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 رـالتفِسي َدةـُعم

 َعن احَلافِظ ابن َكِثري

ُمْختَصر تفسري الُقرآن الَعِظيم

 

  

 –حفظه اهلل  –الشيخ/ محمد بن غالب العمري 

http://bit.ly/2xNhepe  

 يف دبي –رضي اهلل عنها  –أم املؤمنني عائشة  مسجدب قامةالدروس امل ضمن

 :برعاية مركز رياض الصالحني، واملسجلة على

 الدرس األول

( إىل  من ص ومقدمة ابن كثري  –إىل ص  الكتاب من ص قدمة م ) شرح

http://www.baynoona.net/ar/tree/3491 

http://rasaelemaratia.com/
http://bit.ly/2xNhepe
http://www.alfawzan.af.org.sa/node/13409


 

 

 3 
http://rasaelemaratia.com  مجموعة رسـائل إمـاراتية 

ونستغفره، ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا ومن سيئات  ونستعينه -تعاىل  -إن احلمد هلل، نحمده 

أعاملنا، من هيده اهلل فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال 

 رشيك له، وأشهد أن حممًدا عبده ورسوله.

َا َيا﴿  ِذينَ  َأهيه ُقوا آَمنُوا الَّ ْسلُِمونَ  َوَأنُتم إاِلَّ  ََتُوُتنَّ  َواَل  ُتَقاتِهِ  َحقَّ  اهللََّ اتَّ  .[ ١٠٢: آل عمران]   ﴾ مه

َا َيا﴿  ُقوا النَّاُس  َأهيه ُكمُ  اتَّ ِذي َربَّ ن َخَلَقُكم الَّ  ِمنُْهاَم  َوَبثَّ  َزْوَجَها ِمنَْها َوَخَلَق  َواِحَدة   نَّْفس   مِّ

ُقوا ۚ   َونَِساءً  َكثرًِيا ِرَجااًل  ِذي اهللََّ َواتَّ ]   ﴾ َرِقيًبا َعَلْيُكمْ  َكانَ  اهللََّ إِنَّ  ۚ   َواْْلَْرَحامَ  بِهِ  َتَساَءُلونَ  الَّ

 .[ ١ النساء:

َا َيا﴿  ِذينَ  َأهيه ُقوا آَمنُوا الَّ  َلُكمْ  َوَيْغِفرْ  َأْعاَمَلُكمْ  َلُكمْ  ُيْصلِْح  ﴾٧٠﴿ َسِديًدا َقْواًل  َوُقوُلوا اهللََّ اتَّ

 .[ ٧١-٧٠:اْلحزاب ]  ﴾ َعظِياًم  َفْوًزا َفازَ  َفَقدْ  َوَرُسوَلهُ  اهللََّ ُيطِعِ  َوَمن ۚ   ُذُنوَبُكمْ 

 أما بعد:

صىل اهلل عليه  -، وخري اهلدي هدي نبينا حممد -جل وعال  -فإن أصدق الكالم كتاب اهلل 

، ورش اْلمور حمدثاهتا، وكل حمدثة بدعة، وكل بدعة ضاللة، وكل ضاللة يف النار، -وسلم 

 وبعد:

http://rasaelemaratia.com/
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فهذا هو أول دروس التفسري من كتاب عمدة التفسري عن احلافظ ابن كثري، وهو اختصار 

للتفسري العظيم تفسري احلافظ ابن كثري، والذي سامه ) تفسري القرآن العظيم (، اخترصه الشيخ 

 .-رمحه اهلل رمحة واسعة  -أمحد بن حممد شاكر 

وًرا عىل هذا املخترص، أقرب إىل طريقة وقبل الرشوع يف القراءة يف الكتاب؛ والتي ستكون مر

العرض، فإن احتجنا إىل التعليق عىل بعض ما يِرد معنا من مسائل، وإال فإن املقصود هو املرور 

عىل تفسري القرآن، ولن نضيف شيًئا عىل كالم العلامء عدا ما يزيده بياًنا من كالم العلامء 

إىل العامل املعني الذي ذكر هذا القول، أو ما يفهم اآلخرين أو ما ذكروه؛ إما بنسبة القول أحياًنا 

 من كالم العلامء وما ذكروه يف كتب التفسري، أو ما يتعلق بكتب علوم القرآن ونحو ذلك.

قبل الرشوع يف الكالم عن الكتاب وما يتعلق به، ال بد لنا من مقدمات يسرية جتيل لنا بعض 

 جة إىل الوقوف معها ولو بشكل يسري.اْلمور املهمة والركائز اهلامة التي نحن بحا

 املقدمة اْلوىل:أما 

هو علم  -فمام ال خيفى عىل طالب العلم أن رشف العلم برِشف املعلوم، ورشف هذا العلم 

، وهو تفسري -سبحانه وتعاىل  -رشفه بأنه يتضمن الكالم عن معاين كالم اهلل  -التفسري 

مر يكفي هذا العلم رشًفا ومنزلًة ومكانة، َفِعْلٌم الذي يف كتابه، وهذا اْل -جل وعال  -لكالمه 

http://rasaelemaratia.com/
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من حيث معرفة أحكامه، وِحكمه، وما يتضمنه من  -سبحانه وتعاىل  -خيتص بكالم اهلل 

 مسائل، فإنه يدل عىل رشيف علم التفسري وعىل عظيم منزلته.

 املقدمة الثانية:

 ما هو التفسري؟

ل، وبيان معانيه، واستخراج أحكامه وِحكمه، هذا التفسري: هو علم ُيفهم به كتاب اهلل  املنزَّ

هو علم التفسري كام عرفه الزركيش، وأخذ هبذا التعريف مجع من أهل العلم، هو علم ُيفهم به 

ل عىل نبيه  -جل وعال  -كتاب اهلل  ، وبيان معانيه، واستخراج -عليه الصالة والسالم  -املنزَّ

 أحكامه وِحكمه.

 املقدمة الثالثة:

 ما هو ُحكم هذا العلم؟

هذا العلم من حيث اْلصل هو واجب، من حيث أصل العلم هو واجب؛ ْلنه ينبني عىل 

التفسري أمر العمل، فيجب معرفة املعاين وِدالالت هذه املعاين؛ ليتحقق بذلك العمل بكتاب 

 .-جل وعال  -اهلل 

http://rasaelemaratia.com/
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ىل الكفاية؛ إذا قام به وأما ُحكم تعلمه من حيث الوجوب العيني أو الكفائي: فهو فرض ع

ووجود من يشتغل  -املقصود حتقق هذا العلم  -البعض سقط عن الباقني، واملقصود حتققه 

 به.

: أن -حكم تعلم هذا العلم  -يتعلق بقضية احلكم  -يف احلقيقة  -إال أن هناك أمر أيًضا مهم 

الباب غاية نشغلون هبذا علم التفسري اآلن حاصل يف الكتب، فغاية ما يقوم به الباحثون أو امل

مطول  أو مجع متفرق  سواء يف مسألة معينة، أو يف سورة معينة،  ما يقومون به هو إما اختصار

 أو نحو ذلك.

وإذن غاية ما ُيسطِّره الذين يكتبون يف هذا العلم أهنم ينقلون التفسري، ال أهنم ُينشئون التفسري؛ 

أن علم التفسري قد  ": -وه لوم القرآن ونحممن كتب يف فن ع -ولذلك قال بعض أهل العلم 

 ."توقف، وإنام الذي عليه العمل اآلن إنام هو نقل كالم أهل العلم 

 املقدمة التي تليها:

، فإن علم التفسري ليس ميداًنا ملن أراد أن خيوض -وهو التفسري  -خطورة هذا اْلمر بغري علم 

فيه دون أهليَّة أو معرفة بقواعده، فهذا العلم مل خَيُض فيه إال فحول العلامء، ولذلك هذا ما 

كلف ما من قال يف القرآن برأيه فقد ت "أن يقول:  -رمحه اهلل  -حدا بشيخ اإلسالم ابن تيمية 

فلو أصاب  "، ُيكمل شيخ اإلسالم فيقول: "وسلك غري ما ُأمر به  "، قال: "ال علم له به 

http://rasaelemaratia.com/
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قال قواًل  -ليس من أهل التفسري لكنه أصاب املعنى  ؛يعني ُوفِّق وهو ليس بأهل -املعنى 

، عجيب! طيب "لكان قد أخطأ  "، قال: "فوافق كالم املحققني من املفرسين من الصحابة 

، هو ليس بأهل وإن وافق احلق يف قوله؛ أنه وافق "ْلنه مل يأت اْلمر من بابه  "ملاذا؟ قال: 

احلق معرفًة وتقريًرا وفهاًم أو غري ذلك؟ غري ذلك، قال قواًل فوافق فيه احلق وهو ليس من 

ولذلك قال أهله، هل يكون آثاًم؟ نعم يكون آثاًم، وقد أصاب احلق؟ نعم، وقد أصاب احلق، 

هذا كمن حكم بني الناس عىل جهل فهو يف النار وإن وافق حكمه الصواب  "شيخ اإلسالم: 

". 

إذن هذا اْلمر يدعونا إىل مسألة مهمة وهو أن ال يفرسَّ القرآن بمجرد معرفة داللة اللفظ 

ا، تعرف معناها اللغوي فليس معنى هذا أنه لك حق التفسري عىل كل حال، وإال فهن اك لغويًّ

  ُكلِّ  َخالُِق  اهللَُّ﴿ أمور واضحات؛ فمثاًل: 
 
ء  -جل وعال  -داللتها عىل أن اهلل  [ ٦٢: زمر] ال ﴾ ََشْ

هو خالق الكون؛ لكن ليس كل القرآن وكل مفردة يف القرآن فإهنا تفرسَّ بام َيظهر للقارئ من 

 معناها اللغوي، هذا املسلك غري صحيح.
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 املقدمة اْلخرية:

ل وخمترص، وبني التفسري باملأثور والتفسري بالرأي؛ أن كتب  التفسري تتاميز فيام بينها: بني مطوَّ

وبني َتييز هذا التفسري هل هو متعلق باْلحكام أو معتن  بالبالغة أو بنحو ذلك، فإن هذه 

 مدارس ومناهج للمفرسين، وهي كثرية، ولعله يأيت ذكر َشء منها معنا يف أثناء القراءة.

، وقد ترجم له ترمجة -رمحه اهلل  -ابن كثري  -وهو تفسري القرآن العظيم  -صل صاحب اْل

 يسرية الشيخ أمحد حممد شاكر يف مقدمته.

وأما صاحب املخترص فهو العالمة املحدث الشيخ أمحد بن حممد شاكر، أحد العلامء اْلجالء، 

امء أجالء من أهل من علامء أهل مرص الذين خترجوا يف اْلزهر، قد خترج يف اْلزهر عل

االعتقاد الصحيح: منهم هذا العامل اجلليل، ومنهم الشيخ حممد خليل هراس، الشيخ حممد 

عبد الرزاق محزة، وعبد الظاهر أبو السمح، ومجع من أهل االعتقاد الصحيح، ال سيام يف تلك 

ىل تقرير املسائل احلقبة التي ُوجد فيها من انترص لالعتقاد، كان معتنًيا بأمر الدليل، وحريًصا ع

عىل ِوفق ما كان عليه سلف هذه اْلمة، وكان للشيخ جهود عظيمة، وهو ممن توىل القضاء 

واشتغل فيه، وكان له يف ذلك أيًضا كتابات نافعة، وله جهود كبرية يف حتقيق الكتب، ويف 

بن حممد  العناية هبا، ويشاطره يف ذلك أيًضا يف بعض اْلعامل أخوه أديب العربية الشيخ حممود

http://rasaelemaratia.com/
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شاكر، وقد درسا عىل والدمها الشيخ حممد شاكر، وهو وكيل اْلزهر، وكان عامًلا من العلامء، 

 وله جهود كبرية.

والشيخ أمحد شاكر وإن تفقه عىل املذهب احلنفي، وأفتى به فيام يتعلق بالقضاء إال أنه كان 

أهل النظر يف حتقيق معتنًيا بالدليل حريًصا عليه غاية احلرص، وكان مع ذلك أيًضا من 

، وله جهود عظيمة، ومن جهوده -رمحه اهلل رمحة واسعة  -اْلحاديث، وله يف ذلك نظر سديد 

 ما ننعم به نحن اليوم من القراءة يف هذا املخترص؛ وهو خمترص تفسري ابن كثري.

معرفة قلنا يف أول اْلمر أن التعليق سيكون يسرًيا؛ ْلن املراد هو املرور عىل هذا التفسري و

تفسري اآليات، وسنبدأ من أول املصحف من سورة الفاحتة، ونقرأ املقدمات التي ذكرها 

 .9، صفحة -رمحه اهلل رمحة واسعة  -الشيخ أمحد شاكر 

 املنت

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 بفضله وكرمه، وأن امأن يتقبله -عز وجل  -مد هلل حق محده محًدا وشكًرا، نسأل ربنا احل

واد اجلجيعلهام خالصنْي لوجهه الكريم، ونرجو أن نستوجب هبام املزيد من فضله ونعامئه، إنه 

كام أثنى عىل نفسه، إنه العيل اْلعىل،  -سبحانه  -هو  كريم، الرب الرحيم، ال نحيص ثناء عليهال

http://rasaelemaratia.com/
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حممد النبي اْلمي، سيد  ليس كمثله َشء وهو السميع البصري، وصىل اهلل عىل سيدنا وموالنا

 ا، وبعد: كثريً وسلم تسلياًم  ،وعىل آله وصحبه ،املرسلني وإمام املهتدين وخاتم النبيني

فإن تفسري احلافظ ابن كثري أحسن التفاسري التي رأينا وأجودها وأدقها بعد تفسري إمام 

يدينا، فام رأينا مثلهام املفرسين أيب جعفر الطربي، ولسنا ُنوازن بينهام وبني أي تفسري آخر مما بأ

  وال ما يقارهبام.

 الشرح

بعد هذه املقدمة، وسيأيت معنا التعليق عىل مسألة احلمد ونحو ذلك  -رمحه اهلل  -هنا الشيخ 

فإن تفسري احلافظ ابن كثري أحسن التفاسري  ": -رمحه اهلل  -فيام سيأيت ، بالنسبة لقول الشيخ 

لكن مما  ؛ملزايا كثرية سيأيت ذكرها يف أثناء كالم الشيخ وذلك؛ "التي رأينا وأجودها وأدقها 

ُيذكر هنا أنه ال يصح القول بأن تفسري ابن كثري هو خمترص لتفسري ابن جرير الطربي، ال يصح 

نعم وإن استفاد من ابن جرير؛ ْلن ابن جرير إمام  -رمحه اهلل  -هذا القول؛ وذلك أن ابن كثري 

ز به عن تفسري ابن ه طابعه اخلاص، وله جهده الواضح الذي َتيَّ املفرسين، إال أن ابن كثري ل

تفسري باملأثور، وتفسري  :نْي نَّ جرير الطربي يف عدة مزايا، وهو ممن مجع يف تفسريه هذا بني فَ 

حتى جتد أن تفسري ابن  ،بالرأي، واعتنى كذلك بجمع اْلحاديث الواردة واملتعلقة بالتفسري

http://rasaelemaratia.com/
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ما يعتني بذكر الطرق  اديث كأنه من كتب التخريج؛ لكثرةكثري فيام يتعلق بجمع اْلح

 والروايات.

 املنت

، ثم ، ما ُوجد إىل ذلك سبياًل وقد حرص احلافظ ابن كثري عىل أن يفرس القرآن بالقرآن أواًل 

، ا من أقوال السلف يف تفسري اآليلكتاب اهلل، ثم يذكر كثريً  نة الصحيحة التي هي بيانبالسه 

 .بأسانيدها من دواوين السنة ومصادرها -أكثر املواضع يف  -وإنه ليذكر اْلحاديث 

ولكنه حيرص أشد احلرص عىل أن يذكر اْلحاديث  ما َيذكر تعليل الضعيف منها، اوكثريً 

َمْعَلم وَمرشد لطالب  -بجانب أنه تفسري للقرآن  -حاح، وإن ذكر معها الضعاف، فكتابه الصِّ 

 -اْلسانيد واملتون، وكيف يميز الصحيح من غريه، فهو كتاب  ينقدكيف به احلديث، يعرف 

 .تعليمي عظيم، ونفعه جليل كثري -يف هذا املعنى 

 به منذ أكثر من مخس وأربعني سنة. ناتصالوكان ا

 الشرح

تكلم عىل مسألة منهجية ابن كثري يف هذا  -رمحه اهلل  -الشيخ أمحد شاكر  -طبًعا  -يعني هنا 

اعتنى غاية العناية يف تفسري القرآن بالقرآن أواًل، وهذا أعىل  -رمحه اهلل  -التفسري، فابن كثري 

منازل التفسري؛ أعىل مراتب التفسري: تفسري القرآن بالقرآن، ثم ييل ذلك تفسري القرآن بالسنة، 
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سري القرآن بأقوال التابعني، فتفسري القرآن باللغة ثم تفسري القرآن بأقوال الصحابة، فتف

العربية، وهذا أمره واضح يف كتاب ) تفسري القرآن العظيم البن كثري (، وهو العناية بتفسري 

القرآن بالقرآن، وقد امتاز هبذا اْلمر غاية االمتياز؛ فإنه كثرًيا ما يذكر اآلية ويذكر ما يفرس 

 -بعد ذلك اعتنى أهل العلم حتى أفرد الشيخ الشنقيطي هذه اآلية من اآليات أخرى، ثم 

أضواء البيان ( يف هذا الفن خصوًصا، فـ ) أضواء البيان ( يف تفسري القرآن  كتابه ) -رمحه اهلل 

أضواء البيان ( ال جيد  بالقرآن، وهذا هو املقصد، ولذلك قد يستشكل البعض أنه يف تفسري )

عتِن بتفسري القرآن كاماًل، وإنام اعتنى بتفسري اآليات التي بعض اآليات، وهو يف احلقيقة مل ي

نة، من  تفرسها اآليات، ومصادر هذا التفسري؛ وهو تفسري القرآن بالقرآن القرآن نفسه أو السه

نة، يعني عندما نقول  نة، وهذا خيتلف عن تفسري القرآن بالسه مصادر تفسري القرآن بالقرآن السه

نة أن النبي من مصادر تفسري القرآن  فرس آية بآية، كام يف  - صىل اهلل عليه وسلم -بالقرآن السه

ِذينَ ﴿ : -جل وعال  -قول اهلل  ْ  آَمنُوا الَّ ِئَك  بُِظْلم   إِياَمهَنُم َيْلبُِسوا َومَل ْهَتُدونَ  َوُهم اْْلَْمنُ  هَلُمُ  ُأوَلَٰ  مه

كْ  اَل  ُبنَيَّ  َيا﴿ )) هو قول العبد الصالح قال:  ،[ ٨٢: اْلنعام]  ﴾ كَ  إِنَّ  ۚ   بِاهللَِّ ُترْشِ ْ  َعظِيمٌ  َلُظْلمٌ  الرشِّ

 ففرسَّ اآلية باآلية يف سورة لقامن. ،((  [ ١٣: لقامن]  ﴾

وكذلك ورد عن الصحابة تفسري القرآن بالقرآن، وورد أيًضا عن التابعني، ومن مصادر هذا 

باآليات، فهذا أعىل املنازل وأعىل مراتب التفسري أيًضا كتب التفسري ممن اعتنى بتفسري اآليات 

 التفسري، وهو ما امتاز به هذا الكتاب.
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 املنت

التي ُطبع فيها هبامش  ق،وكان اتصالنا به منذ أكثر من مخس وأربعني سنة يف طبعته اْلوىل ببوال

ا، ثم ا صحيحً وهي طبعة حمرفة ال يكاد ينتفع هبا نفعً هـ،  ١٣٠٢ – ١٣٠٠تفسري آخر من سنة 

ومعه تفسري البغوي يف مطبعة املنار يف تسعة  -رمحه اهلل  -طبعه أستاذنا السيد حممد رشيد رضا 

وحميي مذهب  ،بأمر جاللة امللك إمام أهل السنةهـ،  ١٣٤٧ - ١٣٤٣جملدات من سنة 

السلف، وباعث النهضة اإلسالمية والعربية اإلمام عبد العزيز بن عبد الرمحن الفيصل آل 

يف  -رمحه اهلل  -واجتهد أستاذنا ، -رمحه اهلل رمحة واسعة وأسكنه فسيح جناته  -سعود 

 .تصحيحه ما استطاع، ولكن فاته من ذلك اليشء الكثري

ثم تداولت املطابع يف مرص طبعه طبعات جتارية ليس فيها تصحيح وال حتقيق وال مراجعة، 

ثم زادوها ما استطاعوا من غلط أو  إنام اعتمدوا طبعة املنار، فأخذوها بام فيها من أغالط،

ا؛ ملا امتألت به طبعاته من غلط ا قاًص حتريف، فكان انتفاع الناس هبذا التفسري العظيم انتفاعً 

وحتريف، جيب معهام أن يعاد طبعه طبعة علمية حمققة، يرجع فيها إىل النسخ املخطوطة منه ما 

وإىل مراجع رجال  ،ملؤلف اإلمام احلافظأمكن، ثم الرجوع إىل مصادر السنة التي ينقل عنها ا

 م َشء كثري وعدد ضخم.وهُ  ،احلديث والرتاجم؛ لتصحيح أسامء الرجال يف اْلسانيد
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الذي يريد أن يصل إىل املقصد اْلول من  -أن القارئ املتوسط  :وناحية أخرى ،هذه ناحية

 تاب والسنة الصحيحةالتفسري وهو فهم اآليات الكريمة عىل معناها الصحيح الذي يؤيده الك

 ال يكاد يدرك ساحله من اْلسانيد واآلثار واْلقوال ودقائق العلم يف اًم ضا خجيد أمامه بحرً  -

ختريج اْلحاديث ونقد الرجال، مما جيب معه أن نمهد الطريق هلذا القارئ املتوسط، ونيرس له 

يفهم منها القرآن الكريم  ،ضع بني يديه مقاصد هذا التفسري العظيم قريبة صافيةنالسبيل، ف

ا، ال خيوض معه عباب اْلبحاث الفنية الدقيقة يف ختريج اْلحاديث ونقد الرجال،  صحيحً فهاًم 

ن بعدهم، وهي يف اْلكثر مَ وال يطغى عليه اختالف ألفاظ املفرسين من الصحابة والتابعني فَ 

 اْلغلب ترجع إىل معنى واحد يف تفسري اآليات.

 الشرح

سبب اختصاره هلذا الكتاب أن  -رمحه اهلل  -صار، وملاذا اخَترَص؟ فيوضح هذا سبب االخت

، لكن يف مثل هذا الكتاب نافع -ونحن يمكن أقل من القارئ املتوسط  -القارئ املتوسط 

لنا، القراءة يف تفسري ابن كثري فيه من املباحث، وفيه من االستطرادات، وفيه من ...، فنحن 

ىل اْلشياء املخترصة، ويف احلقيقة كلام ضعف حال الناس كلام احتاجوا إ -ِصنا  -دائام نحتاج 

إىل املخترصات أكثر؛ ْلن اهلمة تضعف عن قراءة املطوالت، فنحتاج إىل مثل هذه املخترصات 

ْلجل هذا اْلمر،  -رمحه اهلل  -أشياء يسهل الوصول إليها، فكان هذا االعتناء من الشيخ 

؛ "ذي يريد أن يصل إىل املقصد اْلول من التفسري وفهم اآليات القارئ املتوسط ال "فيقول: 
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ْلن هذا هو املقصود من التفسري أنني أفهم معنى هذه اآلية، أما ما يتعلق بذكر املباحث: سواًء 

يف ختريج أحاديث، أو احلكم عليها، أو املسائل الفقهية بتفصيالهتا وذكر اخلالف مع الرتجيح، 

ع يف معرفة معاين اآليات؛  فإن هذا ليس هو املقصود اْلول، وإن كان أيًضا مقصوًدا للتوسه

 لكن املقصود اْلول أن أعرف معنى اآلية ولو عىل وجه اإلمجال؛ فلذلك وضع هذا املخترص.

 املنت

قة متقنة، وإخراج خمترص نرش هذا التفسري يف طبعة علمية حمقَّ  :نْي لَ مَ وقد بدا يل أن أقوم بالعَ 

 .- إن شاء اهلل ذلك ويرسه ووفقني له -لقارئ املتوسط حيفظ عليه مقاصده لمنه 

 الشرح

حتقيًقا عىل ابن كثري؟ أنا مل أعلم  -رمحه اهلل  -والذي وصل إلينا املخترص، ال أدري هل للشيخ 

حقق اهلل له اْلمنية الثانية وهو أن خيترص هذا الكتاب،  -وهلل احلمد  -يف ذلك َشء، لكنه 

 وابتدأ به قبل أن حيقق الكتابة كاماًل.

 املنت

ثم رأيت أن أبدأ بالذي هو أيرس وأقرب للناس؛ وهو التفسري املخترص، وإن كان العمل فيه 

وأصعب دقة، بعد طول تردد، وعمق تفكري، واستشارة كثري من اإلخوان العارفني  أكثر مشقة
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جزاهم اهلل عني وعن العلم أحسن اجلزاء، ووفقني  لصاء اْلمناء عىل العلم والدين،اخل

 وإياهم للعمل الصالح والعلم النافع.

أصاًل لتصحيح نصوص الكتاب، وهي أقرب إىل الصحة من  )خمطوطة اْلزهر  (واعتمدُت 

كل طبعاته، واخلطأ من الناسخ فيها قليل يمكن تداركه بسهولة، وسيأيت وصفها يف فصل 

 .-إن شاء اهلل  -خاص 

 الشرح

املخترص ليس باْلمر السهل اليسري؛ بل هو أعرس من قضية الكتابة أو  -يا إخوة  -طبعا 

ما يظنه طالب العلم اآلن، فيظن أنه يأخذ  -لألسف الشديد  -التأليف، وهذا خالف ما 

الكتاب، وحيذف بعض املباحث، ثم خيرج لك شيًئا هزياًل ال يكاد يقوم عىل سوقه، ويظن أنه 

 خمترص.

 ما معنى خمترص؟

أن هذا الكتاب بمباحثه وتقريراته ومسائله هو موجود يف هذا املخترص، وليس معنى املخترص 

من الكتاب اْلصل وإبقاء أشياء، لربام حذفت املهم وتركت ما دون ذلك،  هو حذف أشياء

شك ضعف يف االختصار؛ فلذلك  بالأو ربام حذفت أصول املسائل وتركت فرعياهتا، وهذا 

أ عليه كثري من الناس، حتى إن كثرًيا من  َأْمر االختصار ليس باْلمر السهل، وإن كان جترَّ
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تغنيك عن الرجوع إىل اْلصل، وكان بعض أهل العلم ينهى  املخترصات ال فائدة منها، وال

عن االختصار، حينام رأى اختصار لبعض الكتب، فقالوا: ) ال ما نحتاج إىل املخترصات هذه 

 ؛ إنام هذه أفسدت كتب أهل العلم (.-خالص  -

ققني، ولذلك يأيت مثل الشيخ أمحد بن حممد شاكر فيخترص لك كتاًبا وهو عامل من العلامء املح

اجتهد يف ذلك، وبذل غاية جهده، فكان هذا الكتاب، تستغني به عن اْلصل، ما مل حتتج يف 

ذلك إىل التوسع يف بعض املسائل التي ذكرها ابن كثري، وإال فهو عىل هذه الطريقة كاف  يف 

 معرفة ترجيحات ابن كثري، ويف معرفة أسلوبه، فإنه مل خيتلف عن أصله يف ذلك.

 املنت

عمدة التفسري عن احلافظ ابن كثري (، وأرجو أن يكون املسمى جديًرا  وسميُت هذا املخترص )

  وبه الثقة. -تعاىل  -باسمه إن شاء اهلل 

 الشرح

 -هذا املخترص من أمجل املخترصات، وهناك اختصار آخر للشيخ صفي الرمحن املباركفوري 

الشيخ أمحد شاكر يف طريقة  -أيًضا  -، وهو أيًضا خمترص جيد، وعىل طريقة -رمحه اهلل 

 االختصار، وهو نافع يف ذلك.
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 املنت

  :منهج االختصار

حافظت كل املحافظة عىل امليزة اْلوىل لتفسري ابن كثري، امليزة التي انفرد هبا عن مجيع  -١

القرآن بالقرآن، ومجع اآليات التي تدل عىل املعنى املراد التفاسري التي رأيناها؛ وهي تفسري 

 .ا مما قاله املؤلف اإلمام احلافظ يف ذلكمن اآلية املفرسة أو تؤيده وتقويه، فلم أحذف شيئً 

ا يف إبقاء كالمه حافظت عىل آراء احلافظ املؤلف وترجيحاته يف تفسري اآليات، جمتهدً  -٢

 .بحروفه ما استطعت

ا، فإن املؤلف ا، وأوضحها لفظً حاديث التي يذكرها أصحها وأقواها إسنادً اخرتت من اْل -٣

 ومن أوجه خمتلفة. ،ا ما يذكر احلديث الواحد بروايات متعددةكثريً  - رمحه اهلل تعاىل -

حذفُت أسانيد اْلحاديث التي أذكرها، فإن احلافظ ابن كثري يذكر اْلحاديث بأسانيدها  -٤

: حدثنا -رمحه اهلل تعاىل  -مفصلة من دواوين السنة؛ فيقول مثاًل: ) قال اإلمام أمحد بن حنبل 

.... (، ثم يسوق اإلسناد واحلديث، ثم كثرًيا ما يذكر بعده خترجيه من الصحاح والسنن 

 بأسانيدها كاملة أو باإلشارة إىل اْلسانيد. وغريها

 

 

http://rasaelemaratia.com/


 

 

 19 
http://rasaelemaratia.com  مجموعة رسـائل إمـاراتية 

 الشرح

هذا ما جعل بعض أهل العلم يقول أن تفسري ابن كثري فيام يتعلق بذكره لألحاديث كأنه من 

كتب التخريج، فإنه ال يكاد يرتك لك رواية تتعلق هبذا احلديث إال وذكرها، وهذا من مجيل 

 .-رمحه اهلل رمحة واسعة  -عنايته 

 املنت

فاكتفيُت من ذلك بذكر احلديث عن الصحايب راويه، أو التابعي إذا كان الصحايب غري  -٥

رمحه  -مسمى، ثم أذكر بعد ذلك َمن رواه من اْلئمة، معتمًدا يف ذلك عىل ما ذكره املؤلف 

، وهو حجٌة يف ذلك، فلم أرجع إىل املصادر التي يذكرها إال عند الرضورة القصوى؛ -اهلل 

احلديث أو لغري ذلك من املقاصد العلمية الدقيقة التي تتعلق بالرواية أو الدراية، لتحقيق لفظ 

 ومل َأِزد عىل خترجيه إال ما مل يكن منه بد.

حذفُت كل حديث ضعيف أو معلول، إال أن يكون إثباته يف موضعه رضورة علمية: لرفع  -٦

ة، أ و رد عىل احتجاج به لِِذي شبهة، أو بيان معنى حديث صحيح بحديث ليس ضعيًفا بَِمرَّ

 هوى أو ضغن عن اإلسالم وأهله، أو غري ذلك من املقاصد العالية.
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 الشرح

يعني ليس اْلصل ذكر اْلحاديث الضعيفة، لكن هنا سؤال يتبادر للذهن: ملاذا العلامء 

يذكرون أحاديث ضعيفة يف كتبهم؟ مع أن هذا العامِل قد يكون من املعتنني جًدا بأمر معرفة 

 َفُهم يذكرون اْلحاديث الضعيفة ْلسباب:الصحة والضعف؟ 

يكون هذا اْلمر مقصوًدا منه، ِذكر كل ما  ذباب، إفلِِذكر كل ما ورد يف ال السبب اْلول:أما  -

ورد يف الباب، فلم يقترص عىل الصحيح، وإنام أراد أن يبني أن هذه املسألة قد مُجعت بجميع 

 ، ثم بعد ذلك يرجح.-سواًء الصحيحة أو الضعيفة  -أدلتها 

ممن له عناية هبذا الباب سواًء يف كتب االعتقاد أو يف كتب التفسري  -أن العلامء  واْلمر الثاين: -

أنه يعتني بذكر اْلحاديث بأسانيدها جرًيا عىل قاعدة أهل العلم ) أن من أسند فقد أحال  -

 (، يعني هو ذكر لك اإلسناد فانظر يف ذلك.

ذكره أهل العلم: وهو أن العلامء قبل كان يف تأليفهم هلذه املطوالت وِذكر  اأمر أيًض ثم  -

، فيأيت العامل ويقرأ احلديث يعرف أن هذا احلديث ضعيف أو أن هذا اْلسانيد يؤلفون للعلامء

احلديث صحيح؛ لَِتَيرسه هذا اْلمر عندهم النشغاهلم الكبري بكتب العلم وبكتب اْلحاديث، 

فلذلك نجد أن العلامء يذكرون مثل هذه اْلحاديث، فال يبادر طالب العلم باإلنكار، أو يبادر 

هذه النظرة، يقول: هذه كتب فيها أحاديث ضعيفة ال تصلح أو نحو بالتقييم هلذه الكتب عىل 
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ذلك، فإن هؤالء العلامء الذين تنقد أنت كتبهم بأن فيها أحاديث ضعيفة هم الذين تسرتشد 

بأقواهلم يف صحة اْلحاديث وضعفها، وإنام ينبغي يف مثل هذا اإلعذار، ومعرفة أعذار العلامء 

 املعلولة.يف ذكرهم لألحاديث الضعيفة أو 

 املنت

اكتفاء ببعضها؛  ،ا من آراء التابعنيالتفسري، وكثريً  يفاملكرر من أقوال الصحابة  حذفُت  -٧

رمحه  -خصوًصا وأهنا كثرًيا ما ختتلف لفًظا أو تتفق وتتقارب معنى، كام قال املؤلف احلافظ 

 (: ) والكل بمعنى واحد يف أكثر اْلماكن (. ١١س  ٤٥) ص  -اهلل 

 -رمحه اهلل تعاىل  -نفيُت عن كتايب هذا كل اْلخبار اإلرسائيلية وما أشبهها، فإن املؤلف  -٨

قد جدهبا يف مواضع كثرية من تفسريه، وأبان عن َخَطلها ورضرها، وأنحى بالالئمة عىل 

مل يستطع أن  -فيام يبدو يل  -روايتها وُرواهتا، ورسم لنفسه خطة يف شأهنا، ومع ذلك فإنه 

عىل ما َرَسم، وغلبه ما وجد من الروايات يف كثري من املواطن، فأثبت طائفة منها غري يسري 

 قليلة، فحذفُتها كلها، واحلمد هلل.

 الشرح

يف كتابه بعض اإلرسائيليات إال أنه تعقب ما رأى  -رمحه اهلل  -هو وإن ذكر احلافظ ابن كثري 

فيها من خمالفات، ومل يرتكها مهاًل، وإنام تعقب فيام فيها من خمالفات، وقد نبَّه عىل هذا أهل 
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التفسري  العلم الذين تكلموا عن تفسري ابن كثري؛ ومنهم الشيخ حممد حسني الذهبي يف كتابه )

 هذه املسألة وغريه من أهل العلم.واملفرسون (، نبه إىل 

وابن كثري مع نقله لإلرسائيليات أيًضا هو بنيَّ املنهجية يف التعامل مع اإلرسائيليات يف مقدمته، 

صىل اهلل عليه  -فيام ورد عن النبي  -كام سيأيت معنا  -وهو بذلك ُيعذر، ثم إن اإلرسائيليات 

ث عن بني قال:  -هلل عليه وسلم صىل ا -فيام ال خيالف رشعنا أن النبي  -وسلم  )) وحدِّ

 ، فيجوز ذكر اإلرسائيليات بام ال خيالف أمر الرشيعة عندنا.حرج (( وال إرسائيل

 :اإلرسائيليات عىل ثالث أقساموأمر معلوم لدى طالب العلم أن 

منه ما يوافق الرشع فهذا يؤخذ به، واْلصل اْلخذ برشيعتنا، عندما جاء  ؛فام وافق رشعنا -

رب من اْلحبار فقال: إن اهلل يضع الساموات عىل إصبع، واْلرض عىل إصبع، واجلبال َح 

 .عىل ذلك -عليه الصالة والسالم  -ه النبي فأقرَّ  ،عىل إصبع

 ما هي اإلرسائيليات؟

ومن ، -وهو أكثرها  -رسائيل من اليهود هي اْلخبار املنقولة عن بني إ :اإلرسائيليات

 قل عن اليهود.ا نُ النصارى كذلك، وهو أقل مم

مل يقره اإلسالم من املخالفات الواردة؛ سواًء يف باب العقيدة أو يف باب  والقسم الثاين: ما -

 اْلحكام الرشعية أو يف باب اْلخالق، فهذه مردودة.
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فإننا نتوقف عن أن ُينسب  -هذا القسم الثالث  -وما مل يأِت اإلسالم بإقراره وال بمنعه   -

ث عن بني إرسائيل وال حرج باطل، وإنام جيوز حكايته،  هذا اْلمر إىل حق أو )) وحدِّ

؛ كام جاء يف بعض القصص التي تدعو إىل مكارم اْلخالق أو نحوها مما ال خيالف أمر ((

 الرشيعة؛ فيجوز ذكره.

 املنت

 .من اْلبحاث الكالمية والفروع الفقهية -رمحه اهلل  -أكثر ما أطال به املؤلف  حذفُت  -٩

 رحالش

 ولعله يقصد باْلبحاث الكالمية مباحث اْلصول، وال يقصد مباحث االعتقاد.

 املنت

من ذلك ما مل  ا، وأبقيُت ا ال يتصل بتفسري اآلية اتصااًل وثيقً ممواملناقشات اللغوية واللفظية، 

ا يف إيضاح معنى اآلية أو تقوية املعنى الراجح املختار يف تفسريها.أجد منه بُ   دًّ

يذكر املؤلف احلافظ حديًثا طوياًل ملناسبة تفسري آية، أو ملعنى يتعلق هبا، وال يكون حياًنا أ -١٠

 كله يف موضع الشاهد املتعلق باآلية؛ بل بعضه فقط.
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فرأيُت أن أقترص يف مثل هذه احلال عىل موضع الشاهد منه؛ ْلن املقصد اْلصيل هو التفسري 

 ]    [ ك، وأضعها بني معكفني هكذا: ال رواية احلديث كله، وأشري بكلمة تدل عىل ذل

 الشرح

 يقال: معكوفني أو معقوفني، يعني هذا كله جائز.

 املنت

  دون أن أنبه عليه؛ ليعلم القارئ أن هذا من صنيعي، ال من صنيع ابن كثري.

 الشرح

مما يقتيض  -رمحه اهلل  -إذن كل ما وجدناه بني معقوفني فهو من كالم الشيخ أمحد شاكر

 االختصار.

 املنت

وأصنع نحو هذا فيام يذكر املؤلف من اْلحداث التارخيية املطولة التي تتعلق بالتفسري،  -١١

 فأضع امللخص الذي أكتبه بني املعكفني أيًضا، داللة عىل أنه من كالمي ال من كالمه.

أثناء الكالم؛ سواء أكانت زائدة يف املخطوطة  أما الزيادات التي أضعها بني املعكفني -١٢

فهم الكالم أو ال يتم مما ال يُ  -يل لتصحيح الكالم بَ اْلزهرية عىل املطبوعة أم كانت زيادة من قِ 
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عىل الكتاب أين مل  فإين أنبه عىل ذلك وعىل سبب الزيادة يف اهلامش؛ حتى يثق املطلع -إال به 

ي صحيح، وأصيب وأخطئ كام خيطئ الناس أترصف يف اْلصل إال عىل أساس علم

 ويصيبون، والتوفيق من اهلل.

وهناك تغيري أكتفي باإلشارة إليه هنا؛ وهو ما اقتضاه حذيف لألسانيد التي يسوقها  -١٣

: فإما أن أذكر احلديث أواًل -كام بينُت يف الفقرتني الرابعة واخلامسة  -املؤلف لألحاديث 

) عن فالن (، ثم أذكر الكتب التي نسبها إليه احلافظ، وإما أن  مبتدًئا باسم الصحايب مثاًل:

 -أذكر الكتاب الذي روى منه أواًل، فأقول مثال: ) روى البخاري ( أو ) روى اإلمام أمحد ( 

، ثم أكمل التخريج الذي ذكره املؤلف بعد سياق احلديث، دون أن أشري يف كل -رمحهم اهلل 

 هيي أجلَأ إليه حذف اإلسناد.موضع إىل هذا التغيري، فإنه بد

وتغيري آخر بسيط يف سياق أقوال الصحابة أو التابعني َفَمن بعدهم يف تفسري اآليات،  -١٤

فقد أذكر القول ثم أبنيِّ قائله، وقد أقدم اسم قائل ذلك بعد حذف اإلسناد إليه عىل ما يقيض 

 به نظام الكالم وسياقه.

نرسمها  -وآيات القرآن احلكيم املفرسة التي يذكرها احلافظ ابن كثري ويبدأ هبا جمموعة  -١٥

مضبوطة بالشكل الكامل، عىل الرسم الثابت يف املصحف الذي  -عىل رسم املصحف العثامين 
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طبعته احلكومة املرصية مراًرا، بعد تصحيحه ومراجعته يف جلنة علمية عظيمة، برئاسة الشيخ 

 هـ.١٣٣٧يف سنة  -شيخ املقارئ املرصية إذ ذاك، رمحه اهلل  -عيل بن خلف احلسيني  حممد بن

 ونثبت يف آخر كل آية رقمها عىل ما يف ذلك املصحف اجلليل. -١٦

دون تقيد باالصطالح  "،    "وأما الوقوف أثناء اآليات، فنضع بجوارها شولة هكذا  -١٧

إال الوقف  ،ع أولويته، أو جائز مع أولوية الوصلوقف جائز عىل التساوي، أو جائز م :فيه بني

 ."م  " صغرية هكذا ع فوق الشولة مياًم ضالالزم، فإننا ن

 الشرح

اآلن عام ضبط به هذا التفسري، ويتكلم عن هذه الرموز التي نجدها يف يعني هو الشيخ يتكلم 

(، أو نحو ذلك مما ُتضبط  ۚ  (، أو ال )  ۚ   (، أو ميم ) ۚ  ، أو جيم ) ( ۚ   املصحف من: صىل )

 هبا القراءة، فهذا هو مراده.

 املنت

وهلا  - قبلها وبعدها، والتي ال جيوز فيها إال أحدمها وأما الكلمة التي فيها وقفان -١٨

لَِك ﴿ فإنا سنتخري أجودمها وأوالمها يف املعنى، مثل:  - اصطالح خاص يف ذلك املصحف  َذَٰ

ْلُمتَِّقنيَ  ُهًدى ۚ   فِيهِ  ۚ   َرْيَب  اَل  اْلكَِتاُب  أدق وأجود ﴾  فِيهِ ﴿ فإن الوقف بعد ، [ ٢: بقرة] ال﴾  لِّ

 من الوقف قبلها.
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 الشرح

وعموًما يف املصحف الذي بني أيدينا اعتنى بوضع العالمتني لبقاء املعنيني، ثم بعد ذلك قضية 

مسألة الرتجيح أو القطع واالستئناف، هذا أمر يعود إىل  -هذا اْلول  -الرتجيح يف الوصل 

 يف التفسري، وهذا باب آخر.

 املنت

ونضع يف رأس كل صفحة اسم السورة ورقم اآليات املفرسة؛ حتى يسهل عىل القارئ  -١٩

 البحث عام يريد من التفسري دون عناء.

 وحتتها رقمه. (اجلزء  )كلمة  -باهلامش  -ونثبت بجوار أوائل أجزاء القرآن الثالثني  -٢٠

، ومعناها: ربع حزب، (ربع  )كلمة  -ا باهلامش أيًض  -أوائل اْلرباع  ربجواونثبت  -٢١

 )، (نصف احلزب  )واحلزب نصف جزء، ولكنا ال نتقيد بذكر اْلحزاب وال أرقام أرباعها: 

ف؛ ْلن أكثر الناس ال يعرفون إال أهنا كلها أرباع، حاملثبتة هبامش املص (ثالثة أرباع احلزب 

 فذلك أيرس هلم.

، أما (ربع  )وإذا كان أول الربع أول اآليات التي يذكرها احلافظ املفرس، اكتفينا بكلمة  -٢٢

*  "ة هكذا نجمة صغري -بعد رقم اآلية التي قبله  -إذا كان أثناء اآليات فإنا نضع بجواره 

 للداللة عىل ذلك.؛ "
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سجدة (؛  بجوار مواضع السجدات يف اآليات كلمة ) -أيًضا  -ونكتب باهلامش  -٢٣

 .-إن شاء اهلل  -ليعرف موضع السجود عند التالوة 

وأنا بفطريت العلمية، وبام خربت من شأن الكتب ونفائس الرتاث اإلسالمي العظيم، أكره 

اختصار الكتب أو أي ترصف فيها؛ ولكني ملست احلاجة املاسة والرضورة امللحة لتقريب 

رسوا دقائق العلم، ومل يتصلوا باصطالحات التفسري للمتوسطني من املثقفني الذين مل يام

العلامء اْلئمة يف الفنون، ولطالب العلوم اإلسالمية يف شتى أنحاء العامل اإلسالمي، فرأيت 

 أن ال بد مما ليس منه ُبّد.

ى من عزمتي وأزال ترددي ما رأيت يف ) خمطوطة اْلزهر ( من ) تفسري ابن كثري (، فإين  ثم قوَّ

كثري مما رأيت حذفه، كأهنا خمترصة من الكتاب، وما هي بمخترصة؛ وجدهتا قد خلت من 

كان ال يزال ينظر يف كتابه،  -رمحه اهلل تعاىل  -أن احلافظ  -كأنه اليقني  -ولكني رجحت 

فيزيد فيه ما يرى زيادته من: أبحاث كالمية، وفروع فقهية، وأبحاث لغوية، وأقوال وآراء 

خ الكتاب خمترصة ومطولة كام هو شأن كثري من العلامء الكبار للعلامء اْلئمة، َفَخَرَجت ُنَس 

 الذين حيرصون عىل العلم واملعرفة، وامَلَثل يف ذلك حارضة، ال نطيل بذكرها.

وأسأل اهلل العيل القدير أن يوفقني إلَتام هذا املخترص عىل النحو املفيد املجدي املجزي، وأن 

 ًحا، إنه سميع الدعاء، وهو ويل التوفيق.يوفقني إلخراج اْلصل إخراًجا علمًيا صحي
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 الشرح

، طبًعا يف هذه املسائل هو يتكلم عن منهجيته يف -رمحه اهلل  -عام ذكره الشيخ أمحد شاكر 

طباعة هذا املخترص، وما نبه عليه يف قوله عن احلافظ ابن كثري أن نسخ الكتاب ظهرت فيها 

كان مستمًرا يف املراجعة واإلضافة أو احلذف،  -رمحه اهلل  -نوع اختالف؛ وذلك أن ابن كثري 

بقي يراجع يف املوطأ  -رمحه اهلل  -وهذه هي طريقة أهل العلم حتى قالوا: ) لو أن اإلمام مالك 

ما بقي من املوطأ َشء (، كان حيذف، وهذا هو احلقيقة اْلصل يف طالب العلم الذي يبحث 

كام  - "فمطابع تطبع، وجيوب تدفع  "أما اآلن  بحًثا: أن ينظر فيه، وأن يراجع فيه، وأن ...،

يتحري اإلنسان ماذا يشرتي، واملسائل  -يعني ِصنا  –، ِمن كثرة ما نرى من الكتب -قيل 

صارت جتارية أكثر من كوهنا علمية، وكثري من الكتب إنام يعجبك فيها زخرفة التجليد وجودة 

 -رمحه اهلل  -فهذه مقدمة أراد هبا املصنف  الطباعة، وأما املضمون فحسبنا اهلل ونعم الوكيل،

 أن يبني ما يتعلق بتفسريه.

معنا يف قراءة  -إن شاء اهلل  -طبًعا كلامت البن كثري بشأن اإلرسائيليات هذه تنبيهات ستأيت 

 يف اْلعامر، نسأل اهلل لنا ولكم طول العمر عىل الطاعة. -جل وعال  -التفسري إن أمد اهلل 

 .41، -رمحه اهلل رمحة واسعة  -بعد ذلك ننتقل إىل املقدمة البن كثري 

 

http://rasaelemaratia.com/


 

 

 30 
http://rasaelemaratia.com  مجموعة رسـائل إمـاراتية 

 املنت

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

قال الشيخ اإلمام اْلوحد، البارع احلافظ املتقن، عامد الدين أبو الفداء إسامعيل بن اخلطيب 

 :-رمحه اهلل تعاىل وريض عنه  -أيب حفص عمر بن كثري الشافعي 

مْحََٰنِ ﴾ ٢﴿ اْلَعامَلنِيَ  َربِّ  هللَِِّ احْلَْمدُ ﴿ احلمد هلل الذي افتتح كتابه باحلمد، فقال:  ِحيمِ  الرَّ  الرَّ

ينِ  َيْومِ  َمالِِك ﴾ ٣﴿ ِذي هللَِِّ احْلَْمدُ ﴿ : - تعاىل -وقال ، [ ٤-٢: لفاحتة] ا ﴾ الدِّ  َعْبِدهِ  َعىَلَٰ  َأنَزَل  الَّ

ْ  اْلكَِتاَب  هُ  جَيَْعل َومَل ُينِذرَ  َقيِّاًم ﴾ ١﴿ ۚ   ِعَوًجا لَّ ن َشِديًدا َبْأًسا لِّ ُدْنهُ  مِّ َ  لَّ ِذينَ  امْلُْؤِمننِيَ  َوُيَبرشِّ  الَّ

احِلَاِت  َيْعَمُلونَ  اكِثنِيَ ﴾ ٢﴿ َحَسنًا َأْجًرا هَلُمْ  َأنَّ  الصَّ ِذينَ  َوُينِذرَ ﴾ ٣﴿ َأَبًدا فِيهِ  مَّ َذَ  َقاُلوا الَّ  اهللَُّ  اختَّ

ا ﴾٤﴿ َوَلًدا ْت  ۚ   آِلَباِئِهمْ  َواَل  ِعْلم   ِمنْ  بِهِ  هَلُم مَّ ُرُج  َكلَِمةً  َكرُبَ  إاِلَّ  َيُقوُلونَ  إِن ۚ   َأْفَواِهِهمْ  ِمنْ  خَتْ

ِذي هللَِِّ احْلَْمدُ ﴿ : -تعاىل  -وافتتح َخْلقه باحلمد، فقال ، [ ٥-١: كهف] ال ﴾ َكِذًبا اَمَواِت  َخَلَق  الَّ  السَّ

ُلاَمِت  َوَجَعَل  َواْْلَْرَض  ِذينَ  ُثمَّ  ۚ   َوالنهورَ  الظه ِمْ  َكَفُروا الَّ واختتمه ، [ ١: نعام] اْل ﴾َيْعِدُلوَن  بَِرهبِّ

 اْلَعْرشِ  َحْولِ  ِمنْ  َحافِّنيَ  امْلَاَلِئَكةَ  َوَتَرى﴿ النار: أهل باحلمد، فقال بعد ذكر مآل أهل اجلنة و

ِمْ  بَِحْمدِ  ُيَسبُِّحونَ  وهلذا  ؛[ ٧٥: زمر] ال ﴾اْلَعامَلنَِي  َربِّ  هللَِِّ احْلَْمدُ  َوِقيَل  بِاحْلَقِّ  َبْينَُهم َوُقيِضَ  ۚ   َرهبِّ

هَ  اَل  اهللَُّ َوُهوَ ﴿ : - تعاىل -قال   َوإَِلْيهِ  احْلُْكمُ  َوَلهُ  ۚ   َواآْلِخَرةِ  اْْلُوىَلَٰ  يِف  احْلَْمدُ  َلهُ  ۚ   ُهوَ  إاِلَّ  إَِلَٰ
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ِذي هلِلَِّ  احْلَْمدُ ﴿ كام قال: ، [ ٧٠: قصص] ال ﴾ ُتْرَجُعونَ  اَمَواِت  يِف  َما َلهُ  الَّ  َوَلهُ  اْْلَْرضِ  يِف  َوَما السَّ

 .[ ١: سبأ]  ﴾ اخْلَبرِيُ  احْلَكِيمُ  َوُهوَ  ۚ   اآْلِخَرةِ  يِف  احْلَْمدُ 

 الشرح

جل وعال  -كتابه باحلمد، كام أن اهلل  -رمحه اهلل  -هنا هذه هي مقدمة ابن كثري لتفسريه، ابتدأ 

 ." احلمد هلل الذي افتتح كتابه باحلمد "ابتدأ كتابه باحلمد، فقال:  -

 ما احلمد؟

بعض أهل العلم يقول يف احلمد: هو الثناء باللسان عىل اجلميل االختياري، وما املراد باجلميل 

، االختياري؟ قالوا املراد باجلميل االختياري: اليشء احلسن الذي يفعله اإلنسان باختياره

طيب اليشء احلسن الذي ال يفعله اإلنسان باختياره؟ ال يكون محًدا، وإنام يكون مدًحا، فإن 

شيًئا ليس باختياره فذكر هذا هو عىل  -جل وعال  -أو ما يرزقه اهلل  -مثاًل  -مَجال اإلنسان 

 سبيل املدح، ليس عىل سبيل احلمد.

هو وصف املحمود بالكامل مع املحبة  وإن كان التعريف اْلََسّد من هذا أن يقال يف احلمد:

 والتعظيم.

]  ﴾ اْلَعامَلنِيَ  َربِّ  هللَِِّ احْلَْمدُ ﴿ قال:  -جل وعال  -وطبًعا ختتلف مقتضيات احلمد، فنجد أن اهلل 

عىل ربوبيته، كام أن  -جل وعال  -يف سورة الفاحتة، ومقتىض احلمد هنا هو محد اهلل  [ ٢:لفاحتةا
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ِذي هللَِِّ احْلَْمدُ ﴿ مقتىض احلمد يف اآلية اْلخرى عىل إنزال كتابه:   ﴾ اْلكَِتاَب  َعْبِدهِ  َعىَلَٰ  َأنَزَل  الَّ

ِذي هللَِِّ احْلَْمدُ ﴿ وقد يكون مقتىض احلمد عىل مسألة اخللق:  ،[ ١:كهف] ال اَمَواِت  َخَلَق  الَّ  السَّ

حُيمد عليه أو من أنواع املحامد: حُيمد عىل  مما -وعال  جل -فاهلل  ،[ ١: نعام] اْل ﴾ َواْْلَْرَض 

ربوبيته، وحُيمد عىل ألوهيته، وحُيمد عىل أسامئه وصفاته، وحُيمد عىل قضائه ورشعه، وحُيمد 

، وألوهيته، وأسامئه هبا: ربوبيته -جل وعال  -عىل نِعمه، هذه أنواع املحامد التي حُيمد اهلل 

 .-جل وعال  -عمه وصفاته، ورشعه وقدره، وكذلك عىل نِ 

ِذي هللَِِّ احْلَْمدُ ﴿ : - تعاىل –افتتح خلقه باحلمد، فقال  "وقال هنا املصنف أنه:   َخَلَق  الَّ

اَمَواِت  اْلَعامَلنَِي  َربِّ  هللَِِّ احْلَْمدُ  َوِقيَل ﴿ : -جل وعال  -فقال  واختتمه باحلمد،، [ ١: نعام] اْل ﴾ السَّ

التابعي  -رمحه اهلل  -يف آية الزمر، وهذا جاء عن قتادة بن دعام السدويس  " [ ٧٥: زمر] ال ﴾

 اجلليل، ذكر هذا اْلمر أن اهلل افتتح خْلقه باحلمد واختتمه باحلمد.

 املنت

فله احلمد يف اْلوىل واآلخرة، أي يف مجيع ما خلق وما هو خالق، هو املحمود يف ذلك كله، كام 

لك احلمد، ملء الساموات وملء اْلرض، وملء ما شئت من َشء اللهم ربنا  "يقول املصيل: 

 ؛ وهلذا ُيلَهم أهل اجلنة تسبيحه وحتميده كام ُيلَهمون النََّفس."بعد 
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 الشرح

)) ُيلهمون قال:  -صىل اهلل عليه وسلم  -نعم يدل عىل هذا حديث جابر يف مسلم، النبي 

 .س ((بيح والتحميد كام ُيلهمون النَّفَ التس

 املنت

أي يسبحونه وحيمدونه عدد أنفاسهم؛ ملا يرون من عظيم نعمه عليهم، وكامل قدرته وعظيم 

ِذينَ  إِنَّ ﴿ : - تعاىل -سلطانه، وتواىل ِمنَنه ودوام إحسانه، كام قال  احِلَاِت  َوَعِمُلوا آَمنُوا الَّ  الصَّ

ُم هَيِْدهيِمْ  ِري ۚ   بِإِياَمهِنِمْ  َرهبه تِِهمُ  ِمن جَتْ  ُسْبَحاَنَك  فِيَها َدْعَواُهمْ ﴾ ٩﴿ النَِّعيمِ  َجنَّاِت  يِف  اْْلهَْنَارُ  حَتْ

يَُّتُهمْ  اللَُّهمَّ 
 .[ ١٠-٩: يونس]  ﴾ اْلَعامَلنِيَ  َربِّ  هللَِِّ احْلَْمدُ  َأنِ  َدْعَواُهمْ  َوآِخرُ  ۚ   َساَلمٌ  فِيَها َوحَتِ

ينَ ﴿ سله واحلمد هلل الذي أرسل رُ  ِ َبرشِّ ةٌ  اهللَِّ َعىَل  لِلنَّاسِ  َيُكونَ  لَِئالَّ  َوُمنِذِرينَ  مه ُسلِ  َبْعدَ  ُحجَّ  الره

  .بلْلوضح السه بالنبي اْلمي العريب املكي اهلادي  هموختم ،[١٦٥: لنساء] ا ﴾

 الشرح

، من هو اْلمي؟ الذي ال يقرأ وال يكتب، وهذا بإمجاع العلامء، ومل خيالف إال "بالنبي اْلمي  "

د العلامء عليه النكري يف ذلك، فإن من معجزاته التي وهبها اهلل   -أبو الوليد الباجي، وشدَّ

عليه الصالة  -إياها أنه مع إنزاله هذا القرآن عليه فإنه كان ال يقرأ وال يكتب  -سبحانه وتعاىل 

 .-سبحانه وتعاىل  -، وهذا دليل عىل إعجاز القرآن أنه من اهلل -الم والس

http://rasaelemaratia.com/


 

 

 34 
http://rasaelemaratia.com  مجموعة رسـائل إمـاراتية 

اط   إىَِلَٰ  َلَتْهِدي َوإِنََّك ﴿ : اهلادي هداية الداللة واإلرشاد، "املكي اهلادي  "قال:  ْسَتِقيم   ِصَ  مه

، فاهلداية هدايتان: هداية توفيق، -سبحانه وتعاىل  -؛ ْلن هداية التوفيق هذه هلل [ ٥٢: الشورى]  ﴾

 وهداية داللة وإرشاد.

، وْلهل العلم، -صىل اهلل عليه وسلم  -وهداية الداللة واإلرشاد هذه جيوز نسبتها للنبي 

وحده،  -سبحانه وتعاىل  -ونحو ذلك، فإهنم يرشدون إىل رهبم، وأما هداية التوفيق فإهنا هلل 

 َمنْ  هَتِْدي اَل  إِنََّك  ﴿لنبيه هداية ونفى عنه هداية، فقال:  -جل وعال  -ولذلك أثبت اهلل 

، فاجلمع أن اهلداية املنفية هي [٥٢: الشورى] ﴾  َلَتْهِدي َوإِنََّك ﴿ ، قال: [ ٥٦: قصصال] ﴾  َأْحَبْبَت 

 ، وأما اهلداية املثبتة فهي هداية اإلرشاد والداللة.-سبحانه وتعاىل  -هداية التوفيق؛ ْلهنا هلل 

 املنت

﴿ : - تعاىل - أرسله إىل مجيع خلقه من اإلنس واجلن من لدن بعثته إىل قيام الساعة، كام قال

َا َيا ُقْل  ِذي مَجِيًعا إَِلْيُكمْ  اهللَِّ َرُسوُل  إيِنِّ  النَّاُس  َأهيه اَمَواِت  ُمْلُك  َلهُ  الَّ هَ  اَل  ۚ   َواْْلَْرضِ  السَّ  ُهوَ  إاِلَّ  إَِلَٰ

يِّ  النَّبِيِّ  َوَرُسولِهِ  بِاهللَِّ َفآِمنُوا ۚ   َوُيِميُت  حُيِْيي ِذي اْْلُمِّ بُِعوهُ  َوَكلاَِمتِهِ  بِاهللَِّ ُيْؤِمنُ  الَّ ُكمْ  َواتَّ  َلَعلَّ

َتُدونَ   .[١٩: ْلنعام] ا ﴾ َبَلغَ  َوَمن بِهِ  ِْلُنِذَرُكم﴿ : - تعاىل –وقال  ،[١٥٨: ْلعراف] ا  ﴾ هَتْ

فمن بلغه هذا القرآن من عرب وعجم، وأسود وأمحر؛ وإنس وجان، فهو نذير له؛ وهلذا قال 

 .[١٧: هود]  ﴾ َمْوِعُدهُ  َفالنَّارُ  اْْلَْحَزاِب  ِمنَ  بِهِ  َيْكُفرْ  َوَمن﴿ : - تعاىل –
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 الشرح

ة يف بلوغ القرآن إليه  بفهمه للقرآن؛ ْلن هذا هو املقصود، فليس املقصود طبًعا تقام عليه احلُجَّ

جمرد وصول القرآن إليه وهو ال يفهم معانيه، وال يفهم لغة القرآن، وال يعرفها، وإنام املراد أنه 

 يبلغه بلوغ إفهام.

 املنت

﴿  :- تعاىل –، وكام قال -تعاىل  -فالنار موعده بنص اهلل  - ممن ذكرنا -فمن كفر بالقرآن 

ُب  َوَمن َفَذْريِن  َذا ُيَكذِّ نْ  َسنَْسَتْدِرُجُهم ۚ   احْلَِديِث  هِبََٰ  .[٤٤: لقلم] ا  ﴾ َيْعَلُمونَ  اَل  َحْيُث  مِّ

: )) ُبعثت إىل اْلمحر واْلسود ((، قال جماهد: يعني: -صىل اهلل عليه وسلم  -وقال رسول اهلل 

رسول اهلل إىل مجيع الثقلني: اإلنس واجلن،  -صلوات اهلل وسالمه عليه  -اإلنس واجلن، فهو 

 َيَدْيهِ  َبنْيِ  ِمن اْلَباطُِل  َيْأتِيهِ  الَّ ﴿ ُمبلِّغا هلم عن اهلل ما أوحاه إليه من هذا الكتاب العزيز الذي 

نْ  َتنِزيٌل  ۚ   َخْلِفهِ  ِمنْ  َواَل   .[٤٢: فصلت]  ﴾ مَحِيد   َحكِيم   مِّ

مه، فقال -تعاىل  -وقد أعلمهم فيه عن اهلل   اْلُقْرآنَ  َيَتَدبَُّرونَ  َأَفاَل ﴿ تعاىل:  أنه َنَدهبم فيه إىل َتَفهه

 كَِتاٌب ﴿ : - تعاىل – وقال، [٨٢: النساء]  ﴾ َكثرًِيا اْختاَِلًفا فِيهِ  َلَوَجُدوا اهللَِّ َغرْيِ  ِعندِ  ِمنْ  َكانَ  َوَلوْ  ۚ  

ُروا ُمَباَركٌ  إَِلْيَك  َأنَزْلنَاهُ  بَّ َيدَّ رَ  آَياتِهِ  لِّ  َأَفاَل ﴿ : - تعاىل – وقال، [٢٩: ص]  ﴾ اْْلَْلَباِب  ُأوُلو َولَِيَتَذكَّ

 .[٢٤: حممد] ﴾ َأْقَفاهُلَا ُقُلوب   َعىَلَٰ  َأمْ  اْلُقْرآنَ  َيَتَدبَُّرونَ 
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فالواجب عىل العلامء الكشف عن معاين كالم اهلل، وتفسري ذلك، وطلبه من مظانه، وتعلهم 

 ذلك وتعليمه.

 الشرح

 ،هو القرآن نفسه :أي: من مواطنه التي يكون فيها، ومظان تفسري القرآن "تعليم مظانه  "

 نة، وأقوال الصحابة، وأقوال التابعني، وكذلك كتب التفسري، هذه هي مظان التفسري.والسه 

 املنت

ِذينَ  ِميَثاَق  اهللَُّ َأَخذَ  َوإِذْ ﴿ تعاىل: كام قال   َفنََبُذوهُ  َتْكُتُموَنهُ  َواَل  لِلنَّاسِ  َلُتَبيِّنُنَّهُ  اْلكَِتاَب  ُأوُتوا الَّ

ْوا ُظُهوِرِهمْ  َوَراءَ  وَن  َما َفبِْئَس  ۚ   َقلِياًل  َثَمنًا بِهِ  َواْشرَتَ  .[ ١٨٧: آل عمران]  ﴾َيْشرَتُ

 الشرح

: آل عمران]   ﴾ َتْكُتُموَنهُ  َواَل  لِلنَّاسِ  َلُتَبيِّنُنَّهُ ﴿ اآلية فيها وعيد شديد عىل من يكتمون العلم، هذه 

عىل أهل العلم؛ ولذلك من ُينسب إىل  -جل وعال  -، فهذا هوامليثاق الذي أخذه اهلل [ ١٨٧

العلم يف هذا الباب عىل قسمني: منهم من عرف احلق فكتمه، فهذا ُيلجم بلجام من نار يوم 

 القيامة، وهؤالء أصناف:

احلق يرد عىل باطله أو عىل فكره أو عىل فهمه ا للباطل؛ ْلن منهم من يكتم احلق انتصارً  -

 .ال كثرهم اهلل رثُ أو عىل عقيدته الباطلة؛ فلذلك يكتم احلق، وهم كُ 
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من اإلبالغ هلذا  -سبحانه وتعاىل  -والقسم الثاين: هم أهل العلم القائمون بام أمرهم اهلل  -

 الدين، وهم أهل احلق يف كل زمان ومكان.

 املنت

ِذينَ  إِنَّ ﴿ وقال تعاىل:  ونَ  الَّ ِئَك  َقلِياًل  َثَمنًا َوَأْياَمهِنِمْ  اهللَِّ بَِعْهدِ  َيْشرَتُ  اآْلِخَرةِ  يِف  هَلُمْ  َخاَلَق  اَل  ُأوَلَٰ

يِهمْ  َواَل  اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  إَِلْيِهمْ  َينُظرُ  َواَل  اهللَُّ ُيَكلُِّمُهمُ  َواَل   .[ ٧٧: آل عمران]  ﴾َألِيٌم  َعَذاٌب  َوهَلُمْ  ُيَزكِّ

أهل الكتاب قبلنا؛ بإعراضهم عن كتاب اهلل إليهم، وإقباهلم عىل الدنيا  -تعاىل  -فذمَّ اهلل 

 مروا به من اتباع كتاب اهلل.ومجعها، واشتغاهلم بغري ما أُ 

هم اهلل  -أهيا املسلمون  -فعلينا  به، وأن نأَتر بام أمرنا به من تعلهم  -تعاىل  -أن ننتهي عام ذمَّ

ْ ﴿ : -تعاىل  -ملنزل إلينا وتعليمه، وتفهمه وتفهيمه، قال اهلل كتاب اهلل ا  َأن آَمنُوا لِلَِّذينَ  َيْأنِ  َأمَل

ِذينَ  َيُكوُنوا َواَل  احْلَقِّ  ِمنَ  َنَزَل  َوَما اهللَِّ لِِذْكرِ  ُقُلوهُبُمْ  خَتَْشعَ   َفَطاَل  َقْبُل  ِمن اْلكَِتاَب  ُأوُتوا َكالَّ

نُْهمْ  َوَكثرِيٌ  ۚ   ُقُلوهُبُمْ  َفَقَسْت  اْْلََمدُ  َعَلْيِهمُ  اْعَلُموا َأنَّ اهللََّ حُيِْيي اْْلَْرَض َبْعَد  ﴾١٦﴿ َفاِسُقونَ  مِّ

ا   .[١٧-١٦: احلديد]  ﴾ َتْعِقُلونَ  َلَعلَُّكمْ  اآْلَياِت  َلُكمُ  َبيَّنَّا َقدْ  ۚ  َمْوهِتَ

كام حييي اْلرض بعد  -تعاىل  -هلذه اآلية بعد التي قبلها تنبيه عىل أنه  -تعاىل  -ففي ذكره 

ل املسؤول  موهتا، كذلك يلنيِّ القلوب باإليامن بعد قسوهتا من الذنوب واملعايص، واهلل املؤمَّ

 أن يفعل بنا ذلك، إنه جواد كريم.
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 فإن قال قائل: فام أحسن طرق التفسري؟

فاجلواب: إن أصح الطرق يف ذلك أن ُيفرسَّ القرآن بالقرآن، فام ُأمجِل يف مكان فإنه قد ُفرسِّ يف 

نة؛ فإهنا شارحة للقرآن وموضحة له؛ بل قد قال  موضع آخر، فإن أعياك ذلك فعليك بالسه

مما  فهو -صىل اهلل عليه وسلم  -: ) كل ما َحَكم به رسول اهلل -رمحه اهلل  -اإلمام الشافعي 

 فهمه من القرآن (.

 َتُكن َواَل  ۚ   اهللَُّ َأَراكَ  باَِم  النَّاسِ  َبنْيَ  لَِتْحُكمَ  بِاحْلَقِّ  اْلكَِتاَب  إَِلْيَك  َأنَزْلنَا إِنَّا﴿ : -تعاىل  -قال اهلل 

ْلَخاِئننِيَ  َ  إاِلَّ  اْلكَِتاَب  َعَلْيَك  َأنَزْلنَا َوَما﴿ : -تعاىل  –وقال ، [١٠٥: النساء]  ﴾َخِصياًم  لِّ  هَلُمُ  لُِتَبنيِّ

ِذي َقْوم   َوَرمْحَةً  َوُهًدى ۚ   فِيهِ  اْخَتَلُفوا الَّ  .[٦٤: النحل]  ﴾ ُيْؤِمنُونَ  لِّ

إين أوتيت القرآن ومثله معه (( يعني:  : )) أال-صىل اهلل عليه وسلم  -وهلذا قال رسول اهلل 

ل عليه بالوحي كام ينزل القرآن؛ إال أهنا ال ُتتىل كام ُيتىل القرآن، وقد  نة أيًضا تنزَّ نة، والسه السه

 استدل اإلمام الشافعي وغريه من اْلئمة عىل ذلك بأدلة كثرية.

 الشرح

نة، تفسري القرآن  أحسن التفاسري هو أن ُيفرس القرآن بالقرآن، ثم بعد ذلك لننتقل إىل السه

نة تبني القرآن؛ فإهنا ختصص عامه، وتقيد مطلقه، وتبني جممله، وتوضح معانيه،  نة، والسه بالسه

http://rasaelemaratia.com/


 

 

 39 
http://rasaelemaratia.com  مجموعة رسـائل إمـاراتية 

وا﴿ يف بعض اْلحاديث فرسَّ بعض اآليات  –صىل اهلل عليه وسلم  -فإن النبي  ا مهَلُ  َوَأِعده  مَّ

ن اْسَتَطْعُتم ة   مِّ  .)) أال إن القوة الرمي ((: -الصالة والسالم  عليه -قال ، [ ٦٠: اْلنفال]  ﴾ ُقوَّ

نة بالتقييد:  اِرُق  ﴿وجاءت السه اِرَقةُ  َوالسَّ نَ  َنَكااًل  َكَسَبا باَِم  َجَزاءً  َأْيِدهَيُاَم  َفاْقَطُعوا َوالسَّ  ﴾ اهللَِّ مِّ

، اليد هذه كاملة، جاءت السنة بأنه ُيقطع من ﴾ َأْيِدهَيُاَم  َفاْقَطُعوا ﴿من أين القطع؟  ،[ ٣٨: املائدة] 

الرسغ، فهكذا ال يستغني أبًدا املسلم يف تفسري القرآن عن السنة، وإال من أين له صفة الصالة؟ 

يف ركوعها وسجودها، ويف واجباهتا وسننها ومبطالهتا، يف أمر الطهارة والوضوء، وصفة 

لوضوء، فيام يتعلق بأمر احلج، وواجباته وأركانه وُسننه، فيام يتعلق بالصيام ومبطالته ا

نة فإنه ُيرد عليه بأن  ك يف السه واملفطِّرات، ونحو ذلك، فهذا ال يستغني عنه مسلم، ومن يشكِّ

نة، واجلهل العظيم الذي لألسف ابُتيل به البعض من مسألة االقتص ار عبادته ال تقوم إال بالسه

عىل القرآن، هذا ال يستقيم له بحال، وتكلَّف بعضهم غاية التكلهف يف هذا اْلمر، حتى ظهرت 

طائفة يقال هلم ) القرآنيون (: وهم من يقترصون عىل القرآن، ال يمكن أن يكون إنسان عىل 

م القرآن والسنة،  ُسوَل  َوَأطِيُعوا اهللََّ َأطِيُعوا﴿ اإلسالم إال إذا حكَّ  َوَمن﴿ ، [ ٥٩: نساءال]  ﴾ الرَّ

ِذينَ  َفْلَيْحَذرِ ﴿  ،[ ٧١: ْلحزاب] ا ﴾ َوَرُسوَلهُ  اهللََّ ُيطِعِ   .[ ٦٣: نور] ال ﴾ َأْمِرهِ  َعنْ  خُيَالُِفونَ  الَّ

، طيب، ما الدليل عىل فال بد أن نتنبه هلذا اْلمر، أما التكلف الذي حياول البعض أن يتكلفه

أن صالة الفجر ركعتني؟ وصالة الظهر أربع؟ والعرص أربع؟ واملغرب ثالث؟ والعشاء 

 أربع؟.
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نَ  َلُكم َطاَب  َما َفانكُِحوا﴿ قال:    مِّ
ِ
قالوا: هذه اآلية  ،[ ٣: نساء] ال ﴾ َوُرَباعَ  َوُثاَلَث  َمْثنَىَٰ  النَِّساء

 تدل عىل ....، يعني هذا من سخافة العقول.

نة كام قال بعض السلف  السنة  "قالوا: ، -وكان اإلمام أمحد ال حيب هذه الكلمة  -فإذن السه

، "السنة قاضية عىل القرآن  "، لكن ما أراد بذلك العلامء الذين قالوا: "قاضية عىل القرآن 

 أرادوا بذلك أهنا مفرسة له؛ تقيد مطلقه، وختصص عامه، وتبني جممله، هذا املراد.

 املنت

نة، كام قال رسول اهلل  صىل اهلل  -والغرض أنك تطلب تفسري القرآن منه، فإن مل جتده فمن السه

حتكم؟ ((، قال: بكتاب اهلل،  حني بعثه إىل اليمن: )) بِمَ  -ريض اهلل عنه  -ملعاذ  -عليه وسلم 

قال: )) فإن مل جتد؟ ((، قال: بسنة رسول اهلل، قال: )) فإن مل جتد؟ ((، قال: أجتهد برأيي، 

يف صدره، وقال: )) احلمد هلل الذي وفَّق  -صىل اهلل عليه وسلم  -قال: َفرَضب رسول اهلل 

 املساند والسنن بإسناد جيد.رسوَل رسوِل اهلل ملا ُيريض رسوَل اهلل ((، وهذا احلديث يف 

 الشرح

، وإن كان الراجح احلديث فيه خالف بني أهل العلم هذا نعم، يعني مسألة تصحيح وتضعيف

 أن احلديث ال يصح.
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 املنت

نة رجعنا يف ذلك إىل أقوال الصحابة، فإهنم  وحينئذ إذا مل نجد التفسري يف القرآن وال يف السه

 القرائن واْلحوال التي اختصوا هبا.أدرى بذلك؛ ملا شاهدوا من 

 الشرح

وا معي اآلن هو يذكر ما التعليل يف أننا إذا مل نجده يف السنة فإننا نأخذ بتفسري نعم،  ُعده

 الصحابة:

اصطفى الصحابة -جل وعال  -أواًل: ملا شاهدوا من القرائن واْلحوال التي اختصوا هبا، اهلل 

 -صىل اهلل عليه وسلم  -ليكونوا أصحاب رسول اهلل بني مجيًعا من الناس، فاختار هؤالء 

م تفسري هؤالء عىل تفسري غريهم؛ فهم  ووزراء يف حياته، كانت هذه امليزة عظيمة أن يقدَّ

شاهدوا القرائن واْلحوال، شاهدوا التنزيل، وعاصوا التأويل، وحرضوا املشاهد، فكان 

م تفسري الصحابة.  هذا من أسباب أن ُيقدَّ

 اين.اْلمر الث

 املنت

  وملا هلم من الفهم التام.
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 الشرح

أو ما  -صىل اهلل عليه وسلم -هلم من الفهم التام هلذه اآليات بام سمعوه من رسول اهلل ملا 

 فهموه.

 املنت

  والعلم الصحيح.

 الشرح

نعم، إذ مل َيُشب هذا العلم َشء من املباحث الكالمية املخالفة أو االستدالالت العقلية التي 

مت عىل النصوص الرشعية أو نحو ذلك.  ُقدِّ

 املنت

  والعمل الصالح.

 الشرح

 .-سبحانه وتعاىل  -والعمل الصالح، َفُهم من أكمل العباد عماًل، وأحسنهم تعبًدا هلل 

 نضيف: وْلهنم أهل اللغة، أقحاح فيها؛ ولذلك يفهمون دالالت اْللفاظ.
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وكذلك أمر أخري ذكره أهل العلم: أهنم مل تظهر فيهم بدعة، َفُهم يف تأويلهم يف تفسريهم 

للقرآن ال ينترصون للبدع واملحدثات كام هو احلال فيمن بعدهم من خروج الِفرق، ولذلك 

أمر مهم جًدا أن نعلمه يف الصحابة، ليس يف الصحابة مبتدع، وال يف الصحابة من انترص 

نن، واالنتصار للعقيدة التي سمعوها وبلغتهم من لبدعة؛ بل إهن م كانوا عىل انتصار للسه

، فلذلك -سبحانه وتعاىل  -، وما وجدوه من كتاب رهبم -صىل اهلل عليه وسلم  -رسول اهلل 

ا عن رسول  ة إن مل خيالف صحابًيا آخر أو مل خيالف نصًّ قول الصحايب يف تفسري آية يعترب ُحجَّ

ة، وقد يقال تفسري هذه اآلية عىل -ليه وسلم صىل اهلل ع -اهلل  ، وُعرف هذا التفسري؛ فإنه ُحجَّ

 هذا الوجه إمجاع سكويت.

وأما إذا اختلف الصحابة؛ يعني ورد يف املسألة قوالن، وكان هذا اْلمر عىل سبيل التضاد 

حات اْلخرى، وُينظر يف الراجح من أق وال وليس عىل سبيل التنوع، فهنا ُيرجع إىل املرجِّ

الصحابة، وهذا ال يكاد يوجد يف احلقيقة، فإن عامة ما ورد من اختالف يف الصحابة يف تفسري 

 القرآن إنام هو من باب اختالف التنوع، ليس من باب اختالف التضاد.

 املنت

 ال سيام علامؤهم وكرباؤهم؛ كاْلئمة اْلربعة، واخللفاء الراشدين، وكعبد اهلل بن مسعود.
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 الشرح

ث الناس ما رمقوك بأبصارهم كام قال ابن نستمر؟  هاه؟ نكمل فقط هذا، املقدمة فقط، حدِّ

 .-ريض اهلل عنه وأرضاه  -مسعود 

ملا شاهدوا من القرائن، وكذلك ملا هلم من  -كام ذكر الشيخ ابن كثري رمحه اهلل  -قلنا أواًل 

المتهم من البدع الفهم، وللعلم النافع، وللعمل الصالح، وْلهنم أهل اللغة، وكذلك لس

واملحدثات، هاه، أنت تقصد يكون حجة؟ إذا مل خيالف صحابًيا، ومل خيالف نًصا، واشتهر هذا 

 التفسري وُعرف.

 املنت

فقد قال ابن مسعود: ) كان الرجل منا إذا تعلم عرش آيات مل جياوزهن حتى يعرف معانيهن، 

ذين كانوا يقرئوننا أهنم كانوا والعمل هبن (، وقال أبو عبد الرمحن السلمي: ) حدثنا ال

، فكانوا إذا تعلموا عرش آيات مل خيلِّفوها حتى -صىل اهلل عليه وسلم  -يستقرئون من النبي 

 يعملوا بام فيها من العمل، فتعلمنا القرآن والعمل مجيًعا (.

 الشرح

ريض اهلل عنهم  -هنا نتنبه، ليس املراد من القرآن احلفظ فقط، وهذا ما سار عليه الصحابة 

 يف هذا القرآن بثالث عبادات: -جل وعال  -، نتعبد هلل -وأرضاهم 
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 بحفظه. -سبحانه وتعاىل  -نتعبد هلل  -

 بمعرفة معانيه. -جل وعال  -نتعبد هلل  -

 باالمتثال ْلحكامه. -جل وعال  -نتعبد هلل  -

ام من املعتنني بأمر التحفيظ، إذن االقتصار عىل احلفظ هذا مما خيطئ فيه كثري من الناس، وال سي

كانوا ال يتجاوزوا العرش اآليات حتى يعلموا ما فيها من  -ريض اهلل عنهم  -فإن الصحابة 

العلم والعمل؛ ولذلك ورد أن ابن عمر حفظ سورة البقرة يف ثامن سنني، وجاء يف بعض 

 الروايات يف أربع سنني كام عند ابن سعد وغريه.

احلفظ، بل ال بد مع هذا احلفظ من الفهم ومعرفة معاين اآليات، فإذن املقصود ليس جمرد 

 فيجمع يف ذلك بني التفسري وبني احلفظ، ثم بعد ذلك يكون أمر العمل واالمتثال.

 املنت

، وترمجان -صىل اهلل عليه وسلم  -ومنهم احلرب البحر عبد اهلل بن عباس، ابن عم رسول اهلل 

له، حيث قال: )) اللهم فقهه يف الدين،  -صىل اهلل عليه وسلم  -القرآن بربكة دعاء رسول اهلل 

 وعلمه التأويل ((.
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قال: ) نعم ترمجان القرآن ابن عباس (،  -ريض اهلل عنه  -وروى الطربي عن ابن مسعود 

 وإسناده صحيح.

ر بعده ابن -ريض اهلل عنه  -وقد مات ابن مسعود   يف سنة اثنتني وثالثني عىل الصحيح، وُعمِّ

 عباس ستًّا وثالثني سنة، فام ظنهك بام كسبه من العلوم بعد ابن مسعود؟!.

وقال أبو وائل: ) استخلف عيِلٌّ عبَد اهلل بن عباس عىل املوسم، فخطب الناس، فقرأ يف خطبته 

سورة البقرة، ويف رواية: سورة النور، ففرسها تفسرًيا لو سمعته الروم والرتك والديلم 

 ْلسلموا (.

 الشرح

وكم عمره؟ اثنا  -صىل اهلل عليه وسلم  -مات رسول اهلل  -ريض اهلل عنه  -يعني ابن عباس 

 لألحاديث. –صىل اهلل عليه وسلم  -عرش، وهو من أكثر الصحابة رواية عن رسول اهلل 

 أبو هريرة يليه ابن عمر              واملكثــرون فــي روايــة اْلثــــــر 

 عباس( كاخلدري              وجابر، وزوجة النبـي بحر ) ابنوأنس وال

، روى عنه أكثر -صىل اهلل عليه وسلم  -ابن عباس من أكثر الصحابة رواية عن رسول اهلل 

صىل اهلل عليه  -، سمع من رسول اهلل -عليه الصالة والسالم  -من ألف حديث، وسمع منه 
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ترجيح بعض أهل العلم، ولكنه أخذ  قيل عرشين حديًثا، وقيل أربعني حديًثا عىل -وسلم 

عن الصحابة ومرسل الصحايب حجة، أليس كذلك؟ نعم، إذا كان الناقل له أو الراوي الذي 

يروي عنه الصحايب فإنه ال ترض عدم معرفة الصحايب أو سقوط الصحايب من السند؛ بل إن 

 يعرف اسمه، الصحبة هي رشف ال يعدله رشف، فيكفي أن ُيعرف أن هذا الصحايب حتى لو مل

ولذلك لو جاء يف إسناد احلديث ) حدثني رجل من اْلنصار ( فهذه تكفي، ولست بحاجة 

 ملعرفة من هذا اْلنصاري، يكفي أنه صحايب.

عىل صغر سنه، لكن عنايته واجتهاده مع بركة دعاء رسول اهلل  -ريض اهلل عنه  -فابن عباس 

، فهو من أساطني العلم، ين، وعلمه التأويل (()) اللهم فقهه يف الد: -صىل اهلل عليه وسلم  -

يقربه ويدنيه، فكان  -ريض اهلل عنه  -ومن أعظم الصحابة بروًزا يف أمر التفسري، وكان عمر 

جل  -بعض الصحابة يقولون: ملاذا ال تقرب أبناءنا؟ فقال هلم: ) ماذا تقولون يف قول اهلل 

 ﴾٢﴿ َأْفَواًجا اهللَِّ ِدينِ  يِف  َيْدُخُلونَ  النَّاَس  َوَرَأْيَت  ﴾١﴿ َواْلَفْتُح  اهللَِّ َنرْصُ  َجاءَ  إَِذا﴿ : -وعال 

هُ  ۚ   َواْسَتْغِفْرهُ  َربَِّك  بَِحْمدِ  َفَسبِّْح  اًبا َكانَ  إِنَّ سبحانه  -؟ (، قالوا: إذا وهب اهلل [٣-١: نرص] ال  ﴾ َتوَّ

أهل اإلسالم النرص فإهنم يستغفرون وحيمدون و... ، قال: ) ماذا تقول يا ابن  –وتعاىل 

(، قال عمر: ) وال أعلم  -صىل اهلل عليه وسلم  -عباس؟ (، قال: ) هو قرب أجل رسول اهلل 

م.  من هذه اآلية إال ما ذكره ابن عباس (؛ لذلك ُيقدَّ
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وف عىل معانيه؛ فلذلك هو من أكثر وكان بارًزا يف معرفة القرآن، ويف تفسريه، ويف الوق

الصحابة رواية للتفسري، أو ما ورد عن الصحابة يف التفسري فإن أعىل ما يكون يف ذلك هو ما 

 .-ريض اهلل عنهام  -ورد عن ابن عباس 

 املنت

وهلذا غالب ما يرويه إسامعيل بن عبد الرمحن السدي الكبري يف تفسريه عن هذين الرجلني: 

ابن مسعود وابن عباس، ولكن يف بعض اْلحيان ينقل عنهم ما حيكونه من أقاويل أهل 

عني ولو آية،  ، حيث قال: )) بلغوا-صىل اهلل عليه وسلم  -الكتاب التي أباحها رسول اهلل 

ثوا عن بني إرسائيل وال حرج، ومن كذب عيلَّ متعمًدا فليتبوأ مقعده من النار ((، رواه  وحدِّ

 البخاري عن عبد اهلل بن عمرو.

 ولكن هذه اْلحاديث اإلرسائيلية تذكر لالستشهاد ال لالعتضاد، فإهنا عىل ثالثة أقسام:

 بالصدق، فذاك صحيح.ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له  أحدها:

  ما علمنا كذبه بام عندنا مما خيالفه. والثاين:
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 الشرح

: إن اهلل يضع -صىل اهلل عليه وسلم  -يعني الصحيح ما ذكرناه من قول احِلرب لرسول اهلل 

، عندما )) ما علمنا كذبه بام عندنا مما خيالفه ((السامء عىل إصبع واْلرض عىل إصبع، قال: 

كانت ترى اليهود وتروي عن بني إرسائيل أن املرأة إذا جاءها زوجها من دبرها يف قبلها فإن 

الولد يكون أحول، فجاء التكذيب هلذا اْلمر، وأن هذا باطل غري صحيح، فهذا مما كذبته 

 هبذه اإلرسائيليات.هنا رشيعتنا، فال يؤخذ 

 املنت

ما هو مسكوت عنه ال من هذا القبيل وال من هذا القبيل، فال نؤمن به وال نكذبه،  والثالث:

وجتوز حكايته ملا تقدم، وغالب ذلك مما ال فائدة فيه تعود إىل أمر ديني؛ وهلذا خيتلف علامء 

 ا:كام يذكرون يف مثل هذ ،ا، ويأيت عن املفرسين خالف بسبب ذلكأهل الكتاب يف هذا كثريً 

هتم، وعصا موسى من أي الشجر كانت، وأسامء  أسامء أصحاب الكهف، ولون كلبهم، وعدَّ

القتيل من البقرة، ونوع  به الطيور التي أحياها اهلل إلبراهيم، وتعيني البعض الذي رضب

يف القرآن، مما ال فائدة  -تعاىل  -الشجرة التي كلم اهلل منها موسى، إىل غري ذلك مما أهبمه اهلل 

 .لفني يف دنياهم وال دينهمكعىل امل ودعُ يف تعيينه تَ 
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 الشرح

، هذا ال معرفةما لون الكلب الذي كان يف الكهف؟ لسنا بحاجة إىل لسنا يف حاجة ملعرفة 

أنه كان معهم كلب، فهذا يكفي، أما قضية ما لون هذا،  -جل وعال  -يؤثر، وما ذكره اهلل 

هذا ليس أثر يف تفسري اآلية، ونحو ذلك، ما هو العضو الذي رُضب به القتيل من بني 

سواًء كان يد البقرة أو رجلها أو َشء من ظهرها، وهو ليس املقصود من تفسري إرسائيل؟ 

عضو، فهذا من االختالف الذي ال يفيد عموًما، اآلية، وال أثر له يف تفسري اآلية إذا ُعلم هذا ال

 وال أثر له يف التفسري.

 املنت

 .ولكن َنْقل اخلالف عنهم يف ذلك جائز

 الشرح

 ما الدليل إن نقل اخلالف جائز؟

ثوا عن بني إرسائيل وال حرج (( ، نحدث قال: كلب أمحر، وكلب أسود، لكن )) وحدِّ

 له. املقصود أنه جيوز التحديث، لكن ال ثمرة
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 املنت

ابُِعُهمْ  َثاَلَثةٌ  َسَيُقوُلونَ ﴿ كام قال تعاىل:   بِاْلَغْيِب  َرمْجًا َكْلُبُهمْ  َساِدُسُهمْ  مَخَْسةٌ  َوَيُقوُلونَ  َكْلُبُهمْ  رَّ

يبِّ  ُقل ۚ   َكْلُبُهمْ  َوَثاِمنُُهمْ  َسْبَعةٌ  َوَيُقوُلونَ  ۚ   هِتِم َأْعَلمُ  رَّ ا بِِعدَّ  فِيِهمْ  َُتَارِ  َفاَل  ۚ   َقلِيٌل  إاِلَّ  َيْعَلُمُهمْ  مَّ

نُْهمْ  فِيِهم َتْسَتْفِت  َواَل  َظاِهًرا ِمَراءً  إاِلَّ  فقد اشتملت هذه اآلية الكريمة ، [٢٢: الكهف]  ﴾َأَحًدا  مِّ

 ؛أخرب عنهم بثالثة أقوال -تعاىل  - هعىل اْلدب يف هذا املقام، وتعليم ما ينبغي يف مثل هذا، فإن

 .مها لرده كام ردَّ إذ لو كان باطاًل  ، وسكت عن الثالث، فدل عىل صحتهنْي لَ ف القولني اْلوَّ ضعَّ 

 الشرح

مل َيُرد  ﴾ َكْلُبُهمْ  َوَثاِمنُُهمْ  َسْبَعةٌ  َوَيُقوُلونَ ﴿  ، فردَّ هذين القولني،﴾ بِاْلَغْيِب  َرمْجًا﴿ يعني قال: 

 واملقبول.، فدل عىل أنه هو اْلرجح ﴾ بِاْلَغْيِب  َرمْجًا﴿  هذا القول ويقول:

 املنت

يبِّ  ُقل﴿ ثم أرشد عىل أن االطالع عىل عدهتم ال طائل حتته، فقال يف مثل هذا:  هِتِم َأْعَلمُ  رَّ  بِِعدَّ

 إاِلَّ  فِيِهمْ  َُتَارِ  َفاَل ﴿ فإنه ما يعلم ذلك إال قليل من الناس ممن أطلعه اهلل عليه؛ فلهذا قال: ، ﴾

فيام ال طائل حتته، وال تسأهلم عن ذلك؛ فإهنم ال يعلمون أي: ال جُتهد نفسك  ﴾ َظاِهًرا ِمَراءً 

 من ذلك إال رجم الغيب.
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فهذا أحسن ما يكون يف حكاية اخلالف: أن تستوعب اْلقوال يف ذلك املقام، وأن تنبه عىل 

الصحيح منها وتبطل الباطل، وتذكر فائدة اخلالف وثمرته؛ لئال يطول النزاع واخلالف فيام 

 فتشتغل به عن اْلهم فاْلهم.ال فائدة حتته، 

 الشرح

 -طيب  -من مل يدرك اخلالف ال جيوز له الرتجيح، الذي ال يدرك اخلالف يعني اخلالصة أن 

ملاذا ال جيوز له الرتجيح؟ ْلنه ربام أمهل القول الراجح، وحاول أن يستوعب بعض اْلقوال 

املرجوحة، فام الفائدة من ترجيحه إذا مل يستوعب مجيع اْلقوال؟ والباب إذا مل جُتمع اْلقوال 

فيه، مل يتبني فيه الراجح، وال يمكن الرتجيح أصاًل، ولذلك كان السلف يمنعون الفتوى عمن 

ال يعرف اخلالف، الذي ال يعرف أن هذه املسألة خالفية ال جيوز له الفتوى؛ ْلنه ربام أفتى 

بالقول املرجوح، فلذلك ال يرجح يف مسألة حتى ُتستوعب مجيع اْلقوال، بعد ذلك يكون 

 الرتجيح.

 املنت

فأما من حكى خالًفا يف مسألة ومل يستوعب أقوال الناس فيها فهو ناقص، إذ قد يكون 

قه وال ينبِّه عىل الصحيح من اْلقوال فهو 
الصواب يف الذي تركه، أو حيكي اخلالف وُيْطلِ

 ناقص أيًضا، فإن صحح غري الصحيح عامًدا فقد تعمد الكذب، أو جاهاًل فقد أخطأ.
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 الشرح

ح الباطل، تعمد أن يرجح الباطل فهذا بال شك أنه من الكذب عىل دين اهلل  سبحانه  -رجَّ

، وإنام الواجب عىل اإلنسان أنه إذا تبني له احلق من الباطل أن ينرص احلق وأن يرد -وتعاىل 

 الباطل.

ح باطاًل، وهو جمتهد، قاصًدا ملعرفة احلق، أيًضا يؤثم أو يؤجر؟  طيب، اجتهد فرجَّ

احلق له أجر واحد؛ وهو أجر االجتهاد، وإن ختلف عنه أجر إصابة احلق، ومن اجتهد فأصاب 

 فله أجران: أجر االجتهاد، وأجر إصابة احلق، فهذه املسألة مهمة.

إذن الذي جيتهد هو عىل كل حال مصيب لألجر، فإن قارن هذا االجتهاد اإلصابة كان له 

اْلجران، طيب، غري املجتهد وافق احلق، مأزور أم مأجور؟ مأزور، ال جيوز له أن يرجح وهو 

 املسألة مهمة.ليس بأهل للرتجيح، فهذه 

 ، أخطأ يف الرتجيح، فإن كان جمتهًدا فله أجر االجتهاد." فأخطأ أو جاهاًل  "قال: 

 املنت

وكذلك من نصب اخلالف فيام ال فائدة حتته، أو حكى أقوااًل متعددة لفًظا ويرجع حاصلها 

 إىل قول أو قولني معنى
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 الشرح

وتعود مجلة اْلقوال املذكورة غري هذا إىل هذه يعني هذا متكثِّر، املسألة حُترص يف ثالثة أقوال، 

اْلقوال الثالثة، ثم ال يرىض إال بأن يبسط هذه ...، هذا تكثهر، وداللة عىل الغرور، ويريد أن 

يبني أنه استوعب أقوااًل كثرية، وحقيقة اْلمر أن هذه اْلقوال مجيعها تعود إىل قولني أو إىل 

 ثالثة أقوال أو نحو ذلك.

 املنت

 ضيع الزمان. فقد

 الشرح

ضيع الزمان فيام ال يفيد، ما الفائدة من حرص أقوال ميتة ال حاجة إىل إبرازها، أو من تشعيب 

أقوال ُتدمج يف قول واحد أو يف قولني، فإن هذا تضييع للزمان؛ ْلن املسلم حريص عىل وقته، 

عىل أن حيرص نفسه يف ما يغنيه  -سبحانه وتعاىل  -وعنده من العبادات ومن التقرب إىل اهلل 

مسألة أو مسألتني، وأنا أكرر هنا ما أقوله أيًضا لبعض إخواين من طالب العلم، أن بعض 

طالب العلم قد يصح أن يسمى ) أبو مسألة ( أو يقال: هذا أبو مسألتني، أو يقال: أبو ثالث 

فاًل تكلم مسائل، حرص عمره وعلمه يف مسألة، كلام جلس جملًسا ناقش فيها، وكلام حرض حم

عنها، وامتحن الناس فيها، وهو جاهل يف بدهيات من الدين، لكنه حرص جهده وحرص علمه 
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يف مسألة أو مسألتني رأى أن العلامء مل يبلغوا شأوه فيها، وأنه قد بلغ الغاية، فهذا من اخلذالن 

نشغل بأمر لطالب العلم، وإنام طالب العلم حيرص عىل استغالل وقته يف اإلفادة أكثر، ال أن ي

 يضخم هذا اْلمر، وُيكثر عىل نفسه من االجتهاد فيام ال طائل حتته.

 املنت

 وتكثَّر بام ليس بصحيح، فهو كالبِس ثويب زور، واهلل املوفق للصواب.

 الشيخ

 ، ونكمل يف املحارضة القادمة، أنا يف احلقيقة، فقط تنبيهني:-إن شاء اهلل  -نقف هنا 

والقائمني عليه،  -مركز رياض الصاحلني  -أما التنبيه اْلول: فنسأل اهلل أن يبارك يف املركز 

وهم يتكفلون بتوفري الكتاب، حال توفره يف املكتبات مع هذه النسخ املوجودة والتي 

 ُأحرضت منهم، وإن شاء اهلل يف الدروس القادمة راح تأيت بقية النسخ.

هذا اْلخ يقول: لو ينبه الطالب عىل رضورة االستمرار يف احلضور  تنبيه أخري: أنا يف احلقيقة

وعدم ترك الدرس، بعض إخواننا قالوا: ما فيه وقت غري بعد الفجر يوم اجلمعة، فقلنا: هذا 

الوقت هو امتحان لطالب العلم؛ ْلنه ال يوجد عذر حقيقة، وْلنه هو املتيرس يف حقيقة اْلمر 

اجلسد يا إخوة، نحن نحتاج أننا نبذل َشء من التنغيص عىل نومنا  أيًضا، وال ينال العلم براحة

أو عىل راحتنا حتى نحصل شيًئا من العلم، أو كل واحد يريد أن يأيت الشيخ إىل بيته ويفتح له 
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درس خاص، هذا صعب، فال ينال العلم براحة اجلسد، إذا أردت أن جتمع بني حتصيل العلم 

حتصل علاًم، ال بد أن تبذل من وقتك، ُتسهر ليلك، وُتتعب وبني الدعة والراحة والنوم لن 

 -سبحانه وتعاىل  -هنارك، وجتتهد حتى حُتصل شيًئا من العلم، ثم االستمرار مع دعاء اهلل 

باإلخالص يف حضور هذه املجالس، وأن يتقبلها منا، كذلك حيرص طالب العلم عىل 

االستمرار، وأما التنقل فإنه ال يفيد طالب العلم، طالب العلم الذي يكثر التنقل ال حيصل 

علاًم، ال بد أن ُيصربِّ نفسه، ال بد أن يرغم هذه النفس عىل حتصيل العلم، وعىل حضور جمالسه، 

الكتفاء باالستامع لنقل الدروس، فإن هذه يف احلقيقة وإن أفادت َشء من العلم وال أنصح ا

إال أهنا ال تريب طالب العلم، طالب العلم عندما جيتهد من بيته وحيرض هذه تربية بحدِّ ذاهتا، 

كونه حيرض الدرس ويستمع هذه تربية، كونه جيد الفضائل ملن حرض يف املسجد من حتفهم 

م الرمحة، هذه ال حيصلها وهو يف البيت، ثم هو يف سامعه للمنقول أو املبارش املالئكة، وتغشاه

منشغل، ليس حارض الذهن، مرة ينشغل بطعامه، ومرة برشابه، ومرة بجواله، فاحلقيقة ال 

يستقيم، قد ُيعذر بعض من له ظروف خاصة جًدا، أما طالب العلم يتمكن من احلضور فال 

ود هبذا الدرس، وإنام الدروس مجيًعا؛ دروس إخواننا طالب ينبغي له أن يفرط، ليس املقص

 .-جزاهم اهلل خري  -العلم الذين يبذلون يف ذلك جهوًدا 

للجميع التوفيق والسداد واهلدى والرشاد، وصىل اهلل عىل نبينا حممد،  -جل وعال  -أسأل اهلل 

 وعىل آله وصحبه تسلياًم كثرًيا، واحلمد هلل رب العاملني.
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