ýوز T بأن قول من قال بأنه Ýوز T بأن قول من قال بأنه Ýوز T بأن 



            ))))))))  أولأولأولأولأولأولأولأولمستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى ( ( ( ( ( ( ( (                                                                                                                                         ))))))))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((((((((                                                                                                                                                              مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1                            

- ³§ - 

 

 "اهللا بنعم اهللاهللا بنعم اهللاهللا بنعم اهللاهللا بنعم اهللا
ُفوٌر ر�ِحيمٌ {{{{ثم ختم اهللا تعا�  ُفوٌر ر�ِحيمٌ َ ُفوٌر ر�ِحيمٌ َ رُخ�ص فيه بل من رÑته جل وعال أنه رخص بما أي يغفر ا�عا_ فأو� أن ال يؤاخذ  }}}}إِن� اهللا�َ إِن� اهللا�َ إِن� اهللا�َ إِن� اهللا�َ لللَلُفوٌر ر�ِحيمٌ َ

  .ا�حرمات لل¾ورةلعباده أن يأكلوا من تلك 
�ء �ذوف أي من اضطر غ1 باغ وال ?د فأكل فإن اهللا غفور رحيمء �ذوف أي من اضطر غ1 باغ وال ?د فأكل فإن اهللا غفور رحيمء �ذوف أي من اضطر غ1 باغ وال ?د فأكل فإن اهللا غفور رحيمء �ذوف أي من اضطر غ1 باغ وال ?د فأكل فإن اهللا غفور رحيمبعض ا�ف�ين ���وعموما فيها بيان أن ، ، ، ، يقول أن هناك يقول أن هناك يقول أن هناك يقول أن هناك 

 .ا¶مد هللاومن أكل من هذه ا�حرمات غ1 باغ وال ?د فإن اهللا غفور رحيم، 

 ))))³-³-³-³-((((ا¶لقة ا¶لقة ا¶لقة ا¶لقة 
zتفس1 اآليتzتفس1 اآليتzتفس1 اآليتzم من سو) ) ) )     ����²-،¡²-²-،¡²-²-،¡²-²-،¡²-    ((((تفس1 اآليتÇم من سومن آيات األحÇم من سومن آيات األحÇم من سومن آيات األحÇرة ا>قرةرة ا>قرةرة ا>قرةرة ا>قرةمن آيات األح:::: 

}}}} َ َ َ َ̀̀̀̀ ن
ُ
ُر� َوالَْعبُْد بِالَْعبِْد َواأل

ْ
َ́ ا¶ُر¥ بِا¶ يَن آَمنُوا ُكتَِب َعلَيُْكُم الِقَصاُص sِ الَقتْ ِ

�uَها ا ف¥
َ
نيَا ك

ُ
ُر� َوالَْعبُْد بِالَْعبِْد َواأل

ْ
َ́ ا¶ُر¥ بِا¶ يَن آَمنُوا ُكتَِب َعلَيُْكُم الِقَصاُص sِ الَقتْ ِ

�uَها ا ف¥
َ
نيَا ك

ُ
ُر� َوالَْعبُْد بِالَْعبِْد َواأل

ْ
َ́ ا¶ُر¥ بِا¶ يَن آَمنُوا ُكتَِب َعلَيُْكُم الِقَصاُص sِ الَقتْ ِ

�uَها ا ف¥
َ
نيَا ك

ُ
ُر� َوالَْعبُْد بِالَْعبِْد َواأل

ْ
َ́ ا¶ُر¥ بِا¶ يَن آَمنُوا ُكتَِب َعلَيُْكُم الِقَصاُص sِ الَقتْ ِ

�uَها ا ف¥
َ
ٌء يَا ك ْ ٌء َ ْ ٌء َ ْ ٌء َ ْ�َ���ِخيِه 

َ
ِخيِه َ َفَمْن ُعTَ َÏُِ ِمْن أ
َ
ِخيِه َ َفَمْن ُعTَ َÏُِ ِمْن أ
َ
ِخيِه َ َفَمْن ُعTَ َÏُِ ِمْن أ
َ
َ̀̀̀̀ َفَمْن ُعTَ َÏُِ ِمْن أ ن

ُ
ن بِاأل
ُ
ن بِاأل
ُ
ن بِاأل
ُ
 بِاأل

ْفِ  فإتباعفإتباعفإتباعفإتباع ْفِ َ ْفِ َ َداٌء إØَِِْه بِإِْحَساٍن َذلَِك AَAAAْفِ َ
َ
َداٌء إØَِِْه بِإِْحَساٍن َذلَِك ٌبِالَْمْعُروِف َوأ
َ
َداٌء إØَِِْه بِإِْحَساٍن َذلَِك ٌبِالَْمْعُروِف َوأ
َ
َداٌء إØَِِْه بِإِْحَساٍن َذلَِك ٌبِالَْمْعُروِف َوأ
َ
ٌبِالَْمْعُروِف َوأ �� Øِمٌ ��

َ
ب�ُكْم َورÑٌََْة َفَمِن اْقتََدى َنْعَد َذلَِك فَلَُه َعَذاٌب أ ن ر� Øِمٌ يٌف م�
َ
ب�ُكْم َورÑٌََْة َفَمِن اْقتََدى َنْعَد َذلَِك فَلَُه َعَذاٌب أ ن ر� Øِمٌ يٌف م�
َ
ب�ُكْم َورÑٌََْة َفَمِن اْقتََدى َنْعَد َذلَِك فَلَُه َعَذاٌب أ ن ر� Øِمٌ يٌف م�
َ
ب�ُكْم َورÑٌََْة َفَمِن اْقتََدى َنْعَد َذلَِك فَلَُه َعَذاٌب أ ن ر�  }}}}يٌف م�

بل  ،وýن إذا قتل ا\ض1ي القرa ال يقتل به ،أن بÜ ا\ض1 غزت بÜ قريظة s اùاهلية وقهروهم:  نزول اآليةنزول اآليةنزول اآليةنزول اآلية    سببسببسببسبب    ◄
بمائ© وسق من ا�مر ضعف دية القرa، فأمر  فدوه ادوهو«ن ف، و«ذا قتل القرa ا\ض1ي قتل ،يفادى بمائة وسق من ا�مر

 .اهللا تعا� العدل بالقصاص وأال يتبع سبيل ا�فسدين ا�حرفz ا�خالفz ألحÇم اهللا جل وعال
األمة  فقال اهللا úذه ،ولم تقم فيهم اåية ،¨ن s بÜ إ#ائيل القصاص: روى ا>خاري عن ابن عباس رë اهللا عنهما قال

َ́ ُكتِ ُكتِ ُكتِ ُكتِ {{{{ َ́ َب َعلَيُْكُم الِقَصاُص sِ الَقتْ َ́ َب َعلَيُْكُم الِقَصاُص sِ الَقتْ َ́ َب َعلَيُْكُم الِقَصاُص sِ الَقتْ  .اآلية }}}}َب َعلَيُْكُم الِقَصاُص sِ الَقتْ
َداٌء إØَِِْه بِإِْحَسانٍ  فاتباعفاتباعفاتباعفاتباع{{{{ ،أن يقبل اåية s العمد فالعفوفالعفوفالعفوفالعفو

َ
َداٌء إØَِِْه بِإِْحَسانٍ ٌبِالَْمْعُروِف َوأ
َ
َداٌء إØَِِْه بِإِْحَسانٍ ٌبِالَْمْعُروِف َوأ
َ
َداٌء إØَِِْه بِإِْحَسانٍ ٌبِالَْمْعُروِف َوأ
َ
ٌبِالَْمْعُروِف َوأ �� ة ثالثة ة ثالثة ة ثالثة ة ثالثة ممممذه األذه األذه األذه األúúúúجعل اهللا جعل اهللا جعل اهللا جعل اهللا     أنأنأنأن وهذا من فضل اهللا}}}}��

    .... يطلب دية وال قصاصاً  يطلب دية وال قصاصاً  يطلب دية وال قصاصاً  يطلب دية وال قصاصاً وهناك العفو الÇمل بأن الوهناك العفو الÇمل بأن الوهناك العفو الÇمل بأن الوهناك العفو الÇمل بأن ال    ،،،،العفو ا\اقص بأن يطلب اåيةالعفو ا\اقص بأن يطلب اåيةالعفو ا\اقص بأن يطلب اåيةالعفو ا\اقص بأن يطلب اåية    هناكهناكهناكهناكإما القصاص، وإما القصاص، وإما القصاص، وإما القصاص، و ::::أمورأمورأمورأمور
يتبع يتبع يتبع يتبع ومنه القاص ألنه  ،،،،اتباعهاتباعهاتباعهاتباعهوهو  ،األثراألثراألثراألثر    ّص ّص ّص ّص قَ قَ قَ قَ ، والقصاص مأخوذ من فرفرفرفرضضضض وأثبت وأثبت وأثبت وأثبتأي  }}}}ُكتَِب َعلَيُْكُم الِقَصاُص ُكتَِب َعلَيُْكُم الِقَصاُص ُكتَِب َعلَيُْكُم الِقَصاُص ُكتَِب َعلَيُْكُم الِقَصاُص {{{{قوT تعا� 

ا Vََ آَثَارِِهمَ     {: ومنه قوT تعا� ،أثره فيها ص� قُ فكأن القاتل سلك طريقاً من القتل فَ  ،اآلثار واألخباراآلثار واألخباراآلثار واألخباراآلثار واألخبار ا Vََ آَثَارِِهمَ فَاْرتَد� ا Vََ آَثَارِِهمَ فَاْرتَد� ا Vََ آَثَارِِهمَ فَاْرتَد� وقيل وقيل وقيل وقيل ، }ا قََصًصاا قََصًصاا قََصًصاا قََصًصافَاْرتَد�
  ،يقال قصصت ما بينهما ،القص القطعالقص القطعالقص القطعالقص القطع

ُ
  .قتل بهخذ القصاص ألنه Ýرحه مثل جرحه أو يُ ومنه أ

وnتصون بها وnتصون بها وnتصون بها وnتصون بها     ،،،،وهذا من ا¶قوق الواجبة V والة األموروهذا من ا¶قوق الواجبة V والة األموروهذا من ا¶قوق الواجبة V والة األموروهذا من ا¶قوق الواجبة V والة األمور    ،،،،ال خالف أن القصاص s القتل ال يقيمه إال وال خالف أن القصاص s القتل ال يقيمه إال وال خالف أن القصاص s القتل ال يقيمه إال وال خالف أن القصاص s القتل ال يقيمه إال و2222 األمر األمر األمر األمر    ::::مسألةمسألةمسألةمسألة    �
فبهم تقام ا¶دود وتنفذ أحÇم ال(يعة، وهذا فبهم تقام ا¶دود وتنفذ أحÇم ال(يعة، وهذا فبهم تقام ا¶دود وتنفذ أحÇم ال(يعة، وهذا فبهم تقام ا¶دود وتنفذ أحÇم ال(يعة، وهذا     ،،،،قيدة السنة واùماعةقيدة السنة واùماعةقيدة السنة واùماعةقيدة السنة واùماعةوهذا مقرر s عوهذا مقرر s عوهذا مقرر s عوهذا مقرر s ع    ،،،،أنهم هم اuين يقيمون القصاصأنهم هم اuين يقيمون القصاصأنهم هم اuين يقيمون القصاصأنهم هم اuين يقيمون القصاص

 s مذكور s مذكور s مذكور s عة اإلعتقاد�عة اإلعتقاد�عة اإلعتقاد�عة اإلعتقاد((((مذكور�((((....  
كمن أراد كمن أراد كمن أراد كمن أراد     ،،،،لو قيل أن القصاص مكتوب V هذه األمة وهو الزم وفرلو قيل أن القصاص مكتوب V هذه األمة وهو الزم وفرلو قيل أن القصاص مكتوب V هذه األمة وهو الزم وفرلو قيل أن القصاص مكتوب V هذه األمة وهو الزم وفرض؛ض؛ض؛ض؛ فكيف يكون القصاص غ1 واجب فكيف يكون القصاص غ1 واجب فكيف يكون القصاص غ1 واجب فكيف يكون القصاص غ1 واجب :مسألةمسألةمسألةمسألة    �

    ؟؟؟؟عفواً ناقصاً بدية أو ¨مًال بدون ديةعفواً ناقصاً بدية أو ¨مًال بدون ديةعفواً ناقصاً بدية أو ¨مًال بدون ديةعفواً ناقصاً بدية أو ¨مًال بدون دية
 .فأعلم اهللا تعا� عباده أن القصاص هو الغاية عند التشاحفأعلم اهللا تعا� عباده أن القصاص هو الغاية عند التشاحفأعلم اهللا تعا� عباده أن القصاص هو الغاية عند التشاحفأعلم اهللا تعا� عباده أن القصاص هو الغاية عند التشاح    ،،،،قصاصقصاصقصاصقصاصالالالال    تمتمتمتمددددإذا أرإذا أرإذا أرإذا أر: : : : فيكون اùوابفيكون اùوابفيكون اùوابفيكون اùواب

َ́     {{{{وقوT تعا�  َ́ sِ الَقتْ َ́ sِ الَقتْ َ́ sِ الَقتْ  .لفظ مؤنث تأنيث اùماعة ،القت´ ïع قتيل }}}}    sِ الَقتْ
َ̀̀̀̀ َ َ َ     {{{{وقوT تعا�  ن

ُ
نَ بِاأل
ُ
نَ بِاأل
ُ
نَ بِاأل
ُ
َ̀̀̀̀ بِاأل ن

ُ
ُر� َوالَْعبُْد بِالَْعبِْد َواأل

ْ
نا¶ُر¥ بِا¶

ُ
ُر� َوالَْعبُْد بِالَْعبِْد َواأل

ْ
نا¶ُر¥ بِا¶

ُ
ُر� َوالَْعبُْد بِالَْعبِْد َواأل

ْ
نا¶ُر¥ بِا¶

ُ
ُر� َوالَْعبُْد بِالَْعبِْد َواأل

ْ
 :V قولVz قولVz قولVz قولzاختلف s تأويل هذا اختلف s تأويل هذا اختلف s تأويل هذا اختلف s تأويل هذا  }}}}    ا¶ُر¥ بِا¶

 ،والعبد إذا قتل عبداً  ،فبينت حكم ا¶ر إذا قتل حراً ، جاءت اآلية مبينة ¶كم ا\وع إذا قتل نوعهجاءت اآلية مبينة ¶كم ا\وع إذا قتل نوعهجاءت اآلية مبينة ¶كم ا\وع إذا قتل نوعهجاءت اآلية مبينة ¶كم ا\وع إذا قتل نوعه    قالت طائفةقالت طائفةقالت طائفةقالت طائفة :األولاألولاألولاألول
َوَ~تَبْنَا َعلَيِْهْم َوَ~تَبْنَا َعلَيِْهْم َوَ~تَبْنَا َعلَيِْهْم َوَ~تَبْنَا َعلَيِْهْم {{{{: قوT تعا�    اآلية �كمة وفيها إïال يبينهاآلية �كمة وفيها إïال يبينهاآلية �كمة وفيها إïال يبينهاآلية �كمة وفيها إïال يبينهفففف ،وهكذا وقالوا إن اآلية لم تتعرض ألحد ا\وعz إذا قتل اآلخر

ن� ا\�ْفَس بِا\�ْفِس 
َ
ن� ا\�ْفَس بِا\�ْفِس ِفيَها أ
َ
ن� ا\�ْفَس بِا\�ْفِس ِفيَها أ
َ
ن� ا\�ْفَس بِا\�ْفِس ِفيَها أ
َ
 .بz حجرين اØهودي با�رأة ال© رض رأسها قتلا �وبينه ص´ اهللا عليه وسلم بسنته  }}}}ِفيَها أ
Æا�اÆا�اÆا�اÆقالوا إنها منسوخة بآية ا�ائدة: ا�ا. 



            ))))))))  أولأولأولأولأولأولأولأولمستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى ( ( ( ( ( ( ( (                                                                                                                                         ))))))))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((((((((                                                                                                                                                              مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1                            

- ³³ - 

 

 .ولكن األقوى واألفضل هو القول األول وهو األوولكن األقوى واألفضل هو القول األول وهو األوولكن األقوى واألفضل هو القول األول وهو األوولكن األقوى واألفضل هو القول األول وهو األو����
يَن آَمنُوا ُكتَِب {{{{: واحتجوا بقوT تعا� ،قتل ا¶ر بالعبد وا�سلم باöuقتل ا¶ر بالعبد وا�سلم باöuقتل ا¶ر بالعبد وا�سلم باöuقتل ا¶ر بالعبد وا�سلم باöuإ� إ� إ� إ�  ذهب الكوفيون وا�وريذهب الكوفيون وا�وريذهب الكوفيون وا�وريذهب الكوفيون وا�وري، - ::::مسألةمسألةمسألةمسألة� ِ

�uَها ا ف¥
َ
يَن آَمنُوا ُكتَِب يَا ك ِ

�uَها ا ف¥
َ
يَن آَمنُوا ُكتَِب يَا ك ِ

�uَها ا ف¥
َ
يَن آَمنُوا ُكتَِب يَا ك ِ

�uَها ا ف¥
َ
يَا ك

 َ́ َ́ َعلَيُْكُم الِقَصاُص sِ الَقتْ َ́ َعلَيُْكُم الِقَصاُص sِ الَقتْ َ́ َعلَيُْكُم الِقَصاُص sِ الَقتْ ن� ا\�ْفَس بِا\�ْفِس {{{{وقوT ?مة ?مة ?مة ?مة وقالوا إن هذه اآلية  }}}}َعلَيُْكُم الِقَصاُص sِ الَقتْ
َ
ن� ا\�ْفَس بِا\�ْفِس َوَ~تَبْنَا َعلَيِْهْم ِفيَها أ
َ
ن� ا\�ْفَس بِا\�ْفِس َوَ~تَبْنَا َعلَيِْهْم ِفيَها أ
َ
ن� ا\�ْفَس بِا\�ْفِس َوَ~تَبْنَا َعلَيِْهْم ِفيَها أ
َ
فقالوا واöu مع فقالوا واöu مع فقالوا واöu مع فقالوا واöu مع  }}}}َوَ~تَبْنَا َعلَيِْهْم ِفيَها أ

 ،فإن اöu �قون اåم V ا�أبيد ،ا�أبيدو^ حرمة اåم ا�ابتة V  ،ال© تكs Ï القصاص ا�سلم متساويان s ا¶رمةا�سلم متساويان s ا¶رمةا�سلم متساويان s ا¶رمةا�سلم متساويان s ا¶رمة
وهذا يدل V أن  ،واuي Úقق ذلك أن ا�سلم يقطع ب�قة مال اöu ،وOهما قد صار من أهل دار اإلسالم ،وا�سلم كذلك

 .إ� آخر قوúم ،مال اöu ساوى مال ا�سلم
Q ،مهور من العلماء قالواùمهور من العلماء قالوااùمهور من العلماء قالوااùمهور من العلماء قالوااùاآليةال يقتل ا¶ر بالعبد للتنويع واال يقتل ا¶ر بالعبد للتنويع واال يقتل ا¶ر بالعبد للتنويع واال يقتل ا¶ر بالعبد للتنويع وا    ::::ا s قسيم�اآلية s قسيم�اآلية s قسيم�اآلية s قسيم�فر     ،،،،Çفر وقالوا أيضاً إن ا�سلم ال يقتل بالÇفر وقالوا أيضاً إن ا�سلم ال يقتل بالÇفر وقالوا أيضاً إن ا�سلم ال يقتل بالÇذمياً أو ذمياً أو ذمياً أو ذمياً أو ،،،،وقالوا أيضاً إن ا�سلم ال يقتل بال

    ....ولكن إذا رأى وولكن إذا رأى وولكن إذا رأى وولكن إذا رأى و2222 األمر أنه يقتل من باب كف ال( وقطع دابر الفساد فله ذلك األمر أنه يقتل من باب كف ال( وقطع دابر الفساد فله ذلك األمر أنه يقتل من باب كف ال( وقطع دابر الفساد فله ذلك األمر أنه يقتل من باب كف ال( وقطع دابر الفساد فله ذلك    ،،،،معاهداً معاهداً معاهداً معاهداً 
ث أما حدي ،رواه ا>خاري) ال يقتل مسلم بكافرال يقتل مسلم بكافرال يقتل مسلم بكافرال يقتل مسلم بكافر(ولقوT ص´ اهللا عليه وسلم  أيضا V أنه ال يقتل مسلم بكافرأيضا V أنه ال يقتل مسلم بكافرأيضا V أنه ال يقتل مسلم بكافرأيضا V أنه ال يقتل مسلم بكافر اùمهوراùمهوراùمهوراùمهور

 .أنه ص´ اهللا عليه وسلم قتل يوم خيÈ مسلماً بكافر فهذا ال يصح عنه ص´ اهللا عليه وسلم وهو منقطع
ن� ا\�ْفَس بِا\�ْفِس {{{{اآلية  وهو nصص عموموهو nصص عموموهو nصص عموموهو nصص عموموا¶ديث اuي أخرجه ا>خاري هو صحيح 

َ
ن� ا\�ْفَس بِا\�ْفِس َوَ~تَبْنَا َعلَيِْهْم ِفيَها أ
َ
ن� ا\�ْفَس بِا\�ْفِس َوَ~تَبْنَا َعلَيِْهْم ِفيَها أ
َ
ن� ا\�ْفَس بِا\�ْفِس َوَ~تَبْنَا َعلَيِْهْم ِفيَها أ
َ
 .}}}}َوَ~تَبْنَا َعلَيِْهْم ِفيَها أ

و~ذلك القصاص بينهما فيما دون  ،وا�رأة بالرجل سيان كما سبق بيانه أïع العلماء V قتل الرجل با�رأة: مسألةمسألةمسألةمسألة    �
 .ا\فس

عن #اقة بن مالك قال ح¾ت رسول اهللا ص´ اهللا عليه وسلم يقيد األب من ابنه  روى اåارقطÜ والfمذيروى اåارقطÜ والfمذيروى اåارقطÜ والfمذيروى اåارقطÜ والfمذي: مسألةمسألةمسألةمسألة    �
لو لو لو لو أما  ،باً قتل ابنه أو أن ابناً قتل أباهلو أن أ و^ وال يقيد االبن من أبيه، وهذا ا¶ديث فيه íم ألهل العلم ونقاش طويل،

ألن األب هو سبب وجود  ،،،،منهم من يرى أنه ال يقتلمنهم من يرى أنه ال يقتلمنهم من يرى أنه ال يقتلمنهم من يرى أنه ال يقتل    ،،،،لكن لو قتل األب ابنه فيه أقوال ألهل العلملكن لو قتل األب ابنه فيه أقوال ألهل العلملكن لو قتل األب ابنه فيه أقوال ألهل العلملكن لو قتل األب ابنه فيه أقوال ألهل العلم، فإنه يقتلفإنه يقتلفإنه يقتلفإنه يقتل قتل االبن أباهقتل االبن أباهقتل االبن أباهقتل االبن أباه
 .وهذه مسألة خالفية ال تناقش هنا ومنهم من يقول أنه يقتل،ومنهم من يقول أنه يقتل،ومنهم من يقول أنه يقتل،ومنهم من يقول أنه يقتل، ،االبن
قال ألن اهللا ºط ا�ساواة وال مساواة بz اùماعة  ،V أنه ال تقتل اùماعة بواحدبهذه اآلية  اإلمام أÑداإلمام أÑداإلمام أÑداإلمام أÑداستدل : مسألةمسألةمسألةمسألة

ن� ا\�ْفَس بِا\�ْفِس َوالَْعzَْ بِالَْعzِْ {{{{: والواحد، وقد قال تعا�
َ
ن� ا\�ْفَس بِا\�ْفِس َوالَْعzَْ بِالَْعzِْ َوَ~تَبْنَا َعلَيِْهْم ِفيَها أ
َ
ن� ا\�ْفَس بِا\�ْفِس َوالَْعzَْ بِالَْعzِْ َوَ~تَبْنَا َعلَيِْهْم ِفيَها أ
َ
ن� ا\�ْفَس بِا\�ْفِس َوالَْعzَْ بِالَْعzِْ َوَ~تَبْنَا َعلَيِْهْم ِفيَها أ
َ
ولكن يرد عليهم أن ا�راد قتُل من قتل ولكن يرد عليهم أن ا�راد قتُل من قتل ولكن يرد عليهم أن ا�راد قتُل من قتل ولكن يرد عليهم أن ا�راد قتُل من قتل  ،}}}}َوَ~تَبْنَا َعلَيِْهْم ِفيَها أ

مقابلة الواحد مائة شخص افتخارا s وتقتل  ،أن تقتل بمن قتل من لم يقتل تريد، ألن العرب ¨نت ¨ئناً من ¨ن¨ئناً من ¨ن¨ئناً من ¨ن¨ئناً من ¨ن
فمن العرب من يرى إذا قتل شخص شخصاً فإنهم يقتلون شخص آخر ال القاتل أو  وهذه اآلية ردا V العرب، ،واستظهارا

وقال رë اهللا عنه مقو�ه ) ءبصنعا(قتل سبعة برجل  عمرعمرعمرعمرورد أن úذا ويقتلون مائة شخص وهذا من ظلمهم وæاوزهم، 
وقف ت فإنه ،اهللا بن خباب رë اهللا عنه ا¶رورية بعبد ع÷ع÷ع÷ع÷ قتلو ،)لو تماأل عليه أهل صنعاء لقتلتهم به ïيعاً (ا�شهورة 

خÈفلما قتلوا ابن خباب كما تذبح الشاة و ،قتاúم ح� Úدثواعن 
ُ
 .ةعروفأمر بقتلهم s قصة م ،ع÷ بذلك أ

 .أنه لو تماأل قوم، عدد، V قتل شخص واحد فإنهم يقتلون بهأنه لو تماأل قوم، عدد، V قتل شخص واحد فإنهم يقتلون بهأنه لو تماأل قوم، عدد، V قتل شخص واحد فإنهم يقتلون بهأنه لو تماأل قوم، عدد، V قتل شخص واحد فإنهم يقتلون به الراجحالراجحالراجحالراجحهو هو هو هو وهذا وهذا وهذا وهذا 
 .و«ن لم يرض القاتل ،و«ن شاء أخذ اåية ،قال أهل العلم و2 ا�قتول باmيار؛ إن شاء اقتص: مسألةمسألةمسألةمسألة    �

ءٌ { :قوT تعا� ْ ءٌ َ ْ ءٌ َ ْ ءٌ َ ْ�َ���ِخيِه 
َ
ِخيِه َفَمْن ُعTَ َÏُِ ِمْن أ
َ
ِخيِه َفَمْن ُعTَ َÏُِ ِمْن أ
َ
ِخيِه َفَمْن ُعTَ َÏُِ ِمْن أ
َ
ٌبِالَْمْعُروِف ٌبِالَْمْعُروِف ٌبِالَْمْعُروِف ٌبِالَْمْعُروِف  فاتباعفاتباعفاتباعفاتباع{ ورë منه باåية ،s أحد ا�أويالت،أي ترك T دمه  }َفَمْن ُعTَ َÏُِ ِمْن أ �� أي فع´ } ��
  .تأخ1 عن الوقت ا�طا>ة باåية، وV القاتل أداء إØه بإحسان أي من غ1 �اطلة أوs صاحب اåم اتباع با�عروف 

ب�ُكْم َورÑََْةٌ {{{{: قوT تعا� ِْفيٌف م�ن ر� ب�ُكْم َورÑََْةٌ َ ِْفيٌف م�ن ر� ب�ُكْم َورÑََْةٌ َ ِْفيٌف م�ن ر� ب�ُكْم َورÑََْةٌ َ  فضل اهللا Vفت ،ا\فس با\فس غ1عليهم اهللا لم يفرض  أي من ¨ن قبلنا }}}}َذلَِك َذلَِك َذلَِك َذلَِك AَAAAِْفيٌف م�ن ر�
ابن عباس رë اهللا ابن عباس رë اهللا ابن عباس رë اهللا ابن عباس رë اهللا ما هو أفضل منها وهو العفو الÇمل؛ يقول  وعندنا ،فا¶مد هللا ،باåية إذا رë بها و2 اåم هذه األمة

 ،فÇن أهل ا�وراة إنما هو القصاص وعفٌو ليس بينهم أرش )رحم اهللا هذه األمة وأطعمهم اåية ولم Ôل ألحٍد قبلهم( عنهماعنهماعنهماعنهما
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 ....ررررشششش وا¶مد هللا وا¶مد هللا وا¶مد هللا وا¶مد هللاجعل úذه األمة القصاص والعفو واألجعل úذه األمة القصاص والعفو واألجعل úذه األمة القصاص والعفو واألجعل úذه األمة القصاص والعفو واألوووو، يل إنما هو عفٌو أمروا بهوýن أهل اإل&
ب�ُكْم َورÑََْةٌ  {: قوT تعا� ِْفيٌف م�ن ر� ب�ُكْم َورÑََْةٌ َ ِْفيٌف م�ن ر� ب�ُكْم َورÑََْةٌ َ ِْفيٌف م�ن ر� ب�ُكْم َورÑََْةٌ َ ألن أهل ا�وراة ¨ن úم القتل، ولم يكن úم غ1 ذلك، وأهل اإل&يل ¨ن úم  }}}}َذلَِك َذلَِك َذلَِك َذلَِك AَAAAِْفيٌف م�ن ر�

القتل وا\صارى عندهم العفو القتل وا\صارى عندهم العفو القتل وا\صارى عندهم العفو القتل وا\صارى عندهم العفو     ¨ن عندهم¨ن عندهم¨ن عندهم¨ن عندهمفإن ا�شهور عن اØهود فإن ا�شهور عن اØهود فإن ا�شهور عن اØهود فإن ا�شهور عن اØهود     ،،،،تتتتولكن هذه رواياولكن هذه رواياولكن هذه رواياولكن هذه رواياالعفو، ولم يكن úم قَوٌَد وال دية، 
 .فقطفقطفقطفقط

فمثال إنسان اعتدى بعدما أخذ اåية  ،ي قتل بعد أخذ اåية وسقوط اåم قاتل وØهأأأأ}}}}    َفَمِن اْقتََدى َنْعَد َذلَِك َفَمِن اْقتََدى َنْعَد َذلَِك َفَمِن اْقتََدى َنْعَد َذلَِك َفَمِن اْقتََدى َنْعَد َذلَِك {{{{: قوT تعا�
Øِمٌ  {،أو قتل أكb ،ولكن ذهب وقتل القاتل

َ
Øِمٌ فَلَُه َعَذاٌب أ
َ
Øِمٌ فَلَُه َعَذاٌب أ
َ
Øِمٌ فَلَُه َعَذاٌب أ
َ
 ،¨ن الرجل s اùاهلية إذا قتل قتيًال فر إ� قومه: (سنسنسنسنقال ا¶قال ا¶قال ا¶قال ا¶}  فَلَُه َعَذاٌب أ

 ،ثم يرö إØهم باåية ،فيقول و2 ا�قتول إÆ أقبل اåية ح� يأمن القاتل وnرج فيقتله ،في9ء قومه فيصا¶ون باåية
وهذا من بü  ،ج إØه فيقتلهألنه يريد أن يقبض V القاتل فيقبل باåية ح� يأمن القاتل فيخر ةوالعياذ باهللا، فهذه خديع

 .اùاهلية وظلمها
فإنه nتار إحدى فإنه nتار إحدى فإنه nتار إحدى فإنه nتار إحدى ، ، ، ، من أصيب بقتل أو خبلمن أصيب بقتل أو خبلمن أصيب بقتل أو خبلمن أصيب بقتل أو خبل( ºيح اmزا
 أن ا\ð ص´ اهللا عليه وسلم قال 	أوقد روى اإلمام أÑد عن 

يه ويريد أن يع¹ أن يريد اå ،)فخذوا V يديهفخذوا V يديهفخذوا V يديهفخذوا V يديه، ، ، ، و«ما أن يعفو و«ما أن يأخذ اåيةو«ما أن يعفو و«ما أن يأخذ اåيةو«ما أن يعفو و«ما أن يأخذ اåيةو«ما أن يعفو و«ما أن يأخذ اåية؛؛؛؛ فإن أراد الرابعة فإن أراد الرابعة فإن أراد الرابعة فإن أراد الرابعة، ، ، ، إما أن يقتصإما أن يقتصإما أن يقتصإما أن يقتص: : : : ثالثثالثثالثثالث
zاالثنت zمع بÝ اً فيها، يقتل أيåيديه ومن اعتدى بعد ذلك فله نار جهنم خا V فخذوا. 

 : : : : من سورة ا>قرةمن سورة ا>قرةمن سورة ا>قرةمن سورة ا>قرة) ) ) ) ����²-²-²-²-((((اآلية ا�انية رقم اآلية ا�انية رقم اآلية ا�انية رقم اآلية ا�انية رقم 
ْ>َاِب لََعل�ُكْم َيت�ُقونَ {{{{

َ
ْ>َاِب لََعل�ُكْم َيت�ُقونَ ِ األ
َ
ْ>َاِب لََعل�ُكْم َيت�ُقونَ ِ األ
َ
ْ>َاِب لََعل�ُكْم َيت�ُقونَ ِ األ
َ
ْو2ِ222 األ

ُ
ْوَولَُكْم sِ الِقَصاِص َحيَاةٌ يَا أ
ُ
ْوَولَُكْم sِ الِقَصاِص َحيَاةٌ يَا أ
ُ
ْوَولَُكْم sِ الِقَصاِص َحيَاةٌ يَا أ
ُ
 }}}}َولَُكْم sِ الِقَصاِص َحيَاةٌ يَا أ
وحيا ا\اس حياة طيبة ال  ،أن القصاص إذا أقيم وÔقق ازدجر من يريد قتل اآلخرين بمع¹ ،وهذا من الÐم ا>ليغ والوج 
أن  والعلماء يقولونوالعلماء يقولونوالعلماء يقولونوالعلماء يقولون ،وهذا من حكم القصاص العظيمة ،V أنفسهم ودمائهم يأمنونبل  ،تنغصها القالقل وال nافون

؟ بال !ا العضو من أجل سالمة جسدهأال يض3 بهذ ،اإلنسان إذا ¨ن فيه عضو فاسد s جسده وطلب األطباء منه أن يقطع
وال مقارنة بz  ،وا\Çت ا>الغية s هذه اآلية وهذا من حكم العرب ،،،،القتل أنالقتل أنالقتل أنالقتل أن%%%% للقتل للقتل للقتل للقتلشك سيوافق، والعرب يقولون 

 .íم اهللا وOم العرب
وأنه ال Ýوز وأنه ال Ýوز وأنه ال Ýوز وأنه ال Ýوز     ،،،،القصاصالقصاصالقصاصالقصاصالسلطان أو والسلطان أو والسلطان أو والسلطان أو و2222 األمر إقامة  األمر إقامة  األمر إقامة  األمر إقامة     العلماء أïعوا أن هذا من حقوقالعلماء أïعوا أن هذا من حقوقالعلماء أïعوا أن هذا من حقوقالعلماء أïعوا أن هذا من حقوق    أنأنأنأنوهو وهو وهو وهو وهذه اآلية فيها تأكيد �ا سبق وهذه اآلية فيها تأكيد �ا سبق وهذه اآلية فيها تأكيد �ا سبق وهذه اآلية فيها تأكيد �ا سبق 

ا¶دود ا¶دود ا¶دود ا¶دود     أن يقيمأن يقيمأن يقيمأن يقيمبببب    ،،،،بل هذا من حقوق وبل هذا من حقوق وبل هذا من حقوق وبل هذا من حقوق و2222 األمر وهو من الواجبات عليه األمر وهو من الواجبات عليه األمر وهو من الواجبات عليه األمر وهو من الواجبات عليه    ،،،،ألحد أن يتعدى أو يقتل أو يقتص \فسه فهذا خطأألحد أن يتعدى أو يقتل أو يقتص \فسه فهذا خطأألحد أن يتعدى أو يقتل أو يقتص \فسه فهذا خطأألحد أن يتعدى أو يقتل أو يقتص \فسه فهذا خطأ
أن أبا بكر الصديق رë أن أبا بكر الصديق رë أن أبا بكر الصديق رë أن أبا بكر الصديق رë فثبت  ،فهو واحد منهم ،وأيضاً يشمل نفسه إذا تعدى V أحد من الرعيةوالقصاص بz ا\اس والقصاص بz ا\اس والقصاص بz ا\اس والقصاص بz ا\اس 

 (:وروى النسا@ عن أ	 سعيد اmدري قال ،ل6 كنت صادقاً ألقيدنك منه : ?مًال قطع يده  إØه إØه إØه إØهقال لرجل شقال لرجل شقال لرجل شقال لرجل شLLLL        اهللا عنهاهللا عنهاهللا عنهاهللا عنه
ا رسول اهللا ص´ اهللا عليه وسلم يقسم شيئاً إذ أكب عليه رجل فطعنه رسول اهللا ص´ اهللا عليه وسلم بعرجون ¨ن مبين

 ).بل عفوت يا رسول اهللا: ؛ قال)عال فاستقدعال فاستقدعال فاستقدعال فاستقدتتتت: (فقال T رسول اهللا ص´ اهللا عليه وسلم  ،فصاح الرجل ،معه
 Òاهللا عنهوروى أبو داوود الطيال ëطاب رmاهللا عنهخطب عمر بن ا ëطاب رmاهللا عنهخطب عمر بن ا ëطاب رmاهللا عنهخطب عمر بن ا ëطاب رmأقيده منه: فقال خطب عمر بن ا øّفقام  ،أال من ظلمه أم1ه فل1فع ذلك إ

أقصه فكيف ال : أهل رعيته �قصنه منه؟ قال ا رجال منعمرو بن العاص رë اهللا عنه يا أم1 ا�ؤمنz ل6 أدب رجل منّ 
 ،�ا ¨ن يسوي الصفوف ومنه قصة الرسول s غزوة أحدومنه قصة الرسول s غزوة أحدومنه قصة الرسول s غزوة أحدومنه قصة الرسول s غزوة أحدمنه وقد رأيت رسول اهللا ص´ اهللا عليه وسلم يقص من نفسه، 

فطلب من الرسول أن  ،استقد مÜ: فقال عليه السالم ،إنك طعنتs Ü بطÜ: رسول اهللا فنهز رجال s بطنه فصاح ثم قال يا
T ص´ اهللا علي ،يكشف ð\تلك هذا ه وسلم وأراد أن يكون فقبل جسد ا s نيا وأظنه استشهدåمن ا T آخر ختام

  .ا�عر~ة
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ْ>َاِب {{{{: قوT تعا�
َ
ْ>َاِب ِ األ
َ
ْ>َاِب ِ األ
َ
ْ>َاِب ِ األ
َ
ْو2ِ222 األ

ُ
ْويَا أ
ُ
ْويَا أ
ُ
ْويَا أ
ُ
 ،،،،تتقون القتل فتسلمون من القصاصتتقون القتل فتسلمون من القصاصتتقون القتل فتسلمون من القصاصتتقون القتل فتسلمون من القصاصأي  }}}}لََعل�ُكْم َيت�ُقونَ لََعل�ُكْم َيت�ُقونَ لََعل�ُكْم َيت�ُقونَ لََعل�ُكْم َيت�ُقونَ {{{{، أي يا أصحاب العقول السليمة }}}}يَا أ

لعلكم تßجرون وتf~ون �ارم لعلكم تßجرون وتf~ون �ارم لعلكم تßجرون وتf~ون �ارم لعلكم تßجرون وتf~ون �ارم وقيل ، ب بالطاعة V الطاعةن اهللا يثيفإ ،فيكون ذلك داعية ألنواع ا�قوى s غ1 ذلك
 ....اهللا ومآثمهاهللا ومآثمهاهللا ومآثمهاهللا ومآثمه

وقد روي عن سلفنا  ،نواهيهنواهيهنواهيهنواهيه بأن تفعل أوامره واجتناببأن تفعل أوامره واجتناببأن تفعل أوامره واجتناببأن تفعل أوامره واجتناب    ة ،تتة ،تتة ،تتة ،تت"""" بها عقاب اهللا، بها عقاب اهللا، بها عقاب اهللا، بها عقاب اهللا،أن æعل بينك وبz عذاب اهللا وقايأن æعل بينك وبz عذاب اهللا وقايأن æعل بينك وبz عذاب اهللا وقايأن æعل بينك وبz عذاب اهللا وقاي: وا�قوىوا�قوىوا�قوىوا�قوى
^ اmوف ^ اmوف ^ اmوف ^ اmوف ": ل ع÷ رë اهللا عنه ا�قوىل ع÷ رë اهللا عنه ا�قوىل ع÷ رë اهللا عنه ا�قوىل ع÷ رë اهللا عنه ا�قوىكقوكقوكقوكقو ،الصالح رÑهم اهللا أقوال s ا�راد با�قوى ذكروا فيه بعض أسسها وقواعدها

    ....""""واالستعداد Øوم الرحيلواالستعداد Øوم الرحيلواالستعداد Øوم الرحيلواالستعداد Øوم الرحيل    ،،،،والقناعة من اåنيا بالقليلوالقناعة من اåنيا بالقليلوالقناعة من اåنيا بالقليلوالقناعة من اåنيا بالقليل    ،،،،والعمل با�ßيلوالعمل با�ßيلوالعمل با�ßيلوالعمل با�ßيل    ،،،،من اùليلمن اùليلمن اùليلمن اùليل
وقال طلق بن وقال طلق بن وقال طلق بن وقال طلق بن ، "يكفر وأن يشكر فال ،وأن يذكر فال ين7 ،ا�قوى أن يطاع اهللا فال يعU": وقال عبد اهللا بن مسعودوقال عبد اهللا بن مسعودوقال عبد اهللا بن مسعودوقال عبد اهللا بن مسعود

DA عقاب  ،V نور من اهللا ،وأن تfك معصية اهللا ،ترجو ثواب اهللا ،V نور من اهللا ،ا�قوى أن تعمل بطاعة اهللا": حبيبحبيبحبيبحبيب
 ."وال يراك حيث نهاك ،ا�قوى أال يفقدك اهللا حيث أمرك": وقال ا¶سن ا>½ي رÑه اهللاوقال ا¶سن ا>½ي رÑه اهللاوقال ا¶سن ا>½ي رÑه اهللاوقال ا¶سن ا>½ي رÑه اهللا، "اهللا

 ))))²-²-²-²-((((ا¶لقة ا¶لقة ا¶لقة ا¶لقة 
 من سورة ا>قرةمن سورة ا>قرةمن سورة ا>قرةمن سورة ا>قرة) ) ) )     Q-¡Q-¡Q-¡Q¡-، ، ، ، -¡--¡--¡--¡-، ، ، ، .¡-.¡-.¡-.¡-((((تفس1 اآليات تفس1 اآليات تفس1 اآليات تفس1 اآليات 

 Vََ الُمت�قِ  Vََ الُمت�قِ  Vََ الُمت�قِ  Vََ الُمت�قِ ُكتَِب َعلَيُْكْم إَِذا حَ ُكتَِب َعلَيُْكْم إَِذا حَ ُكتَِب َعلَيُْكْم إَِذا حَ ُكتَِب َعلَيُْكْم إَِذا حَ {{{{ قَْربzَِ بِالَْمْعُروِف َحقا
َ
يِْن َواأل َåَِحَدُكُم الَموُْت إِن تََرَك َخ1ْاً الوَِصي�ُة لِلَْوا

َ
قَْربzَِ بِالَْمْعُروِف َحقاَ¾َ أ

َ
يِْن َواأل َåَِحَدُكُم الَموُْت إِن تََرَك َخ1ْاً الوَِصي�ُة لِلَْوا

َ
قَْربzَِ بِالَْمْعُروِف َحقاَ¾َ أ

َ
يِْن َواأل َåَِحَدُكُم الَموُْت إِن تََرَك َخ1ْاً الوَِصي�ُة لِلَْوا

َ
قَْربzَِ بِالَْمْعُروِف َحقاَ¾َ أ

َ
يِْن َواأل َåَِحَدُكُم الَموُْت إِن تََرَك َخ1ْاً الوَِصي�ُة لِلَْوا

َ
 }}}}z َz َz َzَ َ¾َ أ

، فاùواب إنما قال ولم يقل كتبت والوصية مؤنثةولم يقل كتبت والوصية مؤنثةولم يقل كتبت والوصية مؤنثةولم يقل كتبت والوصية مؤنثة؟؟؟؟    ،،،،لم قال كتبلم قال كتبلم قال كتبلم قال كتب: فإن قيل فرفرفرفرضضضض وأثبت وأثبت وأثبت وأثبتمعناه  }}}}ُكتَِب َعلَيُْكمْ ُكتَِب َعلَيُْكمْ ُكتَِب َعلَيُْكمْ ُكتَِب َعلَيُْكمْ {{{{قوT تعا� 
 :فÇن الفاصل ¨لعوض عن تاء ا�أنيث، تقول العرب ،Aلل فاصلوقيل ألنه  ،بالوصية إليصاءإليصاءإليصاءإليصاءاد بالوصية ذلك ألنه أرا

 .ولم يقل ح¾ت ا�رأة القاë اØوم ،فلما ¨ن الفاصل ذهبت تاء ا�أنيث ،ح¾ القاë اØوم امرأة
 Tَحَدُكُم الَموُْت {{{{وقو

َ
َحَدُكُم الَموُْت إَِذا َحَ¾َ أ
َ
َحَدُكُم الَموُْت إَِذا َحَ¾َ أ
َ
َحَدُكُم الَموُْت إَِذا َحَ¾َ أ
َ
وم� ح¾ السبب استغنت  ،و«نما ا�قصود أسباب ا�وت ليس ا�راد وا�قصود هو ا�وت }}}}إَِذا َحَ¾َ أ

 .به العرب عن ا�سبب) كنتكنتكنتكنت(
 ::::بالوصية للواåين واألقربzبالوصية للواåين واألقربzبالوصية للواåين واألقربzبالوصية للواåين واألقربzاشتملت هذه اآلية الكريمة V األمر 

    فلمافلمافلمافلما،أي أن اإلنسان Ýب أن يو،أي أن اإلنسان Ýب أن يو،أي أن اإلنسان Ýب أن يو،أي أن اإلنسان Ýب أن يو____ لواåيه وأقاربه،  لواåيه وأقاربه،  لواåيه وأقاربه،  لواåيه وأقاربه،     ¨ن ذلك واجباً V أصح القولz قبل نزول آية ا�واريث¨ن ذلك واجباً V أصح القولz قبل نزول آية ا�واريث¨ن ذلك واجباً V أصح القولz قبل نزول آية ا�واريث¨ن ذلك واجباً V أصح القولz قبل نزول آية ا�واريث: : : : ، قال العلماء، قال العلماء، قال العلماء، قال العلماء-
من اهللا يأخذها أهلها حتماً من غ1 وصية، وúذا  فريضة فأصبحت ا�واريث ا�قدرة نزلت آية الفرائض نسخت هذه اآلية،نزلت آية الفرائض نسخت هذه اآلية،نزلت آية الفرائض نسخت هذه اآلية،نزلت آية الفرائض نسخت هذه اآلية،

إن اهللا أعطى X إن اهللا أعطى X إن اهللا أعطى X إن اهللا أعطى X ( :سمعت رسول اهللا ص´ اهللا عليه وسلم يقول قال جاء s ا¶ديث s الس� وغ1ها عن عمرو بن خارجة
إِن تََرَك إِن تََرَك إِن تََرَك إِن تََرَك {{{{ جلس ابن عباس فقرأ سورة ا>قرة ح� أ8 هذه اآلية: ن س1ين قالوعن �مد ب، )فال وصية لوارثفال وصية لوارثفال وصية لوارثفال وصية لوارث    ،،،،ذي حق حقهذي حق حقهذي حق حقهذي حق حقه
 ....فقال نسخت هذه اآليةفقال نسخت هذه اآليةفقال نسخت هذه اآليةفقال نسخت هذه اآلية }}}}َخ1ْاً الوَِصي�ةُ َخ1ْاً الوَِصي�ةُ َخ1ْاً الوَِصي�ةُ َخ1ْاً الوَِصي�ةُ 

Qاصطالحنا ا�تأخر،  ،،،،ثابتة فيمن ال يرثثابتة فيمن ال يرثثابتة فيمن ال يرثثابتة فيمن ال يرثوووو    ،،،،، وقيل إنها منسوخة فيمن يرث، وقيل إنها منسوخة فيمن يرث، وقيل إنها منسوخة فيمن يرث، وقيل إنها منسوخة فيمن يرث s ًهذا نسخا óقول هؤالء ال يس V ولكن
فلو ) إال أن Ýإال أن Ýإال أن Ýإال أن Ý     الورثة الورثة الورثة الورثة(، بل جاء s ا¶ديث اآلخر يرثيرثيرثيرث    ماء أن الوصية s حق من الماء أن الوصية s حق من الماء أن الوصية s حق من الماء أن الوصية s حق من الوX V حال هذا مذهب كث1 من العلوX V حال هذا مذهب كث1 من العلوX V حال هذا مذهب كث1 من العلوX V حال هذا مذهب كث1 من العل

إن أرادوا تنفيذ وصية واåهم براً  ،لورثة بعد ذلك úم ا¶قاف ،أب Ê Tسة أبناء أوV لواحد منهممثال  ،أوV لوارث
 .و«ن لم ينفذوه فالشأن úم ،بواåهم وصلة لرÑهم فهذا طيب

أما إذا ¨ن أما إذا ¨ن أما إذا ¨ن أما إذا ¨ن     ،،،،با�ال إذا كث1اً با�ال إذا كث1اً با�ال إذا كث1اً با�ال إذا كث1اً وغ1هم، وبعضهم قال إنما ا�قصود  ابن عباس و�اهدابن عباس و�اهدابن عباس و�اهدابن عباس و�اهد    قاTقاTقاTقاT ماالً  }}}}إِن تََرَك َخ1ْاً إِن تََرَك َخ1ْاً إِن تََرَك َخ1ْاً إِن تََرَك َخ1ْاً {{{{أي قوT تعا� 
    ....قليله و~ث1هقليله و~ث1هقليله و~ث1هقليله و~ث1ه    ا�الا�الا�الا�ال    إن هذا يشملإن هذا يشملإن هذا يشملإن هذا يشمل    من عمم وقالمن عمم وقالمن عمم وقالمن عمم وقالالعلماء العلماء العلماء العلماء من من من من وووو ،ألن ذلك فيه Gر V الورثة فيه، قليًال فال وصيةقليًال فال وصيةقليًال فال وصيةقليًال فال وصية

 Tلوَِصي�ةُ لوَِصي�ةُ لوَِصي�ةُ لوَِصي�ةُ {{{{قو {{{{ X الوصية عبارة عن X الوصية عبارة عن X الوصية عبارة عن X ء يؤمر بفعله ء يؤمر بفعله ء يؤمر بفعله ء يؤمر بفعله الوصية عبارة عن����وخصصها العرف بما يعهد بفعله وخصصها العرف بما يعهد بفعله وخصصها العرف بما يعهد بفعله وخصصها العرف بما يعهد بفعله     ،،،،s ا¶ياة وبعد ا�وتs ا¶ياة وبعد ا�وتs ا¶ياة وبعد ا�وتs ا¶ياة وبعد ا�وت    ويعهد بهويعهد بهويعهد بهويعهد به
    ....وتنفيذه بعد ا�وتوتنفيذه بعد ا�وتوتنفيذه بعد ا�وتوتنفيذه بعد ا�وت
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قَْربzَِ {{{{: قوT تعا�
َ
يِْن َواأل َåِلِلَْوا َzِقَْرب
َ
يِْن َواأل َåِلِلَْوا َzِقَْرب
َ
يِْن َواأل َåِلِلَْوا َzِقَْرب
َ
يِْن َواأل َåِع أقرب }}}}    لِلَْواï أو� من األجانب بنص اهللا تبارك وتعا� :قال قوم ،األقربون zالوصية لألقرب 

من : قال ¨إلمام أÑد¨إلمام أÑد¨إلمام أÑد¨إلمام أÑد، وروي عن بعض أهل العلم " قرابته فقد ختم عمله بمعصيةأوV لغ1 إن": قال الضحاكقال الضحاكقال الضحاكقال الضحاكح�  يه،عل
قريب  ،من غ¹ وفق1 ،وفعله مع ذلك جائز ماٍض ل� من أوT V ،أوV لغ1 قرابته وترك قرابته �تاجz فبئس ما صنع

 .مسلم وýفر ،وبعيد
من غ1  ،وا�راد با�عروف أن يو_ ألقاربه وصية ال æحف بورثته ،بالعدل واإلحسان والرفقبالعدل واإلحسان والرفقبالعدل واإلحسان والرفقبالعدل واإلحسان والرفقأي  }}}}الَْمْعُروِف الَْمْعُروِف الَْمْعُروِف الَْمْعُروِف بِ بِ بِ بِ {{{{: قوT تعا�

    أأأأ    ،،،،رسول اهللا إن ø ماًال وال يرثÜ إال ابنة øرسول اهللا إن ø ماًال وال يرثÜ إال ابنة øرسول اهللا إن ø ماًال وال يرثÜ إال ابنة øرسول اهللا إن ø ماًال وال يرثÜ إال ابنة ø    يايايايا ( :وقد ثبت عنه ص´ اهللا عليه وسلم أن سعداً قال T ،إ#اف وال تقت1
ن تذر ورثتك أغنياء خ1 ن تذر ورثتك أغنياء خ1 ن تذر ورثتك أغنياء خ1 ن تذر ورثتك أغنياء خ1 أأأأإنك إنك إنك إنك     ،،،،لث كث1لث كث1لث كث1لث كث1ا�لث وا�ا�لث وا�ا�لث وا�ا�لث وا�: : : : قالقالقالقال: : : : با�لثبا�لثبا�لثبا�لث: : : : قالقالقالقال    ال،ال،ال،ال،: : : : فبالشطرفبالشطرفبالشطرفبالشطر؟؟؟؟ قال قال قال قال: : : : الالالال؛؛؛؛ قال قال قال قال: : : : فأوفأوفأوفأو____ بثل بثل بثل بثلbbbb ماø ماø ماø ماø؟؟؟؟ قال قال قال قال

 .)من أن تدعهم ?لة يتكففون ا\اسمن أن تدعهم ?لة يتكففون ا\اسمن أن تدعهم ?لة يتكففون ا\اسمن أن تدعهم ?لة يتكففون ا\اس
لو أن ا\اس غضوا من ا�لث إ� الربع فإن رسول اهللا ص´ اهللا : وÎ صحيح ا>خاري أن ابن عباس رë اهللا عنهما قال

 .ا�لث وا�لث كث1: عليه وسلم قال
 Vََ الُمت�ِقVَ  َzَ الُمت�ِقVَ  َzَ الُمت�ِقVَ  َzَ الُمت�ِقzَ { { { { قوT تعا� }}}} َVَ َVَ َVَ َVَألن الوصية ليست واجبة بدØل قوT ألن الوصية ليست واجبة بدØل قوT ألن الوصية ليست واجبة بدØل قوT ألن الوصية ليست واجبة بدØل قوT     ،،،،ال ثبوت فرال ثبوت فرال ثبوت فرال ثبوت فرضضضض ووجوب ووجوب ووجوب ووجوب    ،،،،ابتاً ثبوت نظرابتاً ثبوت نظرابتاً ثبوت نظرابتاً ثبوت نظرثثثثأي {{{{    َحقاَحقاَحقاَحقا

 َzالُمت�ِق َzالُمت�ِق َzالُمت�ِق َzكونها ندباً     }}}}الُمت�ِق V كونها ندباً وهذا يدل V كونها ندباً وهذا يدل V كونها ندباً وهذا يدل V ن    ،،،،وهذا يدلÇتفلو ¨نت فرضا ل zيع ا�سلمï V،  "اف تقص1أي فلما خص اهللا من يتn ًا، 
ألنه إن سكت عنه ¨ن ألنه إن سكت عنه ¨ن ألنه إن سكت عنه ¨ن ألنه إن سكت عنه ¨ن     ،،،،بادرة بكتبه والوصية به s ا¶البادرة بكتبه والوصية به s ا¶البادرة بكتبه والوصية به s ا¶البادرة بكتبه والوصية به s ا¶الفلفلفلفل    مه فرضاً ا�مه فرضاً ا�مه فرضاً ا�مه فرضاً ا�    ،،،،دل V أنه غ1 الزم إال فيما يتوقع تلفه إن ماتدل V أنه غ1 الزم إال فيما يتوقع تلفه إن ماتدل V أنه غ1 الزم إال فيما يتوقع تلفه إن ماتدل V أنه غ1 الزم إال فيما يتوقع تلفه إن مات

ً T وتقص1ا منهً T وتقص1ا منهً T وتقص1ا منهً T وتقص1ا منه �� ��ً     ....تضييعاًتضييعاًتضييعاًتضييعا
بعد إïاعهم V أنها واجبة V من عنده ودائع وعليه  ،اختلف العلماء s وجوب الوصية V من خلّف ماالً  ::::مسألةمسألةمسألةمسألة�

 ليس فيه ديون وال ودائع هل æب؟لكن اmالف s اuي عنده مال أكb  ،ألن ذلك ال خالف s كونها واجبة ،ديون

�ء من ذلكء من ذلكء من ذلكء من ذلككما سبق بيانه V أنها واجبة  ،أكb العلماء V أن الوصية غ1 واجبةأكb العلماء V أن الوصية غ1 واجبةأكb العلماء V أن الوصية غ1 واجبةأكb العلماء V أن الوصية غ1 واجبة���مالك مالك مالك مالك وهو قول  V من ليس عليه V من ليس عليه V من ليس عليه V من ليس عليه 
    ....وقالت طائفة الوصية واجبة V ظاهر القرآن قاT الزهريوقالت طائفة الوصية واجبة V ظاهر القرآن قاT الزهريوقالت طائفة الوصية واجبة V ظاهر القرآن قاT الزهريوقالت طائفة الوصية واجبة V ظاهر القرآن قاT الزهري    ،،،،وغ1هما والشافوالشافوالشافوالشاف����

واألقرب إن شاء اهللا تعا� أن واألقرب إن شاء اهللا تعا� أن واألقرب إن شاء اهللا تعا� أن واألقرب إن شاء اهللا تعا� أن  ،وغ1 ذلك ،يه دين أو عنده مال لقومليست الوصية واجبة إال V رجل عل: وقال أبو ثوروقال أبو ثوروقال أبو ثوروقال أبو ثور
ما حق ما حق ما حق ما حق (: وقد ثبت عن ا\ð ص´ اهللا عليه وسلم من حديث ابن عمر رë اهللا عنهما أنه قال ،الوصية سنة وليست بواجبةالوصية سنة وليست بواجبةالوصية سنة وليست بواجبةالوصية سنة وليست بواجبة

�ء يريد أن يوء يريد أن يوء يريد أن يوء يريد أن يو____ فيه يبيت Øلتz إال وصيـتة مكتوبة عنده فيه يبيت Øلتz إال وصيـتة مكتوبة عنده فيه يبيت Øلتz إال وصيـتة مكتوبة عنده فيه يبيت Øلتz إال وصيـتة مكتوبة عنده��� T مسلم  T مسلم  T مسلم  T امرامرامرامرئئئئ مسلم(  رواية Îو)اليبييبييبييبيØ الت ثالثØ الت ثالثØ الت ثالثØ وفيها قال ) ت ثالث
 .)ما مرت ع÷ Øلة منذ سمعت رسول اهللا ص´ اهللا عليه وسلم قال ذلك إال وعندي وصي©: عبداهللا بن عمر

إنك أن إنك أن إنك أن إنك أن  ( :ذهب اùمهور من العلماء إ� أنه ال Ýوز ألحد أن يو_ بأكb من ا�لث لقوT ص´ اهللا عليه وسلم ::::مسألةمسألةمسألةمسألة�
 .)ا�لث وا�لث كث1ا�لث وا�لث كث1ا�لث وا�لث كث1ا�لث وا�لث كث1(وقوT ) تذرهم ?لة يتكففون ا\استذرهم ?لة يتكففون ا\استذرهم ?لة يتكففون ا\استذرهم ?لة يتكففون ا\استذر ورثتك أغنياء خ1 من أن تذر ورثتك أغنياء خ1 من أن تذر ورثتك أغنياء خ1 من أن تذر ورثتك أغنياء خ1 من أن 

 .مادام أنه s حياة منها أïع أهل العلم أن لإلنسان أن يغ1 وصيته ويرجع فيما شاء مسألةمسألةمسألةمسألة�
إن اهللا أعطى ل� ذي حق حقه إن اهللا أعطى ل� ذي حق حقه إن اهللا أعطى ل� ذي حق حقه إن اهللا أعطى ل� ذي حق حقه  ( :ألن ا\ð ص´ اهللا عليه وسلم يقول ،ال تصح الوصية لوارث إال إن أجاز الورثة: مسألةمسألةمسألةمسألة�

 .)إال أن æإال أن æإال أن æإال أن æ     الورثة الورثة الورثة الورثة ( :؛ وÎ بعض الروايات)صية لوارث إال أن يشاء الورثةصية لوارث إال أن يشاء الورثةصية لوارث إال أن يشاء الورثةصية لوارث إال أن يشاء الورثةفال وفال وفال وفال و
¨نوا يكتبون s صدور وصاياهم هذا ما أوV به فالن بن : قطÜ عن أنس رë اهللا عنه قال يذكر ا�ف�ون ما رواه اåار

وأن الساعة آتية ال ريب فيها ، عبده ورسوT أنه يشهد أن ال + إال اهللا وحده ال ºيك T وأن �مداً : (،صيغة الوصية،فالن 
ويطيعوا اهللا  ،وأن يصلحوا ذات بينهم ،بتقوى اهللا حق تقاته من أهلهوأوV من ترك بعده  ،وأن اهللا يبعث من s القبور

zإن ¨نوا مؤمن Tين فال تموت ،ورسوåإن اهللا اصط% لكم ا Üبه إبراهيم بنيه ويعقوب يا ب Vن إال وأنتم وأوصاهم بما أو
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ثم كتابة الوصية  بداية sأنهم ¨نوا يكتبونه هذا درج عليه السلف الصالح ، هذا ليس واجب وال سنة، بل )مسلمون
 .يذكرون بعدها ما يريدون الوصية به

لُونَُه إِن� {{{{: وقال تعا� يَن ُفبَد� ِ
�uا َVَ لُونَُه إِن� ُْمُه يَن ُفبَد� ِ
�uا َVَ لُونَُه إِن� ُْمُه يَن ُفبَد� ِ
�uا َVَ لُونَُه إِن� ُْمُه يَن ُفبَد� ِ
�uا َVَ ععععُْمُه Tَُ َنْعَد َما َسِمَعُه فَإِغ�َما إِ Tَُ َنْعَد َما َسِمَعُه فَإِغ�َما إَِفَمن بَد� Tَُ َنْعَد َما َسِمَعُه فَإِغ�َما إَِفَمن بَد� Tَُ َنْعَد َما َسِمَعُه فَإِغ�َما إَِفَمن بَد�  }}}}اهللا�َ َسِميٌع َعِليمٌ اهللا�َ َسِميٌع َعِليمٌ اهللا�َ َسِميٌع َعِليمٌ اهللا�َ َسِميٌع َعِليمٌ َفَمن بَد�

Tَُ {{{{: قوT تعا� Tَُ َفَمن بَد� Tَُ َفَمن بَد� Tَُ َفَمن بَد� َفَمْن َجاَءهُ َموِْعَظٌة َفَمْن َجاَءهُ َموِْعَظٌة َفَمْن َجاَءهُ َموِْعَظٌة َفَمْن َجاَءهُ َموِْعَظٌة     {: وهو كقوT تعا� ،،،،}}}}َسِمَعهُ َسِمَعهُ َسِمَعهُ َسِمَعهُ { قوT و~ذلك الضمs 1و~ذلك الضمs 1و~ذلك الضمs 1و~ذلك الضمs 1    ،،،،الضم1 يرجع إ� اإليصاءالضم1 يرجع إ� اإليصاءالضم1 يرجع إ� اإليصاءالضم1 يرجع إ� اإليصاء }}}}    َفَمن بَد�
 اا وزاد فيهه حكموغ1ّ وا�ع¹ أن من بدل الوصية فحرفها  ،ألن الوصية s مع¹ اإليصاء وقد سبق بيانه ،أي وعظ } ِمْن َرب�هِ ِمْن َرب�هِ ِمْن َرب�هِ ِمْن َرب�هِ 

 .اuي تُوُّعد من وقع فيه أو نقص و~ذلك كتمها X هذه ا�عاÆ داخلة s ا�بديل
 ....وÚتمل أن يكون سمعه وÚتمل أن يكون سمعه وÚتمل أن يكون سمعه وÚتمل أن يكون سمعه ����ن يثبت فيه ذلك عندهن يثبت فيه ذلك عندهن يثبت فيه ذلك عندهن يثبت فيه ذلك عنده    ،،،،Úتمل أن يكون سمعه من الوÚتمل أن يكون سمعه من الوÚتمل أن يكون سمعه من الوÚتمل أن يكون سمعه من الو____ نفسه نفسه نفسه نفسه }}}}َنْعَد َما َسِمَعهُ َنْعَد َما َسِمَعهُ َنْعَد َما َسِمَعهُ َنْعَد َما َسِمَعهُ {{{{: قوT تعا�

ي{{{{: وقوT تعا� ِ
�uا َVَ يُْمُه ِ
�uا َVَ يُْمُه ِ
�uا َVَ يُْمُه ِ
�uا َVَ ععععُْمُه لُونَهُ فَإِغ�َما إِفَإِغ�َما إِفَإِغ�َما إِفَإِغ�َما إِ لُونَهُ َن ُفبَد� لُونَهُ َن ُفبَد� لُونَهُ َن ُفبَد�  .الضم1 إثمه ?ئد V ا�بدل ال V ا�والضم1 إثمه ?ئد V ا�بدل ال V ا�والضم1 إثمه ?ئد V ا�بدل ال V ا�والضم1 إثمه ?ئد V ا�بدل ال V ا�و____}}}} َن ُفبَد�

 .إثبات صفة السمع والعلم هللا وتعا� }}}}َسِميٌع َعِليمٌ َسِميٌع َعِليمٌ َسِميٌع َعِليمٌ َسِميٌع َعِليمٌ {{{{ :قوT تعا�و
 :استنبط العلماء من هذه اآليةاستنبط العلماء من هذه اآليةاستنبط العلماء من هذه اآليةاستنبط العلماء من هذه اآلية �

 .ووجب V وØه االستعجال s قضائه وعليه الوزر s تأخ1ه ،، اåين إذا أوV به ا�يت خرج عن ذمته-
Q ،وزÝ بما ال Vوز إمضاؤه؛ ،ال خالف أنه إذا أوÝ وز تبديله والÝ ء من ا�عا_ فإنه� كمن أوV �مر أو خßير أو 

 .أوV بأكb من ا�لث أيضاً  كما لو
 .، إن اهللا تعا� ال n% عليه من جنف ا�وصz وتبديل ا�عتدين/

وٍص َجنَفاً {{{{: قوT تبارك وتعا� وٍص َجنَفاً َفَمْن َخاَف ِمن م¥ وٍص َجنَفاً َفَمْن َخاَف ِمن م¥ وٍص َجنَفاً َفَمْن َخاَف ِمن م¥ ُفوٌر ر�ِحيمٌ     َفَمْن َخاَف ِمن م¥ ُفوٌر ر�ِحيمٌ َ ُفوٌر ر�ِحيمٌ َ ععععَْم َعلَيِْه إِن� اهللا�َ َْم َعلَيِْه إِن� اهللا�َ َْم َعلَيِْه إِن� اهللا�َ َْم َعلَيِْه إِن� اهللا�َ لللَلُفوٌر ر�ِحيمٌ َ ْصلََح بَيْنَُهْم فََال إِ
َ
ْو إِثْماً فَأ

َ
ْصلََح بَيْنَُهْم فََال إِأ

َ
ْو إِثْماً فَأ

َ
ْصلََح بَيْنَُهْم فََال إِأ

َ
ْو إِثْماً فَأ

َ
ْصلََح بَيْنَُهْم فََال إِأ

َ
ْو إِثْماً فَأ

َ
 Q¡-رقم االية  }}}}أ

  .؛ فمن خá من هذا ا�و_ جنفاً أو إثماً  علمعلمعلمعلم    وقيل خáخáخáخáأي  }}}}    َفَمْن َخاَف َفَمْن َخاَف َفَمْن َخاَف َفَمْن َخاَف {{{{: قوT تعا�
وٍص {{{{قوT تعا�  وٍص ِمن م¥ وٍص ِمن م¥ وٍص ِمن م¥ ـُوَ ( فيها قراءتانفيها قراءتانفيها قراءتانفيها قراءتان؛؛؛؛ قرأ بالتشديد قرأ بالتشديد قرأ بالتشديد قرأ بالتشديد }}}}    ِمن م¥ ـُوَ م ـُوَ م ـُوَ م ��    م ِمن ِمن ِمن ِمن (وخفف ا>اقون  بكر عن ?صم وÑزة والكسابكر عن ?صم وÑزة والكسابكر عن ?صم وÑزة والكسابكر عن ?صم وÑزة والكسا@@@@أبو أبو أبو أبو ) صصصص��

و وم¥ وم¥ وم¥  .)ٍص ٍص ٍص ٍص م¥
كما يقال أألم أي أ8 بما يالم  ،؛ يقال أجنف الرجل أي جاء باùنفا�يلا�يلا�يلا�يل    وقيل اùنف    ،،،،اùوراùوراùوراùورهو  ùنفùنفùنفùنفاااا }}}}َجنَفاً َجنَفاً َجنَفاً َجنَفاً {{{{: قوT تعا�

طائفة ويتعمد األذية طائفة ويتعمد األذية طائفة ويتعمد األذية طائفة ويتعمد األذية أن Ýنف ا�وأن Ýنف ا�وأن Ýنف ا�وأن Ýنف ا�و____ ويقطع م1اث  ويقطع م1اث  ويقطع م1اث  ويقطع م1اث     أي من خáأي من خáأي من خáأي من خá    أي فمن خافأي فمن خافأي فمن خافأي فمن خاف: قال �اهدقال �اهدقال �اهدقال �اهدوæانف إلثم أي مال؛  ،عليه
وا�عV ¹ ا�و_؛ فإن خاف أن Úرم بعض الورثة أو  فإن تعمد فهو اùنف s إثمفإن تعمد فهو اùنف s إثمفإن تعمد فهو اùنف s إثمفإن تعمد فهو اùنف s إثم؛؛؛؛    ،،،،أو يأتيها دون تعمد ذلك هو اùنفأو يأتيها دون تعمد ذلك هو اùنفأو يأتيها دون تعمد ذلك هو اùنفأو يأتيها دون تعمد ذلك هو اùنف

ْصلََح بَيْنَُهمْ {{{{ ،¾ بهم أو àو ذلكØيو_ بáء كث1 
َ
ْصلََح بَيْنَُهمْ فَأ
َ
ْصلََح بَيْنَُهمْ فَأ
َ
ْصلََح بَيْنَُهمْ فَأ
َ
يعÜ من وعظ s ذلك وأصلح ما بينه و بz ورثته أو بz الورثة     }}}}فَأ

ُفوٌر ر�ِحيمٌ     {{{{، نهم فهو V أجرهفيما بي ُفوٌر ر�ِحيمٌ َ ُفوٌر ر�ِحيمٌ َ ععععَْم َعلَيِْه إِن� اهللا�َ َْم َعلَيِْه إِن� اهللا�َ َْم َعلَيِْه إِن� اهللا�َ َْم َعلَيِْه إِن� اهللا�َ لللَلُفوٌر ر�ِحيمٌ َ     ،،،،فإن أصلح بينهم فال إثم V ا�وفإن أصلح بينهم فال إثم V ا�وفإن أصلح بينهم فال إثم V ا�وفإن أصلح بينهم فال إثم V ا�و____ إذا عملت فيه ا�وعظة إذا عملت فيه ا�وعظة إذا عملت فيه ا�وعظة إذا عملت فيه ا�وعظة}}}} فََال إِفََال إِفََال إِفََال إِ
بعد موت ا�و_  هوراءه وأV 8 علم ماآلية من عل مع¹ ابن عباس وقتادة والربيع وغ1همابن عباس وقتادة والربيع وغ1همابن عباس وقتادة والربيع وغ1همابن عباس وقتادة والربيع وغ1هم قال ؛؛؛؛ذيةذيةذيةذيةورجع عما أراد من األورجع عما أراد من األورجع عما أراد من األورجع عما أراد من األ

أي ال يلحقه إثم  ،بعض ورثته فأصلح ما وقع بz الورثة من اإلGار والشقاق فال إثم عليه أذيةوتعمد أن  أن ا�و_ جنف
وا�بديل اuي فيه اإلثم هو تبديل وا�بديل اuي فيه اإلثم هو تبديل وا�بديل اuي فيه اإلثم هو تبديل وا�بديل اuي فيه اإلثم هو تبديل     ،،،،ولكنه تبديل �صلحة فال حرج عليهولكنه تبديل �صلحة فال حرج عليهولكنه تبديل �صلحة فال حرج عليهولكنه تبديل �صلحة فال حرج عليه ،و«ن ¨ن s فعله تبديل ما ،ا�بدل ا�ذكور قبل

وليس T أن يبدل من تلقاء  ولكن بعد مشورة القاëولكن بعد مشورة القاëولكن بعد مشورة القاëولكن بعد مشورة القاë ،وجه ال(
للو_ أن يصلح القضية ويعدل فيها V الف ،،،،اúوىاúوىاúوىاúوى
 .تهم فهذا أفضل وأو�ألنه باجتهاداته الفردية قد يزل أو يُ  ،نفسه

وٍص َجنَفاً {{{{: اmطاب s قوT تعا� وٍص َجنَفاً َفَمْن َخاَف ِمن م¥ وٍص َجنَفاً َفَمْن َخاَف ِمن م¥ وٍص َجنَفاً َفَمْن َخاَف ِمن م¥ أي إن خفتم من موٍص ميًال s الوصية  ،،،،األصل أنه ùميع ا�سلمzاألصل أنه ùميع ا�سلمzاألصل أنه ùميع ا�سلمzاألصل أنه ùميع ا�سلمz }}}}َفَمْن َخاَف ِمن م¥
وذلك بأن يو_ با�ال إ� زوج ابنته أو لوå ابنته Øن½ف ا�ال إ� ، وقو?ً s إثم ولم nرجها با�عروفوعدوًال عن ا¶ق و

إلصالح s افبادروا إ� الس�  ،>عيد وترك القريب وVأوأو  ،بن ابنه والغرض أن ين½ف ا�ال إ� ابنهال Vأوأو  ،بنتها



            ))))))))  أولأولأولأولأولأولأولأولمستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى ( ( ( ( ( ( ( (                                                                                                                                         ))))))))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((((((((                                                                                                                                                              مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1                            

- ²- - 

 

إن قام به ا>عض سقط اإلثم عن ا>اقz و«ن لم  واإلصالح فرواإلصالح فرواإلصالح فرواإلصالح فرضضضض كفاية كفاية كفاية كفاية، بينهم، فإذا وقع الصلح سقط اإلثم عن ا�صلح
 .يفعلوا أثم ال�

يتصدق حال حياته ويوزع  حياته والحال يو_  فلماذا ال ،يو_ بما عنده من خ1 إال إذا مات بعض ا\اس ال ::::مسألةمسألةمسألةمسألة�
أن تصدق وأنت أن تصدق وأنت أن تصدق وأنت أن تصدق وأنت (: �ا سئل أي الصدقة أفضل قال فقد ثبت عن ا\ð ص´ اهللا عليه وسلم أنه قال ،فهذا أفضل ،ا�ال بيديه

  .)صحيح شحيح صحيح شحيح صحيح شحيح صحيح شحيح DADADADA الفقر وتأمن الغ¹ الفقر وتأمن الغ¹ الفقر وتأمن الغ¹ الفقر وتأمن الغ¹
قطÜ  ¨ن كفارة �ا ترك من زýة أو تقص1 فقد روى اåار ،من باب الfغيب، قال العلماء من لم ي¾ s وصيته: مسألةمسألةمسألةمسألة�

ح¾ته الوفاة فأوح¾ته الوفاة فأوح¾ته الوفاة فأوح¾ته الوفاة فأوVVVV فÇنت وصيته V كتاب  فÇنت وصيته V كتاب  فÇنت وصيته V كتاب  فÇنت وصيته V كتاب من من من من : (قال رسول اهللا ص´ اهللا عليه وسلم: عن معاوية بن قرة عن أبيه قال
قطÜ عن ابن عباس عن رسول اهللا ص´ اهللا عليه  إن s G الوصية فقد روى اåارف؛ )اهللا ¨نت كفارة �ا ترك من زýتهاهللا ¨نت كفارة �ا ترك من زýتهاهللا ¨نت كفارة �ا ترك من زýتهاهللا ¨نت كفارة �ا ترك من زýته

إن إن إن إن (؛ وروى أبو داوود عن أ	 هريرة أن رسول اهللا ص´ اهللا عليه وسلم قال )اإلGار s الوصية من الكبائراإلGار s الوصية من الكبائراإلGار s الوصية من الكبائراإلGار s الوصية من الكبائر( :وسلم قال
 .)الرجل أو ا�رأة Øعمل بطاعة اهللا ستz سنة ثم Ú¾هما ا�وت فيضاران s الوصية فتجب úما ا\ارالرجل أو ا�رأة Øعمل بطاعة اهللا ستz سنة ثم Ú¾هما ا�وت فيضاران s الوصية فتجب úما ا\ارالرجل أو ا�رأة Øعمل بطاعة اهللا ستz سنة ثم Ú¾هما ا�وت فيضاران s الوصية فتجب úما ا\ارالرجل أو ا�رأة Øعمل بطاعة اهللا ستz سنة ثم Ú¾هما ا�وت فيضاران s الوصية فتجب úما ا\ار

فبلغ ذلك ا\ð ص´  ،ولم يكن T مال غ1هم ،وجاء s حديث عمران بن حصz أن رجًال أعتق ستة �لو~T z عند موته
ثم أقرع بينهم ثم أقرع بينهم ثم أقرع بينهم ثم أقرع بينهم     ،،،،ثم د? ثم د? ثم د? ثم د? ����لو~يه فجزأهم ثالثة أجزاءلو~يه فجزأهم ثالثة أجزاءلو~يه فجزأهم ثالثة أجزاءلو~يه فجزأهم ثالثة أجزاء    ،،،،أص÷ عليهأص÷ عليهأص÷ عليهأص÷ عليهلقد هممت أن ال لقد هممت أن ال لقد هممت أن ال لقد هممت أن ال  : (اهللا عليه وسلم فغضب من ذلك وقال

zفأعتق اثنzفأعتق اثنzفأعتق اثنzوأرق أربعةوأرق أربعةوأرق أربعةوأرق أربعة    ،،،،فأعتق اثن(آخره s ورواه مسلم إال أنه قال ، : Tقوًال شديداً بدل قو T وقال)؛ )لقد هممت أن ال أص÷ عليهلقد هممت أن ال أص÷ عليهلقد هممت أن ال أص÷ عليهلقد هممت أن ال أص÷ عليه
    .وواعظاً s عدم اإلGار بالوصية زاجراً فك% بذلك 

 ))))¡-¡-¡-¡-((((ا¶لقة ا¶لقة ا¶لقة ا¶لقة 
    ....من سورة ا>قرةمن سورة ا>قرةمن سورة ا>قرةمن سورة ا>قرة) ) ) ) P-¡P-¡P-¡P¡-) () () () (/¡-/¡-/¡-/¡-((((اآليتz اآليتz اآليتz اآليتz     تفس1تفس1تفس1تفس1: : : : موضوع ا¶لقةموضوع ا¶لقةموضوع ا¶لقةموضوع ا¶لقة

يَن ِمن َقبِْلُكْم لََعل�ُكْم َيت�ُقونَ {{{{: يقول اهللا سبحانه وتعا� ِ
�uا َVَ يَاُم َكَما ُكتَِب يَن آَمنُوا ُكتَِب َعلَيُْكُم الص� ِ

�uَها ا ف¥
َ
يَن ِمن َقبِْلُكْم لََعل�ُكْم َيت�ُقونَ يَا ك ِ

�uا َVَ يَاُم َكَما ُكتَِب يَن آَمنُوا ُكتَِب َعلَيُْكُم الص� ِ
�uَها ا ف¥

َ
يَن ِمن َقبِْلُكْم لََعل�ُكْم َيت�ُقونَ يَا ك ِ

�uا َVَ يَاُم َكَما ُكتَِب يَن آَمنُوا ُكتَِب َعلَيُْكُم الص� ِ
�uَها ا ف¥

َ
يَن ِمن َقبِْلُكْم لََعل�ُكْم َيت�ُقونَ يَا ك ِ

�uا َVَ يَاُم َكَما ُكتَِب يَن آَمنُوا ُكتَِب َعلَيُْكُم الص� ِ
�uَها ا ف¥

َ
 }}}}يَا ك

يَن آَمنُوا ُكتَِب َعلَيْكُ {{{{ قوT تبارك وتعا� ِ
�uَها ا ف¥

َ
يَن آَمنُوا ُكتَِب َعلَيْكُ يَا ك ِ

�uَها ا ف¥
َ
يَن آَمنُوا ُكتَِب َعلَيْكُ يَا ك ِ

�uَها ا ف¥
َ
يَن آَمنُوا ُكتَِب َعلَيْكُ يَا ك ِ

�uَها ا ف¥
َ
يَامُ يَا ك يَامُ ُم الص� يَامُ ُم الص� يَامُ ُم الص� : وهو بالصيامبالصيامبالصيامبالصياميأمر اهللا تعا� عباده ا�ؤمنz وnاطبهم آمراً úم  }}}}ُم الص�

: : : : الصيام s اللغةو من طلوع الفجر إ� غروب الشمس،من طلوع الفجر إ� غروب الشمس،من طلوع الفجر إ� غروب الشمس،من طلوع الفجر إ� غروب الشمس،    اإلمساك عن الطعام وال(اب والوقاع وسائر ا�فطرات بنيةٍ اإلمساك عن الطعام وال(اب والوقاع وسائر ا�فطرات بنيةٍ اإلمساك عن الطعام وال(اب والوقاع وسائر ا�فطرات بنيةٍ اإلمساك عن الطعام وال(اب والوقاع وسائر ا�فطرات بنيةٍ 
 .اإلمساك وترك ا�نقل من حال إ� حالاإلمساك وترك ا�نقل من حال إ� حالاإلمساك وترك ا�نقل من حال إ� حالاإلمساك وترك ا�نقل من حال إ� حال

أي سكوتاً عن  }}}}إ�Æِ نََذرُْت لِلر�Ñَِْن َصْوماً إ�Æِ نََذرُْت لِلر�Ñَِْن َصْوماً إ�Æِ نََذرُْت لِلر�Ñَِْن َصْوماً إ�Æِ نََذرُْت لِلر�Ñَِْن َصْوماً {{{{ال تبارك وتعا� Èâاً عن مريم ق ويقال للصمت صوم ألنه إمساك عن الÐم،
 .والصوم ر~ود الريح وهو إمساكها عن اúبوب ،الÐم

 : فضل الصيامفضل الصيامفضل الصيامفضل الصيام �
X عمل ابن آدم T إال X عمل ابن آدم T إال X عمل ابن آدم T إال X عمل ابن آدم T إال (قد اختصه بنفسه قال اهللا عز وجل s ا¶ديث والقد!  فضله عظيم وثوابه كث1 فاهللا جل وعال

 .الخ) وم فإنه ø وأنا أجزي بهوم فإنه ø وأنا أجزي بهوم فإنه ø وأنا أجزي بهوم فإنه ø وأنا أجزي بهالصالصالصالص
 :باين الصوم بهما سائر العبادات ألمرين ،و«ن ¨نت العبادة *ها T،قال العلماء و«نما خّص الصوم بذلك 

يمنع األكل وال(ب واùماع وغ1 ذلك من  ،أّن الصوم يمنع من مالذ ا\فس وشهواتها ماال تمنع منه سائر العباداتأّن الصوم يمنع من مالذ ا\فس وشهواتها ماال تمنع منه سائر العباداتأّن الصوم يمنع من مالذ ا\فس وشهواتها ماال تمنع منه سائر العباداتأّن الصوم يمنع من مالذ ا\فس وشهواتها ماال تمنع منه سائر العبادات    ....-
 .ا�فطرات

Qالعبد و، أّن الص، أّن الص، أّن الص، أّن الص zالعبد وٌ ب zالعبد وٌ ب zالعبد وٌ ب zوم وم وم وم ###ٌ# ب zب zب zب zبT ربه ال يظهر إالT ربه ال يظهر إالT ربه ال يظهر إالT تصاً به وما ،ربه ال يظهر إالâ ء فل ،سواه من العبادات ظاهر فثلك أصبح�ربما فعل 
 .فلهذا أصبح األجر أخّص بالصوم من غ1ه ،من العبادات تصنعاً ورياء

يَاُم َكَما كُ {{{{: قوT تبارك وتعا� يَن آَمنُوا ُكتَِب َعلَيُْكُم الص� ِ
�uَها ا ف¥

َ
يَاُم َكَما كُ يَا ك يَن آَمنُوا ُكتَِب َعلَيُْكُم الص� ِ

�uَها ا ف¥
َ
يَاُم َكَما كُ يَا ك يَن آَمنُوا ُكتَِب َعلَيُْكُم الص� ِ

�uَها ا ف¥
َ
يَاُم َكَما كُ يَا ك يَن آَمنُوا ُكتَِب َعلَيُْكُم الص� ِ

�uَها ا ف¥
َ
يَن ِمن َقبِْلُكمْ يَا ك ِ

�uا َVَ يَن ِمن َقبِْلُكمْ تَِب ِ
�uا َVَ يَن ِمن َقبِْلُكمْ تَِب ِ
�uا َVَ يَن ِمن َقبِْلُكمْ تَِب ِ
�uا َVَ تَِب{{{{ 



            ))))))))  أولأولأولأولأولأولأولأولمستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى ( ( ( ( ( ( ( (                                                                                                                                         ))))))))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((((((((                                                                                                                                                              مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1                            
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فلهم فيه أسوٌة فليجتهد هؤالء s أداء هذا  ،،،،أنه كما أوجبه V هذه األمة فقد أوجبه V من ¨ن قبلهمأنه كما أوجبه V هذه األمة فقد أوجبه V من ¨ن قبلهمأنه كما أوجبه V هذه األمة فقد أوجبه V من ¨ن قبلهمأنه كما أوجبه V هذه األمة فقد أوجبه V من ¨ن قبلهم: : : : ذكر جّل وعال
 .الفرض أكمل �ا فعله أوôك

Tقو s موضع التشبيه s 1فس�وقد اختلف أهل اTقو s موضع التشبيه s 1فس�وقد اختلف أهل اTقو s موضع التشبيه s 1فس�وقد اختلف أهل اTقو s موضع التشبيه s 1فس�ين من قبلكم{{{{    وقد اختلف أهل اuا V ين من قبلكمكما كتبuا V ين من قبلكمكما كتبuا V ين من قبلكمكما كتبuا V بيه يرجع إ� من بيه يرجع إ� من بيه يرجع إ� من بيه يرجع إ� من ؟؟؟؟التشالتشالتشالتش، ، ، ، }}}}كما كتب    
 : T عدة أقوالT عدة أقوالT عدة أقوالT عدة أقوال 

فإن اهللا تعا� كتب V قوم مو� وعي7  ،التشبيه يرجع إ� وقت الصوم وقدر الصومالتشبيه يرجع إ� وقت الصوم وقدر الصومالتشبيه يرجع إ� وقت الصوم وقدر الصومالتشبيه يرجع إ� وقت الصوم وقدر الصوم قال الشعð وقتادةقال الشعð وقتادةقال الشعð وقتادةقال الشعð وقتادة    ::::القول األولالقول األولالقول األولالقول األول•
كتب اهللا صوم شهر رمضان X V أمة  وقال �اهدوقال �اهدوقال �اهدوقال �اهد ،وغ1وه عن وقته ،وزاد أحبارهم عليه أياماً  ا،صوم رمضان فغ1و

 .قرناً بعد قرن ح� زادت عليهم األيام ،مم بالوثيقة فصاموا قبل ا�الثz يوماً وبعدها يوماً فأخذت األ
•Æالقول ا�اÆالقول ا�اÆالقول ا�اÆمن تقّدم: : : : القول ا�ا V من تقّدمأن التشبيه راجع إ� أصل وجوبه V من تقّدمأن التشبيه راجع إ� أصل وجوبه V من تقّدمأن التشبيه راجع إ� أصل وجوبه V الوقت والكيفية    الالالال    ،،،،أن التشبيه راجع إ� أصل وجوبه sالوقت والكيفية sالوقت والكيفية sالوقت والكيفية s،،،،     األصل أنه واجب فهو s األصل أنه واجب فهو التشبيه s األصل أنه واجب فهو التشبيه s األصل أنه واجب فهو التشبيه s التشبيه

    ....واجب علينا s هذه األمةواجب علينا s هذه األمةواجب علينا s هذه األمةواجب علينا s هذه األمة
فإذا حان اإلفطار  ، صفة الصوم اuي ¨ن عليه من منعهم من األكل وال(ب وا\Çح صفة الصوم اuي ¨ن عليه من منعهم من األكل وال(ب وا\Çح صفة الصوم اuي ¨ن عليه من منعهم من األكل وال(ب وا\Çح صفة الصوم اuي ¨ن عليه من منعهم من األكل وال(ب وا\Çحأن التشبيه واقٌع Vأن التشبيه واقٌع Vأن التشبيه واقٌع Vأن التشبيه واقٌع V: : : : القول ا�الثالقول ا�الثالقول ا�الثالقول ا�الث•

أحّل لكم Øلة أحّل لكم Øلة أحّل لكم Øلة أحّل لكم Øلة {: وýن s أول اإلسالم ثّم نسخ لقوT تعا� ،¨ن s ا\صارى أوالً  فال يفعل هذه األشياء من نام، و~ذلك
 ....    }}}}الصيام الرفث إ� نسائكمالصيام الرفث إ� نسائكمالصيام الرفث إ� نسائكمالصيام الرفث إ� نسائكم

و«ن اختلف الصيامان بالزيادة  ،V العدة V الصفة وال شبيه واقع V الصوم الوعطاء التقال معاذ بن جبل قال معاذ بن جبل قال معاذ بن جبل قال معاذ بن جبل ::::القول الرابعالقول الرابعالقول الرابعالقول الرابع
يَامُ {{{{وا\قصان وا�ع¹  يَامُ ُكتَِب َعلَيُْكُم الص� يَامُ ُكتَِب َعلَيُْكُم الص� يَامُ ُكتَِب َعلَيُْكُم الص� يَن {{{{ ،ويوم ?شوراء ،أي s أول اإلسالم ثالثة أيام من X شهر }}}}ُكتَِب َعلَيُْكُم الص� ِ

�uا َVَ يَن َكَما ُكتَِب ِ
�uا َVَ يَن َكَما ُكتَِب ِ
�uا َVَ يَن َكَما ُكتَِب ِ
�uا َVَ َكَما ُكتَِب

والصحيح أصل الصوم فروالصحيح أصل الصوم فروالصحيح أصل الصوم فروالصحيح أصل الصوم فرضضضض علينا كما فر علينا كما فر علينا كما فر علينا كما فرضضضض V  V  V  V  وليس عليه دØل، ررررهذا القول فيه نظهذا القول فيه نظهذا القول فيه نظهذا القول فيه نظلكن  ،وهم اØهود }}}}ِمن َقبِْلُكمْ ِمن َقبِْلُكمْ ِمن َقبِْلُكمْ ِمن َقبِْلُكمْ 
 .أوôكأوôكأوôكأوôك

، وهو Ôقيق مقام ا�قوى هللا جل وعالوهو Ôقيق مقام ا�قوى هللا جل وعالوهو Ôقيق مقام ا�قوى هللا جل وعالوهو Ôقيق مقام ا�قوى هللا جل وعال ،أهم حكمة ومصلحة من مصالح الصيامأهم حكمة ومصلحة من مصالح الصيامأهم حكمة ومصلحة من مصالح الصيامأهم حكمة ومصلحة من مصالح الصيامهذه  }}}}لََعل�ُكْم َيت�ُقونَ لََعل�ُكْم َيت�ُقونَ لََعل�ُكْم َيت�ُقونَ لََعل�ُكْم َيت�ُقونَ {{{{: قوT تبارك وتعا�
  .قال أهل العلم ألن الصوم فيه تز~ية للبدن وتضييق �سالك الشيطان

s ذا ثبتúوzوج    يايايايا (  الصحيحìوجمع( الشباب من استطاع منكم ا>اءة فليìوجمع( الشباب من استطاع منكم ا>اءة فليìوجمع( الشباب من استطاع منكم ا>اءة فليìمع( الشباب من استطاع منكم ا>اءة فلي،،،،     T ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه T ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه T ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه T ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه
وقيل �تقوا وقيل �تقوا وقيل �تقوا وقيل �تقوا  ،و�ما ضعفت الشهوة قلت ا�عا_ ،فإنه *ماّ قل األكل ضعفت الشهوة ،أي تضعفونأي تضعفونأي تضعفونأي تضعفون: : : : قيل ا�ع¹ تتقونقيل ا�ع¹ تتقونقيل ا�ع¹ تتقونقيل ا�ع¹ تتقون)وجاءوجاءوجاءوجاء

أنه حاجز يمنع أنه حاجز يمنع أنه حاجز يمنع أنه حاجز يمنع أي أي أي أي     ،،،،""""ةةةةهو جن¥ هو جن¥ هو جن¥ هو جن¥ :":":":"صوم كما قال ص´ عليه وسلم صوم كما قال ص´ عليه وسلم صوم كما قال ص´ عليه وسلم صوم كما قال ص´ عليه وسلم أن الأن الأن الأن ال    وهذا هو الصحيح،وهذا هو الصحيح،وهذا هو الصحيح،وهذا هو الصحيح، ،وقيل هو V العموموقيل هو V العموموقيل هو V العموموقيل هو V العموم ،عن ا�عاعن ا�عاعن ا�عاعن ا�عا____
Ôقيق مقام ا�قوى هللا  :من أهم حكم الصياممن أهم حكم الصياممن أهم حكم الصياممن أهم حكم الصيام، ف، ف، ف، فوهذا هو الفائدة ا�رجوةوهذا هو الفائدة ا�رجوةوهذا هو الفائدة ا�رجوةوهذا هو الفائدة ا�رجوة    ،،،،فيما حرم اهللا تبارك وتعا�فيما حرم اهللا تبارك وتعا�فيما حرم اهللا تبارك وتعا�فيما حرم اهللا تبارك وتعا�من الوقوع من الوقوع من الوقوع من الوقوع اإلنسان اإلنسان اإلنسان اإلنسان 

 .سبحانه وتعا�
َن ِمنُكم م� {{{{قال تبارك وتعا�قال تبارك وتعا�قال تبارك وتعا�قال تبارك وتعا�) ) ) ) P-¡P-¡P-¡P¡-    ((((آيةآيةآيةآية َ̈ ْعُدوَداٍت َفَمن  ي�اماً م�

َ
َن ِمنُكم م� ك َ̈ ْعُدوَداٍت َفَمن  ي�اماً م�
َ
َن ِمنُكم م� ك َ̈ ْعُدوَداٍت َفَمن  ي�اماً م�
َ
َن ِمنُكم م� ك َ̈ ْعُدوَداٍت َفَمن  ي�اماً م�
َ
يَن يُِطيُقونَُه فِْديٌَة ك ِ

�uا َVََخَر َو
ُ
ي�اٍم أ

َ
ْن ك ةٌ م� ْو Vََ َسَفٍر فَِعد�

َ
يَن يُِطيُقونَُه فِْديٌَة ِريضاً أ ِ

�uا َVََخَر َو
ُ
ي�اٍم أ

َ
ْن ك ةٌ م� ْو Vََ َسَفٍر فَِعد�

َ
يَن يُِطيُقونَُه فِْديٌَة ِريضاً أ ِ

�uا َVََخَر َو
ُ
ي�اٍم أ

َ
ْن ك ةٌ م� ْو Vََ َسَفٍر فَِعد�

َ
يَن يُِطيُقونَُه فِْديٌَة ِريضاً أ ِ

�uا َVََخَر َو
ُ
ي�اٍم أ

َ
ْن ك ةٌ م� ْو Vََ َسَفٍر فَِعد�

َ
ِريضاً أ

ن تَُصوُموا َخ1ٌْ ل�ُكْم إِن ُكنتُْم َيْعلَُمونَ 
َ
ُ َوأ �T ٌ1َْفَمن َيَطو�َع َخ1ْاً َفُهَو َخ zٍن تَُصوُموا َخ1ٌْ ل�ُكْم إِن ُكنتُْم َيْعلَُمونَ َطَعاُم ِمْسِك
َ
ُ َوأ �T ٌ1َْفَمن َيَطو�َع َخ1ْاً َفُهَو َخ zٍن تَُصوُموا َخ1ٌْ ل�ُكْم إِن ُكنتُْم َيْعلَُمونَ َطَعاُم ِمْسِك
َ
ُ َوأ �T ٌ1َْفَمن َيَطو�َع َخ1ْاً َفُهَو َخ zٍن تَُصوُموا َخ1ٌْ ل�ُكْم إِن ُكنتُْم َيْعلَُمونَ َطَعاُم ِمْسِك
َ
ُ َوأ �T ٌ1َْفَمن َيَطو�َع َخ1ْاً َفُهَو َخ zٍَطَعاُم ِمْسِك{{{{     

ْعُدودَ {{{{قوT سبحانه وتعا�  ي�اماً م�
َ
ْعُدودَ ك ي�اماً م�
َ
ْعُدودَ ك ي�اماً م�
َ
ْعُدودَ ك ي�اماً م�
َ
يَن آَمنُوا {{{{ فقيل هو منصوب ألنه مفعول ثاٍن لكتب ،،،،اختلف s نصب أياماختلف s نصب أياماختلف s نصب أياماختلف s نصب أيام}}}} اٍت اٍت اٍت اٍت ك ِ

�uَها ا ف¥
َ
يَن آَمنُوا يَا ك ِ

�uَها ا ف¥
َ
يَن آَمنُوا يَا ك ِ

�uَها ا ف¥
َ
يَن آَمنُوا يَا ك ِ

�uَها ا ف¥
َ
يَا ك

    .إما أنه مفعول ثاÆ أو ظرف سيان    كتب عليكم الصيام s أيامكتب عليكم الصيام s أيامكتب عليكم الصيام s أيامكتب عليكم الصيام s أيام    ::::أيأيأيأي كتببوقيل نصب V الظرف     }}}}ُكتَِب ُكتَِب ُكتَِب ُكتَِب 
ْعُدوَداٍت {{{{ ي�اماً م�
َ
ْعُدوَداٍت ك ي�اماً م�
َ
ْعُدوَداٍت ك ي�اماً م�
َ
ْعُدوَداٍت ك ي�اماً م�
َ
، وهذا من باب التسهيل دل V #عة انقضاء الشهريهذا �ا  يقول العلماءيقول العلماءيقول العلماءيقول العلماء ا�راد بها شهر رمضان،: }}}}ك

 .وا�حبيب للطاعة، أن شهر رمضان ليس طويل ليست أشهر، شهر واحد أيام معدودات تنقM عن قريب
ِريضاً {{{{قوT تبارك وتعا� َن ِمنُكم م� َ̈ ِريضاً َفَمن  َن ِمنُكم م� َ̈ ِريضاً َفَمن  َن ِمنُكم م� َ̈ ِريضاً َفَمن  َن ِمنُكم م� َ̈  : كما قال العلماء T عدة أحوال ا�ريضا�ريضا�ريضا�ريض }}}}َفَمن 

واهللا جّل وعال يقول  ،فال Ýب عليه الصيام ألنه ال يستطيعه ،�طان وàوهكصاحب ال ، أن يكون مرضه ال ير، أن يكون مرضه ال ير، أن يكون مرضه ال ير، أن يكون مرضه ال يرcccc بر بر بر برؤؤؤؤهههه-



            ))))))))  أولأولأولأولأولأولأولأولمستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى ( ( ( ( ( ( ( (                                                                                                                                         ))))))))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((((((((                                                                                                                                                              مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1                            

- ²/ - 

 

Ýب عليه أن يطعم بدل الصيام عن Ýب عليه أن يطعم بدل الصيام عن Ýب عليه أن يطعم بدل الصيام عن Ýب عليه أن يطعم بدل الصيام عن لكن  ،}}}}    َال يَُكل�ُف اهللا�ُ َغْفًسا إِال� وُْسَعَهاَال يَُكل�ُف اهللا�ُ َغْفًسا إِال� وُْسَعَهاَال يَُكل�ُف اهللا�ُ َغْفًسا إِال� وُْسَعَهاَال يَُكل�ُف اهللا�ُ َغْفًسا إِال� وُْسَعَها    {{{{: وقال سبحانه }}}}    فَاي�ُقوا اهللا�َ َما اْستََطْعتُمْ فَاي�ُقوا اهللا�َ َما اْستََطْعتُمْ فَاي�ُقوا اهللا�َ َما اْستََطْعتُمْ فَاي�ُقوا اهللا�َ َما اْستََطْعتُمْ {{{{
فتعzّ أن  ،فرض الصيام دًال للصيام حz ¨ن ا�خي1 بينهما أول ماألن اهللا سبحانه جعل اإلطعام معا ،X يوم مسكيناX يوم مسكيناX يوم مسكيناX يوم مسكينا

T يكون بدًال عن الصيام عند العجز عنه ألنه معادل، zا�ساك V ًأن يفرقه حبا zاإلطعام ب s 1ّnوzا�ساك V ًأن يفرقه حبا zاإلطعام ب s 1ّnوzا�ساك V ًأن يفرقه حبا zاإلطعام ب s 1ّnوzا�ساك V ًأن يفرقه حبا zاإلطعام ب s 1ّnل� واحد مٌد من ل� واحد مٌد من ل� واحد مٌد من ل� واحد مٌد من     ،،،،و
ÈالÈالÈالÈووزنه أي ا�ّد نصف كيلوووزنه أي ا�ّد نصف كيلوووزنه أي ا�ّد نصف كيلوووزنه أي ا�ّد نصف كيلو    ،،،،ربع الصاع ا\بويربع الصاع ا\بويربع الصاع ا\بويربع الصاع ا\بوي    ،،،،ال،،،،    ùالرزين ا Èوع( غرامات بالùالرزين ا Èوع( غرامات بالùالرزين ا Èوع( غرامات بالùالرزين ا Èه     ،،،،ّيدّيدّيدّيدوع( غرامات بالØأن يصلح طعاماً فيدعوا إ zه وبØأن يصلح طعاماً فيدعوا إ zه وبØأن يصلح طعاماً فيدعوا إ zه وبØأن يصلح طعاماً فيدعوا إ zوب

    ....هذا إذا ¨ن مرضه ال يرهذا إذا ¨ن مرضه ال يرهذا إذا ¨ن مرضه ال يرهذا إذا ¨ن مرضه ال يرcccc بر بر بر برؤؤؤؤه ال Ýب عليه الصوم ويطعم بدTه ال Ýب عليه الصوم ويطعم بدTه ال Ýب عليه الصوم ويطعم بدTه ال Ýب عليه الصوم ويطعم بدT ،،،،مساكz بقدر األيام ال© عليهمساكz بقدر األيام ال© عليهمساكz بقدر األيام ال© عليهمساكz بقدر األيام ال© عليه
QQQQعذٌر يبيح الفطر T عذٌر يبيح الفطر، أن ال يشق عليه الصوم وال يّ¾ه فيجب عليه الصوم ألنه ليس T عذٌر يبيح الفطر، أن ال يشق عليه الصوم وال يّ¾ه فيجب عليه الصوم ألنه ليس T عذٌر يبيح الفطر، أن ال يشق عليه الصوم وال يّ¾ه فيجب عليه الصوم ألنه ليس T أن ال يشق عليه الصوم وال يّ¾ه فيجب عليه الصوم ألنه ليس ،. 
ةٌ     {: لقوT تعا� ،شديد فيفطرشديد فيفطرشديد فيفطرشديد فيفطرأن يّشق عليه الصوم وال يّ¾ه فيه مشقة وال Gر أن يّشق عليه الصوم وال يّ¾ه فيه مشقة وال Gر أن يّشق عليه الصوم وال يّ¾ه فيه مشقة وال Gر أن يّشق عليه الصوم وال يّ¾ه فيه مشقة وال Gر ، / ْو Vََ َسَفٍر فَِعد�

َ
َن ِمنُْكْم َمِريًضا أ َ̈ ةٌ َفَمْن  ْو Vََ َسَفٍر فَِعد�
َ
َن ِمنُْكْم َمِريًضا أ َ̈ ةٌ َفَمْن  ْو Vََ َسَفٍر فَِعد�
َ
َن ِمنُْكْم َمِريًضا أ َ̈ ةٌ َفَمْن  ْو Vََ َسَفٍر فَِعد�
َ
َن ِمنُْكْم َمِريًضا أ َ̈ َفَمْن 

َخَر 
ُ
ي�اٍم أ

َ
َخَر ِمْن ك

ُ
ي�اٍم أ

َ
َخَر ِمْن ك

ُ
ي�اٍم أ

َ
َخَر ِمْن ك

ُ
ي�اٍم أ

َ
إّن اهللا Úب أن تؤإّن اهللا Úب أن تؤإّن اهللا Úب أن تؤإّن اهللا Úب أن تؤ$$$$    (ألنه خروج عن رخصة اهللا وتعذيب \فسه وÎ ا¶ديث  ،ويكره T الصوم مع ا�شقةويكره T الصوم مع ا�شقةويكره T الصوم مع ا�شقةويكره T الصوم مع ا�شقة }ِمْن ك

 .غ1همارواه أÑد وابن حبان و)  رخصه كما يكره أن تؤرخصه كما يكره أن تؤرخصه كما يكره أن تؤرخصه كما يكره أن تؤ$$$$ معصيته معصيته معصيته معصيته
 PPPPوز عليه الصومÝ وز عليه الصوم، أن ي¾ه الصوم فيجب عليه الفطر والÝ وز عليه الصوم، أن ي¾ه الصوم فيجب عليه الفطر والÝ وز عليه الصوم، أن ي¾ه الصوم فيجب عليه الفطر والÝ يقول ،، أن ي¾ه الصوم فيجب عليه الفطر وال Vنُفَسُكْم {{{{: ألنه يقتل نفسه واهللا جل و

َ
نُفَسُكْم َوَال َيْقتُلُواْ أ
َ
نُفَسُكْم َوَال َيْقتُلُواْ أ
َ
نُفَسُكْم َوَال َيْقتُلُواْ أ
َ
َوَال َيْقتُلُواْ أ

َن بُِكْم رَِحيًما َ̈ َن بُِكْم رَِحيًماإِن� اهللا�  َ̈ َن بُِكْم رَِحيًماإِن� اهللا�  َ̈ َن بُِكْم رَِحيًماإِن� اهللا�  َ̈ يِْديُكْم إَِ� ا��ْهلَُكةِ {{{{: : : : وقال تعا� }}}}إِن� اهللا� 
َ
يِْديُكْم إَِ� ا��ْهلَُكةِ َوَال تُلُْقوا بِأ
َ
يِْديُكْم إَِ� ا��ْهلَُكةِ َوَال تُلُْقوا بِأ
َ
يِْديُكْم إَِ� ا��ْهلَُكةِ َوَال تُلُْقوا بِأ
َ
\فسك عليك \فسك عليك \فسك عليك \فسك عليك     إنّ إنّ إنّ إنّ (وقال عليه الصالة والسالم  }}}}َوَال تُلُْقوا بِأ

 .رواه ا>خاري) حقاحقاحقاحقا
    ....، لو حدث T ا�ر، لو حدث T ا�ر، لو حدث T ا�ر، لو حدث T ا�رضضضض s أثناء نهار رمضان وهو صائم وشّق عليه اإلكمال جاز T الفطر لوجود ا�بيح للفطر s أثناء نهار رمضان وهو صائم وشّق عليه اإلكمال جاز T الفطر لوجود ا�بيح للفطر s أثناء نهار رمضان وهو صائم وشّق عليه اإلكمال جاز T الفطر لوجود ا�بيح للفطر s أثناء نهار رمضان وهو صائم وشّق عليه اإلكمال جاز T الفطر لوجود ا�بيح للفطر§§§§    
وأيضاً وأيضاً وأيضاً وأيضاً     ،،،،فإنه ال يقبل Tفإنه ال يقبل Tفإنه ال يقبل Tفإنه ال يقبل T    ةةةة، لو برأ s نهار رمضان وهو مفطر لم يصح صوم ذلك اØوم إذا ¨ن قد أفطر s أوT ولم يبيّت ا\ّي ، لو برأ s نهار رمضان وهو مفطر لم يصح صوم ذلك اØوم إذا ¨ن قد أفطر s أوT ولم يبيّت ا\ّي ، لو برأ s نهار رمضان وهو مفطر لم يصح صوم ذلك اØوم إذا ¨ن قد أفطر s أوT ولم يبيّت ا\ّي ، لو برأ s نهار رمضان وهو مفطر لم يصح صوم ذلك اØوم إذا ¨ن قد أفطر s أوT ولم يبيّت ا\ّي ³³³³    

    ....فإنه ال Ýوز T أن يّشق V نفسهفإنه ال Ýوز T أن يّشق V نفسهفإنه ال Ýوز T أن يّشق V نفسهفإنه ال Ýوز T أن يّشق V نفسه    ،،،،¨ن Ýلب T ا�ر¨ن Ýلب T ا�ر¨ن Ýلب T ا�ر¨ن Ýلب T ا�رضضضض أو يؤخر بر أو يؤخر بر أو يؤخر بر أو يؤخر برؤؤؤؤه وجب عليه أن يفطره وجب عليه أن يفطره وجب عليه أن يفطره وجب عليه أن يفطرإذا إذا إذا إذا 
ْو Vََ َسَفرٍ {{{{:قوT تبارك وتعا�

َ
ِريضاً أ َن ِمنُكم م� َ̈ ْو Vََ َسَفرٍ َفَمن 
َ
ِريضاً أ َن ِمنُكم م� َ̈ ْو Vََ َسَفرٍ َفَمن 
َ
ِريضاً أ َن ِمنُكم م� َ̈ ْو Vََ َسَفرٍ َفَمن 
َ
ِريضاً أ َن ِمنُكم م� َ̈ اuي Ýوز فيه الفطر والق½ بعد  السفرالسفرالسفرالسفر    اختلف العلماء s    }}}}َفَمن 

 V اعهمïسفر الطاعةإ s سفر الطاعةجواز الفطر s سفر الطاعةجواز الفطر s سفر الطاعةجواز الفطر s هاد جواز الفطرùويتصل بهذين سفر صلة الرحم وطلب ا�عاش وا�باح فهذه جائز  ،¨¶ج وا
 .فيها الفطر

وأيضاً إذا قصد بسفر وأيضاً إذا قصد بسفر وأيضاً إذا قصد بسفر وأيضاً إذا قصد بسفر  ،،،،ابن عطيه وïاعة من أهل العلمابن عطيه وïاعة من أهل العلمابن عطيه وïاعة من أهل العلمابن عطيه وïاعة من أهل العلموالقول با�نع رجحه وا�نع وا�نع وا�نع وا�نع  سفر العاسفر العاسفر العاسفر العا____ اختلف فيه باùواز اختلف فيه باùواز اختلف فيه باùواز اختلف فيه باùوازلكن 
إذا 'در  يبدأ الرخصةيبدأ الرخصةيبدأ الرخصةيبدأ الرخصة ،فر معصيةفر معصيةفر معصيةفر معصيةوهناك قول آخر Ýوز T الفطر مادام أنه مسافر حوهناك قول آخر Ýوز T الفطر مادام أنه مسافر حوهناك قول آخر Ýوز T الفطر مادام أنه مسافر حوهناك قول آخر Ýوز T الفطر مادام أنه مسافر ح���� ولو ¨ن s س ولو ¨ن s س ولو ¨ن s س ولو ¨ن s س، ا�حيّل V الفطرا�حيّل V الفطرا�حيّل V الفطرا�حيّل V الفطر

ومن رخص  ،بنيانه قال اإلمام أÑد يفطر إذا برز عن ا>يوت لكن مادام أنه s ا>ت ال Ýوز T أن يأخذ رخص السفر
 الق½ فيها خالف قديم حديث، و^ كما عليه اللجنة اåائمة لإلفتاء والشيخ ابن باز مسافة السفر الفطر s نهار رمضان،

 .مs f السفركيلو .¡
َخرَ {{{{: قوT تبارك وتعا�

ُ
ي�اٍم أ

َ
ْن ك ةٌ م� َخرَ فَِعد�

ُ
ي�اٍم أ

َ
ْن ك ةٌ م� َخرَ فَِعد�

ُ
ي�اٍم أ

َ
ْن ك ةٌ م� َخرَ فَِعد�

ُ
ي�اٍم أ

َ
ْن ك ةٌ م� أي من ¨ن منكم مريضاً أو مسافراً فأفطر أي من ¨ن منكم مريضاً أو مسافراً فأفطر أي من ¨ن منكم مريضاً أو مسافراً فأفطر أي من ¨ن منكم مريضاً أو مسافراً فأفطر     ::::ا�ف�ون يقولون هنا ا¶ذف وا�قديرا�ف�ون يقولون هنا ا¶ذف وا�قديرا�ف�ون يقولون هنا ا¶ذف وا�قديرا�ف�ون يقولون هنا ا¶ذف وا�قدير }}}}فَِعد�

V أن أهل ا>ت إذا صاموا تسعة وع(ين يوماً وÎ ا>ت رجٌل مريض فإنه  ءواùمهور من العلماواùمهور من العلماواùمهور من العلماواùمهور من العلما    ،،،،فعليه عدةٌ من أيام آخرفعليه عدةٌ من أيام آخرفعليه عدةٌ من أيام آخرفعليه عدةٌ من أيام آخر
َخرَ {{{{، فاهللا قال يعÜ يأخذ Ìسب عدة ما وجد بذلك الشهر ،يقM تسعة وع(ين يوماً وال يأخذ شهر

ُ
ي�اٍم أ

َ
ْن ك ةٌ م� َخرَ فَِعد�

ُ
ي�اٍم أ

َ
ْن ك ةٌ م� َخرَ فَِعد�

ُ
ي�اٍم أ

َ
ْن ك ةٌ م� َخرَ فَِعد�

ُ
ي�اٍم أ

َ
ْن ك ةٌ م� ولم  }}}}فَِعد�

 ....�QيقQ�  Mيقل عليه شهر آخر، فلو أفطر يوم يومz يقM هذه األيام، ولو أفطر الشهر ¨مال 

َخرَ {{{{: قوT تبارك وتعا�
ُ
ي�اٍم أ

َ
ْن ك َخرَ م�

ُ
ي�اٍم أ

َ
ْن ك َخرَ م�

ُ
ي�اٍم أ

َ
ْن ك َخرَ م�

ُ
ي�اٍم أ

َ
ْن ك بعض أهل العلم استفاد من قول  ،،،،للوصفية والعدلللوصفية والعدلللوصفية والعدلللوصفية والعدل�نوع من ال½ف   "أخر"م ين½ف ل}}}}م�

َخرَ {{{{اهللا تعا� 
ُ
ي�اٍم أ

َ
ْن ك ةٌ م� َخرَ فَِعد�

ُ
ي�اٍم أ

َ
ْن ك ةٌ م� َخرَ فَِعد�

ُ
ي�اٍم أ

َ
ْن ك ةٌ م� َخرَ فَِعد�

ُ
ي�اٍم أ

َ
ْن ك ةٌ م� العلماء أنه Ýوز لإلنسان أن يقM ما أفطره من رمضان  هفأخذ من أنه لم ينّص V ا�تابعأنه لم ينّص V ا�تابعأنه لم ينّص V ا�تابعأنه لم ينّص V ا�تابع }}}}فَِعد�

 .ولو مفرقاً الحرج عليه
َخرَ فَِعد� فَِعد� فَِعد� فَِعد� {{{{استفادوا من قوT عز وجل 

ُ
ي�اٍم أ

َ
ْن ك َخرَ ةٌ م�

ُ
ي�اٍم أ

َ
ْن ك َخرَ ةٌ م�

ُ
ي�اٍم أ

َ
ْن ك َخرَ ةٌ م�

ُ
ي�اٍم أ

َ
ْن ك ال nتص بزمن  ،ألن اللفظ مسfسل وجوب القضاء من غ1 تعيz لزمانوجوب القضاء من غ1 تعيz لزمانوجوب القضاء من غ1 تعيz لزمانوجوب القضاء من غ1 تعيz لزمان }}}}ةٌ م�
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ستطيع أن أقضيه إال s أ¨ن يكون ع÷ صوم من رمضان فما (وÎ الصحيحz عن ?ئشة رë اهللا عنها قالت  ،دون زمن
 .)وذلك �Çن رسول اهللا ص´ اهللا وعليه وسلم( رواية وÎ) شعبان للشغل من رسول اهللا أو برسول اهللا ص´ اهللا وعليه وسلم

�ء عليهء عليهء عليهء عليهأو سافر ومات s سفره  ،أهل العلم أن من أفطر s رمضان لعلّه فمات من علته تلك هورï مسألةمسألةمسألةمسألة    ���� ،،،،أن الأن الأن الأن ال
 ،ن أحدأنه ال يصوم أحد ع مالك والشافمالك والشافمالك والشافمالك والشاف���� وا�وري وا�وري وا�وري وا�وريفذهب اإلمام  ،s �ن مات وعليه صوم من رمضان ولم يقضهواختلفوا واختلفوا واختلفوا واختلفوا 

واحتج من قال بالصوم بما رواه مسلم  ،،،،م عنه إال أنهم خصصوه با\ذرم عنه إال أنهم خصصوه با\ذرم عنه إال أنهم خصصوه با\ذرم عنه إال أنهم خصصوه با\ذراااايصيصيصيص اإلمام اÑد و«سحاق وأبو ثور وأهل الظاهراإلمام اÑد و«سحاق وأبو ثور وأهل الظاهراإلمام اÑد و«سحاق وأبو ثور وأهل الظاهراإلمام اÑد و«سحاق وأبو ثور وأهل الظاهروقال 
هذا ?م s هذا ?م s هذا ?م s هذا ?م s إال أن ) من مات وعليه صيام صام عنه وØّهمن مات وعليه صيام صام عنه وØّهمن مات وعليه صيام صام عنه وØّهمن مات وعليه صيام صام عنه وØّه( عن ?ئشة رë اهللا عنها أن رسول اهللا ص´ عليه وسلم قال

جاءت امرأة إ� رسول اهللا ص´ اهللا وعليه وسلم (ن ابن عباس رë اهللا عنه قال أيضا ع nصصه ما رواه مسلمnصصه ما رواه مسلمnصصه ما رواه مسلمnصصه ما رواه مسلم ،الصومالصومالصومالصوم
أرأيت لو ¨ن V أمك أرأيت لو ¨ن V أمك أرأيت لو ¨ن V أمك أرأيت لو ¨ن V أمك  : (أفأصوم عنها؟ قال) صوم شهر(فقالت يارسول اهللا إّن أö قد ماتت وعليها صوم نذر وÎ رواية 

َوَال تَِزُر َواِزَرةٌ ِوْزَر َوَال تَِزُر َواِزَرةٌ ِوْزَر َوَال تَِزُر َواِزَرةٌ ِوْزَر َوَال تَِزُر َواِزَرةٌ ِوْزَر {{{{ك ومن وافق بقوT وقد احتج مال) فصوö عن أمكفصوö عن أمكفصوö عن أمكفصوö عن أمك: : : : نعم قالنعم قالنعم قالنعم قال: : : : ديٌن فقضيته أكان يؤدي ذلك عنها قالتديٌن فقضيته أكان يؤدي ذلك عنها قالتديٌن فقضيته أكان يؤدي ذلك عنها قالتديٌن فقضيته أكان يؤدي ذلك عنها قالت
ْخَرى

ُ
ْخَرىأ
ُ
ْخَرىأ
ُ
ْخَرىأ
ُ
ن ل�يَْس لِإلإلإلِإلنَساِن إِال� َما َسِنَساِن إِال� َما َسِنَساِن إِال� َما َسِنَساِن إِال� َما َسTَTTT َ َ َ {{{{وقوT  }}}}أ

َ
َِوأ ن ل�يَْس ل
َ
َِوأ ن ل�يَْس ل
َ
َِوأ ن ل�يَْس ل
َ
من مات وعليه صوم s ا\ذر صام عنه وØه، أما القضاء s رمضان إن من مات وعليه صوم s ا\ذر صام عنه وØه، أما القضاء s رمضان إن من مات وعليه صوم s ا\ذر صام عنه وØه، أما القضاء s رمضان إن من مات وعليه صوم s ا\ذر صام عنه وØه، أما القضاء s رمضان إن فففف }}}}َوأ

 .رغب أوØائه الصوم تÈ?ً و«ن لم يرغبوا فال حرج عليهمرغب أوØائه الصوم تÈ?ً و«ن لم يرغبوا فال حرج عليهمرغب أوØائه الصوم تÈ?ً و«ن لم يرغبوا فال حرج عليهمرغب أوØائه الصوم تÈ?ً و«ن لم يرغبوا فال حرج عليهم
ِ {{{{: قوT تبارك وتعا� �uا َVََو ِ �uا َVََو ِ �uا َVََو ِ �uا َVَيَن يُِطيُقونَهُ يَن يُِطيُقونَهُ يَن يُِطيُقونَهُ يَن يُِطيُقونَهُ َو {{{{تعا� Tقو sتعا� Tقو sتعا� Tقو sتعا� Tقو s}}}}يطيقونهيطيقونهيطيقونهيطيقونه{{{{    مهورقرأ  ::::قراءتانقراءتانقراءتانقراءتانùمهوراùمهوراùمهوراùكذلك  ا}}}}ُيُِطيُقونَهيُِطيُقونَهيُِطيُقونَهيُِطيُقونَه : عباسعباسعباسعباس ابنابنابنابنوقرأ  }�

 .أن هذه اآلية منسوخةأن هذه اآلية منسوخةأن هذه اآلية منسوخةأن هذه اآلية منسوخة: : : : والراجح وهذا الصحيح إن شاء اهللاوالراجح وهذا الصحيح إن شاء اهللاوالراجح وهذا الصحيح إن شاء اهللاوالراجح وهذا الصحيح إن شاء اهللا، }}}}قُونَهُ قُونَهُ قُونَهُ قُونَهُ ُفَطو� ُفَطو� ُفَطو� ُفَطو� {{{{
}}}} ٍzيَن يُِطيُقونَُه فِْديٌَة َطَعاُم ِمْسِك ِ

�uا َVََو ٍzيَن يُِطيُقونَُه فِْديٌَة َطَعاُم ِمْسِك ِ
�uا َVََو ٍzيَن يُِطيُقونَُه فِْديٌَة َطَعاُم ِمْسِك ِ
�uا َVََو ٍzيَن يُِطيُقونَُه فِْديٌَة َطَعاُم ِمْسِك ِ
�uا َVَأول     }}}}َو s خي1اإلسالم الصياإلسالم الصياإلسالم الصياإلسالم الصي¨ن�ا V خي1ام�ا V خي1ام�ا V خي1ام�ا V إما أن يصوم و«ما أن يفطر ويطعم عن  ،ام

 وهناك رأي البن عباس رë اهللا عنهماوهناك رأي البن عباس رë اهللا عنهماوهناك رأي البن عباس رë اهللا عنهماوهناك رأي البن عباس رë اهللا عنهما    هذا s أول اإلسالم ومن ثم بعد ذلك نُسخ وأمر ا\اس بالصيام، X يوم مسكينا،
1 وا�رأة 1 وا�رأة 1 وا�رأة 1 وا�رأة نها للشيخ الكبنها للشيخ الكبنها للشيخ الكبنها للشيخ الكبأأأأوووو    ،،،،إن اآلية ليست منسوخة هو نسخ ا�خي1 لكن بإن اآلية ليست منسوخة هو نسخ ا�خي1 لكن بإن اآلية ليست منسوخة هو نسخ ا�خي1 لكن بإن اآلية ليست منسوخة هو نسخ ا�خي1 لكن ب"""" حكم حكم حكم حكم: : : : يقوليقوليقوليقول قول s ا¶قيقة الصحيحقول s ا¶قيقة الصحيحقول s ا¶قيقة الصحيحقول s ا¶قيقة الصحيحوهو 

وهذا الصحيح اآلن وعليه الفتوى أن اùملة وهذا الصحيح اآلن وعليه الفتوى أن اùملة وهذا الصحيح اآلن وعليه الفتوى أن اùملة وهذا الصحيح اآلن وعليه الفتوى أن اùملة  ،،،،الكب1ة s السن ال يستطيعان أن يصوما فيطعمان مÇن X يوم مسكيناالكب1ة s السن ال يستطيعان أن يصوما فيطعمان مÇن X يوم مسكيناالكب1ة s السن ال يستطيعان أن يصوما فيطعمان مÇن X يوم مسكيناالكب1ة s السن ال يستطيعان أن يصوما فيطعمان مÇن X يوم مسكينا
     ....X يوم مسكيناX يوم مسكيناX يوم مسكيناX يوم مسكينا    عنعنعنعنبقيت s حق الرجل الكب1 وا�رأة الكب1ة s السن أنهما يفطران ويطعمان بقيت s حق الرجل الكب1 وا�رأة الكب1ة s السن أنهما يفطران ويطعمان بقيت s حق الرجل الكب1 وا�رأة الكب1ة s السن أنهما يفطران ويطعمان بقيت s حق الرجل الكب1 وا�رأة الكب1ة s السن أنهما يفطران ويطعمان 

َفَمن َشِهَد ِمنُكُم َفَمن َشِهَد ِمنُكُم َفَمن َشِهَد ِمنُكُم َفَمن َشِهَد ِمنُكُم {{{{: : : : لقوTلقوTلقوTلقوT    ،،،،الصحيح ا�قيم بإÝاب الصيام عليهالصحيح ا�قيم بإÝاب الصيام عليهالصحيح ا�قيم بإÝاب الصيام عليهالصحيح ا�قيم بإÝاب الصيام عليه    فحاصل األمر أن النسخ ثابت s حقفحاصل األمر أن النسخ ثابت s حقفحاصل األمر أن النسخ ثابت s حقفحاصل األمر أن النسخ ثابت s حق: قال ا¶افظ ابن كث1قال ا¶افظ ابن كث1قال ا¶افظ ابن كث1قال ا¶افظ ابن كث1
ْهَر فَلْيَُصْمهُ  ْهَر فَلْيَُصْمهُ الش� ْهَر فَلْيَُصْمهُ الش� ْهَر فَلْيَُصْمهُ الش� وأما الشيخ اúرم اuي ال يستطيع الصيام فله أن وأما الشيخ اúرم اuي ال يستطيع الصيام فله أن وأما الشيخ اúرم اuي ال يستطيع الصيام فله أن وأما الشيخ اúرم اuي ال يستطيع الصيام فله أن     ،،،،من ¨ن مقيما وصحيحا فعليه الصوممن ¨ن مقيما وصحيحا فعليه الصوممن ¨ن مقيما وصحيحا فعليه الصوممن ¨ن مقيما وصحيحا فعليه الصوم    ،،،،هذا نسخ ما سبقهذا نسخ ما سبقهذا نسخ ما سبقهذا نسخ ما سبق} } } } الش�

    .... حاٌل يصل إØها يتمكن فيها من القضاء حاٌل يصل إØها يتمكن فيها من القضاء حاٌل يصل إØها يتمكن فيها من القضاء حاٌل يصل إØها يتمكن فيها من القضاءTTTT    تتتتألن ليسألن ليسألن ليسألن ليس    ،،،،يفطر وال قضاء عليهيفطر وال قضاء عليهيفطر وال قضاء عليهيفطر وال قضاء عليه
  هل Ýب عليه إذا أفطر أن يطعم عن X يوم مسكيناهل Ýب عليه إذا أفطر أن يطعم عن X يوم مسكيناهل Ýب عليه إذا أفطر أن يطعم عن X يوم مسكيناهل Ýب عليه إذا أفطر أن يطعم عن X يوم مسكينا؟؟؟؟    ولكنولكنولكنولكن

 : فيه قوالن للعلماءفيه قوالن للعلماءفيه قوالن للعلماءفيه قوالن للعلماء
فلم Ýب عليه فدية ¨لصð ألن اهللا ال يكلف نفساً إال  ،ألنه ضعيف عنه لسنه ال Ýب عليه إطعامال Ýب عليه إطعامال Ýب عليه إطعامال Ýب عليه إطعامأحدهما  ::::األولاألولاألولاألول    •

 .وسعها
•    Æا�اÆا�اÆا�اÆيوم وهو الصحيحوهو الصحيحوهو الصحيحوهو الصحيح ::::ا�ا X ب عليه فدية عنÝ العلماء أنه bيوموعليه أك X ب عليه فدية عنÝ العلماء أنه bيوموعليه أك X ب عليه فدية عنÝ العلماء أنه bيوموعليه أك X ب عليه فدية عنÝ العلماء أنه bوغ1ه من السلفوغ1ه من السلفوغ1ه من السلفوغ1ه من السلف ه ابن عباسه ابن عباسه ابن عباسه ابن عباسف�ف�ف�ف�كما  ،وعليه أك،  Gانت

يفطران ويطعمان عن X يوم يفطران ويطعمان عن X يوم يفطران ويطعمان عن X يوم يفطران ويطعمان عن X يوم     ، أنهما، أنهما، أنهما، أنهماأن اآلية باقية s حكم الشيخ الكب1 وا�رأة الكب1ةأن اآلية باقية s حكم الشيخ الكب1 وا�رأة الكب1ةأن اآلية باقية s حكم الشيخ الكب1 وا�رأة الكب1ةأن اآلية باقية s حكم الشيخ الكب1 وا�رأة الكب1ة    ::::أقولأقولأقولأقول íم ا¶افظ ابن كث1،
s حقه وقد نسخ بقول اهللا s حقه وقد نسخ بقول اهللا s حقه وقد نسخ بقول اهللا s حقه وقد نسخ بقول اهللا     ،،،،أما s حق الصحيح ا�قيم الصيام اuي ليس T عذر s أن يفطر فإن الصيام واجبأما s حق الصحيح ا�قيم الصيام اuي ليس T عذر s أن يفطر فإن الصيام واجبأما s حق الصحيح ا�قيم الصيام اuي ليس T عذر s أن يفطر فإن الصيام واجبأما s حق الصحيح ا�قيم الصيام اuي ليس T عذر s أن يفطر فإن الصيام واجب    مسكينا،مسكينا،مسكينا،مسكينا،

َن الُهَدى َوالُْفْرقَاِن َفَمن َشِهَد ِمنكُ {{{{جل جل جل جل عز وعز وعز وعز و نِزَل ِفيِه الُقْرآُن ُهًدى ل�لن�اِس َوبَي�نَاٍت م�
ُ
ِي أ

�uَن الُهَدى َوالُْفْرقَاِن َفَمن َشِهَد ِمنكُ َشْهُر َرَمَضاَن ا نِزَل ِفيِه الُقْرآُن ُهًدى ل�لن�اِس َوبَي�نَاٍت م�
ُ
ِي أ

�uَن الُهَدى َوالُْفْرقَاِن َفَمن َشِهَد ِمنكُ َشْهُر َرَمَضاَن ا نِزَل ِفيِه الُقْرآُن ُهًدى ل�لن�اِس َوبَي�نَاٍت م�
ُ
ِي أ

�uَن الُهَدى َوالُْفْرقَاِن َفَمن َشِهَد ِمنكُ َشْهُر َرَمَضاَن ا نِزَل ِفيِه الُقْرآُن ُهًدى ل�لن�اِس َوبَي�نَاٍت م�
ُ
ِي أ

�uْهَر فَلْيَُصْمهُ َشْهُر َرَمَضاَن ا ْهَر فَلْيَُصْمهُ ُم الش� ْهَر فَلْيَُصْمهُ ُم الش� ْهَر فَلْيَُصْمهُ ُم الش�  }}}}ُم الش�
أنس بعد ما كÈ ?م أنس بعد ما كÈ ?م أنس بعد ما كÈ ?م أنس بعد ما كÈ ?م وأما الشيخ الكب1 إذا لم يطق الصيام فقد أطعم وأما الشيخ الكب1 إذا لم يطق الصيام فقد أطعم وأما الشيخ الكب1 إذا لم يطق الصيام فقد أطعم وأما الشيخ الكب1 إذا لم يطق الصيام فقد أطعم : رÑه اهللا فإنه قال اإلمام ا>خارياإلمام ا>خارياإلمام ا>خارياإلمام ا>خاريوهذا الÐم اختاره 

  .أو ?مz عن X يوم مسكينا خأو ?مz عن X يوم مسكينا خأو ?مz عن X يوم مسكينا خأو ?مz عن X يوم مسكينا خddddاً و¶ماً وأفطراً و¶ماً وأفطراً و¶ماً وأفطراً و¶ماً وأفطر



            ))))))))  أولأولأولأولأولأولأولأولمستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى ( ( ( ( ( ( ( (                                                                                                                                         ))))))))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((((((((                                                                                                                                                              مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1                            

- ²§ - 

 

يَن يُِطيُقونَهُ {{{{: s قوT تعا� الضم1الضم1الضم1الضم1 ِ
�uا َVَيَن يُِطيُقونَهُ َو ِ
�uا َVَيَن يُِطيُقونَهُ َو ِ
�uا َVَيَن يُِطيُقونَهُ َو ِ
�uا َVَين يطيقون الصيام ،اختلف }}}}َوuا V ين يطيقون الصيامهل هو يعودuا V ين يطيقون الصيامهل هو يعودuا V ين يطيقون الصيامهل هو يعودuا V ين يطيقون الصيام ؟؟؟؟    هل هو يعودuا Vين يطيقون الصيام أو وuا Vين يطيقون الصيام أو وuا Vين يطيقون الصيام أو وuا Vأو و

 ،أي وV اuين يطيقون الفداء فديةٌ  :يعود V الفداءيعود V الفداءيعود V الفداءيعود V الفداء    Ýوز هذا وÝوز أنÝوز هذا وÝوز أنÝوز هذا وÝوز أنÝوز هذا وÝوز أنثم نسخ بقوT وأن تصومواثم نسخ بقوT وأن تصومواثم نسخ بقوT وأن تصومواثم نسخ بقوT وأن تصوموا؟؟؟؟    ؟؟؟؟    أن يطعموا إذا أفطرواأن يطعموا إذا أفطرواأن يطعموا إذا أفطرواأن يطعموا إذا أفطروا
    ....أو وV اuين يطيقون الفديًة أن يفتدواأو وV اuين يطيقون الفديًة أن يفتدواأو وV اuين يطيقون الفديًة أن يفتدواأو وV اuين يطيقون الفديًة أن يفتدوا    واواواواوV اuين يطيقون الصيام أن يصوموV اuين يطيقون الصيام أن يصوموV اuين يطيقون الصيام أن يصوموV اuين يطيقون الصيام أن يصوم

ُ {{{{قوT تبارك وتعا�  �T ٌ1َْفَمن َيَطو�َع َخ1ْاً َفُهَو َخ ُ �T ٌ1َْفَمن َيَطو�َع َخ1ْاً َفُهَو َخ ُ �T ٌ1َْفَمن َيَطو�َع َخ1ْاً َفُهَو َخ ُ �T ٌ1ْأقوال}}}}َفَمن َيَطو�َع َخ1ْاً َفُهَو َخ V أقوالاختلف با�راد بهذا V أقوالاختلف با�راد بهذا V أقوالاختلف با�راد بهذا V اختلف با�راد بهذا : 
 .فهو خT 1ٌ تطّوع خ1اً فزاد طعام مسكيناً آخرتطّوع خ1اً فزاد طعام مسكيناً آخرتطّوع خ1اً فزاد طعام مسكيناً آخرتطّوع خ1اً فزاد طعام مسكيناً آخر    أي فمنأي فمنأي فمنأي فمن :قال ابن عباسقال ابن عباسقال ابن عباسقال ابن عباس: القول األولالقول األولالقول األولالقول األول    •
•    Æالقول ا�اÆالقول ا�اÆالقول ا�اÆصا?ً ا�ا�ا�ا�من أطعم من أطعم من أطعم من أطعم  قال �اهدقال �اهدقال �اهدقال �اهد: القول ا�ا zصا?ً سك zصا?ً سك zصا?ً سك zصاع هذا من تطوع     ىىىىالواجب عليه ُمد لكن لو فرضاً أعطالواجب عليه ُمد لكن لو فرضاً أعطالواجب عليه ُمد لكن لو فرضاً أعطالواجب عليه ُمد لكن لو فرضاً أعط    ،،،،سك zصاع هذا من تطوع ا�سك zصاع هذا من تطوع ا�سك zصاع هذا من تطوع ا�سك zا�سك

1m1اm1اm1اmا....    
قال قال قال قال  :ي رÑه اهللاي رÑه اهللاي رÑه اهللاي رÑه اهللاكن الصحيح العموم كما اختاره اإلمام الطÈكن الصحيح العموم كما اختاره اإلمام الطÈكن الصحيح العموم كما اختاره اإلمام الطÈكن الصحيح العموم كما اختاره اإلمام الطÈلللل، أن معناه من تطّوع خ1اً فصام مع الفدية: القول ا�الثالقول ا�الثالقول ا�الثالقول ا�الث    •

فلم nصص بعض معاÆ ا1m فلم nصص بعض معاÆ ا1m فلم nصص بعض معاÆ ا1m فلم nصص بعض معاÆ ا1m     ،،،،عمم بقوT فمن تطوع خ1اً عمم بقوT فمن تطوع خ1اً عمم بقوT فمن تطوع خ1اً عمم بقوT فمن تطوع خ1اً     ،،،،والصواب من القول s ذلك عندنا أن اهللا سبحانه وتعا� ذكرهوالصواب من القول s ذلك عندنا أن اهللا سبحانه وتعا� ذكرهوالصواب من القول s ذلك عندنا أن اهللا سبحانه وتعا� ذكرهوالصواب من القول s ذلك عندنا أن اهللا سبحانه وتعا� ذكره
    ....وزيادة مسكV z جزاء الفدية من تطّوع ا1mوزيادة مسكV z جزاء الفدية من تطّوع ا1mوزيادة مسكV z جزاء الفدية من تطّوع ا1mوزيادة مسكV z جزاء الفدية من تطّوع ا1m    ،،،،فإن� ïع الصوم مع الفدية من تطّوع ا1mفإن� ïع الصوم مع الفدية من تطّوع ا1mفإن� ïع الصوم مع الفدية من تطّوع ا1mفإن� ïع الصوم مع الفدية من تطّوع ا1m    ،،،،دون بعضدون بعضدون بعضدون بعض

ن تَُصوُمو{{{{قوT تبارك وتعا� 
َ
ن تَُصوُموَوأ
َ
ن تَُصوُموَوأ
َ
ن تَُصوُموَوأ
َ
أي وأن تصوموا ما كتب لكم شهر رمضان خ1اً لكم من  }}}}ا َخ1ٌْ ل�ُكْم إِن ُكنتُْم َيْعلَُمونَ ا َخ1ٌْ ل�ُكْم إِن ُكنتُْم َيْعلَُمونَ ا َخ1ٌْ ل�ُكْم إِن ُكنتُْم َيْعلَُمونَ ا َخ1ٌْ ل�ُكْم إِن ُكنتُْم َيْعلَُمونَ َوأ

فهذا T  ،واألمر V الوجوب إال s حق من T عذر ،ولكن ثم نسخ وهللا ا¶مد ،وýن هذا s أول األمر ،أن تفطروا وتفتدوا
هذا s  ،اuين آمنوا من اإلفطار والفدية أو الصوم V ما أمر~م اهللا به خ1 األمرين لكم أيها} إِن ُكنتُْم َيْعلَُمونَ إِن ُكنتُْم َيْعلَُمونَ إِن ُكنتُْم َيْعلَُمونَ إِن ُكنتُْم َيْعلَُمونَ { ،تفصيل

ْهَر فَلْيَُصْمهُ {نسخ بعد ذلك وأول اإلسالم  ْهَر فَلْيَُصْمهُ َفَمْن َشِهَد ِمنُْكُم الش� ْهَر فَلْيَُصْمهُ َفَمْن َشِهَد ِمنُْكُم الش� ْهَر فَلْيَُصْمهُ َفَمْن َشِهَد ِمنُْكُم الش� وÎ هذا األجر العظيم  ،فÇن ر~ن من أرýن اإلسالم }َفَمْن َشِهَد ِمنُْكُم الش�
 .وا�واب اùزيل

 ))))����----((((ا¶لقة ا¶لقة ا¶لقة ا¶لقة 
    ::::    من سورة ا>قرةمن سورة ا>قرةمن سورة ا>قرةمن سورة ا>قرة    ))))³¡-،§¡-³¡-،§¡-³¡-،§¡-³¡-،§¡-    ((((تفس1 اآليتzتفس1 اآليتzتفس1 اآليتzتفس1 اآليتz: : : : موضوع ا¶لقةموضوع ا¶لقةموضوع ا¶لقةموضوع ا¶لقة

َن الُهَدى َوالُْفْرقَاِن َفَمن َشِهَد ِمنكُ {{{{ :يقول ا>اري تبارك وتعا� نِزَل ِفيِه الُقْرآُن ُهًدى ل�لن�اِس َوبَي�نَاٍت م�
ُ
ِي أ

�uَن الُهَدى َوالُْفْرقَاِن َفَمن َشِهَد ِمنكُ َشْهُر َرَمَضاَن ا نِزَل ِفيِه الُقْرآُن ُهًدى ل�لن�اِس َوبَي�نَاٍت م�
ُ
ِي أ

�uَن الُهَدى َوالُْفْرقَاِن َفَمن َشِهَد ِمنكُ َشْهُر َرَمَضاَن ا نِزَل ِفيِه الُقْرآُن ُهًدى ل�لن�اِس َوبَي�نَاٍت م�
ُ
ِي أ

�uَن الُهَدى َوالُْفْرقَاِن َفَمن َشِهَد ِمنكُ َشْهُر َرَمَضاَن ا نِزَل ِفيِه الُقْرآُن ُهًدى ل�لن�اِس َوبَي�نَاٍت م�
ُ
ِي أ

�uُم ُم ُم ُم َشْهُر َرَمَضاَن ا
ي� 
َ
ْن ك ةٌ م� ْو Vََ َسَفٍر فَِعد�

َ
َن َمِريضاً أ َ̈ ْهَر فَلْيَُصْمُه َوَمن  ي� الش�

َ
ْن ك ةٌ م� ْو Vََ َسَفٍر فَِعد�

َ
َن َمِريضاً أ َ̈ ْهَر فَلْيَُصْمُه َوَمن  ي� الش�

َ
ْن ك ةٌ م� ْو Vََ َسَفٍر فَِعد�

َ
َن َمِريضاً أ َ̈ ْهَر فَلْيَُصْمُه َوَمن  ي� الش�

َ
ْن ك ةٌ م� ْو Vََ َسَفٍر فَِعد�

َ
َن َمِريضاً أ َ̈ ْهَر فَلْيَُصْمُه َوَمن  ةَ الش� َخَر يُِريُد اهللا�ُ بُِكُم اليُْ�َ َوَال يُِريُد بُِكُم الُعْ�َ َوِ�ُْكِملُوا الِعد�

ُ
ةَ اٍم أ َخَر يُِريُد اهللا�ُ بُِكُم اليُْ�َ َوَال يُِريُد بُِكُم الُعْ�َ َوِ�ُْكِملُوا الِعد�
ُ
ةَ اٍم أ َخَر يُِريُد اهللا�ُ بُِكُم اليُْ�َ َوَال يُِريُد بُِكُم الُعْ�َ َوِ�ُْكِملُوا الِعد�
ُ
ةَ اٍم أ َخَر يُِريُد اهللا�ُ بُِكُم اليُْ�َ َوَال يُِريُد بُِكُم الُعْ�َ َوِ�ُْكِملُوا الِعد�
ُ
اٍم أ

وا اهللا�َ Vََ َما َهَداُكْم َولََعل�ُكْم تتتتَْشُكُرونَ َْشُكُرونَ َْشُكُرونَ َْشُكُرونَ  ُ �Èَُك�َما َهَداُكْم َولََعل�ُكْم َوِ َVَ َوا اهللا� ُ �Èَُك�َما َهَداُكْم َولََعل�ُكْم َوِ َVَ َوا اهللا� ُ �Èَُك�َما َهَداُكْم َولََعل�ُكْم َوِ َVَ َوا اهللا� ُ �Èَُك�َوِ{{{{     
شهرت  :ومنه يقال ،V أحد يريده الشهر مشتق من اإلشهار ألنه مشتهر ال يتعذر علمه: }}}}َشْهُر َرَمَضانَ َشْهُر َرَمَضانَ َشْهُر َرَمَضانَ َشْهُر َرَمَضانَ {{{{: قوT تبارك وتعا�
  .السيف إذا سللته

صالة صالة صالة صالة ( :ومنه ا¶ديث ،والرمضاء شدة ا¶ر، ض إذا حّر جوفه من شدة العطشمأخوذ من رمض الصائم يرمِ  ::::رمضانرمضانرمضانرمضان
 .رواه مسلم) األوابz حz ترمض الفصالاألوابz حz ترمض الفصالاألوابz حz ترمض الفصالاألوابz حz ترمض الفصال

 ....ناتقناتقناتقناتقرمضان s اùاهلية  أن اسم وقد حوقد حوقد حوقد حLLLL ا�اوردي ا�اوردي ا�اوردي ا�اوردي ،V رمضانات وأرمضاءV رمضانات وأرمضاءV رمضانات وأرمضاءV رمضانات وأرمضاءشهر رمضان Ýمع  قال اùوهريقال اùوهريقال اùوهريقال اùوهري
 : : : : سبب سبب سبب سبب تتتتسمية رمضان بهذا االسم اختلف فيه V أقوالسمية رمضان بهذا االسم اختلف فيه V أقوالسمية رمضان بهذا االسم اختلف فيه V أقوالسمية رمضان بهذا االسم اختلف فيه V أقوال

أيام أيام أيام أيام فوافق هذا الشهر  ،قيل أنه عندما نقلوا أسماء الشهور عن اللغة القديمة سموها باألزمنة ال© وقعت فيها: : : : القول األولالقول األولالقول األولالقول األول     •
 .وس� بذلك ،شدة ا¶ر ،،،،رمض ا¶ررمض ا¶ررمض ا¶ررمض ا¶ر

•     Æالقول ا�اÆالقول ا�اÆالقول ا�اÆنوبإنما س� رمضان ألنه : : : : القول ا�اuنوبيرمض اuنوبيرمض اuنوبيرمض اuرقها باألعمال الصا¶ة ال© تكون فيه    ،،،،يرمض اÚ رقها باألعمال الصا¶ة ال© تكون فيهأيÚ رقها باألعمال الصا¶ة ال© تكون فيهأيÚ رقها باألعمال الصا¶ة ال© تكون فيهأيÚ أي....  
كما يأخذ الرمل وا¶جارة من حر  ؛أمر اآلخرةs أن القلوب تأخذ فيه من حرارة ا�وعظة والفكرة : القول ا�الثالقول ا�الثالقول ا�الثالقول ا�الث     •

 .الشمس



            ))))))))  أولأولأولأولأولأولأولأولمستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى ( ( ( ( ( ( ( (                                                                                                                                         ))))))))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((((((((                                                                                                                                                              مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1                            

- ²³ - 

 

م ¨نوا يرمضون م ¨نوا يرمضون م ¨نوا يرمضون م ¨نوا يرمضون ألنهألنهألنهألنهوس� الشهر به  ،ا\صل إذا دققته بz حجرين ل1ق أو Øدقا\صل إذا دققته بz حجرين ل1ق أو Øدقا\صل إذا دققته بz حجرين ل1ق أو Øدقا\صل إذا دققته بz حجرين ل1ق أو Øدق    قيل هو من رمضّت قيل هو من رمضّت قيل هو من رمضّت قيل هو من رمضّت : : : : القول الرابعالقول الرابعالقول الرابعالقول الرابع     •
  .، واهللا أعلمسلحتهم s رمضان Øحاربوا بها s شوال قبل دخول األشهر ا¶رمسلحتهم s رمضان Øحاربوا بها s شوال قبل دخول األشهر ا¶رمسلحتهم s رمضان Øحاربوا بها s شوال قبل دخول األشهر ا¶رمسلحتهم s رمضان Øحاربوا بها s شوال قبل دخول األشهر ا¶رمأأأأ

Tنِزَل ِفيِه الُقْرآنُ {{{{ :امتدح اهللا سبحانه وتعا� شهر رمضان بقو
ُ
ِي أ

�uنِزَل ِفيِه الُقْرآنُ َشْهُر َرَمَضاَن ا
ُ
ِي أ

�uنِزَل ِفيِه الُقْرآنُ َشْهُر َرَمَضاَن ا
ُ
ِي أ

�uنِزَل ِفيِه الُقْرآنُ َشْهُر َرَمَضاَن ا
ُ
ِي أ

�uسائر الشهور بأن } } } } َشْهُر َرَمَضاَن ا zامتدحه اهللا من ب
X V نð أنزل عليه ï sلة الزبور و اإلالزبور و اإلالزبور و اإلالزبور و اإل&&&&يل يل يل يل     وووو    ةةةةا�وارا�وارا�وارا�وار    إنزال الصحف وإنزال الصحف وإنزال الصحف وإنزال الصحف وýن و ،،،،بإنزال القرآن العظيمبإنزال القرآن العظيمبإنزال القرآن العظيمبإنزال القرآن العظيماختاره من بينهن 

قال  ،،،،وýن ذلك s شهر رمضان Ø sلة القدر منهوýن ذلك s شهر رمضان Ø sلة القدر منهوýن ذلك s شهر رمضان Ø sلة القدر منهوýن ذلك s شهر رمضان Ø sلة القدر منه    ،،،،أما القرآن فإنما أنزل ïلة واحدة إ� بيت العزة من السماء اåنياأما القرآن فإنما أنزل ïلة واحدة إ� بيت العزة من السماء اåنياأما القرآن فإنما أنزل ïلة واحدة إ� بيت العزة من السماء اåنياأما القرآن فإنما أنزل ïلة واحدة إ� بيت العزة من السماء اåنياواحدة، 
نَزْ\َاهُ Øَ sِْلَِة الَقْدرِ {{{{: تعا�

َ
نَزْ\َاهُ Øَ sِْلَِة الَقْدرِ إِن�ا أ
َ
نَزْ\َاهُ Øَ sِْلَِة الَقْدرِ إِن�ا أ
َ
نَزْ\َاهُ Øَ sِْلَِة الَقْدرِ إِن�ا أ
َ
بَاَرَ~ةٍ إِ إِ إِ إِ {{{{: وقال تعا� }}}}إِن�ا أ نَزْ\َاهُ Øَ sِْلٍَة م¥

َ
بَاَرَ~ةٍ ن�ا أ نَزْ\َاهُ Øَ sِْلٍَة م¥
َ
بَاَرَ~ةٍ ن�ا أ نَزْ\َاهُ Øَ sِْلٍَة م¥
َ
بَاَرَ~ةٍ ن�ا أ نَزْ\َاهُ Øَ sِْلٍَة م¥
َ
ثم نزل بعد ذلك مفرقاً Ìسب الوقائع V رسول ثم نزل بعد ذلك مفرقاً Ìسب الوقائع V رسول ثم نزل بعد ذلك مفرقاً Ìسب الوقائع V رسول ثم نزل بعد ذلك مفرقاً Ìسب الوقائع V رسول  }}}}ن�ا أ

إنه أنزل s رمضان Ø sلة القدر Ø sلة مبار~ة : روي هذا عن ابن عباس رë اهللا عنهما قال    ،،،،اهللا ص´ اهللا عليه وسلماهللا ص´ اهللا عليه وسلماهللا ص´ اهللا عليه وسلماهللا ص´ اهللا عليه وسلم
يَن َكَفُروا لَْوال {{{{: وبهذا ف� قوT تبارك وتعا� ،ر واأليامثم أنزل V مواقع ا\جوم ترتيًال s الشهو ،ïلًة واحدة ِ

�uيَن َكَفُروا لَْوال َوقَاَل ا ِ
�uيَن َكَفُروا لَْوال َوقَاَل ا ِ
�uيَن َكَفُروا لَْوال َوقَاَل ا ِ
�uَوقَاَل ا

َل َعلَيِْه الُقْرآُن ïُْلًَة َواِحَدةً َكَذلَِك ِ\ُثَب�َت بِِه فَُؤاَدَك َوَرت�لْنَاهُ تَْرِييالً  َل َعلَيِْه الُقْرآُن ïُْلًَة َواِحَدةً َكَذلَِك ِ\ُثَب�َت بِِه فَُؤاَدَك َوَرت�لْنَاهُ تَْرِييالً نُز� َل َعلَيِْه الُقْرآُن ïُْلًَة َواِحَدةً َكَذلَِك ِ\ُثَب�َت بِِه فَُؤاَدَك َوَرت�لْنَاهُ تَْرِييالً نُز� َل َعلَيِْه الُقْرآُن ïُْلًَة َواِحَدةً َكَذلَِك ِ\ُثَب�َت بِِه فَُؤاَدَك َوَرت�لْنَاهُ تَْرِييالً نُز� ْحَسَن َيْفسِ     ****نُز�
َ
َق� َوأ

ْ
تُونََك بَِمثٍَل إِال� ِجئْنَاَك بِا¶

ْ
ْحَسَن َيْفسِ َوَال يَأ

َ
َق� َوأ

ْ
تُونََك بَِمثٍَل إِال� ِجئْنَاَك بِا¶

ْ
ْحَسَن َيْفسِ َوَال يَأ

َ
َق� َوأ

ْ
تُونََك بَِمثٍَل إِال� ِجئْنَاَك بِا¶

ْ
ْحَسَن َيْفسِ َوَال يَأ

َ
َق� َوأ

ْ
تُونََك بَِمثٍَل إِال� ِجئْنَاَك بِا¶

ْ
 .1اً 1اً 1اً 1اً َوَال يَأ

َن الُهَدى َوالُْفْرقَانِ {{{{: ثم قال سبحانه وتعا� َن الُهَدى َوالُْفْرقَانِ ُهًدى ل�لن�اِس َوبَي�نَاٍت م� َن الُهَدى َوالُْفْرقَانِ ُهًدى ل�لن�اِس َوبَي�نَاٍت م� َن الُهَدى َوالُْفْرقَانِ ُهًدى ل�لن�اِس َوبَي�نَاٍت م� هذا مدح للقرآن اuي أنزT اهللا هدى لقلوب العباد  }}}}ُهًدى ل�لن�اِس َوبَي�نَاٍت م�
جاء به من  دالة V صحة ما ،،،،أي دالئل وحجج بينة واضحة جليّه �ن فهمها وتدبرهاأي دالئل وحجج بينة واضحة جليّه �ن فهمها وتدبرهاأي دالئل وحجج بينة واضحة جليّه �ن فهمها وتدبرهاأي دالئل وحجج بينة واضحة جليّه �ن فهمها وتدبرها: "َوبَي�نَاٍت َوبَي�نَاٍت َوبَي�نَاٍت َوبَي�نَاٍت " ،�ن آمن به وصدقه واتبعه

úللضاللا sدى ا�نا، üلل sا¶ق وا>اطل ،والرشد ا�نا zوا¶الل وا¶رام ،ومفرقاً ب. 
 ::::    """"شهر رمضانشهر رمضانشهر رمضانشهر رمضان""""مسألة تذكر عند مسألة تذكر عند مسألة تذكر عند مسألة تذكر عند تتتتسمية رمضان بهذا الشهر الكريم سمية رمضان بهذا الشهر الكريم سمية رمضان بهذا الشهر الكريم سمية رمضان بهذا الشهر الكريم     �

ال تقولوا رمضان فإن رمضان اسم ال تقولوا رمضان فإن رمضان اسم ال تقولوا رمضان فإن رمضان اسم ال تقولوا رمضان فإن رمضان اسم (وروي حديث روي عن بعض السلف أنه كره أن يقال رمضان و«نما يقال شهر رمضان، روي عن بعض السلف أنه كره أن يقال رمضان و«نما يقال شهر رمضان، روي عن بعض السلف أنه كره أن يقال رمضان و«نما يقال شهر رمضان، روي عن بعض السلف أنه كره أن يقال رمضان و«نما يقال شهر رمضان، 
 .ضعيفضعيفضعيفضعيف وروي هذا مرفو?ً إ� ا\ð ص´ اهللا عليه وسلم لكنه) اهللا تعا� ولكن قولوا شهر رمضاناهللا تعا� ولكن قولوا شهر رمضاناهللا تعا� ولكن قولوا شهر رمضاناهللا تعا� ولكن قولوا شهر رمضانمن أسماء من أسماء من أسماء من أسماء 

وساق s  باب يقال رمضان، :وقال ،حرجحرجحرجحرج    الالالال ]]]]        رمضانرمضانرمضانرمضان[[[[للجواز أن يقال للجواز أن يقال للجواز أن يقال للجواز أن يقال رÑه اهللا وتعا� s صحيحه  ولقد انت½ ا>خاريولقد انت½ ا>خاريولقد انت½ ا>خاريولقد انت½ ا>خاري
إذا جاء إذا جاء إذا جاء إذا جاء (ومنها قوT ص´ اهللا عليه وسلم  ))))قدم من ذنبهقدم من ذنبهقدم من ذنبهقدم من ذنبهمن صام رمضان إيماناً واحتسابا غفر T ما تمن صام رمضان إيماناً واحتسابا غفر T ما تمن صام رمضان إيماناً واحتسابا غفر T ما تمن صام رمضان إيماناً واحتسابا غفر T ما ت((((ذلك أحاديث منها 

    ....وا¶ديث s ذلك ضعيفوا¶ديث s ذلك ضعيفوا¶ديث s ذلك ضعيفوا¶ديث s ذلك ضعيف    ،،،،ودل ذلك V أنه Ýوز قول رمضان هكذا ال حرجودل ذلك V أنه Ýوز قول رمضان هكذا ال حرجودل ذلك V أنه Ýوز قول رمضان هكذا ال حرجودل ذلك V أنه Ýوز قول رمضان هكذا ال حرج) ةةةةرمضان فتحت أبواب اùّن رمضان فتحت أبواب اùّن رمضان فتحت أبواب اùّن رمضان فتحت أبواب اùّن 
ْهَر فَلْيَُصْمهُ {{{{: قوT تبارك وتعا� ْهَر فَلْيَُصْمهُ َفَمن َشِهَد ِمنُكُم الش� ْهَر فَلْيَُصْمهُ َفَمن َشِهَد ِمنُكُم الش� ْهَر فَلْيَُصْمهُ َفَمن َشِهَد ِمنُكُم الش� يماً s ا>ت أي ¨ن مق ،V من شهد استهالل الشهر هذا إÝاب حتمهذا إÝاب حتمهذا إÝاب حتمهذا إÝاب حتم }}}}َفَمن َشِهَد ِمنُكُم الش�

وهذه اآلية ناسخة للتخي1 ا�تقدم s أول اإلسالم لكن  �الة، حz دخل شهر رمضان وهو صحيح s بدنه أن يصوم ال
 ُ  .سخ هذا ا�خي1ن

 ::::قال أهل العلم Úكم åخول شهر رمضان بواحد من األمرينقال أهل العلم Úكم åخول شهر رمضان بواحد من األمرينقال أهل العلم Úكم åخول شهر رمضان بواحد من األمرينقال أهل العلم Úكم åخول شهر رمضان بواحد من األمرين: : : : مسألةمسألةمسألةمسألة    �
ْهَر فَلْيَُصْمهُ َفَمن َشِهَد ِمنكُ َفَمن َشِهَد ِمنكُ َفَمن َشِهَد ِمنكُ َفَمن َشِهَد ِمنكُ {{{{: لقوT تعا� ،ررررؤؤؤؤية هالTية هالTية هالTية هالT: األمر األولاألمر األولاألمر األولاألمر األول ْهَر فَلْيَُصْمهُ ُم الش� ْهَر فَلْيَُصْمهُ ُم الش� ْهَر فَلْيَُصْمهُ ُم الش� إذا رأيتم اúالل إذا رأيتم اúالل إذا رأيتم اúالل إذا رأيتم اúالل : (وقول ا\ð ص´ اهللا عليه وسلم }}}}ُم الش�

 .، متفق عليه)فصوموافصوموافصوموافصوموا
 .بل إذا رآه من يثبت بشهادته بدخول الشهر وجب الصوم V اùميع ،وهنا ال يشfط أن يراه X واحد بنفسه

 : : : : ºوط قبول الشهادة بالرºوط قبول الشهادة بالرºوط قبول الشهادة بالرºوط قبول الشهادة بالرؤؤؤؤيايايايا

 .موثوقاً �Èه ألمانته وب½ه/  P  .مسلماً /  / .قال?/  Q  .أن يكون الشاهد بالغا /  -
تراءى ا\اس اúالل فأخÈت ا\ð ص´ اهللا ( لقول ابن عمر رë اهللا عنهلقول ابن عمر رë اهللا عنهلقول ابن عمر رë اهللا عنهلقول ابن عمر رë اهللا عنه    ،،،،ويثبت دخول رمضان خاصة بشهادة رجلويثبت دخول رمضان خاصة بشهادة رجلويثبت دخول رمضان خاصة بشهادة رجلويثبت دخول رمضان خاصة بشهادة رجل////        §§§§ 

 .رواه أبو داوود وا¶اكم وقال º Vط مسلم) عليه وسلم أÆ رأيته فصام وأمر ا\اس بالصيام
    ....ثبوت الشهر من قبل ا¶كومة s الراديو أو غ1ه وجب العمل بذلك s دخول الشهر وخروجهثبوت الشهر من قبل ا¶كومة s الراديو أو غ1ه وجب العمل بذلك s دخول الشهر وخروجهثبوت الشهر من قبل ا¶كومة s الراديو أو غ1ه وجب العمل بذلك s دخول الشهر وخروجهثبوت الشهر من قبل ا¶كومة s الراديو أو غ1ه وجب العمل بذلك s دخول الشهر وخروجهو«ذا أعلن و«ذا أعلن و«ذا أعلن و«ذا أعلن 

ألن ا\ð ص´ اهللا عليه وسلم علق ا¶كم برألن ا\ð ص´ اهللا عليه وسلم علق ا¶كم برألن ا\ð ص´ اهللا عليه وسلم علق ا¶كم برألن ا\ð ص´ اهللا عليه وسلم علق ا¶كم برؤؤؤؤية اúالل ال ية اúالل ال ية اúالل ال ية اúالل ال     و«ذا ثبت دخول الشهر ثبوتاً ºعيا فال عÈة بمنازل القمر،و«ذا ثبت دخول الشهر ثبوتاً ºعيا فال عÈة بمنازل القمر،و«ذا ثبت دخول الشهر ثبوتاً ºعيا فال عÈة بمنازل القمر،و«ذا ثبت دخول الشهر ثبوتاً ºعيا فال عÈة بمنازل القمر،



            ))))))))  أولأولأولأولأولأولأولأولمستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى ( ( ( ( ( ( ( (                                                                                                                                         ))))))))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((((((((                                                                                                                                                              مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1                            

- ²² - 

 

TبمنازTبمنازTبمنازTو ذلكا�سألة ال ترتبط ) إذا رأيتمإذا رأيتمإذا رأيتمإذا رأيتم((((: فقال ص´ اهللا عليه وسلم    ،،،،بمنازàقويم و�قال عليه الصالة  ،بمنازل القمر وا
 .متفق عليه) ) ) ) إذا رأيتم اúالل فصوموا و«ذا رأيتموه فأفطرواإذا رأيتم اúالل فصوموا و«ذا رأيتموه فأفطرواإذا رأيتم اúالل فصوموا و«ذا رأيتموه فأفطرواإذا رأيتم اúالل فصوموا و«ذا رأيتموه فأفطروا: (والسالم

Æاألمر ا�اÆاألمر ا�اÆاألمر ا�اÆيوماً : األمر ا�ا zيوماً إكمال الشهر السابق قبله ثالث zيوماً إكمال الشهر السابق قبله ثالث zيوماً إكمال الشهر السابق قبله ثالث zيوماً حكم بدخول الشهر ،إكمال الشهر السابق قبله ثالث zألن الشهر  ،إذا كمل شهر شعبان ثالث
فم� تم الشهر السابق ثالثz يوماً حكم  ،وال ينقص عن تسعة وع(ين يوما ،z يوماً القمري ال يمكن أن يزيد V ثالث

صوموا لرصوموا لرصوموا لرصوموا لرؤؤؤؤيته وأفطروا لريته وأفطروا لريته وأفطروا لريته وأفطروا لرؤؤؤؤيته فإن غيته فإن غيته فإن غيته فإن غ����    (: لقول ا\ð ص´ اهللا عليه وسلم ،º?ً بدخول الشهر اuي يليه و«ن لم ير اúالل
zعليكم الشهر فعدوا ثالثzعليكم الشهر فعدوا ثالثzعليكم الشهر فعدوا ثالثzلفظه إن غ) عليكم الشهر فعدوا ثالث s رواه مسلم رواه ا>خاريð zعليكم فأكملوا عدة شعبان ثالث. 

َخرَ {{{{: قال تبارك وتعا�
ُ
ي�اٍم أ

َ
ْن ك ةٌ م� ْو Vََ َسَفٍر فَِعد�

َ
َن َمِريضاً أ َ̈ َخرَ َوَمن 

ُ
ي�اٍم أ

َ
ْن ك ةٌ م� ْو Vََ َسَفٍر فَِعد�

َ
َن َمِريضاً أ َ̈ َخرَ َوَمن 

ُ
ي�اٍم أ

َ
ْن ك ةٌ م� ْو Vََ َسَفٍر فَِعد�

َ
َن َمِريضاً أ َ̈ َخرَ َوَمن 

ُ
ي�اٍم أ

َ
ْن ك ةٌ م� ْو Vََ َسَفٍر فَِعد�

َ
َن َمِريضاً أ َ̈ ا�راد هنا s اآلية من ¨ن به مرض s بدنه يشق عليه  }}}}َوَمن 

 .أفطره در مافإذا أفطر فعليه عدٍة من أيام بق ،فله أن يفطر ،أو ¨ن V سفر ،أو يؤذيه ،الصيام معه
أي إن اهللا جل وعال إنما رخص لكم الفطر s حال ا�رض     }}}}يُِريُد اهللا�ُ بُِكُم اليُْ�َ َوَال يُِريُد بُِكُم الُعْ�َ يُِريُد اهللا�ُ بُِكُم اليُْ�َ َوَال يُِريُد بُِكُم الُعْ�َ يُِريُد اهللا�ُ بُِكُم اليُْ�َ َوَال يُِريُد بُِكُم الُعْ�َ يُِريُد اهللا�ُ بُِكُم اليُْ�َ َوَال يُِريُد بُِكُم الُعْ�َ {{{{قوT تبارك وتعا�

 .تيس1اً علينا ورÑًة بنا ،أو V السفر مع Ôتمه s حق ا�قيم الصحيح
َخرَ {{{{s قوT عز وجل  ،V وجوب اإلفطار s السفر خاصةV وجوب اإلفطار s السفر خاصةV وجوب اإلفطار s السفر خاصةV وجوب اإلفطار s السفر خاصة    استدل ïع من الصحابة وا�ابعz بهذه اآليةاستدل ïع من الصحابة وا�ابعz بهذه اآليةاستدل ïع من الصحابة وا�ابعz بهذه اآليةاستدل ïع من الصحابة وا�ابعz بهذه اآلية

ُ
ي�اٍم أ

َ
ْن ك ةٌ م� َخرَ فَِعد�

ُ
ي�اٍم أ

َ
ْن ك ةٌ م� َخرَ فَِعد�

ُ
ي�اٍم أ

َ
ْن ك ةٌ م� َخرَ فَِعد�

ُ
ي�اٍم أ

َ
ْن ك ةٌ م�  }}}}فَِعد�

و«ن ¨ن األفضل s ذلك الفطر خاصة �ن ¨ن و«ن ¨ن األفضل s ذلك الفطر خاصة �ن ¨ن و«ن ¨ن األفضل s ذلك الفطر خاصة �ن ¨ن و«ن ¨ن األفضل s ذلك الفطر خاصة �ن ¨ن ، أن األمر s ذلك V ا�خي1أن األمر s ذلك V ا�خي1أن األمر s ذلك V ا�خي1أن األمر s ذلك V ا�خي1: : : : الصوابالصوابالصوابالصواب    ،،،،هنا غ1 صحيحهنا غ1 صحيحهنا غ1 صحيحهنا غ1 صحيحولكن االستدالل 
عن الصحابة أنهم خرجوا مع (ديث الصحيح ألنه قد ثبت s ا¶ ،لكن ا�سألة V ا�خي1 ،يشق عليه الصيام s السفريشق عليه الصيام s السفريشق عليه الصيام s السفريشق عليه الصيام s السفر

 فلو ،رواه مسلم) وال ا�فطر V الصائم ا\ð ص´ اهللا عليه وسلم فمنهم الصائم ومنهم ا�فطر فلم يعب الصائم V ا�فطر
ثبت s  ا� ،بل اuي ثبت بفعل الرسول ص´ اهللا عليه وسلم أنه ¨ن صائما ،¨ن اإلفطار هو الواجب ألنكر عليهم الصيام

zاهللا عنه قال: الصحيح ëرداء رåا 	حٍر شديد (:عن أ s شهر رمضان s ح�  ،خرجنا مع رسول ص´ اهللا عليه وسلم
اهللا بن رواحة رë  وما فينا صائم إال رسول اهللا ص´ اهللا عليه وسلم وعبد ،إن ¨ن أحدنا Øضُع يدُه V رأسه من شّدة ا¶ر

 ....للمسافر s نهار رمضان ليس بواجبللمسافر s نهار رمضان ليس بواجبللمسافر s نهار رمضان ليس بواجبللمسافر s نهار رمضان ليس بواجب V أن الفطر بالنسبةV أن الفطر بالنسبةV أن الفطر بالنسبةV أن الفطر بالنسبةهذا فيه دØل هذا فيه دØل هذا فيه دØل هذا فيه دØل ) ،اهللا عنه
مسألة مسألة مسألة مسألة  ،،،،أن أهل العلم اختلفوا أيهم أفضل للمسافر s نهار رمضان الفطر أوالصومأن أهل العلم اختلفوا أيهم أفضل للمسافر s نهار رمضان الفطر أوالصومأن أهل العلم اختلفوا أيهم أفضل للمسافر s نهار رمضان الفطر أوالصومأن أهل العلم اختلفوا أيهم أفضل للمسافر s نهار رمضان الفطر أوالصوم    ::::مسألة مرتبطة با�سألة السابقةمسألة مرتبطة با�سألة السابقةمسألة مرتبطة با�سألة السابقةمسألة مرتبطة با�سألة السابقة    �

 : خالفية قديما وحديثا فيها عدة أقوالخالفية قديما وحديثا فيها عدة أقوالخالفية قديما وحديثا فيها عدة أقوالخالفية قديما وحديثا فيها عدة أقوال
وألنه  ،لفعل ا\ð ص´ اهللا عليه وسلم كما تقدم ،ن الفطرن الفطرن الفطرن الفطرالصيام s السفر أفضل مالصيام s السفر أفضل مالصيام s السفر أفضل مالصيام s السفر أفضل م قال طائفة منهم الشافقال طائفة منهم الشافقال طائفة منهم الشافقال طائفة منهم الشاف����: القول األولالقول األولالقول األولالقول األول•

 .أدى الفرض s وقته وقد قدر عليه إبراءاً لثمة
•Æالقول ا�اÆالقول ا�اÆالقول ا�اÆبل اإلفطار أفضل أخذاً بالرخصةبل اإلفطار أفضل أخذاً بالرخصةبل اإلفطار أفضل أخذاً بالرخصةبل اإلفطار أفضل أخذاً بالرخصة قالت طائفةقالت طائفةقالت طائفةقالت طائفة: القول ا�ا،،،،  s ا ثبت عنه ص´ اهللا عليه وسلم أنه قد سئل عن الصوم�

 .رواه مسلم) ) ) )     يهيهيهيهمن أفطر فحسن ومن صام فال جناح علمن أفطر فحسن ومن صام فال جناح علمن أفطر فحسن ومن صام فال جناح علمن أفطر فحسن ومن صام فال جناح عل: (السفر فقال
وقد روي عن ïع من السلف أنهم ¨نوا يفطرون  ، رواه مسلم،)عليكم برخصة اهللا ال© رخّص لكمعليكم برخصة اهللا ال© رخّص لكمعليكم برخصة اهللا ال© رخّص لكمعليكم برخصة اهللا ال© رخّص لكم: (وÎ ا¶ديث اآلخر

 .}}}}يُِريُد اهللا�ُ بُِكُم الْيُْ�َ َوَال يُِريُد بُِكُم الُْعْ�َ يُِريُد اهللا�ُ بُِكُم الْيُْ�َ َوَال يُِريُد بُِكُم الُْعْ�َ يُِريُد اهللا�ُ بُِكُم الْيُْ�َ َوَال يُِريُد بُِكُم الُْعْ�َ يُِريُد اهللا�ُ بُِكُم الْيُْ�َ َوَال يُِريُد بُِكُم الُْعْ�َ {{{{: ويقرؤون قوT تعا�
¶ديث ?ئشة أن Ñزة بن عمرو األسل�  ،،،،بالنسبة للمسافر سواءبالنسبة للمسافر سواءبالنسبة للمسافر سواءبالنسبة للمسافر سواء    ،،،،هما سواء الفطر والصيامهما سواء الفطر والصيامهما سواء الفطر والصيامهما سواء الفطر والصيام قالت طائفةقالت طائفةقالت طائفةقالت طائفة ::::القول ا�الثالقول ا�الثالقول ا�الثالقول ا�الث•

وÎ حديث ، وهو s الصحيحz) إن شئت فصم و«ن شئت فأفطرإن شئت فصم و«ن شئت فأفطرإن شئت فصم و«ن شئت فأفطرإن شئت فصم و«ن شئت فأفطر((((: : : : إÆ كث1 السفر أفأصوم s السفر؟ فقال: قال يارسول اهللا
ا�فطر وال ا�فطر V ا�فطر وال ا�فطر V ا�فطر وال ا�فطر V ا�فطر وال ا�فطر V     سافرنا مع رسول اهللا ص´ اهللا عليه وسلم s رمضان فلم يعب الصائم Vسافرنا مع رسول اهللا ص´ اهللا عليه وسلم s رمضان فلم يعب الصائم Vسافرنا مع رسول اهللا ص´ اهللا عليه وسلم s رمضان فلم يعب الصائم Vسافرنا مع رسول اهللا ص´ اهللا عليه وسلم s رمضان فلم يعب الصائم V: (أنس رë اهللا عنه قال

 .)الصائمالصائمالصائمالصائم
أن رسول اهللا ص´ اهللا وعليه سلم رأى أن رسول اهللا ص´ اهللا وعليه سلم رأى أن رسول اهللا ص´ اهللا وعليه سلم رأى أن رسول اهللا ص´ اهللا وعليه سلم رأى : ¶ديث جابر رë اهللا عنه ،قيل إن شق الصيام فاإلفطار أفضلقيل إن شق الصيام فاإلفطار أفضلقيل إن شق الصيام فاإلفطار أفضلقيل إن شق الصيام فاإلفطار أفضل ::::القول الرابعالقول الرابعالقول الرابعالقول الرابع•



            ))))))))  أولأولأولأولأولأولأولأولمستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى ( ( ( ( ( ( ( (                                                                                                                                         ))))))))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((((((((                                                                                                                                                              مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1                            

- ²¡ - 

 

 ....))))ليس من الÈ الصيام s السفرليس من الÈ الصيام s السفرليس من الÈ الصيام s السفرليس من الÈ الصيام s السفر: (: (: (: (عليه الصالة والسالم عليه الصالة والسالم عليه الصالة والسالم عليه الصالة والسالم : : : : صائم، فقالصائم، فقالصائم، فقالصائم، فقال: : : : قالواقالواقالواقالوا    ؟؟؟؟ما هذاما هذاما هذاما هذا: : : : رجًال قد ضلل عليه فقالرجًال قد ضلل عليه فقالرجًال قد ضلل عليه فقالرجًال قد ضلل عليه فقال
 : : : : ويذهب كث1 من أهل العلم إ� ماي÷ويذهب كث1 من أهل العلم إ� ماي÷ويذهب كث1 من أهل العلم إ� ماي÷ويذهب كث1 من أهل العلم إ� ماي÷    ،،،،لfجيح بينهالfجيح بينهالfجيح بينهالfجيح بينهاهذه األقوال لهذه األقوال لهذه األقوال لهذه األقوال ل �

 .Ýوز الفطر وÝوز الصيام األصل اùوازاألصل اùوازاألصل اùوازاألصل اùواز ::::أوالً أوالً أوالً أوالً  �
سواء ¨ن بمشقة أوعدم مشقة،  ،وأراد أن يفطر ال حرج عليه أن يفطر ،مرتاحهو و ،لو أن إنساناً ر~ب طائرة ::::ثانياً ثانياً ثانياً ثانياً  �

و«ذا ¨ن هناك و«ذا ¨ن هناك و«ذا ¨ن هناك و«ذا ¨ن هناك ، ، ، ، أفضل براءةً لأفضل براءةً لأفضل براءةً لأفضل براءةً لثثثثمة وأداًء للواجب s وقتهمة وأداًء للواجب s وقتهمة وأداًء للواجب s وقتهمة وأداًء للواجب s وقته    إذ لم يكن هناك مشقة واألمر متي� فلو صامإذ لم يكن هناك مشقة واألمر متي� فلو صامإذ لم يكن هناك مشقة واألمر متي� فلو صامإذ لم يكن هناك مشقة واألمر متي� فلو صام العلماء يقولونالعلماء يقولونالعلماء يقولونالعلماء يقولون
    ....مشقة في(ع T اإلفطار واهللا أعلممشقة في(ع T اإلفطار واهللا أعلممشقة في(ع T اإلفطار واهللا أعلممشقة في(ع T اإلفطار واهللا أعلم

 : : : : ا�فريق هناك قوالنا�فريق هناك قوالنا�فريق هناك قوالنا�فريق هناك قوالنÝوز Ýوز Ýوز Ýوز القضاء هل Ýب أن يكون متتابع أو القضاء هل Ýب أن يكون متتابع أو القضاء هل Ýب أن يكون متتابع أو القضاء هل Ýب أن يكون متتابع أو  �
  .ألن القضاء 0Ú األداء مادام األداء متتابع إذن القضاء متتابع ،،،،أنه Ýب ا�تابعأنه Ýب ا�تابعأنه Ýب ا�تابعأنه Ýب ا�تابع: القول األولالقول األولالقول األولالقول األول    •
•    Æالقول ا�اÆالقول ا�اÆالقول ا�اÆتابع ::::القول ا�ا�ب اÝ تابعال�ب اÝ تابعال�ب اÝ تابعال�ب اÝ مهور ،بل إن شاء فرق و«ن شاء تابع ،الùمهوروهذا قول اùمهوروهذا قول اùمهوروهذا قول اùلف    ،،،،وهذا قول اmلفالسلف واmلفالسلف واmلفالسلف واmالئل ،،،،السلف واåوعليه ثبتت ا، 

وúذا قال  ،أما بعد انقضاء رمضان فا�راد صيام أيام عدة ما أفطر ،ألن ا�تابع إنما وجب s الشهر ل¾ورة أدائه s الشهر
 .أنه Ýب هناك V ا�تابع أي ليس هناك Ôديد }فعدةٍ من أيام آخرفعدةٍ من أيام آخرفعدةٍ من أيام آخرفعدةٍ من أيام آخر{: تعا�

واإلرادة ال(عية ^ واإلرادة ال(عية ^ واإلرادة ال(عية ^ واإلرادة ال(عية ^     ،،،،قال العلماء إرادة ºعيةقال العلماء إرادة ºعيةقال العلماء إرادة ºعيةقال العلماء إرادة ºعيةهذه كما     }}}}يُِريُد اهللا�ُ بُِكُم اليُْ�َ َوَال يُِريُد بُِكُم الُعْ�َ يُِريُد اهللا�ُ بُِكُم اليُْ�َ َوَال يُِريُد بُِكُم الُعْ�َ يُِريُد اهللا�ُ بُِكُم اليُْ�َ َوَال يُِريُد بُِكُم الُعْ�َ يُِريُد اهللا�ُ بُِكُم اليُْ�َ َوَال يُِريُد بُِكُم الُعْ�َ {{{{: قوT تبارك وتعا�
    ....لكن ال يلزم Ôققها ووقوعهالكن ال يلزم Ôققها ووقوعهالكن ال يلزم Ôققها ووقوعهالكن ال يلزم Ôققها ووقوعها    ،،،،ولكنها قد تقع وقد ال تقعولكنها قد تقع وقد ال تقعولكنها قد تقع وقد ال تقعولكنها قد تقع وقد ال تقع    ،،،،اهللا جل وتعا�اهللا جل وتعا�اهللا جل وتعا�اهللا جل وتعا�    ا�ا�ا�ا��بوبة �بوبة �بوبة �بوبة 

أن خ1 دينكم أن خ1 دينكم أن خ1 دينكم أن خ1 دينكم : (ا� أراد \ا الي� وهللا ا¶مد فقد روى اإلمام أÑد عن ا\ð ص´ اهللا عليه وسلم أنه قالفاهللا جل وتع
وا وال ُينَّفروا(: وعن أنس رë اهللا عنه أن رسول اهللا ص´ عليه وسلم قال ،)أي�هأي�هأي�هأي�ه وا وبَِ(ّ وا وال ُيَعِ�ُ وا وال ُينَّفروايَِ�ُ وا وبَِ(ّ وا وال ُيَعِ�ُ وا وال ُينَّفروايَِ�ُ وا وبَِ(ّ وا وال ُيَعِ�ُ وا وال ُينَّفروايَِ�ُ وا وبَِ(ّ وا وال ُيَعِ�ُ وÎ الصحيحz  ،)يَِ�ُ

ب(ا وال تنفرا وي�ا وال تع�ا وتطاو? وال ب(ا وال تنفرا وي�ا وال تع�ا وتطاو? وال ب(ا وال تنفرا وي�ا وال تع�ا وتطاو? وال ب(ا وال تنفرا وي�ا وال تع�ا وتطاو? وال (ل �عاذ وأ	 مو� حz بعثهما إ� اØمن أن ا\ð ص´ اهللا عليه وسلم قا
 .)بعثت با¶نيفية السمحةبعثت با¶نيفية السمحةبعثت با¶نيفية السمحةبعثت با¶نيفية السمحة(وÎ الس� وا�سانيد أن رسول اهللا ص´ اهللا عليه وسلم قال  ،)AAAAتلفاتلفاتلفاتلفا

�رض أو سفر فليقM ح� أي من أفطر  ،أي أمر~م بالقضاء �كملوا عدة شهر~م }}}}و�كملوا العدةو�كملوا العدةو�كملوا العدةو�كملوا العدة{{{{: قوT تبارك وتعا�
 .تكتمل عدة الشهر

وا اهللا�َ Vََ َما َهَداُكمْ {{{{قوT تبارك وتعا�  ُ �Èَُك�َما َهَداُكمْ َوِ َVَ َوا اهللا� ُ �Èَُك�َما َهَداُكمْ َوِ َVَ َوا اهللا� ُ �Èَُك�َما َهَداُكمْ َوِ َVَ َوا اهللا� ُ �Èَُك�ه وقد ضل عنه   }}}}َوِØذكروا اهللا عند انقضاء عباداتكم وما هداكم إ�أي 
  .غ1~م

هنا بعد  ،سبحانه بعد أداء العبادات أن اهللا جل وعال دائماً ي(ع االستغفار وا�كب1 وا¶مد وا�ناء عليه العلماء يقولونالعلماء يقولونالعلماء يقولونالعلماء يقولون
َهَ َهَ َهَ َهَ {{{{ ،الصيام ي(ع ا�كب1 بعد الفراغ من الصالة �� �� ّّ ّّ �� رْضضضِض َواْنتَُغوا ِمن فَْضِل اهللا�ِ َواْذُكُروا الّلِ َواْنتَُغوا ِمن فَْضِل اهللا�ِ َواْذُكُروا الّلِ َواْنتَُغوا ِمن فَْضِل اهللا�ِ َواْذُكُروا الّلِ َواْنتَُغوا ِمن فَْضِل اهللا�ِ َواْذُكُروا الّل��

َ
وا sِ األ الةُ فَانتَِ(ُ ْرفَإَِذا قُِضيَِت الص�
َ
وا sِ األ الةُ فَانتَِ(ُ ْرفَإَِذا قُِضيَِت الص�
َ
وا sِ األ الةُ فَانتَِ(ُ ْرفَإَِذا قُِضيَِت الص�
َ
وا sِ األ الةُ فَانتَِ(ُ فَإَِذا قُِضيَِت الص�

نَ  {{{{أيضاً s ا¶ج  }}}}َكث1ِاً ل�َعل�ُكْم ُيْفِلُحونَ َكث1ِاً ل�َعل�ُكْم ُيْفِلُحونَ َكث1ِاً ل�َعل�ُكْم ُيْفِلُحونَ َكث1ِاً ل�َعل�ُكْم ُيْفِلُحونَ  نَ فَإَِذا قََضيْتُم م� نَ فَإَِذا قََضيْتُم م� نَ فَإَِذا قََضيْتُم م� َشد� ِذْكراً فَِمَن ا\�اِس فَإَِذا قََضيْتُم م�
َ
ْو أ

َ
َشد� ِذْكراً فَِمَن ا\�اِس اِسَكُكْم فَاْذُكُروا اهللا�َ َكِذْكِرُ~ْم آبَاَءُكْم أ

َ
ْو أ

َ
َشد� ِذْكراً فَِمَن ا\�اِس اِسَكُكْم فَاْذُكُروا اهللا�َ َكِذْكِرُ~ْم آبَاَءُكْم أ

َ
ْو أ

َ
َشد� ِذْكراً فَِمَن ا\�اِس اِسَكُكْم فَاْذُكُروا اهللا�َ َكِذْكِرُ~ْم آبَاَءُكْم أ

َ
ْو أ

َ
اِسَكُكْم فَاْذُكُروا اهللا�َ َكِذْكِرُ~ْم آبَاَءُكْم أ

ْغيَا َوَما sِ ُTَ اآلِخَرةِ ِمْن َخالقٍ  ¥åا sِ اآلِخَرةِ ِمْن َخالقٍ َمن َفُقوُل َرب�نَا آتِنَا sِ ُTَ ْغيَا َوَما ¥åا sِ اآلِخَرةِ ِمْن َخالقٍ َمن َفُقوُل َرب�نَا آتِنَا sِ ُTَ ْغيَا َوَما ¥åا sِ اآلِخَرةِ ِمْن َخالقٍ َمن َفُقوُل َرب�نَا آتِنَا sِ ُTَ ْغيَا َوَما ¥åا sِ َمن َفُقوُل َرب�نَا آتِنَا{{{{.... 
وا اهللا�َ Vََ َما َهَداُكمْ {{{{ استدل العلماء بهذه اùملة من اآليةاستدل العلماء بهذه اùملة من اآليةاستدل العلماء بهذه اùملة من اآليةاستدل العلماء بهذه اùملة من اآلية     ُ �Èَُك�َما َهَداُكمْ َوِ َVَ َوا اهللا� ُ �Èَُك�َما َهَداُكمْ َوِ َVَ َوا اهللا� ُ �Èَُك�َما َهَداُكمْ َوِ َVَ َوا اهللا� ُ �Èَُك�لة العيد ويوم العيد    }}}}َوِØ 1كب�عية اº Vلة العيد ويوم العيدØ 1كب�عية اº Vلة العيد ويوم العيدØ 1كب�عية اº Vلة العيد ويوم العيدØ 1كب�عية اº V،  وقد روي

 ،اهللا أكÈ اهللا أكÈ وهللا ا¶مداهللا أكÈ اهللا أكÈ وهللا ا¶مداهللا أكÈ اهللا أكÈ وهللا ا¶مداهللا أكÈ اهللا أكÈ وهللا ا¶مد    ،،،،++++ إال اهللا إال اهللا إال اهللا إال اهللا    اهللا أكÈ اهللا أكÈ الاهللا أكÈ اهللا أكÈ الاهللا أكÈ اهللا أكÈ الاهللا أكÈ اهللا أكÈ ال :ومن أشهرها أنهم ¨نوا يقولون ،عن السلف صيغ s هذا
 .اهللا عليه وسلم هذا سنة من س� ا\ð ص´ ،يسن اإلكثار فيها Øلة العيد ويوم العيد ح� يأÛ اإلمام للصالة

 ،وحد حدوده ،وترك �ارمه ،بأداء فرائضه ،أي إذا قمتم بما أمر~م اهللا من طاعته }}}}َولََعل�ُكْم َولََعل�ُكْم َولََعل�ُكْم َولََعل�ُكْم تتتتَْشُكُرونَ َْشُكُرونَ َْشُكُرونَ َْشُكُرونَ {{{{قوT تبارك وتعا� 
هذا  ،الشكر بطاعة اهللا، القيام بأوامر اهللا، ا¶ذر من نواهيهالشكر بطاعة اهللا، القيام بأوامر اهللا، ا¶ذر من نواهيهالشكر بطاعة اهللا، القيام بأوامر اهللا، ا¶ذر من نواهيهالشكر بطاعة اهللا، القيام بأوامر اهللا، ا¶ذر من نواهيه، لعلكم أن تكونوا من الشاكرين بذلك هذا نوع من الشكر

 .هللا جل وعالمن شكر ا



            ))))))))  أولأولأولأولأولأولأولأولمستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى ( ( ( ( ( ( ( (                                                                                                                                         ))))))))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((((((((                                                                                                                                                              مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1                            

- ²� - 

 

 : : : : من سورة ا>قرةمن سورة ا>قرةمن سورة ا>قرةمن سورة ا>قرة) ) ) )     ³¡-³¡-³¡-³¡-    ((((آيةآيةآيةآية

Vُْؤِمنُو{{{{: قول اهللا جل وØَْو øِ اِع إَِذا َدَ?ِن فَلْيَْستَِجيبُوا �åِجيُب َدْعَوةَ ا
ُ
لََك ِعبَاِدي َق�Ü فَإ�Æِ قَِريٌب أ

َ
اِع إَِذا َدَ?ِن فَلْيَْستَِجيبُوا øِ َوØُْْؤِمنُوَو«َِذا َسأ �åِجيُب َدْعَوةَ ا

ُ
لََك ِعبَاِدي َق�Ü فَإ�Æِ قَِريٌب أ

َ
اِع إَِذا َدَ?ِن فَلْيَْستَِجيبُوا øِ َوØُْْؤِمنُوَو«َِذا َسأ �åِجيُب َدْعَوةَ ا

ُ
لََك ِعبَاِدي َق�Ü فَإ�Æِ قَِريٌب أ

َ
اِع إَِذا َدَ?ِن فَلْيَْستَِجيبُوا øِ َوØُْْؤِمنُوَو«َِذا َسأ �åِجيُب َدْعَوةَ ا

ُ
لََك ِعبَاِدي َق�Ü فَإ�Æِ قَِريٌب أ

َ
ا ا ا ا 			ِ	 لََعل�ُهم ِ لََعل�ُهم ِ لََعل�ُهم ِ لََعل�ُهم َو«َِذا َسأ

 }}}}يَرُْشُدونَ يَرُْشُدونَ يَرُْشُدونَ يَرُْشُدونَ 
     ::::سبب نزول اآليةسبب نزول اآليةسبب نزول اآليةسبب نزول اآلية    ◄

يا  :ت بن أ	 حكيم ابن معاوية بن حيدة القش1ي عن أبيه عن جده أن أعرابيا قاللجرير عن الص نبواروى ابن ا	 حاتم 
لََك { { { { : أم بعيٌد فنناديه؟ فسكت ا\ð ص´ اهللا عليه وسلم ح� نزل قوT تعا� رسول اهللا أقريٌب ربنا فنناجيه؟

َ
لََك َو«َِذا َسأ
َ
لََك َو«َِذا َسأ
َ
لََك َو«َِذا َسأ
َ
َو«َِذا َسأ

 �Üِعبَاِدي َق �Üِعبَاِدي َق �Üِعبَاِدي َق �Üاآلية }}}}ِعبَاِدي َق. 
ْستَِجْب لَُكمْ {{{{وعن عطاء أنه بلغه �ا نزلت 

َ
ْستَِجْب لَُكمْ ِ أ
َ
ْستَِجْب لَُكمْ ِ أ
َ
ْستَِجْب لَُكمْ ِ أ
َ
لََك {{{{ فßلت ،قال ا\اس لو نعلم أي ساعة ندعو }}}}َوقاَل َرب¥ُكُم اْدُعوَوقاَل َرب¥ُكُم اْدُعوَوقاَل َرب¥ُكُم اْدُعوَوقاَل َرب¥ُكُم اْدُعوSِSSS أ

َ
لََك َو«َِذا َسأ
َ
لََك َو«َِذا َسأ
َ
لََك َو«َِذا َسأ
َ
َو«َِذا َسأ

اِع إَِذا َدَ?نِ  �åِجيُب َدْعَوةَ ا
ُ
اِع إَِذا َدَ?نِ ِعبَاِدي َق�Ü فَإ�Æِ قَِريٌب أ �åِجيُب َدْعَوةَ ا
ُ
اِع إَِذا َدَ?نِ ِعبَاِدي َق�Ü فَإ�Æِ قَِريٌب أ �åِجيُب َدْعَوةَ ا
ُ
اِع إَِذا َدَ?نِ ِعبَاِدي َق�Ü فَإ�Æِ قَِريٌب أ �åِجيُب َدْعَوةَ ا
ُ
 .}}}}ِعبَاِدي َق�Ü فَإ�Æِ قَِريٌب أ
 ،سول اهللا ص´ اهللا عليه وسلم s غزوةكّنا مع ر :ما رواه اإلمام أÑد عن أ	 مو� األشعري قال ����ا يف� اآلية من السنةا يف� اآلية من السنةا يف� اآلية من السنةا يف� اآلية من السنة

ربعوا V ربعوا V ربعوا V ربعوا V اااايا أيها ا\اس يا أيها ا\اس يا أيها ا\اس يا أيها ا\اس ((((    :فدJ مّنا فقال: قال ،فجعلنا ال نصعد وال نعلو ºفاً وال نهبط وادياً إال رفعنا أصواتنا با�كب1
نق نق نق نق إن اuي تدعون أقرب إ� أحدكم من عإن اuي تدعون أقرب إ� أحدكم من عإن اuي تدعون أقرب إ� أحدكم من عإن اuي تدعون أقرب إ� أحدكم من ع    ،،،،إنما تدعون سميعاً بص1اً إنما تدعون سميعاً بص1اً إنما تدعون سميعاً بص1اً إنما تدعون سميعاً بص1اً     ،،،،فإنكم ال تدعون أصما وال فإنكم ال تدعون أصما وال فإنكم ال تدعون أصما وال فإنكم ال تدعون أصما وال ''''ئبائبائبائبا    ،،،،أنفسكمأنفسكمأنفسكمأنفسكم

 .أخرجاه s الصحيحz) ال حول وال قوة إال باهللاال حول وال قوة إال باهللاال حول وال قوة إال باهللاال حول وال قوة إال باهللا    ،،،،أعلمك *مًة من كنوز اùنةأعلمك *مًة من كنوز اùنةأعلمك *مًة من كنوز اùنةأعلمك *مًة من كنوز اùنة    اهللا بن قيس أالاهللا بن قيس أالاهللا بن قيس أالاهللا بن قيس أال    يا عبديا عبديا عبديا عبد    ،،،،راحلتهراحلتهراحلتهراحلته
أنا عند ظن عبدي أنا عند ظن عبدي أنا عند ظن عبدي أنا عند ظن عبدي 				 وأنا معه إذا  وأنا معه إذا  وأنا معه إذا  وأنا معه إذا : (يقول اهللا تعا� :وروى اإلمام أÑد عن أنس رë اهللا عنه أن ا\ð ص´ اهللا وسلم قال

Æ?دÆ?دÆ?دÆ?د(. 
بل روى اإلمام أÑد عن  ،اå?ء وأن اهللا جل وV ال nيب د?ء داٍع وال يشغله �ٍء عنه الfغيب s: وا�راد من هذاوا�راد من هذاوا�راد من هذاوا�راد من هذا

إّن اهللا ليستإّن اهللا ليستإّن اهللا ليستإّن اهللا ليست3333 أن يبسط العبد إØه يديه يسأT فيهما خ1اً  أن يبسط العبد إØه يديه يسأT فيهما خ1اً  أن يبسط العبد إØه يديه يسأT فيهما خ1اً  أن يبسط العبد إØه يديه يسأT فيهما خ1اً ( :سلمان رë اهللا عنه أن ا\ð ص´ اهللا عليه وسلم قال
zف1دهما خائبتzف1دهما خائبتzف1دهما خائبتzف1دهما خائبت(.  

ا\ð ص´ اهللا عليه وسلم s حديث ابن سعيد أن ا\ð ص´ اهللا عليه وسلم فقد ثبت عن  ،واإلنسان V خ1 إذا د? ربه
إما أن إما أن إما أن إما أن : : : : قطيعة رحم إال أعطاه اهللا بها إحدى ثالثقطيعة رحم إال أعطاه اهللا بها إحدى ثالثقطيعة رحم إال أعطاه اهللا بها إحدى ثالثقطيعة رحم إال أعطاه اهللا بها إحدى ثالث    ليس فيها إثم والليس فيها إثم والليس فيها إثم والليس فيها إثم وال    ةةةةما من مسلم يدعو اهللا عز وجل بدعوما من مسلم يدعو اهللا عز وجل بدعوما من مسلم يدعو اهللا عز وجل بدعوما من مسلم يدعو اهللا عز وجل بدعو((((: أنه قال

 ).).).).اهللا أكbاهللا أكbاهللا أكbاهللا أكb: : : : الوا إذن نكb قالالوا إذن نكb قالالوا إذن نكb قالالوا إذن نكb قالقققق    ،،،،يعجل T دعوته، و«ما أن يدخرها s T األخرى، و«ما أن ي½ف عنه من السوء مثلهايعجل T دعوته، و«ما أن يدخرها s T األخرى، و«ما أن ي½ف عنه من السوء مثلهايعجل T دعوته، و«ما أن يدخرها s T األخرى، و«ما أن ي½ف عنه من السوء مثلهايعجل T دعوته، و«ما أن يدخرها s T األخرى، و«ما أن ي½ف عنه من السوء مثلها
قيل يا قيل يا قيل يا قيل يا     ،،،،ال يزال يستجاب للعبد ما لم يدُع بإثٍم أو قطيعة رحم ما لم يستعجلال يزال يستجاب للعبد ما لم يدُع بإثٍم أو قطيعة رحم ما لم يستعجلال يزال يستجاب للعبد ما لم يدُع بإثٍم أو قطيعة رحم ما لم يستعجلال يزال يستجاب للعبد ما لم يدُع بإثٍم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل(: عن أ	 هريرة أن ا\ð ص´ اهللا عليه وسلم

 .)فيستح� عند ذلك ويfك اå?ءفيستح� عند ذلك ويfك اå?ءفيستح� عند ذلك ويfك اå?ءفيستح� عند ذلك ويfك اå?ء    ،،،،قد دعوت وقد دعوت فلم أَر يستجاب øقد دعوت وقد دعوت فلم أَر يستجاب øقد دعوت وقد دعوت فلم أَر يستجاب øقد دعوت وقد دعوت فلم أَر يستجاب ø: : : : يقوليقوليقوليقول: : : : رسول اهللا وما االستعجالرسول اهللا وما االستعجالرسول اهللا وما االستعجالرسول اهللا وما االستعجال؟؟؟؟ قال قال قال قال
 .جل وV ،عّ÷ s دنّوه ،فهو قريب s علوه ،وهذا ال يناs علّوه سبحانه ،أي �ن د?Æ }}}}فَإ�Æِ قَِريٌب فَإ�Æِ قَِريٌب فَإ�Æِ قَِريٌب فَإ�Æِ قَِريٌب {{{{: ارك وتعا�قوT تب

Tقو :}}}} øِ فَلْيَْستَِجيبُوا øِ فَلْيَْستَِجيبُوا øِ فَلْيَْستَِجيبُوا øِ ء ،ا�راد بالطاعة }}}}فَلْيَْستَِجيبُوا?åء من طاعة اهللا سبحانه وتعا� ،وقيل با?åوال شك أن ا. 
Tلََعل�ُهمِ لََعل�ُهمِ لََعل�ُهمِ لََعل�ُهم{{{{: قو 	ِ			ُْؤِمنُوا Øُْْؤِمنُوا َوØُْْؤِمنُوا َوØُْْؤِمنُوا َوØْأي لعلهم يهتدون }}}}يَرُْشُدونَ يَرُْشُدونَ يَرُْشُدونَ يَرُْشُدونَ     َو. 

للfغيب s اå?ء وللfغيب s اå?ء وللfغيب s اå?ء وللfغيب s اå?ء و����اصة اصة اصة اصة  إن اهللا جل وعال ذكر هذه اآلية بz آيات الصيام وأحÇم الصيامإن اهللا جل وعال ذكر هذه اآلية بz آيات الصيام وأحÇم الصيامإن اهللا جل وعال ذكر هذه اآلية بz آيات الصيام وأحÇم الصيامإن اهللا جل وعال ذكر هذه اآلية بz آيات الصيام وأحÇم الصيام    ::::وهنا قال بعض ا�ف�ينوهنا قال بعض ا�ف�ينوهنا قال بعض ا�ف�ينوهنا قال بعض ا�ف�ين
وقال عليه     ))))ومنهم الصائم حومنهم الصائم حومنهم الصائم حومنهم الصائم ح���� يفطر يفطر يفطر يفطر    ،،،،ثالثة ال ترد دعوتهمثالثة ال ترد دعوتهمثالثة ال ترد دعوتهمثالثة ال ترد دعوتهم: (فإنه قد ثبت عن ا\ð ص´ اهللا عليه وسلم أنه قال ،للصائمللصائمللصائمللصائم
 وخاصة عند الفطر، ،فثلك ينبü للمسلم s صيامه أن يكb من اå?ء) ) ) ) تردتردتردترد    ماماماماللصائم عند فطره دعوةُ للصائم عند فطره دعوةُ للصائم عند فطره دعوةُ للصائم عند فطره دعوةُ (ة والسالم الصال

اñ إÆ لك صمت وV رزقك أفطرت ذهب الظمأ وابتلّت العروق اñ إÆ لك صمت وV رزقك أفطرت ذهب الظمأ وابتلّت العروق اñ إÆ لك صمت وV رزقك أفطرت ذهب الظمأ وابتلّت العروق اñ إÆ لك صمت وV رزقك أفطرت ذهب الظمأ وابتلّت العروق ((((الرسول ص´ اهللا عليه وسلم ¨ن يقول عند فطره و
 .)اهللاهللاهللاهللا    وثبت األجر إن شاءوثبت األجر إن شاءوثبت األجر إن شاءوثبت األجر إن شاء
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 .وقت الصيام و�اصة عند الفطر ،و�اصة مثل هذه األوقات ،ن اå?ء X s زمان و� مÇنÚرص اإلنسان أن يكb م

 )))).Q.Q.Q.Q((((    ا¶لقةا¶لقةا¶لقةا¶لقة
    ....من سورة ا>قرةمن سورة ا>قرةمن سورة ا>قرةمن سورة ا>قرة) ) ) )     ²¡-²¡-²¡-²¡-    ((((تفس1 اآليةتفس1 اآليةتفس1 اآليةتفس1 اآلية: : : : موضوع ا¶لقةموضوع ا¶لقةموضوع ا¶لقةموضوع ا¶لقة

ْغتُمْ {{{{    يقول اهللا تعا�
َ
فَُث إَِ� نَِسائُِكْم ُهن� ِ>َاٌس ل�ُكْم َوأ يَاِم الر� ِحل� لَُكْم Øَْلََة الص�

ُ
ْغتُمْ أ

َ
فَُث إَِ� نَِسائُِكْم ُهن� ِ>َاٌس ل�ُكْم َوأ يَاِم الر� ِحل� لَُكْم Øَْلََة الص�

ُ
ْغتُمْ أ

َ
فَُث إَِ� نَِسائُِكْم ُهن� ِ>َاٌس ل�ُكْم َوأ يَاِم الر� ِحل� لَُكْم Øَْلََة الص�

ُ
ْغتُمْ أ

َ
فَُث إَِ� نَِسائُِكْم ُهن� ِ>َاٌس ل�ُكْم َوأ يَاِم الر� ِحل� لَُكْم Øَْلََة الص�

ُ
ْتَانُوَن     أ ْتَانُوَن َ ْتَانُوَن َ ن�ُكْم ُكنتُْم AَAAAْتَانُوَن َ

َ
�ُهن� َعِلَم اهللا�ُ ك ن�ُكْم ُكنتُْم ِ>َاٌس ل
َ
�ُهن� َعِلَم اهللا�ُ ك ن�ُكْم ُكنتُْم ِ>َاٌس ل
َ
�ُهن� َعِلَم اهللا�ُ ك ن�ُكْم ُكنتُْم ِ>َاٌس ل
َ
�ُهن� َعِلَم اهللا�ُ ك ِ>َاٌس ل

بُ  َºُْوا َوا بُ ُ َºُْوا َوا بُ ُ َºُْوا َوا بُ ُ َºْوُهن� َواْنتَُغوا َما َكتََب اهللا�ُ لَُكْم َو���ُ�ُوا َوا ُºِْغُفَسُكْم َفتَاَب َعلَيُْكْم َوَقَفا َعنُكْم فَاآلَن بَا
َ
وُهن� َواْنتَُغوا َما َكتََب اهللا�ُ لَُكْم َوأ ُºِْغُفَسُكْم َفتَاَب َعلَيُْكْم َوَقَفا َعنُكْم فَاآلَن بَا
َ
وُهن� َواْنتَُغوا َما َكتََب اهللا�ُ لَُكْم َوأ ُºِْغُفَسُكْم َفتَاَب َعلَيُْكْم َوَقَفا َعنُكْم فَاآلَن بَا
َ
وُهن� َواْنتَُغوا َما َكتََب اهللا�ُ لَُكْم َوأ ُºِْغُفَسُكْم َفتَاَب َعلَيُْكْم َوَقَفا َعنُكْم فَاآلَن بَا
َ
َ لَُكُم اmَيُْط أ �zََيُْط � يَتَبmلَُكُم ا َ �zََيُْط � يَتَبmلَُكُم ا َ �zََيُْط � يَتَبmلَُكُم ا َ �zَوا َحوا َحوا َحوا َح����� يَتَب

 
َ
ْنيَُض ِمَن اmَيِْط األ

َ
 األ

َ
ْنيَُض ِمَن اmَيِْط األ

َ
 األ

َ
ْنيَُض ِمَن اmَيِْط األ

َ
 األ

َ
ْنيَُض ِمَن اmَيِْط األ

َ
يَاَم إَِ� األ وا الص� تِم¥

َ
يَاَم إَِ� ُم� أ وا الص� تِم¥
َ
يَاَم إَِ� ُم� أ وا الص� تِم¥
َ
يَاَم إَِ� ُم� أ وا الص� تِم¥
َ
ْغتُْم َ?ِكُفوَن sِ الَمَساِجِد تِلَْك ُحُدوُد اهللا�ِ     ْسوَِد ِمَن الَفْجِر ْسوَِد ِمَن الَفْجِر ْسوَِد ِمَن الَفْجِر ْسوَِد ِمَن الَفْجِر ععععُم� أ

َ
وُهن� َوأ ُºِالَمَساِجِد تِلَْك ُحُدوُد اهللا�ِ الل�يِْل َوَال ُيبَا sِ ْغتُْم َ?ِكُفوَن
َ
وُهن� َوأ ُºِالَمَساِجِد تِلَْك ُحُدوُد اهللا�ِ الل�يِْل َوَال ُيبَا sِ ْغتُْم َ?ِكُفوَن
َ
وُهن� َوأ ُºِالَمَساِجِد تِلَْك ُحُدوُد اهللا�ِ الل�يِْل َوَال ُيبَا sِ ْغتُْم َ?ِكُفوَن
َ
وُهن� َوأ ُºِالل�يِْل َوَال ُيبَا

ُ اهللا�ُ آيَاتِِه لِلن�اِس لََعل�ُهْم َفت�ُقونَ  �zَاهللا�ُ آيَاتِِه لِلن�اِس لََعل�ُهْم َفت�ُقونَ فََال َيْقَربُوَها َكَذلَِك يُب ُ �zَاهللا�ُ آيَاتِِه لِلن�اِس لََعل�ُهْم َفت�ُقونَ فََال َيْقَربُوَها َكَذلَِك يُب ُ �zَاهللا�ُ آيَاتِِه لِلن�اِس لََعل�ُهْم َفت�ُقونَ فََال َيْقَربُوَها َكَذلَِك يُب ُ �zَفََال َيْقَربُوَها َكَذلَِك يُب{{{{ 
 : ء s ذلك عدة رواياتء s ذلك عدة رواياتء s ذلك عدة رواياتء s ذلك عدة رواياتسبب نزول اآلية جاسبب نزول اآلية جاسبب نزول اآلية جاسبب نزول اآلية جا    ◄

¨ن أصحاب ا\ð ص´ اهللا عليه وسلم إذا ¨ن الرجل صائما فنام قبل أن يفطر لم يأكل  ": منها ما رواه الÈاء بن ?زب قال
ýن يومه و¨ن صائما،  قيس بن �مة األنصاريقيس بن �مة األنصاريقيس بن �مة األنصاريقيس بن �مة األنصارين «و ،إذا نام ولم يأكل شيئاً يستمر إ� الغد ،أي يستمر V الصيام ،إ� مثله

ال، ولكن أنطلق فأطلب لك فغلبته عينه   : قالت  ؟ هل عندك طعام  : يعمل s أرضه، فلما ح¾ اإلفطار أ8 امرأته فقال ذلك
فلما انتصف ا\هار غá عليه، فذكر ذلك للنð ص´ اهللا عليه   ؟ خيبة لك أنمت  : فنام، فلما جاءت امرأته رأته نائما قالت

    ."بها فرحاً شديداً ففرحوا  ،وسلم، فßلت هذه اآلية
ثّم  ،ن ا�سلمون s شهر رمضان إذا صلوا العشاء حرم عليهم النساء والطعام إ� مثلها من القابلة¨ ":قال وعن ابن عباسوعن ابن عباسوعن ابن عباسوعن ابن عباس

فشكوا ذلك إ�  ،عمر بن اmطابمنهم  ،إن أناساً من ا�سلمz أصابوا من النساء والطعام s شهر رمضان بعد العشاء
 ."ه وسلم فßلت اآليةالرسول ص´ اهللا علي

إذا صلوا العشاء اآلخرة حرم عليهم الطعام  ،¨ن ا�سلمون قبل أن تßل هذه اآلية": وعن أ	 هريرة رë اهللا عنه قال
وال(اب والنساء ح� يفطروا، و«ن عمر بن اmطاب أصاب أهله بعد صالة العشاء، وأن �مة بن قيس غلبته عيناه بعد 

يشبع من الطعام، ولم يستيقظ ح� ص´ رسول اهللا ص´ اهللا عليه وسلم العشاء، فقام فأكل وºب، لم وصالة ا�غرب فنام 
 ."فßلت هذه اآلية ،فلما أصبح أ8 رسول اهللا ص´ اهللا عليه وسلم فأخÈه بذلك

فَُث إَِ� نَِسائُِكمْ {{{{: يقول اهللا تعا� يَاِم الر� ِحل� لَُكْم Øَْلََة الص�
ُ
فَُث إَِ� نَِسائُِكمْ أ يَاِم الر� ِحل� لَُكْم Øَْلََة الص�
ُ
فَُث إَِ� نَِسائُِكمْ أ يَاِم الر� ِحل� لَُكْم Øَْلََة الص�
ُ
فَُث إَِ� نَِسائُِكمْ أ يَاِم الر� ِحل� لَُكْم Øَْلََة الص�
ُ
Øلة الصيام رخصًة من اهللا ورفعاً �ا ¨ن  أحّل لكم :أي }}}}أ

فإنه ¨ن إذا أفطر أحدهم إنما Úل T األكل وال(ب واùماع إ� صالة العشاء أو ينام قبل  ،عليه األمر s ابتداء اإلسالم
 .ذلك، فم� نام أو ص´ العشاء حرم عليه الطعام وال(اب واùماع إ� الليلة القادمة

X ما X ما X ما X ما : : : : قال الزجاج واألزهريقال الزجاج واألزهريقال الزجاج واألزهريقال الزجاج واألزهري، ألن اهللا سبحانه وتعا� كريٌم يكÜ ابن عباس وعطاء و�اهد وغ1همابن عباس وعطاء و�اهد وغ1همابن عباس وعطاء و�اهد وغ1همابن عباس وعطاء و�اهد وغ1هم قاT ،،،،اùماعاùماعاùماعاùماع: الرفثالرفثالرفثالرفث
 .يريده الرجل من امرأتهيريده الرجل من امرأتهيريده الرجل من امرأتهيريده الرجل من امرأته

�ُهن� {{{{: قوT تبارك وتعا� ْغتُْم ِ>َاٌس ل
َ
�ُهن� ُهن� ِ>َاٌس ل�ُكْم َوأ ْغتُْم ِ>َاٌس ل
َ
�ُهن� ُهن� ِ>َاٌس ل�ُكْم َوأ ْغتُْم ِ>َاٌس ل
َ
�ُهن� ُهن� ِ>َاٌس ل�ُكْم َوأ ْغتُْم ِ>َاٌس ل
َ
هّن سكن هّن سكن هّن سكن هّن سكن : قال ابن عباسقال ابن عباسقال ابن عباسقال ابن عباس، هذا من بديع األسلوب وïال الÐم }}}}ُهن� ِ>َاٌس ل�ُكْم َوأ

 .ممممهّن ¶اٌف لكم وأنتم ¶اف úهّن ¶اٌف لكم وأنتم ¶اف úهّن ¶اٌف لكم وأنتم ¶اف úهّن ¶اٌف لكم وأنتم ¶اف ú: وقال الربيع ابن أنسوقال الربيع ابن أنسوقال الربيع ابن أنسوقال الربيع ابن أنس، úنúنúنúنلكم وأنتم سكن لكم وأنتم سكن لكم وأنتم سكن لكم وأنتم سكن 
ا�جامعة Ø sل رمضان ôال ا�جامعة Ø sل رمضان ôال ا�جامعة Ø sل رمضان ôال ا�جامعة Ø sل رمضان ôال s s s s فناسب أن يرخص úم فناسب أن يرخص úم فناسب أن يرخص úم فناسب أن يرخص úم     ،،،،أن الرجل وا�رأة X منهما nالط اآلخر ويماّسه ويضاجعهأن الرجل وا�رأة X منهما nالط اآلخر ويماّسه ويضاجعهأن الرجل وا�رأة X منهما nالط اآلخر ويماّسه ويضاجعهأن الرجل وا�رأة X منهما nالط اآلخر ويماّسه ويضاجعه: ههههللللوحاصوحاصوحاصوحاص

ا�قارب و صاقمدى اال� Î هذا بيانو ،،،،عليهعليهعليهعليه يشتمل عليها ويشتمل عليها ويشتمل عليها ويشتمل عليها وتتتتشتملشتملشتملشتمل    مع امرأتهمع امرأتهمع امرأتهمع امرأته    كأن الرجلكأن الرجلكأن الرجلكأن الرجل    وÚرجوا،وÚرجوا،وÚرجوا،وÚرجوا،    يشق ذلك عليهميشق ذلك عليهميشق ذلك عليهميشق ذلك عليهم
 .ا\فÒ وا>دÆ واالجتما
 بz الرجل وامرأته

ْغُفَسُكمْ {{{{: قوT تبارك وتعا�
َ
ْتَانُوَن أ ْغُفَسُكمْ َ
َ
ْتَانُوَن أ ْغُفَسُكمْ َ
َ
ْتَانُوَن أ ْغُفَسُكمْ َ
َ
ن�ُكْم ُكنتُْم AَAAAْتَانُوَن أ

َ
ن�ُكْم ُكنتُْم َعِلَم اهللا�ُ ك
َ
ن�ُكْم ُكنتُْم َعِلَم اهللا�ُ ك
َ
ن�ُكْم ُكنتُْم َعِلَم اهللا�ُ ك
َ
    ،،،،أي يستأمر بعضكم بعضاً s مواقعة ا�حظور من اùماعأي يستأمر بعضكم بعضاً s مواقعة ا�حظور من اùماعأي يستأمر بعضكم بعضاً s مواقعة ا�حظور من اùماعأي يستأمر بعضكم بعضاً s مواقعة ا�حظور من اùماع }}}}َعِلَم اهللا�ُ ك



            ))))))))  أولأولأولأولأولأولأولأولمستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى ( ( ( ( ( ( ( (                                                                                                                                         ))))))))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((((((((                                                                                                                                                              مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1                            
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ْغُفسَ     {{{{كقوT تعا�  ،،،،ممممووووواألكل بعد ا\وم Ø sاِل الصواألكل بعد ا\وم Ø sاِل الصواألكل بعد ا\وم Ø sاِل الصواألكل بعد ا\وم Ø sاِل الص
َ
ْغُفسَ َيْقتُلُوَن أ
َ
ْغُفسَ َيْقتُلُوَن أ
َ
ْغُفسَ َيْقتُلُوَن أ
َ
وÚتمل أن يريد به X واحد وÚتمل أن يريد به X واحد وÚتمل أن يريد به X واحد وÚتمل أن يريد به X واحد  ،يقتل بعضكم بعضا :أي}  ُكمْ ُكمْ ُكمْ ُكمْ َيْقتُلُوَن أ

X واحد nّون X واحد nّون X واحد nّون X واحد nّون  ،وسماه خائناً \فسه من حيث ¨ن Gره ?ئداً عليه، أي إّما أن Aتانون أنفسهم ،فسه بأنه nونهافسه بأنه nونهافسه بأنه nونهافسه بأنه nونهابنبنبنبنمنهم منهم منهم منهم 
Æا�اÆا�اÆا�اÆمنهم يريد أن يعمل ولكن �نوع منه ،،،،ا�ا X،  ّون نفسه يتحدث مع نفسهأأأأأو أو أو أوn ّون نفسه يتحدث مع نفسهن شخصn ّون نفسه يتحدث مع نفسهن شخصn ّون نفسه يتحدث مع نفسهن شخصn سألة خيانة ألنه وسميت ا ،ن شخص�

 .ولكن وهللا ا¶مد جاءت فيه الرخصةيعود بال¾ر V نفسه، 
     ::::Úتمل معنيÚzتمل معنيÚzتمل معنيÚzتمل معنيz }}}}َفتَاَب َعلَيُْكمْ َفتَاَب َعلَيُْكمْ َفتَاَب َعلَيُْكمْ َفتَاَب َعلَيُْكمْ {{{{: قوT تبارك وتعا�

 .ا�خفيف عنهم بالرخصة واإلباحةا�خفيف عنهم بالرخصة واإلباحةا�خفيف عنهم بالرخصة واإلباحةا�خفيف عنهم بالرخصة واإلباحة////        QQQQ  ....قبول ا�وبة من خيانتهم ألنفسهمقبول ا�وبة من خيانتهم ألنفسهمقبول ا�وبة من خيانتهم ألنفسهمقبول ا�وبة من خيانتهم ألنفسهم    ////        ----
ن ل�ن Ôُُْصوهُ َفتَاَب َعلَيْكُ {{{{قوT تعا� ف

َ
ن ل�ن Ôُُْصوهُ َفتَاَب َعلَيْكُ َعِلَم أ
َ
ن ل�ن Ôُُْصوهُ َفتَاَب َعلَيْكُ َعِلَم أ
َ
ن ل�ن Ôُُْصوهُ َفتَاَب َعلَيْكُ َعِلَم أ
َ
ْد فَِصيَاُم َشْهَريِْن :{{{{    وقوT عقيب القتل اmطأ، أي خفف عنكم }}}}مْ مْ مْ مْ َعِلَم أ ِÝَ ْد فَِصيَاُم َشْهَريِْن َفَمن ل�ْم ِÝَ ْد فَِصيَاُم َشْهَريِْن َفَمن ل�ْم ِÝَ ْد فَِصيَاُم َشْهَريِْن َفَمن ل�ْم ِÝَ َفَمن ل�ْم

َن اهللا�ِ  َن اهللا�ِ ُمتَتَابَِعzِْ تَْوبًَة م� َن اهللا�ِ ُمتَتَابَِعzِْ تَْوبًَة م� َن اهللا�ِ ُمتَتَابَِعzِْ تَْوبًَة م� ةِ     {{{{ تعا� وقوT}}}}ُمتَتَابَِعzِْ تَْوبًَة م� يَن اي�بَُعوهُ sِ َساَعِة الُْعْ�َ ِ
�uنَْصاِر ا

َ
ةِ لََقْد تَاَب اهللا�ُ Vََ ا\��ðِ َوالُْمَهاِجِريَن َواْأل يَن اي�بَُعوهُ sِ َساَعِة الُْعْ�َ ِ

�uنَْصاِر ا
َ
ةِ لََقْد تَاَب اهللا�ُ Vََ ا\��ðِ َوالُْمَهاِجِريَن َواْأل يَن اي�بَُعوهُ sِ َساَعِة الُْعْ�َ ِ

�uنَْصاِر ا
َ
ةِ لََقْد تَاَب اهللا�ُ Vََ ا\��ðِ َوالُْمَهاِجِريَن َواْأل يَن اي�بَُعوهُ sِ َساَعِة الُْعْ�َ ِ

�uنَْصاِر ا
َ
لم و }}}}    لََقْد تَاَب اهللا�ُ Vََ ا\��ðِ َوالُْمَهاِجِريَن َواْأل

 .\ð ص´ اهللا عليه وسلم ما يوجب ا�وبة منهمن ايكن 
    ....Úتمل العفو من اuنب، وÚتمل ا�وسعة والتسهيلÚتمل العفو من اuنب، وÚتمل ا�وسعة والتسهيلÚتمل العفو من اuنب، وÚتمل ا�وسعة والتسهيلÚتمل العفو من اuنب، وÚتمل ا�وسعة والتسهيل }}}}َفتَاَب َعلَيُْكْم َوَقَفا َعنُكمْ َفتَاَب َعلَيُْكْم َوَقَفا َعنُكمْ َفتَاَب َعلَيُْكْم َوَقَفا َعنُكمْ َفتَاَب َعلَيُْكْم َوَقَفا َعنُكمْ {{{{: قوT تبارك وتعا�
وُهن� {{{{ :قوT تبارك وتعا� ُºِوُهن� فَاآلَن بَا ُºِوُهن� فَاآلَن بَا ُºِوُهن� فَاآلَن بَا ُºِماع }}}}فَاآلَن بَاùماعكناية عن اùماعكناية عن اùماعكناية عن اùالصق وس� الوق أي قد أحّل لكم ما حرم عليكم، ،كناية عن ا�ًة ºاع مبا

ألنه لو ¨ن السبب جوع  ،ال جوع قيسال جوع قيسال جوع قيسال جوع قيس    رë اهللا عنه،رë اهللا عنه،رë اهللا عنه،رë اهللا عنه،    ïاع عمرïاع عمرïاع عمرïاع عمر ::::هذا يدل أن سبب اآليةهذا يدل أن سبب اآليةهذا يدل أن سبب اآليةهذا يدل أن سبب اآلية: ابن العرÞابن العرÞابن العرÞابن العرÞ قالقالقالقال    الب(تz فيه،
) و�وا وأºبوا(فا�باºة s شأن عمر، وقوT  ،ألنه ا�هم اuي نزلت اآلية من أجله با�باºة ابتدأف ،فاآلن *وافاآلن *وافاآلن *وافاآلن *وا :قيس لقال

 .والعÈة بعموم اللفظ ال �صوص السبب ،قيس، فاآلية ?مة هذا s شأن
  :ا�راد بهذا به عدة أقوالا�راد بهذا به عدة أقوالا�راد بهذا به عدة أقوالا�راد بهذا به عدة أقوال }}}}َواْنتَُغوا َما َكتََب اهللا�ُ لَُكمْ َواْنتَُغوا َما َكتََب اهللا�ُ لَُكمْ َواْنتَُغوا َما َكتََب اهللا�ُ لَُكمْ َواْنتَُغوا َما َكتََب اهللا�ُ لَُكمْ {{{{: قوT تبارك وتعا�

 ....الوåالوåالوåالوå: أبو هريرة وأبن عباس وأنس وغ1همأبو هريرة وأبن عباس وأنس وغ1همأبو هريرة وأبن عباس وأنس وغ1همأبو هريرة وأبن عباس وأنس وغ1هم: القول األولالقول األولالقول األولالقول األول •
• Æالقول ا�اÆالقول ا�اÆالقول ا�اÆن بن زيد بن أسلم ::::القول ا�اÑن بن زيد بن أسلمقال عبد الرÑن بن زيد بن أسلمقال عبد الرÑن بن زيد بن أسلمقال عبد الرÑماع: قال عبد الرùماعاùماعاùماعاùا.... 
 ....طلب Øلة القدرطلب Øلة القدرطلب Øلة القدرطلب Øلة القدر: قال ابن عباسقال ابن عباسقال ابن عباسقال ابن عباس: الثالثالثالثالقول ا�القول ا�القول ا�القول ا� •
 ....ابتغوا الرخصة ال© كتب اهللا لكمابتغوا الرخصة ال© كتب اهللا لكمابتغوا الرخصة ال© كتب اهللا لكمابتغوا الرخصة ال© كتب اهللا لكم: قال قتادةقال قتادةقال قتادةقال قتادة ::::القول الرابعالقول الرابعالقول الرابعالقول الرابع •

 1mمن ا T ما كتبه اهللا üه اهللا تعا� اختار أن اآلية أعم من هذا *ه اإلنسان يبتÑي رÈ1 ا¶افظ إمام ا�ف�ين الطmمن ا T ما كتبه اهللا üه اهللا تعا� اختار أن اآلية أعم من هذا *ه اإلنسان يبتÑي رÈ1 ا¶افظ إمام ا�ف�ين الطmمن ا T ما كتبه اهللا üه اهللا تعا� اختار أن اآلية أعم من هذا *ه اإلنسان يبتÑي رÈ1 ا¶افظ إمام ا�ف�ين الطmمن ا T ما كتبه اهللا üه اهللا تعا� اختار أن اآلية أعم من هذا *ه اإلنسان يبتÑي رÈا¶افظ إمام ا�ف�ين الط
 .والصالح s اåنيا واآلخرةوالصالح s اåنيا واآلخرةوالصالح s اåنيا واآلخرةوالصالح s اåنيا واآلخرة

ُ {{{{: قوT تبارك وتعا� ُ ُ  ُُ بُواوَوَوََو���ُ�ُ ُ َºْبُواوا َوا َºْبُواوا َوا َºْبُواوا َوا َºْيقول العلماء جواب \ازلة قيس }}}}وا َوا. 
ْسوَِد ِمَن الَفْجِر ععععُم� ُم� ُم� ُم� {{{{قوT تبارك وتعا� 

َ
ْنيَُض ِمَن اmَيِْط األ

َ
َ لَُكُم اmَيُْط األ �zَْسوَِد ِمَن الَفْجِر � يَتَب

َ
ْنيَُض ِمَن اmَيِْط األ

َ
َ لَُكُم اmَيُْط األ �zَْسوَِد ِمَن الَفْجِر � يَتَب

َ
ْنيَُض ِمَن اmَيِْط األ

َ
َ لَُكُم اmَيُْط األ �zَْسوَِد ِمَن الَفْجِر � يَتَب

َ
ْنيَُض ِمَن اmَيِْط األ

َ
َ لَُكُم اmَيُْط األ �zَبُوا َح����� يَتَب َºُْوا َوا بُوا َحُ َºُْوا َوا بُوا َحُ َºُْوا َوا بُوا َحُ َºْيَاَم إَِ� الل�يْلِ     وَوَوََو���ُ�ُوا َوا وا الص� تِم¥

َ
يَاَم إَِ� الل�يْلِ أ وا الص� تِم¥
َ
يَاَم إَِ� الل�يْلِ أ وا الص� تِم¥
َ
يَاَم إَِ� الل�يْلِ أ وا الص� تِم¥
َ
 }}}}أ

Èّ عن ذلك بقوT وقُ  ،إال أن يتبz ضياء الصبح من سواد الليل ،لليِل شاء الصائمأباح اهللا األكل وال(ب واùماع s أي ا
ْسوَدِ {{{{

َ
ْنيَُض ِمَن اmَيِْط األ

َ
ْسوَدِ اmَيُْط األ

َ
ْنيَُض ِمَن اmَيِْط األ

َ
ْسوَدِ اmَيُْط األ

َ
ْنيَُض ِمَن اmَيِْط األ

َ
ْسوَدِ اmَيُْط األ

َ
ْنيَُض ِمَن اmَيِْط األ

َ
 .}}}}ِمَن الَفْجرِ ِمَن الَفْجرِ ِمَن الَفْجرِ ِمَن الَفْجرِ {{{{ورفع اللبس بقوT  }}}}اmَيُْط األ

 {{{{ كما جاء ا¶ديث اuي رواه ا>خاري أنزلت
َ
َ لَُكُم اmَيُْط األ �zَيَتَب � 
َ
َ لَُكُم اmَيُْط األ �zَيَتَب � 
َ
َ لَُكُم اmَيُْط األ �zَيَتَب � 
َ
َ لَُكُم اmَيُْط األ �zَبُوا َح����� يَتَب َºُْوا َوا بُوا َحُ َºُْوا َوا بُوا َحُ َºُْوا َوا بُوا َحُ َºْْسوَدِ وَوَوََو���ُ�ُوا َوا

َ
ْسوَدِ ْنيَُض ِمَن اmَيِْط األ
َ
ْسوَدِ ْنيَُض ِمَن اmَيِْط األ
َ
ْسوَدِ ْنيَُض ِمَن اmَيِْط األ
َ
ولم يßل  }}}}ْنيَُض ِمَن اmَيِْط األ

والرجل األخرى اmيط األسود، فال  ،رجليه اmيط األبيضأحد فÇن رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم s  }}}}ِمَن الَفْجرِ ِمَن الَفْجرِ ِمَن الَفْجرِ ِمَن الَفْجرِ {{{{
هو  ا�قصودوا¶قيقة و ،يربط هذا وهذا وينظر ح� يبz ،ظنوا أن ا�سألة خيوط ?دية، يزال يأكل ح� يتبT z رؤيتهما

 . فعلموا أنما يعÜ الليل وا\هار }}}}ِمَن الَفْجرِ ِمَن الَفْجرِ ِمَن الَفْجرِ ِمَن الَفْجرِ {{{{فأنزل اهللا بعد ، ضياء الصبح الفجر
 : قال �ا نزلت هذه اآلية عدي بن حاتمعدي بن حاتمعدي بن حاتمعدي بن حاتموÎ هذا ا�قام يروي أصحاب الس� قصة 

ْنيَُض {{{{�ا أنزلت هذه اآلية " 
َ
َ لَُكُم اmَيُْط األ �zَْنيَُض � يَتَب
َ
َ لَُكُم اmَيُْط األ �zَْنيَُض � يَتَب
َ
َ لَُكُم اmَيُْط األ �zَْنيَُض � يَتَب
َ
َ لَُكُم اmَيُْط األ �zَبُوا َح����� يَتَب َºُْوا َوا بُوا َحُ َºُْوا َوا بُوا َحُ َºُْوا َوا بُوا َحُ َºْْسوَدِ وَوَوََو���ُ�ُوا َوا

َ
ْسوَدِ ِمَن اmَيِْط األ
َ
ْسوَدِ ِمَن اmَيِْط األ
َ
ْسوَدِ ِمَن اmَيِْط األ
َ
عمدت إ� عقالz أحدهما أسود  }}}}ِمَن اmَيِْط األ



            ))))))))  أولأولأولأولأولأولأولأولمستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى ( ( ( ( ( ( ( (                                                                                                                                         ))))))))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((((((((                                                                                                                                                              مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1                            

- ¡Q - 

 

فلما تبø z األبيض من األسود أمسكت، فلما أصبحت غدوت  ،واآلخر أبيض فجعلتهما Ôت وسادÛ، فجعلت أنظر إØهما
هار من سواد إن وسادك إذن لعريض، إنما ذاك بياض ا\  : V رسول اهللا ص´ اهللا عليه وسلم، فأخÈته باuي صنعت فقال

 .كما بzّ الرسول ص´ اهللا عليه وسلم    ،،،،بيابيابيابياضضضض ا\هار وسواد الليل ا\هار وسواد الليل ا\هار وسواد الليل ا\هار وسواد الليلوا�قصود هنا " الليل
ْسوَِد ِمَن الَفْجرِ {{{{ العلماء استنبطوا من قول اهللا تبارك وتعا�العلماء استنبطوا من قول اهللا تبارك وتعا�العلماء استنبطوا من قول اهللا تبارك وتعا�العلماء استنبطوا من قول اهللا تبارك وتعا�

َ
ْنيَُض ِمَن اmَيِْط األ

َ
َ لَُكُم اmَيُْط األ �zَْسوَِد ِمَن الَفْجرِ � يَتَب

َ
ْنيَُض ِمَن اmَيِْط األ

َ
َ لَُكُم اmَيُْط األ �zَْسوَِد ِمَن الَفْجرِ � يَتَب

َ
ْنيَُض ِمَن اmَيِْط األ

َ
َ لَُكُم اmَيُْط األ �zَْسوَِد ِمَن الَفْجرِ � يَتَب

َ
ْنيَُض ِمَن اmَيِْط األ

َ
َ لَُكُم اmَيُْط األ �zَبُوا َح����� يَتَب َºُْوا َوا بُوا َحُ َºُْوا َوا بُوا َحُ َºُْوا َوا بُوا َحُ َºْوَوَوََو���ُ�ُوا َوا{{{{ 

قال رسول : وÎ الصحيحz عن أنس رë اهللا عنه قال ،السحور ألنه من باب الرخصة واألخذ بها مطلوبالسحور ألنه من باب الرخصة واألخذ بها مطلوبالسحور ألنه من باب الرخصة واألخذ بها مطلوبالسحور ألنه من باب الرخصة واألخذ بها مطلوبV استحباب V استحباب V استحباب V استحباب 
قال : وÎ صحيح مسلم عن عمرو بن العاص رë اهللا عنه قال ،)تتتتسحرّوا فإن� s السحور بر~ةسحرّوا فإن� s السحور بر~ةسحرّوا فإن� s السحور بر~ةسحرّوا فإن� s السحور بر~ة: (اهللا ص´ اهللا عليه وسلم

وغ1 ذلك من األحاديث ال© ) م أهل الكتاب أكلة السحورم أهل الكتاب أكلة السحورم أهل الكتاب أكلة السحورم أهل الكتاب أكلة السحورفصل مابz صيامنا وصيافصل مابz صيامنا وصيافصل مابz صيامنا وصيافصل مابz صيامنا وصياإن إن إن إن : (رسول اهللا ص´ اهللا عليه وسلم
تزال تزال تزال تزال     الالالال( :قال الرسول ص´ اهللا عليه وسلم: �ا رواه اإلمام أÑد عن أ	 ذر قال ،،،،وأن األفضل أن يؤخروأن األفضل أن يؤخروأن األفضل أن يؤخروأن األفضل أن يؤخرر حَ تّدل V فضل الس� 

 .)أم© أم© أم© أم© ����1 ما عجلواّ اإلفطار وأخروا السحور1 ما عجلواّ اإلفطار وأخروا السحور1 ما عجلواّ اإلفطار وأخروا السحور1 ما عجلواّ اإلفطار وأخروا السحور
 :هناك مسأ�انهناك مسأ�انهناك مسأ�انهناك مسأ�ان

أن أن أن أن     ،،،،�ن أراد الصيام�ن أراد الصيام�ن أراد الصيام�ن أراد الصيام    ؛؛؛؛لم من جعله تبارك وتعا� الفجر لم من جعله تبارك وتعا� الفجر لم من جعله تبارك وتعا� الفجر لم من جعله تبارك وتعا� الفجر ''''يًة إلباحة اùماع وال(اب والطعاميًة إلباحة اùماع وال(اب والطعاميًة إلباحة اùماع وال(اب والطعاميًة إلباحة اùماع وال(اب والطعامأخذ أهل العأخذ أهل العأخذ أهل العأخذ أهل الع: ا�سألة األوا�سألة األوا�سألة األوا�سألة األو�����
    ....وهذا هو مذهب األئمة األربعة وïهور العلماء سلفاً وخلفاً وهذا هو مذهب األئمة األربعة وïهور العلماء سلفاً وخلفاً وهذا هو مذهب األئمة األربعة وïهور العلماء سلفاً وخلفاً وهذا هو مذهب األئمة األربعة وïهور العلماء سلفاً وخلفاً     ،،،،من أصبح جنباً فليغتسل وØتّم صومه وال حرج عليهمن أصبح جنباً فليغتسل وØتّم صومه وال حرج عليهمن أصبح جنباً فليغتسل وØتّم صومه وال حرج عليهمن أصبح جنباً فليغتسل وØتّم صومه وال حرج عليه

¨ن رسول اهللا ص´ اهللا عليه : عنهما أنهما قا�ابما رواه ا>خاري ومسلم s حديث ?ئشة وأم سلمة رë اهللا  واستدلواواستدلواواستدلواواستدلوا
ثم يغتسل ويصوم، وÎ حديث أم سلمة ثّم يفطر وال يقM، وÎ صحيح مسلم عن  ،وسلم يصبح جنباً من ïاع غ1 احتالم

تسل أخر جامع s الليل ولكنه لم يغ-وأنا جنُب أفأصوم ؟  -صالة الفجر-أن رجًال قال يا رسول اهللا تدر~Ü الصالة: ?ئشة
: فقال )وأنا تدر~Ü الصالة وأنا جنٌب فأصوموأنا تدر~Ü الصالة وأنا جنٌب فأصوموأنا تدر~Ü الصالة وأنا جنٌب فأصوموأنا تدر~Ü الصالة وأنا جنٌب فأصوم(فقال الرسول ص´ اهللا عليه وسلم  -االغتسال وأذن الفجر وهو لم يغتسل

واِهللا إÆ ألرجوا أن أكون واِهللا إÆ ألرجوا أن أكون واِهللا إÆ ألرجوا أن أكون واِهللا إÆ ألرجوا أن أكون (: فقال عليه الصالة والسالم ،لست مثلنا يا رسول اهللا فقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر
 .)أخشاكم هللا وأعلمكم بما أتأخشاكم هللا وأعلمكم بما أتأخشاكم هللا وأعلمكم بما أتأخشاكم هللا وأعلمكم بما أت""""

ولم يذكر ا�باºة وغ1ها دّل ذلك V ولم يذكر ا�باºة وغ1ها دّل ذلك V ولم يذكر ا�باºة وغ1ها دّل ذلك V ولم يذكر ا�باºة وغ1ها دّل ذلك V     ،،،،�ا بzّ سبحانه �ظورات الصيام و^ األكل وال(ب واùماع�ا بzّ سبحانه �ظورات الصيام و^ األكل وال(ب واùماع�ا بzّ سبحانه �ظورات الصيام و^ األكل وال(ب واùماع�ا بzّ سبحانه �ظورات الصيام و^ األكل وال(ب واùماع ::::ا�سألة ا�انيةا�سألة ا�انيةا�سألة ا�انيةا�سألة ا�انية�
،ºصحة صوم من قّبل وبا،ºصحة صوم من قّبل وبا،ºصحة صوم من قّبل وبا،ºولكن قد اإلنسان  وثبت عن الرسول ص´ اهللا عليه وسلم أنه ¨ن يقّبل نساءه وهو صائم، صحة صوم من قّبل وبا

 .أعظم ا�فطرات من اùماع اuي هوs ثم يقع  ،سهينفتح عليه أبواب أخرى وال يملك زمام نف
يَاَم إَِ� الل�يِْل {{{{: قوT تبارك وتعا� وا الص� تِم¥

َ
يَاَم إَِ� الل�يِْل ُم� أ وا الص� تِم¥
َ
يَاَم إَِ� الل�يِْل ُم� أ وا الص� تِم¥
َ
يَاَم إَِ� الل�يِْل ُم� أ وا الص� تِم¥
َ
كما جاء s  ،،،،هذا يقتهذا يقتهذا يقتهذا يقتMMMM اإلفطار عند غروب الشمس حكماً ºعياً  اإلفطار عند غروب الشمس حكماً ºعياً  اإلفطار عند غروب الشمس حكماً ºعياً  اإلفطار عند غروب الشمس حكماً ºعياً } } } } ععععُم� أ

هاهنا، وأدبر ا\هار من هاهنا، وأدبر ا\هار من هاهنا، وأدبر ا\هار من هاهنا، وأدبر ا\هار من     إذا أقبل الليل منإذا أقبل الليل منإذا أقبل الليل منإذا أقبل الليل من ( قال رسول اهللا ص´ اهللا عليه وسلم : الصحيحz عن عمر رë اهللا عنه قال
 .) هاهنا،فقد أفطر الصائمهاهنا،فقد أفطر الصائمهاهنا،فقد أفطر الصائمهاهنا،فقد أفطر الصائم

 ....))))إّن أحب عبادي إø أعجلهم فطراإّن أحب عبادي إø أعجلهم فطراإّن أحب عبادي إø أعجلهم فطراإّن أحب عبادي إø أعجلهم فطرا((((: لقوT ص´ اهللا عليه وسلم يقول اهللا عز وجل ،،،،والسنة ^ تعجيل الفطروالسنة ^ تعجيل الفطروالسنة ^ تعجيل الفطروالسنة ^ تعجيل الفطر
يَاَم إَِ� الل�يْلِ {{{{ أخذ أهل العلم عن هذه اآلية وهنا مسألةوهنا مسألةوهنا مسألةوهنا مسألة� وا الص� تِم¥

َ
يَاَم إَِ� الل�يْلِ ُم� أ وا الص� تِم¥
َ
يَاَم إَِ� الل�يْلِ ُم� أ وا الص� تِم¥
َ
يَاَم إَِ� الل�يْلِ ُم� أ وا الص� تِم¥
َ
حيحz ا\ð ص´ اهللا وÎ الص ،،،،ا\õ عن الوصالا\õ عن الوصالا\õ عن الوصالا\õ عن الوصال }}}}ععععُم� أ

إÆ لست كأحد منكم، إÆ أبيت يطعمÜ رÞ ويسقيÜ إÆ لست كأحد منكم، إÆ أبيت يطعمÜ رÞ ويسقيÜ إÆ لست كأحد منكم، إÆ أبيت يطعمÜ رÞ ويسقيÜ إÆ لست كأحد منكم، إÆ أبيت يطعمÜ رÞ ويسقيÜ         ::::    قالقالقالقال        ؟؟؟؟    إنك تواصلإنك تواصلإنك تواصلإنك تواصل        : : : : يا رسول اهللايا رسول اهللايا رسول اهللايا رسول اهللا        قالواقالواقالواقالوا        ،،،،    ال تواصلواال تواصلواال تواصلواال تواصلوا((((        عليه وسلم قال 
لو تأخر اúالل لو تأخر اúالل لو تأخر اúالل لو تأخر اúالل : : : : فلم ينتهوا عن الوصال فواصل به ا\ð ص´ اهللا عليه وسلم يومz وØلتz ثم رأوا اúالل فقالفلم ينتهوا عن الوصال فواصل به ا\ð ص´ اهللا عليه وسلم يومz وØلتz ثم رأوا اúالل فقالفلم ينتهوا عن الوصال فواصل به ا\ð ص´ اهللا عليه وسلم يومz وØلتz ثم رأوا اúالل فقالفلم ينتهوا عن الوصال فواصل به ا\ð ص´ اهللا عليه وسلم يومz وØلتz ثم رأوا اúالل فقال: : : : قالقالقالقال
 ).كم ¨�ن� بهمكم ¨�ن� بهمكم ¨�ن� بهمكم ¨�ن� بهملزدتلزدتلزدتلزدت

ْغتُْم َ?ِكُفوَن sِ الَمَساِجدِ {{{{: يقول تبارك وتعا�
َ
وُهن� َوأ ُºِالَمَساِجدِ َوَال ُيبَا sِ ْغتُْم َ?ِكُفوَن
َ
وُهن� َوأ ُºِالَمَساِجدِ َوَال ُيبَا sِ ْغتُْم َ?ِكُفوَن
َ
وُهن� َوأ ُºِالَمَساِجدِ َوَال ُيبَا sِ ْغتُْم َ?ِكُفوَن
َ
وُهن� َوأ ُºِجل  }}}}َوَال ُيبَا zّفبÇماع يفسد االعتùفوعال أن اÇماع يفسد االعتùفوعال أن اÇماع يفسد االعتùفوعال أن اÇماع يفسد االعتùع أهل  ،وعال أن اïوقد أ

أما ا�باºة من غï 1اع و^ حقيقة مكروهة بالنسبة أما ا�باºة من غï 1اع و^ حقيقة مكروهة بالنسبة أما ا�باºة من غï 1اع و^ حقيقة مكروهة بالنسبة أما ا�باºة من غï 1اع و^ حقيقة مكروهة بالنسبة  العلم أن من جامع امرأته وهو معتكف أن هذا مفسد العتÇف،



            ))))))))  أولأولأولأولأولأولأولأولمستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى ( ( ( ( ( ( ( (                                                                                                                                         ))))))))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((((((((                                                                                                                                                              مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1                            

- ¡/ - 

 

استدلوا أن ?ئشة رë اهللا عنها أنها ¨نت ترّجل رأس رسول اهللا ص´ اهللا  ،،،،وبعض أهل العلم يرى أنها حراموبعض أهل العلم يرى أنها حراموبعض أهل العلم يرى أنها حراموبعض أهل العلم يرى أنها حرام    ،،،،معتكفمعتكفمعتكفمعتكفلللللللل
 .أما إذا ¨ن بشهوة فõ �ظورةأما إذا ¨ن بشهوة فõ �ظورةأما إذا ¨ن بشهوة فõ �ظورةأما إذا ¨ن بشهوة فõ �ظورة ،لكن هذا �مول V أنها ¨نت ترجلّه بدون شهوة ،عليه وسلم وهو معتكف

فحرم اهللا عليه أن ينكح النساء Øًال أو نهاراً  ،سجد s رمضانيعتكف s ا� قال ابن عباس رë اهللا عنهما هذا s الرجل
 .ح� يقM اعتÇفه

األمر ا�تفق عليه أن األمر ا�تفق عليه أن األمر ا�تفق عليه أن األمر ا�تفق عليه أن فففف ،غ1هو �اهد�اهد�اهد�اهدو~ذا قال  ،ال تقربوهن مادمتم ?كفs z ا�سجد وال s غ1ه: ومع¹ هذه اآليةومع¹ هذه اآليةومع¹ هذه اآليةومع¹ هذه اآلية �
يقيقيقيقMMMM        ماماماماقدار قدار قدار قدار بمبمبمبمجة فال Úل T أن يثبت فيه إال جة فال Úل T أن يثبت فيه إال جة فال Úل T أن يثبت فيه إال جة فال Úل T أن يثبت فيه إال أما لو ذهب �Tß ¶اأما لو ذهب �Tß ¶اأما لو ذهب �Tß ¶اأما لو ذهب �Tß ¶ا    ،،،،ا�عتكف Úرم عليه النساء مادام معتكفاً �سجدها�عتكف Úرم عليه النساء مادام معتكفاً �سجدها�عتكف Úرم عليه النساء مادام معتكفاً �سجدها�عتكف Úرم عليه النساء مادام معتكفاً �سجده

واالعتÇف واالعتÇف واالعتÇف واالعتÇف ، ، ، ، وال أن ينشغل بáء من أمور اåنياوال أن ينشغل بáء من أمور اåنياوال أن ينشغل بáء من أمور اåنياوال أن ينشغل بáء من أمور اåنياإØه، إØه، إØه، إØه، أو يضمها أو يضمها أو يضمها أو يضمها     ،،،،وليس T أن يقبل امرأتهوليس T أن يقبل امرأتهوليس T أن يقبل امرأتهوليس T أن يقبل امرأته    ،،،،حاجته من بول أو حاجته من بول أو حاجته من بول أو حاجته من بول أو ''''ئط أو غ1هئط أو غ1هئط أو غ1هئط أو غ1ه
     ....عبادة من أفضل العباداتعبادة من أفضل العباداتعبادة من أفضل العباداتعبادة من أفضل العبادات

 .ا�الزمة يقال عكف V الáء إذا الزمه مقبًال عليه    ::::لغةً لغةً لغةً لغةً     االعتÇفاالعتÇفاالعتÇفاالعتÇف
 .ºط âصوص s موضٍع âصوصºط âصوص s موضٍع âصوصºط âصوص s موضٍع âصوصºط âصوص s موضٍع âصوصV  وقت âصوصوقت âصوصوقت âصوصوقت âصوصs  مالزمة طاعٍة âصوصةمالزمة طاعٍة âصوصةمالزمة طاعٍة âصوصةمالزمة طاعٍة âصوصة::::اصطالحاً اصطالحاً اصطالحاً اصطالحاً 

ْغتُْم َ?ِكُفوَن sِ الَمَساِجدِ {{{{: قوT تبارك وتعا�
َ
ْغتُْم َ?ِكُفوَن sِ الَمَساِجدِ َوأ
َ
ْغتُْم َ?ِكُفوَن sِ الَمَساِجدِ َوأ
َ
ْغتُْم َ?ِكُفوَن sِ الَمَساِجدِ َوأ
َ
لكن Ýب  ،سنةسنةسنةسنة    ،،،،وأïع العلماء أنه ليس بواجبوأïع العلماء أنه ليس بواجبوأïع العلماء أنه ليس بواجبوأïع العلماء أنه ليس بواجب ïلة s موضع حال، }}}}َوأ

õدودها ح� ينتÌ امìإحيائها واالل V عاون�ا. 
 .V أن االعتÇف ال يكون إال s ا�سجد }}}}sِ الَمَساِجدِ sِ الَمَساِجدِ sِ الَمَساِجدِ sِ الَمَساِجدِ {{{{بقوT تبارك وتعا� استدل أهل العلم : مسألةمسألةمسألةمسألة

    ::::V أقوالV أقوالV أقوالV أقوال    ؟؟؟؟أو األمر مفتوحأو األمر مفتوحأو األمر مفتوحأو األمر مفتوح    ،،،،لكن اختلفوا ماذا يراد با�ساجد هل هناك مساجد معينةلكن اختلفوا ماذا يراد با�ساجد هل هناك مساجد معينةلكن اختلفوا ماذا يراد با�ساجد هل هناك مساجد معينةلكن اختلفوا ماذا يراد با�ساجد هل هناك مساجد معينة
بوي بوي بوي بوي ¨�سجد ا¶رام وا�سجد ا\¨�سجد ا¶رام وا�سجد ا\¨�سجد ا¶رام وا�سجد ا\¨�سجد ا¶رام وا�سجد ا\ ،ذهب قول إ� أن اآلية خرجت V نوع من ا�ساجد وهو ما بناه نðُ ذهب قول إ� أن اآلية خرجت V نوع من ا�ساجد وهو ما بناه نðُ ذهب قول إ� أن اآلية خرجت V نوع من ا�ساجد وهو ما بناه نðُ ذهب قول إ� أن اآلية خرجت V نوع من ا�ساجد وهو ما بناه نðُ : : : : القول األولالقول األولالقول األولالقول األول•

UUUUغ1 هذه ا�ساجد ا�الثة ،،،،واألقواألقواألقواألق s فÇوز االعتÝ غ1 هذه ا�ساجد ا�الثةوال s فÇوز االعتÝ غ1 هذه ا�ساجد ا�الثةوال s فÇوز االعتÝ غ1 هذه ا�ساجد ا�الثةوال s فÇوز االعتÝ وال.    
•Æالقول ا�اÆالقول ا�اÆالقول ا�اÆمعة : : : : القول ا�اùمع فيه اæ مسجٍد s ف إالÇمعة قال آخرون ال اعتùمع فيه اæ مسجٍد s ف إالÇمعة قال آخرون ال اعتùمع فيه اæ مسجٍد s ف إالÇمعة قال آخرون ال اعتùمع فيه اæ مسجٍد s ف إالÇمعة""""قال آخرون ال اعتùمعةتقام فيه اùمعةتقام فيه اùمعةتقام فيه اùرج ا�عتكف من مسجده  """"تقام فيه اn ح� ال

 .إ� مسجٍد آخر
 .وهذا هو القول الصحيحوهذا هو القول الصحيحوهذا هو القول الصحيحوهذا هو القول الصحيحقال آخرون االعتÇف X s مسجد قال آخرون االعتÇف X s مسجد قال آخرون االعتÇف X s مسجد قال آخرون االعتÇف X s مسجد : : : : القول ا�الثالقول ا�الثالقول ا�الثالقول ا�الث•

 Tمه    }}}}تِلَْك ُحُدوُد اهللا�ِ فََال َيْقَربُوَهاتِلَْك ُحُدوُد اهللا�ِ فََال َيْقَربُوَهاتِلَْك ُحُدوُد اهللا�ِ فََال َيْقَربُوَهاتِلَْك ُحُدوُد اهللا�ِ فََال َيْقَربُوَها{{{{: تبارك وتعا�قوÇي بيّناه وفرضناه وحددناه من الصيام وأحuنا فيه  ،أي هذا اÌوما أ
تِلَْك ُحُدوُد تِلَْك ُحُدوُد تِلَْك ُحُدوُد تِلَْك ُحُدوُد {{{{s قوT  قال ابن الضحاك ومقاتلقال ابن الضحاك ومقاتلقال ابن الضحاك ومقاتلقال ابن الضحاك ومقاتل    أي ºعها اهللا وبينها بنفسه، ،حدود اهللا جل وعال ،وما حرمنا إ� غ1 ذلك

 .لكن اآلية ?مة فيما سبقلكن اآلية ?مة فيما سبقلكن اآلية ?مة فيما سبقلكن اآلية ?مة فيما سبق  ، �باºة s االعتÇفأي ا: }}}}اهللا�ِ اهللا�ِ اهللا�ِ اهللا�ِ 
 .أي ال æاوزوها وتعتدوها }}}}فََال َيْقَربُوَهافََال َيْقَربُوَهافََال َيْقَربُوَهافََال َيْقَربُوَها{{{{ قوT تبارك وتعا�
ُ اهللا�ُ آيَاتِِه لِلن�اِس {{{{قوT تبارك وتعا�  �zَاهللا�ُ آيَاتِِه لِلن�اِس َكَذلَِك يُب ُ �zَاهللا�ُ آيَاتِِه لِلن�اِس َكَذلَِك يُب ُ �zَاهللا�ُ آيَاتِِه لِلن�اِس َكَذلَِك يُب ُ �zَائعه وتفاصيله }}}}َكَذلَِك يُبºمه وÇالصيام وأح zم  ،أي كما بÇسائر األح zّكذلك يب

 V جّل وعالللناس Tكما  ،،،،أي يعرفون كيف يهتدون و~يف يطيعونأي يعرفون كيف يهتدون و~يف يطيعونأي يعرفون كيف يهتدون و~يف يطيعونأي يعرفون كيف يهتدون و~يف يطيعون }}}}لََعل�ُهْم َفت�ُقونَ لََعل�ُهْم َفت�ُقونَ لََعل�ُهْم َفت�ُقونَ لََعل�ُهْم َفت�ُقونَ {{{{ لسان نبيه ص´ اهللا عليه وسلم، قو
لَُماِت إَِ� ا\¥وِر َو«ِن� اهللا�َ بِكُ {{{{قال تعا�  َن الظ¥ ُْخرَِجُكم م� �Ø َقبِْدهِ آيَاٍت بَي�نَاٍت َVَ ُل �ßَِي ُف

�uلَُماِت إَِ� ا\¥وِر َو«ِن� اهللا�َ بِكُ ُهَو ا َن الظ¥ ُْخرَِجُكم م� �Ø َقبِْدهِ آيَاٍت بَي�نَاٍت َVَ ُل �ßَِي ُف
�uلَُماِت إَِ� ا\¥وِر َو«ِن� اهللا�َ بِكُ ُهَو ا َن الظ¥ ُْخرَِجُكم م� �Ø َقبِْدهِ آيَاٍت بَي�نَاٍت َVَ ُل �ßَِي ُف
�uلَُماِت إَِ� ا\¥وِر َو«ِن� اهللا�َ بِكُ ُهَو ا َن الظ¥ ُْخرَِجُكم م� �Ø َقبِْدهِ آيَاٍت بَي�نَاٍت َVَ ُل �ßَِي ُف
�uر�ِحيمٌ ر�ِحيمٌ ر�ِحيمٌ ر�ِحيمٌ ْم لَرَُءوٌف ْم لَرَُءوٌف ْم لَرَُءوٌف ْم لَرَُءوٌف ُهَو ا{{{{. 

    ))))-Q-Q-Q-Q((((    ا¶لقةا¶لقةا¶لقةا¶لقة
 ::::من سورة ا>قرةمن سورة ا>قرةمن سورة ا>قرةمن سورة ا>قرة) ) ) ) ....����-،-،-،-،����¡-،¡¡-¡-،¡¡-¡-،¡¡-¡-،¡¡-((((موضوع تفس1 اآليات موضوع تفس1 اآليات موضوع تفس1 اآليات موضوع تفس1 اآليات 

ْمَواِل {{{{ يقول اهللا تعا�
َ
ْن أ ُكلُوا فَِريقاً م�

ْ
ِم ِ�َأ �Çُ¶ْمَوالَُكم بَيْنَُكم بِاْ>َاِطِل َوتُْدلُوا بَِها إَِ� ا

َ
ُكلُوا أ

ْ
ْمَواِل َوَال تَأ

َ
ْن أ ُكلُوا فَِريقاً م�

ْ
ِم ِ�َأ �Çُ¶ْمَوالَُكم بَيْنَُكم بِاْ>َاِطِل َوتُْدلُوا بَِها إَِ� ا

َ
ُكلُوا أ

ْ
ْمَواِل َوَال تَأ

َ
ْن أ ُكلُوا فَِريقاً م�

ْ
ِم ِ�َأ �Çُ¶ْمَوالَُكم بَيْنَُكم بِاْ>َاِطِل َوتُْدلُوا بَِها إَِ� ا

َ
ُكلُوا أ

ْ
ْمَواِل َوَال تَأ

َ
ْن أ ُكلُوا فَِريقاً م�

ْ
ِم ِ�َأ �Çُ¶ْمَوالَُكم بَيْنَُكم بِاْ>َاِطِل َوتُْدلُوا بَِها إَِ� ا

َ
ُكلُوا أ

ْ
ْغتُْم َوَال تَأ

َ
ْغتُْم ا\�اِس بِاِإلثِْم َوأ
َ
ْغتُْم ا\�اِس بِاِإلثِْم َوأ
َ
ْغتُْم ا\�اِس بِاِإلثِْم َوأ
َ
ا\�اِس بِاِإلثِْم َوأ

  }}}}َيْعلَُمونَ َيْعلَُمونَ َيْعلَُمونَ َيْعلَُمونَ 
واختصما إ� ا\ð  ،امرامرامرامرؤؤؤؤ القيس الكندي القيس الكندي القيس الكندي القيس الكندياّدI ماًال V  ،،،،عبدان بن أشوع ا¶¾öعبدان بن أشوع ا¶¾öعبدان بن أشوع ا¶¾öعبدان بن أشوع ا¶¾öقيل أنه نزل s  ::::سبب نزول اآليةسبب نزول اآليةسبب نزول اآليةسبب نزول اآلية    ◄



            ))))))))  أولأولأولأولأولأولأولأولمستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى ( ( ( ( ( ( ( (                                                                                                                                         ))))))))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((((((((                                                                                                                                                              مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1                            

- ¡P - 

 

وحكم لعبدان s أرضه  ،فكّف عن اØمz ،فßلت هذه اآلية ،ص´ اهللا عليه وسلم، فأنكر امرؤ القيس وأراد أن Úلف
 .ولم nاصمه

ْمَوالَُكم بَيْنَُكم بِاْ>َاِطلِ َوَال تَ َوَال تَ َوَال تَ َوَال تَ {{{{: قوT تبارك وتعا�
َ
ُكلُوا أ

ْ
ْمَوالَُكم بَيْنَُكم بِاْ>َاِطلِ أ

َ
ُكلُوا أ

ْ
ْمَوالَُكم بَيْنَُكم بِاْ>َاِطلِ أ

َ
ُكلُوا أ

ْ
ْمَوالَُكم بَيْنَُكم بِاْ>َاِطلِ أ

َ
ُكلُوا أ

ْ
 ،،،،أمة �مد ص´ اهللا عليه وسلمأمة �مد ص´ اهللا عليه وسلمأمة �مد ص´ اهللا عليه وسلمأمة �مد ص´ اهللا عليه وسلم    ،،،،هذا اmطاب ?ٌم úذه األمةهذا اmطاب ?ٌم úذه األمةهذا اmطاب ?ٌم úذه األمةهذا اmطاب ?ٌم úذه األمة }}}}أ

وما ال تطيب به  ،وجحد ا¶قوق ،والغصب ،واmداع ،فيدخل s هذا القمار ،ال يأكل بعضكم مال بعٍض بغ1 حق :وا�ع¹
وأثمان اmمور  ،وحلوان الÇهن ،كمهر ا>ü ،و«ن طابت به نفس مالكه ،وأيضاً يدخل فيه ما حرمته ال(يعة ،نفس مالكه

أو مهر بü، ال مانع أن  ،ويقول أنا ما عندي مانع، أدفع ثمناً للكهنة ØخÈونÜ بالغيب ،واmنازير، ألن بعضهم قد يدفع ا�ال
و^ أيضاً ال Ýوز  ،منك لكن هذا ُسحت وحرامولو دفعته بطيب نفٍس ! ال : نقول أدفع ماًال ألفعل فاحشة الزنا بهذه ا�رأة،

ْغُفَسُكمْ {{{{ونظ1 ذلك قوT تبارك وتعا�  ،جعله تبارك وتعا� كأكل ماٍل با>اطل úا هذا الفعل،
َ
ْغُفَسُكمْ َوَال تَلِْمُزوا أ
َ
ْغُفَسُكمْ َوَال تَلِْمُزوا أ
َ
ْغُفَسُكمْ َوَال تَلِْمُزوا أ
َ
َوَال َوَال َوَال َوَال {{{{ وقوT }}}}َوَال تَلِْمُزوا أ

ْغُفَسُكمْ     َيْقتُلُواَيْقتُلُواَيْقتُلُواَيْقتُلُوا
َ
ْغُفَسُكمْ أ
َ
ْغُفَسُكمْ أ
َ
ْغُفَسُكمْ أ
َ
فقاتل أخيه  ،ل ا�ؤمنz إخوةألن اهللا تعا� جع ،وال يقتل بعضكم بعضاً  ،أي ال يلمز بعضكم بعضاً  :}}}}أ

 .كقاتل نفسه، والمزه íمز نفسه
فمن أكل هذا ا�ال من غ1 وجه، فهو باطل ذاهٌب، بل هو سحت، و� جسم نبت من  ،هو اuاهب الزائلهو اuاهب الزائلهو اuاهب الزائلهو اuاهب الزائل: ا>اطل s اللغةا>اطل s اللغةا>اطل s اللغةا>اطل s اللغة

 .سحت فا\ار أو� به
مِ {{{{قوT تبارك وتعا�  �Çُ¶مِ َوتُْدلُوا بَِها إَِ� ا �Çُ¶مِ َوتُْدلُوا بَِها إَِ� ا �Çُ¶مِ َوتُْدلُوا بَِها إَِ� ا �Çُ¶َوتُْدلُوا بَِها إَِ� ا{{{{ 
 ::::V أقوالV أقوالV أقوالV أقوالاختلف s ا�ع¹ اختلف s ا�ع¹ اختلف s ا�ع¹ اختلف s ا�ع¹ 

 .قاT ابن عباس وا¶سنقاT ابن عباس وا¶سنقاT ابن عباس وا¶سنقاT ابن عباس وا¶سن الوديعة وما ال تقوم فيه بينة،الوديعة وما ال تقوم فيه بينة،الوديعة وما ال تقوم فيه بينة،الوديعة وما ال تقوم فيه بينة،قيل : القول األولالقول األولالقول األولالقول األول    •
•    Æالقول ا�اÆالقول ا�اÆالقول ا�اÆقتطع بعضهقيل : القول ا�اØ م إذا طولب بهÇ¶أيدي األوصياء يرفعه إ� ا s ي هوuتيم اØقتطع بعضههو مال اØ م إذا طولب بهÇ¶أيدي األوصياء يرفعه إ� ا s ي هوuتيم اØقتطع بعضههو مال اØ م إذا طولب بهÇ¶أيدي األوصياء يرفعه إ� ا s ي هوuتيم اØقتطع بعضههو مال اØ م إذا طولب بهÇ¶أيدي األوصياء يرفعه إ� ا s ي هوuتيم اØهو مال ا.... 
أي ال æمعوا بz أكل أي ال æمعوا بz أكل أي ال æمعوا بz أكل أي ال æمعوا بz أكل : : : : وا�ع¹وا�ع¹وا�ع¹وا�ع¹، ، ، ، ه ا¶قه ا¶قه ا¶قه ا¶قتعملون ما يوجبه ظاهر األحÇم وتf~ون ما علمتم أنتعملون ما يوجبه ظاهر األحÇم وتf~ون ما علمتم أنتعملون ما يوجبه ظاهر األحÇم وتf~ون ما علمتم أنتعملون ما يوجبه ظاهر األحÇم وتf~ون ما علمتم أن: قال الزجاجقال الزجاجقال الزجاجقال الزجاج: القول ا�الثالقول ا�الثالقول ا�الثالقول ا�الث    •

نتُْم َيْعلَُمونَ {{{{وهو كقوT  ،،،،ا�ال با>اطل وبz اإلدالء إ� ا¶Çم با¶جج ا>اطلةا�ال با>اطل وبz اإلدالء إ� ا¶Çم با¶جج ا>اطلةا�ال با>اطل وبz اإلدالء إ� ا¶Çم با¶جج ا>اطلةا�ال با>اطل وبz اإلدالء إ� ا¶Çم با¶جج ا>اطلة
َ
نتُْم َيْعلَُمونَ َوَال تَلِْبُسوا ا¶َق� بِاْ>َاِطِل َوتَْكتُُموا ا¶َق� َوأ
َ
نتُْم َيْعلَُمونَ َوَال تَلِْبُسوا ا¶َق� بِاْ>َاِطِل َوتَْكتُُموا ا¶َق� َوأ
َ
نتُْم َيْعلَُمونَ َوَال تَلِْبُسوا ا¶َق� بِاْ>َاِطِل َوتَْكتُُموا ا¶َق� َوأ
َ
 }}}}َوَال تَلِْبُسوا ا¶َق� بِاْ>َاِطِل َوتَْكتُُموا ا¶َق� َوأ

Üيع :zسيئت zمعون بæzسيئت zمعون بæzسيئت zمعون بæzسيئت zمعون بæ، أكل هذا ا�ال با>اطل zظر فيكم جئتم بأدلة وحجج باطلة، فأنتم قد ثم إذا حو~متم أو نُ  ،ب
zالسيئت zعتم بï. 

 .نسأل اهللا العافية Øقضوا لكم V أكb منها،Øقضوا لكم V أكb منها،Øقضوا لكم V أكb منها،Øقضوا لكم V أكb منها،) ) ) ) تعطوهم رشوةتعطوهم رشوةتعطوهم رشوةتعطوهم رشوة((((أي ال تُصانعوا بأموالكم ا¶Çم وترشوهم أي ال تُصانعوا بأموالكم ا¶Çم وترشوهم أي ال تُصانعوا بأموالكم ا¶Çم وترشوهم أي ال تُصانعوا بأموالكم ا¶Çم وترشوهم : القول الرابعالقول الرابعالقول الرابعالقول الرابع    •
ْمَواِل ا\�اِس {{{{قوT تبارك وتعا� 

َ
ْن أ ُكلُوا فَِريقاً م�

ْ
ْمَواِل ا\�اِس ِ�َأ

َ
ْن أ ُكلُوا فَِريقاً م�

ْ
ْمَواِل ا\�اِس ِ�َأ

َ
ْن أ ُكلُوا فَِريقاً م�

ْ
ْمَواِل ا\�اِس ِ�َأ

َ
ْن أ ُكلُوا فَِريقاً م�

ْ
ُقÈّ عن الفريق بالقطعة وا>عُض والفريق  وجزءاً،وجزءاً،وجزءاً،وجزءاً،    قطعةقطعةقطعةقطعة: أي: فريقاً  }}}}ِ�َأ

 ....�أكلوا أموال فريق من ا\اس�أكلوا أموال فريق من ا\اس�أكلوا أموال فريق من ا\اس�أكلوا أموال فريق من ا\اس: وا�قدير ،وقيل s الÐم تقديم وتأخ1وقيل s الÐم تقديم وتأخ1وقيل s الÐم تقديم وتأخ1وقيل s الÐم تقديم وتأخ1، القطعة من الغنم تشُذ عن معظمها
 Tعّدي: }}}}اِإلثْمِ اِإلثْمِ اِإلثْمِ اِإلثْمِ بِ بِ بِ بِ {{{{قو�عّديأي بالظلم وا�عّديأي بالظلم وا�عّديأي بالظلم وا�وعدوان: أي( أي بالظلم وا üٌإّن أكل أموال ا\اس با>اطل إثم وب(. 

ْغتُْم َيْعلَ {{{{
َ
ْغتُْم َيْعلَ َوأ
َ
ْغتُْم َيْعلَ َوأ
َ
ْغتُْم َيْعلَ َوأ
َ
وقد قال عليه الصالة والسالم s ا�حفل العظيم ، وهذه مبالغة s اùرأة وا�عصيةوهذه مبالغة s اùرأة وا�عصيةوهذه مبالغة s اùرأة وا�عصيةوهذه مبالغة s اùرأة وا�عصية بطالن ذلك و«ثمه،: أي}}}} ُمونَ ُمونَ ُمونَ ُمونَ َوأ

وقد قال ) هذاهذاهذاهذا إّن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كُحرمة يومكم هذا s بإّن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كُحرمة يومكم هذا s بإّن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كُحرمة يومكم هذا s بإّن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كُحرمة يومكم هذا s بتتتتكم هذا s شهر~مكم هذا s شهر~مكم هذا s شهر~مكم هذا s شهر~م(s ا¶ج 
ال Úل دُم امرال Úل دُم امرال Úل دُم امرال Úل دُم امرئئئئ مسلم  مسلم  مسلم  مسلم ((((وقال عليه الصالة والسالم ) ُه و ماT وعرضهُ ُه و ماT وعرضهُ ُه و ماT وعرضهُ ُه و ماT وعرضهُ X ا�سلم V ا�سلم حرام دمX ا�سلم V ا�سلم حرام دمX ا�سلم V ا�سلم حرام دمX ا�سلم V ا�سلم حرام دم(عليه الصالة والسالم 

  ....))))إال بطيب نفٍس منهإال بطيب نفٍس منهإال بطيب نفٍس منهإال بطيب نفٍس منه
تُوا {{{{: : : : و^ قوT تبارك وتعا�    من سورة ا>قرةمن سورة ا>قرةمن سورة ا>قرةمن سورة ا>قرة) ) ) ) ����¡-¡-¡-¡-((((اآلية اآلية اآلية اآلية 

ْ
ن تَأ

َ
َج� َولَيَْس الÈِ¥ بِأ

ْ
َ َمَواِقيُت لِلن�اِس َوا¶ ِ̂ ِهل�ِة قُْل 

َ
لُونََك َعِن األ

َ
تُوا يَْسأ

ْ
ن تَأ

َ
َج� َولَيَْس الÈِ¥ بِأ

ْ
َ َمَواِقيُت لِلن�اِس َوا¶ ِ̂ ِهل�ِة قُْل 

َ
لُونََك َعِن األ

َ
تُوا يَْسأ

ْ
ن تَأ

َ
َج� َولَيَْس الÈِ¥ بِأ

ْ
َ َمَواِقيُت لِلن�اِس َوا¶ ِ̂ ِهل�ِة قُْل 

َ
لُونََك َعِن األ

َ
تُوا يَْسأ

ْ
ن تَأ

َ
َج� َولَيَْس الÈِ¥ بِأ

ْ
َ َمَواِقيُت لِلن�اِس َوا¶ ِ̂ ِهل�ِة قُْل 

َ
لُونََك َعِن األ

َ
يَْسأ

بَْوابَِها َواي�ُقوا اهللا�َ لََعل�ُكْم ُيْفِلُحونَ ا>ُيُوَت ِمن ا>ُيُوَت ِمن ا>ُيُوَت ِمن ا>ُيُوَت ِمن 
َ
تُوا ا>ُيُوَت ِمْن أ

ْ
بَْوابَِها َواي�ُقوا اهللا�َ لََعل�ُكْم ُيْفِلُحونَ ُظُهورَِها َولَِكن� ال�Èِ َمِن اي�èَ َوأ

َ
تُوا ا>ُيُوَت ِمْن أ

ْ
بَْوابَِها َواي�ُقوا اهللا�َ لََعل�ُكْم ُيْفِلُحونَ ُظُهورَِها َولَِكن� ال�Èِ َمِن اي�èَ َوأ

َ
تُوا ا>ُيُوَت ِمْن أ

ْ
بَْوابَِها َواي�ُقوا اهللا�َ لََعل�ُكْم ُيْفِلُحونَ ُظُهورَِها َولَِكن� ال�Èِ َمِن اي�èَ َوأ

َ
تُوا ا>ُيُوَت ِمْن أ

ْ
    }}}}ُظُهورَِها َولَِكن� ال�Èِ َمِن اي�èَ َوأ
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 : جاء s سبب نزول هذه اآلية عدة رواياتجاء s سبب نزول هذه اآلية عدة رواياتجاء s سبب نزول هذه اآلية عدة رواياتجاء s سبب نزول هذه اآلية عدة روايات �
لُونََك {{{{ه اآلية سأل ا\اس رسول اهللا ص´ اهللا عليه وسلم عن األهلّة فßلت هذ: رë اهللا عنهما قال عن ابن عباسعن ابن عباسعن ابن عباسعن ابن عباس )-

َ
لُونََك يَْسأ
َ
لُونََك يَْسأ
َ
لُونََك يَْسأ
َ
يَْسأ

َج� 
ْ
َ َمَواِقيُت لِلن�اِس َوا¶ ِ̂ ِهل�ِة قُْل 

َ
َج� َعِن األ

ْ
َ َمَواِقيُت لِلن�اِس َوا¶ ِ̂ ِهل�ِة قُْل 

َ
َج� َعِن األ

ْ
َ َمَواِقيُت لِلن�اِس َوا¶ ِ̂ ِهل�ِة قُْل 

َ
َج� َعِن األ

ْ
َ َمَواِقيُت لِلن�اِس َوا¶ ِ̂ ِهل�ِة قُْل 

َ
بلغنا أنهم : وقال أبو العاØةوقال أبو العاØةوقال أبو العاØةوقال أبو العاØة ،ووقت حجهم ،وعّدة نسائهم ،يعلمون بها حّل دينهم }}}}َعِن األ

ِ {{{{يا رسول اهللا لم خلقت األهلة، فأنزل : قالوا َ َمَواِقيُت ل ِ̂ ِهل�ِة قُْل 
َ
لُونََك َعِن األ

َ
ِ يَْسأ َ َمَواِقيُت ل ِ̂ ِهل�ِة قُْل 

َ
لُونََك َعِن األ

َ
ِ يَْسأ َ َمَواِقيُت ل ِ̂ ِهل�ِة قُْل 

َ
لُونََك َعِن األ

َ
ِ يَْسأ َ َمَواِقيُت ل ِ̂ ِهل�ِة قُْل 

َ
لُونََك َعِن األ

َ
َج� يَْسأ

ْ
َج� لن�اِس َوا¶
ْ
َج� لن�اِس َوا¶
ْ
َج� لن�اِس َوا¶
ْ
جعلها اهللا مواقيت : يقول }}}}لن�اِس َوا¶

 .و�ّل دينهم ،وعّدة نسائهم ،لصوم ا�سلمz و«فطارهم
Q( هودØص´ اهللا عليه وسلم ،أّن هذا �ا سأل عنه ا ð\ا V ضوا بهfهود تغشانا ! يا رسول اهللا  معاذمعاذمعاذمعاذفقال  ،واعØإّن ا

 ،ثم ينتقص ح� يعود كما ¨ن ،دو دقيقاً ثم يزيد ح� يستوي ويستديروُيكbون مسأ�نا عن األهلة، فما بال اúالل يب
وهنا  فيجاب بáٍء آخر أهم، أن يسأل اإلنسان عن �ء،: قالوا وهذا يُعÈ عنه العلماء األسلوب ا¶كيم، ،فأنزل اهللا اآلية
ِهل�ةِ {{{{يقول جّل وعال 

َ
لُونََك َعِن األ

َ
ِهل�ةِ يَْسأ

َ
لُونََك َعِن األ

َ
ِهل�ةِ يَْسأ

َ
لُونََك َعِن األ

َ
ِهل�ةِ يَْسأ

َ
لُونََك َعِن األ

َ
اهللا جًل وعال  ،هذا أمر واضح ومعلوم صغ1اً، كيف يبدو صغ1اً ثم يكÈ ثم يعود }}}}يَْسأ

وليس عن  عن ا�صلحة، ،وينبü السؤال عن ا¶كمة ،مواقيت للناسمواقيت للناسمواقيت للناسمواقيت للناسوهو أنه  ،جاوب بما هو أهم، ذكر s اùواب ما هو أهم
 .ولكن اهللا جل وعال ذكر ا¶كمة و^ مصلحة ا\اس منها ،هذا أمٌر مشاهد وٌ� يطلع عليهف ،كيف خلقتها
تُوا ا>ُيُوَت ِمن ُظُهورَِها{{{{ة يقول اهللا تبارك وتعا�آخر اآلي

ْ
ن تَأ

َ
تُوا ا>ُيُوَت ِمن ُظُهورَِهاَولَيَْس الÈِ¥ بِأ

ْ
ن تَأ

َ
تُوا ا>ُيُوَت ِمن ُظُهورَِهاَولَيَْس الÈِ¥ بِأ

ْ
ن تَأ

َ
تُوا ا>ُيُوَت ِمن ُظُهورَِهاَولَيَْس الÈِ¥ بِأ

ْ
ن تَأ

َ
    }}}}َولَيَْس الÈِ¥ بِأ

     ::::جاء s سبب نزول هذا اuي هو آخر اآليةجاء s سبب نزول هذا اuي هو آخر اآليةجاء s سبب نزول هذا اuي هو آخر اآليةجاء s سبب نزول هذا اuي هو آخر اآلية �
فأنزل اهللا  ،،،،¨نوا إذا أحرموا s اùاهلية أتوا ا>يت من ظهره¨نوا إذا أحرموا s اùاهلية أتوا ا>يت من ظهره¨نوا إذا أحرموا s اùاهلية أتوا ا>يت من ظهره¨نوا إذا أحرموا s اùاهلية أتوا ا>يت من ظهره: : : : رë اهللا عنه قال عن الÈاء بن ?زبعن الÈاء بن ?زبعن الÈاء بن ?زبعن الÈاء بن ?زبما رواه ا>خاري  )-
}}}} ¥Èَِولَيَْس ال ¥Èَِولَيَْس ال ¥Èَِولَيَْس ال ¥Èَِولَيَْس ال èََمِن اي� �Èِتُوا ا>ُيُوَت ِمن ُظُهورَِها َولَِكن� ال

ْ
ن تَأ

َ
تُوا ا>ُيُوَت ِمن ُظُهورَِها َولَِكن� ال�Èِ َمِن اي�èَ بِأ

ْ
ن تَأ

َ
تُوا ا>ُيُوَت ِمن ُظُهورَِها َولَِكن� ال�Èِ َمِن اي�èَ بِأ

ْ
ن تَأ

َ
تُوا ا>ُيُوَت ِمن ُظُهورَِها َولَِكن� ال�Èِ َمِن اي�èَ بِأ

ْ
ن تَأ

َ
يعÜ ¨نوا يتعبدون ويرون أّن من العبادة أن يأÛ اإلنسان : }}}}بِأ

¨نت األنصار إذا : "ورواه أبو داوود والطيالÒ عن الÈاء قال ،من ظهر بيته، وهذا بال شك من اmطأ اuي ال دØل عليه
  "فßلت هذه اآلية  ،يدخل الرجل من قبل بابه قدموا من سفر لم

 Q( اهلية إذا أراد أحدهم سفراً وخرج من بيته: وقال ا¶سن ا>½يوقال ا¶سن ا>½يوقال ا¶سن ا>½يوقال ا¶سن ا>½يùاهلية إذا أراد أحدهم سفراً وخرج من بيته¨ن أقواٌم من أهل اùاهلية إذا أراد أحدهم سفراً وخرج من بيته¨ن أقواٌم من أهل اùاهلية إذا أراد أحدهم سفراً وخرج من بيته¨ن أقواٌم من أهل اùن أقواٌم من أهل ا¨،،،،    T ي خرجuيريد سفره اT ي خرجuيريد سفره اT ي خرجuيريد سفره اT ي خرجuثم بدا ثم بدا ثم بدا ثم بدا     ،،،،يريد سفره ا
َولَيَْس الÈِ¥ َولَيَْس الÈِ¥ َولَيَْس الÈِ¥ َولَيَْس الÈِ¥ {{{{� فقال اهللا تبارك وتعا ،،،،ولكن يتسوره قبل ظهرهولكن يتسوره قبل ظهرهولكن يتسوره قبل ظهرهولكن يتسوره قبل ظهره    ،،،،T بعد خروجه أن يقيم ويدع سفره، لم يدخل ا>يت من بابهT بعد خروجه أن يقيم ويدع سفره، لم يدخل ا>يت من بابهT بعد خروجه أن يقيم ويدع سفره، لم يدخل ا>يت من بابهT بعد خروجه أن يقيم ويدع سفره، لم يدخل ا>يت من بابه

تُوا ا>ُيُوَت ِمن ُظُهورَِها
ْ
ن تَأ

َ
تُوا ا>ُيُوَت ِمن ُظُهورَِهابِأ

ْ
ن تَأ

َ
تُوا ا>ُيُوَت ِمن ُظُهورَِهابِأ

ْ
ن تَأ

َ
تُوا ا>ُيُوَت ِمن ُظُهورَِهابِأ

ْ
ن تَأ

َ
    ....}}}}بِأ
قد يسأل سائل ما ارتباط هذا بهذا، أو ما ارتباط أول اآلية بآخرها ، مسألة األهلة ومسألة إتيان ا>يوت من قد يسأل سائل ما ارتباط هذا بهذا، أو ما ارتباط أول اآلية بآخرها ، مسألة األهلة ومسألة إتيان ا>يوت من قد يسأل سائل ما ارتباط هذا بهذا، أو ما ارتباط أول اآلية بآخرها ، مسألة األهلة ومسألة إتيان ا>يوت من قد يسأل سائل ما ارتباط هذا بهذا، أو ما ارتباط أول اآلية بآخرها ، مسألة األهلة ومسألة إتيان ا>يوت من  ::::مسألةمسألةمسألةمسألة    �

 .ظهورها وا\õ عن ذلكظهورها وا\õ عن ذلكظهورها وا\õ عن ذلكظهورها وا\õ عن ذلك
وعن دخول ا>يوت من  ،s وقت السؤال عن األهلةاتصل هذا بذكر مواقيت ا¶ج التفاق وقوع القضيتz  ::::قال ا�ف�ونقال ا�ف�ونقال ا�ف�ونقال ا�ف�ون

عن شيئs z آٍن واحد، نزلت اآلية فيهما  ا¶قيقة إجابة موفقة، �ا ¨ن السؤال افßلت اآلية فيهما ïيعاً، وهذ ،ظهورها
جتمعا s زمٍن �ا ا ،فع´ X حال هذا وهذا ،ا>يوت من ظهورها واألمر ا�اÆ عن مسألة دخول ،أوúا عن األهلة ،ïيعاً 

 .واحد وجاء السؤال عنهما s وقت متقارب، نزلت اآلية فيهما ïيعاً 
     بعد ذلك ندخل s مفردات اآليةبعد ذلك ندخل s مفردات اآليةبعد ذلك ندخل s مفردات اآليةبعد ذلك ندخل s مفردات اآلية �

ِهل�ةِ {{{{يقول اهللا تبارك وتعا� 
َ
لُونََك َعِن األ

َ
ِهل�ةِ يَْسأ

َ
لُونََك َعِن األ

َ
ِهل�ةِ يَْسأ

َ
لُونََك َعِن األ

َ
ِهل�ةِ يَْسأ

َ
لُونََك َعِن األ

َ
وïُع وهو واحٌد s ا¶قيقة، من حيث كونه هالًال واحداً  ،ïع هالل: األهلةاألهلةاألهلةاألهلة }}}}يَْسأ

مع أنه صحيح هو هالل واحد، القمر واحد، كونه هالًال ثم  أّن األهلة Aتلف،: يعs Ü آخر، s شهر غ1 كونه هالالً 
والشهر والشهر والشهر والشهر     ،،،،ويرتبط به s هذا الشهر حكمويرتبط به s هذا الشهر حكمويرتبط به s هذا الشهر حكمويرتبط به s هذا الشهر حكم    ،،،،لكن �ا ¨ن X s شهر nتلف عن شهر آخرلكن �ا ¨ن X s شهر nتلف عن شهر آخرلكن �ا ¨ن X s شهر nتلف عن شهر آخرلكن �ا ¨ن X s شهر nتلف عن شهر آخر يكون بدراً، هذا واحد s *ه،

 .È باúالل عن الشهر ¶لوT فيه، وقد يعالشهورالشهورالشهورالشهور: : : : جاء اùمع هنا، وأريد باألهلّة هناجاء اùمع هنا، وأريد باألهلّة هناجاء اùمع هنا، وأريد باألهلّة هناجاء اùمع هنا، وأريد باألهلّة هنا    ،،،،اآلخر حكٌم آخراآلخر حكٌم آخراآلخر حكٌم آخراآلخر حكٌم آخر
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- ¡³ - 

 

 �اذا س�اذا س�اذا س�اذا س���� الشهر باúالل  الشهر باúالل  الشهر باúالل  الشهر باúالل ؟؟؟؟ �اذا س �اذا س �اذا س �اذا س���� الشهر هالًال  الشهر هالًال  الشهر هالًال  الشهر هالًال ؟؟؟؟: : : : قد يسأل سائلقد يسأل سائلقد يسأل سائلقد يسأل سائل: : : : مسألةمسألةمسألةمسألة    �

دخل الشهر، ا\اس يتسامعون ويرفعوا صوتهم وÈnون بأنه  هالٌل ألن ا\اس يرفعون أصواتهم باإلخبار عنههالٌل ألن ا\اس يرفعون أصواتهم باإلخبار عنههالٌل ألن ا\اس يرفعون أصواتهم باإلخبار عنههالٌل ألن ا\اس يرفعون أصواتهم باإلخبار عنه :و«نما قيل ))))----
    .إذا ظهر فيه ال�ور: ياته ب½اخه، واستهّل وجهه فرحاً وتهلالدخل الشهر، ومنه استهّل الصð إذا ظهرت ح

QQQQ(((( الل: وقيلúالل اúالل اúالل اúا ffffإال إذا ر zفالشهر ال يعرف وال يتب ،zّب�إال إذا رهو مأخوٌذ من ا zفالشهر ال يعرف وال يتب ،zّب�إال إذا رهو مأخوٌذ من ا zفالشهر ال يعرف وال يتب ،zّب�إال إذا رهو مأخوٌذ من ا zفالشهر ال يعرف وال يتب ،zّب�هو مأخوٌذ من ا.... 
َج� {{{{قوT تبارك وتعا� 

ْ
َ َمَواِقيُت لِلن�اِس َوا¶ ِ̂ َج� قُْل 
ْ
َ َمَواِقيُت لِلن�اِس َوا¶ ِ̂ َج� قُْل 
ْ
َ َمَواِقيُت لِلن�اِس َوا¶ ِ̂ َج� قُْل 
ْ
َ َمَواِقيُت لِلن�اِس َوا¶ ِ̂ ل s اآلجال ل s اآلجال ل s اآلجال ل s اآلجال وهو زوال اِإلشÇوهو زوال اِإلشÇوهو زوال اِإلشÇوهو زوال اِإلشÇ    ،،،،بيzٌ لوجه ا¶كمة s زيادة القمر ونقصانهبيzٌ لوجه ا¶كمة s زيادة القمر ونقصانهبيzٌ لوجه ا¶كمة s زيادة القمر ونقصانهبيzٌ لوجه ا¶كمة s زيادة القمر ونقصانهتتتت }}}}قُْل 

، X هذه مصالح واحدة، وا�عامالت واأليمان وا¶ج والِعدد والصوم والفطر ومدة ا¶مل واإلجارة إ� غ1 ذلك من ا�صالحوا�عامالت واأليمان وا¶ج والِعدد والصوم والفطر ومدة ا¶مل واإلجارة إ� غ1 ذلك من ا�صالحوا�عامالت واأليمان وا¶ج والِعدد والصوم والفطر ومدة ا¶مل واإلجارة إ� غ1 ذلك من ا�صالحوا�عامالت واأليمان وا¶ج والِعدد والصوم والفطر ومدة ا¶مل واإلجارة إ� غ1 ذلك من ا�صالح
وقد  s العبادات أو s ا�عامالت أو s الِعدد أو s األيمان أو s مدة ا¶مل أو s اإلجارة، X هذه حكم ومصالح من هذا،

وََجَعلْنَا الل�يَْل َوا\�َهاَر آيَتzَِْ َفَمَحْونَا آيََة الل�يِْل وََجَعلْنَا آيََة ا\�َهاِر وََجَعلْنَا الل�يَْل َوا\�َهاَر آيَتzَِْ َفَمَحْونَا آيََة الل�يِْل وََجَعلْنَا آيََة ا\�َهاِر وََجَعلْنَا الل�يَْل َوا\�َهاَر آيَتzَِْ َفَمَحْونَا آيََة الل�يِْل وََجَعلْنَا آيََة ا\�َهاِر وََجَعلْنَا الل�يَْل َوا\�َهاَر آيَتzَِْ َفَمَحْونَا آيََة الل�يِْل وََجَعلْنَا آيََة ا\�َهاِر {{{{ قال جّل وعال ألمة بهذا s آيات أخرى،امP اهللا V ا
َِساَب 

ْ
نzَِ َوا¶ ب�ُكْم َوِ�َْعلَُموا َعَدَد الس� َبْتَُغوا فَْضًال م�ن ر� ةً �� َِساَب ُمبِْ½َ
ْ
نzَِ َوا¶ ب�ُكْم َوِ�َْعلَُموا َعَدَد الس� َبْتَُغوا فَْضًال م�ن ر� ةً �� َِساَب ُمبِْ½َ
ْ
نzَِ َوا¶ ب�ُكْم َوِ�َْعلَُموا َعَدَد الس� َبْتَُغوا فَْضًال م�ن ر� ةً �� َِساَب ُمبِْ½َ
ْ
نzَِ َوا¶ ب�ُكْم َوِ�َْعلَُموا َعَدَد الس� َبْتَُغوا فَْضًال م�ن ر� ةً �� ْمَس ِضيَاًء َوالَْقَمَر     ُهوَ ُهوَ ُهوَ ُهوَ  {{{{وقوT جّل وعال }}}}ُمبِْ½َ ِي َجَعَل الش�

�uْمَس ِضيَاًء َوالَْقَمَر ا ِي َجَعَل الش�
�uْمَس ِضيَاًء َوالَْقَمَر ا ِي َجَعَل الش�
�uْمَس ِضيَاًء َوالَْقَمَر ا ِي َجَعَل الش�
�uا

َِساَب 
ْ
نzَِ َوا¶ رَهُ َمنَاِزَل ِ�َْعلَُموا َعَدَد الس� َِساَب نُوراً َوقَد�
ْ
نzَِ َوا¶ رَهُ َمنَاِزَل ِ�َْعلَُموا َعَدَد الس� َِساَب نُوراً َوقَد�
ْ
نzَِ َوا¶ رَهُ َمنَاِزَل ِ�َْعلَُموا َعَدَد الس� َِساَب نُوراً َوقَد�
ْ
نzَِ َوا¶ رَهُ َمنَاِزَل ِ�َْعلَُموا َعَدَد الس� وأن يُعرف الشهر باúالل، هذا  ،و«حصاُء األهلّة أي� من إحصاء األيام }}}}نُوراً َوقَد�

َ َمَواِقيُت لِلن�اِس وَ {{{{: أي� و أسهل، وهنا اهللا جل وعال قال ِ̂ َ َمَواِقيُت لِلن�اِس وَ قُْل  ِ̂ َ َمَواِقيُت لِلن�اِس وَ قُْل  ِ̂ َ َمَواِقيُت لِلن�اِس وَ قُْل  ِ̂ َج� قُْل 
ْ
َج� ا¶
ْ
َج� ا¶
ْ
َج� ا¶
ْ
أفرد سبحانه ا¶ج، باuكر ألنه أفرد سبحانه ا¶ج، باuكر ألنه أفرد سبحانه ا¶ج، باuكر ألنه أفرد سبحانه ا¶ج، باuكر ألنه ����ا Úُتاج فيه إ� ا Úُتاج فيه إ� ا Úُتاج فيه إ� ا Úُتاج فيه إ� : }}}}ا¶

العرب ¨نت تُقدم وتؤخر s أشهر ا¶ج،  ،،،،����الف ما ¨نت تفعل العربالف ما ¨نت تفعل العربالف ما ¨نت تفعل العربالف ما ¨نت تفعل العرب    ،،،،معرفة الوقت، وأنه ال Ýوز النÒء فيه عن وقتهمعرفة الوقت، وأنه ال Ýوز النÒء فيه عن وقتهمعرفة الوقت، وأنه ال Ýوز النÒء فيه عن وقتهمعرفة الوقت، وأنه ال Ýوز النÒء فيه عن وقته
وألنه أيضاً ¨ن  ،الوقت فيهيتالعبون بها، هذا بالشك من ظلمهم وبغيهم وعدوانهم، لكن ا¶ج ُذكر ألنه Úُتاج إ� معرفة 

 .فÇنوا يتسورون بيوتهم من ظهورها، فهنا نوٌع من ا�قاربة ،السؤال مرتبط بفعل اùاهلية
تُوا ا>ُيُوَت ِمن ُظُهورَِها{{{{قوT تبارك وتعا� 

ْ
ن تَأ

َ
تُوا ا>ُيُوَت ِمن ُظُهورَِهاَولَيَْس الÈِ¥ بِأ

ْ
ن تَأ

َ
تُوا ا>ُيُوَت ِمن ُظُهورَِهاَولَيَْس الÈِ¥ بِأ

ْ
ن تَأ

َ
تُوا ا>ُيُوَت ِمن ُظُهورَِهاَولَيَْس الÈِ¥ بِأ

ْ
ن تَأ

َ
¨ن األنصار إذا حجوا و?دوا ال يدخلون من  ،كما ذكرت آنفاً }}}}َولَيَْس الÈِ¥ بِأ

فإذا خرج الرجل منهم بعد ذلك، أي بعد  ،Úول بينهم وبz السماء حائل نه الويرون زيادة V ذلك º?ً أ ،أبواب بيوتهم
 موقثم ي ،و«نّما يتسّنم ظهر بيته V اùدران ،إحرامه من بيته، فرجع ¶اجة ال يدخل من باب ا¶جرة من أجل سقف ا>يت

واهللا  ،كما ¨نوا يعتقدون أشياء أخرى ،نوا يرون هذا من الن¥سك والÈّ فs Ç حجرته فيأمر Ìاجته فتخرج إØه من بيته،
 Èّأّن هذا ليس من ال zّجّل وعال رّد عليهم صنيعهم وب}}}} èََمِن اي� �Èِتُوا ا>ُيُوَت ِمن ُظُهورَِها َولَِكن� ال

ْ
ن تَأ

َ
تُوا ا>ُيُوَت ِمن ُظُهورَِها َولَِكن� ال�Èِ َمِن اي�èَ َولَيَْس الÈِ¥ بِأ

ْ
ن تَأ

َ
تُوا ا>ُيُوَت ِمن ُظُهورَِها َولَِكن� ال�Èِ َمِن اي�èَ َولَيَْس الÈِ¥ بِأ

ْ
ن تَأ

َ
تُوا ا>ُيُوَت ِمن ُظُهورَِها َولَِكن� ال�Èِ َمِن اي�èَ َولَيَْس الÈِ¥ بِأ

ْ
ن تَأ

َ
 ....}}}}َولَيَْس الÈِ¥ بِأ

 فإن ¨ن من أهل ا�درفإن ¨ن من أهل ا�درفإن ¨ن من أهل ا�درفإن ¨ن من أهل ا�در ،ùاهلية وÎ أول اإلسالم إذا أحرم رجٌل منهم با¶ج¨ن ا\اس s ا: قال ابن عباس رë اهللا عنهماقال ابن عباس رë اهللا عنهماقال ابن عباس رë اهللا عنهماقال ابن عباس رë اهللا عنهما    
 Üرج من أهل ا>يوتمن أهل ا>يوتمن أهل ا>يوتمن أهل ا>يوتيعn ظهر بيته فمنه يدخل ومنه s و«ن ¨ن من أهل و«ن ¨ن من أهل و«ن ¨ن من أهل و«ن ¨ن من أهل يضع سّلماً فيصعُد منه وينحدُر عليه،  أو ،نقب
ومنها  ،، فإنهم ¨نت úم اختصاصاتمن ¨ن من ا¶ُُمس وهم أهل مكةمن ¨ن من ا¶ُُمس وهم أهل مكةمن ¨ن من ا¶ُُمس وهم أهل مكةمن ¨ن من ا¶ُُمس وهم أهل مكةإال  ،يدخل من خلف اmيام أهل اmيامأهل اmيامأهل اmيامأهل اmياميعÜ  الوبرالوبرالوبرالوبر

ورّد اهللا جّل وعال هذا  ،وهذا بال شك s ا¶قيقة ال دØل عليه، وهو من فعل اùاهلية أنهم يدخلون من أبواب بيوتهم،
 .}}}}َولَِكن� ال�Èِ َمِن اي�èَ َولَِكن� ال�Èِ َمِن اي�èَ َولَِكن� ال�Èِ َمِن اي�èَ َولَِكن� ال�Èِ َمِن اي�èَ {{{{    والÈ¥ ا¶قي" هو تقوى اهللا جّل وعال ،األمر

أن Ýعل بينه وبz أن Ýعل بينه وبz أن Ýعل بينه وبz أن Ýعل بينه وبz     ::::وتقوى اهللا جّل وعالوتقوى اهللا جّل وعالوتقوى اهللا جّل وعالوتقوى اهللا جّل وعال ،ذه اåرجة عليه بتقوى اهللا تبارك وتعا�الÈ ا¶قي" ومن أراد أن يصل إ� ه
: أي }}}}َواي�ُقوا اهللا�َ لََعل�ُكْم ُيْفِلُحونَ َواي�ُقوا اهللا�َ لََعل�ُكْم ُيْفِلُحونَ َواي�ُقوا اهللا�َ لََعل�ُكْم ُيْفِلُحونَ َواي�ُقوا اهللا�َ لََعل�ُكْم ُيْفِلُحونَ {{{{ uلك قال تعا� آمراً بتقواه s ختام اآلية ،عذاب اهللا وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيهعذاب اهللا وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيهعذاب اهللا وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيهعذاب اهللا وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه

 ،نهاكم عنه لعلكم تفلحون غداً إذا وقفتم بz يديه فيجازيكم V أعمالكماتقوا اهللا فافعلوا ما أمر~م به واتر~وا ما 
فا�ؤمن يستعد للقاء اهللا جّل وعال s ذلك اØوم العظيم بالعمل الصالح اuي يقّربه إ� اهللا  ،و«ن ºاً ف(ّ  ،إن خ1اً فخ1

 . تبارك وتعا�ومن أفضل األعمال وأجلّها وأعالها رتبة Ôقيق مقام ا�قوى هللا ،جّل وعال
يَن ُفَقاتِلُونَُكْم َوَال َيْعتَُدوا إِن� اهللا�َ َال Úُِب¥ {{{{و^ قول اهللا تبارك  :من سورة ا>قرةمن سورة ا>قرةمن سورة ا>قرةمن سورة ا>قرة) ) ) ) ....����----((((اآلية رقم اآلية رقم اآلية رقم اآلية رقم  ِ

�uَسِبيِل اهللا�ِ ا sِ ِب¥ َوقَاتِلُواÚُ يَن ُفَقاتِلُونَُكْم َوَال َيْعتَُدوا إِن� اهللا�َ َال ِ
�uَسِبيِل اهللا�ِ ا sِ ِب¥ َوقَاتِلُواÚُ يَن ُفَقاتِلُونَُكْم َوَال َيْعتَُدوا إِن� اهللا�َ َال ِ
�uَسِبيِل اهللا�ِ ا sِ ِب¥ َوقَاتِلُواÚُ يَن ُفَقاتِلُونَُكْم َوَال َيْعتَُدوا إِن� اهللا�َ َال ِ
�uَسِبيِل اهللا�ِ ا sِ َوقَاتِلُوا

    }}}}الُمْعتَِدينَ الُمْعتَِدينَ الُمْعتَِدينَ الُمْعتَِدينَ 



            ))))))))  أولأولأولأولأولأولأولأولمستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى ( ( ( ( ( ( ( (                                                                                                                                         ))))))))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((((((((                                                                                                                                                              مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1                            

- ¡² - 

 

     ::::سبب نزول هذه اآليةسبب نزول هذه اآليةسبب نزول هذه اآليةسبب نزول هذه اآلية �
وهذه قصة معروفة، وصا¶ه ا�(~ون V  >يت وàر هديه با¶ديبية،ّد عن اوهو أن رسول اهللا ص´ اهللا عليه وسلم لّما ُص 

وأن يصدوهم ويقاتلوهم،  ،خاف أصحابه أال تú Ïم قريش بذلك، فلّما æّهز s العام ا�قبل، رجع ،أن يرجع من العام ا�قبل
 .فßلت هذه اآلية ،و~ره أصحابه القتال s الشهر ا¶رام

ومنها أنهم ال  ،ة أنه s صلح ا¶ديبية اتفق ا\ð ص´ اهللا عليه وسلم مع قريش V أمورال n% عليكم أيها األخو 
ومنها أّن من أسلم وجاء إ� ا�سلمz فإنه ال يستقبله ا\ð ص´  و«نما يأتون s العام القادم، ،يدخلون مكة s هذا العام

غ1 ذلك، ا�هم أن الصحابة خافوا أن تردهم قريش فأنزل اهللا  إ� ،اهللا عليه وسلم، وأن من ارتد ال مانع أن تستقبله قريش
يَن ُفَقاتِلُونَُكمْ {{{{ جّل وعال هذه اآلية ِ

�uَسِبيِل اهللا�ِ ا sِ يَن ُفَقاتِلُونَُكمْ َوقَاتِلُوا ِ
�uَسِبيِل اهللا�ِ ا sِ يَن ُفَقاتِلُونَُكمْ َوقَاتِلُوا ِ
�uَسِبيِل اهللا�ِ ا sِ يَن ُفَقاتِلُونَُكمْ َوقَاتِلُوا ِ
�uَسِبيِل اهللا�ِ ا sِ األهبة ،لو فرضاً حصل قتال فإنكم تقاتلونهم }}}}َوقَاتِلُوا V فكونوا. 

     ::::V أقوال أربعةV أقوال أربعةV أقوال أربعةV أقوال أربعة    �راد بهذا االعتداء V ا�فصيلوقد اختلف s ا ال تظلموا،ال تظلموا،ال تظلموا،ال تظلموا،: أي: }}}}َوَال َيْعتَُدواَوَال َيْعتَُدواَوَال َيْعتَُدواَوَال َيْعتَُدوا{{{{: قوT جّل وعال
، نعم وàن قد نهينا، وا\ð ص´ اهللا عليه وسلم ¨ن يرسل أمراءه V اùيوش ¨ن أنه قتل النساء والصبيانأنه قتل النساء والصبيانأنه قتل النساء والصبيانأنه قتل النساء والصبيان: القول األولالقول األولالقول األولالقول األول    •

    .ينهاهم عن قتل النساء والصبيان
•    Æالقول ا�اÆالقول ا�اÆالقول ا�اÆأول اآلية  ،م يقاتلو~م فاتر~وهمم يقاتلو~م فاتر~وهمم يقاتلو~م فاتر~وهمم يقاتلو~م فاتر~وهممعناه ال تقاتلوا من لم يقاتلكم ، مادام أنهم لمعناه ال تقاتلوا من لم يقاتلكم ، مادام أنهم لمعناه ال تقاتلوا من لم يقاتلكم ، مادام أنهم لمعناه ال تقاتلوا من لم يقاتلكم ، مادام أنهم ل: القول ا�ا s لك اهللا جّل وعال قالuو
يَن ُفَقاتِلُونَُكمْ {{{{ ِ

�uَسِبيِل اهللا�ِ ا sِ يَن ُفَقاتِلُونَُكمْ َوقَاتِلُوا ِ
�uَسِبيِل اهللا�ِ ا sِ يَن ُفَقاتِلُونَُكمْ َوقَاتِلُوا ِ
�uَسِبيِل اهللا�ِ ا sِ يَن ُفَقاتِلُونَُكمْ َوقَاتِلُوا ِ
�uَسِبيِل اهللا�ِ ا sِ َوقَاتِلُوا{{{{. 

 .، ما s شك أن من يقع s معصية فهو معتٍد ظالمهذا ï sيع ا�عاهذا ï sيع ا�عاهذا ï sيع ا�عاهذا ï sيع ا�عا____: : : : }}}}َوَال َيْعتَُدواَوَال َيْعتَُدواَوَال َيْعتَُدواَوَال َيْعتَُدوا{{{{أنه إتيان ما نهوا عنه أنه إتيان ما نهوا عنه أنه إتيان ما نهوا عنه أنه إتيان ما نهوا عنه : القول ا�الثالقول ا�الثالقول ا�الثالقول ا�الث    •

        االبتداء با�قاتلة،االبتداء با�قاتلة،االبتداء با�قاتلة،االبتداء با�قاتلة،    ،،،،أنه ابتداأنه ابتداأنه ابتداأنه ابتداؤؤؤؤهم بالقتال s ا¶رم s الشهر ا¶رامهم بالقتال s ا¶رم s الشهر ا¶رامهم بالقتال s ا¶رم s الشهر ا¶رامهم بالقتال s ا¶رم s الشهر ا¶رام :القول الرابعالقول الرابعالقول الرابعالقول الرابع    •


لكن مادام أنهم لم يقاتلو~م ال دالكن مادام أنهم لم يقاتلو~م ال دالكن مادام أنهم لم يقاتلو~م ال دالكن مادام أنهم لم يقاتلو~م ال دا

 ....أنكم تبدأنكم تبدأنكم تبدأنكم تبدؤؤؤؤون بقتاúمون بقتاúمون بقتاúمون بقتاúم
 :V قولVz قولVz قولVz قولz    أ^ منسوخة أم الأ^ منسوخة أم الأ^ منسوخة أم الأ^ منسوخة أم ال؟؟؟؟    ا¶قيقة اختلف s هذه اآليةا¶قيقة اختلف s هذه اآليةا¶قيقة اختلف s هذه اآليةا¶قيقة اختلف s هذه اآلية

  :V قولz أيضاً  ل s ا�نسول s ا�نسول s ا�نسول s ا�نسوخخخخ منها منها منها منهااألمر بالقتال هنا منسواألمر بالقتال هنا منسواألمر بالقتال هنا منسواألمر بالقتال هنا منسوخخخخ، وقد اختلف أصحاب هذا القو، وقد اختلف أصحاب هذا القو، وقد اختلف أصحاب هذا القو، وقد اختلف أصحاب هذا القو    أنها منسوخة،أنها منسوخة،أنها منسوخة،أنها منسوخة،: القول األولالقول األولالقول األولالقول األول    
يَن ُفَقاتِلُونَُكمْ وَ وَ وَ وَ {{{{أنه أوúا وهو قوT  ::::أحدهماأحدهماأحدهماأحدهما ِ

�uَسِبيِل اهللا�ِ ا sِ يَن ُفَقاتِلُونَُكمْ قَاتِلُوا ِ
�uَسِبيِل اهللا�ِ ا sِ يَن ُفَقاتِلُونَُكمْ قَاتِلُوا ِ
�uَسِبيِل اهللا�ِ ا sِ يَن ُفَقاتِلُونَُكمْ قَاتِلُوا ِ
�uَسِبيِل اهللا�ِ ا sِ قالوا }}}}قَاتِلُوا :MMMMحق من قاتل من : وهذا يقتوهذا يقتوهذا يقتوهذا يقت s حق من قاتل من أّن القتال يباح s حق من قاتل من أّن القتال يباح s حق من قاتل من أّن القتال يباح s أّن القتال يباح

 .}}}}ِقْفتُُموَُهمْ ِقْفتُُموَُهمْ ِقْفتُُموَُهمْ ِقْفتُُموَُهمْ َواْقتُلُوَُهْم َحيُْث ثَ َواْقتُلُوَُهْم َحيُْث ثَ َواْقتُلُوَُهْم َحيُْث ثَ َواْقتُلُوَُهْم َحيُْث ثَ {{{{ وهذا منسووهذا منسووهذا منسووهذا منسوخخخٌخ بقوTٌ بقوTٌ بقوTٌ بقوT    ،،،،وال يباح s حق من لم يقاتلوال يباح s حق من لم يقاتلوال يباح s حق من لم يقاتلوال يباح s حق من لم يقاتل    ،،،،الكفارالكفارالكفارالكفار
ُقاتل: يعÜ اآلية ال© معنا فيها تفصيل َوقَاتِلُوا sِ َوقَاتِلُوا sِ َوقَاتِلُوا sِ َوقَاتِلُوا sِ {{{{ قال أّما من لم يُقاتِل فيُكف¥ عنه، وuلك اهللا جّل وعال ،أن من قاتل ُي�

يَن ُفَقاتِلُونَُكمْ  ِ
�uيَن ُفَقاتِلُونَُكمْ َسِبيِل اهللا�ِ ا ِ
�uيَن ُفَقاتِلُونَُكمْ َسِبيِل اهللا�ِ ا ِ
�uيَن ُفَقاتِلُونَُكمْ َسِبيِل اهللا�ِ ا ِ
�uَسِبيِل اهللا�ِ ا{ تبارك وتعا� : ولكن قالوا Tإّن هذا منسوخ بقو} أي: ا�ع¹ }ثَِقْفتُُموَُهمْ ثَِقْفتُُموَُهمْ ثَِقْفتُُموَُهمْ ثَِقْفتُُموَُهمْ َواْقتُلُوَُهْم َحيُْث َواْقتُلُوَُهْم َحيُْث َواْقتُلُوَُهْم َحيُْث َواْقتُلُوَُهْم َحيُْث :

 .قتلو~م فإنهم يقاتلون سواء قاتلو~م أو ما
Æا�اÆا�اÆا�اÆا�راد بهذا قوالن: }}}}َوَال َيْعتَُدواَوَال َيْعتَُدواَوَال َيْعتَُدواَوَال َيْعتَُدوا{{{{أّن ا�نسوخ منها  ::::ا�ا s ؤالءú ًا�راد بهذا قوالنوأيضا s ؤالءú ًا�راد بهذا قوالنوأيضا s ؤالءú ًا�راد بهذا قوالنوأيضا s ؤالءú ًوأيضا : 

 ....أنه قتل من لم يُقاتلأنه قتل من لم يُقاتلأنه قتل من لم يُقاتلأنه قتل من لم يُقاتل ::::أحدهماأحدهماأحدهماأحدهما
Æوا�اÆوا�اÆوا�اÆبالقتال: وا�ا z~)بالقتالأنه ابتداء ا� z~)بالقتالأنه ابتداء ا� z~)بالقتالأنه ابتداء ا� z~)حال يف،يف،يف،يف،بأّن هذا منسوبأّن هذا منسوبأّن هذا منسوبأّن هذا منسوخخخخ بآية الس بآية الس بآية الس بآية الس: : : : ولكن قالواولكن قالواولكن قالواولكن قالوا    ،،،،أنه ابتداء ا� X V العلماء zخالف ب Vالعلماء zخالف ب Vالعلماء zخالف ب Vالعلماء zخالف ب V : : : :�    

 وهناك أقوال أخرى s ا�راد بآية السيف }}}}َواْقتُلُوَُهْم َحيُْث ثَِقْفتُُموَُهمْ َواْقتُلُوَُهْم َحيُْث ثَِقْفتُُموَُهمْ َواْقتُلُوَُهْم َحيُْث ثَِقْفتُُموَُهمْ َواْقتُلُوَُهْم َحيُْث ثَِقْفتُُموَُهمْ {{{{منهم من يرى أن هذه اآلية  ما ا�راد بآية السيفما ا�راد بآية السيفما ا�راد بآية السيفما ا�راد بآية السيف؟؟؟؟
هذا V القول بأّن اآلية منسوخة،  واهللا أعلم،�ا قيل فيها أنها آية السيف : هذه أيضاً يعÜ }}}}َوقَاتِلُوَُهْم َحَوقَاتِلُوَُهْم َحَوقَاتِلُوَُهْم َحَوقَاتِلُوَُهْم َح����� َال تَُكوَن فِتْنَةٌ � َال تَُكوَن فِتْنَةٌ � َال تَُكوَن فِتْنَةٌ � َال تَُكوَن فِتْنَةٌ {{{{

 .وهناك تفاصيل فيمن قال بالنسخ }}}}َوَال َيْعتَُدواَوَال َيْعتَُدواَوَال َيْعتَُدواَوَال َيْعتَُدوا{{{{ آخرها اuي هو وأأن ا�نسوخ أوúا : وقلنا أنه قيل
    Æالقول ا�اÆالقول ا�اÆالقول ا�اÆظاهرها    ،،،،وأنها غ1 منسوخةوأنها غ1 منسوخةوأنها غ1 منسوخةوأنها غ1 منسوخة، ، ، ، يرى أنها �كمةيرى أنها �كمةيرى أنها �كمةيرى أنها �كمة :القول ا�ا V ظاهرهاوأنها V ظاهرهاوأنها V ظاهرهاوأنها V يَن ُفقَ {{{{ وأنها ِ

�uَسِبيِل اهللا�ِ ا sِ يَن ُفقَ َوقَاتِلُوا ِ
�uَسِبيِل اهللا�ِ ا sِ يَن ُفقَ َوقَاتِلُوا ِ
�uَسِبيِل اهللا�ِ ا sِ يَن ُفقَ َوقَاتِلُوا ِ
�uَسِبيِل اهللا�ِ ا sِ ين لم }}}} اتِلُونَُكمْ اتِلُونَُكمْ اتِلُونَُكمْ اتِلُونَُكمْ َوقَاتِلُواuين لم اuين لم اuين لم اuا

أما من لم يُعّد نفسه أما من لم يُعّد نفسه أما من لم يُعّد نفسه أما من لم يُعّد نفسه     ،،،،قاتلوا اuين أعدوا أنفسهم للقتالقاتلوا اuين أعدوا أنفسهم للقتالقاتلوا اuين أعدوا أنفسهم للقتالقاتلوا اuين أعدوا أنفسهم للقتال: وأن مع¹ اآليةوأن مع¹ اآليةوأن مع¹ اآليةوأن مع¹ اآلية    وuلك قالوا إنها �كمة، ،يقاتلونا، ال يقاتلونيقاتلونا، ال يقاتلونيقاتلونا، ال يقاتلونيقاتلونا، ال يقاتلون



            ))))))))  أولأولأولأولأولأولأولأولمستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى ( ( ( ( ( ( ( (                                                                                                                                         ))))))))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((((((((                                                                                                                                                              مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1                            

- ¡¡ - 

 

إذا قيل أن ا�راد  فهؤالء ال يقاتلون، وهذا حكم باق غ1 منسوفهؤالء ال يقاتلون، وهذا حكم باق غ1 منسوفهؤالء ال يقاتلون، وهذا حكم باق غ1 منسوفهؤالء ال يقاتلون، وهذا حكم باق غ1 منسوخخخخ،،،،    ،،،،¨لرهبان والشيو¨لرهبان والشيو¨لرهبان والشيو¨لرهبان والشيوخخخخ وا�جانz وغ1هم وا�جانz وغ1هم وا�جانz وغ1هم وا�جانz وغ1هم    ،،،،للقتال فال يُقاتلللقتال فال يُقاتلللقتال فال يُقاتلللقتال فال يُقاتل
فإن اإلسالم Úّرم قتل العجزة و~بار السن وا�كفوفz والصبيان  ،م هؤالء الطائفة فهذا بال شك، ح� من قال إنه منسوخه

zتلوناهؤالء ال يق ،والنساء وا�جان. 
سالم ال فاإل ،مادام الÐم حول القتال واإلسالم º Tيعته الغراء وأحÇمه السامية s مسائل القتال    : s تفس1 هذه اآليةs تفس1 هذه اآليةs تفس1 هذه اآليةs تفس1 هذه اآلية

دين العدل، ديٌن يرغب ا1m  ،اإلسالم ال يتشوّف إ� إراقة اåماء، اإلسالم دين السماحة وا�يس1 ،يتشوّف للقتل وا�دم1
َال َال َال َال {يفرح بإراقة اåماء ومضايقة ا\اس و«كراههم  وال ،ديٌن يفرح أن يدخل ا\اس فيه ،وفهو دين اإلنسانية ،للب(ية ïعاء

 �åا sِ َإِْكَراه �åا sِ َإِْكَراه �åا sِ َإِْكَراه �åا sِ َيِن يِن يِن يِن إِْكَراه{. 
  ::::V قولVz قولVz قولVz قولz    ختلفوا s أول آيٍة نزلت s إباحة القتالختلفوا s أول آيٍة نزلت s إباحة القتالختلفوا s أول آيٍة نزلت s إباحة القتالختلفوا s أول آيٍة نزلت s إباحة القتالاااافالعلماء هنا 

غ�ُهْم ُظِلُموا َو«ِن� اهللا�َ Vََ نَْ½ِِهْم لََقِديرٌ {{{{أنها قوT تعا�  :القول األولالقول األولالقول األولالقول األول•
َ

غ�ُهْم ُظِلُموا َو«ِن� اهللا�َ Vََ نَْ½ِِهْم لََقِديرٌ 
َ

غ�ُهْم ُظِلُموا َو«ِن� اهللا�َ Vََ نَْ½ِِهْم لََقِديرٌ 
َ

غ�ُهْم ُظِلُموا َو«ِن� اهللا�َ Vََ نَْ½ِِهْم لََقِديرٌ 
َ
كككك يَن ُفَقاتَلُوَن بِ ِ

�
يَن ُفَقاتَلُوَن بِ ِ

�
يَن ُفَقاتَلُوَن بِ ِ

�
يَن ُفَقاتَلُوَن بِ ِ

�
ِذَن لِثثثث

ُ
ِأ ِذَن ل
ُ
ِأ ِذَن ل
ُ
ِأ ِذَن ل
ُ
قاT أبو بكر قاT أبو بكر قاT أبو بكر قاT أبو بكر s سورة ا¶ج،  }}}}أ

    .... والزهري والزهري والزهري والزهريالصديق وابن عباس وسعيد بن جب1الصديق وابن عباس وسعيد بن جب1الصديق وابن عباس وسعيد بن جب1الصديق وابن عباس وسعيد بن جب1
•Æالقول ا�اÆالقول ا�اÆالقول ا�اÆيَن ُفَقاتِلُونَُكمْ وَ وَ وَ وَ {{{{أنها هذه اآلية : القول ا�ا ِ

�uَسِبيِل اهللا�ِ ا sِ يَن ُفَقاتِلُونَُكمْ قَاتِلُوا ِ
�uَسِبيِل اهللا�ِ ا sِ يَن ُفَقاتِلُونَُكمْ قَاتِلُوا ِ
�uَسِبيِل اهللا�ِ ا sِ يَن ُفَقاتِلُونَُكمْ قَاتِلُوا ِ
�uَسِبيِل اهللا�ِ ا sِ واهللا أعلم، سواء ¨ن هذا أو هذا فا�سألة مرتبطة  }}}}قَاتِلُوا

 .بأحÇم وتفاصيل

 ))))QQQQQQQQ((((    ا¶لقةا¶لقةا¶لقةا¶لقة
 من سورة ا>قرةمن سورة ا>قرةمن سورة ا>قرةمن سورة ا>قرة) ) ) ) ////����-،����Q،-Q،-Q،-Q-،--،--،--،-����----((((موضوع هذه ا¶لقة تفس1 اآليات موضوع هذه ا¶لقة تفس1 اآليات موضوع هذه ا¶لقة تفس1 اآليات موضوع هذه ا¶لقة تفس1 اآليات 

َشد¥ ِمَن الَقتِْل َوَال ُيقَ وَ وَ وَ وَ {{{{    تبارك وتعا� قال
َ
ْخرَُجوُ~ْم َوالِْفتْنَُة أ

َ
ْن َحيُْث أ ْخرُِجوُهم م�

َ
َشد¥ ِمَن الَقتِْل َوَال ُيقَ اْقتُلُوَُهْم َحيُْث ثَِقْفتُُموَُهْم َوأ

َ
ْخرَُجوُ~ْم َوالِْفتْنَُة أ

َ
ْن َحيُْث أ ْخرُِجوُهم م�

َ
َشد¥ ِمَن الَقتِْل َوَال ُيقَ اْقتُلُوَُهْم َحيُْث ثَِقْفتُُموَُهْم َوأ

َ
ْخرَُجوُ~ْم َوالِْفتْنَُة أ

َ
ْن َحيُْث أ ْخرُِجوُهم م�

َ
َشد¥ ِمَن الَقتِْل َوَال ُيقَ اْقتُلُوَُهْم َحيُْث ثَِقْفتُُموَُهْم َوأ

َ
ْخرَُجوُ~ْم َوالِْفتْنَُة أ

َ
ْن َحيُْث أ ْخرُِجوُهم م�

َ
اتِلُوَُهْم ِعنَد اتِلُوَُهْم ِعنَد اتِلُوَُهْم ِعنَد اتِلُوَُهْم ِعنَد اْقتُلُوَُهْم َحيُْث ثَِقْفتُُموَُهْم َوأ

     }}}}الَمْسِجِد ا¶ََراِم َحالَمْسِجِد ا¶ََراِم َحالَمْسِجِد ا¶ََراِم َحالَمْسِجِد ا¶ََراِم َح����� ُفَقاتِلُوُ~ْم ِفيِه فَإِن قَاتَلُوُ~ْم فَاْقتُلُوَُهْم َكَذلَِك َجَزاُء الÇَفِِرينَ � ُفَقاتِلُوُ~ْم ِفيِه فَإِن قَاتَلُوُ~ْم فَاْقتُلُوَُهْم َكَذلَِك َجَزاُء الÇَفِِرينَ � ُفَقاتِلُوُ~ْم ِفيِه فَإِن قَاتَلُوُ~ْم فَاْقتُلُوَُهْم َكَذلَِك َجَزاُء الÇَفِِرينَ � ُفَقاتِلُوُ~ْم ِفيِه فَإِن قَاتَلُوُ~ْم فَاْقتُلُوَُهْم َكَذلَِك َجَزاُء الÇَفِِرينَ 
 .ثقفته، أثقفه، إذا وجدته: ، يقالأي وجدتموهمأي وجدتموهمأي وجدتموهمأي وجدتموهم: مع¹ ثقفتموهم }}}}َواْقتُلُوَُهْم َحيُْث ثَِقْفتُُموَُهمْ َواْقتُلُوَُهْم َحيُْث ثَِقْفتُُموَُهمْ َواْقتُلُوَُهْم َحيُْث ثَِقْفتُُموَُهمْ َواْقتُلُوَُهْم َحيُْث ثَِقْفتُُموَُهمْ {{{{قوT تبارك وتعا�

�ا ¨ن قبل أن : يعÜ ?م ï sيع ا�(~z إال من ¨ن بمكة،?م ï sيع ا�(~z إال من ¨ن بمكة،?م ï sيع ا�(~z إال من ¨ن بمكة،?م ï sيع ا�(~z إال من ¨ن بمكة، }}}}َواْقتُلُوَُهْم َحيُْث ثَِقْفتُُموَُهمْ َواْقتُلُوَُهْم َحيُْث ثَِقْفتُُموَُهمْ َواْقتُلُوَُهْم َحيُْث ثَِقْفتُُموَُهمْ َواْقتُلُوَُهْم َحيُْث ثَِقْفتُُموَُهمْ {{{{ قوT تعا� :قال بعض ا�ف�ين
َوَال ُيَقاتِلُوَُهْم َوَال ُيَقاتِلُوَُهْم َوَال ُيَقاتِلُوَُهْم َوَال ُيَقاتِلُوَُهْم {{{{، يدل V ذلك قوs T نسق اآلية أمروا بقتاúمأمروا بقتاúمأمروا بقتاúمأمروا بقتاúم    ممممفإنهم أمروا بإخراجهم منها إال من قاتلهم فإنهفإنهم أمروا بإخراجهم منها إال من قاتلهم فإنهفإنهم أمروا بإخراجهم منها إال من قاتلهم فإنهفإنهم أمروا بإخراجهم منها إال من قاتلهم فإنهمكة،  تفتح

  .وýنوا قد آذوا ا�سلمz بمكة ح� اضطروهم إ� اmروج، فكأنهم أخرجوهم    }}}}ِعنَد الَمْسِجِد ا¶ََراِم َحِعنَد الَمْسِجِد ا¶ََراِم َحِعنَد الَمْسِجِد ا¶ََراِم َحِعنَد الَمْسِجِد ا¶ََراِم َح����� ُفَقاتِلُوُ~ْم ِفيهِ � ُفَقاتِلُوُ~ْم ِفيهِ � ُفَقاتِلُوُ~ْم ِفيهِ � ُفَقاتِلُوُ~ْم ِفيهِ 
ْخرِجُ {{{{

َ
ْخرِجُ َوأ
َ
ْخرِجُ َوأ
َ
ْخرِجُ َوأ
َ
ْخرَُجوُ~مْ َوأ

َ
ْن َحيُْث أ ْخرَُجوُ~مْ وُهم م�
َ
ْن َحيُْث أ ْخرَُجوُ~مْ وُهم م�
َ
ْن َحيُْث أ ْخرَُجوُ~مْ وُهم م�
َ
ْن َحيُْث أ إن اهللا جّل ف  ،إال من أشهر السيف ،فإنهم ال يقاتلون إال من بدأ بالقتال    ،،،،من مكةمن مكةمن مكةمن مكة    يعÜ }}}}وُهم م�

وعال حّرم مكة ولم Úّرمها ا\اس، و«نما أحلت T عليه الصالة والسالم ساعة من نهار و«نه رجعت حرمتها كما حرمها 
 .ربنا تبارك وتعا�

ْخرَُجوُ~مْ {{{{تعا� قوT تبارك و 
َ
ْن َحيُْث أ ْخرُِجوُهم م�

َ
ْخرَُجوُ~مْ َوأ

َ
ْن َحيُْث أ ْخرُِجوُهم م�

َ
ْخرَُجوُ~مْ َوأ

َ
ْن َحيُْث أ ْخرُِجوُهم م�

َ
ْخرَُجوُ~مْ َوأ

َ
ْن َحيُْث أ ْخرُِجوُهم م�

َ
وهذا لّما ¨ن s  ،هم nرجونهمف ،هم أخرجوا ا�ؤمنz من مكة،من مكة،من مكة،من مكة،: يعÜ }}}}َوأ

    ما تظنون أÆ فاعٌل بكمما تظنون أÆ فاعٌل بكمما تظنون أÆ فاعٌل بكمما تظنون أÆ فاعٌل بكم؟؟؟؟ ( قال عليه الصالة والسالم ،وقد عفا ا\ð ص´ اهللا عليه وسلم عنهم لّما اجتمعوا ،فتح مكة
وهذا من عفوه عليه الصالة والسالم )اذهبوا فأنتم الطلقاءاذهبوا فأنتم الطلقاءاذهبوا فأنتم الطلقاءاذهبوا فأنتم الطلقاء"""": : : : فقال عليه الصالة والسالمفقال عليه الصالة والسالمفقال عليه الصالة والسالمفقال عليه الصالة والسالم    ،،،،أأأأخخخٌخ كريم وابن أٌ كريم وابن أٌ كريم وابن أٌ كريم وابن أخخخٍخ كريمٍ كريمٍ كريمٍ كريم::::قالواقالواقالواقالوا

ومع ذلك عفا عنهم وتسامح  ،و«ال فقد آذوه وأخرجوه من أحب ا>قاع إ� قلبه عليه الصالة والسالم و^ مكة ،وتسا�ه
 .وæاوز

َشد¥ ِمَن الَقتْلِ {{{{    قوT تبارك وتعا�
َ
َشد¥ ِمَن الَقتْلِ َوالِْفتْنَُة أ
َ
َشد¥ ِمَن الَقتْلِ َوالِْفتْنَُة أ
َ
َشد¥ ِمَن الَقتْلِ َوالِْفتْنَُة أ
َ
كون اإلنسان يُفتs P دينه ويفتP باåينار  !الفتنة أشد من القتل ؛اهللاصدق  }}}}َوالِْفتْنَُة أ

نعم ا\اس قد يهربون  ،الشك أّن الفتنة أشد من القتل يُفتP بمرض الشبهات وهو أعظم، ،يُفتP بمرض الشهوات ،واåرهم
اإلنسان s دينه ف1تد أو يشك أو ولكن الفتنة كما قلت أن يفتP  ،واإلنسان ال يريد أن تزهق روحه ويموت ،من القتل



            ))))))))  أولأولأولأولأولأولأولأولمستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى ( ( ( ( ( ( ( (                                                                                                                                         ))))))))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((((((((                                                                                                                                                              مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1                            

- ¡� - 

 

  .هذه أعظم من القتل ،يقع s أموٍر ال Ôمد عقباها
َشد¥ ِمَن الَقتْلِ {{{{هنا s هذه اآلية 

َ
َشد¥ ِمَن الَقتْلِ َوالِْفتْنَُة أ
َ
َشد¥ ِمَن الَقتْلِ َوالِْفتْنَُة أ
َ
َشد¥ ِمَن الَقتْلِ َوالِْفتْنَُة أ
َ
 :اختلف با�راد s الفتنة V قولzاختلف با�راد s الفتنة V قولzاختلف با�راد s الفتنة V قولzاختلف با�راد s الفتنة V قولz    }}}}َوالِْفتْنَُة أ

 ....ابن مسعود وابن عباس وابن عمر وآخرونابن مسعود وابن عباس وابن عمر وآخرونابن مسعود وابن عباس وابن عمر وآخرونابن مسعود وابن عباس وابن عمر وآخرونقاT  ،أنها ال(ك: القول األولالقول األولالقول األولالقول األول•
•Æالقول ا�اÆالقول ا�اÆالقول ا�اÆين،    ----نسأل اهللا العافيةنسأل اهللا العافيةنسأل اهللا العافيةنسأل اهللا العافية----    ارتداد ا�ؤمن إ� عبادة األوثانارتداد ا�ؤمن إ� عبادة األوثانارتداد ا�ؤمن إ� عبادة األوثانارتداد ا�ؤمن إ� عبادة األوثان    أنهاأنهاأنهاأنها: القول ا�اåين،الردة عن اåين،الردة عن اåين،الردة عن اåقول قول قول قول هذه أعظم من القتل، وهذا  الردة عن ا

 ....�اهد�اهد�اهد�اهد
 V مÐهذا فيكون مع¹ ال Vمن يرى أن الفتنة ^ ال(ك: وهو القول األولالقول األولالقول األولالقول األولو :" s ك القوم أعظم من قتلكم إياهمº s ك القوم أعظم من قتلكم إياهمº s ك القوم أعظم من قتلكم إياهمº s ك القوم أعظم من قتلكم إياهمº

 .ال(ك هذا أعظم من أن يقتل s ا¶رمأي واهللا، كون اإلنسان يبV è  ،نعم "ا¶رما¶رما¶رما¶رم
Æا�ا VوÆا�ا VوÆا�ا VوÆا�ا Vسبيل ارتداد ا�ؤمن إ� األوثان أشد عليه من أن يقتلارتداد ا�ؤمن إ� األوثان أشد عليه من أن يقتلارتداد ا�ؤمن إ� األوثان أشد عليه من أن يقتلارتداد ا�ؤمن إ� األوثان أشد عليه من أن يقتل: : : : و s ًكون ا�ؤمن يقتل، ا¶مد هللا قد يكون شهيدا Üيع ،
فتنة فتنة فتنة فتنة ¶قيقة ال¶قيقة ال¶قيقة ال¶قيقة الهذا أحب وأفضل من أن تطول به حياة فيعود ويرتد إ� عبادة األوثان، وبكل حال، ا ،بü عليه اهللا، ظلم،

ْكÈَُ ِمَن الَقتْلِ {{{{ وÎ اآلية األخرى s سورة ا>قرة أشد من القتلأشد من القتلأشد من القتلأشد من القتل
َ
ْكÈَُ ِمَن الَقتْلِ َوالِفتْنَُة أ
َ
ْكÈَُ ِمَن الَقتْلِ َوالِفتْنَُة أ
َ
ْكÈَُ ِمَن الَقتْلِ َوالِفتْنَُة أ
َ
 .}}}}َوالِفتْنَُة أ

 }}}}َوَال ُيَقاتِلُوَُهْم ِعنَد الَمْسِجِد ا¶ََراِم َحَوَال ُيَقاتِلُوَُهْم ِعنَد الَمْسِجِد ا¶ََراِم َحَوَال ُيَقاتِلُوَُهْم ِعنَد الَمْسِجِد ا¶ََراِم َحَوَال ُيَقاتِلُوَُهْم ِعنَد الَمْسِجِد ا¶ََراِم َح����� ُفَقاتِلُوُ~ْم ِفيِه فَإِن قَاتَلُوُ~ْم فَاْقتُلُوَُهمْ � ُفَقاتِلُوُ~ْم ِفيِه فَإِن قَاتَلُوُ~ْم فَاْقتُلُوَُهمْ � ُفَقاتِلُوُ~ْم ِفيِه فَإِن قَاتَلُوُ~ْم فَاْقتُلُوَُهمْ � ُفَقاتِلُوُ~ْم ِفيِه فَإِن قَاتَلُوُ~ْم فَاْقتُلُوَُهمْ {{{{قوT تبارك وتعا� 
 :هذه األفعال ا�الثة فيها قراءتانهذه األفعال ا�الثة فيها قراءتانهذه األفعال ا�الثة فيها قراءتانهذه األفعال ا�الثة فيها قراءتان    }}}}فَإِن قَاتَلُوُ~مْ فَإِن قَاتَلُوُ~مْ فَإِن قَاتَلُوُ~مْ فَإِن قَاتَلُوُ~مْ {{{{ }}}}حَحَحََح����� ُفَقاتِلُوُ~ْم ِفيهِ � ُفَقاتِلُوُ~ْم ِفيهِ � ُفَقاتِلُوُ~ْم ِفيهِ � ُفَقاتِلُوُ~ْم ِفيهِ {{{{ }}}}تِلُوَُهمْ تِلُوَُهمْ تِلُوَُهمْ تِلُوَُهمْ َوَال ُيَقاَوَال ُيَقاَوَال ُيَقاَوَال ُيَقا{{{{عندنا اآلن ثالثة أفعال 

هذه }}}} َوالَ ُيَقاتِلُوَُهْم ِعنَد الَمْسِجِد ا¶ََراِم َحَوالَ ُيَقاتِلُوَُهْم ِعنَد الَمْسِجِد ا¶ََراِم َحَوالَ ُيَقاتِلُوَُهْم ِعنَد الَمْسِجِد ا¶ََراِم َحَوالَ ُيَقاتِلُوَُهْم ِعنَد الَمْسِجِد ا¶ََراِم َح����� ُفَقاتِلُوُ~ْم ِفيِه فَإِن قَاتَلُوُ~ْم فَاْقتُلُوَُهمْ � ُفَقاتِلُوُ~ْم ِفيِه فَإِن قَاتَلُوُ~ْم فَاْقتُلُوَُهمْ � ُفَقاتِلُوُ~ْم ِفيِه فَإِن قَاتَلُوُ~ْم فَاْقتُلُوَُهمْ � ُفَقاتِلُوُ~ْم ِفيِه فَإِن قَاتَلُوُ~ْم فَاْقتُلُوَُهمْ {{{{    قرأ ابن كث1 ونافع وأبو عمرو و?صمقرأ ابن كث1 ونافع وأبو عمرو و?صمقرأ ابن كث1 ونافع وأبو عمرو و?صمقرأ ابن كث1 ونافع وأبو عمرو و?صم )- 
 .قراءة األربعة ^

Q( @@@@زة و الكساÑ زة و الكساوقرأÑ زة و الكساوقرأÑ زة و الكساوقرأÑ فَإِن َقتَلُوُ~مْ فَإِن َقتَلُوُ~مْ فَإِن َقتَلُوُ~مْ فَإِن َقتَلُوُ~مْ {{{{ }،}،}،}،حَحَحََح����� َفْقتُلُوُ~مْ � َفْقتُلُوُ~مْ � َفْقتُلُوُ~مْ � َفْقتُلُوُ~مْ {{{{ }،}،}،}،َوَال َيْقتُلُوُهمْ َوَال َيْقتُلُوُهمْ َوَال َيْقتُلُوُهمْ َوَال َيْقتُلُوُهمْ {{{{ وقرأ{{{{ Üيع هذه األفعال،: يعï s ذف األلفÌ،يع هذه األفعالï s ذف األلفÌ،يع هذه األفعالï s ذف األلفÌ،يع هذه األفعالï s ذف األلفÌ  واتفق
Tقو V فَاْقتُلُوَُهمْ فَاْقتُلُوَُهمْ فَاْقتُلُوَُهمْ فَاْقتُلُوَُهمْ {{{{    ال�{{{{. 

Tحَحَحََح����� َال تَُكوَن فِتْنَةٌ � َال تَُكوَن فِتْنَةٌ � َال تَُكوَن فِتْنَةٌ � َال تَُكوَن فِتْنَةٌ     َوقَاتِلُوَُهمْ َوقَاتِلُوَُهمْ َوقَاتِلُوَُهمْ َوقَاتِلُوَُهمْ {{{{    احتج من قرأ باأللف بقو { { { {واTحتج من حذف األلف بقو    }}}} َحال هما  }}}}ْقتُلُوَُهمْ ْقتُلُوَُهمْ ْقتُلُوَُهمْ ْقتُلُوَُهمْ اااافَ فَ فَ ف X V حال هما X V حال هما X V حال هما X V
 ....قراءتان سبعيتان ثابتتان عن رسول اهللا ص´ اهللا عليه وسلمقراءتان سبعيتان ثابتتان عن رسول اهللا ص´ اهللا عليه وسلمقراءتان سبعيتان ثابتتان عن رسول اهللا ص´ اهللا عليه وسلمقراءتان سبعيتان ثابتتان عن رسول اهللا ص´ اهللا عليه وسلم

هل هل هل هل  هل هو منسوهل هو منسوهل هو منسوهل هو منسوخخخخ أم ال أم ال أم ال أم ال؟؟؟؟} } } } َوَال ُيَقاتِلُوَُهْم ِعنَد الَمْسِجِد ا¶ََراِم َحَوَال ُيَقاتِلُوَُهْم ِعنَد الَمْسِجِد ا¶ََراِم َحَوَال ُيَقاتِلُوَُهْم ِعنَد الَمْسِجِد ا¶ََراِم َحَوَال ُيَقاتِلُوَُهْم ِعنَد الَمْسِجِد ا¶ََراِم َح����� ُفَقاتِلُوُ~ْم ِفيهِ � ُفَقاتِلُوُ~ْم ِفيهِ � ُفَقاتِلُوُ~ْم ِفيهِ � ُفَقاتِلُوُ~ْم ِفيهِ {{{{اختلف العلماء s قوT اختلف العلماء s قوT اختلف العلماء s قوT اختلف العلماء s قوT : : : : و^و^و^و^    مسألةمسألةمسألةمسألة    �
 لونا أم أنه منسولونا أم أنه منسولونا أم أنه منسولونا أم أنه منسوخ؟خ؟خ؟خ؟لون حلون حلون حلون ح���� يقاتِ  يقاتِ  يقاتِ  يقاتِ سجد ا¶رام ال يقاتَ سجد ا¶رام ال يقاتَ سجد ا¶رام ال يقاتَ سجد ا¶رام ال يقاتَ عند ا�عند ا�عند ا�عند ا�

أما من لم يقاتل فإنه ال يبدأ أما من لم يقاتل فإنه ال يبدأ أما من لم يقاتل فإنه ال يبدأ أما من لم يقاتل فإنه ال يبدأ     ،،،،ل فيه إال من قاتلل فيه إال من قاتلل فيه إال من قاتلل فيه إال من قاتلقاتَ قاتَ قاتَ قاتَ إ� أنه �كم ، غ1 منسوإ� أنه �كم ، غ1 منسوإ� أنه �كم ، غ1 منسوإ� أنه �كم ، غ1 منسوخخخخ، وأنه ال يُ ، وأنه ال يُ ، وأنه ال يُ ، وأنه ال يُ  ذهب �اهد وïاعة من الفقهاءذهب �اهد وïاعة من الفقهاءذهب �اهد وïاعة من الفقهاءذهب �اهد وïاعة من الفقهاء )-
يا أيها ا\اس إن يا أيها ا\اس إن يا أيها ا\اس إن يا أيها ا\اس إن (: قال أن نð اهللا ص´ اهللا عليه وسلم خطب يوم فتح مكة ويدل V هذا ا¶ديث الصحيحويدل V هذا ا¶ديث الصحيحويدل V هذا ا¶ديث الصحيحويدل V هذا ا¶ديث الصحيح    ،،،،معه بالقتالمعه بالقتالمعه بالقتالمعه بالقتال

و«نما أحلت ø ساعة من نهار ثم و«نما أحلت ø ساعة من نهار ثم و«نما أحلت ø ساعة من نهار ثم و«نما أحلت ø ساعة من نهار ثم     ،،،،وال Ôل ألحٍد بعديوال Ôل ألحٍد بعديوال Ôل ألحٍد بعديوال Ôل ألحٍد بعدي    ،،،،ولم Ôّل ألحٍد قب÷ولم Ôّل ألحٍد قب÷ولم Ôّل ألحٍد قب÷ولم Ôّل ألحٍد قب÷    ،،،،اهللا حّرم مكة يوم خلق السموات واألراهللا حّرم مكة يوم خلق السموات واألراهللا حّرم مكة يوم خلق السموات واألراهللا حّرم مكة يوم خلق السموات واألرضضضض
 .)?دت حراماً إ� يوم القيامة?دت حراماً إ� يوم القيامة?دت حراماً إ� يوم القيامة?دت حراماً إ� يوم القيامة

ر ر ر ر ظظظظثبت بذلك حثبت بذلك حثبت بذلك حثبت بذلك حال V وجه النسخ، فال V وجه النسخ، فال V وجه النسخ، فال V وجه النسخ، ف    ،،،،فبzّ ص´ اهللا عليه وسلم أنه خّص s تلك الساعة باإلباحة V سبيل ا�خصيصفبzّ ص´ اهللا عليه وسلم أنه خّص s تلك الساعة باإلباحة V سبيل ا�خصيصفبzّ ص´ اهللا عليه وسلم أنه خّص s تلك الساعة باإلباحة V سبيل ا�خصيصفبzّ ص´ اهللا عليه وسلم أنه خّص s تلك الساعة باإلباحة V سبيل ا�خصيص
لكن لو فرضاً  أنه ال يقاتل،: يعÜ وهذا األمر مستمر وا¶كم غ1 منسووهذا األمر مستمر وا¶كم غ1 منسووهذا األمر مستمر وا¶كم غ1 منسووهذا األمر مستمر وا¶كم غ1 منسوخخخخ،،،،    ،،،،إال أن يقاتلوا فيدفعوا دفعاً إال أن يقاتلوا فيدفعوا دفعاً إال أن يقاتلوا فيدفعوا دفعاً إال أن يقاتلوا فيدفعوا دفعاً     ،،،،القتال s ا¶رمالقتال s ا¶رمالقتال s ا¶رمالقتال s ا¶رم

nرج من ا¶رم  ال، ي9 واحد يقتل شخص ويروح nتs Ï ا¶رم ويقول أنا s ا¶رم، ما ا¶رم X V حال ال يريد ?ص،
ولكن إن تي� أن nرجوا ويقام  ،و هناك بغاة أو مفسدون nرجون إن لم يتي� قوتلوا ولو s ا¶رمل ،ا¶د ويقام عليه

 .لكن لو لم يتي� وقوتلوا داخل ا¶رم فال حرج عليهم ا¶د أو القصاص فهذا أمر،
Q( إ� أنه منسوإ� أنه منسوإ� أنه منسوإ� أنه منسوخخخخ ذهب قتادةذهب قتادةذهب قتادةذهب قتادة  Tَحيُْث وََجدي¥ُموَُهمْ {{{{بقو zَِ~ ~zَِ َحيُْث وََجدي¥ُموَُهمْ فَاْقتُلُوا الُمْ(ِ ~zَِ َحيُْث وََجدي¥ُموَُهمْ فَاْقتُلُوا الُمْ(ِ ~zَِ َحيُْث وََجدي¥ُموَُهمْ فَاْقتُلُوا الُمْ(ِ مر بقتاúم s ا¶ل وا¶رم وX V حال، مر بقتاúم s ا¶ل وا¶رم وX V حال، مر بقتاúم s ا¶ل وا¶رم وX V حال، مر بقتاúم s ا¶ل وا¶رم وX V حال، فقد أفقد أفقد أفقد أ }}}}فَاْقتُلُوا الُمْ(ِ

~zَِ َحيُْث وََجدي¥ُموَُهمْ {{{{    لون واستدل بهذه اآليةلون واستدل بهذه اآليةلون واستدل بهذه اآليةلون واستدل بهذه اآليةفإنهم يقاتَ فإنهم يقاتَ فإنهم يقاتَ فإنهم يقاتَ     ،،،،بدبدبدبدؤؤؤؤوا أم لم يبدوا أم لم يبدوا أم لم يبدوا أم لم يبدؤؤؤؤوا قاتلوا أولم يقاتلواوا قاتلوا أولم يقاتلواوا قاتلوا أولم يقاتلواوا قاتلوا أولم يقاتلوا: : : : فمعناهفمعناهفمعناهفمعناه ~zَِ َحيُْث وََجدي¥ُموَُهمْ فَاْقتُلُوا الُمْ(ِ ~zَِ َحيُْث وََجدي¥ُموَُهمْ فَاْقتُلُوا الُمْ(ِ ~zَِ َحيُْث وََجدي¥ُموَُهمْ فَاْقتُلُوا الُمْ(ِ  }}}}فَاْقتُلُوا الُمْ(ِ



            ))))))))  أولأولأولأولأولأولأولأولمستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى ( ( ( ( ( ( ( (                                                                                                                                         ))))))))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((((((((                                                                                                                                                              مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1                            

- �. - 

 

 ....لكن الراجح هو القول األوللكن الراجح هو القول األوللكن الراجح هو القول األوللكن الراجح هو القول األول
  .}}}} َال تَُكوَن فِتْنَةٌ  َال تَُكوَن فِتْنَةٌ  َال تَُكوَن فِتْنَةٌ  َال تَُكوَن فِتْنَةٌ َوقَاتِلُوَُهْم َحَوقَاتِلُوَُهْم َحَوقَاتِلُوَُهْم َحَوقَاتِلُوَُهْم َح����� � � � {{{{بقوT  ابن زيد ذهب إ� أنه منسوابن زيد ذهب إ� أنه منسوابن زيد ذهب إ� أنه منسوابن زيد ذهب إ� أنه منسوخخخخ) /
P ( مقاتلمقاتلمقاتلمقاتلوذهب  Tأن اآلية �كمةأن اآلية �كمةأن اآلية �كمةأن اآلية �كمة: : : : لكن القول األول هو األصحلكن القول األول هو األصحلكن القول األول هو األصحلكن القول األول هو األصح    ،،،،}}}}َواْقتُلُوَُهْم َحيُْث ثَِقْفتُُموَُهمْ َواْقتُلُوَُهْم َحيُْث ثَِقْفتُُموَُهمْ َواْقتُلُوَُهْم َحيُْث ثَِقْفتُُموَُهمْ َواْقتُلُوَُهْم َحيُْث ثَِقْفتُُموَُهمْ {{{{إ� أنه منسوخ بقو. 
    .هذه ليست فيها �ء }}}}فَاْقتُلُوَُهْم َكَذلَِك َجَزاُء الÇَفِِرينَ فَاْقتُلُوَُهْم َكَذلَِك َجَزاُء الÇَفِِرينَ فَاْقتُلُوَُهْم َكَذلَِك َجَزاُء الÇَفِِرينَ فَاْقتُلُوَُهْم َكَذلَِك َجَزاُء الÇَفِِرينَ {{{{

ُوٌر ر�ِحيمُوٌر ر�ِحيمُوٌر ر�ِحيمُوٌر ر�ِحيم{{{{ارك وتعا� و^ قوT اهللا تب    من سورة ا>قرةمن سورة ا>قرةمن سورة ا>قرةمن سورة ا>قرة) ) ) )     ����QQQQ----((((اآلية اآلية اآلية اآلية  �� َف�� َفَ َفَ s ا�راد به s ا�راد به s ا�راد به s ا�راد به     }}}}فَإِِن انتََهْوافَإِِن انتََهْوافَإِِن انتََهْوافَإِِن انتََهْوا{{{{قوT  }}}}فَإِِن انتََهْوا فَإِن� اهللا�َ فَإِِن انتََهْوا فَإِن� اهللا�َ فَإِِن انتََهْوا فَإِن� اهللا�َ فَإِِن انتََهْوا فَإِن� اهللا�َ لللَلَفَ
  :ثالثة أقوالثالثة أقوالثالثة أقوالثالثة أقوال

 .فإن انتهوا عن º~هم وقتالكم ، يعÜ األمرين ال(ك وا�قاتلةفإن انتهوا عن º~هم وقتالكم ، يعÜ األمرين ال(ك وا�قاتلةفإن انتهوا عن º~هم وقتالكم ، يعÜ األمرين ال(ك وا�قاتلةفإن انتهوا عن º~هم وقتالكم ، يعÜ األمرين ال(ك وا�قاتلة: أن معناه: أحدهاأحدهاأحدهاأحدها•
•Æا�اÆا�اÆا�اÆهم فقطووووعن كفرهم عن كفرهم عن كفرهم عن كفرهم : ا�ا~ºهم فقط~ºهم فقط~ºهم فقط~º.... 
 .عن قتالكم دون كفرهمعن قتالكم دون كفرهمعن قتالكم دون كفرهمعن قتالكم دون كفرهم: ا�الثا�الثا�الثا�الث•

يعÜ غفور ل(~هم يعÜ غفور ل(~هم يعÜ غفور ل(~هم يعÜ غفور ل(~هم  }}}}وٌر ر�ِحيمٌ وٌر ر�ِحيمٌ وٌر ر�ِحيمٌ وٌر ر�ِحيمٌ فَ فَ فَ فَ فَإِن� اهللا�َ فَإِن� اهللا�َ فَإِن� اهللا�َ فَإِن� اهللا�َ للللَ َ َ َ {{{{    وليس هناك نسخ ويكون مع¹وليس هناك نسخ ويكون مع¹وليس هناك نسخ ويكون مع¹وليس هناك نسخ ويكون مع¹    ،،،،قولz األوzØ تكون اآلية �كمةقولz األوzØ تكون اآلية �كمةقولz األوzØ تكون اآلية �كمةقولz األوzØ تكون اآلية �كمةفع´ الفع´ الفع´ الفع´ ال
 .و«جرامهمو«جرامهمو«جرامهمو«جرامهم

Tالقول األخ1 يكون مع¹ قو VوTالقول األخ1 يكون مع¹ قو VوTالقول األخ1 يكون مع¹ قو VوTالقول األخ1 يكون مع¹ قو Vفُ {{{{    و فُ َ فُ َ     }}}}وٌر ر�ِحيمٌ وٌر ر�ِحيمٌ وٌر ر�ِحيمٌ وٌر ر�ِحيمٌ لللَلفُ َ
 ....ألنها ستكون هنا منسوخةألنها ستكون هنا منسوخةألنها ستكون هنا منسوخةألنها ستكون هنا منسوخة    غفوٌر لكم حيث أسقط عنكم تكاØف قتاúم،غفوٌر لكم حيث أسقط عنكم تكاØف قتاúم،غفوٌر لكم حيث أسقط عنكم تكاØف قتاúم،غفوٌر لكم حيث أسقط عنكم تكاØف قتاúم،    ::::فاألولفاألولفاألولفاألول
Æوا�اÆوا�اÆوا�اÆم: : : : ناهناهناهناهأن معأن معأن معأن مع::::وا�اú ةÑميأمر~م بالغفران والرú ةÑميأمر~م بالغفران والرú ةÑميأمر~م بالغفران والرú ةÑيأمر~م بالغفران والر....    

Æوجيه ا�ا�ا V Üفع´ هذا، يعÆوجيه ا�ا�ا V Üفع´ هذا، يعÆوجيه ا�ا�ا V Üفع´ هذا، يعÆوجيه ا�ا�ا V Üحال،تكون اآلية منسوخة بآية السيف واهللا أعلم،تكون اآلية منسوخة بآية السيف واهللا أعلم،تكون اآلية منسوخة بآية السيف واهللا أعلم،تكون اآلية منسوخة بآية السيف واهللا أعلم،    ،،،،فع´ هذا، يع X ´فع  s كما قلت ليس Üيع
فَ {{{{و«نما إذا انتهوا ورجعوا عن º~هم  ،اإلسالم تشوف إ� القتل و«� إراقة اåماء فَ َ فَ َ هو الظاهر من هو الظاهر من هو الظاهر من هو الظاهر من     وهذاوهذاوهذاوهذا }}}}وٌر ر�ِحيمٌ وٌر ر�ِحيمٌ وٌر ر�ِحيمٌ وٌر ر�ِحيمٌ فَإِن� اهللا�َ فَإِن� اهللا�َ فَإِن� اهللا�َ فَإِن� اهللا�َ لللَلفَ َ

اآلية أنهم إذا رجعوا عن º~هم وتابوا وأنابوا ح� ولو حصل أنهم عبدوا األصنام وقتلوا من ا�سلمz ما قتلوا فإن  مع¹مع¹مع¹مع¹
فَ {{{{ تابوا فَ َ فَ َ  .وقد حصل هذا وهللا ا¶مد، }}}}وٌر ر�ِحيمٌ وٌر ر�ِحيمٌ وٌر ر�ِحيمٌ وٌر ر�ِحيمٌ فَإِن� اهللا�َ فَإِن� اهللا�َ فَإِن� اهللا�َ فَإِن� اهللا�َ لللَلفَ َ

X هؤالء تأخر إسالمهم  ،صفوان بن أمية ،	 جهلأبو سفيان ابن حرب، عكرمة بن أ، خاå بن الوØد ،جملة من الصحابةف
واهللا : بل روي عن خاå بن الوØد وعن عكرمة وصفوان وأيضاً أبو سفيان أنهم ¨نوا يقولون ،وأبلوا s اإلسالم بالًء حسناً 

شهدنا حرباً ضد رسول  واهللا ما: ضد رسول اهللا ص´ اهللا عليه وسلم \نفقن مثله أو أكb، وقالوا ما أنفقنا ديناراً أودرهماً 
bاهللا ص´ اهللا عليه وسلم إال سنشهد مثلها أو أك. 

وبذلوا  ،وجاهدوا s اهللا جّل وعال حق جهاده ،فقد أنفقوا s اإلسالم الكث1 الكث1 وبالفعل وفوا رë اهللا عنهم بما قالوا،
لّما أراد أن يبايع  (s حديث عمرو بن العاص مهجهم وأرواحهم s سبيل اهللا تبارك وتعا�، ا¶مد هللا، اهللا غفوٌر رحيم،

قال رسول اهللا ص´ اهللا عليه  ،فكّف يده فقال أشfط ،ا\ð ص´ اهللا عليه وسلم، بسط رسول اهللا ص´ اهللا عليه وسلم يده
قبل إسالمه هو يعرف أن عنده أمور وقضايا كب1ة ! نعم    ----قال يا رسول اهللا أشfط أن يغفر اهللا ø،قال يا رسول اهللا أشfط أن يغفر اهللا ø،قال يا رسول اهللا أشfط أن يغفر اهللا ø،قال يا رسول اهللا أشfط أن يغفر اهللا ø،))))    ماذا ماذا ماذا ماذا تتتتشfطشfطشfطشfط؟؟؟؟(: وسلم

 .إلخ ا¶ديث ،)ألم تعلم أن اإلسالم Ýَُب¥ ما قبلهألم تعلم أن اإلسالم Ýَُب¥ ما قبلهألم تعلم أن اإلسالم Ýَُب¥ ما قبلهألم تعلم أن اإلسالم Ýَُب¥ ما قبله((((    : : : : فقال عليه الصالة والسالمفقال عليه الصالة والسالمفقال عليه الصالة والسالمفقال عليه الصالة والسالم    ،وأعظمها ال(ك باهللا عز و جل
انتََهْوا فَإِن� انتََهْوا فَإِن� انتََهْوا فَإِن� انتََهْوا فَإِن�     فَإِنِ فَإِنِ فَإِنِ فَإِنِ     {{{{ هذا Ýّب ما قبله ،ñ لك ا¶مد هللا من دخل s هذا اåين وتاب وأناب وأسلم وحسن إسالمه، فا فا¶مد

فُ  فُ َ فُ َ وàن نأÛ إ� هؤالء  ،دعوة إ� اهللا عز وجلدعوة إ� اهللا عز وجلدعوة إ� اهللا عز وجلدعوة إ� اهللا عز وجل وÎ هذا أسلوبوÎ هذا أسلوبوÎ هذا أسلوبوÎ هذا أسلوب    ما جاء s اآلية أن اهللا Úاسبهم ويعاقبهم،}}}} ر�ِحيمر�ِحيمر�ِحيمر�ِحيم    ورٌ ورٌ ورٌ ورٌ اهللا�َ اهللا�َ اهللا�َ اهللا�َ لللَلفُ َ
T ك :الكفار اآلن ونقول~º Îجاهليتك و s لكن هذا ال يمنعك من  ،يا فالن أنت صحيح حصل منك ما حصل

غفر لك، واهللا جل وعال �ا وبة واإلنابة إ� اهللا جل وعال يُ فõ با� ،فذنوبك مهما عظمت ومهما كÈت ،اåخول s اåين



            ))))))))  أولأولأولأولأولأولأولأولمستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى ( ( ( ( ( ( ( (                                                                                                                                         ))))))))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((((((((                                                                                                                                                              مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1                            
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ُفوٌر ر�ِحيمٌ {{{{ ذكر حال الكفار قال تبارك وتعا� ُفوٌر ر�ِحيمٌ َ ُفوٌر ر�ِحيمٌ َ فََال َفتُوبُوَن إَِ� اهللا�ِ َويَْستَْغِفُرونَُه َواهللا�ُ لللَلُفوٌر ر�ِحيمٌ َ
َ
فََال َفتُوبُوَن إَِ� اهللا�ِ َويَْستَْغِفُرونَُه َواهللا�ُ أ
َ
فََال َفتُوبُوَن إَِ� اهللا�ِ َويَْستَْغِفُرونَُه َواهللا�ُ أ
َ
فََال َفتُوبُوَن إَِ� اهللا�ِ َويَْستَْغِفُرونَُه َواهللا�ُ أ
َ
فهذا الÐم نوجهه للم(~z  }}}}أ

وا�عا_، نقول إذا ¨ن اهللا جل وعال يعرض ا�وبة وا�غفرة  وأيضاً من مW زمن V حياته s الفسق وÎ الفجور ،والكفار
تب إ� اهللا وأنب  ،مسلم، ولكن زلت بك القدم s وحل ا�عا_ اآلن والرÑة úؤالء الكفار إذا أسلموا، فأنت وهللا ا¶مد

ُوٌر ر�ِحيمٌ ُوٌر ر�ِحيمٌ ُوٌر ر�ِحيمٌ ُوٌر ر�ِحيمٌ {{{{إ� اهللا تعا� وأب(  �� َف�� َفَ َفَ  .}}}}فَإِن� اهللا�َ فَإِن� اهللا�َ فَإِن� اهللا�َ فَإِن� اهللا�َ لللَلَفَ
�ِ فَإِِن انتََهْوا فََال {{{{يقول تبارك وتعا�  :ة ا>قرةة ا>قرةة ا>قرةة ا>قرةمن سورمن سورمن سورمن سور) ) ) ) ////����----((((اآلية ذات الرقم اآلية ذات الرقم اآلية ذات الرقم اآلية ذات الرقم  يُن ِهللا �åفَإِِن انتََهْوا فََال � َال تَُكوَن فِتْنٌَة َويَُكوَن ا ِ� يُن ِهللا �åفَإِِن انتََهْوا فََال � َال تَُكوَن فِتْنٌَة َويَُكوَن ا ِ� يُن ِهللا �åفَإِِن انتََهْوا فََال � َال تَُكوَن فِتْنٌَة َويَُكوَن ا ِ� يُن ِهللا �åَوقَاتِلُوَُهْم َحَوقَاتِلُوَُهْم َحَوقَاتِلُوَُهْم َحَوقَاتِلُوَُهْم َح����� َال تَُكوَن فِتْنٌَة َويَُكوَن ا

 َzالِِم الِِمzَ ُعْدَواَن إِال� Vََ الظ� الِِمzَ ُعْدَواَن إِال� Vََ الظ� الِِمzَ ُعْدَواَن إِال� Vََ الظ�  }}}}ُعْدَواَن إِال� Vََ الظ�
، ابن عباس وا¶سن و�اهد وقتادة وغ1همابن عباس وا¶سن و�اهد وقتادة وغ1همابن عباس وا¶سن و�اهد وقتادة وغ1همابن عباس وا¶سن و�اهد وقتادة وغ1هم قاT ،ال(ك: ا�راد بالفتنة هنا }}}}َوقَاتِلُوَُهْم َحَوقَاتِلُوَُهْم َحَوقَاتِلُوَُهْم َحَوقَاتِلُوَُهْم َح����� َال تَُكوَن فِتْنَةٌ � َال تَُكوَن فِتْنَةٌ � َال تَُكوَن فِتْنَةٌ � َال تَُكوَن فِتْنَةٌ {{{{قوT تبارك وتعا� 

أن من أهداف اإلسالم s القتال واùهاد أنه ال يبº èك، ليس ا�قصود ال يبè : يعÜ }}}}َوقَاتِلُوَُهْم َحَوقَاتِلُوَُهْم َحَوقَاتِلُوَُهْم َحَوقَاتِلُوَُهْم َح����� َال تَُكوَن فِتْنَةٌ � َال تَُكوَن فِتْنَةٌ � َال تَُكوَن فِتْنَةٌ � َال تَُكوَن فِتْنَةٌ {{{{
اإلسالمية وأال Úجب  لكن ا�قصود أنه يفتح ا�جال لتعوة ،أبداً، ألن هذه سنة اهللا s ا¶ياة يوجد مؤمن ويوجد م(ك

 .^ ال(ك: ا�راد بالفتنة هنا }}}}َوقَاتِلُوَُهْم َحَوقَاتِلُوَُهْم َحَوقَاتِلُوَُهْم َحَوقَاتِلُوَُهْم َح����� َال تَُكوَن فِتْنَةٌ � َال تَُكوَن فِتْنَةٌ � َال تَُكوَن فِتْنَةٌ � َال تَُكوَن فِتْنَةٌ {{{{الخ X V حال  نور اåين عن ا\اس،
�ِ {{{{قوT جل وعال  يُن ِهللا �åَويَُكوَن ا ِ� يُن ِهللا �åَويَُكوَن ا ِ� يُن ِهللا �åَويَُكوَن ا ِ� يُن ِهللا �åَويَُكوَن ا{{{{    سورة األنفال s: }}}} ِ� يُن *ه ِهللا �åَويَُكوَن ا ِ� يُن *ه ِهللا �åَويَُكوَن ا ِ� يُن *ه ِهللا �åَويَُكوَن ا ِ� يُن *ه ِهللا �åا�تشابهات    }}}}َويَُكوَن ا zمع بùيما أتذكر وف ،وهذا من ا

zموضع s سورة ا>قرة بدون  ،أنها s هنا)X ( سورة األنفال Îو}}}} ِ� يُن *ه ِهللا �åَويَُكوَن ا ِ� يُن *ه ِهللا �åَويَُكوَن ا ِ� يُن *ه ِهللا �åَويَُكوَن ا ِ� يُن *ه ِهللا �åَويَُكوَن ا{{{{    ،X سورة ا>قرة بدون s وهنا 
وفيها رسائل  وينبü ¶افظ القرآن أن يعتÌ Üفظ ا�تشابهات، وهناك كتب من القديم وا¶ديث نظمت فيها أبيات شعرية،

وسبحان اهللا X حافظ T  مد موجودة s األسواق وX Î مÇن، تعz حافظ القرآن V حفظ ا�تشابهات،صغ1ة وهللا ا¶
َجٍل {{{{ مثال ،X إنسان يرى أن هذه تشتبه عليه ف1تبها ترتيبا معينا s ذهنه: فمثالً  ،طريقته s حفظ ا�تشابهات

َ
َجٍل  Ýَِْري أل
َ
َجٍل  Ýَِْري أل
َ
َجٍل  Ýَِْري أل
َ
Ýَ ggِْري أل ggXُُXُXُX

     óم¥َسóَس َسóم¥ َسóم¥     {{{{X القرآن  }}}}م¥ óَجٍل م¥َس
َ
َسóأل َجٍل م¥
َ
َسóأل َجٍل م¥
َ
َسóأل َجٍل م¥
َ
    {{{{ عدا موضع واحد s سورة لقمان }}}}أل óَجٍل م¥َس

َ
َسÝَ óِْري إَِ� أ َجٍل م¥
َ
َسÝَ óِْري إَِ� أ َجٍل م¥
َ
َسÝَ óِْري إَِ� أ َجٍل م¥
َ
Ýَ ggِْري إَِ� أ ggXُُXُXُX{{{{،  وهنا مثًال}}}} يُن �åيُن َويَُكوَن ا �åيُن َويَُكوَن ا �åيُن َويَُكوَن ا �åَويَُكوَن ا

 ِ� �ِ ِهللا �ِ ِهللا �ِ ِهللا �ِ {{{{s سورة األنفال     }}}}ِهللا يُن *ه ِهللا �åَويَُكوَن ا ِ� يُن *ه ِهللا �åَويَُكوَن ا ِ� يُن *ه ِهللا �åَويَُكوَن ا ِ� يُن *ه ِهللا �åمع     ،،،،}}}}َويَُكوَن اÝ افظ القرآن إذا أراد أن يضبط القرآن ويتقن حفظه أن¶ üفينب
وأيضاً يكون T جهد خاص s ترتيب  ،كتب ومّما نظم أيضاً s ترتيب ا�تشابهاتو~ما قلت يستفيد �ا  ،ا�تشابهات

ا�اهر  وأن يكون مع السفرة الكرام الÈرة، ،ا�تشابهات ح� يوفق بإذن اهللا جل وعال أن يكون من ا�اهرين بالقرآن
 .بالقرآن هذا فضل اهللا جل وعال يؤتيه من يشاء

�ِ َويَُكوَن ا�å َويَُكوَن ا�å َويَُكوَن ا�å َويَُكوَن ا�å {{{{ قوT تبارك وتعا� �ِ يُن ِهللا �ِ يُن ِهللا �ِ يُن ِهللا اåين الصحيح واåين اåين الصحيح واåين اåين الصحيح واåين اåين الصحيح واåين : : : : يعÜيعÜيعÜيعÜ، ، ، ، أن nلص T ا�وحيدأن nلص T ا�وحيدأن nلص T ا�وحيدأن nلص T ا�وحيد: ابن عباس رë اهللا عنهماابن عباس رë اهللا عنهماابن عباس رë اهللا عنهماابن عباس رë اهللا عنهماقال  }}}}يُن ِهللا
    ....هو إخالص ا�وحيد هللا تبارك وتعا�هو إخالص ا�وحيد هللا تبارك وتعا�هو إخالص ا�وحيد هللا تبارك وتعا�هو إخالص ا�وحيد هللا تبارك وتعا�، ، ، ، ا¶ق هو دين اإلسالما¶ق هو دين اإلسالما¶ق هو دين اإلسالما¶ق هو دين اإلسالم

}}}} َzالِِم الِِمzَ فَإِِن انتََهْوا فََال ُعْدَواَن إِال� Vََ الظ� الِِمzَ فَإِِن انتََهْوا فََال ُعْدَواَن إِال� Vََ الظ� الِِمzَ فَإِِن انتََهْوا فََال ُعْدَواَن إِال� Vََ الظ� ودخلوا s دين  ،ا عن ال(كأو كفو ،إن انتهوا هؤالء و~فوا كفوا قتاúم: يعÜ }}}}فَإِِن انتََهْوا فََال ُعْدَواَن إِال� Vََ الظ�
الِِمz{{{{ اإلسالم الِِمzفََال ُعْدَواَن إِال� Vََ الظ� الِِمzفََال ُعْدَواَن إِال� Vََ الظ� الِِمzفََال ُعْدَواَن إِال� Vََ الظ� فال �ازاة، فال �ازاة، فال �ازاة، فال �ازاة،     يعÜ فال جزاء إال V الظا�z،يعÜ فال جزاء إال V الظا�z،يعÜ فال جزاء إال V الظا�z،يعÜ فال جزاء إال V الظا�z،    ،،،،الظلم وأريد به هنا اùزاءالظلم وأريد به هنا اùزاءالظلم وأريد به هنا اùزاءالظلم وأريد به هنا اùزاء: : : : العدوانالعدوانالعدوانالعدوان    }}}}فََال ُعْدَواَن إِال� Vََ الظ�

ُدوا َعلَيِْه بِِمثِْل َما اْقتََدى ُدوا َعلَيِْه بِِمثِْل َما اْقتََدى ُدوا َعلَيِْه بِِمثِْل َما اْقتََدى ُدوا َعلَيِْه بِِمثِْل َما اْقتََدى َفَمِن اْقتََدى َعلَيُْكْم فَاْقتَ َفَمِن اْقتََدى َعلَيُْكْم فَاْقتَ َفَمِن اْقتََدى َعلَيُْكْم فَاْقتَ َفَمِن اْقتََدى َعلَيُْكْم فَاْقتَ {{{{    كقوT تبارك وتعا� ،و«نما سو«نما سو«نما سو«نما س���� اùزاء عدواناً مقابلة للáء بمثله اùزاء عدواناً مقابلة للáء بمثله اùزاء عدواناً مقابلة للáء بمثله اùزاء عدواناً مقابلة للáء بمثله
     ،،،،يعتدييعتدييعتدييعتدي    ليس ا�قصود إن اإلنسانليس ا�قصود إن اإلنسانليس ا�قصود إن اإلنسانليس ا�قصود إن اإلنسان }}}}َعلَيُْكمْ َعلَيُْكمْ َعلَيُْكمْ َعلَيُْكمْ 

ُ
 لكن �ا ¨ن الáء من جنسه أ
ُ
 لكن �ا ¨ن الáء من جنسه أ
ُ
 لكن �ا ¨ن الáء من جنسه أ
ُ
مثل قول اهللا تبارك  ،،،،Û بلفٍظ مثل لفظهÛ بلفٍظ مثل لفظهÛ بلفٍظ مثل لفظهÛ بلفٍظ مثل لفظهلكن �ا ¨ن الáء من جنسه أ

ثْلَُها{{{{وتعا�  ثْلَُهاوََجَزاُء َسي�ئٍَة َسي�ئٌَة م� ثْلَُهاوََجَزاُء َسي�ئٍَة َسي�ئٌَة م� ثْلَُهاوََجَزاُء َسي�ئٍَة َسي�ئٌَة م� وأخذك ¶قك  آخذ ح"،أن اإلنسان أساء إøّ أنا أ!ء إØه، المانع أÆ : ليس مع¹ ذلك }}}}وََجَزاُء َسي�ئٍَة َسي�ئٌَة م�
 فهنا ا�قصود بالعدوان هو ا�جازاة، مثل هذا يقال لآلخر،" مثله" وuلك أطلق عليه اللفظ ،مشا*ة ومشابهة ؛وا¶الة هذه

ِه بِِمثِْل ِه بِِمثِْل ِه بِِمثِْل ِه بِِمثِْل َفَمِن اْقتََدى َعلَيُْكْم فَاْقتَُدوا َعلَيْ َفَمِن اْقتََدى َعلَيُْكْم فَاْقتَُدوا َعلَيْ َفَمِن اْقتََدى َعلَيُْكْم فَاْقتَُدوا َعلَيْ َفَمِن اْقتََدى َعلَيُْكْم فَاْقتَُدوا َعلَيْ {{{{ كقوT وسوسوسوس���� اùزاء عدواناً مقابلًة للáء بمثله اùزاء عدواناً مقابلًة للáء بمثله اùزاء عدواناً مقابلًة للáء بمثله اùزاء عدواناً مقابلًة للáء بمثله ،ويراد به اùزاء ظلم، :العدوان
أعوذ باهللا حاشا  اإلسالم يؤيد العدوان ويؤيد ظلم ا\اس،أن }}}}فَاْقتَُدوا َعلَيْهِ فَاْقتَُدوا َعلَيْهِ فَاْقتَُدوا َعلَيْهِ فَاْقتَُدوا َعلَيْهِ {{{{ أحد يفهم من قوT فال }}}}َما اْقتََدى َعلَيُْكمْ َما اْقتََدى َعلَيُْكمْ َما اْقتََدى َعلَيُْكمْ َما اْقتََدى َعلَيُْكمْ 

Oسياق واحد : ا�قصود ،و s زاءو�ء بلفظ مثل ذلك اللفظ ألنهماùيراد به ا. 



            ))))))))  أولأولأولأولأولأولأولأولمستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى ( ( ( ( ( ( ( (                                                                                                                                         ))))))))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((((((((                                                                                                                                                              مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1                            
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}}}}zالِِم الِِمzفََال ُعْدَواَن إِال� Vََ الظ� الِِمzفََال ُعْدَواَن إِال� Vََ الظ� الِِمzفََال ُعْدَواَن إِال� Vََ الظ� وبال شك أيها األخوة أن أعظم  ،،،،قاT عكرمة وقتادة وآخرونقاT عكرمة وقتادة وآخرونقاT عكرمة وقتادة وآخرونقاT عكرمة وقتادة وآخرون    ،هم ا�(~ون: الظا�ون هناالظا�ون هناالظا�ون هناالظا�ون هنا    }}}}فََال ُعْدَواَن إِال� Vََ الظ�
يَن آَمنُوا َولَْم {{{{ولّما نزل قول اهللا تبارك وتعا�  ،ألنه وضع العبادة s غ1 موضعها الصحيح الظلم هو ال(ك باهللا عز وجل، ِ

�uيَن آَمنُوا َولَْم ا ِ
�uيَن آَمنُوا َولَْم ا ِ
�uيَن آَمنُوا َولَْم ا ِ
�uا

ْوôََِك لَُهمُ 
ُ
ْوôََِك لَُهمُ يَلِْبُسوا إِيَماَغُهم بُِظلٍْم أ
ُ
ْوôََِك لَُهمُ يَلِْبُسوا إِيَماَغُهم بُِظلٍْم أ
ُ
ْوôََِك لَُهمُ يَلِْبُسوا إِيَماَغُهم بُِظلٍْم أ
ُ
ْهتَُدونَ     يَلِْبُسوا إِيَماَغُهم بُِظلٍْم أ ْمُن وَُهم م¥

َ
ْهتَُدونَ األ ْمُن وَُهم م¥
َ
ْهتَُدونَ األ ْمُن وَُهم م¥
َ
ْهتَُدونَ األ ْمُن وَُهم م¥
َ
رسول  يا: فقالوا ،شق ذلك V أصحاب رسول اهللا ص´ اهللا عليه وسلم }}}}األ

َْك {{{{    إنه ما جاء s قول العبد الصالحإنه ما جاء s قول العبد الصالحإنه ما جاء s قول العبد الصالحإنه ما جاء s قول العبد الصالح    ،،،،إنه ليس اuي تعنونإنه ليس اuي تعنونإنه ليس اuي تعنونإنه ليس اuي تعنون(: وأينا ال يظلم نفسه؟ فقال عليه الصالة والسالم: اهللا َْك إِن� ال(� َْك إِن� ال(� َْك إِن� ال(� إِن� ال(�
 .قبحه وأشنعه ألنه عبد مع اهللا جل وعال غ1ه، �ف العبادة �ن ال يستحقهافال(ك هو أعظم الظلم وأ )}}}}لَُظلٌْم َعِظيمٌ لَُظلٌْم َعِظيمٌ لَُظلٌْم َعِظيمٌ لَُظلٌْم َعِظيمٌ 

الِِمzَ {{{{: : : : ذهب إ� قوT تعا�ذهب إ� قوT تعا�ذهب إ� قوT تعا�ذهب إ� قوT تعا�    قتادةقتادةقتادةقتادة    ïاعة من ا�ف�ين منهمïاعة من ا�ف�ين منهمïاعة من ا�ف�ين منهمïاعة من ا�ف�ين منهم    أنأنأنأنأختم هذه اآلية أختم هذه اآلية أختم هذه اآلية أختم هذه اآلية  الِِمzَ فَإِِن انتََهْوا فََال ُعْدَواَن إِال� Vََ الظ� الِِمzَ فَإِِن انتََهْوا فََال ُعْدَواَن إِال� Vََ الظ� الِِمzَ فَإِِن انتََهْوا فََال ُعْدَواَن إِال� Vََ الظ� هذا هذا هذا هذا : : : : }}}}فَإِِن انتََهْوا فََال ُعْدَواَن إِال� Vََ الظ�
هذا ال يتأهذا ال يتأهذا ال يتأهذا ال يتأ8888 أن يقال  أن يقال  أن يقال  أن يقال : : : : يعÜيعÜيعÜيعÜ    تهوا عن قتالكم مع إقامتهم V دينهم،تهوا عن قتالكم مع إقامتهم V دينهم،تهوا عن قتالكم مع إقامتهم V دينهم،تهوا عن قتالكم مع إقامتهم V دينهم،فإن انفإن انفإن انفإن ان: : : : و«نما يستقيم هذا إذا قلناو«نما يستقيم هذا إذا قلناو«نما يستقيم هذا إذا قلناو«نما يستقيم هذا إذا قلنا    ،،،،منسومنسومنسومنسوخخخخ بآية السيف بآية السيف بآية السيف بآية السيف

ولكنهم كفوا عن     ،،،،أنهم ال يزالون V دينهمأنهم ال يزالون V دينهمأنهم ال يزالون V دينهمأنهم ال يزالون V دينهم    ا�راد إن انتهوا عن قتالكم مع إقامتهم V دينهم، معا�راد إن انتهوا عن قتالكم مع إقامتهم V دينهم، معا�راد إن انتهوا عن قتالكم مع إقامتهم V دينهم، معا�راد إن انتهوا عن قتالكم مع إقامتهم V دينهم، معال إذا ¨ن إإإإ    ؛؛؛؛s نسخs نسخs نسخs نسخ
    ....إن انتهوا عن دينهم فاآلية �كمة بال شكإن انتهوا عن دينهم فاآلية �كمة بال شكإن انتهوا عن دينهم فاآلية �كمة بال شكإن انتهوا عن دينهم فاآلية �كمة بال شك: : : : أما إذا قيل إن معناه، القتال

 }}}}فَإِِن انتََهْوافَإِِن انتََهْوافَإِِن انتََهْوافَإِِن انتََهْوا{{{{�سألة الÐم عن االنتهاء اآلن يعÜ هو ا
 ....نعم إّن هذا فيه نسخنعم إّن هذا فيه نسخنعم إّن هذا فيه نسخنعم إّن هذا فيه نسخ: : : : إّن االنتهاء هو االنتهاء عن القتال مع بقائهم V اåين فقد يقالإّن االنتهاء هو االنتهاء عن القتال مع بقائهم V اåين فقد يقالإّن االنتهاء هو االنتهاء عن القتال مع بقائهم V اåين فقد يقالإّن االنتهاء هو االنتهاء عن القتال مع بقائهم V اåين فقد يقال    ::::إن قيلإن قيلإن قيلإن قيل

م، وانتقلوا إ� دين اإلسال ،تر~وا دينهم، دين الكفر وال(ك إّن ا�راد باالنتهاء هنا هو االنتهاء عن دينهم،إّن ا�راد باالنتهاء هنا هو االنتهاء عن دينهم،إّن ا�راد باالنتهاء هنا هو االنتهاء عن دينهم،إّن ا�راد باالنتهاء هنا هو االنتهاء عن دينهم،    ::::لكن إن قيللكن إن قيللكن إن قيللكن إن قيل
، فال Ýوز بعد ذلك االعتداء عليهمفال Ýوز بعد ذلك االعتداء عليهمفال Ýوز بعد ذلك االعتداء عليهمفال Ýوز بعد ذلك االعتداء عليهم ،الشك أن هذا مطلب، وهذا أمٌر Úبه ا�سلمون أن يدخل ا\اس s دين اهللا عز وجل

وانتقاúم إ� دين وانتقاúم إ� دين وانتقاúم إ� دين وانتقاúم إ� دين     ،،،،إذا ¨ن ا�راد باالنتهاء هو انتهاإذا ¨ن ا�راد باالنتهاء هو انتهاإذا ¨ن ا�راد باالنتهاء هو انتهاإذا ¨ن ا�راد باالنتهاء هو انتهاؤؤؤؤهم عن دينهمهم عن دينهمهم عن دينهمهم عن دينهم :أنه من íم بعض ا�ف�ين هذا íم s ا¶قيقة ïيل
، ا¶مد هللا هؤالء دخلوا s دين اإلسالم عليه فال Ýوز بأي حال من األحوال أن يعتدى عليهمعليه فال Ýوز بأي حال من األحوال أن يعتدى عليهمعليه فال Ýوز بأي حال من األحوال أن يعتدى عليهمعليه فال Ýوز بأي حال من األحوال أن يعتدى عليهموووو ،،،،فإن اآلية �كمةفإن اآلية �كمةفإن اآلية �كمةفإن اآلية �كمة    ،،،،اإلسالماإلسالماإلسالماإلسالم

مثل ما حصل من خاå بن  ،أعوذ باهللا، هذا ال يقوT ?قل ولو حصل �ء من ذلك فهو قد يكون خطأ !يعتدى عليهم؟هل 
أمر غ1  هذا إذا ¨ن األمر خطأ، s قصة قبل ذلك، وأيضاً  ،الوØد رë اهللا عنه �ا قتل أوôك القوم ولم يتبT z أمرهم

وندفع عنه  ،و«ال فنحن وهللا ا¶مد نرغب ا\اس أن يدخلوا s هذا اåين ونبú zم �اسنه وتعاØمه ،مقصود هذا �ء آخر
مثل أن دين  ،ا>اطلة فإن ديننا دين اإلسالم تلصق به ما بz الفينة واألخرى بعض ا�هم اùائرة ،أيضاً ا�هم ال© ألصقت به

أو أنه دين الظلم وعدم  ،أو أنه ال يعfف Ìقوق ا�رأة ،أو أن دين اإلسالم يهضم حقوق اإلنسان ،اإلسالم يتب¹ اإلرهاب
وهو  ،وهو اuي أقام حقوق اإلنسان ،بل اإلسالم دين Úارب اإلرهاب ،ا�ساواة وغ1 ذلك من االفfاءات غ1 الصحيحة

واإلسالم  ،إ� غ1 ذلك، كون أخطاء Ôصل من فالن أو عّالن فهذا من أخطأ يتحمل خطأهو وو ، حقوقها اuي أعطى ا�رأة
أسأل اهللا جّل وعال أن يثبتÜ و«ياكم V اåين وأن يمنحنا الفقه فيه هذا وص´ اV ñ �مد وV آT وصحبه  براٌء منه،

    .وسلم

 ))))/Q/Q/Q/Q((((ا¶لقة ا¶لقة ا¶لقة ا¶لقة 
 من سورة ا>قرةمن سورة ا>قرةمن سورة ا>قرةمن سورة ا>قرة) ) ) ) §§§§����-،z z z z))))----����P،-P،-P،-P موضوع هذه ا¶لقة تفس1 اآليتموضوع هذه ا¶لقة تفس1 اآليتموضوع هذه ا¶لقة تفس1 اآليتموضوع هذه ا¶لقة تفس1 اآليت

ُُرَماُت قَِصاٌص َفَمِن اْقتََدى َعلَيُْكْم فَاْقتَُدوا َعلَيِْه بِِمثِْل َما{{{{يقول اهللا تبارك وتعا�
ْ
ْهِر ا¶ََراِم َوا¶ ْهُر ا¶ََراُم بِالش� ُُرَماُت قَِصاٌص َفَمِن اْقتََدى َعلَيُْكْم فَاْقتَُدوا َعلَيِْه بِِمثِْل َماالش�
ْ
ْهِر ا¶ََراِم َوا¶ ْهُر ا¶ََراُم بِالش� ُُرَماُت قَِصاٌص َفَمِن اْقتََدى َعلَيُْكْم فَاْقتَُدوا َعلَيِْه بِِمثِْل َماالش�
ْ
ْهِر ا¶ََراِم َوا¶ ْهُر ا¶ََراُم بِالش� ُُرَماُت قَِصاٌص َفَمِن اْقتََدى َعلَيُْكْم فَاْقتَُدوا َعلَيِْه بِِمثِْل َماالش�
ْ
ْهِر ا¶ََراِم َوا¶ ْهُر ا¶ََراُم بِالش� اْقتََدى اْقتََدى اْقتََدى اْقتََدى     الش�

ن� اهللا�َ َمَع الُمت�قِ 
َ
ن� اهللا�َ َمَع الُمت�قِ َعلَيُْكْم َواي�ُقوا اهللا�َ َواْعلَُموا أ
َ
ن� اهللا�َ َمَع الُمت�قِ َعلَيُْكْم َواي�ُقوا اهللا�َ َواْعلَُموا أ
َ
ن� اهللا�َ َمَع الُمت�قِ َعلَيُْكْم َواي�ُقوا اهللا�َ َواْعلَُموا أ
َ
 }}}}    z َz َz َzَ َعلَيُْكْم َواي�ُقوا اهللا�َ َواْعلَُموا أ

 : سبب نزول اآليةسبب نزول اآليةسبب نزول اآليةسبب نزول اآلية    ◄
وهناك من العلماء من أفردها با�صنيف،  ،وقد ذكرت أن أسباب الßول مبثوثة موجودة s كتب ا�فس1 ا�تقدمة وا�تأخرة

ا¶افظ ابن حجر ا¶افظ ابن حجر ا¶افظ ابن حجر ا¶افظ ابن حجر  ،ïع ïلة منها وليست *ها وقد ،،،،أسباب الßولأسباب الßولأسباب الßولأسباب الßول s كتابه الواحديالواحديالواحديالواحدي ومن أوائل من أفردها با�صنيفومن أوائل من أفردها با�صنيفومن أوائل من أفردها با�صنيفومن أوائل من أفردها با�صنيف
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>اب ا\قول s أسباب >اب ا\قول s أسباب >اب ا\قول s أسباب >اب ا\قول s أسباب فألف s ذلك كتاب  رÑه اهللا اإلمام السيوþاإلمام السيوþاإلمام السيوþاإلمام السيوþثم جاء  ،ابه العجاب s بيان األسبابابه العجاب s بيان األسبابابه العجاب s بيان األسبابابه العجاب s بيان األسبابرÑه اهللا s كترÑه اهللا s كترÑه اهللا s كترÑه اهللا s كت
 قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رÑه اهللاقال شيخ اإلسالم ابن تيمية رÑه اهللاقال شيخ اإلسالم ابن تيمية رÑه اهللاقال شيخ اإلسالم ابن تيمية رÑه اهللا ولكن هذا العلم من أºف علوم القرآن، ،و^ كما قلت مبثوثة s الكتب ،الßولالßولالßولالßول

فهذا يدل  الßول بال شك يعV z فهم اآلية واستنباط األحÇم منها،فالعلم بأسباب  "بالسبب يعV z فهم ا�سبببالسبب يعV z فهم ا�سبببالسبب يعV z فهم ا�سبببالسبب يعV z فهم ا�سبب    العلمالعلمالعلمالعلم"
فإننا نذكره  ؛وuلك فنحن s بداية تفسX 1 حلقة إذا وجد هناك سبب نزول ذكره العلماء ،V أهمية العناية بهذا العلم

ْهِر ا¶ََرامِ {{{{ ما جاء s تفس1 هذه اآلية ومن ذلك ْهُر ا¶ََراُم بِالش� ْهِر ا¶ََرامِ الش� ْهُر ا¶ََراُم بِالش� ْهِر ا¶ََرامِ الش� ْهُر ا¶ََراُم بِالش� ْهِر ا¶ََرامِ الش� ْهُر ا¶ََراُم بِالش� ُُرَماُت قَِصاٌص وَ وَ وَ وَ     الش�
ْ
ُُرَماُت قَِصاٌص ا¶
ْ
ُُرَماُت قَِصاٌص ا¶
ْ
ُُرَماُت قَِصاٌص ا¶
ْ
اختلف s سبب نزوúا V اختلف s سبب نزوúا V اختلف s سبب نزوúا V اختلف s سبب نزوúا V ، اآلية    }}}}ا¶

zقولzقولzقولzقول: 

 ،فصّدهم ا�(~ون ،أن ا\ð ص´ اهللا عليه وسلم أقبل هو وأصحابه معتمرين s ذي القعدة، ومعهم اúدي: القول األولالقول األولالقول األولالقول األول    •
وال يدخلها  ،كة ثالث Øالفيكون بم ،فصا¶هم نð اهللا ص´ اهللا عليه وسلم V أن يرجع عنهم ثم يعود s العام ا�قبل

فافتخر ا�(~ون عليه إذ ردوه  ،فلما ¨ن العام ا�قبل، أقبل هو وأصحابه فدخلوها ،وال nرج بأحد من أهل مكة ،بسالح
ُرُ {{{{فقال  ،فأقصه اهللا منهم وأدخله مكة s الشهر اuي ردوه فيه ،يوم ا¶ديبية

ْ
ْهِر ا¶ََراِم َوا¶ ْهُر ا¶ََراُم بِالش� ُرُ الش�
ْ
ْهِر ا¶ََراِم َوا¶ ْهُر ا¶ََراُم بِالش� ُرُ الش�
ْ
ْهِر ا¶ََراِم َوا¶ ْهُر ا¶ََراُم بِالش� ُرُ الش�
ْ
ْهِر ا¶ََراِم َوا¶ ْهُر ا¶ََراُم بِالش� َماُت َماُت َماُت َماُت الش�

 .ذهب ابن عباس و�اهد وعطاء وأبو العاØة وقتادة وآخرونذهب ابن عباس و�اهد وعطاء وأبو العاØة وقتادة وآخرونذهب ابن عباس و�اهد وعطاء وأبو العاØة وقتادة وآخرونذهب ابن عباس و�اهد وعطاء وأبو العاØة وقتادة وآخرونو«� هذا ا�ع¹ ، ، ، ، }}}}قَِصاٌص قَِصاٌص قَِصاٌص قَِصاٌص 
يعÜ معروف أيها اإلخوة صلح ا¶ديبية وأن ا\ð ص´ اهللا عليه وسلم �ا جاء يريد عمرة ا¶ديبية أن هذا ¨ن s ذي 

لح أن يرجع ا\ð ص´ اهللا عليه وسلم s تلك القعدة، صّده ا�(~ون وحصل ما حصل من الصلح، ومن بنود هذا الص
وأن يقيم فيها ثالث Øال  ،وأال nرج معه بأحد من الكفار ،وأن يدخل مكة بدون سالح ،السنة وأن يعود s العام القادم

فأنزل  ،يبيةإذ افتخر ا�(~ون وهم قد افتخروا بأنهم قد ردوه ?م ا¶د ،ا\ð ص´ اهللا عليه وسلم رجع s ذي القعدة ،فقط
ْهِر ا¶ََرامِ {{{{ اهللا جل وعال هذه اآلية ْهُر ا¶ََراُم بِالش� ْهِر ا¶ََرامِ الش� ْهُر ا¶ََراُم بِالش� ْهِر ا¶ََرامِ الش� ْهُر ا¶ََراُم بِالش� ْهِر ا¶ََرامِ الش� ْهُر ا¶ََراُم بِالش� أنه إن رددتموهم s ذي القعدة من تلك السنة فجاءو~م أيضاً s ، }}}}الش�

ذو القعدة وذو ا¶جة و�رم ورجب هذه األربعة أشهر ^ ذو القعدة وذو ا¶جة و�رم ورجب هذه األربعة أشهر ^ ذو القعدة وذو ا¶جة و�رم ورجب هذه األربعة أشهر ^ ذو القعدة وذو ا¶جة و�رم ورجب هذه األربعة أشهر ^  الشهر ا¶رام وهو نفسه شهر ذي القعدة وهو من األشهر ا¶رم
 .هذا قول لسبب نزول اآلية ،رمرمرمرماألشهر ا¶األشهر ا¶األشهر ا¶األشهر ا¶

•    Æالقول ا�اÆالقول ا�اÆالقول ا�اÆص´ اهللا عليه وسلم: القول ا�ا ðالشهر ا¶رام؟؟؟؟ : (أن م(/ العرب قالوا للن s الشهر ا¶رامأنهيت عن قتا\ا s الشهر ا¶رامأنهيت عن قتا\ا s الشهر ا¶رامأنهيت عن قتا\ا s وأرادوا أن  )!!!!نعمنعمنعمنعم: : : : قالقالقالقال    أنهيت عن قتا\ا
 .لت هذه اآليةفß يعÜ أرادوا أن يقع الرسول ص´ اهللا عليه وسلم s اإلثم فيقاتلوه فيه، يقاتلوه فيه،فيفfوه s الشهر ا¶رام 

ورّجحه الزجاج وغ1ه من ورّجحه الزجاج وغ1ه من ورّجحه الزجاج وغ1ه من ورّجحه الزجاج وغ1ه من     ،،،،هذا هو قول ا¶سنهذا هو قول ا¶سنهذا هو قول ا¶سنهذا هو قول ا¶سن ،إن استحلوا منكم شيئاً s الشهر ا¶رام فاستحلوا منهم مثلهإن استحلوا منكم شيئاً s الشهر ا¶رام فاستحلوا منهم مثلهإن استحلوا منكم شيئاً s الشهر ا¶رام فاستحلوا منهم مثلهإن استحلوا منكم شيئاً s الشهر ا¶رام فاستحلوا منهم مثله: فا�ع¹
هل هل هل هل (ا\ð ص´ اهللا عليه وسلم سألوه ، ، يعÜ إن ا�(~z أرادوا أن يوقعوا ا\ð ص´ اهللا عليه وسلم s ا¶رجا�ف�ينا�ف�ينا�ف�ينا�ف�ين

اهللا  فأرادوا القتال s الشهر ا¶رام وأحبوا أن يوقعوا ا\ð ص´ اهللا عليه وسلم s اإلثم،، )الالالال::::قالقالقالقال    م م م م ؟؟؟؟تقاتل s الشهر ا¶راتقاتل s الشهر ا¶راتقاتل s الشهر ا¶راتقاتل s الشهر ا¶را
،T الشهر ا¶رام، جل وعال أباح s هم ليس معناه أنهم إذا قاتلوا~fص´ اهللا عليه وسلم سي ð\ويأتون  ،معناه إن ا

، الشهر ا¶رام بالشهر ا¶رام ح� لو قاتلوا s الشهر ا¶رام، صحيح،هذا غ1 ! ال ويذÌون ا�سلمz وينت½ون عليهم،
وال æعلها حاجزاً عن أن ينت½وا  ،فاألشهر ا¶رم ال Ôول بينهم وبz قتاúم ،لهم ا�سلمون ولو ¨نوا s الشهر ا¶راميقاتِ 

فاستحلوا فاستحلوا فاستحلوا فاستحلوا     ،،،،لوا منكم شيئاً s الشهر ا¶راملوا منكم شيئاً s الشهر ا¶راملوا منكم شيئاً s الشهر ا¶راملوا منكم شيئاً s الشهر ا¶راماستحاستحاستحاستحإن إن إن إن : : : : يكون ا�ع¹يكون ا�ع¹يكون ا�ع¹يكون ا�عX V ¹ حال ألنهم لو تر~وهم �غلبوا عليهم، ،V هؤالء
 ....أيضاً قول صحيح ومناسبأيضاً قول صحيح ومناسبأيضاً قول صحيح ومناسبأيضاً قول صحيح ومناسب    وهذا s ا¶قيقة،وهذا s ا¶قيقة،وهذا s ا¶قيقة،وهذا s ا¶قيقة،    منهم مثله،منهم مثله،منهم مثله،منهم مثله،

X V حال X V حال X V حال X V حال     ،،،،بالشهر ا¶رام اuي صدو~م فيه ?م أولبالشهر ا¶رام اuي صدو~م فيه ?م أولبالشهر ا¶رام اuي صدو~م فيه ?م أولبالشهر ا¶رام اuي صدو~م فيه ?م أول    ؛؛؛؛الشهر ا¶رام اuي دخلتم فيه ا¶رمالشهر ا¶رام اuي دخلتم فيه ا¶رمالشهر ا¶رام اuي دخلتم فيه ا¶رمالشهر ا¶رام اuي دخلتم فيه ا¶رم: : : : V القول األول يكون ا�رادV القول األول يكون ا�رادV القول األول يكون ا�رادV القول األول يكون ا�راد
يعÜ هم صدوهم عن ذي القعدة s تلك السنة، فدخلوا s ذي  ،سواًء V القول األول أو القول ا�اí Æهما صحيحسواًء V القول األول أو القول ا�اí Æهما صحيحسواًء V القول األول أو القول ا�اí Æهما صحيحسواًء V القول األول أو القول ا�اí Æهما صحيح

 .القعدة s السنة ال© بعدها



            ))))))))  أولأولأولأولأولأولأولأولمستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى ( ( ( ( ( ( ( (                                                                                                                                         ))))))))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((((((((                                                                                                                                                              مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1                            
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Æوالقول ا�اÆوالقول ا�اÆوالقول ا�اÆاإلثم: : : : والقول ا�ا s رجوهم ويوقعوهمÚ اإلثمأنهم أرادوا أن s رجوهم ويوقعوهمÚ اإلثمأنهم أرادوا أن s رجوهم ويوقعوهمÚ اإلثمأنهم أرادوا أن s رجوهم ويوقعوهمÚ الشهر ا¶رام الكفار مادام أنهم ،هذا ال إثم فيه ،أنهم أرادوا أن s اآلن ، وقاتلوا
منz أن يستحلوا هذا الشهر ا¶رام وأن يقاتلوا الكفار فيه وال ال ضV 1 ا�ؤ؛ فاستحلوا مع أنهم يعظمون األشهر ا¶رم

 .يمنعهم مانٌع من ذلك
ُُرَماُت قَِصاٌص {{{{    قوT تبارك وتعا�

ْ
ُُرَماُت قَِصاٌص َوا¶
ْ
ُُرَماُت قَِصاٌص َوا¶
ْ
ُُرَماُت قَِصاٌص َوا¶
ْ
يعs Ü  كما صدو~م s ذي القعدة، ،أن اهللا اقتص لكم منهم s ذي القعدة: أي    }}}}َوا¶

فأعلم اهللا تبارك وتعا� أن أمر هذه  ،رام بالشهر ا¶رامقتال الشهر ا¶: الشهر ا¶رام أي: وقال الزجاجوقال الزجاجوقال الزجاجوقال الزجاج ،العام اuي قبله
ولكن يذهب كث1 من أهل ولكن يذهب كث1 من أهل ولكن يذهب كث1 من أهل ولكن يذهب كث1 من أهل  ،¨ن s بداية األمر �رد إن قتلوا قوتلوا فقط :يعÜ ،ا�حرمات ال æوز للمسلمz إال قصاصاً 

 :اد s سبيل اهللا ماقالواوأن اùيوش اإلسالمية ال© ذهبت للجه ،وأنهم يقاتلون s أي وقتوأنهم يقاتلون s أي وقتوأنهم يقاتلون s أي وقتوأنهم يقاتلون s أي وقت    ،،،،العلم أن ذلك نُسخ بآية السيفالعلم أن ذلك نُسخ بآية السيفالعلم أن ذلك نُسخ بآية السيفالعلم أن ذلك نُسخ بآية السيف
 .م� دعت ا�صلحة واحتيج إ� ذلك فال حرج: بل يقاتلون !ال أننا نfك األشهر ا¶رم وما نقاتل،
قال ابن عباس رë اهللا قال ابن عباس رë اهللا قال ابن عباس رë اهللا قال ابن عباس رë اهللا     ،}}}}َفَمِن اْقتََدى َعلَيُْكْم فَاْقتَُدوا َعلَيِْه بِِمثِْل َما اْقتََدى َعلَيُْكمْ َفَمِن اْقتََدى َعلَيُْكْم فَاْقتَُدوا َعلَيِْه بِِمثِْل َما اْقتََدى َعلَيُْكمْ َفَمِن اْقتََدى َعلَيُْكْم فَاْقتَُدوا َعلَيِْه بِِمثِْل َما اْقتََدى َعلَيُْكمْ َفَمِن اْقتََدى َعلَيُْكْم فَاْقتَُدوا َعلَيِْه بِِمثِْل َما اْقتََدى َعلَيُْكمْ {{{{ بعد ذلك يقول اهللا تبارك وتعا�

وàن دائما نتكئ s ا¶قيقة ونعتمد V قول ابن عباس، ألنه s ا¶قيقة أعلم الصحابة ، حÈ األمة وترïان القرآن ااااعنهمعنهمعنهمعنهم
و«نما سó     ----سواء s ا¶رم أو خارج ا¶رمسواء s ا¶رم أو خارج ا¶رمسواء s ا¶رم أو خارج ا¶رمسواء s ا¶رم أو خارج ا¶رم    ،،،،X V حالX V حالX V حالX V حال----من قاتلكم s ا¶رم فقاتلوه من قاتلكم s ا¶رم فقاتلوه من قاتلكم s ا¶رم فقاتلوه من قاتلكم s ا¶رم فقاتلوه ": قال رë اهللا عنه، با�فس1

أنه  ،طبعاً ذكرت فيما سبق ،"و«ن ¨ن أحدهما طاعة واآلخر معصية ،الفعلz واحدة ألن صورة ،ا�قابلة V االعتداء اعتداءً 
أعوذ باهللا دين اإلسالم يؤيد العدوان ويشجع االعتداء V  :قد يقول قائل }}}}َفَمِن اْقتََدى َعلَيُْكْم فَاْقتَُدواَفَمِن اْقتََدى َعلَيُْكْم فَاْقتَُدواَفَمِن اْقتََدى َعلَيُْكْم فَاْقتَُدواَفَمِن اْقتََدى َعلَيُْكْم فَاْقتَُدوا{{{{ليس ا�قصود 

 ::::سسسس���ّ� أو أعطّ أو أعطّ أو أعطّ أو أعطيييي اللفظ السابق اللفظ السابق اللفظ السابق اللفظ السابق ة، لكن لّما ة، لكن لّما ة، لكن لّما ة، لكن لّما تتتتشابه ا¶االنشابه ا¶االنشابه ا¶االنشابه ا¶االناألول معصية وا�اÆ طاعاألول معصية وا�اÆ طاعاألول معصية وا�اÆ طاعاألول معصية وا�اÆ طاعإن شاء اهللا ! ال: اآلخرين، àن نقول
فال Ýوز أن يتجاوز s ا¶د وÎ     }}}}فَاْقتَُدوا َعلَيِْه بِِمثِْل َما اْقتََدى َعلَيُْكمْ فَاْقتَُدوا َعلَيِْه بِِمثِْل َما اْقتََدى َعلَيُْكمْ فَاْقتَُدوا َعلَيِْه بِِمثِْل َما اْقتََدى َعلَيُْكمْ فَاْقتَُدوا َعلَيِْه بِِمثِْل َما اْقتََدى َعلَيُْكمْ {{{{ثم أيضاً }}}} َفَمِن اْقتََدى َعلَيُْكْم فَاْقتَُدواَفَمِن اْقتََدى َعلَيُْكْم فَاْقتَُدواَفَمِن اْقتََدى َعلَيُْكْم فَاْقتَُدواَفَمِن اْقتََدى َعلَيُْكْم فَاْقتَُدوا{{{{

    .وهذا أسلوٌب معروٌف عند العرب ،بل بمثل ما صنع ،القدر
وهذا الكتاب يعتÈ  معاÆ القرآن و«عرابه،معاÆ القرآن و«عرابه،معاÆ القرآن و«عرابه،معاÆ القرآن و«عرابه،، صاحب كتاب أبو إسحاق إبراهيم بن ال�يأبو إسحاق إبراهيم بن ال�يأبو إسحاق إبراهيم بن ال�يأبو إسحاق إبراهيم بن ال�ي :الزجاج إذا قيل هوو- قال الزجاجقال الزجاجقال الزجاجقال الزجاج

وT كتاب  ،ه--/وقد توÎ الزجاج سنة  ،s ا¶قيقة من أنفس الكتب ا�تقدمة، الزجاج هو s القرن اuي ?ش فيه الطÈي
ومعاÆ ومعاÆ ومعاÆ ومعاÆ  ،ومعاÆ القرآن لومعاÆ القرآن لومعاÆ القرآن لومعاÆ القرآن لألألألألخفخفخفخفشششش ،معاÆ القرآن للفّراءمعاÆ القرآن للفّراءمعاÆ القرآن للفّراءمعاÆ القرآن للفّراء    ::::عروف أربعةعروف أربعةعروف أربعةعروف أربعةو~تب معاÆ القرآن ا�طبوع اآلن وا�و~تب معاÆ القرآن ا�طبوع اآلن وا�و~تب معاÆ القرآن ا�طبوع اآلن وا�و~تب معاÆ القرآن ا�طبوع اآلن وا�    ،،،،معاÆ القرآن

هذه الكتب ال© ^ بعنوان معاÆ القرآن و^ تعتÜ ككتاب الزجاج  ،ومعاÆ القرآن للنّحاسومعاÆ القرآن للنّحاسومعاÆ القرآن للنّحاسومعاÆ القرآن للنّحاس    ،القرآن و«عرابه للزجاجالقرآن و«عرابه للزجاجالقرآن و«عرابه للزجاجالقرآن و«عرابه للزجاج
 .-باألمور اللغوية والقراءات وذكر أساØب العرب وàو ذلك

وجهل فالن ع÷ وجهل فالن ع÷ وجهل فالن ع÷ وجهل فالن ع÷     ،،،،ليس مقصوداً الظلم ولكن ا�قصود جازيته بظلمهليس مقصوداً الظلم ولكن ا�قصود جازيته بظلمهليس مقصوداً الظلم ولكن ا�قصود جازيته بظلمهليس مقصوداً الظلم ولكن ا�قصود جازيته بظلمه    ،،،، فالن فظلمته فالن فظلمته فالن فظلمته فالن فظلمتهظلمÜظلمÜظلمÜظلمÜ: والعرب تقول :يقول الزجاجيقول الزجاجيقول الزجاجيقول الزجاج
  ....فجهلُت عليه، وسبق أن تكلمُت عن هذا s ا¶لقة السابقةفجهلُت عليه، وسبق أن تكلمُت عن هذا s ا¶لقة السابقةفجهلُت عليه، وسبق أن تكلمُت عن هذا s ا¶لقة السابقةفجهلُت عليه، وسبق أن تكلمُت عن هذا s ا¶لقة السابقة

ن� اهللا�َ َمَع الُمت�ِقzَ {{{{    ثم بعد ذلك ختمت اآلية بقول اهللا جل وعال
َ
ن� اهللا�َ َمَع الُمت�ِقzَ َواي�ُقوا اهللا�َ َواْعلَُموا أ
َ
ن� اهللا�َ َمَع الُمت�ِقzَ َواي�ُقوا اهللا�َ َواْعلَُموا أ
َ
ن� اهللا�َ َمَع الُمت�ِقzَ َواي�ُقوا اهللا�َ َواْعلَُموا أ
َ
األمر بتقوى  يتكرر !!يا سبحان اهللا :}}}}َواي�ُقوا اهللا�َ َواْعلَُموا أ

هنا أن اهللا جّل وعال معهم، وهذه معية خاصة  ،أيضاً بيان ثمرات وثمار أهل ا�قوى ،اهللا جل وعال مابz آيتz أو آية
 zفظهم، يسددهم م� أللمتقÚقوى كما ذكرت مقام عظيمما ّن اهللا يؤيدهم و�قوى، ومقام ا�قوى جّنة  ،حققوا مقام ا�ا

أن æعل بينك وبz عذاب اهللا وقاية بفعل أوامره أن æعل بينك وبz عذاب اهللا وقاية بفعل أوامره أن æعل بينك وبz عذاب اهللا وقاية بفعل أوامره أن æعل بينك وبz عذاب اهللا وقاية بفعل أوامره     ا�قوىا�قوىا�قوىا�قوى :وuلك قال العلماء ،عا_ واuنوبيستجن بها العبد من ا�
وقد ذكرت s حلقات سابقة، أن السلف الصالح رë اهللا عنهم روي عنهم أقٌوال s بعض أسس ا�قوى  واجتناب نواهيه،واجتناب نواهيه،واجتناب نواهيه،واجتناب نواهيه،

 .وقواعدها
 :نذكر �ء منها

واالستعداد Øوم  ،والقناعة من اåنيا بالقليل ،والعمل با�ßيل ،ن اùليل^ اmوف م": ل ع÷ رë اهللا عنه ا�قوىاق
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 ."الرحيل
 ".وأن يشكر فاليكفر ،وأن يذكر فال ين7 ،ا�قوى أن يطاع اهللا فال يعU": وقال عبد اهللا بن مسعود

 ،V نور من اهللا ،تfك معصية اهللاوأن  ،ترجو ثواب اهللا ،V نور من اهللا ،ا�قوى أن تعمل بطاعة اهللا": وقال طلق بن حبيب
 ".DA عقاب اهللا

 ."وال يراك حيث نهاك ،ا�قوى أال يفقدك اهللا حيث أمرك": وقال ا¶سن ا>½ي رÑه اهللا
يِْديُكْم إَِ� ا�� {{{{و^ قوT تبارك وتعا�  ::::    من سورة ا>قرةمن سورة ا>قرةمن سورة ا>قرةمن سورة ا>قرة    ))))§§§§����----((((اآلية اآلية اآلية اآلية 

َ
نِفُقواْ sِ َسِبيِل اهللا� َوَال تُلُْقواْ بِأ

َ
يِْديُكْم إَِ� ا�� َوأ

َ
نِفُقواْ sِ َسِبيِل اهللا� َوَال تُلُْقواْ بِأ

َ
يِْديُكْم إَِ� ا�� َوأ

َ
نِفُقواْ sِ َسِبيِل اهللا� َوَال تُلُْقواْ بِأ

َ
يِْديُكْم إَِ� ا�� َوأ

َ
نِفُقواْ sِ َسِبيِل اهللا� َوَال تُلُْقواْ بِأ

َ
ْحِسنَُواْ إِن� اهللا� َوأ

َ
ْحِسنَُواْ إِن� اهللا� ْهلَُكِة َوأ
َ
ْحِسنَُواْ إِن� اهللا� ْهلَُكِة َوأ
َ
ْحِسنَُواْ إِن� اهللا� ْهلَُكِة َوأ
َ
ْهلَُكِة َوأ

 َzِِب¥ الُْمْحِسنÚُ َzِِب¥ الُْمْحِسنÚُ َzِِب¥ الُْمْحِسنÚُ َzِِب¥ الُْمْحِسنÚُ{{{{ 
� zقول V سبب نزول هذه اآلية s اختلفzقول V سبب نزول هذه اآلية s اختلفzقول V سبب نزول هذه اآلية s اختلفzقول V سبب نزول هذه اآلية s اختلف: 

 ؟رسول اهللا بماذا نتجهز يا :قال ناس من األعراب ،أن ا\ð ص´ اهللا عليه وسلم �ا أمر با�جهز إ� مكة ::::القول األولالقول األولالقول األولالقول األول     •
 .T ابن عباس رë اهللا عنهماT ابن عباس رë اهللا عنهماT ابن عباس رë اهللا عنهماT ابن عباس رë اهللا عنهماقاقاقاقا فßلت اآلية، ،فواهللا ما\ا زاد وال مال

• Æالقول ا�اÆالقول ا�اÆالقول ا�اÆأن األنصار ¨نوا ينفقون ويتصدقون فأصابتهم سنةٌ  ::::القول ا�ا )Üلت )قحط وجهد: يعßأبو جب1ة ابن  ،فأمسكوا ف Tأبو جب1ة ابن قا Tأبو جب1ة ابن قا Tأبو جب1ة ابن قا Tقا
قد بوّب V و ،اآلية قد تكون نزلت s هذا واليمنع أن تßل اآلية ألسباب متعددةف ،فع´ X حال هذا أو هذا ،،،،الضحاكالضحاكالضحاكالضحاك
 ....أو يتعدد ا\ازل والسبب واحد وهذا T أمثلتهأو يتعدد ا\ازل والسبب واحد وهذا T أمثلتهأو يتعدد ا\ازل والسبب واحد وهذا T أمثلتهأو يتعدد ا\ازل والسبب واحد وهذا T أمثلته    ،،،،أنه يتعدد السبب وا\ازل واحدأنه يتعدد السبب وا\ازل واحدأنه يتعدد السبب وا\ازل واحدأنه يتعدد السبب وا\ازل واحد    :لماء s علوم القرآنهذا الع

نِفُقواْ sِ َسِبيِل اهللا� {{{{ قوT تبارك وتعا�
َ
نِفُقواْ sِ َسِبيِل اهللا� َوأ
َ
نِفُقواْ sِ َسِبيِل اهللا� َوأ
َ
نِفُقواْ sِ َسِبيِل اهللا� َوأ
َ
وهناك  هو الطريق،هو الطريق،هو الطريق،هو الطريق،: اللغة والسبيل sوالسبيل sوالسبيل sوالسبيل s ،وابتغاء ما عنده جّل وعال ،،،،s مرضاتهs مرضاتهs مرضاتهs مرضاته: أي }}}}َوأ

ألنه السبيل  ،و«نما استعملت هذه ال�مة s اùهاد ،أي s اùهاد s سبيل اهللا :سبيل اهللاسبيل اهللاسبيل اهللاسبيل اهللا    ssss بأنه اùهاد s سبيل اهللا،بأنه اùهاد s سبيل اهللا،بأنه اùهاد s سبيل اهللا،بأنه اùهاد s سبيل اهللا، :قول
 .وهو اùهاد s سبيل اهللا عز وجل اuي يقاتل فيه،

يِْديُكْم إَِ� ا��ْهلَُكةِ {{{{ قوT تبارك وتعا�
َ
ْ بِأ يِْديُكْم إَِ� ا��ْهلَُكةِ َوَال تُلُْقوا
َ
ْ بِأ يِْديُكْم إَِ� ا��ْهلَُكةِ َوَال تُلُْقوا
َ
ْ بِأ يِْديُكْم إَِ� ا��ْهلَُكةِ َوَال تُلُْقوا
َ
ْ بِأ ويقال  úالك،ال تلقوا بأيديكم إ� ا: يعÜ بمع¹ اúالك،: ا�هلكةا�هلكةا�هلكةا�هلكة    }}}}َوَال تُلُْقوا

 .هلك الرجل يهلك هال¨ً وُهلÇًُ وتهلكة
يِْديُكمْ {{{{    �اذا عÈّ باأليدي هنا، هل ا�راد باأليدي فقط�اذا عÈّ باأليدي هنا، هل ا�راد باأليدي فقط�اذا عÈّ باأليدي هنا، هل ا�راد باأليدي فقط�اذا عÈّ باأليدي هنا، هل ا�راد باأليدي فقط

َ
يِْديُكمْ َوَال تُلُْقواْ بِأ
َ
يِْديُكمْ َوَال تُلُْقواْ بِأ
َ
يِْديُكمْ َوَال تُلُْقواْ بِأ
َ
ا�Èّد أبو العباس �مد بن يزيد ا�Èّد أبو العباس �مد بن يزيد ا�Èّد أبو العباس �مد بن يزيد ا�Èّد أبو العباس �مد بن يزيد هو كما قال ! ال فقطفقطفقطفقط؟؟؟؟    }}}}َوَال تُلُْقواْ بِأ

كثs 1 لغة كثs 1 لغة كثs 1 لغة كثs 1 لغة وهذا �ء  ،عÈّ با>عض عن ال�عÈّ با>عض عن ال�عÈّ با>عض عن ال�عÈّ با>عض عن ال�فففف وال تلقوا بأنفسكم إ� ا�هلكة،: يعÜ باأليدي األنفس،باأليدي األنفس،باأليدي األنفس،باأليدي األنفس،ا�راد  :قال ا�Èّدا�Èّدا�Èّدا�Èّد
ْصابَِعُهْم sِ آَذانِِهم{{{{مثل  ،زءأن يعÈّ باùزء عن ال� وعن ال� بالجأن يعÈّ باùزء عن ال� وعن ال� بالجأن يعÈّ باùزء عن ال� وعن ال� بالجأن يعÈّ باùزء عن ال� وعن ال� بالج    ،،،،العربالعربالعربالعرب

َ
ْ أ ْصابَِعُهْم sِ آَذانِِهمَجَعلُوا
َ
ْ أ ْصابَِعُهْم sِ آَذانِِهمَجَعلُوا
َ
ْ أ ْصابَِعُهْم sِ آَذانِِهمَجَعلُوا
َ
ْ أ معروف أن اإلنسان ال يمكن أن  }}}}َجَعلُوا

1m وسماع اåعوة إ� و«نما ا�راد بيان عنادهم وÈæهم وعدم رغبتهم s سماع ا ،و«نّما أV األصبع ،يدخل أصبعه s أذنه
هذا أسلوب من أساØب العرب والقرآن نزل بلسان  X V حال يعÜ بالعكس، وهنا ُقÈّ با>عض عن ال�، ،اهللا عز وجل

zمب Þعر. 
يِْديُكمْ {{{{    لكن اختلف s ا�راد با�هلكة هنالكن اختلف s ا�راد با�هلكة هنالكن اختلف s ا�راد با�هلكة هنالكن اختلف s ا�راد با�هلكة هنا

َ
يِْديُكمْ َوَال تُلُْقواْ بِأ
َ
يِْديُكمْ َوَال تُلُْقواْ بِأ
َ
يِْديُكمْ َوَال تُلُْقواْ بِأ
َ
 :اختلف s ذلك V أقوالاختلف s ذلك V أقوالاختلف s ذلك V أقوالاختلف s ذلك V أقوال} } } } َوَال تُلُْقواْ بِأ

نعم اإلنسان عندما يfك !! يا سبحان اهللا( هذا من اإللقاء باØد إ� ا�هلكة ،قة s سبيل اهللاقة s سبيل اهللاقة s سبيل اهللاقة s سبيل اهللاترك ا\فترك ا\فترك ا\فترك ا\فأنها : القول األولالقول األولالقول األولالقول األول•
ما نقص مال من ما نقص مال من ما نقص مال من ما نقص مال من (، ا\فقة وا>ذل s سبيل اهللا عز وجل ¨ن كأنه ضّيع نفسه وألè بها إ� ا�هلكة و«� الضياع و«� اúالك

 .وعكرمة و�اهد وغ1هموعكرمة و�اهد وغ1هموعكرمة و�اهد وغ1هموعكرمة و�اهد وغ1هم    قول حذيفة وابن عباس وا¶سن وسعيد بن جب1قول حذيفة وابن عباس وا¶سن وسعيد بن جب1قول حذيفة وابن عباس وا¶سن وسعيد بن جب1قول حذيفة وابن عباس وا¶سن وسعيد بن جب1هذا  ،)صدقةصدقةصدقةصدقة
•Æالقول ا�اÆالقول ا�اÆالقول ا�اÆأبو أيوب األنصاري ،أنها القعود عن الغزو شغًال با�الأنها القعود عن الغزو شغًال با�الأنها القعود عن الغزو شغًال با�الأنها القعود عن الغزو شغًال با�ال ::::القول ا�ا Tأبو أيوب األنصاريقا Tأبو أيوب األنصاريقا Tأبو أيوب األنصاريقا Tقا،  V ملون هذه اآليةÔ لك ¨ن يقول إنكمuو

إنها نزلت فينا مع( األنصار لّما استقر األمر وانت( اإلسالم قلنا لو رجعنا إ� مزارعنا وحوائطنا " ،غ1 �ملها الصحيح
يِْديُكْم إَِ� {{{{: و~ذا فßلت هذه اآلية و~ذا

َ
يِْديُكْم إَِ� َوَال تُلُْقواْ بِأ
َ
يِْديُكْم إَِ� َوَال تُلُْقواْ بِأ
َ
يِْديُكْم إَِ� َوَال تُلُْقواْ بِأ
َ
 ....}}}}ا��ْهلَُكةِ ا��ْهلَُكةِ ا��ْهلَُكةِ ا��ْهلَُكةِ     َوَال تُلُْقواْ بِأ
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 ،عندما يقنط اإلنسان من رÑة اهللا ،نعم هذا من ا�هلكة نسأل اهللا العافية، أنها القنوط من رÑة اهللا،أنها القنوط من رÑة اهللا،أنها القنوط من رÑة اهللا،أنها القنوط من رÑة اهللا،: : : : القول ا�الثالقول ا�الثالقول ا�الثالقول ا�الث•
 .1111قاT الÈاء بن ?زب و ا\عمان بن بشقاT الÈاء بن ?زب و ا\عمان بن بشقاT الÈاء بن ?زب و ا\عمان بن بشقاT الÈاء بن ?زب و ا\عمان بن بشييأس من روح اهللا، هذا من ا�هلكة 

 .أنها عذاب اهللا رواه ابن أأنها عذاب اهللا رواه ابن أأنها عذاب اهللا رواه ابن أأنها عذاب اهللا رواه ابن أ				 طلحة عن ابن عباس طلحة عن ابن عباس طلحة عن ابن عباس طلحة عن ابن عباس: : : : القول الرابعالقول الرابعالقول الرابعالقول الرابع•
 ،فيدخل فيه ïيع ذلك مساخط اهللا ،اإلنسان Úذر أن يل" بنفسه إ� ا�هلكة    اآلية ?مة s هذا وÎ غ1ه،اآلية ?مة s هذا وÎ غ1ه،اآلية ?مة s هذا وÎ غ1ه،اآلية ?مة s هذا وÎ غ1ه،    وX V حالوX V حالوX V حالوX V حال

 .عيدغضب اهللا، اإلنسان Úذر أن يل" بنفسه s مثل هذه األمور من قريب أو من ب ،عذاب اهللا
ْحِسنَُواْ إِن� اهللا� Úُِب¥ الُْمْحِسنzَِ {{{{ قوT تبارك وتعا�

َ
ْحِسنَُواْ إِن� اهللا� Úُِب¥ الُْمْحِسنzَِ َوأ
َ
ْحِسنَُواْ إِن� اهللا� Úُِب¥ الُْمْحِسنzَِ َوأ
َ
ْحِسنَُواْ إِن� اهللا� Úُِب¥ الُْمْحِسنzَِ َوأ
َ
ْ وَ وَ وَ وَ { { { { s قوT تبارك وتعا�s قوT تبارك وتعا�s قوT تبارك وتعا�s قوT تبارك وتعا� }}}}َوأ ْحِسنَُوا

َ
ْ أ ْحِسنَُوا
َ
ْ أ ْحِسنَُوا
َ
ْ أ ْحِسنَُوا
َ
 :ثالثة أقوالثالثة أقوالثالثة أقوالثالثة أقوال} } } } أ

تنفق الطيب وال ف ،،،،وأيضاً Ôسن ا\فقةوأيضاً Ôسن ا\فقةوأيضاً Ôسن ا\فقةوأيضاً Ôسن ا\فقة    ،،،،تقّدم من مالك ما استطعتتقّدم من مالك ما استطعتتقّدم من مالك ما استطعتتقّدم من مالك ما استطعت    ،،،،اإلنفاقاإلنفاقاإلنفاقاإلنفاقببببإما أن Ôسن إما أن Ôسن إما أن Ôسن إما أن Ôسن     أحسنوا اإلنفاق،أحسنوا اإلنفاق،أحسنوا اإلنفاق،أحسنوا اإلنفاق، ::::القول األولالقول األولالقول األولالقول األول•
ألن بعض ا\اس هداهم اهللا يرى أن الزýة  ،تتحسس أحوال الفقراء وا�ساكz ،ق وأنت صحيٌح شحيحتتصد ،تنفق الرديء

 ،هذا غ1 صحيح، ينبü لك ا¶قيقة ،أنها Ñٌل V الكتف يلقيه s أي مÇن -وأيضاً الصدقة وهذه أمرها أعظم وأخطر،-
ويبحث عنهم، و«ذا ¨ن يشق عليه وليس  ،راء وا�ساكzأن يتحسس أحوال الفق ؛من أنعم اهللا عليه با�ال وأراد الصدقة

فلو أعطاها ïعيات الÈ ا1mية الرسمية ا�عتمدة، فهم وهللا ا¶مد يعرفون بيوتهم ويذهبون إØهم ويوصلون ما  ،عنده وقت
 فقة أال تمP بها،فمن اإلحسان s ا\ ،وتساهل ،هذا فيه تهاون ،åيك، أما كون اإلنسان يضع ماs T غ1 موضعه الصحيح

وأيضاً األقارب واألرحام أفضل من  ،أن تتحسس بها أحوال الفقراء وا�ساكz ،وتكون من الطيّب وال تكون من الرديء
 .وàو ذلك �ا ذكره العلماء s آداب ا\فقة ،األباعد

•Æالقول ا�اÆالقول ا�اÆالقول ا�اÆْحِسنَُواْ {{{{    القول ا�ا
َ
ْ َوأ ْحِسنَُوا
َ
ْ َوأ ْحِسنَُوا
َ
ْ َوأ ْحِسنَُوا
َ
وجاء s ا¶ديث القد! يقول اهللا  ،وهذا اإلنسان مطالب به ،،،،أحسنوا الظن باهللا عز وجلأحسنوا الظن باهللا عز وجلأحسنوا الظن باهللا عز وجلأحسنوا الظن باهللا عز وجل: : : : أيأيأيأي }}}}َوأ

وأسوأ  ،ينبü للمسلم أن Úسن الظن باهللا تبارك وتعا� نعم يا أY، )أنا عند ظن عبدي أنا عند ظن عبدي أنا عند ظن عبدي أنا عند ظن عبدي 				 فليظّن  فليظّن  فليظّن  فليظّن 				 ما يشاء ما يشاء ما يشاء ما يشاء(عز وجل 
 يعاقبه أن اهللا ال ين½ اإلسالم، أن اهللا ،يÒء الظن أن اهللا ال يغفر T، أن اهللا ال يرÑه ،ا\اس من يÒُء الظن باهللا عزوجل

ان�zَ بِاهللا�ِ َظن� {{{{ بعض ا\اس قد يتسخط وقد يعfض وهذا بال شك سوء ظن باهللا عز وجل أن اهللا يظلمه، أعوذ باهللا، ان�zَ بِاهللا�ِ َظن� الظ� ان�zَ بِاهللا�ِ َظن� الظ� ان�zَ بِاهللا�ِ َظن� الظ� الظ�
وْءِ  وِْء َعلَيِْهْم َدائَِرةُ الس� وْءِ الس� وِْء َعلَيِْهْم َدائَِرةُ الس� وْءِ الس� وِْء َعلَيِْهْم َدائَِرةُ الس� وْءِ الس� وِْء َعلَيِْهْم َدائَِرةُ الس� وحسن الظن باهللا جّل وعال  ،فينبü للمسلم ا¶قيقة أن يسfوح بآيات الرجاء وأحاديث الرجاء }}}}الس�

ينبü لإلنسان s  أنه أرحم بعباده من األم بوåها ومن الوحش بصغارها، ،أنه أرحم بعباده من أنفسهم ،أنه أرحم الراzÑو
 .وأعظمها وأجلها حسن الظن باهللا تبارك وتعا� ،ا¶قيقة أن يهتم بهذه ا�عاÆ العظيمة

كيف أحسن إ� نفÒ؟  ،أن Úسن العبد إ� نفسهوالشك أن أعظم اإلحسان  ،أدوا الفرائضأدوا الفرائضأدوا الفرائضأدوا الفرائض: : : : أّن معناه: القول ا�الثالقول ا�الثالقول ا�الثالقول ا�الث•
أنت اآلن Ôسن  ،ع÷ من الواجبات، هذا هو اإلحسان أؤدي ما ،أقوم بالفرائض أؤدي ا¶قوق ،أؤدي فرائض اهللا جّل وعال

هذا *ه عمل طيب، لكن يا  ،بإشارتك الطيبة بمشورتك، بنصيحتك ،بعملك ،جزاك اهللا خÔ ،1سن بمالك إ� ا\اس،
Yَِجاَرةُ {{{{ أحسن إ� نفسك، أنقذ نفسك أ

ْ
ْهِليُكْم نَاًرا َوقُوُدَها ا\�اُس َوا¶

َ
نُفَسُكْم َوأ

َ
يَن آَمنُوا قُوا أ ِ

�uَها ا ف¥
َ
َِجاَرةُ يَا ك

ْ
ْهِليُكْم نَاًرا َوقُوُدَها ا\�اُس َوا¶

َ
نُفَسُكْم َوأ

َ
يَن آَمنُوا قُوا أ ِ

�uَها ا ف¥
َ
َِجاَرةُ يَا ك

ْ
ْهِليُكْم نَاًرا َوقُوُدَها ا\�اُس َوا¶

َ
نُفَسُكْم َوأ

َ
يَن آَمنُوا قُوا أ ِ

�uَها ا ف¥
َ
َِجاَرةُ يَا ك

ْ
ْهِليُكْم نَاًرا َوقُوُدَها ا\�اُس َوا¶

َ
نُفَسُكْم َوأ

َ
يَن آَمنُوا قُوا أ ِ

�uَها ا ف¥
َ
أنت مطالب  }}}}يَا ك

القيام بفرائض اهللا، أن تقيها  ،وأعظم اإلحسان إ� نفسك العمل الصالح ،أحسن إ� نفسك يا أY بأن Ôسن إ� نفسك،
 .هذا هو اإلحسان إ� نفسك ،منار جهن

 ،من ثواب ا�حسنz أن اهللا Úبهمف ،وبال شك أن اإلحسان أمره عظيم وشأنه كب1}}}}    إِن� اهللا� Úُِب¥ الُْمْحِسنzَِ إِن� اهللا� Úُِب¥ الُْمْحِسنzَِ إِن� اهللا� Úُِب¥ الُْمْحِسنzَِ إِن� اهللا� Úُِب¥ الُْمْحِسنzَِ {{{{    ختام اآلية
s ا¶ديث  وقد ثبت ،أيها اإلخوة àسن إ� أنفسنا وàسن إ� غ1نا اهللا فاهللا وهذه صفة هللا تبارك وتعا� و^ صفة ا�حبة،

�ءءءء( الصحيح عنه ص´ اهللا عليه وسلم أنه قال��� X V إّن اهللا كتب اإلحسان X V إّن اهللا كتب اإلحسان X V إّن اهللا كتب اإلحسان X V ة    ،،،،إّن اهللا كتب اإلحسانÌuتم فأحسنوا اÌةفإذا ذÌuتم فأحسنوا اÌةفإذا ذÌuتم فأحسنوا اÌةفإذا ذÌuتم فأحسنوا اÌو«ذا قتلتم و«ذا قتلتم و«ذا قتلتم و«ذا قتلتم     ،،،،فإذا ذ
  ا¶ديثا¶ديثا¶ديثا¶ديث    الخالخالخالخ    )وØُحّد أحدكم شفرته ول1ُح ذبيحتهوØُحّد أحدكم شفرته ول1ُح ذبيحتهوØُحّد أحدكم شفرته ول1ُح ذبيحتهوØُحّد أحدكم شفرته ول1ُح ذبيحته    ،،،،فأحسنوا القتلةفأحسنوا القتلةفأحسنوا القتلةفأحسنوا القتلة



            ))))))))  أولأولأولأولأولأولأولأولمستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى ( ( ( ( ( ( ( (                                                                                                                                         ))))))))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((((((((                                                                                                                                                              مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1                            
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اإلحسان أن اإلحسان أن اإلحسان أن اإلحسان أن (ال عليه الصالة والسالم ومرتبة اإلحسان أعظم مراتب اåين، أعظم من اإلسالم، وأعظم من اإليمان كما ق
اñ فاجعلنا من عبادك ا�حسنz ومن أوØائك ا�تقz اuين ال خوف  )تعبد اهللا كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراكتعبد اهللا كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراكتعبد اهللا كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراكتعبد اهللا كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك

 .وص´ اñ وسلم V �مد وآT وصحبه عليهم وال هم Úزنون،

    ))))QPQPQPQP((((    ا¶لقةا¶لقةا¶لقةا¶لقة
    ::::    ا>قرةا>قرةا>قرةا>قرة    من سورةمن سورةمن سورةمن سورة    ))))����³³³³----    ((((    موضوع ا¶لقة تفس1 اآليةموضوع ا¶لقة تفس1 اآليةموضوع ا¶لقة تفس1 اآليةموضوع ا¶لقة تفس1 اآلية

ُيْم َفَما اْستَيَْ�َ ِمَن الَْهْدِي َوالَ {{{{    وهذه اآلية مشتملة V أحÇم كث1ة يقول اهللا تعا� ْحِ½ْ
ُ
� فَإِْن أ َج� َوالُْعْمَرةَ ِهللا

ْ
ْ ا¶ وا تِم¥

َ
ُيْم َفَما اْستَيَْ�َ ِمَن الَْهْدِي َوالَ َوأ ْحِ½ْ

ُ
� فَإِْن أ َج� َوالُْعْمَرةَ ِهللا

ْ
ْ ا¶ وا تِم¥

َ
ُيْم َفَما اْستَيَْ�َ ِمَن الَْهْدِي َوالَ َوأ ْحِ½ْ

ُ
� فَإِْن أ َج� َوالُْعْمَرةَ ِهللا

ْ
ْ ا¶ وا تِم¥

َ
ُيْم َفَما اْستَيَْ�َ ِمَن الَْهْدِي َوالَ َوأ ْحِ½ْ

ُ
� فَإِْن أ َج� َوالُْعْمَرةَ ِهللا

ْ
ْ ا¶ وا تِم¥

َ
َوأ

غغغغَ َ َ َ  وَسُكْم َح����� َفبْلُ� َفبْلُ� َفبْلُ� َفبْلُ وَسُكْم َحُ وَسُكْم َحُ وْ     Ôَِْلُقواْ ُرÔَِْلُقواْ ُرÔَِْلُقواْ ُرÔَِْلُقواْ ُرؤؤؤُؤوَسُكْم َحُ
َ
ِريضاً أ َن ِمنُكم م� َ̈ وْ الَْهْدُي َ�ِل�ُه َفَمن 
َ
ِريضاً أ َن ِمنُكم م� َ̈ وْ الَْهْدُي َ�ِل�ُه َفَمن 
َ
ِريضاً أ َن ِمنُكم م� َ̈ وْ الَْهْدُي َ�ِل�ُه َفَمن 
َ
ِريضاً أ َن ِمنُكم م� َ̈ ْو نُُسٍك فَإَِذا     الَْهْدُي َ�ِل�ُه َفَمن 

َ
ْو َصَدقٍَة أ

َ
ن ِصيَاٍم أ ِسِه فَِفْديٌَة م�

ْ
أ ن ر� ًذى م�

َ
ْو نُُسٍك فَإَِذا بِِه أ

َ
ْو َصَدقٍَة أ

َ
ن ِصيَاٍم أ ِسِه فَِفْديٌَة م�

ْ
أ ن ر� ًذى م�

َ
ْو نُُسٍك فَإَِذا بِِه أ

َ
ْو َصَدقٍَة أ

َ
ن ِصيَاٍم أ ِسِه فَِفْديٌَة م�

ْ
أ ن ر� ًذى م�

َ
ْو نُُسٍك فَإَِذا بِِه أ

َ
ْو َصَدقٍَة أ

َ
ن ِصيَاٍم أ ِسِه فَِفْديٌَة م�

ْ
أ ن ر� ًذى م�

َ
بِِه أ

ْد فَِصيَاُم ثَالثَةِ  ِÝَ َج� َفَما اْستَيَْ�َ ِمَن الَْهْدِي َفَمن ل�ْم
ْ
ِمنتُْم َفَمن َيَمت�َع بِالُْعْمَرةِ إَِ� ا¶

َ
ْد فَِصيَاُم ثَالثَةِ أ ِÝَ َج� َفَما اْستَيَْ�َ ِمَن الَْهْدِي َفَمن ل�ْم

ْ
ِمنتُْم َفَمن َيَمت�َع بِالُْعْمَرةِ إَِ� ا¶

َ
ْد فَِصيَاُم ثَالثَةِ أ ِÝَ َج� َفَما اْستَيَْ�َ ِمَن الَْهْدِي َفَمن ل�ْم

ْ
ِمنتُْم َفَمن َيَمت�َع بِالُْعْمَرةِ إَِ� ا¶

َ
ْد فَِصيَاُم ثَالثَةِ أ ِÝَ َج� َفَما اْستَيَْ�َ ِمَن الَْهْدِي َفَمن ل�ْم

ْ
ِمنتُْم َفَمن َيَمت�َع بِالُْعْمَرةِ إَِ� ا¶

َ
َج� وََسبَْعٍة إَِذا رََجعْ     أ

ْ
ي�اٍم sِ ا¶

َ
َج� وََسبَْعٍة إَِذا رََجعْ ك

ْ
ي�اٍم sِ ا¶

َ
َج� وََسبَْعٍة إَِذا رََجعْ ك

ْ
ي�اٍم sِ ا¶

َ
َج� وََسبَْعٍة إَِذا رََجعْ ك

ْ
ي�اٍم sِ ا¶

َ
ةٌ ك ةٌ تُْم تِلَْك َعَ(َ ةٌ تُْم تِلَْك َعَ(َ ةٌ تُْم تِلَْك َعَ(َ تُْم تِلَْك َعَ(َ

ن� اهللا� َشدِ 
َ
ََراِم َواي�ُقواْ اهللا� َواْعلَُمواْ أ

ْ
ْهلُُه َحاGِِي الَْمْسِجِد ا¶

َ
ِملٌَة َذلَِك لَِمن ل�ْم يَُكْن أ ن� اهللا� َشدِ َ̈

َ
ََراِم َواي�ُقواْ اهللا� َواْعلَُمواْ أ

ْ
ْهلُُه َحاGِِي الَْمْسِجِد ا¶

َ
ِملٌَة َذلَِك لَِمن ل�ْم يَُكْن أ ن� اهللا� َشدِ َ̈

َ
ََراِم َواي�ُقواْ اهللا� َواْعلَُمواْ أ

ْ
ْهلُُه َحاGِِي الَْمْسِجِد ا¶

َ
ِملٌَة َذلَِك لَِمن ل�ْم يَُكْن أ ن� اهللا� َشدِ َ̈

َ
ََراِم َواي�ُقواْ اهللا� َواْعلَُمواْ أ

ْ
ْهلُُه َحاGِِي الَْمْسِجِد ا¶

َ
ِملٌَة َذلَِك لَِمن ل�ْم يَُكْن أ  }}}}يُد الِْعَقاِب يُد الِْعَقاِب يُد الِْعَقاِب يُد الِْعَقاِب َ̈

جاءت بفرضية ا¶ج أو جاءت بفرضية ا¶ج أو جاءت بفرضية ا¶ج أو جاءت بفرضية ا¶ج أو     يذهب بعض العلماء إ� أن هذه اآلية ^ ال©يذهب بعض العلماء إ� أن هذه اآلية ^ ال©يذهب بعض العلماء إ� أن هذه اآلية ^ ال©يذهب بعض العلماء إ� أن هذه اآلية ^ ال© ::::أوالً أوالً أوالً أوالً هذه اآلية تشتمل V أحÇم كث1ة ترتبط با¶ج، 
 ،وليس فيها األمر با¶ج ،ا¶ج والعمرة فعليه إتمامه    هذه اآلية فيها أنه من دخل s نسكهذه اآلية فيها أنه من دخل s نسكهذه اآلية فيها أنه من دخل s نسكهذه اآلية فيها أنه من دخل s نسك    ،،،،وهذا قول غ1 صحيحوهذا قول غ1 صحيحوهذا قول غ1 صحيحوهذا قول غ1 صحيح    ،،،،دالة عليهدالة عليهدالة عليهدالة عليه

 Tِْه َسِبيالً {{{{و«نما أخذ العلماء فرضية ا¶ج من قوØَِا\�اِس ِحج¥ اْ>َيِْت َمِن اْستََطاَع إ َVَ � � Vََ ا\�اِس ِحج¥ اْ>َيِْت َمِن اْستََطاَع إØَِِْه َسِبيالً َوِهللا � Vََ ا\�اِس ِحج¥ اْ>َيِْت َمِن اْستََطاَع إØَِِْه َسِبيالً َوِهللا � Vََ ا\�اِس ِحج¥ اْ>َيِْت َمِن اْستََطاَع إØَِِْه َسِبيالً َوِهللا  ،ة s سورة آل عمرانوهذه اآلي }}}}َوِهللا
 ،هذه اآلية فيها من دخل s أحد النسكz ا¶ج والعمرة فعليه أن يتمهما ،أما هذه اآلية فليس فيها فرضية ا¶ج

� {{{{قوT تعا� َج� َوالُْعْمَرةَ ِهللا
ْ
ْ ا¶ وا تِم¥

َ
� َوأ َج� َوالُْعْمَرةَ ِهللا

ْ
ْ ا¶ وا تِم¥

َ
� َوأ َج� َوالُْعْمَرةَ ِهللا

ْ
ْ ا¶ وا تِم¥

َ
� َوأ َج� َوالُْعْمَرةَ ِهللا

ْ
ْ ا¶ وا تِم¥

َ
قصد بت âصوص ألداء عبادة : هوهوهوهو    أما s االصطالحأما s االصطالحأما s االصطالحأما s االصطالح ،هو القصد ا¶ج s اللغةا¶ج s اللغةا¶ج s اللغةا¶ج s اللغة    }}}}َوأ

    ....^ الزيارة^ الزيارة^ الزيارة^ الزيارة    ::::أما العمرة s اللغةأما العمرة s اللغةأما العمرة s اللغةأما العمرة s اللغة ،من شخص âصوص ،s وقت âصوص ،âصوصة
هما  وقال الفراءوقال الفراءوقال الفراءوقال الفراء    ،وبك�ها االسم ،ج ا�صدرأن ا¶َ يقول  اإلمام أبو العباس اÑد بz ياإلمام أبو العباس اÑد بz ياإلمام أبو العباس اÑد بz ياإلمام أبو العباس اÑد بz ي3333 ثعلب ثعلب ثعلب ثعلب ؟أما الفرق بz ا¶َج وا¶ِجأما الفرق بz ا¶َج وا¶ِجأما الفرق بz ا¶َج وا¶ِجأما الفرق بz ا¶َج وا¶ِج

ويقال انه جاء s كتب  ،الزيارةالزيارةالزيارةالزيارةاللغة  والعمرة s ،القصدالقصدالقصدالقصدلكن ا�قصود معناه s اللغة  ،، X V حال ا¶َج أو اِ¶جلغتان
    .مثل ا¶ج اللغة أن ا�راد بالعمرة باللغة القصد

 : اختلف فيه V أقوالاختلف فيه V أقوالاختلف فيه V أقوالاختلف فيه V أقوال ما ا�راد باإلتمامما ا�راد باإلتمامما ا�راد باإلتمامما ا�راد باإلتمام؟؟؟؟�
وهو مذهب عمر رë اهللا عنه، وهو مذهب عمر رë اهللا عنه، وهو مذهب عمر رë اهللا عنه، وهو مذهب عمر رë اهللا عنه،  ،بالعمرة s غ1 أشهر ا¶جبالعمرة s غ1 أشهر ا¶جبالعمرة s غ1 أشهر ا¶جبالعمرة s غ1 أشهر ا¶ج    وهو أن يأÛوهو أن يأÛوهو أن يأÛوهو أن يأÛ    ،،،،أن مع¹ اإلتمام أن يفصل بينهماأن مع¹ اإلتمام أن يفصل بينهماأن مع¹ اإلتمام أن يفصل بينهماأن مع¹ اإلتمام أن يفصل بينهما ::::القول األولالقول األولالقول األولالقول األول    •

 .، وهدفه رë اهللا عنه أن تتكرر الزيارة وأن يعمر ا>يتاءاءاءاءوبه قاT ا¶سن وعطوبه قاT ا¶سن وعطوبه قاT ا¶سن وعطوبه قاT ا¶سن وعط
•    Æالقول ا�اÆالقول ا�اÆالقول ا�اÆالقول ا�ا:  Úُ أن Úُ أن Úُ أن Úُ سفر آخر    ،،،،رم الرجل من دويرة أهلةرم الرجل من دويرة أهلةرم الرجل من دويرة أهلةرم الرجل من دويرة أهلةأن s سفر وا¶ج s بالعمرة Ûيأ Üسفر آخريع s سفر وا¶ج s بالعمرة Ûيأ Üسفر آخريع s سفر وا¶ج s بالعمرة Ûيأ Üسفر آخريع s سفر وا¶ج s بالعمرة Ûيأ Üاهللا عنه  ،يع ëع÷ ر Tاهللا عنه قا ëع÷ ر Tاهللا عنه قا ëع÷ ر Tاهللا عنه قا ëع÷ ر Tقا

 .وطاووس و سعيد بن جب1وطاووس و سعيد بن جب1وطاووس و سعيد بن جب1وطاووس و سعيد بن جب1
 .أنه إذا ºع s أحدهما لم يفسخه حأنه إذا ºع s أحدهما لم يفسخه حأنه إذا ºع s أحدهما لم يفسخه حأنه إذا ºع s أحدهما لم يفسخه ح���� يتمه يتمه يتمه يتمه ::::والقول ا�الثوالقول ا�الثوالقول ا�الثوالقول ا�الث    •
 .وهذا قول �اهدوهذا قول �اهدوهذا قول �اهدوهذا قول �اهد من أحÇممن أحÇممن أحÇممن أحÇم    فيهمافيهمافيهمافيهماأنه فعل ما أمر اهللا أنه فعل ما أمر اهللا أنه فعل ما أمر اهللا أنه فعل ما أمر اهللا  :ابعابعابعابعالقول الرالقول الرالقول الرالقول الر    •

وهو من دخل s أحد هذين النسكz فعليه أن يتمه وال     ،،،،وا¶قيقة هنا القول ا�الث هو األقرب وعليه أكb أهل العلموا¶قيقة هنا القول ا�الث هو األقرب وعليه أكb أهل العلموا¶قيقة هنا القول ا�الث هو األقرب وعليه أكb أهل العلموا¶قيقة هنا القول ا�الث هو األقرب وعليه أكb أهل العلم
õيفرغ منه ح� ينت.  

� {{{{: وقوT تعا� َج� َوالُْعْمَرةَ ِهللا
ْ
واْ ا¶ تِم¥

َ
� َوأ َج� َوالُْعْمَرةَ ِهللا

ْ
واْ ا¶ تِم¥

َ
� َوأ َج� َوالُْعْمَرةَ ِهللا

ْ
واْ ا¶ تِم¥

َ
� َوأ َج� َوالُْعْمَرةَ ِهللا

ْ
واْ ا¶ تِم¥

َ
وهناك وهناك وهناك وهناك وذلك بإيقاع الفعل عليها فتكون مفعوال به،  ، نصب العمرة نصب العمرة نصب العمرة نصب العمرةï VVVVهور القراءïهور القراءïهور القراءïهور القراء    }}}}َوأ

َج� َوالُْعْمرَ {{{{قرأوها بالرفع  قراءه شاذة قراءة ابن مسعود واألصمقراءه شاذة قراءة ابن مسعود واألصمقراءه شاذة قراءة ابن مسعود واألصمقراءه شاذة قراءة ابن مسعود واألصم���� وغ1هما وغ1هما وغ1هما وغ1هما
ْ
واْ ا¶ تِم¥

َ
َج� َوالُْعْمرَ َوأ

ْ
واْ ا¶ تِم¥

َ
َج� َوالُْعْمرَ َوأ

ْ
واْ ا¶ تِم¥

َ
َج� َوالُْعْمرَ َوأ

ْ
واْ ا¶ تِم¥

َ
�     ةُ ةُ ةُ ةُ َوأ � ِهللا � ِهللا � ِهللا وX V حال قراءة اùمهور تدل وX V حال قراءة اùمهور تدل وX V حال قراءة اùمهور تدل وX V حال قراءة اùمهور تدل  ،}}}}ِهللا

َج� {{{{ويستدلون بقوT تعا�  واجبةواجبةواجبةواجبة    أن العمرةأن العمرةأن العمرةأن العمرةببببومذهب اùمهور  وهذا هو الصحيحوهذا هو الصحيحوهذا هو الصحيحوهذا هو الصحيح    ،،،،وأنها واجبةوأنها واجبةوأنها واجبةوأنها واجبة    ،،،،V أنها معطوفةV أنها معطوفةV أنها معطوفةV أنها معطوفة
ْ
ْ ا¶ وا تِم¥

َ
َج� َوأ

ْ
ْ ا¶ وا تِم¥

َ
َج� َوأ

ْ
ْ ا¶ وا تِم¥

َ
َج� َوأ

ْ
ْ ا¶ وا تِم¥

َ
َوأ

 � � َوالُْعْمَرةَ ِهللا � َوالُْعْمَرةَ ِهللا � َوالُْعْمَرةَ ِهللا عن ابن مسعود وجابر عن ابن مسعود وجابر عن ابن مسعود وجابر عن ابن مسعود وجابر وهناك قول آخر     ،،،،وهذا مذهب ع÷ وابن عمر و ابن عباس وا¶سن وابن س1ين وعطاءوهذا مذهب ع÷ وابن عمر و ابن عباس وا¶سن وابن س1ين وعطاءوهذا مذهب ع÷ وابن عمر و ابن عباس وا¶سن وابن س1ين وعطاءوهذا مذهب ع÷ وابن عمر و ابن عباس وا¶سن وابن س1ين وعطاء    }}}}َوالُْعْمَرةَ ِهللا



            ))))))))  أولأولأولأولأولأولأولأولمستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى ( ( ( ( ( ( ( (                                                                                                                                         ))))))))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((((((((                                                                                                                                                              مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1                            
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بداللة هذه اآلية  ،واجبةواجبةواجبةواجبةولكن الصحيح أنها ولكن الصحيح أنها ولكن الصحيح أنها ولكن الصحيح أنها  ،أنها سنة وتطوع والشعð و«براهيم وأوالشعð و«براهيم وأوالشعð و«براهيم وأوالشعð و«براهيم وأ				 حنيفة ومالك حنيفة ومالك حنيفة ومالك حنيفة ومالك    اااارë اهللا عنهمرë اهللا عنهمرë اهللا عنهمرë اهللا عنهم
 أنها سنة فدل هذا V أن العمرة واجبة، وهناك قول آخر )حج عن أبيك واعتمرحج عن أبيك واعتمرحج عن أبيك واعتمرحج عن أبيك واعتمر(: ولقول الرسول ص´ اهللا عليه وسلم

  .)ولكنه مرجوح(
ُيمْ {{{{وقوT تعا�  ْحِ½ْ

ُ
ُيمْ فَإِْن أ ْحِ½ْ
ُ
ُيمْ فَإِْن أ ْحِ½ْ
ُ
ُيمْ فَإِْن أ ْحِ½ْ
ُ
½ه العدو ½ه العدو ½ه العدو ½ه العدو وحوحوحوحومنه هذه اآلية،  ،يقال أح½ه ا�رض والعدو إذا منعه من السفر: قال ابن قتيبةقال ابن قتيبةقال ابن قتيبةقال ابن قتيبة: }}}}فَإِْن أ

V V V V وV هذا اختلف العلماء s ا�راد باإلحصار وV هذا اختلف العلماء s ا�راد باإلحصار وV هذا اختلف العلماء s ا�راد باإلحصار وV هذا اختلف العلماء s ا�راد باإلحصار     ،،،،يقال لرجل إذا حبس قد ح½ فهو �صوريقال لرجل إذا حبس قد ح½ فهو �صوريقال لرجل إذا حبس قد ح½ فهو �صوريقال لرجل إذا حبس قد ح½ فهو �صور: وقال الزجاجوقال الزجاجوقال الزجاجوقال الزجاج ،إذا ضيق عليهإذا ضيق عليهإذا ضيق عليهإذا ضيق عليه
zقولzقولzقولzقول::::    

وهذا مذهب ابن عمر ابن عباس وأنس ومالك وهذا مذهب ابن عمر ابن عباس وأنس ومالك وهذا مذهب ابن عمر ابن عباس وأنس ومالك وهذا مذهب ابن عمر ابن عباس وأنس ومالك  ا،ا،ا،ا،وال يكون ا�ريض �½وال يكون ا�ريض �½وال يكون ا�ريض �½وال يكون ا�ريض �½    ،،،،أنه ال يكون إال بالعدوأنه ال يكون إال بالعدوأنه ال يكون إال بالعدوأنه ال يكون إال بالعدو: القول األولالقول األولالقول األولالقول األول    •
فهم يق½ون اإلحصار V  ،فاألمان ال يكون إال بعد ذهاب العدو واmوف ،}}}}فإذا أمنتمفإذا أمنتمفإذا أمنتمفإذا أمنتم{{{{ويدل عليه قوÑ  TدÑدÑدÑدأأأأوالشافوالشافوالشافوالشاف���� و و و و
حصار وهم يرون أنه خاص نوع من اإلفهذا يعتÈ  من اåخول إذا جاء عدو ووقف V باب مكة ومنع ا\اس ،منع العدو
    .بمنع العدو

•    Æالقول ا�اÆالقول ا�اÆالقول ا�اÆوه: القول ا�اà فإن : ومع¹ اآلية ،وهذا هو القول الصحيحوهذا هو القول الصحيحوهذا هو القول الصحيحوهذا هو القول الصحيح ،أن يكون بكل حابس من مرض أو عدو أو عذر أو
أو به أذى من رأسه ففديه أي، فحلق : ومثله قوT ،فعليكم ما استي� من اúدي ،أح½تم دون تمام ا¶ج والعمرة فحللتم

و ما لو ¨ن s عدو أو مرض أو فرضا لأن اإلحصار يشمل     القول الراجحالقول الراجحالقول الراجحالقول الراجح ،ا�هم فإن أح½تم فما استي� من اúدي ،ففديه
 .جاءت سيول شديدة أو رياح ا�هم أي نوع من اإلحصار يدخل s هذه اآلية فإن أح½تم فما استي� من اúدي

 Tدي ما أهدي إ� ا>يت من اإلبل وا>قر والغنم: }}}}الَهْديَ الَهْديَ الَهْديَ الَهْديَ {{{{وقوúدي ما أهدي إ� ا>يت من اإلبل وا>قر والغنماúدي ما أهدي إ� ا>يت من اإلبل وا>قر والغنماúدي ما أهدي إ� ا>يت من اإلبل وا>قر والغنماúقرأ قرأ قرأ قرأ وبالتشديد  ،لكنه خفف ،مشدد ي� ي� ي� ي� هدهدهدهدوأصله  ،ا
ِيييياúداúداúداúدفما استي� من  :با�خفيفراءة السبعية راءة السبعية راءة السبعية راءة السبعية ولكن القولكن القولكن القولكن الق ،وX V حال ^ قراءة شاذة ا¶سن و�اهدا¶سن و�اهدا¶سن و�اهدا¶سن و�اهد واختلف ا�راد واختلف ا�راد واختلف ا�راد واختلف ا�راد  ،�

 V ديúبا V ديúبا V ديúبا V ديúثالثة أقوالثالثة أقوالثالثة أقوالثالثة أقوالبا: 
 .وغ1هم وهذا قول ع÷ وابن عباس وا¶سن و عطاء وسعيد بن جب1 ،أنه شاة أنه يكÏ أن يذبح شاة وÚلأنه شاة أنه يكÏ أن يذبح شاة وÚلأنه شاة أنه يكÏ أن يذبح شاة وÚلأنه شاة أنه يكÏ أن يذبح شاة وÚل    ::::القول األولالقول األولالقول األولالقول األول    •
•    Æالقول ا�اÆالقول ا�اÆالقول ا�اÆابن عمر و?ئشة ،أما الغنم فالأما الغنم فالأما الغنم فالأما الغنم فال    ،،،،غ1غ1غ1غ1    ما تي� من اإلبل وا>قر الما تي� من اإلبل وا>قر الما تي� من اإلبل وا>قر الما تي� من اإلبل وا>قر الأنه : القول ا�ا Tقا.     
، قال أÑد اúدي من األصناف ا�الثة أعاله بدنة و أوسطه بقرة وأخسه شاة، أي أقلهأعاله بدنة و أوسطه بقرة وأخسه شاة، أي أقلهأعاله بدنة و أوسطه بقرة وأخسه شاة، أي أقلهأعاله بدنة و أوسطه بقرة وأخسه شاة، أي أقله    ،،،،أنه V قدر ا�ي�ةأنه V قدر ا�ي�ةأنه V قدر ا�ي�ةأنه V قدر ا�ي�ة: : : : والقول ا�الثوالقول ا�الثوالقول ا�الثوالقول ا�الث    •

اuي يريد أن يذبح بقرة أو ناقة هذا األمر  ة،شا همن اإلبل وا>قر والغنم وهو قول أ	 حنيفة، X V حال اuي Ýزئ من
 .لكن أقله شاة ،إØه

غغغَغ الَْهْدُي َ�ِل�هُ َ الَْهْدُي َ�ِل�هُ َ الَْهْدُي َ�ِل�هُ َ الَْهْدُي َ�ِل�هُ {{{{ وَسُكْم َح����� َفبْلُ� َفبْلُ� َفبْلُ� َفبْلُ وَسُكْم َحُ وَسُكْم َحُ ْ ُرؤؤؤُؤوَسُكْم َحُ ْ ُرَوَال Ôَِْلُقوا ْ ُرَوَال Ôَِْلُقوا ْ ُرَوَال Ôَِْلُقوا وقد قاس عليه وقد قاس عليه وقد قاس عليه وقد قاس عليه     ،،،،هذا فيه دØل V أن من �ظورات اإلحرام حلق الرأسهذا فيه دØل V أن من �ظورات اإلحرام حلق الرأسهذا فيه دØل V أن من �ظورات اإلحرام حلق الرأسهذا فيه دØل V أن من �ظورات اإلحرام حلق الرأس }}}}َوَال Ôَِْلُقوا
عدم الfفه وعدم العناية بالزينة، فهو متوجه بقلبه : ، ومن ا¶كمة من هذابعض العلماء بقية الشعر من أجزاء اùسمبعض العلماء بقية الشعر من أجزاء اùسمبعض العلماء بقية الشعر من أجزاء اùسمبعض العلماء بقية الشعر من أجزاء اùسم

 .>ه ألداء هذه الفريضة العظيمة ا¶ج أو العمرة، فينبغT B أال ينشغلوقا
غغغَغ الَْهْدُي َ�ِل�هُ َ الَْهْدُي َ�ِل�هُ َ الَْهْدُي َ�ِل�هُ َ الَْهْدُي َ�ِل�هُ {{{{: وقوT تعا�  :وÎ ا�حل قوالنوÎ ا�حل قوالنوÎ ا�حل قوالنوÎ ا�حل قوالن ،،،،ا�حل ا�وضع اuي Úل به àرها�حل ا�وضع اuي Úل به àرها�حل ا�وضع اuي Úل به àرها�حل ا�وضع اuي Úل به àره قال ابن قتيبةقال ابن قتيبةقال ابن قتيبةقال ابن قتيبة }}}}حَحَحََح����� َفبْلُ� َفبْلُ� َفبْلُ� َفبْلُ

 .قاT ابن مسعود وا¶سن وعطاء ،،،،أنه ا¶رمأنه ا¶رمأنه ا¶رمأنه ا¶رم :أحدهماأحدهماأحدهماأحدهما
Æوا�اÆوا�اÆوا�اÆي أح :وا�اuي أحأنه ا�وضع اuي أحأنه ا�وضع اuي أحأنه ا�وضع اuل    ،،،،½ به½ به½ به½ بهأنه ا�وضع اÚه وÌلفيذÚه وÌلفيذÚه وÌلفيذÚه وÌل حال  ،،،،فيذ¨ Vي هو فيهوuن اÇا� s هÌي هو فيهلو ¨ن �½اً يذuن اÇا� s هÌي هو فيهلو ¨ن �½اً يذuن اÇا� s هÌي هو فيهلو ¨ن �½اً يذuن اÇا� s هÌولو ¨ن غ1 ولو ¨ن غ1 ولو ¨ن غ1 ولو ¨ن غ1     ،،،،لو ¨ن �½اً يذ

وفجاج مكة طريق وفجاج مكة طريق وفجاج مكة طريق وفجاج مكة طريق     ،،،،àرت هاهنا وم¹ *ها منحرàرت هاهنا وم¹ *ها منحرàرت هاهنا وم¹ *ها منحرàرت هاهنا وم¹ *ها منحر: (لقول الرسول ص´ اهللا عليه وسلم  �½ فإن عليه ذÌه s م�¹½ فإن عليه ذÌه s م�¹½ فإن عليه ذÌه s م�¹½ فإن عليه ذÌه s م¹
�½ يذبح يوم العيد s م¹ وÎ فجاج مكة كما و«ن ¨ن غ1  ،يذبح s �له اuي أح½ فيه إن ¨ن �½اً  :أي ،)ومنحرومنحرومنحرومنحر

 .بينه ا\ð ص´ اهللا عليه وسلم
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ْو نُُسٍك {{{{وقوT تعا� 
َ
ْو َصَدقٍَة أ

َ
ن ِصيَاٍم أ ِسِه فَِفْديٌَة م�

ْ
أ ن ر� ًذى م�

َ
ْو بِِه أ

َ
ِريضاً أ َن ِمنُكم م� َ̈ ْو نُُسٍك َفَمن 

َ
ْو َصَدقٍَة أ

َ
ن ِصيَاٍم أ ِسِه فَِفْديٌَة م�

ْ
أ ن ر� ًذى م�

َ
ْو بِِه أ

َ
ِريضاً أ َن ِمنُكم م� َ̈ ْو نُُسٍك َفَمن 

َ
ْو َصَدقٍَة أ

َ
ن ِصيَاٍم أ ِسِه فَِفْديٌَة م�

ْ
أ ن ر� ًذى م�

َ
ْو بِِه أ

َ
ِريضاً أ َن ِمنُكم م� َ̈ ْو نُُسٍك َفَمن 

َ
ْو َصَدقٍَة أ

َ
ن ِصيَاٍم أ ِسِه فَِفْديٌَة م�

ْ
أ ن ر� ًذى م�

َ
ْو بِِه أ

َ
ِريضاً أ َن ِمنُكم م� َ̈  }}}}َفَمن 

فقال  ،هوجهح� تهافتت V  ،وقد كb القمل s رأسه جاءه ا\ð ،،،،كعب بن عجرة رë اهللا عنهكعب بن عجرة رë اهللا عنهكعب بن عجرة رë اهللا عنهكعب بن عجرة رë اهللا عنهs قصة  هذا معروف نزلهذا معروف نزلهذا معروف نزلهذا معروف نزل
وجاءت السنة  ،فأذن T ا\ð ص´ اهللا عليه وسلم أن Úلق رأسه وأن يفتدي ،فقال نعم ،ا\ð إÆ أرى هوام رأسك قد آذتك

ن ِصيَامٍ {{{{ببيانه ببيانه ببيانه ببيانه  ن ِصيَامٍ فَِفْديٌَة م� ن ِصيَامٍ فَِفْديٌَة م� ن ِصيَامٍ فَِفْديٌَة م� ْو َصَدقٍَة {{{{السنة هنا صيام ثالثة أيام السنة هنا صيام ثالثة أيام السنة هنا صيام ثالثة أيام السنة هنا صيام ثالثة أيام }}}}    فَِفْديٌَة م�
َ
ْو َصَدقٍَة أ
َ
ْو َصَدقٍَة أ
َ
ْو َصَدقٍَة أ
َ
ْو نُُسٍك     {{{{    و^ إطعام ستة مساكzو^ إطعام ستة مساكzو^ إطعام ستة مساكzو^ إطعام ستة مساكz}}}}أ

َ
ْو نُُسٍك أ
َ
ْو نُُسٍك أ
َ
ْو نُُسٍك أ
َ
لسنة بينت اااا    ،،،،ذبح شاةذبح شاةذبح شاةذبح شاة} } } } أ

والعلماء عمموا هذا s باn،  iتار واحد منها ة،أو يذبح شا ،أو يطعم ستة مساكz ،هذا أنه إما أن يصوم ثالثة أيام
� آخر آخر آخر آخر ،�ظورات اإلحرام���  ....عدا اùماع فهذا عدا اùماع فهذا عدا اùماع فهذا عدا اùماع فهذا 

ِمنتُمْ {{{{: قوT تعا�
َ
ِمنتُمْ فَإَِذا أ
َ
ِمنتُمْ فَإَِذا أ
َ
ِمنتُمْ فَإَِذا أ
َ
وV الراجح وV الراجح وV الراجح وV الراجح  ،إذا أمنتم من اmوف وا�رض قال علقمةقال علقمةقال علقمةقال علقمة ،تهألن ا�رض ال تؤمن معاود ،،،،أي من العدوأي من العدوأي من العدوأي من العدو }}}}فَإَِذا أ

 .أن اإلحصار يشمل هذا *هأن اإلحصار يشمل هذا *هأن اإلحصار يشمل هذا *هأن اإلحصار يشمل هذا *ه
َج� {{{{: وقوT تعا�

ْ
َج� َفَمن َيَمت�َع بِالُْعْمَرةِ إَِ� ا¶
ْ
َج� َفَمن َيَمت�َع بِالُْعْمَرةِ إَِ� ا¶
ْ
َج� َفَمن َيَمت�َع بِالُْعْمَرةِ إَِ� ا¶
ْ
وأقام ا¶ج من ?مه ذلك فعليه ما استي� وأقام ا¶ج من ?مه ذلك فعليه ما استي� وأقام ا¶ج من ?مه ذلك فعليه ما استي� وأقام ا¶ج من ?مه ذلك فعليه ما استي�     ،،،،معناه أي من بدأ العمرة s أشهر ا¶جمعناه أي من بدأ العمرة s أشهر ا¶جمعناه أي من بدأ العمرة s أشهر ا¶جمعناه أي من بدأ العمرة s أشهر ا¶ج }}}}َفَمن َيَمت�َع بِالُْعْمَرةِ إَِ� ا¶

 سفر واحد s أشهر ا¶ج، s بهما أÛي أن ،اك ا¶ج وهو أفضلها V الراجحاك ا¶ج وهو أفضلها V الراجحاك ا¶ج وهو أفضلها V الراجحاك ا¶ج وهو أفضلها V الراجحا�متع وهو أحد أنسا�متع وهو أحد أنسا�متع وهو أحد أنسا�متع وهو أحد أنس    وهذا هو ا¶ق،وهذا هو ا¶ق،وهذا هو ا¶ق،وهذا هو ا¶ق،    ،،،،من اúديمن اúديمن اúديمن اúدي
أو s أشهر  ،قال العلماء ألنه أ8 بنسكs z وقت واحد ،وا�هم أن ا�تمتع عليه هدي ،شوال أو ذي القعدة أو ذي ا¶جة

 .فيجب عليه أن ينحر هدي ،سفر واحد sأو  ،ا¶ج
دْ {{{{: قوT تعا� ِÝَ دْ َفَمن ل�ْم ِÝَ دْ َفَمن ل�ْم ِÝَ دْ َفَمن ل�ْم ِÝَ َج�     َفَمن ل�ْم

ْ
ي�اٍم sِ ا¶

َ
َج� فَِصيَاُم ثَالثَِة ك

ْ
ي�اٍم sِ ا¶

َ
َج� فَِصيَاُم ثَالثَِة ك

ْ
ي�اٍم sِ ا¶

َ
َج� فَِصيَاُم ثَالثَِة ك

ْ
ي�اٍم sِ ا¶

َ
وقيل أن هذه وقيل أن هذه وقيل أن هذه وقيل أن هذه  ،ويوم عرفة ،ويوم الfوية ،بيوم قبل الfويةقبل الfويةقبل الfويةقبل الfوية قال ا¶سنقال ا¶سنقال ا¶سنقال ا¶سن: }}}}فَِصيَاُم ثَالثَِة ك

أو لو أجلها حأو لو أجلها حأو لو أجلها حأو لو أجلها ح���� يرجع  يرجع  يرجع  يرجع     ،،،،الت(يق غ1 أيام العيدالت(يق غ1 أيام العيدالت(يق غ1 أيام العيدالت(يق غ1 أيام العيد أيامأيامأيامأيام    صامهاصامهاصامهاصامها    أوأوأوأومعه يوم الfوية، معه يوم الfوية، معه يوم الfوية، معه يوم الfوية، صامها قبل يوم الfوية صامها قبل يوم الfوية صامها قبل يوم الfوية صامها قبل يوم الfوية لو لو لو لو  ،األيام أمرها سهلاأليام أمرها سهلاأليام أمرها سهلاأليام أمرها سهل
 .عليه إن شاء اهللا تعا� فأمره سهل وال حرج ،إ� أهلهإ� أهلهإ� أهلهإ� أهله

، ولو أجلها فصيام ثالثة أيام كما قلنا أنها إما يوم الfوية وما قبله أو أيام الت(يق وما بعدها }}}}وََسبَْعٍة إَِذا رََجْعتُمْ وََسبَْعٍة إَِذا رََجْعتُمْ وََسبَْعٍة إَِذا رََجْعتُمْ وََسبَْعٍة إَِذا رََجْعتُمْ {{{{: قوT تعا�
  :وا�راد به قوالنوا�راد به قوالنوا�راد به قوالنوا�راد به قوالنوقوT وسبعة إذا رجعتم  فلالال حرج،

    ....إذا رجعتم إ� أمصار~م إ� بالدكمإذا رجعتم إ� أمصار~م إ� بالدكمإذا رجعتم إ� أمصار~م إ� بالدكمإذا رجعتم إ� أمصار~م إ� بالدكم ::::األولاألولاألولاألول    •
•    Æوالقول ا�اÆوالقول ا�اÆوالقول ا�اÆهما صحيحهما صحيحهما صحيحهما صحيحذا رجعتم من حجكم ذا رجعتم من حجكم ذا رجعتم من حجكم ذا رجعتم من حجكم إإإإ :والقول ا�اOOOOوووو.... 

ِملَةٌ {{{{قوT تعا�  َ̈ ةٌ  ِملَةٌ تِلَْك َعَ(َ َ̈ ةٌ  ِملَةٌ تِلَْك َعَ(َ َ̈ ةٌ  ِملَةٌ تِلَْك َعَ(َ َ̈ ةٌ      ::::اùملة V أقوالاùملة V أقوالاùملة V أقوالاùملة V أقوال    اختلف ا�راد s هذه    }}}}تِلَْك َعَ(َ
 .فهذه الع(ة ºعها اهللا و^ تقوم مقام اúدي ،أنها ¨ملة s قيامها مقام اúديأنها ¨ملة s قيامها مقام اúديأنها ¨ملة s قيامها مقام اúديأنها ¨ملة s قيامها مقام اúدي: القول األولالقول األولالقول األولالقول األول    •
•    Æالقول ا�اÆالقول ا�اÆالقول ا�اÆأوأوأوأو""""أن الواو تقوم مقام أن الواو تقوم مقام أن الواو تقوم مقام أن الواو تقوم مقام : القول ا�ا""""    ssss    تلك ع(ة     ،،،،مواضع ومنها هذه اآليةمواضع ومنها هذه اآليةمواضع ومنها هذه اآليةمواضع ومنها هذه اآلية Tهذه اآلية بقو s 1خي�تلك ع(ة فأزال اهللا احتمال ا Tهذه اآلية بقو s 1خي�تلك ع(ة فأزال اهللا احتمال ا Tهذه اآلية بقو s 1خي�تلك ع(ة فأزال اهللا احتمال ا Tهذه اآلية بقو s 1خي�فأزال اهللا احتمال ا

قد يذهب إØه  ما) تلك ع(ة ¨ملة(أزيل بهذه ف) الواو(بمع¹ ) أو(و) أو (بمع¹ ) الواو(وÎ لغة العرب قد تأÛ  ،¨ملة¨ملة¨ملة¨ملة
  .خي1أاuهن بأن الواو هنا للت

واعدنا مو� ثالثØ zلة وأتممناها بع( فتم «ذ و(معروف s لغة العرب، قال تعا�  وهذا، أن ذلك للتو~يدأن ذلك للتو~يدأن ذلك للتو~يدأن ذلك للتو~يد: القول ا�الثالقول ا�الثالقول ا�الثالقول ا�الث•
 .لتو~يدل ءو^ تكرر الá، والقرآن نزل بلغة العرب ،.-= ²و /، وهنا .P= .-و ./، فـ)ميقات ربه أربعØ zلة

يسبق إ� وهم احد أن يسبق إ� وهم احد أن يسبق إ� وهم احد أن يسبق إ� وهم احد أن  ôالôالôالôال    ،،،،سبعة بعدسبعة بعدسبعة بعدسبعة بعدالثة s ا¶ج والالثة s ا¶ج والالثة s ا¶ج والالثة s ا¶ج والا�ا�ا�ا�و«ن ¨نت و«ن ¨نت و«ن ¨نت و«ن ¨نت     ،،،،أن معناه تلك ع(ة ¨ملة s الفصلأن معناه تلك ع(ة ¨ملة s الفصلأن معناه تلك ع(ة ¨ملة s الفصلأن معناه تلك ع(ة ¨ملة s الفصل: القول الرابعالقول الرابعالقول الرابعالقول الرابع•
  .وهذا القول ليس بذاك ،،،،السبعة دون ا�الثةالسبعة دون ا�الثةالسبعة دون ا�الثةالسبعة دون ا�الثة

X V حال X V حال X V حال X V حال  ،وال تتساهلوا ،يعÜ اعتنوا بها ،وا�قدير تلك ع(ة فأكملوها ،ومعناه األمر ،أنها لفظ اÈm: القول اmامسالقول اmامسالقول اmامسالقول اmامس•
  .وسبعة إذا رجع إ� أهلهوسبعة إذا رجع إ� أهلهوسبعة إذا رجع إ� أهلهوسبعة إذا رجع إ� أهله    ،،،،^ ع(ة ثالثة s ا¶ج^ ع(ة ثالثة s ا¶ج^ ع(ة ثالثة s ا¶ج^ ع(ة ثالثة s ا¶ج

ِ {{{{: قوT تعا� ِ َذل ِ َذل ِ َذل ََرامِ َذل
ْ
ْهلُُه َحاGِِي الَْمْسِجِد ا¶

َ
ََرامِ َك لَِمن ل�ْم يَُكْن أ

ْ
ْهلُُه َحاGِِي الَْمْسِجِد ا¶

َ
ََرامِ َك لَِمن ل�ْم يَُكْن أ

ْ
ْهلُُه َحاGِِي الَْمْسِجِد ا¶

َ
ََرامِ َك لَِمن ل�ْم يَُكْن أ

ْ
ْهلُُه َحاGِِي الَْمْسِجِد ا¶

َ
 :V قولVz قولVz قولVz قولz    اختلف s ا�شار إØه }}}}َك لَِمن ل�ْم يَُكْن أ
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 ....ا�متع بالعمرة إ� ا¶جا�متع بالعمرة إ� ا¶جا�متع بالعمرة إ� ا¶جا�متع بالعمرة إ� ا¶ج    ههههأنأنأنأن: أحدهاأحدهاأحدهاأحدها •
• Æوا�اÆوا�اÆوا�اÆزاء بالنسك والصيام: وا�اùزاء بالنسك والصيامأنه اùزاء بالنسك والصيامأنه اùزاء بالنسك والصيامأنه اùليس عليه ثلك ف ،ومعروف أن من ¨ن من أهل ا�سجد ا¶رام فإنه ال تمتع عليه ،أنه ا

ََرامِ َذلَِك لِمَ َذلَِك لِمَ َذلَِك لِمَ َذلَِك لِمَ {{{{هدي، 
ْ
ْهلُُه َحاGِِي الَْمْسِجِد ا¶

َ
ََرامِ ن ل�ْم يَُكْن أ

ْ
ْهلُُه َحاGِِي الَْمْسِجِد ا¶

َ
ََرامِ ن ل�ْم يَُكْن أ

ْ
ْهلُُه َحاGِِي الَْمْسِجِد ا¶

َ
ََرامِ ن ل�ْم يَُكْن أ

ْ
ْهلُُه َحاGِِي الَْمْسِجِد ا¶

َ
 }}}}حاGي ا�سجد ا¶رامحاGي ا�سجد ا¶رامحاGي ا�سجد ا¶رامحاGي ا�سجد ا¶رام{{{{فأما  ، Vبمع¹  }}}}�ن�ن�ن�ن{{{{s قوT  الالمالالمالالمالالم }}}}ن ل�ْم يَُكْن أ

مع¹ اآلية إن هذا الفرمع¹ اآلية إن هذا الفرمع¹ اآلية إن هذا الفرمع¹ اآلية إن هذا الفرضضضض �ن ¨ن من الغرباء،  �ن ¨ن من الغرباء،  �ن ¨ن من الغرباء،  �ن ¨ن من الغرباء، ففففمن ¨ن مTß دون ا�واقيت، من ¨ن مTß دون ا�واقيت، من ¨ن مTß دون ا�واقيت، من ¨ن مTß دون ا�واقيت،  وقال عطاءوقال عطاءوقال عطاءوقال عطاء هم أهل ا¶رم،هم أهل ا¶رم،هم أهل ا¶رم،هم أهل ا¶رم، فقال ابن عباسفقال ابن عباسفقال ابن عباسفقال ابن عباس
    ،،،،ا¶ضور، ألن الغالب V الرجل أن يسكن حيث أهله ساكنون، يع¹ هذا ا¶كم اuي ما¶ضور، ألن الغالب V الرجل أن يسكن حيث أهله ساكنون، يع¹ هذا ا¶كم اuي ما¶ضور، ألن الغالب V الرجل أن يسكن حيث أهله ساكنون، يع¹ هذا ا¶كم اuي ما¶ضور، ألن الغالب V الرجل أن يسكن حيث أهله ساكنون، يع¹ هذا ا¶كم اuي مWWWWوهو ا�راد بوهو ا�راد بوهو ا�راد بوهو ا�راد ب    """"أهلهأهلهأهلهأهله""""و«نما ذكر و«نما ذكر و«نما ذكر و«نما ذكر 

وصيام الع(ة إن لم Ýد اúدي، هذا فيمن لم يكن أهله حاGي ا�سجد ا¶رام، وأما من ¨ن حاG ا�سجد وصيام الع(ة إن لم Ýد اúدي، هذا فيمن لم يكن أهله حاGي ا�سجد ا¶رام، وأما من ¨ن حاG ا�سجد وصيام الع(ة إن لم Ýد اúدي، هذا فيمن لم يكن أهله حاGي ا�سجد ا¶رام، وأما من ¨ن حاG ا�سجد وصيام الع(ة إن لم Ýد اúدي، هذا فيمن لم يكن أهله حاGي ا�سجد ا¶رام، وأما من ¨ن حاG ا�سجد     ،،،،واúديواúديواúديواúدي
 ....فإنه ليس عليه شئ من ذلكفإنه ليس عليه شئ من ذلكفإنه ليس عليه شئ من ذلكفإنه ليس عليه شئ من ذلك    ،،،،ا¶راما¶راما¶راما¶رام

ن� اهللا� َشِديُد الِْعَقاِب َواي�ُقواْ اهللا� َواْعلَمُ َواي�ُقواْ اهللا� َواْعلَمُ َواي�ُقواْ اهللا� َواْعلَمُ َواي�ُقواْ اهللا� َواْعلَمُ {{{{قوT تعا� 
َ
ن� اهللا� َشِديُد الِْعَقاِب واْ أ
َ
ن� اهللا� َشِديُد الِْعَقاِب واْ أ
َ
ن� اهللا� َشِديُد الِْعَقاِب واْ أ
َ
جاء األمر بتقوى اهللا هنا يعÜ تنبيه للحاج V أن Úرص أن Úقق  }}}}واْ أ

اِد ا��ْقَوىوَ وَ وَ وَ {{{{: يقول تعا� ،اuي هو الزاد ا¶قي" ،مقام ا�قوى اِد ا��ْقَوىتََزو�ُدواْ فَإِن� َخ1َْ الز� اِد ا��ْقَوىتََزو�ُدواْ فَإِن� َخ1َْ الز� اِد ا��ْقَوىتََزو�ُدواْ فَإِن� َخ1َْ الز� ا¶ج فريضة عظيمة ورتب عليها أجر ف ،}}}}تََزو�ُدواْ فَإِن� َخ1َْ الز�
من حج هذا ا>يت، من حج هذا ا>يت، من حج هذا ا>يت، من حج هذا ا>يت، : (والسالم ةعليه الصال وقال) ا¶ج ا�Èور ليس T جزاء إال اùنةا¶ج ا�Èور ليس T جزاء إال اùنةا¶ج ا�Èور ليس T جزاء إال اùنةا¶ج ا�Èور ليس T جزاء إال اùنةوووو((((وسلم  عظيم، قال ص´ اهللا عليه

البد فيه أن Úرص ا¶اج V أن  كب1هذا ا¶ج العظيم وفضله ال) فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه، كيوم وåته أمهفلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه، كيوم وåته أمهفلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه، كيوم وåته أمهفلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه، كيوم وåته أمه
يطيب نفقته، nلص عمله  ،) خذوا عÜ مناسككمخذوا عÜ مناسككمخذوا عÜ مناسككمخذوا عÜ مناسككم: (ويسP بسنة عليه الصالة والسالم القائل لطاعة اهللا، يوفق s حجه

َج� { { { {  هللا عز وجل، Úذر �ا سيأÛ بيانه
ْ
َج� فََال َرفََث َوَال فُُسوَق َوَال ِجَداَل sِ ا¶
ْ
َج� فََال َرفََث َوَال فُُسوَق َوَال ِجَداَل sِ ا¶
ْ
َج� فََال َرفََث َوَال فُُسوَق َوَال ِجَداَل sِ ا¶
ْ
َرب�نَا َيَقب�ْل ِمن�ا َرب�نَا َيَقب�ْل ِمن�ا َرب�نَا َيَقب�ْل ِمن�ا َرب�نَا َيَقب�ْل ِمن�ا {{{{آخرا  و أوالً ويسأل اهللا القبول  }}}}فََال َرفََث َوَال فُُسوَق َوَال ِجَداَل sِ ا¶

ِميُع الَْعِليمُ  نَت الس�
َ
ِميُع الَْعِليمُ إِن�َك أ نَت الس�
َ
ِميُع الَْعِليمُ إِن�َك أ نَت الس�
َ
ِميُع الَْعِليمُ إِن�َك أ نَت الس�
َ
    .}}}}إِن�َك أ

    ))))§Q§Q§Q§Q((((ا¶لقة ا¶لقة ا¶لقة ا¶لقة 
    ::::    من سورة ا>قرةمن سورة ا>قرةمن سورة ا>قرةمن سورة ا>قرة    ))))����²²²²----    ((((    لقة ذات الرقملقة ذات الرقملقة ذات الرقملقة ذات الرقمموضوع هذه ا¶موضوع هذه ا¶موضوع هذه ا¶موضوع هذه ا¶

َج� َوَما يَ {{{{يقول ا>اري تعا� 
ْ
َج� فََال َرفََث َوَال فُُسوَق َوَال ِجَداَل sِ ا¶

ْ
َج� َوَما يَ َ ِفيِهن� ا¶

ْ
َج� فََال َرفََث َوَال فُُسوَق َوَال ِجَداَل sِ ا¶

ْ
َج� َوَما يَ َ ِفيِهن� ا¶

ْ
َج� فََال َرفََث َوَال فُُسوَق َوَال ِجَداَل sِ ا¶

ْ
َج� َوَما يَ َ ِفيِهن� ا¶

ْ
َج� فََال َرفََث َوَال فُُسوَق َوَال ِجَداَل sِ ا¶

ْ
ْعلُوَماٌت َفَمن فََرضضضَض ِفيِهن� ا¶ ْشُهٌر م�

َ
َج¥ أ

ْ
ْعلُوَماٌت َفَمن فََرا¶ ْشُهٌر م�

َ
َج¥ أ

ْ
ْعلُوَماٌت َفَمن فََرا¶ ْشُهٌر م�

َ
َج¥ أ

ْ
ْعلُوَماٌت َفَمن فََرا¶ ْشُهٌر م�

َ
َج¥ أ

ْ
ْفَعلُواْ ِمْن َخ1ٍْ ْفَعلُواْ ِمْن َخ1ٍْ ْفَعلُواْ ِمْن َخ1ٍْ ْفَعلُواْ ِمْن َخ1ٍْ ا¶

ْ>َاِب َفْعلَْمُه اهللا¥ َوتََزو�ُدواْ فَإِن� َخ1َْ الز� َفْعلَْمُه اهللا¥ َوتََزو�ُدواْ فَإِن� َخ1َْ الز� َفْعلَْمُه اهللا¥ َوتََزو�ُدواْ فَإِن� َخ1َْ الز� َفْعلَْمُه اهللا¥ َوتََزو�ُدواْ فَإِن� َخ1َْ الز� 
َ
ْ>َاِب ِ األ
َ
ْ>َاِب ِ األ
َ
ْ>َاِب ِ األ
َ
ْو2ِ222 األ

ُ
ْواِد ا��ْقَوى َواي�ُقوِن يَا أ
ُ
ْواِد ا��ْقَوى َواي�ُقوِن يَا أ
ُ
ْواِد ا��ْقَوى َواي�ُقوِن يَا أ
ُ
 }}}}اِد ا��ْقَوى َواي�ُقوِن يَا أ

ْعلُوَماٌت {{{{: قوT تعا� ْشُهٌر م�
َ
َج¥ أ

ْ
ْعلُوَماٌت ا¶ ْشُهٌر م�

َ
َج¥ أ

ْ
ْعلُوَماٌت ا¶ ْشُهٌر م�

َ
َج¥ أ

ْ
ْعلُوَماٌت ا¶ ْشُهٌر م�

َ
َج¥ أ

ْ
 ،جاء عن العرب الفتح والك� ،s *مة ا¶ج لغتان وفيها قراءتان V هاتz اللغتz }}}}ا¶

وهناك قراءة شاذة قرأ فيها وهناك قراءة شاذة قرأ فيها وهناك قراءة شاذة قرأ فيها وهناك قراءة شاذة قرأ فيها  ،،،،هور بالفتحهور بالفتحهور بالفتحهور بالفتحقرأ اùمقرأ اùمقرأ اùمقرأ اùم    ،،،،ألهل ألهل ألهل ألهل &&&&ددددوقيل أنها أيضا وبالك� لغة تميم وبالك� لغة تميم وبالك� لغة تميم وبالك� لغة تميم     ،،،،ا¶ج بالفتح لغة أهل ا¶جازا¶ج بالفتح لغة أهل ا¶جازا¶ج بالفتح لغة أهل ا¶جازا¶ج بالفتح لغة أهل ا¶جاز
    ....ا¶سن بالك� ولكنها قراءة شاذةا¶سن بالك� ولكنها قراءة شاذةا¶سن بالك� ولكنها قراءة شاذةا¶سن بالك� ولكنها قراءة شاذة

ْعلُوَماٌت {{{{ومع¹ هذه اùملة  ْشُهٌر م�
َ
َج¥ أ

ْ
ْعلُوَماٌت ا¶ ْشُهٌر م�

َ
َج¥ أ

ْ
ْعلُوَماٌت ا¶ ْشُهٌر م�

َ
َج¥ أ

ْ
ْعلُوَماٌت ا¶ ْشُهٌر م�

َ
َج¥ أ

ْ
    ....أن أشهر ا¶ج أشهر معلوماتأن أشهر ا¶ج أشهر معلوماتأن أشهر ا¶ج أشهر معلوماتأن أشهر ا¶ج أشهر معلومات وقال الزجاجوقال الزجاجوقال الزجاجوقال الزجاج ،،،،وقت ا¶ج هذه األشهروقت ا¶ج هذه األشهروقت ا¶ج هذه األشهروقت ا¶ج هذه األشهر قال الفراءقال الفراءقال الفراءقال الفراء    }}}}ا¶

 :قولzقولzقولzقولVVVV    zوقد اختلف العلماء s ا�راد بأشهر ا¶ج ما ا�راد بأشهر ا¶جوقد اختلف العلماء s ا�راد بأشهر ا¶ج ما ا�راد بأشهر ا¶جوقد اختلف العلماء s ا�راد بأشهر ا¶ج ما ا�راد بأشهر ا¶جوقد اختلف العلماء s ا�راد بأشهر ا¶ج ما ا�راد بأشهر ا¶ج؟؟؟؟    
وهذا قول أكb أهل العلم قاT ابن مسعود وابن عمر وهذا قول أكb أهل العلم قاT ابن مسعود وابن عمر وهذا قول أكb أهل العلم قاT ابن مسعود وابن عمر وهذا قول أكb أهل العلم قاT ابن مسعود وابن عمر  ،،،،األول من ذي ا¶جةاألول من ذي ا¶جةاألول من ذي ا¶جةاألول من ذي ا¶جة    الع(الع(الع(الع(    أنها شوال وذو القعدة وأنها شوال وذو القعدة وأنها شوال وذو القعدة وأنها شوال وذو القعدة و    ::::القول األولالقول األولالقول األولالقول األول     •

س وقال به اإلمام أس وقال به اإلمام أس وقال به اإلمام أس وقال به اإلمام أ				    وووووروي عن ïلة من ا�ابعz ¨¶سن وعطاء وابن س1ين والشعð وطاووروي عن ïلة من ا�ابعz ¨¶سن وعطاء وابن س1ين والشعð وطاووروي عن ïلة من ا�ابعz ¨¶سن وعطاء وابن س1ين والشعð وطاووروي عن ïلة من ا�ابعz ¨¶سن وعطاء وابن س1ين والشعð وطاو    ،،،،وابن عباس وابن الزب1وابن عباس وابن الزب1وابن عباس وابن الزب1وابن عباس وابن الزب1
    ....حنيفة واإلمام أÑد والشافحنيفة واإلمام أÑد والشافحنيفة واإلمام أÑد والشافحنيفة واإلمام أÑد والشاف����

وهو مروي أيضا عن ابن وهو مروي أيضا عن ابن وهو مروي أيضا عن ابن وهو مروي أيضا عن ابن ) يعX Ü شهر ذي ا¶جة(أن ا�راد بأشهر ا¶ج أنها شوال وذو القعدة وذو ا¶جة  ::::قول ا�اÆقول ا�اÆقول ا�اÆقول ا�اÆالالالال     •
 .عمر وعطاء و�اهد وطاوسعمر وعطاء و�اهد وطاوسعمر وعطاء و�اهد وطاوسعمر وعطاء و�اهد وطاوس

: : : : قالقالقالقال، )ا¶ج عرفةا¶ج عرفةا¶ج عرفةا¶ج عرفة: (هل يمكن أن Úج إنسان بعد يوم عرفة وا\ð عليه الصالة والسالم قال قد يقول سائل ما ا�راد إذنقد يقول سائل ما ا�راد إذنقد يقول سائل ما ا�راد إذنقد يقول سائل ما ا�راد إذن؟؟؟؟ 
و«ن ¨ن  ،و«نما أشهر ا¶ج ،إنما أراد هؤالء أن هذه األشهر ليست أشهر العمرة """"شيخ ا�ف�ينشيخ ا�ف�ينشيخ ا�ف�ينشيخ ا�ف�ين""""جرير الطÈي جرير الطÈي جرير الطÈي جرير الطÈي اإلمام ابن اإلمام ابن اإلمام ابن اإلمام ابن 

    .وýنوا يستحبون أن يفعلوا العمرة s غ1ها ،عمل قد انقW بانقضاء م¹



            ))))))))  أولأولأولأولأولأولأولأولمستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى ( ( ( ( ( ( ( (                                                                                                                                         ))))))))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((((((((                                                                                                                                                              مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1                            

- -.- - 

 

إذن ا�قصود بالقول  ،ما أحد من أهل العلم شك أن عمرة s غ1 أشهر ا¶ج أفضل من عمرة s أشهر ا¶ج قال ابن س1ينقال ابن س1ينقال ابن س1ينقال ابن س1ين
أراد أن يأÛ بعمرة أراد أن يأÛ بعمرة أراد أن يأÛ بعمرة أراد أن يأÛ بعمرة من من من من وووورا جديدا، سفا�اÆ أنهم أرادوا أن اإلنسان ال يأÛ بعمرة s أشهر ا¶ج، بعد ا¶ج، و«نما ينáء úا 

بعد ا¶ج فال حرج عليه، هذا V رأي أبعد ا¶ج فال حرج عليه، هذا V رأي أبعد ا¶ج فال حرج عليه، هذا V رأي أبعد ا¶ج فال حرج عليه، هذا V رأي أ				 بكر وعمر رë اهللا عنهما، وأنهما ال يستحبون ا�متع للناس، و«نما ينáء  بكر وعمر رë اهللا عنهما، وأنهما ال يستحبون ا�متع للناس، و«نما ينáء  بكر وعمر رë اهللا عنهما، وأنهما ال يستحبون ا�متع للناس، و«نما ينáء  بكر وعمر رë اهللا عنهما، وأنهما ال يستحبون ا�متع للناس، و«نما ينáء 
    ....ا حا حا حا ح���� ال ينقطع الزوار عن ا¶رم ال ينقطع الزوار عن ا¶رم ال ينقطع الزوار عن ا¶رم ال ينقطع الزوار عن ا¶رمسفرا جديدسفرا جديدسفرا جديدسفرا جديد

 .وزمانيةوزمانيةوزمانيةوزمانيةومواقيت ومواقيت ومواقيت ومواقيت العلماء ذكروا أن هناك مواقيت مÇنية العلماء ذكروا أن هناك مواقيت مÇنية العلماء ذكروا أن هناك مواقيت مÇنية العلماء ذكروا أن هناك مواقيت مÇنية 
والفائدة من هذا أن اإلنسان ال والفائدة من هذا أن اإلنسان ال والفائدة من هذا أن اإلنسان ال والفائدة من هذا أن اإلنسان ال  ،،،،والراجح أنها شوال وذو القعدة والع( األول من ذي ا¶جةوالراجح أنها شوال وذو القعدة والع( األول من ذي ا¶جةوالراجح أنها شوال وذو القعدة والع( األول من ذي ا¶جةوالراجح أنها شوال وذو القعدة والع( األول من ذي ا¶جة ،^ ما سبق ::::ا�واقيت الزمانيةا�واقيت الزمانيةا�واقيت الزمانيةا�واقيت الزمانية 

 بعمرة وحج s هذه األشهر ولم تنقطع عمرته أي لم يرجع إ� ب بعمرة وحج s هذه األشهر ولم تنقطع عمرته أي لم يرجع إ� ب بعمرة وحج s هذه األشهر ولم تنقطع عمرته أي لم يرجع إ� ب بعمرة وحج s هذه األشهر ولم تنقطع عمرته أي لم يرجع إ� بتتتته ه ه ه ثم أيضا ومن الفوائد لو أثم أيضا ومن الفوائد لو أثم أيضا ومن الفوائد لو أثم أيضا ومن الفوائد لو أ8888    ،،،،يلð با¶ج إال s هذه األشهريلð با¶ج إال s هذه األشهريلð با¶ج إال s هذه األشهريلð با¶ج إال s هذه األشهر
  .ا�هم أن الراجح s ا�راد باألشهر شوال و ذو القعدة والع( األول من ذي ا¶جة ،وهذه مسائل معروفة فإنه يعد متمتعا،فإنه يعد متمتعا،فإنه يعد متمتعا،فإنه يعد متمتعا،

ع ع ع ع وقِ وقِ وقِ وقِ وÎ بعض األحيان تُ وÎ بعض األحيان تُ وÎ بعض األحيان تُ وÎ بعض األحيان تُ     ،،،،È الك�È الك�È الك�È الك�قالوا إن هذا V ?دة العرب أنها æقالوا إن هذا V ?دة العرب أنها æقالوا إن هذا V ?دة العرب أنها æقالوا إن هذا V ?دة العرب أنها æ �اذا قال تعا� ا¶ج أشهر مع أنها شهران ونصف�اذا قال تعا� ا¶ج أشهر مع أنها شهران ونصف�اذا قال تعا� ا¶ج أشهر مع أنها شهران ونصف�اذا قال تعا� ا¶ج أشهر مع أنها شهران ونصف؟؟؟؟
zاالثن V معùاzاالثن V معùاzاالثن V معùاzاالثن V معùا،،،،    zتوجيه هذا وجه s وقد ذكر ابن األنباريzتوجيه هذا وجه s وقد ذكر ابن األنباريzتوجيه هذا وجه s وقد ذكر ابن األنباريzتوجيه هذا وجه s ثنية: : : : أحدهماأحدهماأحدهماأحدهما: : : : وقد ذكر ابن األنباري�ا V معùثنيةأن العرب توقع ا�ا V معùثنيةأن العرب توقع ا�ا V معùثنيةأن العرب توقع ا�ا V معùتعا�  أن العرب توقع ا Tقو}    

ا َفُقولُونَ  وôََِك ُم�Èَُءوَن ِمم�
ُ
ا َفُقولُونَ أ وôََِك ُم�Èَُءوَن ِمم�
ُ
ا َفُقولُونَ أ وôََِك ُم�Èَُءوَن ِمم�
ُ
ا َفُقولُونَ أ وôََِك ُم�Èَُءوَن ِمم�
ُ
فيه إطالق اùمع  ومع ذلك جاء اùمع هذا ،وا�راد هنا ?ئشة وصفوان s قصة حادثة اإلفك }    أ

 .داوود وسليمان عليهما السالم وما ¨ن s القضية إال }َوُ~ن�ا ِ¶ُْكِمِهْم َشاِهِدينَ َوُ~ن�ا ِ¶ُْكِمِهْم َشاِهِدينَ َوُ~ن�ا ِ¶ُْكِمِهْم َشاِهِدينَ َوُ~ن�ا ِ¶ُْكِمِهْم َشاِهِدينَ {وأيضا قوT تعا�  ،V ا�ثنية
� Æالوجه ا�اÆالوجه ا�اÆالوجه ا�اÆالوقت القص1: الوجه ا�ا V الوقت القص1أن العرب توقع الوقت الطويل V الوقت القص1أن العرب توقع الوقت الطويل V الوقت القص1أن العرب توقع الوقت الطويل V أن العرب توقع الوقت الطويل،  s فيقولون قُتل ابن الزب1 أيام ا¶جاج و«نما ¨ن القتل

 .هل هو قتل X s األيام ال ،وقت قص1
 .أن العرب Èæ الك� ::::لثلثلثلثوالوجه ا�اوالوجه ا�اوالوجه ا�اوالوجه ا�ا �
 لو أن شخصا أحرم قبل أشهر ا¶ج مثال s شعبان أو رمضانلو أن شخصا أحرم قبل أشهر ا¶ج مثال s شعبان أو رمضانلو أن شخصا أحرم قبل أشهر ا¶ج مثال s شعبان أو رمضانلو أن شخصا أحرم قبل أشهر ا¶ج مثال s شعبان أو رمضان؟؟؟؟ ::::مسألةمسألةمسألةمسألة�

 .أنه ال Ýزئه ذلك úذا اØåل فمذهب عطاء و�اهد وطاووس والشاففمذهب عطاء و�اهد وطاووس والشاففمذهب عطاء و�اهد وطاووس والشاففمذهب عطاء و�اهد وطاووس والشاف����
ولكن القول ا�اÆ ولكن القول ا�اÆ ولكن القول ا�اÆ ولكن القول ا�اÆ     ،،،،اس Úجون s هذه األشهراس Úجون s هذه األشهراس Úجون s هذه األشهراس Úجون s هذه األشهرأن معظم ا\أن معظم ا\أن معظم ا\أن معظم ا\    باآليةباآليةباآليةباآلية    ويقول إن ا�قصودويقول إن ا�قصودويقول إن ا�قصودويقول إن ا�قصود    ،،،،أنه يرى جواز ذلكأنه يرى جواز ذلكأنه يرى جواز ذلكأنه يرى جواز ذلك وهناك قول آخروهناك قول آخروهناك قول آخروهناك قول آخر

     ....والقول األول هوالراجحوالقول األول هوالراجحوالقول األول هوالراجحوالقول األول هوالراجح    ححححووووججججمرمرمرمر
َج� {{{{ قوT تعا�

ْ
َج� َ ِفيِهن� ا¶
ْ
َج� َ ِفيِهن� ا¶
ْ
َج� َ ِفيِهن� ا¶
ْ
    ::::فيها أقوالفيها أقوالفيها أقوالفيها أقوال ؟؟؟؟ما ا�قصود بفرما ا�قصود بفرما ا�قصود بفرما ا�قصود بفرضضضض }}}}َفَمن فََرَفَمن فََرَفَمن فََرَفَمن فََرضضضَض ِفيِهن� ا¶

قول >يك عمرة  ،ا�قصود به اإلهالل وهذا هو األرجحوهذا هو األرجحوهذا هو األرجحوهذا هو األرجح ،،،،ههههببببهو اإلهالل با¶ج واإلحرام هو اإلهالل با¶ج واإلحرام هو اإلهالل با¶ج واإلحرام هو اإلهالل با¶ج واإلحرام  قال ابن مسعودقال ابن مسعودقال ابن مسعودقال ابن مسعود :القول األولالقول األولالقول األولالقول األول    •
 .وقول طاووس وروي عن ع÷وقول طاووس وروي عن ع÷وقول طاووس وروي عن ع÷وقول طاووس وروي عن ع÷ با¶ج، لهيعÜ أحرم أ ،يك حجاو>
•    Æالقول ا�اÆالقول ا�اÆالقول ا�اÆوا�قصود إذا وا�قصود إذا وا�قصود إذا وا�قصود إذا  ،زاليوهذا معروف عند العرب وال  ،قول ع÷ و ابن عمر و�اهد أنه إذا ققول ع÷ و ابن عمر و�اهد أنه إذا ققول ع÷ و ابن عمر و�اهد أنه إذا ققول ع÷ و ابن عمر و�اهد أنه إذا قتتتت بدنته فقد أحرم بدنته فقد أحرم بدنته فقد أحرم بدنته فقد أحرم    ::::القول ا�ا

  .وليس ا�قليد وحده ققققتتتت بدنته ونوى اåخول s النسك، بدنته ونوى اåخول s النسك، بدنته ونوى اåخول s النسك، بدنته ونوى اåخول s النسك،
أنه ال يكون أنه ال يكون أنه ال يكون أنه ال يكون     الراجحالراجحالراجحالراجح    X V حالX V حالX V حالX V حال ،،،،حرام إال با�لبية أو تقليد اúدي وسوقهحرام إال با�لبية أو تقليد اúدي وسوقهحرام إال با�لبية أو تقليد اúدي وسوقهحرام إال با�لبية أو تقليد اúدي وسوقهاإلاإلاإلاإل    اåخول sاåخول sاåخول sاåخول s    أنه ال Ýوزأنه ال Ýوزأنه ال Ýوزأنه ال Ýوز القول ا�الثالقول ا�الثالقول ا�الثالقول ا�الث    •

     ....اåخول باإلحرام إال با�لبيةاåخول باإلحرام إال با�لبيةاåخول باإلحرام إال با�لبيةاåخول باإلحرام إال با�لبية
َج� {{{{: قوT تعا�

ْ
َج� فََال َرفََث َوَال فُُسوَق َوَال ِجَداَل sِ ا¶
ْ
َج� فََال َرفََث َوَال فُُسوَق َوَال ِجَداَل sِ ا¶
ْ
َج� فََال َرفََث َوَال فُُسوَق َوَال ِجَداَل sِ ا¶
ْ
    :فيها قراءتانفيها قراءتانفيها قراءتانفيها قراءتان فال رفثفال رفثفال رفثفال رفث، *مة }}}}فََال َرفََث َوَال فُُسوَق َوَال ِجَداَل sِ ا¶

 .با�نوين بالضم V آخرهبا�نوين بالضم V آخرهبا�نوين بالضم V آخرهبا�نوين بالضم V آخره فال رفٌث وال فسوٌق فال رفٌث وال فسوٌق فال رفٌث وال فسوٌق فال رفٌث وال فسوٌق ، عة أبو جعفرعة أبو جعفرعة أبو جعفرعة أبو جعفرقرأ بها ابن كث1 وأبو عمرو ومعهم من غ1 السبقرأ بها ابن كث1 وأبو عمرو ومعهم من غ1 السبقرأ بها ابن كث1 وأبو عمرو ومعهم من غ1 السبقرأ بها ابن كث1 وأبو عمرو ومعهم من غ1 السب القراءة األوالقراءة األوالقراءة األوالقراءة األو����
أما     }}}}فََال َرفََث َوَال فُُسوَق فََال َرفََث َوَال فُُسوَق فََال َرفََث َوَال فُُسوَق فََال َرفََث َوَال فُُسوَق {{{{، قراءتنا حفص عن ?صم بغ1 تنوينبغ1 تنوينبغ1 تنوينبغ1 تنوين قرأ نافع و?صم وابن ?مر وÑزة والكساقرأ نافع و?صم وابن ?مر وÑزة والكساقرأ نافع و?صم وابن ?مر وÑزة والكساقرأ نافع و?صم وابن ?مر وÑزة والكسا@@@@ :القراءة ا�انيةالقراءة ا�انيةالقراءة ا�انيةالقراءة ا�انية

  .فتح الالم وليست úا قراءة أخرىب اV أنه�معون وال جدال 
zإذن ما توجيه هاتzإذن ما توجيه هاتzإذن ما توجيه هاتz؟؟؟؟    إذن ما توجيه هاتzالقراءتzالقراءتzالقراءتzقال أبو ع÷ الفارقال أبو ع÷ الفارقال أبو ع÷ الفارقال أبو ع÷ الفار!!!! القراءت  sيع جنس     من فتحمن فتحمن فتحمن فتحأي أي أي أي  كتابه ا¶جة للقراء السبعةكتابه ا¶جة للقراء السبعةكتابه ا¶جة للقراء السبعةكتابه ا¶جة للقراء السبعةï  يع جنسï  يع جنسï  يع جنسï %%%%يرى أنه نيرى أنه نيرى أنه نيرى أنه ن



            ))))))))  أولأولأولأولأولأولأولأولمستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى ( ( ( ( ( ( ( (                                                                                                                                         ))))))))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((((((((                                                                                                                                                              مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1                            

- -.Q - 

 

فجعلت فجعلت فجعلت فجعلت     ،،،،هذا يتناول نï Ïيع اùنسهذا يتناول نï Ïيع اùنسهذا يتناول نï Ïيع اùنسهذا يتناول نï Ïيع اùنس أما الم اùدالأما الم اùدالأما الم اùدالأما الم اùدال ،ن% ïيع الريب}  َال َريَْب ِفيهِ َال َريَْب ِفيهِ َال َريَْب ِفيهِ َال َريَْب ِفيهِ { كقوT تعا� الرفث والفسوقالرفث والفسوقالرفث والفسوقالرفث والفسوق
 .هذا توجيه من قرأ بالفتح ،وق وïيع جنس اùدالوق وïيع جنس اùدالوق وïيع جنس اùدالوق وïيع جنس اùدالالالالال����مات ا�الث *ها \ï Ïيع جنس الرفث وïيع جنس الفسمات ا�الث *ها \ï Ïيع جنس الرفث وïيع جنس الفسمات ا�الث *ها \ï Ïيع جنس الرفث وïيع جنس الفسمات ا�الث *ها \ï Ïيع جنس الرفث وïيع جنس الفس

وX V حال وX V حال وX V حال وX V حال     ،،،،وقد يكون اللفظ واحد وا�راد با�ع¹ اùميعوقد يكون اللفظ واحد وا�راد با�ع¹ اùميعوقد يكون اللفظ واحد وا�راد با�ع¹ اùميعوقد يكون اللفظ واحد وا�راد با�ع¹ اùميع    ،،،،الÐم نï Ïيع الرفثالÐم نï Ïيع الرفثالÐم نï Ïيع الرفثالÐم نï Ïيع الرفث    ىىىىأنه قد علم من فحوأنه قد علم من فحوأنه قد علم من فحوأنه قد علم من فحو    من رفعمن رفعمن رفعمن رفعوحجة وحجة وحجة وحجة  
     ....فهما قراءتان ثابتتان عن الرسول ص´ اهللا عليه وسلمفهما قراءتان ثابتتان عن الرسول ص´ اهللا عليه وسلمفهما قراءتان ثابتتان عن الرسول ص´ اهللا عليه وسلمفهما قراءتان ثابتتان عن الرسول ص´ اهللا عليه وسلم

 :ثالثة أقوالثالثة أقوالثالثة أقوالثالثة أقوال ما ا�راد بالرفثما ا�راد بالرفثما ا�راد بالرفثما ا�راد بالرفث؟؟؟؟
 .قاT ابن عمر وا¶سن وعكرمة و�اهد وقتادة وغ1همقاT ابن عمر وا¶سن وعكرمة و�اهد وقتادة وغ1همقاT ابن عمر وا¶سن وعكرمة و�اهد وقتادة وغ1همقاT ابن عمر وا¶سن وعكرمة و�اهد وقتادة وغ1هم ،ه اùماع وهو أشد �ظورات اإلحرامأن ::::القول األولالقول األولالقول األولالقول األول    •
•    Æالقول ا�اÆالقول ا�اÆالقول ا�اÆعريض :القول ا�ا�ماع وما دونه من اùماع ومقدماته ،أنه اùقالوا ا. 
    .مصلحة فيه باطل الíم  ،أنه اللغو من الÐم، أي لغو ::::القول ا�الثالقول ا�الثالقول ا�الثالقول ا�الث    •

ومقدماته ودواعيه، فع´ ا¶اج ومقدماته ودواعيه، فع´ ا¶اج ومقدماته ودواعيه، فع´ ا¶اج ومقدماته ودواعيه، فع´ ا¶اج     ،،،،وأعظمها بالشك اùماع وT أحÇم تfتب عليهوأعظمها بالشك اùماع وT أحÇم تfتب عليهوأعظمها بالشك اùماع وT أحÇم تfتب عليهوأعظمها بالشك اùماع وT أحÇم تfتب عليه    ،،،،ةةةةوال شك أن االقوال ا�الثة *ها صحيحوال شك أن االقوال ا�الثة *ها صحيحوال شك أن االقوال ا�الثة *ها صحيحوال شك أن االقوال ا�الثة *ها صحيح
 ....أن يfفع عنها ويf~هاأن يfفع عنها ويf~هاأن يfفع عنها ويf~هاأن يfفع عنها ويf~ها

    :ثالثة أقوال وثالثة أقوال وثالثة أقوال وثالثة أقوال و����ها صحيحةها صحيحةها صحيحةها صحيحة: ا�راد بالفسوق    }}}}فََال َرفََث َوَال فُُسوَق فََال َرفََث َوَال فُُسوَق فََال َرفََث َوَال فُُسوَق فََال َرفََث َوَال فُُسوَق {{{{قوT تعا� 
    ....قاT ابن عمر وابن عباسقاT ابن عمر وابن عباسقاT ابن عمر وابن عباسقاT ابن عمر وابن عباسأنه السباب  :القول األولالقول األولالقول األولالقول األول    •
•    Æالقول ا�اÆالقول ا�اÆالقول ا�اÆنابز  ::::القول ا�ا�رواه الضحاك عن ابن عباسرواه الضحاك عن ابن عباسرواه الضحاك عن ابن عباسرواه الضحاك عن ابن عباسباأللقاب، أنها ا. 
 .وهذا هو القول الراجحوهذا هو القول الراجحوهذا هو القول الراجحوهذا هو القول الراجح )فا�عا_ شاملة ل� ماذكر(أنها ا�عا_  ::::القول ا�الثالقول ا�الثالقول ا�الثالقول ا�الث    •

َج� {{{{ قوT تعا�
ْ
َج� َوَال ِجَداَل sِ ا¶
ْ
َج� َوَال ِجَداَل sِ ا¶
ْ
َج� َوَال ِجَداَل sِ ا¶
ْ
     لكن ما ا�راد به هنا s اآليةلكن ما ا�راد به هنا s اآليةلكن ما ا�راد به هنا s اآليةلكن ما ا�راد به هنا s اآلية؟؟؟؟ بغ1 حق،بغ1 حق،بغ1 حق،بغ1 حق،    ا�راء وا�خاصمةا�راء وا�خاصمةا�راء وا�خاصمةا�راء وا�خاصمة    هوهوهوهواùدال s اللغة اùدال s اللغة اùدال s اللغة اùدال s اللغة  }}}}َوَال ِجَداَل sِ ا¶

zقول Vzقول Vzقول Vzقول V: 
ابن عمر وابن ابن عمر وابن ابن عمر وابن ابن عمر وابن وذهب إ� هذا  ،،،،وفعل ما ال يليق با¶جوفعل ما ال يليق با¶جوفعل ما ال يليق با¶جوفعل ما ال يليق با¶ج    ،،،،ه ال يمارّين أحد أحدا فيخرجه ا�راء إ� الغضبه ال يمارّين أحد أحدا فيخرجه ا�راء إ� الغضبه ال يمارّين أحد أحدا فيخرجه ا�راء إ� الغضبه ال يمارّين أحد أحدا فيخرجه ا�راء إ� الغضبأنأنأنأن: القول األولالقول األولالقول األولالقول األول    •

 .عباس وطاووس وغ1همعباس وطاووس وغ1همعباس وطاووس وغ1همعباس وطاووس وغ1هم
•    Æالقول ا�اÆالقول ا�اÆالقول ا�اÆا¶ج وال مراء    ::::القول ا�ا s ا¶ج وال مراءأنه الشك s ا¶ج وال مراءأنه الشك s ا¶ج وال مراءأنه الشك s ء عنه    ،،،،فإنه قد استقام أمره وعرف وقتهفإنه قد استقام أمره وعرف وقتهفإنه قد استقام أمره وعرف وقتهفإنه قد استقام أمره وعرف وقته    ،،،،أنه الشكÒء عنهوزال النÒء عنهوزال النÒء عنهوزال النÒإ� آخرهإ� آخرهإ� آخرهإ� آخره    ،،،،وزال الن،،،،     s وأيضا يدخل s وأيضا يدخل s وأيضا يدخل s وأيضا يدخل

s ادل اإلنسانÝ هذا أن الs ادل اإلنسانÝ هذا أن الs ادل اإلنسانÝ هذا أن الs ادل اإلنسانÝ م ا¶ج    هذا أن الÇم ا¶جأحÇم ا¶جأحÇم ا¶جأحÇأح....    
أن اإلنسان ينشط لفعل ا1m  ترغيبترغيبترغيبترغيب    فيها ،،،،ترغيب وترهيبترغيب وترهيبترغيب وترهيبترغيب وترهيبحقيقة هذه فيها  }}}}َوَما َيْفَعلُواْ ِمْن َخ1ٍْ َفْعلَْمُه اهللا¥ َوَما َيْفَعلُواْ ِمْن َخ1ٍْ َفْعلَْمُه اهللا¥ َوَما َيْفَعلُواْ ِمْن َخ1ٍْ َفْعلَْمُه اهللا¥ َوَما َيْفَعلُواْ ِمْن َخ1ٍْ َفْعلَْمُه اهللا¥ {{{{وقوT تعا� 

ْم شَ {{{{بل يعظم شعائر اهللا  ،ال يتهاون s أداء مناسك ا¶ج ،أن اإلنسان يت" اهللا ترهيبترهيبترهيبترهيبوفيها  ،?مة ْم شَ َذلَِك َوَمن ُفَعظ� ْم شَ َذلَِك َوَمن ُفَعظ� ْم شَ َذلَِك َوَمن ُفَعظ� َعائَِر اهللا�ِ َعائَِر اهللا�ِ َعائَِر اهللا�ِ َعائَِر اهللا�ِ َذلَِك َوَمن ُفَعظ�
َها ِمن َيْقَوى الُْقلُوِب  َها ِمن َيْقَوى الُْقلُوِب فَإِغ� َها ِمن َيْقَوى الُْقلُوِب فَإِغ� َها ِمن َيْقَوى الُْقلُوِب فَإِغ�  .و«ن وقع فعليه ا�وبة من ذلك اuنوب،s فعليه أن Úذر من أن يقع  }}}}فَإِغ�

اِد ا��ْقَوى{{{{ثم قال تعا�  اِد ا��ْقَوىَوتََزو�ُدواْ فَإِن� َخ1َْ الز� اِد ا��ْقَوىَوتََزو�ُدواْ فَإِن� َخ1َْ الز� اِد ا��ْقَوىَوتََزو�ُدواْ فَإِن� َخ1َْ الز� والعلماء �ا  ،وأن ال يكون ?لة V غ1ه ،أمر اهللا تعا� أن يìود اإلنسان }}}}َوتََزو�ُدواْ فَإِن� َخ1َْ الز�
فال يسأل ا\اس ألجل ا¶ج، وال يكون ?لة  ،Úج ال ألنه فق1 فمن ال يستطيع ،الزاد والراحلةالزاد والراحلةالزاد والراحلةالزاد والراحلة :روا ºوط ا¶ج ذكرواذك

أن ïاعة من أهل اØمن ¨نوا Úجون وال يìودون  ابن عباسابن عباسابن عباسابن عباسثم ذكر اهللا أن أفضل الزاد هو زاد ا�قوى، وذكر  V ا\اس،
قالوا àن ا�تو�ون، ف¾بهم باåرة  ؟أنه قال من أنتمعمر رë اهللا عنه عمر رë اهللا عنه عمر رë اهللا عنه عمر رë اهللا عنه ن أ، وروي ويقولون àن ا�تو�ون ويسألون ا\اس

 :واهللا نبه هنا أن خ1 الزاد ا�قوى، والشاعر يقول بذل األسباب من ا�و� V اهللا، وقال بل أنتم ا�تأك�لون،
 إذا جن Øل هل تص1 إ� الفجر***تزود من ا�قوى فإنك ال تدري

 و~م من عليل ?ش حينا من اåهر***مات من غ1 علة فكم من صحيح
وا�عروف أنه s الكتاب والسنة إذا جاء ا¶ديث عن أمر من أمور اåنيا ينبه ا�سلم أن هناك ما هو خ1 وأعظم وهو زاد  
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فهنا تنبيه أن ا�سلم  }}}}َذلَِك َخ1ٌْ َذلَِك َخ1ٌْ َذلَِك َخ1ٌْ َذلَِك َخ1ٌْ     َوِ>َاُس ا��ْقَوىَ َوِ>َاُس ا��ْقَوىَ َوِ>َاُس ا��ْقَوىَ َوِ>َاُس ا��ْقَوىَ {{{{: أن نظهر نعمة اهللا علينا ذكر اهللا تعا�بفهناك s اللباس �ا أمرنا  ،ا�قوى
لكن ينبه إ� ما هو أعظم وهو تقوى اهللا وÎ دين اهللا، وÎ ا¶ديث الصحيح أن  ،و«ن ¨ن يؤمر بأن يأخذ استعداده وعدته

´ اهللا قال ص ،ýن يريد أن يهديه إ� نسائهو ،الصحابة �ا ¨نوا يتناقلون قطعة من حرير أهديت للنð ص´ اهللا عليه وسلم
 .نقلهم الرسول من اåنيا إ� اآلخرة ،)�ناديل سعد s اùنة أرق أو أنعم منها�ناديل سعد s اùنة أرق أو أنعم منها�ناديل سعد s اùنة أرق أو أنعم منها�ناديل سعد s اùنة أرق أو أنعم منها: (عليه وسلم

ْ>َاِب {{{{ثم قال تعا� 
َ
ْ>َاِب ِ األ
َ
ْ>َاِب ِ األ
َ
ْ>َاِب ِ األ
َ
ْو2ِ222 األ

ُ
اِد ا��ْقَوى َواي�ُقوِن يَا أ ْوَوتََزو�ُدواْ فَإِن� َخ1َْ الز�
ُ
اِد ا��ْقَوى َواي�ُقوِن يَا أ ْوَوتََزو�ُدواْ فَإِن� َخ1َْ الز�
ُ
اِد ا��ْقَوى َواي�ُقوِن يَا أ ْوَوتََزو�ُدواْ فَإِن� َخ1َْ الز�
ُ
اِد ا��ْقَوى َواي�ُقوِن يَا أ  ،وبال شك ،األمر با�قوى جاء كث1ا s آيات ا¶ج }}}}َوتََزو�ُدواْ فَإِن� َخ1َْ الز�

ومن األحوال الطيبة  ذلك،ذلك،ذلك،ذلك،    ¨ن عليها من قبل¨ن عليها من قبل¨ن عليها من قبل¨ن عليها من قبلا ا ا ا أن من عالمات ا¶ج ا�Èور أن يرجع ا¶اج Ìال أفضل أن من عالمات ا¶ج ا�Èور أن يرجع ا¶اج Ìال أفضل أن من عالمات ا¶ج ا�Èور أن يرجع ا¶اج Ìال أفضل أن من عالمات ا¶ج ا�Èور أن يرجع ا¶اج Ìال أفضل ����    العلماء قالواالعلماء قالواالعلماء قالواالعلماء قالوا
 قاية بفعل أوامره واجتناب نواهيهæعل بينك وبz عذاب اهللا و هللا تعا� بأن ا�قوىÔقيق مقام 

 ))))Q³Q³Q³Q³((((ا¶لقة ا¶لقة ا¶لقة ا¶لقة 
 : من سورة ا>قرةمن سورة ا>قرةمن سورة ا>قرةمن سورة ا>قرة    ¡¡¡¡����----موضوع ا¶لقة تفس1 اآلية ذات الرقم موضوع ا¶لقة تفس1 اآلية ذات الرقم موضوع ا¶لقة تفس1 اآلية ذات الرقم موضوع ا¶لقة تفس1 اآلية ذات الرقم 

ْن َعَرفَاٍت فَاْذُكُرواْ اهللا� ِعندَ {{{{ول تعا� يق فَْضتُم م�
َ
ب�ُكْم فَإَِذا أ ن ر� ْ فَْضًال م� ن تَبْتَُغوا

َ
ْن َعَرفَاٍت فَاْذُكُرواْ اهللا� ِعندَ لَيَْس َعلَيُْكْم ُجنَاٌح أ فَْضتُم م�

َ
ب�ُكْم فَإَِذا أ ن ر� ْ فَْضًال م� ن تَبْتَُغوا

َ
ْن َعَرفَاٍت فَاْذُكُرواْ اهللا� ِعندَ لَيَْس َعلَيُْكْم ُجنَاٌح أ فَْضتُم م�

َ
ب�ُكْم فَإَِذا أ ن ر� ْ فَْضًال م� ن تَبْتَُغوا

َ
ْن َعَرفَاٍت فَاْذُكُرواْ اهللا� ِعندَ لَيَْس َعلَيُْكْم ُجنَاٌح أ فَْضتُم م�

َ
ب�ُكْم فَإَِذا أ ن ر� ْ فَْضًال م� ن تَبْتَُغوا

َ
ََراِم     لَيَْس َعلَيُْكْم ُجنَاٌح أ

ْ
ََراِم الَْمْشَعِر ا¶
ْ
ََراِم الَْمْشَعِر ا¶
ْ
ََراِم الَْمْشَعِر ا¶
ْ
الَْمْشَعِر ا¶

 َzآل� ن َقبِْلِه لَِمَن الض� آل�zَ َواْذُكُروهُ َكَما َهَداُكْم َو«ِن ُكنتُم م� ن َقبِْلِه لَِمَن الض� آل�zَ َواْذُكُروهُ َكَما َهَداُكْم َو«ِن ُكنتُم م� ن َقبِْلِه لَِمَن الض� آل�zَ َواْذُكُروهُ َكَما َهَداُكْم َو«ِن ُكنتُم م� ن َقبِْلِه لَِمَن الض�      }}}}َواْذُكُروهُ َكَما َهَداُكْم َو«ِن ُكنتُم م�
 ،ما رواه ابن عباس رë اهللا عنهما قال ¨نوا يتقون ا>يوع وا�جارة s ا�وسم ويقولون أيام ذكرٍ  ةةةةسبب نزول هذه اآليسبب نزول هذه اآليسبب نزول هذه اآليسبب نزول هذه اآلي    ◄

 .فßلت هذه اآلية
 حرج s ا>يع وال(اء s ا¶ج، ومن ا�نافع أيضا فال ،اñ لك ا¶مد نعم Ýوز ا>يع وال(اء واألخذ والعطاء s أيام ا¶ج

 .طلب العلم
ْ لَ لَ لَ لَ {{{{    وقوT تعا� ن تَبْتَُغوا

َ
ْ يَْس َعلَيُْكْم ُجنَاٌح أ ن تَبْتَُغوا
َ
ْ يَْس َعلَيُْكْم ُجنَاٌح أ ن تَبْتَُغوا
َ
ْ يَْس َعلَيُْكْم ُجنَاٌح أ ن تَبْتَُغوا
َ
 .ا�قصود بقوT أن تبتغوا أي تلتمسوا    }}}}يَْس َعلَيُْكْم ُجنَاٌح أ

ب�ُكمْ {{{{: وقوT تعا� ب�ُكمْ فَْضًال م�ن ر� ب�ُكمْ فَْضًال م�ن ر� ب�ُكمْ فَْضًال م�ن ر� بكن  ،سواًء s بيع أو ºاء أو æارة ،الفضل هو ا�ماس الرزق با�جارة والكسب *ه }}}}فَْضًال م�ن ر�
نكح وال نكح وال نكح وال نكح وال نكح ا�حرم وال يُ نكح ا�حرم وال يُ نكح ا�حرم وال يُ نكح ا�حرم وال يُ ال يَ ال يَ ال يَ ال يَ ( :ليه الصالة والسالمقال ع ،مثل ا\Çح واmطبة ،اuي جاء ا\õ عنه يبتعد عنه ا�سلم

  ).nطبnطبnطبnطب
ب�ُكمْ {{{{: قوT تعا� ن ر� ن تَبْتَُغواْ فَْضالً م�

َ
ب�ُكمْ لَيَْس َعلَيُْكْم ُجنَاٌح أ ن ر� ن تَبْتَُغواْ فَْضالً م�
َ
ب�ُكمْ لَيَْس َعلَيُْكْم ُجنَاٌح أ ن ر� ن تَبْتَُغواْ فَْضالً م�
َ
ب�ُكمْ لَيَْس َعلَيُْكْم ُجنَاٌح أ ن ر� ن تَبْتَُغواْ فَْضالً م�
َ
إضافة الفضل إ� اهللا سبحانه وتعا� فيها بيان أن ا\عم Î و    }}}} لَيَْس َعلَيُْكْم ُجنَاٌح أ

ن غ� {{{{كما قال تعا�  ،وا1mات من اهللا تعا� ن غ� َوَما بُِكم م� ن غ� َوَما بُِكم م� ن غ� َوَما بُِكم م� واْ نِْعَمَة اهللا� َال Ôُُْصوَها{{{{وقال  }}}}ْعَمٍة فَِمَن اهللا� ْعَمٍة فَِمَن اهللا� ْعَمٍة فَِمَن اهللا� ْعَمٍة فَِمَن اهللا� َوَما بُِكم م� واْ نِْعَمَة اهللا� َال Ôُُْصوَهاَو«ِن َيُعد¥ واْ نِْعَمَة اهللا� َال Ôُُْصوَهاَو«ِن َيُعد¥ واْ نِْعَمَة اهللا� َال Ôُُْصوَهاَو«ِن َيُعد¥  وهنا فائدةوهنا فائدةوهنا فائدةوهنا فائدة    � }}}}َو«ِن َيُعد¥
 : إال بأمرينإال بأمرينإال بأمرينإال بأمرينال تتم ) األكل وال(ب أو السلعنعمة (و^ أن العلماء ذكروا أن ا\عمة 

اجتمع األمران هذا  و«ذا، )fيهايشس ال© السلعة(وجود ا�ثمن  ::::واألمر ا�اÆواألمر ا�اÆواألمر ا�اÆواألمر ا�اÆ ،يشfي به) ا�ال(وجود ا�من  :األمر األولاألمر األولاألمر األولاألمر األول
 .هللا تعا�افضل من 
ْن َعَرفَاٍت فففف{{{{قوT تعا�  فَْضتُم م�

َ
ْن َعَرفَاٍت إَِذا أ فَْضتُم م�
َ
ْن َعَرفَاٍت إَِذا أ فَْضتُم م�
َ
ْن َعَرفَاٍت إَِذا أ فَْضتُم م�
َ
 ،تأويل مش� القرآنتأويل مش� القرآنتأويل مش� القرآنتأويل مش� القرآنوابن قتيبة T كتابان األول  ،ابن قتيبةابن قتيبةابن قتيبةابن قتيبةقاT  ،دفعتمدفعتمدفعتمدفعتمأفضتم بمع¹  }}}}إَِذا أ

 Æالقرآن غريب ا من تفس1وهو عبداهللا بن مسلم بن قتيبة، وهذه ال�مة األقرب أنه ،،،،تفس1 غريب القرآنتفس1 غريب القرآنتفس1 غريب القرآنتفس1 غريب القرآنوا�ا.    
ا¶ديث إذا اندفعوا فيه وأكbوا بيقال أفاض القوم  ،دفعتم بكbةيقول أفضتم يعÜ  "معاÆ القرآن و«عرابه"s كتابه  الزجاجالزجاجالزجاجالزجاج

فيد فيد فيد فيد تألنها  اخت1ت هذه ال�مة اوúذ ،عظيم وهو أن اإلفاضة تناسب اåفع بكbة ¶ظ ملحظاً  والزجاجوالزجاجوالزجاجوالزجاج ،ا�½ف
     ....وهذا هو ا¶اصلوهذا هو ا¶اصلوهذا هو ا¶اصلوهذا هو ا¶اصلاالندفاع بكbة االندفاع بكbة االندفاع بكbة االندفاع بكbة 

    اختلف بسبب اختلف بسبب اختلف بسبب اختلف بسبب تتتتسميتهسميتهسميتهسميته ،مÇن s ا¶ل خارج حدود ا¶رم ،ويقال عرفة عرفاتعرفاتعرفاتعرفاتيقال  }}}}َعَرفَاٍت َعَرفَاٍت َعَرفَاٍت َعَرفَاٍت {{{{    وقوT تعا�
 ،أ8 عرفات فقال قد عرفت ،يرى أن اهللا عز وجل �ا بعث جÈيل إ� إبراهيم فحج به وعلمه مناسك ا¶ج ::::القول األولالقول األولالقول األولالقول األول 
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 .وهذا الÐم ليس T دØل ،عرفة يتفسم
 Æالقول ا�اÆالقول ا�اÆالقول ا�اÆل *ها أقوال وهذا أيضا  ،هابأنها سميت بعرفات الجتماع آدم وحواء وتعارفهما  :القول ا�اØل *ها أقوال قول غ1 صحيح ليس عليه دØل *ها أقوال قول غ1 صحيح ليس عليه دØل *ها أقوال قول غ1 صحيح ليس عليه دØقول غ1 صحيح ليس عليه د

     ....العربالعربالعربالعرب    ههههوالصحيح أنه اسم عرفتوالصحيح أنه اسم عرفتوالصحيح أنه اسم عرفتوالصحيح أنه اسم عرفت    ،،،،إإإإ####ائيليةائيليةائيليةائيلية
ََرامِ {{{{ وقوT تعا�

ْ
ََرامِ فَاْذُكُرواْ اهللا� ِعنَد الَْمْشَعِر ا¶
ْ
ََرامِ فَاْذُكُرواْ اهللا� ِعنَد الَْمْشَعِر ا¶
ْ
ََرامِ فَاْذُكُرواْ اهللا� ِعنَد الَْمْشَعِر ا¶
ْ
وا�شعر وا�شعر وا�شعر وا�شعر     ،،،،وïعوïعوïعوïع    ،،،،مزدلفةمزدلفةمزدلفةمزدلفةوúا أسماء تسó  ،وا�راد به مزدلفة ،علمهو المَ �شعر �شعر �شعر �شعر ا }}}}فَاْذُكُرواْ اهللا� ِعنَد الَْمْشَعِر ا¶

 ،وسميت *مع أيضا ،وا�قام وا�بيت واå?ء من معالم ا¶ج وهو مزدلفة ،وا�شعر س� بذلك ألن الصالة عنده ،،،،ا¶راما¶راما¶راما¶رام
 ةةةةسنسنسنسنواختلف s حكمها من العلماء من قال أنها  ،ا¶ج من واجباتوا�راد أن اإلنسان يبيت Øلة العيد بمزدلفة وهو واجب 

  ....والراجح أنه واجب من واجبات ا¶جوالراجح أنه واجب من واجبات ا¶جوالراجح أنه واجب من واجبات ا¶جوالراجح أنه واجب من واجبات ا¶ج ،اجباجباجباجبووووومنهم من قال أنها ر~ن ر~ن ر~ن ر~ن ومنهم من قال أنها 
أجيب أجيب أجيب أجيب ، فقد تكرر مرتانفقد تكرر مرتانفقد تكرر مرتانفقد تكرر مرتان    اuكراuكراuكراuكر؟؟؟؟    ما الفائدة من تكريرما الفائدة من تكريرما الفائدة من تكريرما الفائدة من تكريرفإن قيل  ،أي جزاء هدايته لكم }}}}َواْذُكُروهُ َكَما َهَداُكمْ َواْذُكُروهُ َكَما َهَداُكمْ َواْذُكُروهُ َكَما َهَداُكمْ َواْذُكُروهُ َكَما َهَداُكمْ {{{{قوT تعا� 

 ::::ةةةةعليه بأربعة أجوبعليه بأربعة أجوبعليه بأربعة أجوبعليه بأربعة أجوب
o    أنه كرر للمبالغة أنه كرر للمبالغة أنه كرر للمبالغة أنه كرر للمبالغة  ::::األولاألولاألولاألول s s s sاألمر بهاألمر بهاألمر بهاألمر به.... 
o    Æا�اÆا�اÆا�اÆكرَص َص َص َص أنه وَ أنه وَ أنه وَ أنه وَ  ::::ا�اuكرل باuكرل باuكرل باuكر األول    ل باuما لم يصل با Æكر األولا�اuما لم يصل با Æكر األولا�اuما لم يصل با Æكر األولا�اuما لم يصل با Æفا�ع¹ اذكروه بتوحيده كما ذكر~م بهدايته فحسن تكريرهفحسن تكريرهفحسن تكريرهفحسن تكريره    ،،،،ا�ا،  Üيع

 .أن اuكر مطلوب
o    مواصلته    ::::ا�الثا�الثا�الثا�الث V دلØ مواصلتهأنه كرره V دلØ مواصلتهأنه كرره V دلØ مواصلتهأنه كرره V دلØ حديث  ،وا�ع¹ اذكروه ذكرا بعد ذكر ،أنه كرره s أن الرسول ص´ اهللا ابن مسعود وأنس ابن مسعود وأنس ابن مسعود وأنس ابن مسعود وأنس جاء

ألن هذا وقت ذكر، وأعظم وا�كÈ فال ينكر عليه،  ،وýن يسمع ا�لð فال ينكر عليه ،وýن يكÈ ،ن يلðعليه وسلم ¨
 .اuكر ا�لبية وا�كب1 وا�هليل

o    كر  ::::الرابعالرابعالرابعالرابعuكر أن اuكر أن اuكر أن اuأن ا s s s sفاذكروا اهللا عند ا�شعر ا¶رام هو صالة ا�غرب والعشاء Tفاذكروا اهللا عند ا�شعر ا¶رام هو صالة ا�غرب والعشاءقو Tفاذكروا اهللا عند ا�شعر ا¶رام هو صالة ا�غرب والعشاءقو Tفاذكروا اهللا عند ا�شعر ا¶رام هو صالة ا�غرب والعشاءقو Tمزدلفة قو s مع بينهماÝ اللتان،  s كرuوا
واألقرب واألقرب واألقرب واألقرب  ،يعÜ أن اuكر األول صالة ا�غرب والعشاء العيد، ا�فعول عند الوقوف بمزدلفة غداة هو اuكرما هداكم قوT ك
     ....وأن ا¶اج ال ينقطع عنهوأن ا¶اج ال ينقطع عنهوأن ا¶اج ال ينقطع عنهوأن ا¶اج ال ينقطع عنه    ،،،،ا�أكيد وا�واصل s اuكرا�أكيد وا�واصل s اuكرا�أكيد وا�واصل s اuكرا�أكيد وا�واصل s اuكرووووعلم أن ا�قصود ا�كرار علم أن ا�قصود ا�كرار علم أن ا�قصود ا�كرار علم أن ا�قصود ا�كرار أأأأواهللا واهللا واهللا واهللا 

آل�zَ {{{{قوT تعا�  ن َقبِْلِه لَِمَن الض� آل�zَ َو«ِن ُكنتُم م� ن َقبِْلِه لَِمَن الض� آل�zَ َو«ِن ُكنتُم م� ن َقبِْلِه لَِمَن الض� آل�zَ َو«ِن ُكنتُم م� ن َقبِْلِه لَِمَن الض� ن َقبِْلِه يعود إ� من؟؟؟؟الضم1 الضم1 الضم1 الضم1  }}}}َو«ِن ُكنتُم م� ن َقبِْلِه يعود إ� منهنا s قوT م� ن َقبِْلِه يعود إ� منهنا s قوT م� ن َقبِْلِه يعود إ� منهنا s قوT م�     اختلف s ذلك V ثالثة أقوالاختلف s ذلك V ثالثة أقوالاختلف s ذلك V ثالثة أقوالاختلف s ذلك V ثالثة أقوال هنا s قوT م�
 .هذا قاT ابن عباسهذا قاT ابن عباسهذا قاT ابن عباسهذا قاT ابن عباس وهذا صحيح، أنه يرجع إ� اإلسالمأنه يرجع إ� اإلسالمأنه يرجع إ� اإلسالمأنه يرجع إ� اإلسالم: القول األولالقول األولالقول األولالقول األول •
• Æالقول ا�اÆالقول ا�اÆالقول ا�اÆدى: القول ا�اúدىأنه يرجع إ� اúدىأنه يرجع إ� اúدىأنه يرجع إ� اúداية وهذان     ،،،،أنه يرجع إ� اúداية وهذان أي قبل اúداية وهذان أي قبل اúداية وهذان أي قبل اúقوالن متقاربانقوالن متقاربانقوالن متقاربانقوالن متقاربانالالالالأي قبل ا. 
االختالف يسميه العلماء االختالف يسميه العلماء االختالف يسميه العلماء االختالف يسميه العلماء وهذا وهذا وهذا وهذا     ،،،،وهذه األقوال *ها صحيحوهذه األقوال *ها صحيحوهذه األقوال *ها صحيحوهذه األقوال *ها صحيح ريريريريقاT سفيان ا�وقاT سفيان ا�وقاT سفيان ا�وقاT سفيان ا�و ،،،،أنها ترجع إ� القرآنأنها ترجع إ� القرآنأنها ترجع إ� القرآنأنها ترجع إ� القرآن    ::::القول ا�الثالقول ا�الثالقول ا�الثالقول ا�الث •

آل�zَ {{{{، اختالف ا�نوعاختالف ا�نوعاختالف ا�نوعاختالف ا�نوع آل�zَ لَِمَن الض� آل�zَ لَِمَن الض� آل�zَ لَِمَن الض�   ....من اúالكzمن اúالكzمن اúالكzمن اúالكz: أي  }}}}لَِمَن الض�
فهو أعظم أرýن ا¶ج،  أما الوقوف بعرفة ،وذكر مزدلفةوذكر مزدلفةوذكر مزدلفةوذكر مزدلفة    ،،،،ذكر الوقوف بعرفةذكر الوقوف بعرفةذكر الوقوف بعرفةذكر الوقوف بعرفة ،شارت إ� نسكz من مناسك ا¶جأوهذه اآليات 

ويسó بطواف الزيارة أو ا¶ج،  وطواف االفاضة،وطواف االفاضة،وطواف االفاضة،وطواف االفاضة، اåخول s النسك، والوقوف بعرفةاåخول s النسك، والوقوف بعرفةاåخول s النسك، والوقوف بعرفةاåخول s النسك، والوقوف بعرفة: وأرýن ا¶ج كما ذكر العلماء أربعةوأرýن ا¶ج كما ذكر العلماء أربعةوأرýن ا¶ج كما ذكر العلماء أربعةوأرýن ا¶ج كما ذكر العلماء أربعة
بت T عرفة وGُ  إ�، وا\ð عندما وصل ) ا¶ج عرفةا¶ج عرفةا¶ج عرفةا¶ج عرفة(لقوT عليه الصالة والسالم وسوسوسوس���� ا¶ج، وأعظمها الوقوف بعرفة،  ا¶ج، وأعظمها الوقوف بعرفة،  ا¶ج، وأعظمها الوقوف بعرفة،  ا¶ج، وأعظمها الوقوف بعرفة، 

لم (ولم يتنفل  ،الظهر بأذان واحد و«قامتzزالت الشمس ص´ الظهر ر~عتz والع½ ر~عتs z وقت �ا خيمة s نمرة، ثم 
وأشهد ا\اس V ذلك، ثم  ،وقبل ذلك خطب ا\اس خطبة عظيمة بz فيها معالم اåين وأسس ال(يعة ،)يصِل الرواتب

أمر أن ال  ،وهو وادي معروف) وقفت هاهنا وعرفة *ها موقف، وارفعوا عن بطن عرنةوقفت هاهنا وعرفة *ها موقف، وارفعوا عن بطن عرنةوقفت هاهنا وعرفة *ها موقف، وارفعوا عن بطن عرنةوقفت هاهنا وعرفة *ها موقف، وارفعوا عن بطن عرنة: (Ôول بعد ذلك إ� عرفة، وقال
أكb من يوم يعتق فيه عبيده من يوم عرفة، أكb من يوم يعتق فيه عبيده من يوم عرفة، أكb من يوم يعتق فيه عبيده من يوم عرفة، أكb من يوم يعتق فيه عبيده من يوم عرفة،     ماماماما: (ويسأT ويطيل اå?ء، وهو القائل هيه أحد، وقف يذكر اهللا ويدعويبè ف

، ما أرد هؤالء، ، ما أرد هؤالء، ، ما أرد هؤالء، ، ما أرد هؤالء، غÈاً غÈاً غÈاً غÈاً     السماء ويقول úم انظروا عبادي أتوالسماء ويقول úم انظروا عبادي أتوالسماء ويقول úم انظروا عبادي أتوالسماء ويقول úم انظروا عبادي أتوSSSS شعثاً  شعثاً  شعثاً  شعثاً     فيبا^ بأهل األرفيبا^ بأهل األرفيبا^ بأهل األرفيبا^ بأهل األرضضضض أهَل  أهَل  أهَل  أهَل     ن اهللا يßل s عشية عرفة،ن اهللا يßل s عشية عرفة،ن اهللا يßل s عشية عرفة،ن اهللا يßل s عشية عرفة،««««وووو
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قلت أنا وا\بيون من قلت أنا وا\بيون من قلت أنا وا\بيون من قلت أنا وا\بيون من     وخ1 ماوخ1 ماوخ1 ماوخ1 ما ،خ1 اå?ء د?ء يوم عرفةخ1 اå?ء د?ء يوم عرفةخ1 اå?ء د?ء يوم عرفةخ1 اå?ء د?ء يوم عرفة: (الصالة والسالم يقولوا\ð عليه ) أشهدكم أÆ قد غفرت úمأشهدكم أÆ قد غفرت úمأشهدكم أÆ قد غفرت úمأشهدكم أÆ قد غفرت úم
�ء قديرء قديرء قديرء قدير    ::::قب÷قب÷قب÷قب÷��� X V ا¶مد، وهو Tا�لك و T ،T يكº إال اهللا وحده ال  X V ا¶مد، وهو Tا�لك و T ،T يكº إال اهللا وحده ال  X V ا¶مد، وهو Tا�لك و T ،T يكº إال اهللا وحده ال  X V ا¶مد، وهو Tا�لك و T ،T يكº هذا ما فيه د?ء: (وقد، يقول قائل) ال ال ال ال ++++ إال اهللا وحده ال(.  

zنوع V ء?åاzنوع V ء?åاzنوع V ء?åاzنوع V ء?åويا مثل يا ::::ء مسألةء مسألةء مسألةء مسألةود?ود?ود?ود?هو هذا ويتضمن سؤال اهللا عز وجل،  ،،،،د?ء عبادةد?ء عبادةد?ء عبادةد?ء عبادة ا ÜÑو  رب ارàو Üرب ارزق
، وýن ا\ð يدعو رافعا يديه؛ بل إذا سقط خطام ا\اقة أخذه بيد واØد وأما صعود جبل الرÑة فهذا ليس عليه دØلوأما صعود جبل الرÑة فهذا ليس عليه دØلوأما صعود جبل الرÑة فهذا ليس عليه دØلوأما صعود جبل الرÑة فهذا ليس عليه دØلذلك، 

الشمس الشمس الشمس الشمس وأما الوقوف إ� غروب وأما الوقوف إ� غروب وأما الوقوف إ� غروب وأما الوقوف إ� غروب     ،،،،الوقوف بعرفة ر~نالوقوف بعرفة ر~نالوقوف بعرفة ر~نالوقوف بعرفة ر~ناألخرى مرتفعة وهذا *ه ôال يfك اå?ء إ� أن غربت الشمس، 
عليه ا\ð ا�زاÑة،  ميكون بالسكينة والوقار وعدو إ� مزدلفة االندفاعثم     ،،،،فواجب، أما وقت الوقوف يستمر إ� الفجرفواجب، أما وقت الوقوف يستمر إ� الفجرفواجب، أما وقت الوقوف يستمر إ� الفجرفواجب، أما وقت الوقوف يستمر إ� الفجر

الصالة والسالم وصل إ� مزدلفة وأمر ا�ؤذن أن يؤذن ثم أقام فص´ ا�غرب ثالث ر~عات، ثم أقام ا�انية وص´ العشاء 
فهذا من اmطأ، فا\ð لم يلقط  يصلون مزدلفة، ن ا¶جاج أنهم يلقطون ا¶U أول مار~عتz، ولم يفعل مثل ما يفعلو

، �ا ر~ب وطلعت الشمس أخذ ا¶s U الطريق، X V حال ال يوجد لقط ا¶لقط ا¶لقط ا¶لقط ا¶UUUU بz مزدلفة وم¹ بz مزدلفة وم¹ بz مزدلفة وم¹ بz مزدلفة وم¹    ا¶U من مزدلفة،
V V V V وا�بيت s مزدلفة وا�بيت s مزدلفة وا�بيت s مزدلفة وا�بيت s مزدلفة لة s مزدلفة، بات عليه الصالة والسالم تلك الليودØل Ô Vديد أخذ ا¶U من هنا أو هناك، 

    ::::ثالثة أقوال مشهورةثالثة أقوال مشهورةثالثة أقوال مشهورةثالثة أقوال مشهورة
والراجح واuي رجحه كث1ا من والراجح واuي رجحه كث1ا من والراجح واuي رجحه كث1ا من والراجح واuي رجحه كث1ا من  أنه ر~ن من أرýن ا¶ج،أنه ر~ن من أرýن ا¶ج،أنه ر~ن من أرýن ا¶ج،أنه ر~ن من أرýن ا¶ج، :القول ا�الثالقول ا�الثالقول ا�الثالقول ا�الثو أنه واجب،أنه واجب،أنه واجب،أنه واجب، :القول ا�اÆالقول ا�اÆالقول ا�اÆالقول ا�اÆأنه سنة، أنه سنة، أنه سنة، أنه سنة،  :األولاألولاألولاألولالقول القول القول القول     

 .العلماء أنه واجب من واجبات ا¶جالعلماء أنه واجب من واجبات ا¶جالعلماء أنه واجب من واجبات ا¶جالعلماء أنه واجب من واجبات ا¶ج
، حديث جابر ماورد فيه ؟))))s مبيته s مزدلفةs مبيته s مزدلفةs مبيته s مزدلفةs مبيته s مزدلفة((((م آخر تلك الليلة م آخر تلك الليلة م آخر تلك الليلة م آخر تلك الليلة قاقاقاقاهل هل هل هل هل أوتر ا\ð عليه الصالة والسالم هل أوتر ا\ð عليه الصالة والسالم هل أوتر ا\ð عليه الصالة والسالم هل أوتر ا\ð عليه الصالة والسالم ::::    اختلف العلماءاختلف العلماءاختلف العلماءاختلف العلماء

الوتر حق من لم يوتر الوتر حق من لم يوتر الوتر حق من لم يوتر الوتر حق من لم يوتر : (، وهو القائلااااح¾ا وال سفرح¾ا وال سفرح¾ا وال سفرح¾ا وال سفر    أنه أوتر آخر الليل، لكن دلت السنة بعمومها أنه لم يfك الوتر ال
و�ن  ،يدفعوا إ� م¹ ، وأذن للضعفاء من النساء و~بار السن والصبيان �ا ذهب نصف الليل و'ب القمر أن)فليس منافليس منافليس منافليس منا

، وأما من ليس بضعيف ونشيط يبيت s مزدلفة إ� الفجر، ويص÷ الفجر فيها، ويذكر اهللا كما فعل عليه ابن عباسابن عباسابن عباسابن عباسدفعوا 
ََرامِ {{{{وهو ا�راد هنا " ح� أسفر جدا "ذكر اهللا كما جاء s ا¶ديث  الصالة والسالم،

ْ
ََرامِ فَاْذُكُرواْ اهللا� ِعنَد الَْمْشَعِر ا¶
ْ
ََرامِ فَاْذُكُرواْ اهللا� ِعنَد الَْمْشَعِر ا¶
ْ
ََرامِ فَاْذُكُرواْ اهللا� ِعنَد الَْمْشَعِر ا¶
ْ
«ن ¨ن «ن ¨ن «ن ¨ن «ن ¨ن وووو }}}}فَاْذُكُرواْ اهللا� ِعنَد الَْمْشَعِر ا¶

ال يلزم ا\اس أن يأتوا ويصلوا s ا�سجد ويذكروا اهللا، هذا فيه مشقة وتكليف للناس ما ال ف، ا�قصود هنا ا�سجدا�قصود هنا ا�سجدا�قصود هنا ا�سجدا�قصود هنا ا�سجد
 ،ويسأل اهللا القبول ،ويص÷ V ا\ð ،ويلð ،ويقرأ القرآن ،كÈييطيقون، ولكن ا¶اج يذكر اهللا s مÇنه يص÷ الفجر و

ا، إذا أسفر جدا انطلق إ� م¹، وÔية م¹ كما قال العلماء ^ رï öرة العقبة، فإذا أ8 ويكb من ذكر اهللا ح� يسفر جد
من مزدلفة ستأتيه الصغرى ثم الوسطى ثم الكÈى العقبة و^ األخ1ة و^ األقرب إ� مكة يرميها بسبعة حصيات، هنا إذا 

يكون كÈ مع X حU، فبهذا ي، فقبةقبةقبةقبةج عند رï öرة العج عند رï öرة العج عند رï öرة العج عند رï öرة العقال العلماء تنقطع ا�لبية s ا¶قال العلماء تنقطع ا�لبية s ا¶قال العلماء تنقطع ا�لبية s ا¶قال العلماء تنقطع ا�لبية s ا¶جاء عند الرö تنقطع ا�لبية، 
 رï öرة العقبة، كما سيأÛ بيانه s ا¶لقات القادمة بإذن اهللاثم  ،بيت بمزدلفةا� :قد أدى واجب من واجبات ا¶ج

 ))))Q²Q²Q²Q²((((ا¶لقة ا¶لقة ا¶لقة ا¶لقة 
ِفيُضواْ مِ {{{{: قال تعا� ،من سورة ا>قرةمن سورة ا>قرةمن سورة ا>قرةمن سورة ا>قرة    ))))��������----    ((((    موضوع هذه ا¶لقة تفس1 اآليةموضوع هذه ا¶لقة تفس1 اآليةموضوع هذه ا¶لقة تفس1 اآليةموضوع هذه ا¶لقة تفس1 اآلية

َ
ِفيُضواْ مِ ُم� أ
َ
ِفيُضواْ مِ ُم� أ
َ
ِفيُضواْ مِ ُم� أ
َ
فَاضضضَض ا\�اُس َواْستَْغِفُرواْ اهللا� إِن� َ ا\�اُس َواْستَْغِفُرواْ اهللا� إِن� َ ا\�اُس َواْستَْغِفُرواْ اهللا� إِن� َ ا\�اُس َواْستَْغِفُرواْ اهللا� إِن� ععععُم� أ

َ
فَاْن َحيُْث أ
َ
فَاْن َحيُْث أ
َ
فَاْن َحيُْث أ
َ
ْن َحيُْث أ

ُفوٌر ر�ِحيمٌ  ُفوٌر ر�ِحيمٌ َ ُفوٌر ر�ِحيمٌ َ  }}}}اهللا� اهللا� اهللا� اهللا� لللَلُفوٌر ر�ِحيمٌ َ
: بل هو الر~ن األعظم قال عليه الصالة والسالم ،سبق ا¶ديث s ا¶لقة السابقة الوقوف بعرفة وأنه ر~ن من أرýن ا¶ج

ْن َعَرفَاٍت فففف{{{{: قال تبارك وتعا� )ا¶ج عرفةا¶ج عرفةا¶ج عرفةا¶ج عرفة( فَْضتُم م�
َ
ْن َعَرفَاٍت إَِذا أ فَْضتُم م�
َ
ْن َعَرفَاٍت إَِذا أ فَْضتُم م�
َ
ْن َعَرفَاٍت إَِذا أ فَْضتُم م�
َ
أيضاً عن واجب من واجبات ا¶ج أال وهو ا�بيت  ثتدÔو }}}}إَِذا أ

ََرامِ {{{{: قال تبارك وتعا� ،وتسï óعاً  ،بمزدلفة
ْ
ََرامِ فَاْذُكُرواْ اهللا� ِعنَد الَْمْشَعِر ا¶
ْ
ََرامِ فَاْذُكُرواْ اهللا� ِعنَد الَْمْشَعِر ا¶
ْ
ََرامِ فَاْذُكُرواْ اهللا� ِعنَد الَْمْشَعِر ا¶
ْ
 ،وبينت هدي ا\ð ص´ اهللا عليه وسلم فيها }}}}فَاْذُكُرواْ اهللا� ِعنَد الَْمْشَعِر ا¶

�أخذوا �أخذوا �أخذوا �أخذوا (هللا عليه وسلم اuي ¨ن يقول ومن سنة ا\ð ص´ ا وما يfتب أو ما يمكن أن يؤخذ من األحÇم من اآلية هنا



            ))))))))  أولأولأولأولأولأولأولأولمستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى ( ( ( ( ( ( ( (                                                                                                                                         ))))))))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((((((((                                                                                                                                                              مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1                            

- -.³ - 

 

 .)عÜ مناسككمعÜ مناسككمعÜ مناسككمعÜ مناسككم
فَاضضضَض ا\�اُس َ ا\�اُس َ ا\�اُس َ ا\�اُس {{{{    اهللا تبارك وتعا�    قوليهذه اآلية 

َ
ِفيُضواْ ِمْن َحيُْث أ

َ
فَاُم� أ

َ
ِفيُضواْ ِمْن َحيُْث أ

َ
فَاُم� أ

َ
ِفيُضواْ ِمْن َحيُْث أ

َ
فَاُم� أ

َ
ِفيُضواْ ِمْن َحيُْث أ

َ
¨نت قريش وهم ا¶ُْمس úم ?دات ينفردون بها عن  }}}}ععععُم� أ

و«نما من ¨ن يعرف  ،ثيابهمs ال يطوفون أما غ1هم من العرب فÇنوا  ،ثيابهمs مثًال أنهم ¨نوا يطوفون  ،غ1هم من العرب
ا�هم أنه ال يطوف بثيابه البد  ،يعÜ إما أن يشfي منه أو أعطاه هدية T شخصا من ا¶مس من قريش أعطاه ثوبه فطاف به،

ذا ه ،يطوف عريانا با>يت ،أما اuي ما عنده دراهم وال يعرف أحدا يعطيه ،أهل ا>يت) وهم قريش(أن يأخذ منه ا¶مس 
ومن ذلك أيضاً ما ذكرته ?ئشة رë اهللا عنها أنها  ،V العرب ومن ضالúم وجاهليتهم واستعالئهمال شك من تعنتهم 

 -¨نوا ال nرجون عن حدود ا¶رم- ،¨نت قريش ومن يدين بدينها وهم ا¶مس يقفون عشية عرفة با�زدلفة :قالت
  ).بقية العرب وا\اس يقفون بعرفات فßلت هذه اآليةýن و -أي أهل ا>يت-) àن قطن ا>يت (ويقولون 

ويقولون àن آل  ،أما قريش ¨نت ال Aرج خارج ا¶رم ،ا\اس ¨نوا يذهبون إ� عرفة شعائر ¨نت معروفة عند العرب
ص´  ا\ðوهذا ال شك من اùهل والضالل،  ،فينتظرون ا\اس ح� يرجعوا من عرفات وهم ال nرجون ،ا>يت ال Eرج

والوقوف بعرفة ر~ن من أرýن والوقوف بعرفة ر~ن من أرýن والوقوف بعرفة ر~ن من أرýن والوقوف بعرفة ر~ن من أرýن ) وقفت هاهنا وعرفة *ها موقف وارفعوا عن بطن عرنةوقفت هاهنا وعرفة *ها موقف وارفعوا عن بطن عرنةوقفت هاهنا وعرفة *ها موقف وارفعوا عن بطن عرنةوقفت هاهنا وعرفة *ها موقف وارفعوا عن بطن عرنة(اهللا عليه وسلم وقف بعرفة وقال 
�ءءءء    ،،،،أي أي أي أي تتتتشددوا s دينهمشددوا s دينهمشددوا s دينهمشددوا s دينهم    ،،،،مس ألنهم Ôمسوا s دينهممس ألنهم Ôمسوا s دينهممس ألنهم Ôمسوا s دينهممس ألنهم Ôمسوا s دينهما¶ُ ا¶ُ ا¶ُ ا¶ُ ذكر أنهم سموا ذكر أنهم سموا ذكر أنهم سموا ذكر أنهم سموا """" الزجاج رÑه اهللالزجاج رÑه اهللالزجاج رÑه اهللالزجاج رÑه اهللا، ا¶جا¶جا¶جا¶ج��� X s وا¶ماسة الشدة X s وا¶ماسة الشدة X s وا¶ماسة الشدة X s وا¶ماسة الشدة ،

لك �ا خرج ص´ اهللا عليه وسلم بعض ا\اس يقولون هل uو ، nرجون إ� عرفاتلكن هذا من ضالúم وجهلهم ¨نوا ال
سيخرج أم ال  nرج؟ وبالفعل خرج ص´ اهللا عليه وسلم وتعدى حدود ا¶رم وذهب إ� عرفة وعرفة معروفة أنها من 

  .)ا¶لقة السابقة(ووقف بها وقد بينا هدي ا\ð عليه الصالة والسالم s  ،ا¶ل
 Tفَاضضضَض ا\�اُس َ ا\�اُس َ ا\�اُس َ ا\�اُس {{{{تبارك وتعا� قو

َ
ِفيُضواْ ِمْن َحيُْث أ

َ
فَاُم� أ

َ
ِفيُضواْ ِمْن َحيُْث أ

َ
فَاُم� أ

َ
ِفيُضواْ ِمْن َحيُْث أ

َ
فَاُم� أ

َ
ِفيُضواْ ِمْن َحيُْث أ

َ
  :أربعة أقوالأربعة أقوالأربعة أقوالأربعة أقوالأختلف s ا�راد با\اس V  }}}} ععععُم� أ

، و قتادةو قتادةو قتادةو قتادة    وهو قول عروة و�اهدوهو قول عروة و�اهدوهو قول عروة و�اهدوهو قول عروة و�اهدويدل عليه حديث ?ئشة السابق  ،أنهم ïيع العرب غ1 ا¶مس وهم قريأنهم ïيع العرب غ1 ا¶مس وهم قريأنهم ïيع العرب غ1 ا¶مس وهم قريأنهم ïيع العرب غ1 ا¶مس وهم قريشششش: القول األولالقول األولالقول األولالقول األول    •
  .يشإذن أفيضوا من حيث أفاض ا\اس العرب *هم عدا قر

•    Æالقول ا�اÆالقول ا�اÆالقول ا�اÆليل عليه السالمأأأأ: القول ا�اmليل عليه السالمن ا�راد با\اس هنا إبراهيم اmليل عليه السالمن ا�راد با\اس هنا إبراهيم اmليل عليه السالمن ا�راد با\اس هنا إبراهيم اmالضحاك بن مزاحم ،،،،ن ا�راد با\اس هنا إبراهيم ا Tالضحاك بن مزاحمقا Tالضحاك بن مزاحمقا Tالضحاك بن مزاحمقا Tأفيضوا من حيث أفاض  قا Üيع
 .إبراهيم اmليل عليه السالم

 .يعÜ أفيضوا من حيث أفاض آدم واهللا أعلم ،أنه أفاض إن ا�راد با\اس آدمإن ا�راد با\اس آدمإن ا�راد با\اس آدمإن ا�راد با\اس آدم: القول ا�الثالقول ا�الثالقول ا�الثالقول ا�الث    •
X V حال، أفيضوا من حيث أفاX V حال، أفيضوا من حيث أفاX V حال، أفيضوا من حيث أفاX V حال، أفيضوا من حيث أفاضضضض ا\اس  ا\اس  ا\اس  ا\اس ، اس أهل اØمن أنهم ¨نوا يفيضون من عرفاتاس أهل اØمن أنهم ¨نوا يفيضون من عرفاتاس أهل اØمن أنهم ¨نوا يفيضون من عرفاتاس أهل اØمن أنهم ¨نوا يفيضون من عرفاتإن ا�راد با\إن ا�راد با\إن ا�راد با\إن ا�راد با\: القول الرابعالقول الرابعالقول الرابعالقول الرابع    •
أي ادفعوا وارجعوا من عرفة، من حيث أفاض ا\اس، واستغفروا اهللا إن اهللا غفور رحيم، : ، أفيضواماعدا قريماعدا قريماعدا قريماعدا قريشششش) ) ) ) العربالعربالعربالعرب((((

وأيضا من ¨نوا nرجون عدا قريش  وبال شك يدخل من ضمن من أفاض إبراهيم عليه السالم إذا ثبت هذا، ،هذا قول
ِفيُضواْ {{{{من ا�خاطب s قوT من ا�خاطب s قوT من ا�خاطب s قوT من ا�خاطب s قوT     ا¶ُمس،

َ
ِفيُضواْ أ
َ
ِفيُضواْ أ
َ
ِفيُضواْ أ
َ
     ::::قـولzقـولzقـولzقـولzاختلف s ا�خاطبs z ذلك V  بهذا األمربهذا األمربهذا األمربهذا األمر؟؟؟؟} } } } أ

  ....وهو قول اùمهوروهو قول اùمهوروهو قول اùمهوروهو قول اùمهور من ذلك ، ألنهم ¨نوا nرجون إ� حدود مزدلفة وال nرجون أكb ،،،،أنه خطاب لقريأنه خطاب لقريأنه خطاب لقريأنه خطاب لقريشششش: القول األولالقول األولالقول األولالقول األول    •
•    Æالقول ا�اÆالقول ا�اÆالقول ا�اÆأنه خطاب أنه خطاب أنه خطاب أنه خطاب : القول ا�ا،zميع ا�سلمù،zميع ا�سلمù،zميع ا�سلمù،zميع ا�سلمù zميع ا�سلمù Æالراجح هو القول ا�اzميع ا�سلمù Æالراجح هو القول ا�اzميع ا�سلمù Æالراجح هو القول ا�اzميع ا�سلمù Æذلك من ¨ن قرشياً     ،،،،الراجح هو القول ا�ا s ذلك من ¨ن قرشياً ويدخل s ذلك من ¨ن قرشياً ويدخل s ذلك من ¨ن قرشياً ويدخل s بعضهم  ،ويدخل

هللا ما دام اإلنسان دخل s دين اإلسالم فإنه يلìم بهدي ا\ð ص´ اهللا عليه  ¶مد قد يقول هل أخرج أم ال أخرج؟ فا
ثم دفع إ�  ،وبات بها إ� الفجر ،ع من عرفة إ� مزدلفةثم دف ،ووقف بها إ� أن غربت الشمس ،وسلم اuي خرج إ� عرفة

 .م¹ كما سبق بيانه
فَاضضضَض ا\�اُس َ ا\�اُس َ ا\�اُس َ ا\�اُس {{{{قوT تعا� 

َ
ْ ِمْن َحيُْث أ ِفيُضوا

َ
فَاُم� أ

َ
ْ ِمْن َحيُْث أ ِفيُضوا

َ
فَاُم� أ

َ
ْ ِمْن َحيُْث أ ِفيُضوا

َ
فَاُم� أ

َ
ْ ِمْن َحيُْث أ ِفيُضوا

َ
هل ا�قصود هنا اإلفاضة من عرفة إ� مزدلفةهل ا�قصود هنا اإلفاضة من عرفة إ� مزدلفةهل ا�قصود هنا اإلفاضة من عرفة إ� مزدلفةهل ا�قصود هنا اإلفاضة من عرفة إ� مزدلفة؟؟؟؟ أو اإلفاضة من مزدلفة إ�  أو اإلفاضة من مزدلفة إ�  أو اإلفاضة من مزدلفة إ�  أو اإلفاضة من مزدلفة إ�  }}}}ععععُم� أ



            ))))))))  أولأولأولأولأولأولأولأولمستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى ( ( ( ( ( ( ( (                                                                                                                                         ))))))))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((((((((                                                                                                                                                              مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1                            

- -.² - 

 

 .ل بها الشخص من مÇن إ� مÇنا�عروف بأن مراحل ا¶ج مناسك وشعائر يتنق: : : : ))))هنا خالفهنا خالفهنا خالفهنا خالف(((( م¹م¹م¹م¹؟؟؟؟
هكذا الfتيب  ،اللفظ ^ اإلفاضة من مزدلفة إ� م¹ صبيحة يوم ا\حراللفظ ^ اإلفاضة من مزدلفة إ� م¹ صبيحة يوم ا\حراللفظ ^ اإلفاضة من مزدلفة إ� م¹ صبيحة يوم ا\حراللفظ ^ اإلفاضة من مزدلفة إ� م¹ صبيحة يوم ا\حر    اإلفاضة هنا V ما يقتضيه ظاهراإلفاضة هنا V ما يقتضيه ظاهراإلفاضة هنا V ما يقتضيه ظاهراإلفاضة هنا V ما يقتضيه ظاهر: : : : القول األولالقول األولالقول األولالقول األول    •

ْن َعَرفَاٍت {{{{اآلية األو�  فَْضتُم م�
َ
ْن َعَرفَاٍت فَإَِذا أ فَْضتُم م�
َ
ْن َعَرفَاٍت فَإَِذا أ فَْضتُم م�
َ
ْن َعَرفَاٍت فَإَِذا أ فَْضتُم م�
َ
ِفيُضواْ {{{{، وهنا }}}}فَإَِذا أ

َ
ْ ُم� أ ِفيُضوا
َ
ْ ُم� أ ِفيُضوا
َ
ْ ُم� أ ِفيُضوا
َ
 ات إ� مزدلفة،ات إ� مزدلفة،ات إ� مزدلفة،ات إ� مزدلفة،اإلفاضة األواإلفاضة األواإلفاضة األواإلفاضة األو���� من عرف من عرف من عرف من عرف عندنا إفاضتان،عندنا إفاضتان،عندنا إفاضتان،عندنا إفاضتان،، يعÜ }}}}ععععُم� أ

ََرامِ {{{{
ْ
ْن َعَرفَاٍت فَاذُْكُرواْ اهللا� ِعنَد الَْمْشَعِر ا¶ فَْضتُم م�

َ
ََرامِ فَإَِذا أ

ْ
ْن َعَرفَاٍت فَاذُْكُرواْ اهللا� ِعنَد الَْمْشَعِر ا¶ فَْضتُم م�

َ
ََرامِ فَإَِذا أ

ْ
ْن َعَرفَاٍت فَاذُْكُرواْ اهللا� ِعنَد الَْمْشَعِر ا¶ فَْضتُم م�

َ
ََرامِ فَإَِذا أ

ْ
ْن َعَرفَاٍت فَاذُْكُرواْ اهللا� ِعنَد الَْمْشَعِر ا¶ فَْضتُم م�

َ
فَاضضضَض ا\�اُس َ ا\�اُس َ ا\�اُس َ ا\�اُس {{{{، وهنا اإلفاضة ا�انية، }}}}فَإَِذا أ

َ
ِفيُضواْ ِمْن َحيُْث أ

َ
فَاُم� أ

َ
ِفيُضواْ ِمْن َحيُْث أ

َ
فَاُم� أ

َ
ِفيُضواْ ِمْن َحيُْث أ

َ
فَاُم� أ

َ
ِفيُضواْ ِمْن َحيُْث أ

َ
يعÜ يعÜ يعÜ يعÜ  }}}}ععععُم� أ

أن اإلفاضة من مزدلفة إ� م¹ أن ا�قصود باإلفاضة هنا، ظاهر اللفظ : القول األولالقول األولالقول األولالقول األولهذا  ،¹¹¹¹اإلفاضة من مزدلفة إ� ماإلفاضة من مزدلفة إ� ماإلفاضة من مزدلفة إ� ماإلفاضة من مزدلفة إ� م
    .ا�انية صبيحة يوم ا\حر، هذه اإلفاضة

•    Æالقول ا�اÆالقول ا�اÆالقول ا�اÆهور ا�ف�ين: : : : القول ا�اïهور ا�ف�ينïهور ا�ف�ينïهور ا�ف�ينï :،أن اإلفاضة من عرفات V،أن اإلفاضة من عرفات V،أن اإلفاضة من عرفات V،أن اإلفاضة من عرفات V  يذهب كث1 من ا�ف�ين إ� أن اإلفاضة ا�انية ^ اإلفاضة
كيف  ،اهر الÐم ال يقتM ذلكوظ؟ عندنا اآلن إفاضتz و�ها من عرفة إ� مزدلفة ؟من عرفات، طيب كيف توجه اآلية

ََرامِ {{{{: يقال
ْ
ْن َعَرفَاٍت فَاْذُكُرواْ اهللا� ِعنَد الَْمْشَعِر ا¶ فَْضتُم م�

َ
ََرامِ فَإَِذا أ

ْ
ْن َعَرفَاٍت فَاْذُكُرواْ اهللا� ِعنَد الَْمْشَعِر ا¶ فَْضتُم م�

َ
ََرامِ فَإَِذا أ

ْ
ْن َعَرفَاٍت فَاْذُكُرواْ اهللا� ِعنَد الَْمْشَعِر ا¶ فَْضتُم م�

َ
ََرامِ فَإَِذا أ

ْ
ْن َعَرفَاٍت فَاْذُكُرواْ اهللا� ِعنَد الَْمْشَعِر ا¶ فَْضتُم م�

َ
ا¶قيقة ظاهر اللفظ ال " ثم أفيضوا من عرفات"ثم أيضاً  }}}}فَإَِذا أ

 يستقيم مع قول اùمهور، 

 .هنا ا�وجيه أن s اآلية تقديم وتأخ1هنا ا�وجيه أن s اآلية تقديم وتأخ1هنا ا�وجيه أن s اآلية تقديم وتأخ1هنا ا�وجيه أن s اآلية تقديم وتأخ1كيف يوجهكيف يوجهكيف يوجهكيف يوجه؟؟؟؟فففف
يعs Ü  "فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا اهللا عند ا�شعر ا¶رام ،ثم أفيضوا من حيث أفاض ا\اس" ا�قدير يريريرير؟؟؟؟ما هو ا�قدما هو ا�قدما هو ا�قدما هو ا�قد 

ِفيُضواْ ِمْن َحيُْث ععععُ ُ ُ ُ {{{{يكون ا�قدير ف، ¡�-مقدمة V اùملة s اآلية  ��-فكأن هذه اùملة s اآلية  اآلية تقديم وتأخ1،
َ
ِفيُضواْ ِمْن َحيُْث م� أ
َ
ِفيُضواْ ِمْن َحيُْث م� أ
َ
ِفيُضواْ ِمْن َحيُْث م� أ
َ
م� أ

فَاضضضَض ا\�اُس َ ا\�اُس َ ا\�اُس َ ا\�اُس 
َ
فَاأ
َ
فَاأ
َ
فَاأ
َ
أفيضوا من حيث ف ت إ� مزدلفة هذا بناء V قول ?ئشة أن ا¶مس ما ¨نوا nرجوا إ� عرفة،يعÜ من عرفا }}}}أ

ََرامِ {{{{    أفاض ا\اس، فإذا أفضتم من عرفات
ْ
ََرامِ فَاْذُكُرواْ اهللا� ِعنَد الَْمْشَعِر ا¶
ْ
ََرامِ فَاْذُكُرواْ اهللا� ِعنَد الَْمْشَعِر ا¶
ْ
ََرامِ فَاْذُكُرواْ اهللا� ِعنَد الَْمْشَعِر ا¶
ْ
يعÜ أنتم اآلن أفضتم من حيث أفاض ا\اس،  }}}}فَاْذُكُرواْ اهللا� ِعنَد الَْمْشَعِر ا¶

ََرامِ فَاْذُكُرواْ اهللا� ِعنَد الَْمشْ فَاْذُكُرواْ اهللا� ِعنَد الَْمشْ فَاْذُكُرواْ اهللا� ِعنَد الَْمشْ فَاْذُكُرواْ اهللا� ِعنَد الَْمشْ {{{{طيب إذا أفضتم 
ْ
ََرامِ َعِر ا¶
ْ
ََرامِ َعِر ا¶
ْ
ََرامِ َعِر ا¶
ْ
 .اآلية، X V حال هما قوالن s }}}}َعِر ا¶

ُفوٌر ر�ِحيمٌ {{{{ ُفوٌر ر�ِحيمٌ َ ُفوٌر ر�ِحيمٌ َ فَاضضضَض ا\�اُس َواْستَْغِفُرواْ اهللا� إِن� اهللا� َ ا\�اُس َواْستَْغِفُرواْ اهللا� إِن� اهللا� َ ا\�اُس َواْستَْغِفُرواْ اهللا� إِن� اهللا� َ ا\�اُس َواْستَْغِفُرواْ اهللا� إِن� اهللا� لللَلُفوٌر ر�ِحيمٌ َ
َ
ِفيُضواْ ِمْن َحيُْث أ

َ
فَاُم� أ

َ
ِفيُضواْ ِمْن َحيُْث أ

َ
فَاُم� أ

َ
ِفيُضواْ ِمْن َحيُْث أ

َ
فَاُم� أ

َ
ِفيُضواْ ِمْن َحيُْث أ

َ
     ا مناسبة ذكر االستغفارا مناسبة ذكر االستغفارا مناسبة ذكر االستغفارا مناسبة ذكر االستغفار؟؟؟؟مممم    ::::ا¶قيقة قد يقول قائلا¶قيقة قد يقول قائلا¶قيقة قد يقول قائلا¶قيقة قد يقول قائل }}}}    ععععُم� أ

هل زل ! هل هو وقع s ذنب؟ ،ر أن يستغفر اهللا جل وعالمناسك فاضلة ثم يؤم ،ويعمل أعمال عظيمة ،اإلنسان اآلن حاج
�ء ؟ s !طاعة s هذا  ،هو اآلن s جوابانجوابانجوابانجوابانفقيل::::    

قد ينقصه  ،قد ال يطبق السنة V ا�مام ،،،،نعم قد يقع من اإلنسان تقص1 ولو ¨ن s مناسك ا¶جنعم قد يقع من اإلنسان تقص1 ولو ¨ن s مناسك ا¶جنعم قد يقع من اإلنسان تقص1 ولو ¨ن s مناسك ا¶جنعم قد يقع من اإلنسان تقص1 ولو ¨ن s مناسك ا¶ج: : : : ا�وجيه األولا�وجيه األولا�وجيه األولا�وجيه األول �
قد يكون وقع s " رفث وال فسوق فال" اآلية ال© قبل كما قد جاء s ،قد يقع s فسوق ،قد يقع s معصية ،اإلخالص
  .هذا ا�وجيه األول ،وخ1 اmطائz ا�وابون ،فهو يستغفر اهللا و�نا خطاء ،معا_

� Æوجيه ا�ا�اÆوجيه ا�ا�اÆوجيه ا�ا�اÆوجيه ا�ا�تم الفرائض بذكر اهللا واالستغفارتم الفرائض بذكر اهللا واالستغفارتم الفرائض بذكر اهللا واالستغفارتم الفرائض بذكر اهللا واالستغفار: : : : اAAAA الكتاب والسنة أنه s الكتاب والسنة أنه أنه هكذا جرت العادة s الكتاب والسنة أنه أنه هكذا جرت العادة s الكتاب والسنة أنه أنه هكذا جرت العادة s فمثال عندنا الصالة  ،،،،أنه هكذا جرت العادة
َالةَ فَاْذُكُروا اهللا�َ ِقيَاًما َوُقُعوًدا َوVََ ُجنُوبُِكمْ فَإَِذا قََضيْ فَإَِذا قََضيْ فَإَِذا قََضيْ فَإَِذا قََضيْ { َالةَ فَاْذُكُروا اهللا�َ ِقيَاًما َوُقُعوًدا َوVََ ُجنُوبُِكمْ تُُم الص� َالةَ فَاْذُكُروا اهللا�َ ِقيَاًما َوُقُعوًدا َوVََ ُجنُوبُِكمْ تُُم الص� َالةَ فَاْذُكُروا اهللا�َ ِقيَاًما َوُقُعوًدا َوVََ ُجنُوبُِكمْ تُُم الص� وجاءت السنة أنه ا\ð ص´ اهللا عليه  ،هنا أمرنا بذكر اهللا }    تُُم الص�

فدل هذا V أن  ،)اñ أنت السالم ومنك السالم تبار~ت يا ذا اùالل واإلكراماñ أنت السالم ومنك السالم تبار~ت يا ذا اùالل واإلكراماñ أنت السالم ومنك السالم تبار~ت يا ذا اùالل واإلكراماñ أنت السالم ومنك السالم تبار~ت يا ذا اùالل واإلكرام    ،،،،أستغفر اهللا ثالثاً أستغفر اهللا ثالثاً أستغفر اهللا ثالثاً أستغفر اهللا ثالثاً  ( :وسلم ¨ن إذا سلم قال
وا اهللا�َ Vََ َما {{{{: الصيام اهللا جال وعال �ا ذكر أحÇم الصيام قالs أيضاً  ،االستغفاربفريضة Aتم ال ُ �Èَُك�ةَ َوِ وا اهللا�َ Vََ َما َوِ�ُْكِملُوا الِْعد� ُ �Èَُك�ةَ َوِ وا اهللا�َ Vََ َما َوِ�ُْكِملُوا الِْعد� ُ �Èَُك�ةَ َوِ وا اهللا�َ Vََ َما َوِ�ُْكِملُوا الِْعد� ُ �Èَُك�ةَ َوِ َوِ�ُْكِملُوا الِْعد�

وجاء  ،uلك من السنة أنه إذا أعلن العيد يبدأ الصائم Øلة العيد وصبيحة العيد با�كب1 } َهَداُكْم َولََعل�ُكْم َهَداُكْم َولََعل�ُكْم َهَداُكْم َولََعل�ُكْم َهَداُكْم َولََعل�ُكْم تتتتَْشُكُرونَ َْشُكُرونَ َْشُكُرونَ َْشُكُرونَ 
 ،هكذا X فريضة يعقبها االستغفار ،ا أيضاً s ا¶ج أنت مأمور باالستغفارنذلك s روايات وصيغ s السنة مثبتة، وه

" استغفارنا Úتاج إ� استغفار: "بل قال بعض السلف  ،واإلنسان ال يد
 \فسه القبول وهو معرض للتفريط وللغفلة
وجاء اآلن وترك اåار  ،وا�ؤمن مطالب بأن Úسن الظن باهللا عز وجل ،سبحانه وتعا� وا�وفيق بيد اهللا ،فاmطأ والزلل كث1

 .وجاء يبتü وجه اهللا عز وجل ،واألهل وترك الزوجة واألوالد وا�ال واألحباب



            ))))))))  أولأولأولأولأولأولأولأولمستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى ( ( ( ( ( ( ( (                                                                                                                                         ))))))))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((((((((                                                                                                                                                              مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1                            
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ر رÑه اهللا ذكر أن رجل جاء إ� أ	 حازم سلمة بن دينا ا¶افظ بن رجب رÑه اهللا s لطائف ا�عارفا¶افظ بن رجب رÑه اهللا s لطائف ا�عارفا¶افظ بن رجب رÑه اهللا s لطائف ا�عارفا¶افظ بن رجب رÑه اهللا s لطائف ا�عارفأن أن أن أن وأذكر s هذا ا�قام وأذكر s هذا ا�قام وأذكر s هذا ا�قام وأذكر s هذا ا�قام 
انظروا  :يقول ،يبا^ اهللا فيه أهل السماء ،موقف عرفة موقف عظيم-يا أبا حازم من أشè أهل هذا ا�وقف؟  :فقال ،تعا�

: قال -السالمة والعافية    نسأل اهللا- فقال يا أبا حازم من أشè أهل هذا ا�وقف s يوم عرفة؟ -إ� عبادي أتوS شعثاً غÈاً 
وأن اهللا لن يتجاوز  ،اuي يظن أن اهللا ال يغفر úم    أعوذ باهللا هذا ظن السوء "يغفر ألهل هذا ا�وقف من ظن أن اهللا ال"

 ،الفضل من اهللا أوًال وأخ1ا ،حاشا وO وال واهللا ،� V اهللا وال نلزمهأàن ال نوجب V اهللا وال نت ،هذا ظن السوء ،عنهم
ومن إحسان  ،للمسلم خاصة أن ا¶اج Úسن الظن باهللا عز وجل تبارك وتعا� لكن ينبT، ü ا�نة s األو� وÎ اآلخرة

ععععُم� ُم� ُم� ُم� {{{{كما قال تبارك وتعا� s هذه اآلية  ،أن تستغفر اهللا عز وجل ،أن تتوب ،الظن s اهللا عز وجل أن تبادر باألعمال الصا¶ة
فَاضضضَض ا\�اُس َواْستَْغِفُرواْ اهللا� إِن� َ ا\�اُس َواْستَْغِفُرواْ اهللا� إِن� َ ا\�اُس َواْستَْغِفُرواْ اهللا� إِن� َ ا\�اُس َواْستَْغِفُرواْ اهللا� إِن� 

َ
ِفيُضواْ ِمْن َحيُْث أ

َ
فَاأ

َ
ِفيُضواْ ِمْن َحيُْث أ

َ
فَاأ

َ
ِفيُضواْ ِمْن َحيُْث أ

َ
فَاأ

َ
ِفيُضواْ ِمْن َحيُْث أ

َ
ُفوٌر ر�ِحيمٌ     أ ُفوٌر ر�ِحيمٌ َ ُفوٌر ر�ِحيمٌ َ إن ا¶اج  ،أكb من االستغفار أكb من ذكر اهللا عز وجل }}}}اهللا� اهللا� اهللا� اهللا� لللَلُفوٌر ر�ِحيمٌ َ

وuلك ينبü للحاج خاصة وهللا ا¶مد أن أيام م¹ أيام الت(يق أن Úرص V ذكر اهللا  ،لعل اهللا جل وعال أن nتم لك �1
 .وتعا� كما سيأÛ بيانه ،تبارك اهللا

فَاضضضَض ا\�اُس َواْستَْغِفُرواْ اهللا� إِن� َ ا\�اُس َواْستَْغِفُرواْ اهللا� إِن� َ ا\�اُس َواْستَْغِفُرواْ اهللا� إِن� َ ا\�اُس َواْستَْغِفُرواْ اهللا� إِن� {{{{سماء اهللا عز وجل وهما الغفور الرحيم بذكر اسمz من أ ختمت اآلية
َ
ِفيُضواْ ِمْن َحيُْث أ

َ
فَاُم� أ

َ
ِفيُضواْ ِمْن َحيُْث أ

َ
فَاُم� أ

َ
ِفيُضواْ ِمْن َحيُْث أ

َ
فَاُم� أ

َ
ِفيُضواْ ِمْن َحيُْث أ

َ
ععععُم� أ

ُفوٌر ر�ِحيمٌ  ُفوٌر ر�ِحيمٌ َ ُفوٌر ر�ِحيمٌ َ ، ويسV f عبده سfها وا�جاوز عنهاسfها وا�جاوز عنهاسfها وا�جاوز عنهاسfها وا�جاوز عنها: اسم من أسماء اهللا عز وجل، ومع¹ مغفرة اuنوب ::::والغفوروالغفوروالغفوروالغفور    }}}}اهللا� اهللا� اهللا� اهللا� لللَلُفوٌر ر�ِحيمٌ َ
ألن بناء ا�فعول للمبالغة منها  ،هو اuي يكb ا�غفرة ::::قال أهل اللغة الغفورقال أهل اللغة الغفورقال أهل اللغة الغفورقال أهل اللغة الغفوروالغفور  ،طاءويتجاوز عن ما وقع فيه من أخ

  .Gوب، و^ تدل V ا�بالغةوV وزن فعول، وغفور V وزن فعول مثل قول صبور 
Æاالسم ا�اÆاالسم ا�اÆاالسم ا�اÆة: االسم ا�اÑء، و الر� X ته وسعتÑمن صفات اهللا سبحانه وتعا� ومن أسمائه عز وجل، ور jته سبحانه وÑر

وترفع اåابة  ،فتعطف األم V وåها ،أنزل منها جزءا واحدا يfاحم به اmالئق ،سبقت غضبه، وجعل اهللا الرÑة مائة جزء
فهو سبحانه وتعا� غفور رحيم،  ،ها من يشاء من عبادهبرÑة يرحم  ��وأبè عنده سبحانه وتعا�  ،حافرها عن صغ1ها

وا\ð  ،و«كثار من ذكر اهللا ،وفيها ذكر اهللا سبحانه وتعا� ،ختام ا¶ج ا�بيت بمØ ¹ال الت(يقأعود مرة أخرى وأقول أن 
وهدى ا\ð ص´ اهللا عليه وسلم s ذلك  )أيام الت(يق أيام أكل وºب وذكر هللا عز وجلأيام الت(يق أيام أكل وºب وذكر هللا عز وجلأيام الت(يق أيام أكل وºب وذكر هللا عز وجلأيام الت(يق أيام أكل وºب وذكر هللا عز وجل(: ص´ اهللا عليه وسلم يقول

Èوم يوم ا\حر وهو يوم ا¶ج األكØص´ اهللا ،ا ð\هو يوم ا\حر ف�ه ا Èاهللا  ،عليه وسلم يوم ا¶ج األك ëوسأل ع÷ ر
 .و«ذا ف� القرآن بالسنة فال معدل عنه بعد ذلك )هو يوم ا\حرهو يوم ا\حرهو يوم ا\حرهو يوم ا\حر(: عنه ا\ð ص´ اهللا عليه وسلم عن يوم ا¶ج األكÈ فقال

ثم طاف با>يت،  ،حلق رأسهثم  ،ثم àر هديه ،ر: عليه الصالة والسالم ïرة العقبة بسبع حصيات s ذلك اØوما�هم 
سئل ا\ð ص´ اهللا عليه وسلم  V الfتيب أو مقدم بعضها V بعض ال حرج، ما ،وأعمال ا¶ج s ذلك اØوم V ا�يس1

أو حلق قبل أن  ،لو أن اإلنسان طاف قبل أن يرöف، )افعل وال حرجافعل وال حرجافعل وال حرجافعل وال حرج( :عن � فعل C ذلك اØوم قدم أو أخر إال وقال
  .هناك Ôلل ناقص وÔلل ¨مل :والعلماء s ذلك يقولون إن ا�حلل V ذلك نوعz ،عليه s ذلكال حرج  ،يطوف

ويسó ويسó ويسó ويسó ، ، ، ، والطواف با>يتوالطواف با>يتوالطواف با>يتوالطواف با>يت    ،،،،وا¶لق أو ا�قص1وا¶لق أو ا�قص1وا¶لق أو ا�قص1وا¶لق أو ا�قص1    ،،،،^ رï öرة العقبة^ رï öرة العقبة^ رï öرة العقبة^ رï öرة العقبة وا�الثةوا�الثةوا�الثةوا�الثة    ،،،،أن يفعل اثنz من ثالثةأن يفعل اثنz من ثالثةأن يفعل اثنz من ثالثةأن يفعل اثنz من ثالثة :ا�حلل ا\اقصا�حلل ا\اقصا�حلل ا\اقصا�حلل ا\اقص
�ء ما عدا النساء ،إذا فعل اثنz من ثالثة فقد Ôلل ا�حلل األول    ا�حلل األولا�حلل األولا�حلل األولا�حلل األول X T لÚ حلل األول�يلبس  ،وا

  .ا�خيط ويقلم أظافره أو يتطيب V السعة
�ء وÝوز أن يأÛ أهله ا�اÆ، إذا فعل ا�الثة *ها حل ا�حلل ::::ÇملÇملÇملÇملوا�حلل الوا�حلل الوا�حلل الوا�حلل ال X ل أن يفعلÚ. 

عند عند عند عند  Øاø الت(يق وهو كما هو معروف بيت Øاø الت(يق، وا\ð ص´ اهللا عليه وسلم بات بم¹يبè ا¶اج s م¹ يو
و«ذا تأخر  ،يبيت ا¶اج Øلة ا¶ادي ع( وØلة ا�اÆ ع( إذا ¨ن متعجال ين½ف ،،،،العلماء أنه واجب من واجبات ا¶جالعلماء أنه واجب من واجبات ا¶جالعلماء أنه واجب من واجبات ا¶جالعلماء أنه واجب من واجبات ا¶ج



            ))))))))  أولأولأولأولأولأولأولأولمستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى ( ( ( ( ( ( ( (                                                                                                                                         ))))))))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((((((((                                                                                                                                                              مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1                            

- -.� - 

 

 يشتغل s ذلك اØوم بذكر اهللا عز وجل وتالوة القرآن وباإلكثار من الصالة V ا\ð ص´ اهللا و ،بات Øلة ا�الث ع(
 .وÝوز أن يرs ö الليل لضيق أو mوف الزحام أو غ1 ذلك ،والرö ينتõ إ� غروب الشمس s ذلك اØوم ،عليه وسلم

ذهب إ� اùمرة األو� ورماها بسبع حصيات يكÈ مع X حصاة ثم يتقدم  ،يبيت يوم ا¶ادي ع( فإذا زالت الشمس
ثم  ،بن مسعود رë اهللا عنه هذا مقام من أنزلت عليه سورة ا>قرةكما جاء s حديث عبد اهللا  ،ويدعو اهللا عز وجل

ثم يذهب إ�  ،يذهب إ� اùمرة الوسطى ويرمها بسبع حصايات يكÈ مع X حصاة ثم يتقدم ويدعو اهللا سبحانه وتعا�
وÝوز أن  ،وب الشمسوالرö يستمر من الزوال إ� غر ،ويبs è مï، ¹رة العقبة ويرميها بسبع حصيات وال د?ء بعدها

ويبيت Øلة ا�اÆ ع( أيضا فإذا بات s مØ ¹لة ا�اÆ  ،يرs ö الليل إذا خاف مشقة أو زحاما أو تعبا فال حرج عليه
يرميها بسبع حصيات اùمرة األو� ثم الوسطى ثم العقبة كما فعل s اØوم  ،ع( وزالت الشمس يبدأ بالرö بعد الزوال

و«ذا رغب أن يبè وهذا هو األفضل وسنة ا\ð ص´ اهللا عليه وسلم أنه تأخر إ� ، رغب ا�عجل فهذا T إذا ،ا¶ادي ع(
 .اØوم ا�الث ع(

    ))))¡Q¡Q¡Q¡Q((((ا¶لقة ا¶لقة ا¶لقة ا¶لقة 
نَاِسَكُكْم فَاْذُكُرواْ اهللا� َكِذْكِرُ~ْم آبَ {{{{    ::::قال تعا�قال تعا�قال تعا�قال تعا�    ::::    من سورة ا>قرةمن سورة ا>قرةمن سورة ا>قرةمن سورة ا>قرة    ..Q..Q..Q..Qموضوع هذه ا¶لقة تفس1 اآلية موضوع هذه ا¶لقة تفس1 اآلية موضوع هذه ا¶لقة تفس1 اآلية موضوع هذه ا¶لقة تفس1 اآلية  نَاِسَكُكْم فَاْذُكُرواْ اهللا� َكِذْكِرُ~ْم آبَ فَإَِذا قََضيْتُم م� نَاِسَكُكْم فَاْذُكُرواْ اهللا� َكِذْكِرُ~ْم آبَ فَإَِذا قََضيْتُم م� نَاِسَكُكْم فَاْذُكُرواْ اهللا� َكِذْكِرُ~ْم آبَ فَإَِذا قََضيْتُم م� اءُكْم اءُكْم اءُكْم اءُكْم فَإَِذا قََضيْتُم م�

ْغيَا َوَما sِ ُTَ اآلِخَرةِ ِمْن َخَالقٍ  ¥åا sِ َشد� ِذْكراً فَِمَن ا\�اِس َمن َفُقوُل َرب�نَا آتِنَا
َ
ْو أ

َ
ْغيَا َوَما sِ ُTَ اآلِخَرةِ ِمْن َخَالقٍ أ ¥åا sِ َشد� ِذْكراً فَِمَن ا\�اِس َمن َفُقوُل َرب�نَا آتِنَا

َ
ْو أ

َ
ْغيَا َوَما sِ ُTَ اآلِخَرةِ ِمْن َخَالقٍ أ ¥åا sِ َشد� ِذْكراً فَِمَن ا\�اِس َمن َفُقوُل َرب�نَا آتِنَا

َ
ْو أ

َ
ْغيَا َوَما sِ ُTَ اآلِخَرةِ ِمْن َخَالقٍ أ ¥åا sِ َشد� ِذْكراً فَِمَن ا\�اِس َمن َفُقوُل َرب�نَا آتِنَا

َ
ْو أ

َ
    }}}}أ

 s ا>داية ذكر ا�ف�ون sثالثة أقوالثالثة أقوالثالثة أقوالثالثة أقوال سبب نزول هذه اآليةسبب نزول هذه اآليةسبب نزول هذه اآليةسبب نزول هذه اآلية:  
فßلت هذه  ،،،،ككككفتفاخروا بذلفتفاخروا بذلفتفاخروا بذلفتفاخروا بذل    ،،،،هم وأنسابهم s اùاهليةهم وأنسابهم s اùاهليةهم وأنسابهم s اùاهليةهم وأنسابهم s اùاهليةأن أهل اùاهلية ¨نوا إذا اجتمعوا با�وسم ذكروا أفعال آبائهم وأيامأن أهل اùاهلية ¨نوا إذا اجتمعوا با�وسم ذكروا أفعال آبائهم وأيامأن أهل اùاهلية ¨نوا إذا اجتمعوا با�وسم ذكروا أفعال آبائهم وأيامأن أهل اùاهلية ¨نوا إذا اجتمعوا با�وسم ذكروا أفعال آبائهم وأيام    ))))-

 ،األحساب وهذا معروف واùاهلية والعرب عندهم الفخر باألنساب و ،و�اهدو�اهدو�اهدو�اهد    عن ا¶سن وعطاءعن ا¶سن وعطاءعن ا¶سن وعطاءعن ا¶سن وعطاءمروي  ع¹وهذا ا� ،اآلية
 .)طعن s األنسابطعن s األنسابطعن s األنسابطعن s األنساباثنتان من أمر اùاهلية s أم© ال يf~ونها الفخر باألحساب والاثنتان من أمر اùاهلية s أم© ال يf~ونها الفخر باألحساب والاثنتان من أمر اùاهلية s أم© ال يf~ونها الفخر باألحساب والاثنتان من أمر اùاهلية s أم© ال يf~ونها الفخر باألحساب وال: (وuلك قال ا\ð ص´ اهللا عليه وسلم 

وÎ  ،~ما ذكرت سابقا أن ا¶ج ملتè القبائل وýنت ا¶روب بينهمو ،ومن ضمن ا�واضع ال© ¨نوا يتفاخرون عندها s ا¶ج
أنا من  :وبعد انتهائهم من ا¶ج يتفاخرون ،*ه تعظيم للحرم ،أيام ا¶ج الشخص يرى قاتل أبيه أو قاتل أخيه وال يمسه بسوء

 .إ� غ1 ذلك من íم اùاهلية اuي ال يسمن وال يغÜ من جوع ،و هزمنا تلك القبيلةأ ،قبيلة كذا
Q((((    لت اآلية وهذا مروى  ،أن العرب ¨نوا إذا حدثوا أو تكلموا يقولون وأبيك إنهم لفعلوا كذا و~ذاأن العرب ¨نوا إذا حدثوا أو تكلموا يقولون وأبيك إنهم لفعلوا كذا و~ذاأن العرب ¨نوا إذا حدثوا أو تكلموا يقولون وأبيك إنهم لفعلوا كذا و~ذاأن العرب ¨نوا إذا حدثوا أو تكلموا يقولون وأبيك إنهم لفعلوا كذا و~ذاßعن ا¶سنعن ا¶سنعن ا¶سنعن ا¶سنف،،،، Üيع 

 :ا\ð ص´ اهللا عليه وسلم نG عن ا¶لف باآلباء قالو ،وÚلفون أيضا بآبائهم ،أنهم ¨نوا يسندون الÐم إ� من ¨ن قبلهم
 .)ال Ôلفوا باآلباء وال باألنداد ومن ¨ن حالفا فليحلف باهللا أو Øصمتال Ôلفوا باآلباء وال باألنداد ومن ¨ن حالفا فليحلف باهللا أو Øصمتال Ôلفوا باآلباء وال باألنداد ومن ¨ن حالفا فليحلف باهللا أو Øصمتال Ôلفوا باآلباء وال باألنداد ومن ¨ن حالفا فليحلف باهللا أو Øصمت(
يعÜ ¨ن القدر أو الصحن اuي - اñ إن أاñ إن أاñ إن أاñ إن أ				 ¨ن عظيم اùفنة ¨ن عظيم اùفنة ¨ن عظيم اùفنة ¨ن عظيم اùفنة    ::::أنهم ¨نوا إذا قضوا مناسكهم قام الرجل s م¹ وقالأنهم ¨نوا إذا قضوا مناسكهم قام الرجل s م¹ وقالأنهم ¨نوا إذا قضوا مناسكهم قام الرجل s م¹ وقالأنهم ¨نوا إذا قضوا مناسكهم قام الرجل s م¹ وقال    ))))////

ويسأل أن يعطى ويسأل أن يعطى ويسأل أن يعطى ويسأل أن يعطى     ،،،،فال يذكر اهللا و«نما يذكر أباهفال يذكر اهللا و«نما يذكر أباهفال يذكر اهللا و«نما يذكر أباهفال يذكر اهللا و«نما يذكر أباه    ،،،،كث1 ا�ال فأعطÜ مثل ذلككث1 ا�ال فأعطÜ مثل ذلككث1 ا�ال فأعطÜ مثل ذلككث1 ا�ال فأعطÜ مثل ذلك -واسع Ìيث أنه كريميطعم فيه الطعام كب1 و
  .وهذا من أفعال اùاهلية السديالسديالسديالسديفßلت هذه اآلية الكريمة، وهذا قول     ،،،،s دنياهs دنياهs دنياهs دنياه

 "البسيط" لإلمام الواحدي صاحب "أسباب الßول"كتب سبب الßول ومن أوائل من ألف هذا الكتب ا�طبوعة ومن 
حققه السيد أÑد صقر ويقع s �ت، بعد  ،وهو مطبوع و�قق "أسباب الßول"s ا�فس1، وT كتاب  "الوج "و "الوسيط"و

شك أنه كتاب مسند ومؤلفه من  وبال للحافظ ابن حجر وهو ليس بكامل، "العجاب s بيان األسباب"ذلك جاء \ا كتاب 
للحافظ السيوþ وهو صاحب ا�ؤلفات الكث1ة وT أكb من  "ا\قول s أسباب الßول >اب"بعد ذلك كتاب  أئمة ا¶ديث،

³..  z1ةغ�تات ورسائل ص .-مؤلف، ما ب. 



            ))))))))  أولأولأولأولأولأولأولأولمستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى ( ( ( ( ( ( ( (                                                                                                                                         ))))))))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((((((((                                                                                                                                                              مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1                            
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سبب الßول، معرفة سبب الßول، معرفة سبب الßول، معرفة سبب الßول، معرفة : ينبü لطالب العلم أن ال يفرط فيها، و~ما قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رÑه اهللا ةوهذه مراجع مهم
 ....ببببالسبب معV z معرفة ا�سبالسبب معV z معرفة ا�سبالسبب معV z معرفة ا�سبالسبب معV z معرفة ا�سب

نَاِسَكُكمْ {{{{قال تعا�  نَاِسَكُكمْ فَإَِذا قََضيْتُم م� نَاِسَكُكمْ فَإَِذا قََضيْتُم م� نَاِسَكُكمْ فَإَِذا قََضيْتُم م� يعÜ ا�راد العبادات ا�تعبدات ال©  }}}}مناسككممناسككممناسككممناسككم{{{{قوT  ،فرغتم وانتهيتمفرغتم وانتهيتمفرغتم وانتهيتمفرغتم وانتهيتميعÜ  }}}}قََضيْتُمقََضيْتُمقََضيْتُمقََضيْتُم{{{{ }}}}فَإَِذا قََضيْتُم م�
  ::::s ا�راد بها قوالنs ا�راد بها قوالنs ا�راد بها قوالنs ا�راد بها قوالنو ،فعلتموها

  .ا¶سن بن أا¶سن بن أا¶سن بن أا¶سن بن أ				 ا¶سن أ ا¶سن أ ا¶سن أ ا¶سن أ				 سعيد ا>½ي سعيد ا>½ي سعيد ا>½ي سعيد ا>½يقول  وهو أنها ïيع أفعال ا¶ج،أنها ïيع أفعال ا¶ج،أنها ïيع أفعال ا¶ج،أنها ïيع أفعال ا¶ج، ::::القول األولالقول األولالقول األولالقول األول •
• Æالقول ا�اÆالقول ا�اÆالقول ا�اÆماء :القول ا�اåماءأنها إراقة اåماءأنها إراقة اåماءأنها إراقة اåأنها إراقة ا،،،،    TقاTقاTقاTاإلمام  قاÈاهد بن ج�Èاهد بن ج�Èاهد بن ج�Èتلميذ بن عباس وأخص تالميذه�اهد بن ج ،. 

 .أن ا�راد هو ïيع أفعال ا¶ج و«راقة اåماء ضمن أفعال ا¶ج والراجح هو القول األولوالراجح هو القول األولوالراجح هو القول األولوالراجح هو القول األول
َشد� ِذْكًرا{{{{قوT تبارك وتعا� 

َ
ْو أ

َ
ْ اهللا� َكِذْكِرُ~ْم آبَاءُكْم أ َشد� ِذْكًرافَاْذُكُروا

َ
ْو أ

َ
ْ اهللا� َكِذْكِرُ~ْم آبَاءُكْم أ َشد� ِذْكًرافَاْذُكُروا

َ
ْو أ

َ
ْ اهللا� َكِذْكِرُ~ْم آبَاءُكْم أ َشد� ِذْكًرافَاْذُكُروا

َ
ْو أ

َ
ْ اهللا� َكِذْكِرُ~ْم آبَاءُكْم أ ا¶قيقة ا¶قيقة ا¶قيقة ا¶قيقة     هاهاهاهاا�راد فيا�راد فيا�راد فيا�راد في ،    }}}}َكِذْكِرُ~ْم آبَاءُكمْ َكِذْكِرُ~ْم آبَاءُكمْ َكِذْكِرُ~ْم آبَاءُكمْ َكِذْكِرُ~ْم آبَاءُكمْ {{{{: : : : هنا s قوT  }}}}فَاْذُكُروا

    :مستنبطة من أسباب الßولوأقوال ?ئدة  أربعةأربعةأربعةأربعة
  .يعÜ تفاخرهم وتعاØهم واعتمادهم V آبائهم ،إقرارهم بهم: : : : القول األولالقول األولالقول األولالقول األول•
•Æالقول ا�اÆالقول ا�اÆالقول ا�اÆلف بأبيه، وقال عليه الصالة وال حلفهم بهم،حلفهم بهم،حلفهم بهم،حلفهم بهم،    ههههأنأنأنأن: : : : القول ا�اÚ ص´ اهللا عليه وسلم سمع من ð\لفوا "سالم واÔ ال

من حلف بغ1 اهللا فقد كفر : "، وقال عليه الصالة والسالم"باآلباء وال باألنداد من ¨ن حالفا فليحلف باهللا أو Øصمت
بعض ا\اس يتساهل s ا¶لف بغ1 اهللا فيقول وا\ð أو وحياÛ أو  ،وبهذا ال Ýوز ا¶لف بغ1 اهللا سبحانه وتعا�وبهذا ال Ýوز ا¶لف بغ1 اهللا سبحانه وتعا�وبهذا ال Ýوز ا¶لف بغ1 اهللا سبحانه وتعا�وبهذا ال Ýوز ا¶لف بغ1 اهللا سبحانه وتعا�" أو أºك

Îºعليه الصالة والسالم يقولوحياتك أو و ð\وز، واÝ ك مع اهللا والº من حلف بغ1 اهللا فقد من حلف بغ1 اهللا فقد من حلف بغ1 اهللا فقد من حلف بغ1 اهللا فقد (:  أو والكعبة، *ه
    ).).).).كفر أو أºككفر أو أºككفر أو أºككفر أو أºك

هذا ال يعÜ أنه Ýوز لك بل هذا حرام وال  ،أو اعتدت أن أحلف با\ð ،أو عشت s بيئة ،وبعض ا\اس يقول أنا معتاد
 .Ýوز

    ::::ذكروا أن ا¶لف بغ1 اهللا V نوعzذكروا أن ا¶لف بغ1 اهللا V نوعzذكروا أن ا¶لف بغ1 اهللا V نوعzذكروا أن ا¶لف بغ1 اهللا V نوعz    ،،،،وحيد وغ1هموحيد وغ1هموحيد وغ1هموحيد وغ1هموالعلماء رÑهم اهللا ºاح كتاب ا�والعلماء رÑهم اهللا ºاح كتاب ا�والعلماء رÑهم اهللا ºاح كتاب ا�والعلماء رÑهم اهللا ºاح كتاب ا�
 ،إذا ¨ن ا¶الف ال يعتقد s ا�حلوف و«نما Ýري V لسانه فهذا ºك أصغر ،قد يكون ýº أكÈقد يكون ýº أكÈقد يكون ýº أكÈقد يكون ýº أكÈو ،قد يكون ýº أصغرقد يكون ýº أصغرقد يكون ýº أصغرقد يكون ýº أصغر

 .«ذا ¨ن يعتقد أن ا�حلوف به مثل مßلة اهللا أو أعظم من اهللا فهذا ºك أكÈو
مثل إذا قيل T احلف باهللا أنك ما  ،ال�اق إذا قبض عليه وقال أنا ما #قت أن بعض اللصوص وويذكرون s هذا ا�قام 

ل T احلف بالسيد أو ا¶سz أو ا>دوي أو ا\ð توقف يلكن إذا ق ،اهللا وهو ¨ذب وهو سارق قام Úلف واهللا و ،#قت
ا�هم أن ، مه هللا سبحانه وتعا� وهذا هو ال(ك األكÈإذن هو قد عظم هؤالء أكb من تعظي ،ألنه يعرف أنه #ق ،ولم Úلف

 .ف� أنه ا¶لف باآلباءهنا  اuكر
æد الواحد دائما فعل أ	  ،فإنهم ¨نوا يذكرونهم وينسون إحسان اهللا إØهمفإنهم ¨نوا يذكرونهم وينسون إحسان اهللا إØهمفإنهم ¨نوا يذكرونهم وينسون إحسان اهللا إØهمفإنهم ¨نوا يذكرونهم وينسون إحسان اهللا إØهم    ،،،،أنه ذكر إحسان آبائهم إØهمأنه ذكر إحسان آبائهم إØهمأنه ذكر إحسان آبائهم إØهمأنه ذكر إحسان آبائهم إØهم: : : : القول ا�الثالقول ا�الثالقول ا�الثالقول ا�الث    •

واْ نِْعَمَة {{{{: والفضل من اهللا وا�نة هللا تعا� قال تعا� ،هأما فضل اهللا عز وجل و«حسانه إØه æده ال يهتم ب ،وترك أ	 واْ نِْعَمَة َو«ِن َيُعد¥ واْ نِْعَمَة َو«ِن َيُعد¥ واْ نِْعَمَة َو«ِن َيُعد¥ َو«ِن َيُعد¥
 .}}}}اهللا� َال Ôُُْصوَهااهللا� َال Ôُُْصوَهااهللا� َال Ôُُْصوَهااهللا� َال Ôُُْصوَها

وقد روى  ،ذكر اهللا ذكرا كث1ا كذكر األطفال آلبائهم s أول نطقهمذكر اهللا ذكرا كث1ا كذكر األطفال آلبائهم s أول نطقهمذكر اهللا ذكرا كث1ا كذكر األطفال آلبائهم s أول نطقهمذكر اهللا ذكرا كث1ا كذكر األطفال آلبائهم s أول نطقهمااااواآلية معناها  ،بعيد عن مسألة اùاهلية: : : : القول الرابعالقول الرابعالقول الرابعالقول الرابع    •
  .وهذا قول ïيلعن عطاء والضحاك عن عطاء والضحاك عن عطاء والضحاك عن عطاء والضحاك هذا ا�ع¹ 

¥ الُْقلُوُب     { ،فاuكر غذاء القلوب وغذاء األرواح ¥ الُْقلُوُب ِ ¥ الُْقلُوُب ِ َال بِِذْكِر اهللا�ِ َيْطَم6ِ666¥ الُْقلُوُب ِ
َ
َال بِِذْكِر اهللا�ِ َيْطَمأ
َ
َال بِِذْكِر اهللا�ِ َيْطَمأ
َ
َال بِِذْكِر اهللا�ِ َيْطَمأ
َ
يا : و�ا جاء رجل إ� ا\ð ص´ اهللا عليه وسلم قال ،} أ

ال يزال لسانك رطبا من ذكر ال يزال لسانك رطبا من ذكر ال يزال لسانك رطبا من ذكر ال يزال لسانك رطبا من ذكر (: قد كbت ع÷، فدلV Ü عمل، فقال عليه الصالة والسالم اإلسالمرسول اهللا، إن ºائع 



            ))))))))  أولأولأولأولأولأولأولأولمستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى ( ( ( ( ( ( ( (                                                                                                                                         ))))))))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((((((((                                                                                                                                                              مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1                            

- --- - 

 

 .)اهللا عز وجلاهللا عز وجلاهللا عز وجلاهللا عز وجل
قول ال + إال اهللا وحده ال والقرآن قراءة ا�لبية وا�كب1 و فا�سلم مطالب أن يكb من ذكر اهللا و�اصة s شع1ة ا¶ج،

T يكº، ء قدير� X V ا¶مد وهو Tا�لك و T. 
ة واحدة ص´ اهللا به ة واحدة ص´ اهللا به ة واحدة ص´ اهللا به ة واحدة ص´ اهللا به من ص´ V صالمن ص´ V صالمن ص´ V صالمن ص´ V صال: (اإلكثار من الصالة والسالم V ا\ð ص´ اهللا عليه وسلم كما s صحيح مسلم 

قالوا يا رسول اهللا كيف نص÷ " وÎ س� أ	 داود  أكbوا من الصالة والسالم ع÷ Øلة اùمعة ويوم اùمعة )عليه ع(اعليه ع(اعليه ع(اعليه ع(ا
اñ صل وسلم V نبينا وحبيبنا )ن اهللا حرم V األرن اهللا حرم V األرن اهللا حرم V األرن اهللا حرم V األرضضضض أجساد األنبياء أجساد األنبياء أجساد األنبياء أجساد األنبياءإإإإ: (عليك وقد أرمت أي بليت فقال عليه السالم 

ñوأصحابه وسلموقدوتنا، ا Tا Vنبينا �مد و V صل وسلم . 
َشد� ِذْكًرا{{{{أقول مرة أخرى

َ
ْو أ

َ
َشد� ِذْكًرافَاْذُكُرواْ اهللا� َكِذْكِرُ~ْم آبَاءُكْم أ

َ
ْو أ

َ
َشد� ِذْكًرافَاْذُكُرواْ اهللا� َكِذْكِرُ~ْم آبَاءُكْم أ

َ
ْو أ

َ
َشد� ِذْكًرافَاْذُكُرواْ اهللا� َكِذْكِرُ~ْم آبَاءُكْم أ

َ
ْو أ

َ
تفاخر~م تفاخر~م تفاخر~م تفاخر~م أي : وا�راد فيها، V أربعة أقوال }}}}َكِذْكِرُ~مْ َكِذْكِرُ~مْ َكِذْكِرُ~مْ َكِذْكِرُ~مْ {{{{ }}}}فَاْذُكُرواْ اهللا� َكِذْكِرُ~ْم آبَاءُكْم أ

الفضل s األو� واآلخرة عليهم  ي Tي Tي Tي Tأو ذكر إحسان آبائهم إØهم ونسيان اهللا جل وعال اuأو ذكر إحسان آبائهم إØهم ونسيان اهللا جل وعال اuأو ذكر إحسان آبائهم إØهم ونسيان اهللا جل وعال اuأو ذكر إحسان آبائهم إØهم ونسيان اهللا جل وعال اu    ،،،،أو ا¶لف بهمأو ا¶لف بهمأو ا¶لف بهمأو ا¶لف بهم    ،،،،بآبائكمبآبائكمبآبائكمبآبائكم
    ....ذكر الطفل الصغ1 ألبويه منذ أن nرجذكر الطفل الصغ1 ألبويه منذ أن nرجذكر الطفل الصغ1 ألبويه منذ أن nرجذكر الطفل الصغ1 ألبويه منذ أن nرجككككاذكروا اهللا أو ا�قصود  ،وعلينا

َشد� ِذْكًرا{{{{ *مة
َ
ْو أ

َ
َشد� ِذْكًراأ

َ
ْو أ

َ
َشد� ِذْكًراأ

َ
ْو أ

َ
َشد� ِذْكًراأ

َ
ْو أ

َ
    :s معناها قوالنs معناها قوالنs معناها قوالنs معناها قوالن ؟فهل معناها هنا للتخي1 ،،،،للتخي1للتخي1للتخي1للتخي1 أوأوأوأو*مة  }}}}أ

 ....))))بل أشد ذكرابل أشد ذكرابل أشد ذكرابل أشد ذكرا((((: ذكرا وا�قديركذكر~م آباءكم أو أشد  ،وهذا ا¶قيقة واألقرب بلبلبلبلمعناها : : : : القول األولالقول األولالقول األولالقول األول •
• Æالقول ا�اÆالقول ا�اÆالقول ا�اÆولكن القول األول هو األقرب واهللا أعلم ^ األقرب ولكن القول األول هو األقرب واهللا أعلم ^ األقرب ولكن القول األول هو األقرب واهللا أعلم ^ األقرب ولكن القول األول هو األقرب واهللا أعلم ^ األقرب  ،أشد ذكراووووأي ذكر~م آباءكم  الواوالواوالواوالواوبمع¹  أوأوأوأوبان : : : : القول ا�ا

    ....بل أشد ذكرابل أشد ذكرابل أشد ذكرابل أشد ذكرا) ) ) ) بلبلبلبل((((فõ بمع¹ فõ بمع¹ فõ بمع¹ فõ بمع¹ 
ْغيَا{{{{ ¥åا sِ ْغيَافَِمَن ا\�اِس َمن َفُقوُل َرب�نَا آتِنَا ¥åا sِ ْغيَافَِمَن ا\�اِس َمن َفُقوُل َرب�نَا آتِنَا ¥åا sِ ْغيَافَِمَن ا\�اِس َمن َفُقوُل َرب�نَا آتِنَا ¥åا sِ من ¨ن يدعو اهللا    }}}}فَِمَن ا\�اِس َمن َفُقوُل َرب�نَا آتِنَا V نيا فقط وهذا يصدقåجفنة كب1ة " يريد حظ ا ñا Üأعط

هذا سأل اهللا ما s اåنيا فقط  ،،،،من نصيبمن نصيبمن نصيبمن نصيب: أي} ِمْن َخَالقٍ ِمْن َخَالقٍ ِمْن َخَالقٍ ِمْن َخَالقٍ     { }}}}َوَما sِ ُTَ اآلِخَرةِ ِمْن َخالَقٍ َوَما sِ ُTَ اآلِخَرةِ ِمْن َخالَقٍ َوَما sِ ُTَ اآلِخَرةِ ِمْن َخالَقٍ َوَما sِ ُTَ اآلِخَرةِ ِمْن َخالَقٍ {{{{هذا " وماال ح� أكون كريما
ألون اهللا ما s اåنيا قال اهللا هؤالء اuين يس ترك ما s اآلخرة وهذا خطأ نعم اإلنسان يسأل اهللا من خ1ي اåنيا واآلخرة،

إذا لم يكن T حظ عند  !؟إذا ضاع نصيب العبد s اآلخرة ماذا يبT èف، }}}}َوَما sِ ُTَ اآلِخَرةِ ِمْن َخَالقٍ َوَما sِ ُTَ اآلِخَرةِ ِمْن َخَالقٍ َوَما sِ ُTَ اآلِخَرةِ ِمْن َخَالقٍ َوَما sِ ُTَ اآلِخَرةِ ِمْن َخَالقٍ {{{{: تبارك وتعا� عنهم
    .اهللا واهللا إنه ألشè ا\اس وهو ا�حروم حقا

ا�حروم من حرم خ1 اهللا  ،ا�حروم من حرم اåينار واåرهمليس  ليس ا�حروم من حرم الزوجة والوå،(: : : : قال أهل العلمقال أهل العلمقال أهل العلمقال أهل العلم
    .، أي من نصيب}}}}َوَما sِ ُTَ اآلِخَرةِ ِمْن َخَالقٍ َوَما sِ ُTَ اآلِخَرةِ ِمْن َخَالقٍ َوَما sِ ُTَ اآلِخَرةِ ِمْن َخَالقٍ َوَما sِ ُTَ اآلِخَرةِ ِمْن َخَالقٍ {{{{، )جال وعال
َشد� ِذْكًرا { s قوT :هنا تنبيههنا تنبيههنا تنبيههنا تنبيه

َ
ْو أ

َ
َشد� ِذْكًراَكِذْكِرُ~ْم آبَاءُكْم أ

َ
ْو أ

َ
َشد� ِذْكًراَكِذْكِرُ~ْم آبَاءُكْم أ

َ
ْو أ

َ
َشد� ِذْكًراَكِذْكِرُ~ْم آبَاءُكْم أ

َ
ْو أ

َ
V  اإلطالعطالب العلم ينبT ü  ،هنا "وأ"عندما تكلمنا عن  } }}}}َكِذْكِرُ~ْم آبَاءُكْم أ

هذه *ها úا معاÆ وúا  "إن وأن وبل وأم" مثل أو معاÆ ا¶روف ،ومن ضمن العلوم علم حروف ا�عاÆ ،نعلوم القرآ
مثل تفسÝ،  1ب أن يهتم بها طالب العلم، &دها مبثوثة s كتب ا�فس1 ال© نست" منها مادتنا العلمية ،مدلوالت

ولكن هناك  س1 ابن اùوزي، و^ ا�راجع s هذه ا¶لقات،وتف ،وتفس1 القرطð ،الطÈي، وا�فس1 ا¶افظ ابن حجر
    .طالب العلم أن ال يستغÜ عنها Vكتب ألفت s معاÆ ا¶روف، و

معاÆ معاÆ معاÆ معاÆ " :، كتاب)هذا شخص وذاك شخص آخر ،غ1 الزجاج(للزجا�  "حروف ا�عاÆحروف ا�عاÆحروف ا�عاÆحروف ا�عاÆ" :كتاب: وأذكرها من باب الفائدةوأذكرها من باب الفائدةوأذكرها من باب الفائدةوأذكرها من باب الفائدة
أÑد .وقد حققه د    مالقامالقامالقامالقامن من من من     للمال" وهو إمام من األندلس """"بيان حروف ا�عاÆبيان حروف ا�عاÆبيان حروف ا�عاÆبيان حروف ا�عاÆرصف ا�باs Æ رصف ا�باs Æ رصف ا�باs Æ رصف ا�باs Æ " :للرماÆ، كتاب "ا¶روفا¶روفا¶روفا¶روف

البن  """"مغ¹ اللبيب عن كتب األ?ريبمغ¹ اللبيب عن كتب األ?ريبمغ¹ اللبيب عن كتب األ?ريبمغ¹ اللبيب عن كتب األ?ريب" :، كتاب"اåر ا�صون s علوم الكتاب ا�كنوناåر ا�صون s علوم الكتاب ا�كنوناåر ا�صون s علوم الكتاب ا�كنوناåر ا�صون s علوم الكتاب ا�كنون"اuي حقق كتاب  ،�مد اmراط
، وهذه Êسة كتب مهمة ديلإلرب """"جواهر األدب s معرفة íم العربجواهر األدب s معرفة íم العربجواهر األدب s معرفة íم العربجواهر األدب s معرفة íم العرب" :هشام ا\حوي ا�½ي وهو من أئمة ا\حو، كتاب

ؤلفه الشيخ �مد عبد ؤلفه الشيخ �مد عبد ؤلفه الشيخ �مد عبد ؤلفه الشيخ �مد عبد ���� وهو مفخرة هذا الزمنوهو مفخرة هذا الزمنوهو مفخرة هذا الزمنوهو مفخرة هذا الزمن """"دراسات األسلوب s القرآن الكريمدراسات األسلوب s القرآن الكريمدراسات األسلوب s القرآن الكريمدراسات األسلوب s القرآن الكريم"""" :جدا، ومن الكتب ا¶ديثة كتاب
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واستحق s سنة من السنوات جائزة ا�لك  ،سنة ./وقد مكث s تألفيه ، ¨ن أستاذ s جامعة اإلمام وهو    ،،،،اmالق عظيمةاmالق عظيمةاmالق عظيمةاmالق عظيمة
    .، فع´ طالب العلم الرجوع إØهاليهع فيصل العا�ية

 ))))����QQQQ((((ا¶لقة ا¶لقة ا¶لقة ا¶لقة 
 zتفس1 اآليت zتفس1 اآليت zتفس1 اآليت zتفس1 اآليت))))Q.-Q.-Q.-Q.- ، ، ، ،Q.QQ.QQ.QQ.Q((((    قال تعا�قال تعا�قال تعا�قال تعا�::::    

َشد� ِذْكراً فَِمَن ا\�اِس َمن َفُقوُل {{{{
َ
ْو أ

َ
ْ اهللا� َكِذْكِرُ~ْم آبَاءُكْم أ نَاِسَكُكْم فَاذُْكُروا َشد� ِذْكراً فَِمَن ا\�اِس َمن َفُقوُل فَإَِذا قََضيْتُم م�

َ
ْو أ

َ
ْ اهللا� َكِذْكِرُ~ْم آبَاءُكْم أ نَاِسَكُكْم فَاذُْكُروا َشد� ِذْكراً فَِمَن ا\�اِس َمن َفُقوُل فَإَِذا قََضيْتُم م�

َ
ْو أ

َ
ْ اهللا� َكِذْكِرُ~ْم آبَاءُكْم أ نَاِسَكُكْم فَاذُْكُروا َشد� ِذْكراً فَِمَن ا\�اِس َمن َفُقوُل فَإَِذا قََضيْتُم م�

َ
ْو أ

َ
ْ اهللا� َكِذْكِرُ~ْم آبَاءُكْم أ نَاِسَكُكْم فَاذُْكُروا ْغيَا َوَما sِ ُTَ فَإَِذا قََضيْتُم م� ¥åا sِ َرب�نَا آتِنَا sِ ُTَ ْغيَا َوَما ¥åا sِ َرب�نَا آتِنَا sِ ُTَ ْغيَا َوَما ¥åا sِ َرب�نَا آتِنَا sِ ُTَ ْغيَا َوَما ¥åا sِ َرب�نَا آتِنَا

ْغيَا َحَسنًَة َوÎِ اآلِخَرةِ َحَسنًَة َوقِنَا َعَذاَب ا\�ارِ     ))))..Q..Q..Q..Q((((آلِخَرةِ ِمْن َخَالقٍ آلِخَرةِ ِمْن َخَالقٍ آلِخَرةِ ِمْن َخَالقٍ آلِخَرةِ ِمْن َخَالقٍ اااا ¥åا sِ ن َفُقوُل َرب�نَا آتِنَا ْغيَا َحَسنًَة َوÎِ اآلِخَرةِ َحَسنًَة َوقِنَا َعَذاَب ا\�ارِ ِوِمنُْهم م� ¥åا sِ ن َفُقوُل َرب�نَا آتِنَا ْغيَا َحَسنًَة َوÎِ اآلِخَرةِ َحَسنًَة َوقِنَا َعَذاَب ا\�ارِ ِوِمنُْهم م� ¥åا sِ ن َفُقوُل َرب�نَا آتِنَا ْغيَا َحَسنًَة َوÎِ اآلِخَرةِ َحَسنًَة َوقِنَا َعَذاَب ا\�ارِ ِوِمنُْهم م� ¥åا sِ ن َفُقوُل َرب�نَا آتِنَا ولَـئَِك لَُهْم نَِصيٌب     ))))-.Q.-Q.-Q.-Q((((ِوِمنُْهم م�
ُ
ولَـئَِك لَُهْم نَِصيٌب أ
ُ
ولَـئَِك لَُهْم نَِصيٌب أ
ُ
ولَـئَِك لَُهْم نَِصيٌب أ
ُ
أ

َِساِب 
ْ
يُع ا¶ ِ

َِساِب َ
ْ
يُع ا¶ ِ

َِساِب َ
ْ
يُع ا¶ ِ

َِساِب َ
ْ
يُع ا¶ ا َكَسبُواْ َواهللا¥ ###َ#ِ م� ا َكَسبُواْ َواهللا¥ م� م� ا َكَسبُواْ َواهللا¥ م� م� ا َكَسبُواْ َواهللا¥ م� م�   }}}}م�

 ،من ا\اس من يطلب s اåنيا حسنة واآلخرة حسنة وهم أهل اإليمانو ،ا\اسs بيان الصنف اآلخر من  اتz اآليتzه
 .ربنا آتنا s اåنيا حسنة وÎ اآلخرة حسنة وقنا عذاب ا\ار

َرب�نَا َرب�نَا َرب�نَا َرب�نَا {{{{ومنه هذا اå?ء  ما جاء s القرآن الكريمما جاء s القرآن الكريمما جاء s القرآن الكريمما جاء s القرآن الكريمفقالوا أفضل اå?ء  أن اå?ء V مراتبأن اå?ء V مراتبأن اå?ء V مراتبأن اå?ء V مراتبوهنا نش1 إ� أن العلماء ذكروا 
 sِ آتِنَا sِ آتِنَا sِ آتِنَا sِ اآلِخَرةِ َحَسنًَة َوقِنَا َعَذاَب ا\�ارِ آتِنَا Îِْغيَا َحَسنًَة َو ¥åاآلِخَرةِ َحَسنًَة َوقِنَا َعَذاَب ا\�ارِ  ا Îِْغيَا َحَسنًَة َو ¥åاآلِخَرةِ َحَسنًَة َوقِنَا َعَذاَب ا\�ارِ  ا Îِْغيَا َحَسنًَة َو ¥åاآلِخَرةِ َحَسنًَة َوقِنَا َعَذاَب ا\�ارِ  ا Îِْغيَا َحَسنًَة َو ¥åا {{{{ بداية سورة آل عمران s أيضا }    َرب�نَا َال تُِزْغ قُلُوبَنَا َنْعَد إِْذ َهَديْتَنَاَرب�نَا َال تُِزْغ قُلُوبَنَا َنْعَد إِْذ َهَديْتَنَاَرب�نَا َال تُِزْغ قُلُوبَنَا َنْعَد إِْذ َهَديْتَنَاَرب�نَا َال تُِزْغ قُلُوبَنَا َنْعَد إِْذ َهَديْتَنَا{ 

    ....جاء s القرآن إ� غ1 ذلك من هذه األدعية، وأفضل اå?ء ما
 عليه وسلم أعرف اmلق بربه و أشدهم T خشية وأ#عهم T دمعة بأ	 هو وأö فإنه ص´ اهللا و بعد ذلك ما جاء s السنةو بعد ذلك ما جاء s السنةو بعد ذلك ما جاء s السنةو بعد ذلك ما جاء s السنة

وهو اuي أو. جوامع ال�م، فا�رتبة ا�انية ما ثبت عن الرسول ص´ اهللا عليه وسلم s  ،عليه أفضل الصالة وأز\ التسليم
    .السنة

صحابة أعمق هذه األمة علما وأدقها فهما وأشدها خاصة أن ال بعد ذلك ما روي عن الصحابة والسلف من جوامع األدعيةبعد ذلك ما روي عن الصحابة والسلف من جوامع األدعيةبعد ذلك ما روي عن الصحابة والسلف من جوامع األدعيةبعد ذلك ما روي عن الصحابة والسلف من جوامع األدعية
 .ثم بعد ذلك ما يفتح اهللا به V العبدثم بعد ذلك ما يفتح اهللا به V العبدثم بعد ذلك ما يفتح اهللا به V العبدثم بعد ذلك ما يفتح اهللا به V العبد، معرفة باهللا بعد أنبيائه ورسله

ْغيَا َحَسنًَة َوÎِ اآلِخَرةِ َحَسنًَة َوقِنَا َعَذاَب ا\�ارِ {{{{¨ن الرسول ص´ اهللا عليه وسلم يقول هذا اå?ء  ¥åا sِ اآلِخَرةِ َحَسنًَة َوقِنَا َعَذاَب ا\�ارِ َرب�نَا آتِنَا Îِْغيَا َحَسنًَة َو ¥åا sِ اآلِخَرةِ َحَسنًَة َوقِنَا َعَذاَب ا\�ارِ َرب�نَا آتِنَا Îِْغيَا َحَسنًَة َو ¥åا sِ اآلِخَرةِ َحَسنًَة َوقِنَا َعَذاَب ا\�ارِ َرب�نَا آتِنَا Îِْغيَا َحَسنًَة َو ¥åا sِ ال}}}}َرب�نَا آتِنَا s طواف
أما بقية الطواف فلم يرد فيه �ء، بعض ا\اس يأخذ  بz الر~ن اØماÆ وا¶جر األسود هذا هو السنة أن يقال هذا اå?ء،

àن ال نتعبد اهللا إال  ،طبعا هذا íم غ1 صحيح ،ود?ء الشوط ا�اÆ كذا و~ذا ،كتب ويقرأ د?ء الشوط األول كذا و~ذا
 ،أما s غ1ها ما ورد �ء من ذلك ،الر~ن اØماÆ وا¶جر األسود هذا اå?ء فقطورد s ف ،ةالسنÎ بما جاء s القرآن و

واإلنسان s الطواف يقرأ القرآن ويذكر اهللا ويدعو بما يفتح اهللا به عليه دون ا�قيد بمثل هذه ا�قيدات ال© ما أنزل اهللا 
 .بها من سلطان وليس عليها دØل

وýنوا Úرصون عليها وال يفرطون فيها،  ،هللا عنهم وسلف هذه األمة ¨نوا يلìمون بهذه األدعيةالصحابة رë ا ،أمر آخر
ْغيَا َحَسنًَة َوÎِ {{{{وأذكر s هذا ا�قام أنه جاء s ترïة أنس رë اهللا عنه أنه ¨ن إذا انتG من ا�جلس د? ربه  ¥åا sِ َرب�نَا آتِنَا Îِْغيَا َحَسنًَة َو ¥åا sِ َرب�نَا آتِنَا Îِْغيَا َحَسنًَة َو ¥åا sِ َرب�نَا آتِنَا Îِْغيَا َحَسنًَة َو ¥åا sِ َرب�نَا آتِنَا

: ، فكأن بعضهم قال ادُع اهللا \ا يعÜ أعطنا أدعية أخرى، فغضب رë اهللا عنه وقال}}}}اَب ا\�اراَب ا\�اراَب ا\�اراَب ا\�اراآلِخَرةِ َحَسنًَة َوقِنَا َعذَ اآلِخَرةِ َحَسنًَة َوقِنَا َعذَ اآلِخَرةِ َحَسنًَة َوقِنَا َعذَ اآلِخَرةِ َحَسنًَة َوقِنَا َعذَ 
فليس  ،أو. s اآلخرة حسنة ووZ عذاب ا\ار حصل X خ1و حسنةمن أو. s اåنيا  ،أتريدون أن أشقق لكم اå?ء

 .داء s اå?ء تشقيقههناك دا
 إ� أن أشقق لكم اå?ء، والعلماء ذكروا أن من االعت
اñ إÆ أسألك اùنة وأسألك حورها : وأذكر أنه جاء s ترïة سعد بن أ	 وقاص رë اهللا عنه أنه سمع ابن T يدعو ويقول

والشك أنه ال  ،فغضب وقال يا بÜ عليك *وامع اå?ء إذا سألت اهللا اùنة فسوف يكرمك اهللا ،وأسألك الق½ األبيض
نسأT من فضله وا\ظر إ� وجهه، ا�هم أن ا¶اج Ýب عليه أن يدعو اهللا بهذا اå?ء العظيم  ،ا\ظر إ� اهللانعيم أكb من 
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األحساب واألنساب هذه ال© ال تسمن وال تغÜ من جوع كما  بدال من ا�فاخر باآلباء و ،V وجه اmصوص s نهاية حجه
وا¶ديث s صحيح مسلم، النسب ال يدخل اùنة وال ين9  )ي�ع به نسبهي�ع به نسبهي�ع به نسبهي�ع به نسبهمن بطأ به عمله لم من بطأ به عمله لم من بطأ به عمله لم من بطأ به عمله لم ( :قال عليه الصالة والسالم

�ء إذا بطأ العمل وما تقدمه وما &اك وما و ،من ا\ار s وصدق الشاعر ،ما هذا ال ينفعك: 
 وبالل عبدا جاوز الشهَب  ،لم تغِن أ	 úب قرابته

وبالل عبد ¨ن يباع  ولكنه s ا\ار ولم تق T قرابته، ،أبو úب عم ا\ð ¨ن أبيض أÑر م÷ء اùسم �تلئ صحة و?فية
اùنة وهو بفهو اآلن مشهود T  ،وسمع ا\ð خشخشة وبعض الرواية دف نعليه s اùنة ،ويشfى، اشfاه أبو بكر وأعتقه

، ا�هم "صليت به ر~عتzيا رسول اهللا ما كنت أتوضأ وضوًءا إال ": فقال ،أحد مؤذÆ الرسول سأT الرسول ص´ اهللا عليه وسلم
  .أن هذا اå?ء العظيم Úرص عليه ا¶اج وغ1 ا¶اج

ْغيَا َحَسنَةً {{{{ندخل اآلن s ا�فردات  ¥åا sِ ْغيَا َحَسنَةً َرب�نَا آتِنَا ¥åا sِ ْغيَا َحَسنَةً َرب�نَا آتِنَا ¥åا sِ ْغيَا َحَسنَةً َرب�نَا آتِنَا ¥åا sِ سبعة أقوال    """"ا¶سنةا¶سنةا¶سنةا¶سنة""""ــــاختلف با�راد باختلف با�راد باختلف با�راد باختلف با�راد ب }}}}َرب�نَا آتِنَا Vسبعة أقوال Vسبعة أقوال Vسبعة أقوال V:::: 
 .عن ا¶سن ا>½يعن ا¶سن ا>½يعن ا¶سن ا>½يعن ا¶سن ا>½يروي  العبادةالعبادةالعبادةالعبادةأنها  )Q        ....ع÷ رë اهللا عنهع÷ رë اهللا عنهع÷ رë اهللا عنهع÷ رë اهللا عنه قاT الصا¶ةالصا¶ةالصا¶ةالصا¶ةا�رأة  )-
 .وهما قرينان ال ينفÇن عن بعضهما ا>عض ،العلم والعبادةالعلم والعبادةالعلم والعبادةالعلم والعبادةأنها  )/
P(  ا�ال ا�ال ا�ال ا�ال أنه Tأبو وائل علقمة بن قيس والسدي وابن زيدأبو وائل علقمة بن قيس والسدي وابن زيدأبو وائل علقمة بن قيس والسدي وابن زيدأبو وائل علقمة بن قيس والسدي وابن زيدقا. 
أن أحدهم ُدَ
 إ� وØمة فيها من أصناف الطعام  وأذكروأذكروأذكروأذكر، ، ، ، أنه العافية أيضا فõ نعمة من اهللا تعا� والصحة نعمةأنه العافية أيضا فõ نعمة من اهللا تعا� والصحة نعمةأنه العافية أيضا فõ نعمة من اهللا تعا� والصحة نعمةأنه العافية أيضا فõ نعمة من اهللا تعا� والصحة نعمة    ))))§

فصاحب الوØمة يريد أن يفتخر ويريد أن يمدحه من ح¾ الوØمة ما أطيب هذا الطعام  ،لماءوýن هذا من الع ،وا�أكوالت
هذا العالم : يا فالن ما أطيب هذا الطعام، فقال: فا�فت إ� هذا العالم فقال ،يعÜ يريد أن يستحث ا\اس V ا�دح وا�ناء

قتادة قتادة قتادة قتادة فلله ا¶مد V نعمة العافية هذا القول قاT  ه،تستطع أن تأكل بته العافية، نعم لو لم تكن متعافيا لميا فالن طيّ : ا�وفق
 ....رÑه اهللارÑه اهللارÑه اهللارÑه اهللا
أن يغÜ اهللا عبده عن ا\اس فال يذل نفسه  وهذا فضل من اهللا عز وجلوهذا فضل من اهللا عز وجلوهذا فضل من اهللا عز وجلوهذا فضل من اهللا عز وجل    ،،،،أنه الرزق الواسع وهذا يدخل s ا�الأنه الرزق الواسع وهذا يدخل s ا�الأنه الرزق الواسع وهذا يدخل s ا�الأنه الرزق الواسع وهذا يدخل s ا�ال    ))))³

اñ اجعلÜ أغ¹ خلقك  ،من سواكاñ أغنÜ *ودك وفضلك ع ،هذا فضل من اهللا أن يستغÜ العبد ،وال يهz كرامته
فإن هذا يزيد العبد رفعة وعزا عند اهللا تبارك  ،وما أعظم اuل إ� اهللا ،ما أïل الفقر إ� اهللا ،بك وأفقر عبادك إØك

    ....مقاتلمقاتلمقاتلمقاتلولكن عند الب( تزداد مهانة وذلة، نسأل اهللا العافية هذا قول  ،وتعا�
    ....يبةيبةيبةيبةأنها ا\عمة عموم ا\عم قاT ابن قتأنها ا\عمة عموم ا\عم قاT ابن قتأنها ا\عمة عموم ا\عم قاT ابن قتأنها ا\عمة عموم ا\عم قاT ابن قت    ))))²

وهذا أغلب ما يروى عن الصحابة وا�ابعz من  ،،،،باختالف ا�نوعباختالف ا�نوعباختالف ا�نوعباختالف ا�نوعوهذا ما يسميه العلماء  V العموم األقوال *ها صحيحةV العموم األقوال *ها صحيحةV العموم األقوال *ها صحيحةV العموم األقوال *ها صحيحة
نذكر s هذا االختالفz فيكون الطالب عندهم إ�ام بهذا االختالف اختالف نذكر s هذا االختالفz فيكون الطالب عندهم إ�ام بهذا االختالف اختالف نذكر s هذا االختالفz فيكون الطالب عندهم إ�ام بهذا االختالف اختالف نذكر s هذا االختالفz فيكون الطالب عندهم إ�ام بهذا االختالف اختالف ولعلنا  ،ا�فس1 يعرف بأنه اختالف تنوع

أن يعÈ أحدهم عن أن يعÈ أحدهم عن أن يعÈ أحدهم عن أن يعÈ أحدهم عن     ،،،،بأن أكb االختالف بz الصحابة وا�ابعz أنه اختالف تنوعبأن أكb االختالف بz الصحابة وا�ابعz أنه اختالف تنوعبأن أكb االختالف بz الصحابة وا�ابعz أنه اختالف تنوعبأن أكb االختالف بz الصحابة وا�ابعz أنه اختالف تنوع    وقد ذكر العلماءوقد ذكر العلماءوقد ذكر العلماءوقد ذكر العلماء    ،،،،تنوع واختالف تضادتنوع واختالف تضادتنوع واختالف تضادتنوع واختالف تضاد
مثل ما  ةةةةإما أن يذكروا أمثلإما أن يذكروا أمثلإما أن يذكروا أمثلإما أن يذكروا أمثل ،يعÜ ال تضاد وال تنافر بينهمايعÜ ال تضاد وال تنافر بينهمايعÜ ال تضاد وال تنافر بينهمايعÜ ال تضاد وال تنافر بينهما    ،،،،ولكن ا�ؤدى واحدولكن ا�ؤدى واحدولكن ا�ؤدى واحدولكن ا�ؤدى واحد    ،،،،الالالال����مة بعبارة مة بعبارة مة بعبارة مة بعبارة AAAAتلف عن عبارة صاحبهتلف عن عبارة صاحبهتلف عن عبارة صاحبهتلف عن عبارة صاحبه
    .ا يس� اختالف تنوعفهذ و«ما ما توصل إØه هذا الشخصو«ما ما توصل إØه هذا الشخصو«ما ما توصل إØه هذا الشخصو«ما ما توصل إØه هذا الشخص ،هو عليه اآلن V ا¶سنة معظمها أمثلة

    :ثالثة أقوالثالثة أقوالثالثة أقوالثالثة أقوالفيه فيه فيه فيه وهذا  }}}}َوÎِ اآلِخَرةِ َحَسنَةً َوÎِ اآلِخَرةِ َحَسنَةً َوÎِ اآلِخَرةِ َحَسنَةً َوÎِ اآلِخَرةِ َحَسنَةً {{{{
----((((    zأنها ا¶ور العzأنها ا¶ور العzأنها ا¶ور العzأنها ا¶ور الع  Tاهللا عنهقا ëاهللا عنهع÷ ر ëاهللا عنهع÷ ر ëاهللا عنهع÷ ر ëع÷ ر....    
QQQQ((((    نةùنةاùنةاùنةاùا¶سن و    ا Tا¶سن وقا Tا¶سن وقا Tا¶سن وقا Tنة ا\ظر إ� وجه سبحانه وتعا�    قاùنة ا\ظر إ� وجه سبحانه وتعا�السدي ومقاتل، وأعظم نعيم اùنة ا\ظر إ� وجه سبحانه وتعا�السدي ومقاتل، وأعظم نعيم اùنة ا\ظر إ� وجه سبحانه وتعا�السدي ومقاتل، وأعظم نعيم اùالسدي ومقاتل، وأعظم نعيم ا....    
    ....وهذا الشك أنها حسنةوهذا الشك أنها حسنةوهذا الشك أنها حسنةوهذا الشك أنها حسنة    العفو وا�عافاة من اهللا V عبده،العفو وا�عافاة من اهللا V عبده،العفو وا�عافاة من اهللا V عبده،العفو وا�عافاة من اهللا V عبده،    ))))////



            ))))))))  أولأولأولأولأولأولأولأولمستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى ( ( ( ( ( ( ( (                                                                                                                                         ))))))))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((((((((                                                                                                                                                              مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1                            

- --P - 

 

أرأيت لو : فهذه نعمة كب1ة وا\ð ص´ اهللا عليه وسلم، �ا سأ�ه ?ئشة رë اهللا عنها األقوال ا�الثة *ها صحيحةاألقوال ا�الثة *ها صحيحةاألقوال ا�الثة *ها صحيحةاألقوال ا�الثة *ها صحيحة    وهذهوهذهوهذهوهذه
بل  ،فأرشدها الرسول ص´ اهللا عليه وسلم إ� د?ء عظيم ينبü أن ال نf~ه ؟علمت أي Øلة ^ Øلة القدر، ما أقول فيها

فالعبد يسأل اهللا حسنة اåنيا وحسنة  ،ثالثا ،)ñ إنك عفو Ôب العفو فاعُف عñÜ إنك عفو Ôب العفو فاعُف عñÜ إنك عفو Ôب العفو فاعُف عñÜ إنك عفو Ôب العفو فاعُف عÜوهو اوهو اوهو اوهو ا(: Ýب أن ال يغيب عن ألسنتنا
 .اآلخرة

ْدِخَل {أن ي" اهللا العبد عذاب ا\ار واهللا عز وجل يقول  وهذه ^ اåعوة ا�ا�ةوهذه ^ اåعوة ا�ا�ةوهذه ^ اåعوة ا�ا�ةوهذه ^ اåعوة ا�ا�ة }}}}َوقِنَا َعَذاَب ا\�ارَوقِنَا َعَذاَب ا\�ارَوقِنَا َعَذاَب ا\�ارَوقِنَا َعَذاَب ا\�ار{{{{
ُ
ْدِخَل َفَمْن زُْحِزَح َعِن ا\�اِر َوأ
ُ
ْدِخَل َفَمْن زُْحِزَح َعِن ا\�اِر َوأ
ُ
ْدِخَل َفَمْن زُْحِزَح َعِن ا\�اِر َوأ
ُ
َفَمْن زُْحِزَح َعِن ا\�اِر َوأ

َن�َة َفَقْد فَازَ 
ْ
ùَن�َة َفَقْد فَازَ ا
ْ
ùَن�َة َفَقْد فَازَ ا
ْ
ùَن�َة َفَقْد فَازَ ا
ْ
ùنة ،هذا هو الفوز اهللا ، فو}اùولكن أعظم هذا الفوز هو ا\ظر  ،الفوز أن يزحزح العبد عن ا\ار وأن يدخل ا

وقد روي عن عمر رë اهللا عنه أنه قال لو أÆ وطأت بإحدى قدö اùنة لم أطم6 ح� أطأ  ،إ� وجه اهللا تبارك وتعا�
    :فهذه ثالثة دعواتفهذه ثالثة دعواتفهذه ثالثة دعواتفهذه ثالثة دعواتنة فقد دخل ا\عيم وال�ور وا¶بور فمن وZ عذاب ا\ار فقد وZ ال( ومن دخل اù ،بقدö ا�انية

ا {{{{ ::::وقنا عذاب ا\ار قال تبارك وتعا� بعد ذلكوقنا عذاب ا\ار قال تبارك وتعا� بعد ذلكوقنا عذاب ا\ار قال تبارك وتعا� بعد ذلكوقنا عذاب ا\ار قال تبارك وتعا� بعد ذلك    ))))////وÎ اآلخرة حسنة وÎ اآلخرة حسنة وÎ اآلخرة حسنة وÎ اآلخرة حسنة     ))))QQQQ    ربنا آتنا s اåنيا حسنةربنا آتنا s اåنيا حسنةربنا آتنا s اåنيا حسنةربنا آتنا s اåنيا حسنة ))))----     م� ولَـئَِك لَُهْم نَِصيٌب م�
ُ
ا أ م� ولَـئَِك لَُهْم نَِصيٌب م�
ُ
ا أ م� ولَـئَِك لَُهْم نَِصيٌب م�
ُ
ا أ م� ولَـئَِك لَُهْم نَِصيٌب م�
ُ
أ

َِساِب 
ْ
يُع ا¶ ِ

َِساِب َ
ْ
يُع ا¶ ِ

َِساِب َ
ْ
يُع ا¶ ِ

َِساِب َ
ْ
يُع ا¶ قال قال قال قال  ،إ� هؤالء اuين دعوا اهللا بهذه اåعوات ا�الثما جزاء أوôك؟ أوôك اسم إشارة يرجع  }}}}َكَسبُواْ َواهللا¥ َكَسبُواْ َواهللا¥ َكَسبُواْ َواهللا¥ َكَسبُواْ َواهللا¥ ###َ#ِ

    ....ن كسبهم هنا هو اå?ء وهذه اآلية متعلقة بما قبلهان كسبهم هنا هو اå?ء وهذه اآلية متعلقة بما قبلهان كسبهم هنا هو اå?ء وهذه اآلية متعلقة بما قبلهان كسبهم هنا هو اå?ء وهذه اآلية متعلقة بما قبلهاألألألألمعناه د?معناه د?معناه د?معناه د?ؤؤؤؤهم مستجاب هم مستجاب هم مستجاب هم مستجاب  الزجاجالزجاجالزجاجالزجاج
هل úم نصيب V هذا العمل ؟ نعم úم  هم عملوا، العملالعملالعملالعملوهذا هو الظاهر أوôك úم نصيب �ا كسبوا الكسب هنا هو 

إنه د?إنه د?إنه د?إنه د?ؤؤؤؤهم اهللا تبارك وتعا� بهذا اå?ء هم اهللا تبارك وتعا� بهذا اå?ء هم اهللا تبارك وتعا� بهذا اå?ء هم اهللا تبارك وتعا� بهذا اå?ء ، ما هو العمل اuي عملوه؟ وما جزاء هذا العمل؟ نصيب والكسب هو العمل
 ."أوôك úم نصيب �ا كسبوا ، "ربنا آتنا s اåنيا حسنة وÎ اآلخرة حسنة وقنا عذاب ا\ار"العظيم 

رواه الضحاك عن ابن رواه الضحاك عن ابن رواه الضحاك عن ابن رواه الضحاك عن ابن هذا السبب و ،قيل أن اآلية هذه نزلت s قصة أخرى ال ترتبط هنا باآليات لكن هناك قول آخرلكن هناك قول آخرلكن هناك قول آخرلكن هناك قول آخر
لو ¨ن V أبيك دين قضيته أما ¨ن ذلك Ýزلو ¨ن V أبيك دين قضيته أما ¨ن ذلك Ýزلو ¨ن V أبيك دين قضيته أما ¨ن ذلك Ýزلو ¨ن V أبيك دين قضيته أما ¨ن ذلك Ýزئئئئ عنه،  عنه،  عنه،  عنه، : : : : يا رسول اهللا مات أيا رسول اهللا مات أيا رسول اهللا مات أيا رسول اهللا مات أ				 ولم Úج أفَأحج عنه ولم Úج أفَأحج عنه ولم Úج أفَأحج عنه ولم Úج أفَأحج عنه؟؟؟؟ قال قال قال قال: : : : أن رجل قالأن رجل قالأن رجل قالأن رجل قال( عباسعباسعباسعباس

فيها íم عن ابن عباس فßلت هذه اآلية، ورواية الضحاك  )فهل ø من أجرفهل ø من أجرفهل ø من أجرفهل ø من أجر: : : : فدين اهللا أحق أن يقفدين اهللا أحق أن يقفدين اهللا أحق أن يقفدين اهللا أحق أن يقWWWW، قال، قال، قال، قال: : : : نعم، قالنعم، قالنعم، قالنعم، قال: : : : قالقالقالقال
كتب ا¶ديث، V العموم ا¶ج عن الغT 1 أجر، وفضل اهللا  روايات أخرى s s تجاءقصته العلم، لكن ا¶ديث  ألهل
 .أن اهللا يستجيب å?ئهمفلهم جزاء V د?ئهم، وجزاؤهم لكن اآلية s اå?ء، ، واسع

َِساِب {{{{: ختام هذه اآلية يقول اهللا عز وجل
ْ
يُع ا¶ ِ

َِساِب َ
ْ
يُع ا¶ ِ

َِساِب َ
ْ
يُع ا¶ ِ

َِساِب َ
ْ
يُع ا¶     ::::ا�راد هنا Ê Vسة أقوالا�راد هنا Ê Vسة أقوالا�راد هنا Ê Vسة أقوالا�راد هنا Ê Vسة أقوالاختلف s اختلف s اختلف s اختلف s      }}}}َواهللا¥ َواهللا¥ َواهللا¥ َواهللا¥ ###َ#ِ

ألن  ،فيه أخذ ورد وطويل ،أي أنه حساب #يع ليس مثل حساب الب(ابن عباس رë اهللا عنه ابن عباس رë اهللا عنه ابن عباس رë اهللا عنه ابن عباس رë اهللا عنه ، قاT قلّته وقلّته وقلّته وقلّته و####عتهعتهعتهعتهأنه  ))))----
رْضضضِض َوَال sِ ِ َوَال sِ ِ َوَال sِ ِ َوَال sِ     {اهللا عز وجل ال يعجزه �ء يعلم أعمال عباده و�صيها úم 

َ
ٌء sِ اْأل ْ ْرَ
َ
ٌء sِ اْأل ْ ْرَ
َ
ٌء sِ اْأل ْ ْرَ
َ
ٌء sِ اْأل ْ�َ���%%%َ% َعلَيِْه َ َعلَيِْه َ َعلَيِْه َ َعلَيِْه  ْnَ ْإِن� اهللا�َ َالnَ ْإِن� اهللا�َ َالnَ ْإِن� اهللا�َ َالnَ َماءِ     إِن� اهللا�َ َال َماءِ الس� َماءِ الس� َماءِ الس� وأعمال  }    الس�

، واهللا عز وجل قد بz \ا كما s ا¶دث القد! يقول اهللا عز "ال يغادر صغ1ة وال كب1ة إال أحصاها" العباد s كتاب
    .)ومن وجد غ1 ذلك فال يلومن إال نفسهومن وجد غ1 ذلك فال يلومن إال نفسهومن وجد غ1 ذلك فال يلومن إال نفسهومن وجد غ1 ذلك فال يلومن إال نفسه    ،،،،يا عبادي إنما ^ أعمالكم أحصيها لكم فمن وجد خ1ا فليحمد اهللايا عبادي إنما ^ أعمالكم أحصيها لكم فمن وجد خ1ا فليحمد اهللايا عبادي إنما ^ أعمالكم أحصيها لكم فمن وجد خ1ا فليحمد اهللايا عبادي إنما ^ أعمالكم أحصيها لكم فمن وجد خ1ا فليحمد اهللا(: وجل

QQQQ((((  اسب  ،قرُب �يئهقرُب �يئهقرُب �يئهقرُب �يئهأنهÚ َِساِب {اإلنسان
ْ
يُع ا¶ ِ

َِساِب َ
ْ
يُع ا¶ ِ

َِساِب َ
ْ
يُع ا¶ ِ

َِساِب َ
ْ
يُع ا¶ قد يؤخر أو  ،قد يعجل لإلنسان عقوبة أو جزاء حسابه s اåنيا }إِن� اهللا�َ إِن� اهللا�َ إِن� اهللا�َ إِن� اهللا�َ ###َ#ِ

    .ا�هم أنه قرب �يئه ،اآلخرةإ� 
وماذا سوف  ،اهللا جل وعال يعلم أعمال العبد ،بذلك �ا علم ما للمحاسب وما عليه قبل حسابه ¨ن �ا علم ما للمحاسب وما عليه قبل حسابه ¨ن �ا علم ما للمحاسب وما عليه قبل حسابه ¨ن �ا علم ما للمحاسب وما عليه قبل حسابه ¨ن ####يع ا¶سابيع ا¶سابيع ا¶سابيع ا¶سابأنه  ))))////

    .فهو #يع ا¶ساب ،ال n% عليه �ء ،وحا�ه اآلن اهللا ،وماذا سوف يكون بعد ،يكون قبل
PPPP((((  أن اهللا أن اهللا أن اهللا أن اهللا ####يع ا�جازة وا�حاسبةيع ا�جازة وا�حاسبةيع ا�جازة وا�حاسبةيع ا�جازة وا�حاسبةأي.  
ال شك أن اإلنسان إذا جاء ¶ساب اåينار أو اåرهم  ،ة عند ا¶ساب ¨لعاجزينة عند ا¶ساب ¨لعاجزينة عند ا¶ساب ¨لعاجزينة عند ا¶ساب ¨لعاجزيناهللا جل وعال ال Úتاج إ� فكر ورويّ اهللا جل وعال ال Úتاج إ� فكر ورويّ اهللا جل وعال ال Úتاج إ� فكر ورويّ اهللا جل وعال ال Úتاج إ� فكر ورويّ أن  ))))§§§§

ولكن اهللا عز وجل أعظم  ويعطي فالن يدقق s ا�حاسبة، ،األحيان يأÛ باآللة ا¶اسبةوبعض  ،يعيد s الورقة والقلم



            ))))))))  أولأولأولأولأولأولأولأولمستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى ( ( ( ( ( ( ( (                                                                                                                                         ))))))))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((((((((                                                                                                                                                              مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1                            

- --§ - 

 

ةٍ َخ1ًْا يََرهُ {وأكÈ يعرف ذنوب العباد وهو �صيها عليهم  ةٍ َخ1ًْا يََرهُ َفَمْن َفْعَمْل ِمثَْقاَل َذر� ةٍ َخ1ًْا يََرهُ َفَمْن َفْعَمْل ِمثَْقاَل َذر� ةٍ َخ1ًْا يََرهُ َفَمْن َفْعَمْل ِمثَْقاَل َذر� ا يََرهُ ا يََرهُ ا يََرهُ ا يََرهُ ) ) ) ) ²²²²((((َفَمْن َفْعَمْل ِمثَْقاَل َذر�  ºَ ٍة ةٍ ºََوَمْن َفْعَمْل ِمثَْقاَل َذر� ةٍ ºََوَمْن َفْعَمْل ِمثَْقاَل َذر� ةٍ ºََوَمْن َفْعَمْل ِمثَْقاَل َذر� اهللا جل }  َوَمْن َفْعَمْل ِمثَْقاَل َذر�
  .وا¶قيقة هذه األقوال متقاربة وبعضها يدخل s بعضوا¶قيقة هذه األقوال متقاربة وبعضها يدخل s بعضوا¶قيقة هذه األقوال متقاربة وبعضها يدخل s بعضوا¶قيقة هذه األقوال متقاربة وبعضها يدخل s بعض أعمال العباد، وعال ال n% عليه �ء من

مقدمة ابن تيمية توجد s ا�جت ا�الث ع( من �موع الفتاوى،  ةينبü لطالب العلم أن يهتم º sح ا�فس1 خاص
ºح مقدمة "يمz وقامت عليها ال(وح ومن أنفسها ºح العالمة الشيخ �مد بن صالح بن عث ،وطبعت طبعة مستقلة

مساعد الطيار، وأيضا عليها تعليقات من وزير الشؤون اإلسالمية . وúا ºح من قبل د "ابن تيمية s أصول ا�فس1
 واألوقاف ودار اإلرشاد، معاø الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، وهناك ºوح كث1ة، و^ مقدمة نفيسة جدا

 ))))././././((((    ا¶لقةا¶لقةا¶لقةا¶لقة
ي�اٍم {{{{من سورة ا>قرة من سورة ا>قرة من سورة ا>قرة من سورة ا>قرة     /.Q./Q./Q./Qفس1 اآلية األخ1ة ا�قررة s هذا ا�نهج و^ ذات الرقم فس1 اآلية األخ1ة ا�قررة s هذا ا�نهج و^ ذات الرقم فس1 اآلية األخ1ة ا�قررة s هذا ا�نهج و^ ذات الرقم فس1 اآلية األخ1ة ا�قررة s هذا ا�نهج و^ ذات الرقم موضوع هذه ا¶لقة هو تموضوع هذه ا¶لقة هو تموضوع هذه ا¶لقة هو تموضوع هذه ا¶لقة هو ت

َ
ي�اٍم َواْذُكُرواْ اهللا� sِ ك
َ
ي�اٍم َواْذُكُرواْ اهللا� sِ ك
َ
ي�اٍم َواْذُكُرواْ اهللا� sِ ك
َ
َواْذُكُرواْ اهللا� sِ ك

ععععَْم َعلَيِْه لَِمِن اي�èَ َواي� َْم َعلَيِْه لَِمِن اي�èَ َواي� َْم َعلَيِْه لَِمِن اي�èَ َواي� َْم َعلَيِْه لَِمِن اي�èَ َواي�  َر فَال إِ خ�
َ
َْم َعلَيِْه َوَمن تَأ

َر فَال إِ خ�
َ
َْم َعلَيِْه َوَمن تَأ

َر فَال إِ خ�
َ
َْم َعلَيِْه َوَمن تَأ

َر فَال إِ خ�
َ
ععععَْم َعلَيِْه َوَمن تَأ َل sِ يَْوَمzِْ فََال إِ ْعُدوَداٍت َفَمن َيَعج� َل sِ يَْوَمzِْ فََال إِم� ْعُدوَداٍت َفَمن َيَعج� َل sِ يَْوَمzِْ فََال إِم� ْعُدوَداٍت َفَمن َيَعج� َل sِ يَْوَمzِْ فََال إِم� ْعُدوَداٍت َفَمن َيَعج� ونَ ُقواْ اهللا� َواْعلَُموُقواْ اهللا� َواْعلَُموُقواْ اهللا� َواْعلَُموُقواْ اهللا� َواْعلَُموم� ُ)َْÔُ ِْهØَِن�ُكْم إ

َ
ونَ ا ك ُ)َْÔُ ِْهØَِن�ُكْم إ
َ
ونَ ا ك ُ)َْÔُ ِْهØَِن�ُكْم إ
َ
ونَ ا ك ُ)َْÔُ ِْهØَِن�ُكْم إ
َ
    }}}}ا ك

ْعُدوَداٍت {{{{اختلف s ا�راد باuكر هنا s هذه اآلية s قوT عز وجل اختلف s ا�راد باuكر هنا s هذه اآلية s قوT عز وجل اختلف s ا�راد باuكر هنا s هذه اآلية s قوT عز وجل اختلف s ا�راد باuكر هنا s هذه اآلية s قوT عز وجل  ي�اٍم م�
َ
ْعُدوَداٍت َواْذُكُرواْ اهللا� sِ ك ي�اٍم م�
َ
ْعُدوَداٍت َواْذُكُرواْ اهللا� sِ ك ي�اٍم م�
َ
ْعُدوَداٍت َواْذُكُرواْ اهللا� sِ ك ي�اٍم م�
َ
  ::::V قولVz قولVz قولVz قولz    }}}}َواْذُكُرواْ اهللا� sِ ك

معروف كما ذكرت s حلقات  ،،،،و«دبار الصلوات وغ1 ذلك من أوقات ا¶جو«دبار الصلوات وغ1 ذلك من أوقات ا¶جو«دبار الصلوات وغ1 ذلك من أوقات ا¶جو«دبار الصلوات وغ1 ذلك من أوقات ا¶ج    ،،،،أنه ا�كب1 عند اùمراتأنه ا�كب1 عند اùمراتأنه ا�كب1 عند اùمراتأنه ا�كب1 عند اùمرات :القول األولالقول األولالقول األولالقول األول    •
 ،وأيضا إدبار الصلوات ،Gات سابقة أنه يسن للحاج إذا أراد أن يرö اùمار أن يقول اهللا أكÈ اهللا أكÈ مع X حصاةو�ا

 .هللا أكÈ اهللا أكÈ وهللا ا¶مد ،اهللا أكÈ اهللا أكÈ ال + إال اهللا، با�كب1 ا�قيدبا�كب1 ا�قيدبا�كب1 ا�قيدبا�كب1 ا�قيدوهذا ما يسميه العلماء 
•    Æالقول ا�اÆالقول ا�اÆالقول ا�اÆكب1 عقب الصلوات ا القول ا�ا�كب1 عقب الصلوات اأنه ا�كب1 عقب الصلوات اأنه ا�كب1 عقب الصلوات اأنه ا�فروضات فقط�فروضات فقط�فروضات فقط�فروضات فقطأنه ا�،،،،  Æين هم أصحاب القول ا�اuواختلف أرباب هذا القول ا

  :V ستة أقوالV ستة أقوالV ستة أقوالV ستة أقوال:اختلفوا ماختلفوا ماختلفوا ماختلفوا م���� يبدأ هذا الوقت يبدأ هذا الوقت يبدأ هذا الوقت يبدأ هذا الوقتاuين قيدوه بأنه ما بعد الصلوات ا�فروضة 
    أنه يبدأ من صالة الفجر يوم عرفة إ� ما بعد صالة الع½ من آخر أيام الت(يق، قاT ع÷ وأبو يوسفأنه يبدأ من صالة الفجر يوم عرفة إ� ما بعد صالة الع½ من آخر أيام الت(يق، قاT ع÷ وأبو يوسفأنه يبدأ من صالة الفجر يوم عرفة إ� ما بعد صالة الع½ من آخر أيام الت(يق، قاT ع÷ وأبو يوسفأنه يبدأ من صالة الفجر يوم عرفة إ� ما بعد صالة الع½ من آخر أيام الت(يق، قاT ع÷ وأبو يوسف ::::القول األولالقول األولالقول األولالقول األول    •

 ....و�مدو�مدو�مدو�مد
•    Æالقول ا�اÆالقول ا�اÆالقول ا�اÆيوم ع(ة    ،،،،أنه من صالة الفجر يوم عرفة إ� صالة الع½ من يوم ا\حرأنه من صالة الفجر يوم عرفة إ� صالة الع½ من يوم ا\حرأنه من صالة الفجر يوم عرفة إ� صالة الع½ من يوم ا\حرأنه من صالة الفجر يوم عرفة إ� صالة الع½ من يوم ا\حر ::::القول ا�ا Üيوم ع(ةيع Üيوم ع(ةيع Üيوم ع(ةيع Üيوم العيديوم العيديوم العيديوم العيد    ،،،،يع،،،،     Tهذا القول قا Tهذا القول قا Tهذا القول قا Tهذا القول قا

 .ابن مسعود وأبو حنيفةابن مسعود وأبو حنيفةابن مسعود وأبو حنيفةابن مسعود وأبو حنيفة
وهذا قول ابن عمر وزيد بن وهذا قول ابن عمر وزيد بن وهذا قول ابن عمر وزيد بن وهذا قول ابن عمر وزيد بن     ،،،،أنه من بعد صالة الظهر يوم ا\حر إ� ما بعد الع½ من آخر أيام الت(يقأنه من بعد صالة الظهر يوم ا\حر إ� ما بعد الع½ من آخر أيام الت(يقأنه من بعد صالة الظهر يوم ا\حر إ� ما بعد الع½ من آخر أيام الت(يقأنه من بعد صالة الظهر يوم ا\حر إ� ما بعد الع½ من آخر أيام الت(يق ::::القول ا�الثالقول ا�الثالقول ا�الثالقول ا�الث    •

     ....وابن عباس وعطاء رÑهم اهللا ورë عنهموابن عباس وعطاء رÑهم اهللا ورë عنهموابن عباس وعطاء رÑهم اهللا ورë عنهموابن عباس وعطاء رÑهم اهللا ورë عنهم    ثابتثابتثابتثابت
 أنه يكÈ من صالة الظهر يوم ا\حر إ� ما بعد صالة الظهر من يوم ا\فر وهو اØوم ا�اÆ من أيام الت(يقأنه يكÈ من صالة الظهر يوم ا\حر إ� ما بعد صالة الظهر من يوم ا\فر وهو اØوم ا�اÆ من أيام الت(يقأنه يكÈ من صالة الظهر يوم ا\حر إ� ما بعد صالة الظهر من يوم ا\فر وهو اØوم ا�اÆ من أيام الت(يقأنه يكÈ من صالة الظهر يوم ا\حر إ� ما بعد صالة الظهر من يوم ا\فر وهو اØوم ا�اÆ من أيام الت(يق ::::القول الرابعالقول الرابعالقول الرابعالقول الرابع    •

  ....ا¶سنا¶سنا¶سنا¶سنوهذا قول 
إ� صالة الفجر وهو اØوم إ� صالة الفجر وهو اØوم إ� صالة الفجر وهو اØوم إ� صالة الفجر وهو اØوم     أنه يكÈ من الظهر يوم ا\حر إ� صالة الصبح من آخر أيام الت(يق يعÜأنه يكÈ من الظهر يوم ا\حر إ� صالة الصبح من آخر أيام الت(يق يعÜأنه يكÈ من الظهر يوم ا\حر إ� صالة الصبح من آخر أيام الت(يق يعÜأنه يكÈ من الظهر يوم ا\حر إ� صالة الصبح من آخر أيام الت(يق يعÜ، ::::القول اmامسالقول اmامسالقول اmامسالقول اmامس    •

  مالك بن أنس وهو أحد قومالك بن أنس وهو أحد قومالك بن أنس وهو أحد قومالك بن أنس وهو أحد قو2222 الشاف الشاف الشاف الشاف����قول  ا�الث ع( وهذاا�الث ع( وهذاا�الث ع( وهذاا�الث ع( وهذا
    ....وهذا قول الشافوهذا قول الشافوهذا قول الشافوهذا قول الشاف����    ،،،،أنه يكÈ من صالة ا�غرب Øلة ا\حر إ� صالة الصبح من آخر أيام الت(يقأنه يكÈ من صالة ا�غرب Øلة ا\حر إ� صالة الصبح من آخر أيام الت(يقأنه يكÈ من صالة ا�غرب Øلة ا\حر إ� صالة الصبح من آخر أيام الت(يقأنه يكÈ من صالة ا�غرب Øلة ا\حر إ� صالة الصبح من آخر أيام الت(يق ::::القول السادسالقول السادسالقول السادسالقول السادس    •

وهو اØوم ا�الث وهو اØوم ا�الث وهو اØوم ا�الث وهو اØوم ا�الث """"الت(يق الت(يق الت(يق الت(يق من آخر أيام من آخر أيام من آخر أيام من آخر أيام     ا¶قيقة واهللا أعلم أن األقرب أنه يبدأ من فجر يوم عرفة إ� بعد صالة الع½ا¶قيقة واهللا أعلم أن األقرب أنه يبدأ من فجر يوم عرفة إ� بعد صالة الع½ا¶قيقة واهللا أعلم أن األقرب أنه يبدأ من فجر يوم عرفة إ� بعد صالة الع½ا¶قيقة واهللا أعلم أن األقرب أنه يبدأ من فجر يوم عرفة إ� بعد صالة الع½
 .لغ1 ا�حرملغ1 ا�حرملغ1 ا�حرملغ1 ا�حرمهذا V العموم إذا ¨ن  القول األولالقول األولالقول األولالقول األول    وهووهووهووهو" " " " ع(ع(ع(ع(

فيقول أن هذا القول nتص با�حل غ1 ا�حرم يبدأ من فجر يوم عرفة إ� فيقول أن هذا القول nتص با�حل غ1 ا�حرم يبدأ من فجر يوم عرفة إ� فيقول أن هذا القول nتص با�حل غ1 ا�حرم يبدأ من فجر يوم عرفة إ� فيقول أن هذا القول nتص با�حل غ1 ا�حرم يبدأ من فجر يوم عرفة إ�     ،،،،يفّصليفّصليفّصليفّصل أÑد رÑه اهللاأÑد رÑه اهللاأÑد رÑه اهللاأÑد رÑه اهللاوهو رأي اإلمام  أما ا�حرمأما ا�حرمأما ا�حرمأما ا�حرم 
     ....يبدأ من الظهر يوم ا\حر وينتõ بمثل ما ينتõ إØه ا�حرميبدأ من الظهر يوم ا\حر وينتõ بمثل ما ينتõ إØه ا�حرميبدأ من الظهر يوم ا\حر وينتõ بمثل ما ينتõ إØه ا�حرميبدأ من الظهر يوم ا\حر وينتõ بمثل ما ينتõ إØه ا�حرم الع½ آخر أيام الت(يق أما من ¨ن �رما فإنهالع½ آخر أيام الت(يق أما من ¨ن �رما فإنهالع½ آخر أيام الت(يق أما من ¨ن �رما فإنهالع½ آخر أيام الت(يق أما من ¨ن �رما فإنه

أيضا أنه  إلإلإلإلمام الشافمام الشافمام الشافمام الشاف����لللل    قولقولقولقولاإلمام أÑد وهو اإلمام أÑد وهو اإلمام أÑد وهو اإلمام أÑد وهو القول هذا فيه إïال ولكن V ا�فصيل يقول : إذن نعيد مرة أخرى فأقول



            ))))))))  أولأولأولأولأولأولأولأولمستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى ( ( ( ( ( ( ( (                                                                                                                                         ))))))))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((((((((                                                                                                                                                              مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1                            

- --³ - 

 

فيبدأ من ا�حرم ا�حرم ا�حرم ا�حرم أما  ،الت(يقيبدأ من فجر يوم عرفة إ� الع½ من آخر أيام  ا�حلا�حلا�حلا�حلا>داية Aتلف بz ا�حل وبz ا�حرم 
لكن يبدأ من ظهر يوم ا\حر إ� الع½ من آخرأيام  ،ظهر يوم ا\حر ألن الفجر ¨ن مشغوال بذكر اهللا s مزدلفة و~ذا

  .فا\هاية واحدة وا>داية فا\هاية واحدة وا>داية فا\هاية واحدة وا>داية فا\هاية واحدة وا>داية AAAAتلفتلفتلفتلفالت(يق 
أو ال أو ال أو ال أو ال     ا فاتته الصالة هل يكÈا فاتته الصالة هل يكÈا فاتته الصالة هل يكÈا فاتته الصالة هل يكÈ؟؟؟؟هل هذا ا�كب1 هذا اuكر يعn Üتص بمن ص´ مع ïاعةهل هذا ا�كب1 هذا اuكر يعn Üتص بمن ص´ مع ïاعةهل هذا ا�كب1 هذا اuكر يعn Üتص بمن ص´ مع ïاعةهل هذا ا�كب1 هذا اuكر يعn Üتص بمن ص´ مع ïاعة؟؟؟؟ أو لو فرضا إنسان أو لو فرضا إنسان أو لو فرضا إنسان أو لو فرضا إنسان هنا هنا هنا هنا تتتتساساساساؤؤؤؤلللل

 ::::V قولVz قولVz قولVz قولz    أو واحد فاتته الصالة هل يكÈ أم الأو واحد فاتته الصالة هل يكÈ أم الأو واحد فاتته الصالة هل يكÈ أم الأو واحد فاتته الصالة هل يكÈ أم ال؟؟؟؟    ،،،،يكÈيكÈيكÈيكÈ؟؟؟؟ هل هو خاص بمن يص÷ مع ïاعة هل هو خاص بمن يص÷ مع ïاعة هل هو خاص بمن يص÷ مع ïاعة هل هو خاص بمن يص÷ مع ïاعة
اإلمام أÑد وقول اإلمام أÑد وقول اإلمام أÑد وقول اإلمام أÑد وقول وهو رواية عن  "لو واحد ما ص´ ïاعة معناه ال يكÈلو واحد ما ص´ ïاعة معناه ال يكÈلو واحد ما ص´ ïاعة معناه ال يكÈلو واحد ما ص´ ïاعة معناه ال يكÈ""""    ،،،،أنه nتص بمن صالها ï sاعةأنه nتص بمن صالها ï sاعةأنه nتص بمن صالها ï sاعةأنه nتص بمن صالها ï sاعة: القول األولالقول األولالقول األولالقول األول    •

 .ألألألأل				 حنيفة رÑهما اهللا تعا� حنيفة رÑهما اهللا تعا� حنيفة رÑهما اهللا تعا� حنيفة رÑهما اهللا تعا�
وهذا هو وهذا هو وهذا هو وهذا هو  وهو قول الشافوهو قول الشافوهو قول الشافوهو قول الشاف����    ،،،،اإلمام أÑداإلمام أÑداإلمام أÑداإلمام أÑدو^ رواية أخرى عن  ،،،،أنه nتص بالفريضة و«ن صالها وحدهأنه nتص بالفريضة و«ن صالها وحدهأنه nتص بالفريضة و«ن صالها وحدهأنه nتص بالفريضة و«ن صالها وحده: ول ا�اÆول ا�اÆول ا�اÆول ا�اÆالقالقالقالق    •

هو هو هو هو هذا  ،سواء صالها مع اùماعة أولم يصلها مع اùماعة فإنه يكÈ ،القول األقرب أهم �ء أنها بعد الفريضة ،األقرباألقرباألقرباألقرب
    ....عة أولم يص÷ مع ïاعة ا�هم أن اuكر يكون بعد الفريضةعة أولم يص÷ مع ïاعة ا�هم أن اuكر يكون بعد الفريضةعة أولم يص÷ مع ïاعة ا�هم أن اuكر يكون بعد الفريضةعة أولم يص÷ مع ïاعة ا�هم أن اuكر يكون بعد الفريضةالقول الراجح أن ا�كب1 يشمل فيما لو ص´ مع ïاالقول الراجح أن ا�كب1 يشمل فيما لو ص´ مع ïاالقول الراجح أن ا�كب1 يشمل فيما لو ص´ مع ïاالقول الراجح أن ا�كب1 يشمل فيما لو ص´ مع ïا

ْعُدوَداٍت {{{{وتعا�s قوT تبارك  ي�اٍم م�
َ
ْعُدوَداٍت َواْذُكُرواْ اهللا� sِ ك ي�اٍم م�
َ
ْعُدوَداٍت َواْذُكُرواْ اهللا� sِ ك ي�اٍم م�
َ
ْعُدوَداٍت َواْذُكُرواْ اهللا� sِ ك ي�اٍم م�
َ
 }}}}َواْذُكُرواْ اهللا� sِ ك

 : األيام ا�عدودات اختلف فيها V ثالثة أقوالاأليام ا�عدودات اختلف فيها V ثالثة أقوالاأليام ا�عدودات اختلف فيها V ثالثة أقوالاأليام ا�عدودات اختلف فيها V ثالثة أقوال
يعÜ أيام الت(يق يعÜ أيام الت(يق يعÜ أيام الت(يق يعÜ أيام الت(يق  رونرونرونرونابن عمر وابن عباس وا¶سن وعطاء و�اهد وقتادة وآخابن عمر وابن عباس وا¶سن وعطاء و�اهد وقتادة وآخابن عمر وابن عباس وا¶سن وعطاء و�اهد وقتادة وآخابن عمر وابن عباس وا¶سن وعطاء و�اهد وقتادة وآخقاT  ،أنها أيام الت(يقأنها أيام الت(يقأنها أيام الت(يقأنها أيام الت(يق: القول األولالقول األولالقول األولالقول األول    •
 ....))))وا�الث ع(وا�الث ع(وا�الث ع(وا�الث ع(    ،،،،وا�اÆ ع(وا�اÆ ع(وا�اÆ ع(وا�اÆ ع(    ،،،،ا¶ادي ع(ا¶ادي ع(ا¶ادي ع(ا¶ادي ع(((((
•    Æالقول ا�اÆالقول ا�اÆالقول ا�اÆالقول ا�ا : Üأنها يوم ا\حر ويومان بعده يع Üأنها يوم ا\حر ويومان بعده يع Üأنها يوم ا\حر ويومان بعده يع Üأنها يوم ا\حر ويومان بعده يع))))ºالعاºالعاºالعاºع(    ،،،،وا¶ادي ع(وا¶ادي ع(وا¶ادي ع(وا¶ادي ع(    ،،،،العا Æع(وا�ا Æع(وا�ا Æع(وا�ا Æروي عن ع÷ وابن عمرروي عن ع÷ وابن عمرروي عن ع÷ وابن عمرروي عن ع÷ وابن عمر) ) ) ) وا�ا.... 
    ....سعيد بن جب1 وا\خسعيد بن جب1 وا\خسعيد بن جب1 وا\خسعيد بن جب1 وا\خ����قاT  أنه أيام الع(أنه أيام الع(أنه أيام الع(أنه أيام الع(: القوال ا�الثالقوال ا�الثالقوال ا�الثالقوال ا�الث    •
يعÜ معدودات تكون يعÜ معدودات تكون يعÜ معدودات تكون يعÜ معدودات تكون  X V حالX V حالX V حالX V حال    ،،،،كما يقال دريهمات وÑاماتكما يقال دريهمات وÑاماتكما يقال دريهمات وÑاماتكما يقال دريهمات وÑامات    ،،،،ا للáء القليلا للáء القليلا للáء القليلا للáء القليلومعدودات يستعمل كث1ومعدودات يستعمل كث1ومعدودات يستعمل كث1ومعدودات يستعمل كث1: قال الزجاجقال الزجاجقال الزجاجقال الزجاج    

ومنهم من  ،منهم من يرى أنها s الع( ع( ذي ا¶جة، ومنهم من يرى أنها أيام الت(يق ،فهنا ثالثة أقوال V القليلV القليلV القليلV القليل
يعÜ أنها ع( ذي ا¶جة وأيضا يعÜ أنها ع( ذي ا¶جة وأيضا يعÜ أنها ع( ذي ا¶جة وأيضا يعÜ أنها ع( ذي ا¶جة وأيضا     ،،،،ميعميعميعميعوالصحيح أو لعل األقرب واهللا أعلم أنها والصحيح أو لعل األقرب واهللا أعلم أنها والصحيح أو لعل األقرب واهللا أعلم أنها والصحيح أو لعل األقرب واهللا أعلم أنها تتتتشمل اùشمل اùشمل اùشمل اùيرى أن يوم ا\حر ويومان بعده، 

     ....األول إ� اØوم ا�الث ع( والعلم عند اهللا تبارك وتعا�األول إ� اØوم ا�الث ع( والعلم عند اهللا تبارك وتعا�األول إ� اØوم ا�الث ع( والعلم عند اهللا تبارك وتعا�األول إ� اØوم ا�الث ع( والعلم عند اهللا تبارك وتعا�    ومعناه من اØومومعناه من اØومومعناه من اØومومعناه من اØوم    ،،،،معها أيام الت(يقمعها أيام الت(يقمعها أيام الت(يقمعها أيام الت(يق
ععععَْم َعلَيِْه لَِمِن اي� َْم َعلَيِْه لَِمِن اي� َْم َعلَيِْه لَِمِن اي� َْم َعلَيِْه لَِمِن اي� {{{{: ثم قال تبارك تعا� بعد ذلك َر فَال إِ خ�

َ
َْم َعلَيِْه َوَمن تَأ

َر فَال إِ خ�
َ
َْم َعلَيِْه َوَمن تَأ

َر فَال إِ خ�
َ
َْم َعلَيِْه َوَمن تَأ

َر فَال إِ خ�
َ
ععععَْم َعلَيِْه َوَمن تَأ َل sِ يَْوَمzِْ فََال إِ َل sِ يَْوَمzِْ فََال إَِفَمن َيَعج� َل sِ يَْوَمzِْ فََال إَِفَمن َيَعج� َل sِ يَْوَمzِْ فََال إَِفَمن َيَعج� هنا اآلن بيان حكم هنا اآلن بيان حكم هنا اآلن بيان حكم هنا اآلن بيان حكم  }}}}èَ èَ èَ èَ َفَمن َيَعج�

هذا يعتÈ متعجل ويذهب إ�     ،،،،أن ينفر قبل غروب الشمس من اØوم ا�اÆ ع(أن ينفر قبل غروب الشمس من اØوم ا�اÆ ع(أن ينفر قبل غروب الشمس من اØوم ا�اÆ ع(أن ينفر قبل غروب الشمس من اØوم ا�اÆ ع(    ،،،،أن يتعجلأن يتعجلأن يتعجلأن يتعجلومعروف أن للحاج  ،،،،ا�عجلا�عجلا�عجلا�عجل
وX V حال هذا هو ا�عجل ين½ف قبل غروب  ،وبهذا يكون قد انتG وهللا ا¶مد ،ا¶رم ويطوف طواف الوداع

و«ذا زالت الشمس يوم ا�الث ع(  ،نقول تبs è م¹ وتبيت Øلة ا�الث ع( ،مسولو فرضا 'بت عليه الش ،الشمس
لكن لو فرضا إنسان æهز Øتعجل قبل غروب  ،وتطوف طواف الوداع ،ترö األو� والوسطى والعقبة ثم تن½ف إ� ا¶رم

مس وهو s م¹ وقد استعد ونوى فنقول ال حرج عليه ح� لو 'بت عليه الش ،ولكن فقد شيئا أو زحام أو كذا ،الشمس
اmروج ولكن كما قلت زحام أو فقدوا شيئا أو ضاع �ء ما وجلسوا ينتظرون يبحثون و'بت فال حرج عليهم لو 

 يX V حال يعÜ فمن تعجل s يومz أ ،يعتÈ تعجلوا ولو 'بت عليهم الشمس وا¶الة هذه ،تعجلوا فال حرج عليهم
 .ا�اÆ من أيام م¹ فال إثم عليه من تعجل ا\فرة s اØوم

ععععَْم َعلَيْهِ َْم َعلَيْهِ َْم َعلَيْهِ َْم َعلَيْهِ {{{{: ثم قال تبارك وتعا� َر فَال إِ خ�
َ
َر فَال إَِوَمن تَأ خ�
َ
َر فَال إَِوَمن تَأ خ�
َ
َر فَال إَِوَمن تَأ خ�
َ
يعÜ من جلس إ� اØوم ا�الث ع( إ� اØوم ا�الث من أيام م¹ فال إثم     }}}}َوَمن تَأ

نه تأخر لليوم ا�الث فعل ا\ð ص´ اهللا عليه وسلم هدي ا\ð ص´ اهللا عليه وسلم أ، وال شك أن ا�أخر هواألفضل ،عليه
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فما فيه شك أن ا�أخر أفضل من فما فيه شك أن ا�أخر أفضل من فما فيه شك أن ا�أخر أفضل من فما فيه شك أن ا�أخر أفضل من  ،وفيه ذكر ،وفيه د?ء ،وفيه رï öار ،فيه مبيت s م¹ ،أيضا فيه زيادة أعمال ،ع(
  .وهو هدي ا\ð ص´ اهللا عليه وسلموهو هدي ا\ð ص´ اهللا عليه وسلموهو هدي ا\ð ص´ اهللا عليه وسلموهو هدي ا\ð ص´ اهللا عليه وسلم    ،،،،وا�أخر هو األفضلوا�أخر هو األفضلوا�أخر هو األفضلوا�أخر هو األفضل    ،،،،وا�عجل جائز وهللا ا¶مدوا�عجل جائز وهللا ا¶مدوا�عجل جائز وهللا ا¶مدوا�عجل جائز وهللا ا¶مد    ،،،،ا�عجلا�عجلا�عجلا�عجل

ععععَْم َعلَيْهِ َْم َعلَيْهِ َْم َعلَيْهِ َْم َعلَيْهِ {{{{يقول هنا تساؤل يطرحه بعض ا\اس اهللا جل وعال  َل sِ يَْوَمzِْ فََال إِ َل sِ يَْوَمzِْ فََال إَِفَمن َيَعج� َل sِ يَْوَمzِْ فََال إَِفَمن َيَعج� َل sِ يَْوَمzِْ فََال إَِفَمن َيَعج� هذا صحيح واضح أن اuي يتعجل  }}}}َفَمن َيَعج�
ععععَْم َعلَيْهِ َْم َعلَيْهِ َْم َعلَيْهِ َْم َعلَيْهِ {{{{: ال إثم عليه طيب ا�تأخر، اهللا جل وعال قال َر فَال إِ خ�

َ
َر فَال إَِوَمن تَأ خ�
َ
َر فَال إَِوَمن تَأ خ�
َ
َر فَال إَِوَمن تَأ خ�
َ
  ؟طيب ا�تأخر ما اuي عمل ح� يكون إثم عليه    }}}}َوَمن تَأ

واآلن ما شاء اهللا جلس واآلن ما شاء اهللا جلس واآلن ما شاء اهللا جلس واآلن ما شاء اهللا جلس     !!!!؟؟؟؟واuي أواuي أواuي أواuي أ8888 به أفضل به أفضل به أفضل به أفضل    ؟؟؟؟جل فما بال ا�تأخر أ¶ق بهجل فما بال ا�تأخر أ¶ق بهجل فما بال ا�تأخر أ¶ق بهجل فما بال ا�تأخر أ¶ق بهلمتعلمتعلمتعلمتعللللهنا هنا هنا هنا تتتتساساساساؤؤؤؤل حقيقة يقال إنما nاف اإلثم ل حقيقة يقال إنما nاف اإلثم ل حقيقة يقال إنما nاف اإلثم ل حقيقة يقال إنما nاف اإلثم 
  �ل �ل �ل �ل تتتتساساساساؤؤؤؤلللل؟؟؟؟    هذاهذاهذاهذا    ؟؟؟؟كيف Ýاب عن هذاكيف Ýاب عن هذاكيف Ýاب عن هذاكيف Ýاب عن هذا    ،،،،زيادة يوم وهذا أفضل فكيف نقول فال إثم عليهزيادة يوم وهذا أفضل فكيف نقول فال إثم عليهزيادة يوم وهذا أفضل فكيف نقول فال إثم عليهزيادة يوم وهذا أفضل فكيف نقول فال إثم عليه

 :بأربعة أجوبةبأربعة أجوبةبأربعة أجوبةبأربعة أجوبةوقد أجاب عنه العلماء وقد أجاب عنه العلماء وقد أجاب عنه العلماء وقد أجاب عنه العلماء 

َفَمِن َفَمِن َفَمِن َفَمِن {{{{ كقوT تعا� ،،،،ألألألألوووو����لللل�وافق اللفظة ا�انية �وافق اللفظة ا�انية �وافق اللفظة ا�انية �وافق اللفظة ا�انية فقال ال إثم عليه فقال ال إثم عليه فقال ال إثم عليه فقال ال إثم عليه     ،،،،وا�تأخر مأجوروا�تأخر مأجوروا�تأخر مأجوروا�تأخر مأجور    ،،،،قالوا ال إثم V ا�تعجلقالوا ال إثم V ا�تعجلقالوا ال إثم V ا�تعجلقالوا ال إثم V ا�تعجل: اùواب األولاùواب األولاùواب األولاùواب األول    �
و«ال إن شاء اهللا فهو ال إثم  يعÜ من باب ا�وافق بz اللفظة األويعÜ من باب ا�وافق بz اللفظة األويعÜ من باب ا�وافق بz اللفظة األويعÜ من باب ا�وافق بz اللفظة األو���� واللفظة ا�انية فقط، واللفظة ا�انية فقط، واللفظة ا�انية فقط، واللفظة ا�انية فقط، ،،،،}}}}اْقتََدى َعلَيُْكْم فَاْقتَُدواْ َعلَيْهِ اْقتََدى َعلَيُْكْم فَاْقتَُدواْ َعلَيْهِ اْقتََدى َعلَيُْكْم فَاْقتَُدواْ َعلَيْهِ اْقتََدى َعلَيُْكْم فَاْقتَُدواْ َعلَيْهِ 

ا�قصود فمن اعتدى  اء ا�اÆ هو اعتداء حقي" ؟ ال،طيب هل االعتد ،،،،}}}}َفَمِن اْقتََدى َعلَيُْكْم فَاْقتَُدواْ َعلَيْهِ َفَمِن اْقتََدى َعلَيُْكْم فَاْقتَُدواْ َعلَيْهِ َفَمِن اْقتََدى َعلَيُْكْم فَاْقتَُدواْ َعلَيْهِ َفَمِن اْقتََدى َعلَيُْكْم فَاْقتَُدواْ َعلَيْهِ {{{{مثل  ،عليه
ولو X واحد يطالب Ìقه V  ،وليس اعتداء ،تطا>وا Ìقوقكمأن و ،فلكم ا¶ق أن تأخذوا جزاؤ~م منه فجازوهفجازوهفجازوهفجازوه    عليكم

 . هو من باب ا�جانسة ا�شا*ة بz اللفظتzهو من باب ا�جانسة ا�شا*ة بz اللفظتzهو من باب ا�جانسة ا�شا*ة بz اللفظتzهو من باب ا�جانسة ا�شا*ة بz اللفظتOOOO،،،،    zووووحاشا حاشا حاشا حاشا ال  الشخص اuي اعتدى عليه يعتÈ معتديا ظا�ا،
�    Æواب ا�اùاÆواب ا�اùاÆواب ا�اùاÆواب ا�اùترك استعمال الرخصة: ا s ا�تأخر V ترك استعمال الرخصةأن ا�ع¹ فال إثم s ا�تأخر V ترك استعمال الرخصةأن ا�ع¹ فال إثم s ا�تأخر V ترك استعمال الرخصةأن ا�ع¹ فال إثم s ا�تأخر V ع(    ،،،،أن ا�ع¹ فال إثم Æوم ا�اØع(اهللا رخص لك أن تتعجل ا Æوم ا�اØع(اهللا رخص لك أن تتعجل ا Æوم ا�اØع(اهللا رخص لك أن تتعجل ا Æوم ا�اØكونك كونك كونك كونك     ،،،،اهللا رخص لك أن تتعجل ا

     ....ما أخذت هذه الرخصة بقيت إ� األفضل ال إثم عليك حz تر~ت األخذ بالرخصةما أخذت هذه الرخصة بقيت إ� األفضل ال إثم عليك حz تر~ت األخذ بالرخصةما أخذت هذه الرخصة بقيت إ� األفضل ال إثم عليك حz تر~ت األخذ بالرخصةما أخذت هذه الرخصة بقيت إ� األفضل ال إثم عليك حz تر~ت األخذ بالرخصة
يعÜ اآلن ليس ا�قصود فال إثم يعÜ اآلن ليس ا�قصود فال إثم يعÜ اآلن ليس ا�قصود فال إثم يعÜ اآلن ليس ا�قصود فال إثم     ،،،،قبل حجهماقبل حجهماقبل حجهماقبل حجهما    أن ا�ع¹ قد زالت آثام ا�تعجل وا�تأخر ال© ¨نت عليهماأن ا�ع¹ قد زالت آثام ا�تعجل وا�تأخر ال© ¨نت عليهماأن ا�ع¹ قد زالت آثام ا�تعجل وا�تأخر ال© ¨نت عليهماأن ا�ع¹ قد زالت آثام ا�تعجل وا�تأخر ال© ¨نت عليهما: اùواب ا�الثاùواب ا�الثاùواب ا�الثاùواب ا�الث    �

بل إن اهللا جل وعال أبان \ا وب(نا بأن ا�تعجل وا�تأخر زالت آثامهما و�يت ذنوبهما بل إن اهللا جل وعال أبان \ا وب(نا بأن ا�تعجل وا�تأخر زالت آثامهما و�يت ذنوبهما بل إن اهللا جل وعال أبان \ا وب(نا بأن ا�تعجل وا�تأخر زالت آثامهما و�يت ذنوبهما بل إن اهللا جل وعال أبان \ا وب(نا بأن ا�تعجل وا�تأخر زالت آثامهما و�يت ذنوبهما     ،،،،عليه s مسألة ا�عجل وا�أخر العليه s مسألة ا�عجل وا�أخر العليه s مسألة ا�عجل وا�أخر العليه s مسألة ا�عجل وا�أخر ال
أيها أيها أيها أيها     يقال أيها ا�تعجل ان½ف مأجورايقال أيها ا�تعجل ان½ف مأجورايقال أيها ا�تعجل ان½ف مأجورايقال أيها ا�تعجل ان½ف مأجورا    ههههألنألنألنألن    ،،،،وحقيقة أن هذا توجيه مناسب وقويوحقيقة أن هذا توجيه مناسب وقويوحقيقة أن هذا توجيه مناسب وقويوحقيقة أن هذا توجيه مناسب وقوي    ،،،،وغفرت زالتهما من متعجل ومتأخروغفرت زالتهما من متعجل ومتأخروغفرت زالتهما من متعجل ومتأخروغفرت زالتهما من متعجل ومتأخر

من من من من ((((وÎ ا¶ديث اآلخر  ))))فا¶ج ا�Èور ليس T جزاء إال اùنةفا¶ج ا�Èور ليس T جزاء إال اùنةفا¶ج ا�Èور ليس T جزاء إال اùنةفا¶ج ا�Èور ليس T جزاء إال اùنة((((    وال ذنب وال خطيئةوال ذنب وال خطيئةوال ذنب وال خطيئةوال ذنب وال خطيئة    ،،،،إثم عليكماإثم عليكماإثم عليكماإثم عليكما    ا�تأخر ان½ف مأجورا الا�تأخر ان½ف مأجورا الا�تأخر ان½ف مأجورا الا�تأخر ان½ف مأجورا ال
 .    ))))حج هذا ا>يت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم وåته أمهحج هذا ا>يت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم وåته أمهحج هذا ا>يت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم وåته أمهحج هذا ا>يت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم وåته أمه

 القول الرابع مثل ا�الث ا¶قيقة يعÜأن طرح ا�أثم عن ا�تعجل وا�تأخر إنما يكون ب(ط ا�قوى أن طرح ا�أثم عن ا�تعجل وا�تأخر إنما يكون ب(ط ا�قوى أن طرح ا�أثم عن ا�تعجل وا�تأخر إنما يكون ب(ط ا�قوى أن طرح ا�أثم عن ا�تعجل وا�تأخر إنما يكون ب(ط ا�قوى     :اùواب الرابعاùواب الرابعاùواب الرابعاùواب الرابع    �
أيضا أب( بأن اهللا قد �ا  ا�تـأخرا�تـأخرا�تـأخرا�تـأخرأنت أيها  ،أب( بفضل اهللا وأب( بأن ذنوبك �يت عنك ا�تعجلا�تعجلا�تعجلا�تعجلأيها  ،ولكن فيه تقييد

هل àن حققنا مقام ا�قوى؟ هل àن اجتهدنا s تقوى  ،ولكن هذا م(وط ب(ط عظيم �ن اتèولكن هذا م(وط ب(ط عظيم �ن اتèولكن هذا م(وط ب(ط عظيم �ن اتèولكن هذا م(وط ب(ط عظيم �ن اتèذنوبك وسf عليك، 
 وعال؟ حرصنا أن نت" عذاب ا\ار بفعل األوامر وترك ا\وا^؟  اهللا جل

فََال فََال فََال فََال {{{{أن ثواب إزاحة هذا اإلثم أن ثواب إزاحة هذا اإلثم أن ثواب إزاحة هذا اإلثم أن ثواب إزاحة هذا اإلثم     ،،،،وT حظ من ا\ظروT حظ من ا\ظروT حظ من ا\ظروT حظ من ا\ظر    ،،،،وا¶قيقة هذا قول مناسب وقوي جداً وا¶قيقة هذا قول مناسب وقوي جداً وا¶قيقة هذا قول مناسب وقوي جداً وا¶قيقة هذا قول مناسب وقوي جداً  }  Xُ¥ اْمِرXُ¥ اْمِرXُ¥ اْمِرXُ¥ اْمرِئئئٍئ بَِما َكَسَب رَِهzٌ ٍ بَِما َكَسَب رَِهzٌ ٍ بَِما َكَسَب رَِهzٌ ٍ بَِما َكَسَب رَِهzٌ     { نعم
ععععَْم َعلَيْهِ َْم َعلَيْهِ َْم َعلَيْهِ َْم َعلَيْهِ  فا¶قيقة فا¶قيقة فا¶قيقة فا¶قيقة  }}}}    لَِمِن اي�èَ لَِمِن اي�èَ لَِمِن اي�èَ لَِمِن اي�èَ     {{{{م ا�قوى هللا تبارك وتعا� م ا�قوى هللا تبارك وتعا� م ا�قوى هللا تبارك وتعا� م ا�قوى هللا تبارك وتعا� من حقق مقامن حقق مقامن حقق مقامن حقق مقا    ،،،،للمتعجل وا�تأخر مقيد بتقوى اهللا جل وعالللمتعجل وا�تأخر مقيد بتقوى اهللا جل وعالللمتعجل وا�تأخر مقيد بتقوى اهللا جل وعالللمتعجل وا�تأخر مقيد بتقوى اهللا جل وعال    }}}}    إِإِإِإِ

اuي هو أنه جاءت هذه ال�مة �وافق  القول األولالقول األولالقول األولالقول األولوالقوالن ا�الث والرابع،  ،القول األول فيه قوة األقوال متقاربة ومتناسبةاألقوال متقاربة ومتناسبةاألقوال متقاربة ومتناسبةاألقوال متقاربة ومتناسبة
 القول ا�اÆالقول ا�اÆالقول ا�اÆالقول ا�اÆ }}}}لَيِْه بِِمثِْل َما اْقتََدى َعلَيُْكمْ لَيِْه بِِمثِْل َما اْقتََدى َعلَيُْكمْ لَيِْه بِِمثِْل َما اْقتََدى َعلَيُْكمْ لَيِْه بِِمثِْل َما اْقتََدى َعلَيُْكمْ َفَمِن اْقتََدى َعلَيُْكْم فَاْقتَُدواْ عَ َفَمِن اْقتََدى َعلَيُْكْم فَاْقتَُدواْ عَ َفَمِن اْقتََدى َعلَيُْكْم فَاْقتَُدواْ عَ َفَمِن اْقتََدى َعلَيُْكْم فَاْقتَُدواْ عَ {{{{اللفظة ا�انية األو� مثل قول اهللا عز وجل 

أنه فال إثم عليك أيها ا�تأخر ألنك تر~ت الرخصة وهذا حقيقة قول ضعيف ليس يعÜ بالوجه وتر~ه لألفضل فكيف يقال 
 Æي هو القول ا�اuفيه ضعفال إثم عليك ألنك تر~ت الرخصة هذا قول ضعيف ا Æفيه ضعفوالقول ا�ا Æفيه ضعفوالقول ا�ا Æفيه ضعفوالقول ا�ا Æفإنه  ا�الثا�الثا�الثا�الث    أما القولأما القولأما القولأما القول ،والقول ا�ا

قيد القول ا�الث فقال �ن اتè أي من حقق قيد القول ا�الث فقال �ن اتè أي من حقق قيد القول ا�الث فقال �ن اتè أي من حقق قيد القول ا�الث فقال �ن اتè أي من حقق     والقول الرابعوالقول الرابعوالقول الرابعوالقول الرابع    ،،،،قد زالت آثام ا�تعجل وا�تأخر من فضل اهللا سبحانه وتعا�
  مقام ا�قوى هللا عز وجل،مقام ا�قوى هللا عز وجل،مقام ا�قوى هللا عز وجل،مقام ا�قوى هللا عز وجل،



            ))))))))  أولأولأولأولأولأولأولأولمستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى ( ( ( ( ( ( ( (                                                                                                                                         ))))))))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((((((((                                                                                                                                                              مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1                            

- --¡ - 

 

  :s ا�راد بهذا ثالثة أقوالs ا�راد بهذا ثالثة أقوالs ا�راد بهذا ثالثة أقوالs ا�راد بهذا ثالثة أقوال }}}}لَِمِن اي�èَ لَِمِن اي�èَ لَِمِن اي�èَ لَِمِن اي�èَ {{{{قوT تبارك وتعا�
يعÜ يت" قتل : وا¶قيقة الصيد ¨ن مشهورا عندهم وقيل ا�قوى ،ن عباسن عباسن عباسن عباسابابابابهذا قول  �ن اتè قتل الصيد،�ن اتè قتل الصيد،�ن اتè قتل الصيد،�ن اتè قتل الصيد،: القول األولالقول األولالقول األولالقول األول •

سواء ¨ن �رما  ،وأيضا من ا�منو?ت s حدود ا¶رم قتل الصيد ،ومن ا�علوم أن من �ظورات اإلحرام قتل الصيد ،الصيد
ا أن ا¶كمة s أن ا�حرم اuي تلبس والعلماء ذكرو ،فال شك أنه من �ظورات اإلحرام قتل الصيدأما ا�حرم أما ا�حرم أما ا�حرم أما ا�حرم  ،أو غ1 �رم

وا�عتمر وا¶اج  ،ومن تبع الصيد غفل كما جاء s ا¶ديث ،العمرة يمنع من قتل الصيد ألنه ينشغل بذلك بنسك ا¶ج أو
فكونه يالحق الصيد ويطارد ويضيع وقته وينشغل باT  ،يبتü رضوان اهللا واùنة ،جاء يطلب ما عند اهللا ،جاء s عبادة

وأيضا من ¨ن داخال s حدود ا¶رم فهذا  ،لك من �ظورات اإلحرام قتل الصيدuو ،ف عن عبادة اهللا هذا âالفوين½
  .أيضا من تعظيم ا¶رم أنه ال يقتل الصيد وال ينفره يعÜ إ� آخره �ا هو معلوم s السنة هذا القول األول

• Æالقول ا�اÆالقول ا�اÆالقول ا�اÆحجه: القول ا�ا s حجه s حجه s حجه s ____ا�عا èا�عا�ن ات èا�عا�ن ات èا�عا�ن ات èن ات�،،،،  Tحجه" ن مسعودن مسعودن مسعودن مسعودقتادة ابقتادة ابقتادة ابقتادة ابقا s اهللا èن ترك ا�عا_  ،"إنما مغفرة اهللا �ن ات�
" فمن فرض فيهن ا¶ج فال رفث وال فسوق وال جدال s ا¶ج: "واuنوب وهذا يرتبط بما ذكرناه آنفا s قول اهللا عز وجل

 ،اء s أمور اåين أو أمور اåنياواùدال هو ا�خاصمة سو، الفسوق قلنا الراجح هو ا�عا_ *ها ،يبتعد عن اùماع ودواعيه
 .وهذا سبق بيانه

أن يرجع ا¶اج  :àن ذكرنا أن من عالمات ا¶ج ا�Èور كما قال العلماء ،نعم ،،،،�ن اتè فيما ب�ن اتè فيما ب�ن اتè فيما ب�ن اتè فيما ب"""" من عمره من عمره من عمره من عمره: القول ا�الثالقول ا�الثالقول ا�الثالقول ا�الث •
فهذا  ،عد أن ¨ن 'فالمتقيا ب ،تائبا بعد أن ¨ن مذنبا ،ف1جع مطيعا بعد ما ¨ن ?صيا ،Ìال أفضل �ا ¨ن عليه قبل ا¶ج

 Tة و إبراهيم ا\خ����القول قاØة و إبراهيم ا\خأبو العاØة و إبراهيم ا\خأبو العاØة و إبراهيم ا\خأبو العاØحال األقوال *ها صحيحة  ،،،،أبو العا X ´حال األقوال *ها صحيحة فع X ´حال األقوال *ها صحيحة فع X ´حال األقوال *ها صحيحة فع X ´للحاج أن فع üأنه ينب V ن نؤ~دà ولكن
فإن من عالمة قبول ا¶سنة اتباعها  ،وأن يستمر V ذلك ،وأن يلزم طاعة اهللا جل وعال ،Úرص Ô Vقيق مقام ا�قوى

" بل ما أكb الر~ب وأقل ا¶اج: "فقال رë اهللا عنه ؟ما أكb ا¶اج: ا قيل البن عمر رë اهللا عنهماا¶سنة األخرى، و�
واقع s  ،يعÜ مرا@ s عمله ،ماT اuي حج به مال حرام ،أو عليه أخطاء ،يعÜ ما أكb من جاء وراح إما âالفا للسنة

َواي�ُقوا َواي�ُقوا َواي�ُقوا َواي�ُقوا     {: الكريم أيها ا¶اج طالب العلم فالزم تقوى اهللا تبارك وتعا� إذا أردت أيها األخفيعÜ أشياء كث1ة  ،ال(ك مثال
ونَ  ُ)َْÔُ ِْهØَِن�ُكْم إ

َ
ونَ اهللا�َ َواْعلَُموا ك ُ)َْÔُ ِْهØَِن�ُكْم إ
َ
ونَ اهللا�َ َواْعلَُموا ك ُ)َْÔُ ِْهØَِن�ُكْم إ
َ
ونَ اهللا�َ َواْعلَُموا ك ُ)َْÔُ ِْهØَِن�ُكْم إ
َ
  .} اهللا�َ َواْعلَُموا ك

Ýعله Úاسب  ،يعينه V طاعة اهللا ،إيمان العبد با¶( واùزاء والوقوف بz يدي اهللا سبحانه وتعا� يدفعه للعمل الصالح
وuلك دائما  ،وهكذا ا�ؤمن ال يزال موصوال يتذكر اåار اآلخرة ،إن خ1ا فخ1 و«ن ºا ف( ،ينظر s أعماT ،يراقبها ،نفسه

فالعبد عندما يؤمن ويقر  ،ومن ¨ن كذا دائما الربط باåار اآلخرة )من ¨ن يؤمن باهللا واØوم اآلخرمن ¨ن يؤمن باهللا واØوم اآلخرمن ¨ن يؤمن باهللا واØوم اآلخرمن ¨ن يؤمن باهللا واØوم اآلخر( :نرى s األحاديث
 ،اإليمان باØوم اآلخر ال شك أن هذا يدفعه للعمل الصالح ،ن من أرýن اإليمانويصدق و�نا وهللا ا¶مد نؤمن بهذا وهذا ر~

قدما عبد يوم القيامة حقدما عبد يوم القيامة حقدما عبد يوم القيامة حقدما عبد يوم القيامة ح���� يسأل عن  يسأل عن  يسأل عن  يسأل عن     لن تزواللن تزواللن تزواللن تزوال(: وا\ð ص´ اهللا عليه وسلم يقول ،ينظر s أعماÝ، Tعله Úاسب نفسه
ماذا ماذا ماذا ماذا (أو  )وعن علمه ماذا عمل فيهوعن علمه ماذا عمل فيهوعن علمه ماذا عمل فيهوعن علمه ماذا عمل فيه    ،،،،يما أنفقهيما أنفقهيما أنفقهيما أنفقهوعن ماT من أين اكتسبه وفوعن ماT من أين اكتسبه وفوعن ماT من أين اكتسبه وفوعن ماT من أين اكتسبه وف    ،،،،وعن شبابه فيما أبالهوعن شبابه فيما أبالهوعن شبابه فيما أبالهوعن شبابه فيما أباله    ،،،،عن عمره فيما أفناهعن عمره فيما أفناهعن عمره فيما أفناهعن عمره فيما أفناه: : : : أربعأربعأربعأربع

ويتهيأ بالعمل الصالح واللجوء والصدق واå?ء  ،، فاإلنسان عندما يعلم هذا ويقر ال شك أنه يستعد للقاء اهللا)عمل بهعمل بهعمل بهعمل به
  .واإلنابة إ� اهللا تبارك وتعا� وغ1 ذلك من ا�عاÆ العظيمة

وأن هذا  ،وV مß�ه العظيمة ،تدل V قدسية هذا ا¶ج ،Çم عظيمةهذه اآليات ال© جاءت s ا¶ج اشتملت V أح
من حج هذا ا>يت فلم يرفث من حج هذا ا>يت فلم يرفث من حج هذا ا>يت فلم يرفث من حج هذا ا>يت فلم يرفث (: وا¶ديث اآلخر )وا¶ج ا�Èور ليس T جزاء إال اùنةوا¶ج ا�Èور ليس T جزاء إال اùنةوا¶ج ا�Èور ليس T جزاء إال اùنةوا¶ج ا�Èور ليس T جزاء إال اùنة(ا�واب اuي رتب عليه ثواب عظيم 

ومن حيث ا�خلص من  ،ةهذا Ýعل ا¶اج يعتÌ Üجه من حيث تصحيح ا\ي ،)ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم وåته أمهولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم وåته أمهولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم وåته أمهولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم وåته أمه



            ))))))))  أولأولأولأولأولأولأولأولمستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى ( ( ( ( ( ( ( (                                                                                                                                         ))))))))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((((((((                                                                                                                                                              مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1مقرر ا�فس1                            

- --� - 

 

 ،من حيث أن يأÛ با¶ج V سنة ا\ð ص´ اهللا عليه وسلم قدر ما يستطيع ،ومن أن يكون ماT حالل ،ال(~يات وا>دع
Ýعل نصب  ،يبتعد عن اللجج وعن اmصومة عن ا�عا_ الفسوق ،أما الزحام وا�ضايقات ما أحد إن شاء اهللا يفرح بهذا

تقبل اهللا حجه ييسأل اهللا s األول واآلخر أن  ،يتقرب إ� اهللا s ذلك ا¶ج بغاية ما يستطيع ،قبوالعينيه أن يكون حجه م
}}}} َzإِغ�َما َفتََقب�ُل اهللا¥ ِمَن الُْمت�ِق َzإِغ�َما َفتََقب�ُل اهللا¥ ِمَن الُْمت�ِق َzإِغ�َما َفتََقب�ُل اهللا¥ ِمَن الُْمت�ِق َzاهللا عنه، يقول }}}}إِغ�َما َفتََقب�ُل اهللا¥ ِمَن الُْمت�ِق ëاهللا عنهابن مسعود ر ëاهللا عنهابن مسعود ر ëاهللا عنهابن مسعود ر ëمنيت ا�وت ": : : : ابن مسعود ر�سجدة واحدة متقبلة  ø واهللا لو أعلم أن

  ."بعدها
 ،فاهللا اهللا أيها اإلخوة نعتÜ بهذا ونتفقه s أمور حجنا ،وهذا اº T 1mائط وهو ما ذكرته آنفاطيب هذا الفضل العظيم 

وÎ  ،وطالب العلم وهللا ا¶مد s هذه اùامعة يدرس أحÇم ا¶ج هنا s تفس1 آيات األحÇم ،وطاعتنا ،وÎ أمور عباداتنا
ألن  ،يطبقه ويعيش واقعه إ� أنطالب العلم كث1ا  ها¶ج ال يفقهو ،ويسأل عما أش� عليه ،وÎ الفقه ،أحاديث األحÇم

ولكن عند ا�طبيق ال  ،اإلنسان s الÐم ا\ظري ما فيه شك أن اإلنسان يستفيد ويقعد ويؤصل ويعرف األحÇم وا�سائل
وقد ¨ن  ،يتعلم منهمشك أنه سيستفيد أكb وأكb و�اصة إذا ¨ن s صحبة العلماء وصحبة أهل ا1m يستفيد منهم و

Úرصون V صحبة أهل اs 1m السفر و�اصة s  لطائف ا�عارفلطائف ا�عارفلطائف ا�عارفلطائف ا�عارفs كتابه  ا¶افظ ابن رجبا¶افظ ابن رجبا¶افظ ابن رجبا¶افظ ابن رجبسلفنا الصالح كما ذكر 
ولكن بعض  ،اهللا تعا� Úرصون V صحبة الصحابة من أجل خدمتهم واالستفادة منهم م¨ن ا�ابعون رÑه ،ا¶ج

كما روي عن بعضهم s هذا، ا�هم ¨نوا Úبون االستفادة منهم وا�علم واالزدياد من  ،الصحابة ¨ن يأب إال أن nدمهم
 .وجل طاعة اهللا عز

حبذا لو مررت أs Y اهللا V تفس1 القرآن ¨مال مثال s ا�خت½ات مثل تفس1 الشيخ السعدي مثل تفس1 الكريم و
بر ويتفقه ويتعلم أحÇم القرآن وهذا ا�نهج اuي رl عليه ا\ð ص´ الرÑن، s تفس1 الكريم ا�نان، ينبü لإلنسان أن يتد

اهللا بن حبيب السل� رÑه اهللا حدثنا اuين ¨نوا يقرؤننا القرآن عثمان  الرÑن عبد اهللا عليه وسلم أصحابه يقول أبو عبد
سول اهللا ص´ اهللا عليه وسلم ع( آيات اهللا بن مسعود وغ1هما رë اهللا عنهم أنهم ¨نوا إذا تعلموا من ر بن عفان وعبد

قال واåنا الشيخ �مد بن  ،قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل ïيعا ،لم Ýاوزهن ح� يتعلموا ما فيهن من العلم والعمل
رآن رآن رآن رآن تالوة القرآن وحفظه تدبر القتالوة القرآن وحفظه تدبر القتالوة القرآن وحفظه تدبر القتالوة القرآن وحفظه تدبر الق :دل هذا األثر V أن القرآن أنزل �الثة مقاصد عظيمة :صالح العثيمz رÑه اهللا

قال تعلمنا القرآن والعلم وفقه أحÇمه والعمل وهو العمل بالقرآن والسنة والسV 1 نهج القرآن كما قال  والعلم بتفس1هوالعلم بتفس1هوالعلم بتفس1هوالعلم بتفس1ه
� َولِلر�ُسوِل إَِذا َدَ?ُكم لَِما Úُْيِيُكمْ {{{{سبحانه  يَن آَمنُواْ اْستَِجيبُواْ ِهللا ِ

�uَها ا ف¥
َ
� َولِلر�ُسوِل إَِذا َدَ?ُكم لَِما Úُْيِيُكمْ يَا ك يَن آَمنُواْ اْستَِجيبُواْ ِهللا ِ

�uَها ا ف¥
َ
� َولِلر�ُسوِل إَِذا َدَ?ُكم لَِما Úُْيِيُكمْ يَا ك يَن آَمنُواْ اْستَِجيبُواْ ِهللا ِ

�uَها ا ف¥
َ
� َولِلر�ُسوِل إَِذا َدَ?ُكم لَِما Úُْيِيُكمْ يَا ك يَن آَمنُواْ اْستَِجيبُواْ ِهللا ِ

�uَها ا ف¥
َ
    }}}}يَا ك

    ....تم Ìمد اهللا وعونهتم Ìمد اهللا وعونهتم Ìمد اهللا وعونهتم Ìمد اهللا وعونه    


