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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 الثاني

  ( 53إىل  49سورة الفاحتة من ص  – 48إىل  44من ص  كثري ابن مقدمة )

http://www.baynoona.net/ar/tree/3491 
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والصالة والسالم عىل رسول اهلل، اللهم اغفر لنا ولشيخنا، ولوالدينا  ،واحلمد هلل ،بسم اهلل

 وللمسلمني أمجعني.

 املنت

 :-رمحه اهلل تعاىل  - قال املؤلف

 فصل:

عن الصحابة، فقد رجع كثري من األئمة إذا مل جتد التفسري يف القرآن وال يف السنة وال وجدته 

فإنه كان آية يف التفسري، فقد روى الطربي عن  ،كمجاهد بن جرب ؛يف ذلك إىل أقوال التابعني

رأيت جماهًدا سأل ابن عباس عن تفسري القرآن ومعه ألواحه، قال: فيقول  قال: ،ابن أيب ُمليكة

إذا  )وهلذا كان سفيان الثوري يقول: ؛ ، حتى سأله عن التفسري كله( كتب) اله ابن عباس: 

 .(جاءك التفسري عن جماهد فحسبك به 

سن البرصي، احلكرمة موىل ابن عباس، وعطاء بن أيب رباح، وبن ُجبري، وع   وكسعيد  

حاك ومرسوق بن األجدع، وسعيد بن املسيب، وأيب العالية، والربيع بن أنس، وقتادة، والض  

ر أقواهلم يف اآلية فيقع يف ذك  فتُ ، ن بعدهموتابعيهم وم   بن مزاحم، وغريهم من التابعني،

 ،، وليس كذلكن ال علم عنده اختالًفا فيحكيها أقوااًل حيسبها م   ،يف األلفاظ عباراهتم تباين  

ن ينص عىل اليشء بعينه، والكل ه أو بنظريه، ومنهم م  م   عن اليشء بالز  ن يعرِب فإن منهم م  

 ن اللبيب لذلك، واهلل اهلادي.كن، فليتفط  بمعنى واحد يف كثري من األما
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 الشرح

احلمد هلل، والصالة والسالم عىل رسول اهلل، وعىل آله وصحبه ومن وااله، اللهم ال علم لنا 

 إال ما علمتنا إنك أنت العليم احلكيم.

تفسري القرآن بالقرآن، ثم تفسري  ؛بعد أن ذكر أنواع التفسري –رمحه اهلل  –احلافظ ابن كثري 

تفسري القرآن بأقوال الصحابة، بعد ذلك إذا مل جيد الناظر تفسري للصحابة يف فالقرآن بالسنة، 

 هذه اآلية رجع إىل ما ذكره التابعون يف تفسري اآليات.

 وتفسري التابعني يكون حجة إذا ما أمجعوا عىل التفسري، وأما إذا ما اختلفوا فإنه ليس قول

يف  ل  ق  ومُ  كثر  ىل من قول اآلخر، وإن كانوا يتفاوتون يف العناية، وكذلك بني مُ أو  أحدهم ب  

التفسري، ويتفاضلون يف ذلك، ولكن احلجة ال يكون بقول أحدهم، وإنام يكون بام أمجعوا عليه 

 يف تفسري آية، فيكون هنا االحتجاج باإلمجاع.

سنة، وال وجدته عند الصحابة فقد رجع كثري من القرآن وال يف الإذا مل جتد التفسري يف  "فقال: 

 ." إىل أقوال التابعنييف ذلك  األئمة

نه كان آية يف التفسري، وأخذ التفسري عن ابن عباس، وهو جماهد بن فإالتابعون هنا كمجاهد و

جاءك التفسري عن جماهد  إذا "قال: جرب املكي، املفرس املعروف، ولذا جاء عن سفيان أنه 

مصدره يف ذلك هو ابن عباس حرب هذه األمة، فكان األخذ بتفسري جماهد  ؛ ألن"به فحسبك 
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وهذا األمر مهم، ، التابعني عىل تفسري اآلية ة إال إمجاعُ ج  أوىل من تفسري غريه؛ لكن ال يكون ُح 

 يف غريه. فإن النظر يف أقواهلم يف التفسري كالنظر يف أقواهلم يف الفقه أو

، ذكر أن -اهلل عىل اجلميع  ةرمح –فيام اخترصه الشيخ أمحد شاكر  –رمحه اهلل  –ثم ذكر احلافظ 

ذكر، يقع يف عبارهتم نوع تباين هذا للناظر، نوع اختالف، واحلقيقة أنه ال يكاد أقوال التابعني تُ 

و اختالف تنوع، يوجد يف تفاسري السلف عموًما اختالف تضاد، بل غاية ما يف تفاسريهم ه

رود األلفاظ خمتلفة ال يدل عىل أن التفسري خمتلف، قد تكون هذه وُ وهذا البد أن نتنبه له، ف  

؛ األلفاظ هي من باب رضب املثال، أو من باب ذكر بعض أفراد العام، ليس من باب التعارض

ب ل  اهلل  ﴿ ُموا ب ح 
ت ص  اع  ُقوا  و  ر  ف  ال  ت  يًعا و 

 
حبل اهلل قيل: القرآن، قيل السنة،  [، ١٠٣] آل عمران:  ﴾مج 

هذه ال اختالف بينها، هذا من باب رضب املثال، أو من باب ذكر بعض ، الرصاط، ونحو ذلك

عام لكن من باب ذكر بعض أفراده، فيكون القرآن هو حبل اهلل، والسنة  أفراد العام، هو لفظ  

ه   ﴿بالتمسك به،  -جل  وعال  – كذلك هو األمر الذي أمر اهلل ر  ن  أ م  ُفون  ع 
ال  ين  ُُي 

ذ  ر  ال  ذ  ي ح  ل  ف 

أ ط يُعوا اهلل  ﴿ ،[٦٣] النور:  ﴾ ُسول   و  يُعوا الر 
أ ط   .[ ٩٢] املائدة:  ﴾ و 

ال تناقض وال تعارض، وهذا الذي ينبغي أن نعتني به، أن ننظر فيام ورد عن السلف وأن  نإذ

مل تفسري السلف نسعى يف اجلمع بني هذه األقوال، ال إبراز التعارض والتضاد بينها، فإن جُم 

وكام ذكرنا أن احلافظ ابن ، هو اختالف تنوع، كام ذكر ذلك شيخ اإلسالم ابن تيمية يف مقدمته

نها مقدمة كتابه هو يف احلقيقة أخذ مقدمة شيخ اإلسالم ابن تيمية وضم   –رمحه اهلل  –كثري 

 .التفسري
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 عن اليشء بالزمه ونظريه، ومنهم من ينص عىل اليشء بعينه، فإن منهم من يعرِب  "ثم قال: 

 ." والكل بمعنى واحد يف كثري من األماكن فليتفطن

 من اخلالف عند السلف ال ُيرج عن ثالثة أمور:يعني جممل اخلالف، جممل ما يظهر لنا 

 :يف اللفظ دون املعنى فهو إما اختالف   -

بُّك  ﴾ ﴿ ٰ ر  ق َض  ٰ ﴾ ﴿، [٢٣]اإلرساء:  و  ألزم، هذه كلها بمعنى واحد،  ،أوجب ،: وىصق َض 

وإن كان ، وهي من قبيل ما يسميه العلامء بالرتادف ،االختالف يف اللفظ دون املعنى نفإذ

ا يرى أن ممسألة هل يف اللغة ترادف؟ مسألة فيها نظر، وبعض املحققني من أهل العلم 

 .- عموًما –هناك ترادف كيل، قد يكون هناك نسبة يف الرتادف 

أو القسم الثاين: أن يكون اختالف يف اللفظ واملعنى، لكن  ةالثاني ةاألمر الثاين، أو احلال -

 :اآلية حتتمل ذلك

ب ل  اهلل  ﴿ :-عز  وجل  –مثل ما ذكرناه يف قول اهلل  ُموا ب ح 
ت ص  اع   :فيقال [، ١٠٣] آل عمران:  ﴾ و 

السنة، عىل اختالف، طبًعا ال شك أن القرآن غري السنة، لكن اآلية  :أو يقال ،القرآن

يعني: فرد من أفراد بعض أفراد العام ألن هذا من باب ذكر بعض أفراد العام،  ؛حتتمل

 من أفراده: السنة أو القرآن أو نحو ذلك.، العام، العام هو حبل اهلل

 :األمر الثالث أو القسم الثالث: هو اختالف اللفظ واملعنى لكن اآلية ال حتتمل ذلك -

http://rasaelemaratia.com/
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ان ف  : مثاًل  –وعال  جل   –قول اهلل يف وهذا قليل، يعني  ري   ُمت ج   غ 
ة  ص   خم  م 

ُطر  يف  ن  اض  ﴿ ف م 

ث م  ﴾ ن  ، يف اآلية األخرى يف سورة املائدة -وعال  جل   –قول اهلل  ، يفال، [ ٣] املائدة:  إِل  ﴿ ف م 

ي ه  ﴾ ل   ف ال  إ ث م  ع 
اد  ال  ع  ري   ب اغ  و  ُطر  غ  ري   ب اغ  ، [ ١٧٣] البقرة: اض  ُطر  غ  ن  اض   [ ١٧٣] البقرة: ﴾ ﴿ ف م 

ري   ب اغ  ﴿ يف سياق أكل امليتة، فال يصح التفسري  ه: هذ ُطر  غ  ن  اض  أي ، عىل اإلمام  ﴾ ف م 

فهذا قليل عند السلف وهو ، ألن السياق يأباه، واضح؟ السياق يأباه؛ خارج عليه

 اختالف اللفظ واملعنى مع عدم احتامل اآلية للمعنيني.

 املنت

التابعني يف الفروع ليست حجة، فكيف تكون حجة  أقوال)  :عبة بن احلجاج وغريهوقال ُش 

 ! (.يف التفسري؟

 الشرح

 !املسائل الفقهية هي ليست حجة، كيف تكون حجة يف التفسري؟يف يف الفروع: يعني يف الفقه، 

 يف املقدمة. –رمحه اهلل  –هذا أيًضا يعني ما ذكره شيخ اإلسالم ابن تيمية 

 املنت

يشء فال الأهنا ال تكون حجة عىل غريهم ممن خالفهم وهذا صحيح، أما إذا أمجعوا عىل  :يعني

ن رتاب يف كونه حجة، فإن اختلفوا فال يكون قول بعضهم حجة عىل قول بعض، وال عىل م  يُ 
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بة يف ارجع يف ذلك إىل لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب، أو أقوال الصحبعدهم، ويُ 

  ذلك.

 الشرح

ح قول بعضهم عىل رجال يُ  ؟يعني إذا اختلف التابعون يف تفسري آية، فكيف الرتجيح يف ذلك

ح  إما أن تكون هذه القرينة لغوية،بعض إال بقرينة،  أو أن تكون من عموميات الرشيعة، فرُيج 

 هذا القول يكون بمستند آخر غريإذن ال بد من الرتجيح أن نحو ذلك،  وأهبا قول هذا التابعي 

د عن التابعي؛ا  ألن قول بعضهم ليس بأوىل من قول اآلخر. ملجر 

 املنت

  تفسري القرآن بمجرد الرأي فحرام. فأما

 الشرح

تفسري القرآن بمجرد الرأي، إذا مل نجد عن التابعني، فهو أيًضا كانت هناك مرتبة وهي اللغة، 

؛ ألهنا لغة القرآن، فمن أنواع التفسري التفسري باللغة، وإن -اللغة العربية  -الرجوع إىل اللغة 

ألن املجتهد  مل يكن هناك فالرأي، والرأي هذا أيًضا مبناه إما عىل اللغة، وإما عىل االستنباط؛

 أو املفرِس عنده من آالت االجتهاد ما يعينه عىل معرفة معاين القرآن أو االستنباط منها.

http://rasaelemaratia.com/


 

 

 9 
http://rasaelemaratia.com  مجموعة رسـائل إمـاراتية 

والرأي عىل قسمني: رأي  حممود ورأي  مذموم، وهذا يف أبواب التفسري، ويف أبواب الفقه 

 حممود، كذلك، يعني قد يسميه الفقهاء رأي، أو يسمونه قياًسا، ويف أبواب التفسري هناك رأي  

وهناك رأي   مذموم، بخالف العقيدة ليس فيها رأي  حممود؛ ألن مبنى العقيدة عىل النصوص، 

م فيها اآلراء، فمبناها  وإمجاع العلامء عىل أصول االعتقاد، وال خالف بينهم يف ذلك، فال حُتك 

يف  عىل التوقيف، والوقوف عىل ما دلت عليه النصوص من مسائل االعتقاد، فالرأي هناك

العقيدة ُيسمى هوى، وهو ضالل؛ ألنه يكون مقابل هذه النصوص وال جيوز، وعىل ذلك ال 

ىل وهو املثل األعىل، وهلل املثل األعىل، وعرب   قياس يف العقيدة إال ما ذكره العلامء من قياس األو 

ىل وهذا ال يشء فيه، وأما الرأ ي فُيذم يف عنه بعض العلامء كشيخ اإلسالم أو غريه بقياس األ و 

 أبواب العقيدة.

الرأي املحمود يف التفسري له رشوط؛ من ذلك: أن ال ُيالف املأثور، ال ُُيالف النص الوارد، 

اقها؛ ألن فهم الكالم  سباقها وحل  وكذلك ال ُيالف اللغة العربية، وال ُُيالف سياق اآلية و 

ى العام للكالم، أو يف الِسباق عند العرب يف مجلة البد أن يكون بالنظر يف السياق وهو: املعن

وهو: ما سبق هذه اجلملة، أو يف الِلحاق وهو: ما تبعها، هبذا ُيفهم الكالم، فرشط الرأي 

 املحمود أن ال ُيالف هذه الثالث األمور يف اآلية، ال ُُيالف سياقها، وال سباقها، وال حلاقها.

ر بعض املحققني من أهل العلم، وكذلك أن ال يكون سبًبا لتأسيس بدعة أو نرصهتا كام ذك

فإذن الرأي املحمود رأي  صحيح ُيؤخذ به، ولكن ما جاء عن النهي عن السلف، النهي عن 
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، وجاء عن حسن -ريض اهلل عنه  –الرأي، فأرادوا بذلك الرأي املذموم، كام جاء عن عمر 

م عىل النصوص، والتي ُتعارض  البرصي، وجاء عن غريهم، أرادوا بذلك ذم الرأي الذي ُيقد 

األخذ به، كام يف  -ريض اهلل عنه–النصوص، وأما الرأي املحمود فقد جاء أيًضا عن عمر به 

نة  "وصيته أنه قال:  ل رأيك -قال  –فإن مل جتد  -قال  –خذ بالسُّ  رأي  حممود.، هذا " فأعم 

 املنت

 –فأما تفسري القرآن بمجرد الرأي فحرام؛ ملا رواه حممد بن جرير، عن ابن عباس، عن النبي 

قال: )) من قال يف القرآن برأيه أو بام ال يعلم؛ فليتبوأ مقعده من النار  –صىل اهلل عليه وسلم 

.))  

 الشرح

 احلديث فيه مقال عند أهل العلم.

 املنت

والنسائي، وأبو داود، وقال الرتمذي: ) حديث حسن (، وروى ابن جرير،  ،الرتمذيورواه 

قال: )) من قال يف الفرآن برأيه فقد أخطأ  –صىل اهلل عليه وسلم  –عن ُجندب، أن رسول اهلل 

 أهل بعض تكلم وقد ،( غريب)  :الرتمذي وقال والنسائي،، والرتمذي داود، أبو ورواه((، 

 يف سهيل. العلم
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 الشرح

وقد تكلم بعض  "أبقى كلمة ابن كثري:  -يف اختصاره  -يف احلقيقة، الشيخ أمحد شاكر هنا 

اوي هيل هيل قبل حتى يكون لذكر اسمه مناسبة، ُس ، ومل ُيذكر ُس " سهيل أهل العلم يف هو الر 

فه ابن معني، وقال  للحديث السابق، وسهيل هذا هو ابن عبد اهلل بن أيب حزم، وهذا ضع 

د عن الثقات بام ال ُيشبه حديث األثبات  "احلافظ:   ؛ وألجل ذلك ُضِعف."يتفر 

 املنت

ألنه قد تكلف ما ال  :أي، (( من قال يف كتاب اهلل برأيه فأصاب فقد أخطأويف لفظ  هلم: ))

ألنه مل ؛ فلو أنه أصاب املعنى يف نفس األمر لكان قد أخطأ ،مر بهوسلك غري ما أُ ، علم له به

وإن وافق حكمه الصواب ، كمن حكم بني الناس عىل جهل فهو يف النار، يأت األمر من بابه

 .واهلل أعلم، ا ممن أخطأرمً لكن يكون أخف ُج ، يف نفس األمر

 الشرح

طر يف باب التفسري، ليس التفسري لكل من أخذ املصحف أن ُيفرِس، وقد تقدم معنا خ هنايعني 

اآلية كان للتفسري، فأصاب احلق يف فهم هذه  وهو ليس أهاًل التفسري، فلو أنه فرس  آيًة بفهمه 

تفسري، ومل يأت  األمر من آثاًم، مع إصابته للحق؟ نعم مع إصابته للحق؛ ألنه ليس بأهل لل

لكان فساد عريض، فإذن هنا ال ُيمدح هذا من شاء أن ُيفرِس،  :ه، ولو ُفت ح هذا البابباب
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عىل إصابته، وإنام ُيذم عىل سوء مسلكه يف التفسري، هذا أمر مهم، فشيخ اإلسالم ابن  املصيب

كمن حكم بني الناس عىل جهل فهو يف النار  "نقلها عنه ابن كثري، قال: وهي عبارته، وتيمية، 

ن "وإن وافق حكمه الصواب يف نفس األمر  ؛ ألن قاضيان يف النار، وقاض  يف اجلنة، وم 

ن قَض بجهل، ولو أصاب احلق يف ذلك؛ ألنه ال جيوز التعرض ملثل  القاضيان الذين يف النار م 

لكن يكون أخف  "أهلية، قال: هذا الباب: باب القضاء، أو باب التفسري عن جهل وعن غري 

 ، لكن يف حقيقة األمر أن هذا وهذا أتوا التفسري من غري بابه الصحيح."جرًما ممن أخطأ 

 املنت

اذ ُبون   ﴿: فقال ،وهكذا سمى اهلل القذفة كاذبني ك  ن د  اهلل   ُهُم ال  ئ ك  ع  ُأول   ف 
 
اء د  ه  أ ُتوا ب الشُّ ذ  مل   ي 

إ   ف 

ألنه أخرب بام ال حيل ؛ فالقاذف كاذب ولو كان قد قذف من زنى يف نفس األمر ،[  ١٣النور :  ] ﴾

 .واهلل أعلم ،ألنه تكلف ما ال علم له به؛ ولو كان أخرب بام يعلم ،له اإلخبار به

 الشرح

لكن البد هنا من توافر الشهود عىل ذلك، فلو يعني هو كاذب وإن كان قد قذف من زنى، 

 بل إن عليه احلد يف ذلك. كون من الكاذبني، وال تصح؛شهد بنفسه فإنه ي
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 املنت

ريض  -قال أبو بكر الصديق كام  ،ال علم هلم به من السلف عن تفسري ما ج مجاعة  وهلذا حتر  

وروى ؟ (، إذا قلت يف كتاب اهلل بام ال أعلم ،وأي سامء تظّلني ،أرض تقّلني أي) : -اهلل عنه 

ا  ﴿: أن أبا بكر الصديق ُسئل عن قوله :أبو عبيد القاسم بن سالم أ بًّ ًة و  ه 
اك  ف  ، [ ٣١] عبس: ﴾و 

إسناده ؟ (، قلت يف كتاب اهلل ماال أعلمأنا إذا ، وأي أرض تقّلني ،أي سامء تظّلني) فقال: 

  .منقطع

 الشرح

واملراد  ،عن أيب بكر يف غري هذا الطريق أنه ُسئل عن هذه اآلية فامتنع عن تفسريهاهذا  صح  

ألن سياق اآلية ؛ وأنه ليس نبات، حتقيق معنى كلمة أب :املراد هو، - كام سيأيت معنا -هنا 

أي سامء  "، فقال: هو هذا النبات بعينه ولكن معنى ما ،يدل عىل أنه نبات ينبت من األرض

 ."؟  قلت يف كتاب اهلل ماال أعلمأنا إذا  ،وأي أرض تقّلني ،تظّلني

 املنت

أ بًّا ﴾  :أن عمر بن اخلطاب قرأ عىل املنرب :وروي أيضا ًة و  ه 
اك  ف   ههذ : )فقال ،[ ٣١] عبس:﴿ و 

 (. ف يا عمرالتكلُّ ن هذا هلو ) إثم رجع إىل نفسه فقال:  (، ؟فام األّب  ،الفاكهة قد عرفناها
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هر ويف ظ   ،-ريض اهلل عنه  -قال: كنا عند عمر بن اخلطاب  ،ن أنسعوروى عبد بن محيد 

أ بًّا ﴾ : فقرأ، قميصه أربع رقاع ًة و  ه 
اك  ف    [ ٣١] عبس:﴿ و 

 الشرح

 هوو ،أنه حتى يذكر وصف من يروي عنه، يدل عىل ضبط الراوي أوال: يعني هذا الوصف

فهو يذكر الوصف هذا بيان حلفظه وضبطه ، -ريض اهلل عنه وأرضاه  -يدل عىل زهد عمر 

ألنه كان يلبس قميًصا فيه  ؛-ريض اهلل عنه  -ا هو بيان حلال عمر وأيًض ، ذا الذي سريويههل

 ع.مرق   :يعني ،أربع رقاع

 املنت

أ بًّا ﴾ : فقرأ ًة و  ه 
اك  ف  فام  ،و التكلفهلن هذا إ : )قالثم  (، ما األب؟) فقال: ، [ ٣١] عبس:﴿ و 

 (. دريهتعليك أن ال 

إال و ،استكشاف علم كيفية األب انام أرادإ -ريض اهلل عنهام  - اموهذا كله حممول عىل أهن

أ نب ت ن ا﴿ قوله: ل ؛هلفكونه نبًتا من األرض ظاهر ال جُي  ا ف  يه 
بًّا  ف  ن ًبا ﴾٢٧﴿ح  ع   ٢٨- ٢٧] عبس:﴾  و 

 .اآلية [
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 الشرح

ا  ﴿قال بعد ذلك: ، ونخاًل  ،وزيتوًنا ،وعنًبا ،حًبا أ بًّ ًة و  ه 
اك  ف  فهذا دليل عىل أنه ، [  ٣١] عبس: ﴾و 

، األمر الذي توقف فيه عمر ؟ هذا هو كانلكن ما هذا النبات بعينهيف اجلملة،  من النبات

 .فورأى أنه من التكلُّ 

 املنت

، بعضكم لقال فيها هاعباس ُسئل عن آية لو ُسئل عنابن ن : أوروى الطربي عن ابن أيب ُمليكة

 .وإسناده صحيح، فأبى أن يقول فيها

م  ﴿ وروى أبو عبيد عن ابن أيب ُمليكة قال: سأل رجل ابن عباس عن قوله تعاىل:  و  ان  ي  ك 

ن ة   اُرُه أ ل ف  س  د  ق  اُرهُ ﴿ ) فام فقال له ابن عباس:  ،[ ٥السجدة: ]﴾  م  د  ق  ان  م  م  ك  و  ن ة   ي  ني  أ ل ف  س 
 َخ  س 

مها يومان ذكرمها ) فقال ابن عباس:  ،ثنيفقال له الرجل: إنام سألتك لتحدِ (، ؟[٤املعارج: ]﴾ 

 (. اهلل أعلم هبام ،اهلل يف كتابه

 الشرح

ن كان معه عىل مملصحابة اولرتبيته أيضا تالميذه و ،ف من ابن عباس لعدم علمههذا التوقُّ 

وإن كان بعض أهل العلم ، ال أعلم :أن اإلنسان يقول ملا ال يعلم: حسنوهذا يشء ، هذا األمر

م   ﴿ :-وعال  جل   - اهلليف قول  :يف األوىل :فقالوا ،مجعوا بني اآليتني و  ن ة   ي  اُرُه أ ل ف  س  د  ق  ان  م   ك 
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 ،الساموات واألرضفيها  هو أحد األيام الستة التي خلق اهللقالوا: ألف سنة ، [٥: ] السجدة ﴾

اُرُه  ﴿: واخلمسني ألف سنة هو مقدار يوم القيامة، اليوم ألف سنة مقدارف د  ق  ان  م  م  ك  و  يف  ي 

ن ة   ني  أ ل ف  س 
فالكافر يكون عليه ، وبعضهم قال: هو باعتبار اإليامن والكفر، [ ٤: ] املعارج ﴾ َخ  س 

وعموًما هذه  ،ألف سنة بينام املؤمن مقداره، مقداره َخسني ألف سنةف، األمر طوياًل شديًدا

أضواء  يف ) مة الشنقيطيه عليه العال  األمر ذكره ونب  وهذا ، اجتهادات من العلامء يف التوفيق

ابن  هذا أن  من  الشاهد، ونمجع بني هذا بام ذكره املفرِس (،  البيان يف تفسري القرآن بالقرآن

وكره أن يقول يف كتاب اهلل ماال  ،هذه اآلية دف عنتوق   -ريض اهلل عنهام وأرضامها  -عباس 

 .يعلم

 املنت

 .ه أن يقول يف كتاب اهلل ماال يعلمر  ك  ف  

فسأله  ،اهلل ب بن عبددُ ن  ق بن حبيب إىل ُج ل  قال: جاء ط   ،وليد بن مسلمالوروى الطربي عن 

 أن جتالسني ) أو قال:(،  عني قمت   ا  مل   ج عليك إن كنت مسلاًم رِ حأ)فقال: ؟ من القرآن عن آية  

). 
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 الشرح

 ،أمر الفتوىيف وكثري من التابعني كان ربام يتكلم يف أمر الفقه أو  ،يعني عندما سأله عن التفسري

أو عن  ،-سبحانه وتعاىل  -ألنك تتحدث عن مراد اهلل ؛ متنع عنهيولكن إذا جاء التفسري 

يف القنوات ويف الربامج ، اآلناحلال يف زماننا هو ليس األمر كام  ،فاألمر عظيم، معنى كالمه

حتى صار التفسري له ظاهر  ليس منه وأدخلوا يف التفسري ما، تفسريللر بعض الناس يتصد  

، وجاء التفسري اإلشاري، فاللفظ يف املرشق ويأتون بمعنى له يف املغرب؛ وباطن عند البعض

ألهواء والبدع والعقائد أيضا ا ترصنتُ ، وافتقرأ اآلية فلها معنى آخر، أو التفسري الباطني أيًضا

 هذه  اآليات بمقتَضأو يفرِس ، حتى من يطعن يف الصحابة صار يبحث يف التفسري ،يف التفسري

ًة  إ ن  اهلل   ﴿ ،العقيدة التي حيملها ر  ق  ب ُحوا ب  ذ  أ ُمُرُكم  أ ن ت  حاشاها  ،قالوا: هي عائشة [ ٦٧] البقرة: ﴾ي 

والتي تنترص لعقائد  ،ذلك من التفاسري املذمومة والقبيحةونحو ، -ريض اهلل عنها وأرضاها  -

أو يف ثوابت  ،أو يف رسوله ،-سبحانه وتعاىل  -سواء يف اهلل  ؛خالف عقيدة أهل اإلسالم باطلة

 د  ب  و الدين
 عىل مقتَض ر القرآن أو يفرس  صار حيو  ، أو غري ذلك ،الصحابةبيتعلق  أو ما ،اتهي  ه 

 .األهواء

 املنت

ا ال إن  )  :قال، أنه كان إذا ُسئل عن تفسري آية من القرآن: بمالك عن سعيد بن املسيِ وروى 

 .يتكلم إال يف املعلوم من القرآن وروى الليث عنه أنه كان ال(،  نقول يف القرآن شيًئا
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نسأل سعيد بن املسيب عن احلرام  اكن  ) قال: ، حدثني يزيد بن أيب يزيد :بذ  و  وقال ابن ش  

  ... (. واحلالل

 الشرح

إن  من سعادة  ": وله أثر مروي عنه مما تداوله أهل السنة، اهلل بن شوذب ابن شوذب هو عبد

ث أن يوف ق لصاحب سنة يأخذ بيده   عبد اهلل بن شوذب. ، واألثر مروي عن"املتنِسك واحلد 

 املنت

 .كأن مل يسمع ،سألناه عن تفسري آية من القرآن سكتفإذا ، وكان أعلم الناس

مون القول م ليعظِ إهنو، قال: لقد أدركت فقهاء املدينة، اهلل بن عمر جرير عن عبيدابن وروى 

  .ونافع ،وسعيد بن املسيب ،والقاسم بن حممد ،اهلل سامل بن عبد :منهم ؛يف التفسري

 الشرح

 :املراد هبم الفقهاء السبعةفقهاء املدينة هو غالًبا إذا ُذكر 

 ةـروايتهم ليست عن العلم خارج  رــة أبحـن يف العلم سبعإذا قيل م  

 ةــان خارجـسليم ،أبوبكر ،سعيد  قاسم ،عــروة ،اهلل هم عبيد :فقل

 .يف ذلك عىل خالف  ، اهلل بن عمر منهم سامل بن عبد واختلفوا يف عدِ ، فهؤالء الفقهاء السبعة

http://rasaelemaratia.com/


 

 

 19 
http://rasaelemaratia.com  مجموعة رسـائل إمـاراتية 

 املنت

ل آية من كتاب اهلل قط  "عبيد عن هشام بن عروة، قال: وروى أبو  ، وروى "ما سمعت أيب تأو 

ثت عن اهلل حديًثا ف ق ف؛ حتى تنظر ما قبله وما بعده  "أيًضا عن مسلم بن يسار، قال:  إذا حد 

".  

 الشرح

 اآلية ماال تناقض هذه حتى أن تنظر  ،ذكرناه يف باب السياق والسباق واللحاق هذا ماو

 .أو خترج عن املعنى الذي تدل عليه سياق اآليات، سبقها

 املنت

 ."اتقوا التفسري؛ فإن ام  هو الرواية عن اهلل  "قال:  ،وروي أيًضا عن مرسوق

يف الكالم  عنجهم حترُّ  فهذه اآلثار الصحيحة وما شاكلها عن أئمة السلف حممولة عىل

وهلذا ؛ فال حرج عليها تكلم بام يعلم من ذلك لغة ورشعً من أما ف؛ ام ال علم هلم بهبالتفسري 

 وسكتوا عام   ه،ألهنم تكلموا فيام علمو؛ وال منافاة، عن هؤالء وغريهم أقوال يف التفسري ىرو

 .وهذا هو الواجب عىل كل أحد ،جهلوه
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 الشرح

ألهنم ؛ ورد عنهم التفسري هالتفسري أنهنونا عن يعني ال حيصل تناقض أن هؤالء األئمة الذين 

 ،التفسري بالرأي املجرد؛ هو التفسري باجلهل عنه من التفسري اوما هنو، وا ما علموهإنام فرس  

 ،التفسري باجلهل ال جيوز ،مل عليه هنيهم عن التفسريهذا حُي ، فالتفسري باهلوى، املخالف لآلثار

أو  ،نآأو القر ،قوال الصحابة قبل ذلكأو أ ،سواء بداللة أقوال التابعني ؛أما التفسري بالعلم

بل إن هذا التفسري ، فهذا األمر ورد عنهم، أو مقتَض سياق اآلية يف فهمها ،أو اللغة ،السنة

حينام أصابته  وبن عمرفعبد اهلل ، - ريض اهلل عنهم وأرضاهم -الصحابة  اعتمد عليه ابتداءً 

جل  وعال  – ل قول اهللوتأو   ،فصىل الصبح بأصحابه ،فخيش عىل نفسه من االغتسال ،جنابة

ال   ﴿: - يُكم   ُتل ُقوا و 
د  ة   إ ىل   ب أ ي  ُلك  وهذا النظر كان من  ،فكان هلم نظر، [ ١٩٥ ] البقرة: ﴾ الت ه 

صليت بأصحابك  )): -صىل اهلل عليه وسلم  -وقال النبي  ،مقتضيات التفسري وفهم اآليات

 -النبي  فضحك، كذا -جل  وعال  –قول اهلل  إين تأولت، رسول اهلليا : قال ،((؟ عىل جنب

 .-صىل اهلل عليه وسلم 

 املنت

  .يعلمه اممعنه  ئل سفيامفكذلك جيب القول  ، ال علم له بهنه كام جيب السكوت عام  إف
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 الشرح

لإلنسان أن يعني ليس ، عنه ئلفيام س :هذا قيد مهم ،انظر إىل هذا القيد ،عنه ام سئليعني في

))من  :حتى ال يقع يف خمالفة احلديث ،عنه ئلس وإنام إذا ،عنهئل سيتصدر أمر التفسري وهو مل يُ 

وجب  ،عن التفسري وهو عامل به ئل فهنا إذا ُس  ،من نار((ا أجلمه اهلل جلامً  ،ل عن علم فكتمهئس

ر لذلك دون سؤال أما التصدُّ  ،إىل ذلكة والناس بحاج ،عليه أن يذكر هذا األمر إذا كان يعلمه

 .مذموم ،نه ال يصلحأفهذا الشك  ة،ودون حاج

 املنت

ُيب ِينُن هُ  ﴿ قوله تعاىل:ل ال   ل لن اس   ل  ُتُمون هُ  و  ك  وملا جاء يف احلديث املروي من ، [ ١٨٧آل عمران: ]  ﴾ ي 

 فكتمه ُأجلم يوم القيامة بلجام من نار ((.عن علم  ئل))من س :رقطُ 

التفسري عىل أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب من كالمها،  "روى ابن جرير عن ابن عباس: 

 ."وتفسري ال يعذر أحد بجهالته، وتفسري يعلمه العلامء، وتفسري ال يعلمه إال اهلل 

 الشرح

ورواه  ،ورواه كذلك الفريايب ،هذه األربع األوجه الواردة عن ابن عباس فيام رواه ابن جرير

 :الطرباين بسند جيد
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 ،والساموات ،كاجلبال ؛من معنى اللغة العربية :يعني " وجه تعرفه العرب من كالمها " :قال

ن ،واألرض وجه تعرفه  :فهذا هو املراد من الوجه األول ،نآهذه األلفاظ الواردة يف القر م 

 .العرب من كالمها

ة أ ق يُموا ﴿ ،ما يتعلق بالعبادة :" حد بجهالتهأعذر ال يُ  وتفسري   " ال  آُتوا ﴿، ﴾ الص  اة و  ك   ،﴾ الز 

 .حد بجهلهأعذر هذا ال يُ 

 .مما يكون يف االستنباط ونحو ذلك ،ال يعلمه بقية الناس وهو ما :" يعلمه العلامء وتفسري   "

 ،صفاتهكيفيات و ،والصفات ،وذلك كحقائق اجلنة والنار :" ال يعلمه إال اهلل وتفسري   "

ولكن حقيقة هذه ال  ،النعيمبنعم نحن نؤمن بالعذاب و ،وكيفية العذاب ،وكيفية النعيم

 جل  سبحانه  –فهذه من األمور التي تفسريها ال يعلمها إال اهلل  ،-جل وعال  -يعلمها إال اهلل 

 .- يف عاله

 املنت

 مقدمة

 ،والرعد ،ءةاوبر ،واملائدة ،والنساء ،ل عمرانآو، البقرة آن:قال قتادة: نزل يف املدينة من القر

 ،واحلديد ،والرمحن ،واحلجرات ،والفتح ،وحممد ،واألحزاب ،والنور ،واحلج ،والنحل

﴿ يا والطالق، و  ،والتغابن ،واملنافقون ،واجلمعة ،والصف ،واملمتحنة ،واحلرش ،واملجادلة
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ِرُم    حُت 
ا أ ُّيُّ ا الن ب يُّ مل  هؤالء ، وإذا جاء نرص اهلل، وإذا زلزلت، رأس العرشإىل  ،[ ١] التحريم: ﴾ي 

  .وسائر السور بمكة ،السور نزلت باملدينة

 الشرح

أو يف  ،فيام يتعلق بمقدمة عن التفسري ،يف مقدمته هذه -اهلل  هرمح - كثري مازال احلافظ ابن

واملكي واملدين  ،فتكلم هنا عن قضية املكي واملدين ،وبعض مباحثه آنمقدمة يف علوم القر

 ما نزل بعد اهلجرة :ن املدينأو ،ما نزل قبل اهلجرة :ن املكيأ :الراجح من أقوال أهل العلم

 .هذا عىل الصحيح الذي عليه املحققون من أهل العلم ،ن نزل يف مكةإو

ذلك أن املكي يغلب عليه من  ،ز أهل العلم بني املكي واملدين بعالمات ذكروها يف كتبهمومي  

، قوة األسلوب: كذلك الغالب عىل املكي قالوا ،تميز بطوهلايوبخالف املدين ف، اآلياتقرص 

فيه أحكام و ،بخالف املدين فكان فيه لني يف اخلطاب ،ألنه موجه للمعارضني ؛وشدة اخلطاب

ألهنم  ة؛كل سورة فيها جمادلة ألهل الكتاب فهي مدني: كذلك قال بعض أهل العلم، رشعية

فهي ( كال ) كل سورة فيها كلمة أو لفظة ، فهي مكية (كال) وكل سورة فيها  ، ةكانوا يف املدين

ا فهذه طبعً ، جاءت يف النصف الثاين آن،يف النصف األول من القر مل تأت  ( كال ) ولفظة  ،مكية

اتفقوا كام ذكر ذلك قد ن كانوا إو ،ذكرها أهل العلم يف التفريق بني املكي واملدين اتعالم

واختلفوا  ،واتفقوا عىل عدد املكي ،أهنم اتفقوا عىل عدد املدين ،وغريه من أهل العلمالسيوطي 
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 ،واتفقوا عىل أن املكي اثنان وثامنون، فاتفقوا عىل أن املدين عرشون سورة ،يف بعض السور

فاالتفاق عىل املدين  ،عرش سورة ةمئة وأربعكم؟ املجموع ن إذ، واختلفوا يف اثني عرش سورة

 .واالختالف عىل اثني عرش سورة ،واالتفاق عىل املكي أهنا اثنان وثامنون، ونأهنا عرش

 ،والرعد ،وبراءة ،واملائدة ،والنساء ،ل عمرانآو ،البقرة :نآنزل يف املدينة من القر ": فقال هنا

وذكرنا أن يف ، وسائر السور نزلت يف مكة ،هؤالء السور نزلت يف املدينة، "...... - وكذا -

  .خالفبعضها 

 املنت

فمنهم من مل  ،لف فيام زاد عىل ذلك عىل أقوالثم اختُ ية، الف آآفأما عدد آيات القران فستة 

مائتان : ووقيلة، وأربع عرشة آي :وقيل ،وأربع آيات ةومائتي آي :ومنهم من قال ،يزد عىل ذلك

ومائتان  : وقيل ة،أو ست وعرشون آية، ومائتان وَخس وعرشون آي: وقيلة، وتسع عرشة آي

 .الداين يف كتابه البيان وحكى ذلك أبو عمرة، وست وثالثون آي

 .املدارس وغريهابثالثني كام يف الربعات من فقد اشتهرت األجزاء : وأما التحزيب والتجزئة

 الشرح

من التجزئة التي كانوا  ةلعلهم يف وقتهم يقصد صف ،لربعات يف املدارسبايقصد ذا دري ماأا م

 .أو نحو ذلك ،أو يف التعليم ،عليها يف مدارسهم
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 املنت

داود وابن ماجه عن أوس بن  محد وسنن أيبأن ففي مسند اإلمام آوأما حتزيب الصحابة للقر

 ؟نآكيف حتزبون القر :يف حياته -صىل اهلل عليه وسلم  -ل أصحاب رسول اهلل أنه سأحذيفة 

حتى  وحزب املفصل ،وثالث عرشة ،وإحدى عرشة ،وتسع ،وسبع ،وَخس ،ثالث)  :قالوا

 (. نختم

 الشرح

ثم بعد  ،والنساء ،ل عمرانآو ،البقرة :هي؛ وون بثالثأفيبد، نآيعني هذا هو جتزئتهم للقر

ثم  سبع، ثم بعد ذلك ،والتوبة ،واألنفال ،واألعراف ،واألنعام ،املائدة و:وه ؛ذلك َخس

هكذا كان تقسيم آن، حتى ختم القر ،ثم حزب املفصل ،عرشة ةثم ثالث ،ثم إحدى عرشة ،تسع

 .-ريض اهلل عنهم وأرضاهم  -ن عندهم آالقر

 املنت

 :فصل  

قل تنفكأن القارئ ي ،من اإلبانة واالرتفاع :فقيل ة؟هي مشتق مم  : واختلف يف معنى السورة

(  ورةً ُس ) سميت  :وقيل ،البلدانور ُس لرشفها وارتفاعها ك   :وقيل ،هبا من منزلة إىل منزلة

وعىل هذا فيكون  ،من سؤر اإلناء وهو البقية ا مأخوذً  ،منها وجزءً  آنلكوهنا قطعة من القر

http://rasaelemaratia.com/


 

 

 26 
http://rasaelemaratia.com  مجموعة رسـائل إمـاراتية 

وقيل: لتاممها ًوا النضامم ما قبلها، وااهلمزة بدلت أُ ف  إنام خففت اهلمزة ا، وأصلها مهموزً 

 وكامهلا؛ ألن العرب يسمون الناقة التامة: ُسورًة.

ى سوُر متحيو قلُت: البلد؛ إلحاطته بمنازله ل أن يكون من اجلمع واإلحاطة آلياهتا، كام ُيسم 

ه ، و ر  بفتح الواو، وقد جُتمع عىل ُس وُدور   وارت.ورات  وُس مجع السورة ُسو 

 الشرح

يف معنى السورة هو بناًء عىل ترصيف هذه الكلمة ومعانيها يف اللغة، يعني اختالف العلامء 

فهل هو من السؤر وهو البقية؟ أم من السور الذي هو البنيان الذي حيجز؟ أم هو من 

التصاعد؟ ألن هناك من املعاين التي مل يذكرها املؤلف أنه من التصاعد، قالوا: ألن السورة 

هنا إىل معاين اللغة، واألمر يف ذلك يسري، ال يدعو إىل  ينبني بعضها عىل بعض، فإذن النظر

اخلالف، املقصود من ذلك فهُم معنى السورة اصطالًحا، فالسورة اصطالًحا ما هي؟ السورة 

اصطالًحا قالوا: هي بعُض القرآن يشتمُل عىل آي  ذو فاحتة  وخامتة، هو بعض القرآن، أي: 

رآن يشتمُل عىل آي  ذو فاحتة  وخامتة، وأقلها ليس كل القرآن، القرآن سور، فهو بعض الق

 ثالث آيات، هذه هي السورة يف تعريفها.
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 املنت

سميت بذلك ألهنا العالمة عىل انقطاع الكالم الذي قبلها ؛ وأما اآلية، فأصل معناها: العالمة

 عن الذي بعدها وانفصاهلا، أي: هي بائنة.

 الشرح

الدالة عىل انفصاهلا عام بعدها أو عام قبلها؛ وهي رقم بائنة، يعني لذلك نحن نجد العالمة 

  اآلية، فهذه تسمى آية ما بني الرقمني تسمى آية.

 املنت

ة  ُمل ك ه   ﴿: -تعاىل  -قال اهلل  اي   [.٢٤٨] البقرة:  ﴾ إ ن  ء 

 الشرح

 يعني عالمة ملكه.

 املنت

هتم، أي: اخرج القوم بآيوقيل: ألهنا مجاعة حروف  من القرآن وطائفة منه، كام ُيقال: 

، وقيل: سميت آية؛ ألهنا عجب  يعجز البرش عن التكلم بمثلها، قال سيبويه: بجامعتهم

رة، وحتركت الياُء وافُتت ح ما قبلها فُقلبت ألًفا فصارت آية،  ج  ة، وش  م  ي ة، مثل: أك  وأصلها أ ي 
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ائي: أصلها آي ي ةك  وقال الهبمزة  بعدها مدة،  نة، فقلبت ألًفا، ثم حذفت  س  عىل وزن آم 

. ، وآيات  ، وآياي   اللتباسها، ومجعها: آي 

 الشرح

بال اسم،  -تعاىل  –واصطالًحا اآلية: قالوا ما تبني أوله وآخره توقيًفا من طائفة  من كالم اهلل 

النص  ملاذا قالوا: بال اسم؟ احرتاًزا من ماذا؟ السورة؛ ألن اآليات ال تسمى، عدا ما جاء يف

من آية الكريس، لكن اآليات ال تسمى، بخالف السور، فلو أننا قلنا: ما تبني أوله وآخره 

توقيًفا من طائفة  من كالم اهلل، وتوقفنا هنا؛ دخل يف ذلك السورة، لكن عندما قلنا بال اسم، 

يت اآليات؛ ألن اآليات ال تسمى، فال يقال: اسم هذه اآلية كذا، واسم ق  هذه  أخرج السور وب 

 اآلية كذا، واسم هذه اآلية كذا.

 املنت

وأما الكلمة فهي اللفظة الواحدة، وقد تكون عىل حرفني مثل: )) ما ((، و )) ال ((، ونحو 

ل فن ُهم  ﴿وأكثر ما تكون عرشة أحرف مثل: ، ذلك، وقد تكون أكثر ت خ  ي س   ﴿و ، [ ٥٥] النور:  ﴾ل 

ا ُمُكُموه  ي ن اُكُموه  ﴿و ، [ ٢٨] هود:  ﴾ أ ُنل ز  ق   ؛وقد تكون الكلمة الواحدة آية، [ ٢٢] احلجر:  ﴾فأس 

 مل، وطه، ويس، وحم.ا :مثل: والفجر، والضحى، والعرص، وكذلك
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 الشرح

، يعني هذه احلروف اهلجائية التي جاءت يف أول بعض السور: طسم، طس، حم، طه، يس

هذه السور، أو هذه األحرف اهلجائية التي جاءت يف أول السور ال ُيقال عنها أحرف زائدة، 

ليس هناك يف القرآن يشء  زائد ال معنى له، وإنام ذكر أهل العلم أن هذه األحرف هي دالالت  

عىل أن القرآن مكون  من هذه األحرف، بيان أن القرآن هو من لغة العرب، وهذه حروفه، 

ست أسامء، ليس ) طه ( من أسامء الرسول، وال ) يس ( من صفاته أو من أسامئه، وعىل فهي لي

هذا يف األصل إنه ال يسمى بـ ) يس ( ونحو ذلك، فإن هذه ليست بأسامء، هي جمرد أحرف، 

: عني الم، ونحو ذلك، فاملراد أهنا األحرف اهلجائية التي منها  كأن يقال: كاف سني، وإال 

 القرآن.

 املنت

وغريهم ال يسمي عندهم كلمتان،  [ ٢-١] الشورى:  ﴾عسق ﴾ ١﴿ حم ﴿يف قول الكوفيني، و 

ال أعلم كلمًة هي وحدها  "عمرو الداين: بل يقول: هذه فواتح السور، وقال أبو  ؛هذه آيات

ت ان  ﴾ آية  إال قوله تعاىل:  آم  ه    ." [ ٦٤] الرمحن: ﴿ ُمد 

 فصل:

 (. أنه ليس يف القرآن يشء  من الرتاكيب األعجمية أمجعوا) قال القرطبي: 
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 الشرح

: تركيب ، يعني"أمجعوا أنه ليس يف القرآن يشء  من الرتاكيب األعجمية  "قول القرطبي: 

 الكلمة، مل يتكلم عن األلفاظ، وجود لفظ كونه أعجمي.

 املنت

 .( كإبراهيم، ونوح، ولوط :وأمجعوا أن فيه أعالًما من األعجمية) 

 الشرح

 يعني أن هذه األلفاظ يف أصلها أعجمية، فهي مذكورة يف القرآن.

 املنت

 :وقاال ،فأنكر ذلك الباقالين والطربي (، ؟هل فيه يشء من غري ذلك باألعجمية :واختلفوا) 

 (. ما وقع فيه مما يوافق األعجمية فهو من باب ما توافقت فيه اللغات) 

 الشرح

يعني أنكر ذلك الباقالين، والطربي، وكذلك الشافعي أيًضا، وغريهم من أهل العلم أنكروا 

ذلك، وقالوا: ما وقع فيه إنام هو من باب توافقت فيه اللغة: كدينار؛ إنه يف لغة العرب ويف 

غريها، قرطاس، درهم، وغري ذلك، فهذه ال يقال إهنا ألفاظ أعجمية، وإنام تشرتك فيها 
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بل األكثر من كوهنا ألفاظ تكون يف عدة لغات، فال ُيقال إن هذه األلفاظ أعجمية، اللغتان؛ 

فال يوجد تراكيب أعجمية، ال يوجد يف القرآن، أو أن  يقال: هناك عبارات فارسية، قد توجد 

 الكلمة التي تشرتك فيها اللغة العربية وغريها من اللغات.

 عىل تفسريه، ثم بعد ذلك نبدأ يف تفسريه. – رمحه اهلل –إىل هنا ننتهي من مقدمة ابن كثري 

 املنت

 سورة الفاحتة

مرًة بمكة، ومرًة باملدينة، واألول أشبه، وهي  :مدنية، ويقال: نزلت مرتني :وهي مكية، وقيل

سبُع آيات بال خالف، وإنام اختلفوا يف البسملة، هل هي آية مستقلة من أوهلا كام هو املشهور 

عن مجهور قراء الكوفة، وقول مجاعة من الصحابة والتابعني، وخلق من اخللف أو بعُض آية؟، 

عىل ثالثة أقوال،  ؟أهل املدينة من القراء، والفقهاءأو ال تعدُّ من أوهلا بالكلية، كام هو قول 

 وبه الثقة.، - إن شاء اهلل تعاىل –سيأيت تقريرها يف موضعها 

 الشرح

بمكة،  : مرةهي مكية، وقيل مدنية، وقيل: نزلت مرتني "هذه بالنسبة لسورة الفاحتة، قال: 

أي: أهنا مكية، وعموم قد يمر علينا أن تكرار النزول يصح،  "ومرًة باملدينة، واألول أشبه 

فيصح أن تنزل اآلية مرتني أو أكثر، ولكن عموًما القول األصوب: أهنا مكية، وهي سبع آيات 
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إهنا سبع آيات، فال يقال )) السبع املثاين((، : -صىل اهلل عليه وسلم  –بال خالف؛ لقول النبي 

 نص.إهنا ثامن، فإن هذا ُيالف ال

وهل هي آية مستقلة من أوهلا أم ليست آية مستقلة؟ أو ال ُتعد من أوهلا بالكلية؟ أقوال ألهل 

العلم، والراجح يف ذلك أهنا آية مستقلة من كتاب اهلل، ليست من الفاحتة، وجاءت للفصل 

 -صىل اهلل عليه وسلم –بني السور؛ عدا سورة براءة، والدليل أهنا ليست من الفاحتة، أن النبي 

قسمُت الصالة بيني وبني عبدي  ": - كام يف احلديث القديس ،جل  وعال –)) قال اهلل يقول: 

فهنا مل ُتذكر البسملة، وهذا دليل  أهنا ، (( "نصفني، فإذا قال عبدي: احلمد هلل رب العاملني 

يعني: قسمُت القراءة، وبعض أهل العلم  الصالة (( )) قسمُت ليست من الفاحتة، وقوله: 

ن أسامء الفاحتة: الصالة  الصالة بيني وبني عبدي  )) قسمُت ، فقوله: -كام سيأيت معنا  -قال: م 

، مل يُقل: فإذا قال: بسم اهلل الرمحن نصفني، ولعبدي ما سأل، فإذا قال: احلمد هلل رب العاملني ((

 الرحيم.

وأيب  - صىل اهلل عليه وسلم -)) صليت خلف رسول اهلل ل: عن أنس أنه قا ًضايأورد  ثم ما

جيهرون  فإذا كانوا ال، هبا واجيهر :يعنى سم اهلل الرمحن الرحيم ((يكونوا يقرأوا بـ ) بفلم  ،بكر

فيكون ة، ألنه إذا كان اجلهر بالفاحتة؛ هنا ليست من الفاحتأعىل  ةفهذه دالل :قال أهل العلم، هبا

 ةفهي أيًضا من الدالئل عىل أن البسمل ،يكون ببعض آياهتا دون بعض وال، بالفاحتة مجيعها

 ة.مستقل ةوإنام هي آية، من الفاحتة ليست آي
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 املنت

 ،ألنه يبدُأ بكتابتها يف املصاحف؛ بام الكتأيت مِ وُس : ) قال البخاري يف أول كتاب التفسري

 .تضمنته ما لرجوع معاين القرآن كله إىلميت بذلك إنام ُس : وقيل ة (،الصال بدأ بقراءهتا يفويُ 

 وهإذا كانت له توابع تتبعه  -أو مقدم  ألمر  ،لعرب تسمي كل جامع أمًرااو: ) قال ابن جرير

ويسمون لواء اجليش ، أم الرأس :فتقول للجلدة التي جتمع الدماغا، مًّ أُ  -جامع هلا إمام  

اورايتهم التي جيتمعون حتتها    (. ُأمًّ

 الشرح

إال ، وبدأ بكتابتهااملقدمة للكتاب التي يُ  :واملقصود هنا بأم أي، بعضهم سامها أم الكتاب ييعن

 :ويقولون، سمفقد جاء عن ابن سريين وجاء عن احلسن البرصي أهنم كانوا يكرهون هذا اال

 :والصواب، تصح سم يف بعض األحاديث والوورد هذا اال، أم الكتاب هو اللوح املحفوظ

واملقصود بذلك ليس ، وغريهأ ةكأيب هرير ةعن بعض الصحاب هالورودة؛ التسميأنه جيوز هذه 

وإنام أراد ، ذهب إليه احلسن وابن سريين يف تأويلهم أن أم الكتاب هو اللوح املحفوظ ما

كام ذكر هنا أن العرب تسمي  ،املقصود هي بداية األمرأن من  ةدلت عليه اللغ العلامء بذلك ما

يش التي اجلومثل ذلك لواء ، امًّ أتسميه  هم  ألمر إذا كانت له توابعدِ ق  كل جامع أمر  أو مُ 
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أو الذي  ،أو أهنا الذي يؤخذ منها ة،شاملالفليس املراد أهنا  ،اأمًّ  اسموهنها يحتت ونجيتمع

 .فهم من كالم احلسنكام يُ  ،مكتوب فيها

 املنت

  .فتتح هبا القراءةألهنا تُ  ؛الفاحتة ا:ويقال هلا أيًض 

 الشرح

ملا صح يف احلديث أن ة، أهنا الفاحت النص أصالً  لورود ذلك يف ؛"ة ألهنا تفتتح هبا القراء "

عن  - صىل اهلل عليه وسلم -وملا جاء عن غريه ، ذكرها بذلك -صىل اهلل عليه وسلم-النبي 

 ة.تسميتها بالفاحتة بع من الصحابمج   ة، الصحاب

 املنت

  .ثايناملسبع الوصح تسميتها ب، صحف اإلماماملهبا كتابة  ةوافتتحت الصحاب

 الشرح

 .- ريض اهلل عنه وأرضاه -مصحف عثامن  :مصحف اإلماميعني 

 املنت

 ة.الصال نى يفث  ألهنا تُ : قالوا
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 الشرح

تثنى  ،سبع اآليات املثاين أي التي تكررال ي:سبع املثاين يعن، ال" سبع املثاينالوصح تسميتها ب "

يف  ةسبعة عرش مر ضةولذلك يقرأها العبد يف صالة الفرية، فتأيت يف هذه الصال ة،يف الصال

 ة.اليوم والليل

 املنت

إن شاء  - يف موضعه هكام سيأيت بيان، آخر غري هذاى وإن كان للمثاين معن، قرأ يف كل ركعة  تُ ف  

 .- اهلل

 : ))أنه قال يف أم القرآن - صىل اهلل عليه وسلم -عن النبي  ،روى اإلمام أمحد عن أيب هريرة

 .رواه ابن جرير أيضا بنحوهو ((، وهي القرآن العظيم، سبع املثاينالوهي  ،هي أم القرآن

صىل اهلل عليه  -قال رسول اهلل  :بكر  أمحد بن مردويه عن أيب هريرة قال بوأوروى احلافظ 

سبع الوهي  ،الرحيم إحداهنن محبسم اهلل الر :اهلل رب العاملني سبع آيات احلمد : ))- وسلم

 -ا أيًض  –دارقطني الوقد رواه ، وفاحتة الكتاب (( ،وهي أم الكتاب ،املثاين والقرآن العظيم

 وقال: كلهم ثقات.، ا  بنحوه أو بمثلهعن أيب هريرة مرفوعً 
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 الشرح

سبع الوهي  ؛وإال ورد أهنا أم القرآن ،يف األلفاظ ختالف  ايعنى احلديث ورد عند البخاري يف 

 .البخاري هذا أيضًا أصله يف، وهي القرآن العظيم، املثاين

 املنت

ب ًعا ِمن   ﴿اىل: أهنم فرسوا قوله تع ةورواه البيهقي عن عيل وابن عباس و أيب هرير  ﴾ مل  ث ان ىٱس 

 هي اآلية السابعة منها. ةوأن البسملة، بالفاحت [  ٨٧] احلجر: 

 الشرح

 .أي يف صحتها ؛ويف كثري من هذه اآلثار مقال، كام ذكرنا بني أهل العلم عىل اختالف  نعم، 

يت مِ وُس ة، يت بالكافيمِ وُس ، وها بالكنزفسمُّ  ،جتهادابعضهم ذكر هلا مسميات أخرى هي حمل 

وبغري هذه  ،بسورة الشكرو ،وبسورة احلمد ،يت بالنورمِ وُس  ة،يت بالصالمِ وُس  ة،بالشافي

 .املسميات

 املنت

  ة:فضل الفاحت
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 قال: كنت أصيل فدعاين رسوُل  - ريض اهلل عنه - روى اإلمام أمحد عن أيب سعيد بن املعىل  

، (( ؟منعك أن تأتيني ما )) :فقال ،يت فأتيتهفلم أجبه حتى صل  ، - صىل اهلل عليه وسلم-اهلل 

نُوا : - تعاىل –أمل يقل اهلل  )): قال، رسول اهلل إين كنت أصيل يا :قلت: قال ين  آم 
ذ  ا أ ُّيُّ ا ال  ﴿ ي 

ي يُكم    ا حُي 
اُكم  مل  ع  ا د   إ ذ 

ُسول  لر 
ل  يُبوا هلل    و 

ت ج  ألعلمنك أعظم  )): ثم قال، ((؟ [ ٢٤: األنفال ] ﴾ اس 

فلام أراد أن ُيرج من املسجد  ،قال: فأخذ بيدي، (( قبل أن خترج من املسجدالقرآن  سورة يف

رب  اهلل احلمد ،نعم )): قال، علمنك أعظم سورة  يف القرآنأل: إنك قلت ،رسول اهلل يا :قلت

 ،دووأبو دا ،ورواه البخاري،  والقرآن العظيم الذي أوتيته ((السبع املثاين :هي ؛العاملني

ِ عن أُ  ،ورواه الواقدي عن أيب سعيد بن املعىل   ،وابن ماجه، والنسائي  .ذكر نحوه، فبن كعب يب 

 بن  ،ينبغي التنبيه عليه ما لإلمام مالك بن أنس أاملوطقد وقع يف و
 
فإنه رواه مالك  عن العالء

أن رسول اهلل : أخربهم سعيد  موىل ابن عامر بن كريز اأن أب :رقيالرمحن بن يعقوب احلُ  عبد

 ،فلام فرغ من صالته حلقه، بن كعب وهو يصيل يف املسجد يب   نادى أُ  - صىل اهلل عليه وسلم -

 ،ن ُيرج من باب املسجدأوهو يريد  ،يده عىل يدي - صىل اهلل عليه وسلم -فوضع النبي : قال

التوراة وال يف  نزل يفخترج من باب املسجد حتى تعلم سورة ما أُ  إين ألرجو أال )): ثم قال

ّ قال ، (( اإلنجيل وال يف القرآن مثلها  يا :ثم قلت ،يف امليش رجاء ذلكُئ طبفجعلت أ :ُأيب 

فقرأت  :قال((،  ؟ةكيف تقرُأ إذا افتتحت الصال )): قال؟ السورة التي وعدتني ،اهللرسول 

 صىل اهلل عليه وسلم -فقال رسول اهلل ، حتى أتيُت عىل آخرها( اهلل رب العاملني احلمد : )عليه
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فأبو سعيد هذا ((،  عطيتسبع املثاين والقرآن العظيم الذي أُ الهي  ،هي هذه السورة )): -

 فإن ابن املعىل  ، عتقده ابن األثري يف جامع األصول ومن تبعهاكام  بأيب سعيد بن املعىل  ليس 

وهذا ظاهره ، صحيح وذاك احلديث متصل   ة،وهذا تابعي  من موايل خزاع، صحايب  أنصاري

فإن كان قد سمعه منه فهو عىل  ،كعب بن مل يكن سمعه أبوسعيد هذا من ُأيبإن  ،منقطعأنه 

  .اهلل أعلمو، رشط مسلم

 الشرح

رواه ، ورواه البخاري يف كتاب التفسريد، ديث الذي رواه أمحاحل أواًل  ،هو أورد هذا احلديث

: أنه صىل مع النبي الصحايب فيه هو أبو سعيد بن املع   ،ورواه ابن ماجه، دودا أبو صىل اهلل -ىل 

يت فلم أجبه حتى صل   قال:، -صىل اهلل عليه وسلم  –، قال: فدعاين رسول اهلل -عليه وسلم

فاستدل ، إين كنت أصيل ،رسول اهلل يا :قلت: قال، (( ؟منعك أن تأتيني ما))  :قال ،فأتيته

ا أ ُّيُّ ا ال   ﴿: باآلية - صىل اهلل عليه وسلم -بي عليه الن يُبوا هلل  ي  ت ج  نُوا اس  ين  آم 
ا  ذ  ُسول  إ ذ  لر 

ل  و 

ي يُكم    ا حُي 
اُكم  مل  ع  ن أفيجب عليه  - صىل اهلل عليه وسلم -فإذا دعاه النبي ، [ ٢٤: األنفال ]﴾  د 

، (( أعظم سورة يف القرآن قبل أن خترج من املسجدألعلمنك  )): قال، يأتيهأن و ستجيبي

 ،ا لهيكون متشوقً ، فوهذا العلمأ يف أن طالب العلم ينتظر هذا النفع ةوهو إفاد ،وهذا تشويق

 ،فظقد ال حُي  ةبتداء العلم مبارشابخالف  ،ولذلك أسلوب التشويق من أساليب حفظ العلم
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سباب ثبات أمن أنه هذا الشك ف ،فتنتظر ا يدل عىل كذاسأعطيك حديثً  :لكن عندما أقول

 العلم وبقائه.

، جاء ليل أبوسعيد بن املعىل  اجلصحايب ال - صىل اهلل عليه وسلم -هذا احلديث رواه عن النبي 

أن هذا احلديث جاء عن  - رمحه اهلل -يريد أن يوضحه املؤلف ما وهذا  - مام مالكاإلعند 

زاوإنام أبوسعيد موىٰل ، الصحايب لكن ليس أبوسعيد بن املعىل   ،أيب سعيد ، بن عامر ابن ُكري 

بن  يب   أُ نادى  - صىل اهلل عليه وسلم -أن رسول اهلل : إذا كان هذا التابعي يقولف ،وهذا تابعي

، " ظاهره أنه منقطع " :بأن قال - رمحه اهلل -وعرب  عنه هنا املصنف  ،رسلفيكون مُ  ،كعب

 .فاملرسل منقطع أصاًل  ،فهو منقطع ؛يصح أنه ال :واملراد بذلك

يعني إال يف حال أن يكون أبوسعيد  ،" سعيد هذا من ُأيب بن كعب بوأإن مل يكن سمعه  " :قال

هذا انتفى اإلرسال فصار  نإذ ،يب بن كعببن عامر بن كريز سمعه من الصحايب اجلليل أُ 

طبًعا ُيتلف عن ، -رمحه اهلل  -ولذلك احلديث صححه األلباين ،وهذا هو الصحيح ،متصاًل 

نجيل وال التوراة وال يف اإلة ما ُأنزل يف حتى تعلم سور ))لفاظه ،قال: أالذي قبله يف بعض 

  .((يف الفرقان مثلها 

 املنت

ريض اهلل  -محد عن أيب هريرة أوي عن أيب بن كعب من غري وجه كام روٰى اإلمام عىل أنه قد رُ 

 : ))يب بن كعب وهو يصيل، فقالعىل أُ  - صىل اهلل عليه وسلم -قال: خرج رسول اهلل ، - عنه

 ّ ّ ثم صىل  به،لتفت فلم جياف((،  يا ُأيب  صىل اهلل عليه  -ثم انرصف إىل رسول اهلل ، فف  خ  ف  ، ُأيب 

دعوتك إذ منعك أي  ُأيب  وعليك، ما : ))قال، فقال: السالم عليك  أي  رسول اهلل ،- وسلم
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: فلست جتد فيام أوحى اهلل إيل  أ)) : قال، كنُت يف الصالة ،قال: أي  رسول اهلل((،  أن جتيبني؟

يُبوا﴿  ت ج  ُسول   هلل   اس  لر 
ل  ا و  اُكم   إ ذ  ع  ي يُكم   مل  ا د  ال  ،بىل يا رسول اهلل :قال((،  ؟[٢٤] األنفال: ﴾  حُي 

مل تنزل يف التوراة وال يف الزبور وال يف اإلنجيل وال يف  أحُتبُّ أن أعلمك سورةً  : ))قال ،أعود

 : ))- صىل اهلل عليه وسلم -نعم أي  رسول اهلل، فقال رسول اهلل  :قلت((،  ا؟الفرقان مثله

صىل اهلل عليه  -فأخذ رسول اهلل : ، قال(( إين ألرجو أال أخرج من هذا الباب حتى تعلمها

 .ن يقيض احلديثأخمافة أن يبلغ قبل  ؛أطتبثني وأنا أدِ بيدي حي - وسلم

 الشرح

ال  ، فهوعىل العلم - ضاهعنه وأر ريض اهلل -يف السري وهذا من حرصه  ئيعني أنا أبط

حتى  -صىل اهلل عليه وسلم -يستطيع أن يؤخر رسول اهلل  وإنام حياول قدر ما ،يستعجل

 -سن حرصه ومن ُح  ،يًضا من ُحسن تأدبهأوهذا ، عنده من العلم الذي وعده به يستويف ما

 .ومن صربه كذلك، - رضاهأريض اهلل عنه و

 املنت

فكيف تقرأ يف )) لسورة التي وعدتني؟ قال: ا ما ،فلام دنونا من الباب قلت: أي  رسول اهلل

ما أنزل اهلل يف التوراة  ،والذي نفيس بيده ))القرآن، قال:  فقرأت عليه أمّ : قال((، الصالة ؟

 ،ورواه الرتمذي، ((سبع املثاينالإهنا  ؛وال يف اإلنجيل وال يف الزبور وال يف الفرقان مثلها

هذا حديث حسن  :ثم قال ((، عطيتهالعظيم الذي أُ  سبع املثاين والقرآنالهنا من )) إ :وعنده

 .صحيح

فذكره ، عن ُأيب بن كعب ،عن أيب هريرة، محدأورواه عبداهلل بن ، عن أنس بن مالك ،ويف الباب

 ،عن أيب بن كعب ،عن أيب هريرة، أو قريًبا منه، وقد رواه الرتمذي والنسائي ،مطواًل بنحوه
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ما أنزل اهلل يف التوراة وال يف اإلنجيل مثل : )) - عليه وسلمصىل اهلل  -قال: قال رسول اهلل 

وقال  ،هذا لفظ النسائي ((، وهي مقسومة بيني و بني عبدي ،سبع املثاينالوهي  ؛أم القرآن

 .حسن غريب :الرتمذي

وقد  - صىل اهلل عليه وسلم -نتهيت إىل رسول اهلل : اقال ،بن جابراوروٰى اإلمام أمحد عن 

 السالم عليك يا :قال: فقلت ،رّد عيلّ فلم ي  ، السالم عليك يا رسول اهلل :فقلت ،ق املاءاهرأ

فانطلق رسول : فلم يرّد عيّل، قال، رسول اهلل السالم عليك يا: فقلت، فلم يرّد عيلّ ، رسول اهلل

 ،ودخلُت أنا املسجد ،وأنا خلفه حتى دخل رحله ،يميش - صىل اهلل عليه وسلم -اهلل 

ر - صىل اهلل عليه وسلم -فخرج عيل  رسول اهلل ا، فجلست كئيًبا حزينً  ))  :فقال، قد ت ط ه 

 : ))، ثم قال(( وعليك السالم ورمحة اهلل ،عليك السالم ورمحة اهللوعليك السالم ورمحة اهلل، 

 :قرأ: )) االق، بىٰل يا رسول اهلل: قلت، (( ؟اهلل بن جابر بخري سورة يف القرآن أال أخربك يا عبد

ُد هلل   ني  ﴾ ﴿ احل  م 
امل   ع  ِب ال  اهلل بن جابر هذا هو  وعبد، هذا إسناد جيد((، حتى ختتمها  ر 

اهلل بن جابر األنصاري  نه عبد: إويقال ،علمأواهلل ، العبديُّ هو ذكر ابن اجلوزي أنه ، الصحايب

 .بن عساكرافيام ذكره احلافظ ، ايضالبي  

 الشرح

ن إسناد هذا احلديث يف مسند أمحدبعض املحققني  اهلل بن حممد بن  ورواته ثقات إال عبد، حس 

 .ال حُيمد حفظه :وقال بعض العلامء، فه بعضهموهذا ضع   ،عقيل
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 املنت

حكي املكام هو  ،هبذا احلديث وأمثاله عىل تفاضل بعض اآليات والسور عىل بعض واواستدل

، ار من املالكيةقص  البن او ،بكر بن العريب بوأوه، راهويسحاق بن إ :منهم ؛عن كثري من العلامء

يوهم التفضيل  ئالول، ألن اجلميع كالم اهلل ؛ال تفاضل يف ذلك هطائفة أخرى إىل أن توذهب

 ،وأيب بكر الباقالين ،، نقله القرطبي عن األشعريفاضالوإن كان اجلميع ، عليهضل فاملنقص 

 .ن اإلمام مالكورواية ع، وحييى بن حييى، بانحبن او

 الشرح

كام  -قال بالتفاضل ، سور عىل بعضالاملسألة التي هي مسألة التفاضل بعض اآليات و ههذ

وكذلك قول ، ار من املالكيةقص  البن او ،بكر بن العريب بوأو ه،إسحاق بن راهوي -ذكر هنا 

شيخ اره اخت هو ماو ،والغزايل، والبيهقي ،بن العريباوقول  ،وقول احلُلي مي ،القرطبي

 ووهألن النظر هنا ليس فقط إىل املتكلم ؛ - اهلل إن شاء - وهو الصواب ،بن تيميةااإلسالم 

واآليات ، فإن السور تتفاضل ،يتضمنه م به ومايًضا إىل املتكل  أوإنام النظر ، - جل وعال -اهلل 

 :أو كام جاء هنا يف احلديث ،ألن هذا هو داللة النصوص، أعظم آية ؛وهذا هو احلق، تتفاضل

فإنه ، ونحو ذلك من األحاديث، ((سورة مل تنزل يف التوراة وال يف الزبور وال يف اإلنجيل  ))

وإنام مجيعه  ،وهذا ليس أفضل، أن هذا أفضل :وليس يف هذا التفاضل، يدل عىل التفاضل

كام يف ويف آية الكريس، كام مثاًل  ،لداللة املعاين التي يتضمنها ؛ولكن هناك ما يزيد، فاضل

 .ونحو ذلك، سورة الفاحتة
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 املنت

فنزلنا، فجاءت جارية ، لناكنا يف مسري  :قال، يب سعيد اخلدريأوقد روٰى البخاري عن 

  ... وإن نفرنا ،إن سيد احلّي سليم :فقالت

 الشرح

وأيًضا غري هذا  ،اًل ؤطلق مثل هذا اللفظ تفاوالعرب تُ ، يعني هو مريض ، لديغ :سليم هذا أي  

نت عندما أألن هذا من باب التفاؤل،  ؛لذلك هذا مجيل، قد يذكر ،يذكرون يف اللغة ،اللفظ

فهذا من باب  ،وأنت تريد بذلك أنه مريض، أو فإنه صحيح ،تقول تزور فالن فإنه سليم

 .فضل العباراتأختيار ا :كام يقال، والتفاؤل

 املنت

نا ُغي ب، فهل منكم، سليم إن سيد احلِي : فقالت، فجاءت جارية راق؟ فقام معها  وإن ن فر 

أكنت : فلام رجع قلنا له، وسقانا لبنًا ،، فأمر له بثالثني شاةأفرب، فرقاه، برقية   نهُ أب  رجل ماكنا ن  

 شيًئا حتى نأيتوا ثد  ال حُت  : قلنا، إال بأم الكتاب ما رقيُت  ،ال :أو كنت ترقي؟ قال ،قيةحُتسن رُ 

صىل اهلل عليه  -فلام قدمنا املدينة ذكرناه للنبي  ،- صىل اهلل عليه وسلم -أو نسأل رسول اهلل 

 ((. يل ب سهما رضبواقسموا واكان يدريه أهنا رقية؟  وما : ))فقال ،- وسلم

 الشرح

معناه عىل جواز أن يأخذوا ما ، ((يل بسهما وارضبو )) :- صىل اهلل عليه وسلم -قول النبي 

فهو أعظم من ، أنني أشارككم يف هذا األمر: - كام يقال -هذا دليل ، فأعطاهم سيد القوم

 ،وأنه رقية ،نتفاع بالقرآنثم احلديث يدل داللة واضحة عىل اال ،هذا جائز لكم :ن يقولأجمرد 

مح  ة   ﴿ ،وجيوز الرقية بكل آيات القرآن ر  اء  و  ف 
ا ُهو  ش   م 

آن  ُقر  ن  ال 
ُنن ِزُل م  ني  و 

ن  م  ] اإلرساء :  ﴾ِلل ُمؤ 
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وهذا كام ا، يكون أوىل بالرقية وأكثر نفعً  ما يف بعض السور أو ياتبعض اآل يفولكن ، [ ٨٢

 وأنه أب هوجاء يف بعض طرق ،مل ينكر عليه -صىل اهلل عليه وسلم  -والنبي ، فعل هذا الرجل

نتفاع من االأيًضا  عتقاداومن  ،عتقاد النفع من الراقيمن ا ةالبد يف الرقي :وقالوا، سعيد

للسحر ا والفاحتة خاصة نافعة جدًّ ، فهي بال شك أمر نافعة، حتى يستفيد من الرقي ؛املرقي

) وكان ابن القيم كام ذكر يف كتابه ، بل ونافعة لغري ذلك من األمراض ؛نحو ذلكلوللعني و

 ،ه بالفاحتةر  م  مكة جاء إليه أ   كان إذا أصيب رجل وهو يف، وأنه كان يتداوى هبا ( اجلواب الكايف

 .عظياًم ا ينتفع بذلك انتفاعً ف

 املنت

أن أبا سعيد هو الذي رقى : ويف بعض روايات مسلم هلذا احلديث، وأبو داود ،رواه مسلمو

 .يغ يسمونه بذلك تفاؤاًل د  الل  : يعني ،ذلك السليم

صىل  -بينا رسول اهلل )) قال:  ،عن ابن عباس ،والنسائي يف سننه، ى مسلم يف صحيحهروو

فقال: ، فرفع جربيل برصه إىل السامء ،ا فوقهوعنده جربيل، إذ سمع نقيًض  - اهلل عليه وسلم

صىل اهلل عليه  -فأتى النبي  ،قال: فنزل منه ملك، تح قطما فُ ، تح من السامءهذا باب قد فُ 

وخواتيم سورة  ،فاحتة الكتاب :فقال: أبرش بنورين قد أوتيتهام مل يؤهتام نبي قبلك - وسلم

 .وهذا لفظ النسائي، (( إال أوتيته امنه اقرأ حرفً ت   ولن ،البقرة
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)) قال:  - صىل اهلل عليه وسلم -عن النبي ، - ريض اهلل عنه -سلم عن أيب هريرة روى مو

إنا  :فقيل أليب هريرة((،  غري متام -ا ثالثً  –أم القرآن فهي خداج بمن صىل صالة مل يقرأ فيها 

 - صىل اهلل عليه وسلم -فإين سمعت رسول اهلل ؛ اإلمام، فقال: اقرأ هبا يف نفسك وراءنكون 

 ،ولعبدي ما سأل ،: قسمت الصالة بيني وبني عبدي نصفني- عز وجل -قال اهلل  ))يقول: 

دُ  ﴿فإذا قال:  ِب  هلل     احل  م  ني   ر 
امل   ع  مح  ن   ﴿ :محدين عبدي، وإذا قال :قال اهلل، [ ٢:  فاحتةال ]﴾ ال   الر 

يم   ح  ال ك   ﴿ :أثنى  عيّل عبدي، فإذا قال :قال اهلل ،[ ٣:  فاحتةال ]﴾ الر  م   م  و   ،[  ٤:  فاحتةال ]﴾ الِدين   ي 

اك   ﴿ض إيل عبدي، فإذا قال: قال: جمدين عبدي، وقال مرة: فو   ُبدُ  إ ي  ع  اك   ن  إ ي  ت ع نُي  و   الفاحتة ] ﴾ن س 

ا ﴿ :ولعبدي ما سأل، فإذا قال، قال: هذا بيني وبني عبدي ،[ ٥:  ن  اط   اهد  يم   الرِص 
ت ق   ﴾٦﴿امل ُس 

اط    
ين   ِص 

ذ  ت   ال  م  م   أ ن ع  ي ه  ل  ري    ع  ُضوب   غ  م   امل  غ  ي ه  ل  ال   ع  اِلني   و  قال: هذا ، [ ٧-٦:  الفاحتة ]  ﴾الض 

 .(( لعبدي ولعبدي ما سأل

 :كم الفاحتة من وجوهحُ الكالم عىل مايتعلق هبذا احلديث مما ُيتص ب  ثم 

ال  ﴿ : واملراد القراءة كقوله تعاىل ،طلق فيه لفظ الصالةأنه قد أُ  :أحدها ر   و  ه  ت ك   جت   ال  ال   ب ص   و 

ت  
ا خُت اف  ت غ   هب   اب  ل ك   ب ني    و  ب ياًل  ذ ٰ به يف الصحيح ا ًح كام جاء مرص   ،بقراءتك :أي [،١١٠] اإلرساء:  ﴾ س 

 ،قسمت الصالة بيني وبني عبدي نصفني))  :وهكذا قال يف هذا احلديث ،عن ابن عباس

 ((. ولعبدي ماسأل ،فنصفها يل ونصفها لعبدي
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 الشرح

 - مثاًل  –فرييد يبني أن سورة الفاحتة  ،هذه األدلة عىل قضية التفاضل –رمحه اهلل  –هو ساق 

هو و، فهذا دليل عىل أفضليتها عىل غريها، بخالف غريها من السور ،ال تصح الصالة إال هبا

، فناسب ألن فيه أشياء متعلقة بالفاحتة؛ ثم تطرق إىل هذا احلديث ،ساق األحاديث عىل ذلك

فأورد املسألة ، (( قسمت الصالة بيني وبني عبدي نصفني )): حديثهو و؛ أن يفردها بمسائل

قسمت القراءة بيني وبني  :املراد، (( قسمت الصالة )): فيه لفظ الصالة أطلقاألوىل أنه 

ثم  ،أن العبد حيمد اهلل ويمجد اهلل ويفوض أمره إىل اهلل: (( بيني وبني عبدي)) ، يعني عبدي

اب طريق ومن اجتن، ومن الثبات، بام يسأل من اهلداية -وعال  جل   -بعد ذلك يسأل اهلل 

ولذلك ينبغي عىل ، (( ولعبدي ما سأل ،فهذه لعبدي)) : ال، قالضالني واملغضوب عليهم

نه كام جاء يف بعض األثار والطرق ؛ ألهلذه املعاينا اإلنسان إذا قرأ الفاحتة أن يكون مستحًض 

﴿ : - وعال جل   -فأنت تسأل اهلل ، أو غافل ساه   ال يقبل دعاء قلب   - جل وعال -ن اهلل إ

ن ا اط   اهد  يم   الرِص 
ت ق  اط   ﴾٦﴿ امل ُس   

ين   ِص 
ذ  ت   ال  م  م   أ ن ع  ي ه  ل  ري    ع  ُضوب   غ  م   امل  غ  ي ه  ل  ال   ع  اِلني   و   الض 

وفيها ، وفيها من الثبات عليها، طلب اهلدايةا، فيها من معاين عظيمة جدًّ هذه  ،[ ٧-٦:  الفاحتة ] ﴾

ة، الردة بل الغوي  من اجتناب السُّ   .فينبغي لنا أن نعي مانقرأي 
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 املنت

فدل عىل عظم القراءة يف الصالة، وأهنا من أكرب  ، تفضيل هذه القسمة يف قراءة الفاحتةثم بني  

كام أطلق لفظ القراءة ،؛ هو القراءةوواحد منها  ريد هبا جزء  أُ وطلقت العبادة أُ إذا  ،أركاهنا

آن  ﴿ واملراد به الصالة يف قوله:  ُقر  ر   و  ج  ف  آن   إ ن   ۖ   ال  ر   ُقر  ج  ف  ان   ال  ُهوًدا ك  ش   .[ ٧٨:  اإلرساء ] ﴾ م 

 الشرح

إذ ُأطلقت  "، حتى يستقيم املعنى، وليس إذا، طلقت العبادةأنه إذ أُ  - واهلل أعلم -الظاهر 

 ."العبادة وُأريد هبا جزء  واحد  منها وهو القراءة 

 املنت

ن أنه يشهدها مالئكة الليل ومالئكة م   :به يف الصحيحنيا جاء مرصًح كام ، واملراد صالة الفجر

 .من العلامء وهو اتفاق   ،كله عىل أنه البد من القراءة يف الصالة فدل هذا، النهار

عىل  ؟أو غريها يأم جتزئ ه ،أنه هل يتعني للقراءة يف الصالة فاحتة الكتاب: ولكن اختلفوا يف

بل مهام قرأ  ؛أهنا ال تتعني :ة ومن وافقه من أصحابه وغريهمفعند أيب حنيف، قولني مشهورين

ُءوا﴿  :واحتجوا بعموم قوله تعاىل، ن أجزأه يف الصالةآبه من القر ر  اق  ا ف  ي رس    م  ن   ت 
آن   م  ُقر   ﴾ال 

أن رسول : صالته ءأيب هريرة يف قصة امليسحديث ، من الصحيحنيثبت يف وبام  ،[٢٠] املزمل: 
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من معك  ثم اقرأ ماتيرس ،إذا قمت إىل الصالة فكرِب  : ))قال له –صىل اهلل عليه وسلم –اهلل 

 فدل عىل ماقلنا.،  له الفاحتة وال غريهاومل يعنِي ، فأمره بقراءة ماتيرس: قالوا((، ن آالقر

 الشرح

وداللة ذلك  ،وجاء تقييدها يف أدلة أخرى ،طلقةهنا نحن نأيت إىل قضية أن هناك أدلة مُ لكن 

، داج ((من صىل صالة مل يقرأ فيها بفاحتة الكتاب فهى خ   )) :- عليه الصالة والسالم -قوله 

جيل عىل أن  واضح  ظاهر   تنصيففهذا  ،)) ال صالة ملن مل يقرأ بفاحتة الكتاب ((، أو ناقصة

فلو قرأ بعض  ،ال يغني عنها غريها ذنفإ ،وهو الراجح ،فاحتة الكتاب بغريالصالة ال تصح 

 .لصحيح أن ذلك ال جيزؤهفا ن ومل يقرأ الفاحتةآالقر

 املنت

وهو قول بقية  ،وال جتزئ الصالة بدوهنا ،أنه تتعني قراءة الفاحتة يف الصالة :والقول الثاين

واحتجوا عىل ذلك  ؛ومجهور العلامء ،وأصحاهبم ،بلنوأمحد بن ح ،والشافعي ،مالك :األئمة

من صىل صالة مل يقرأ فيها  )) :–صلوات اهلل وسالمه عليه  -حيث قال  ،هبذا احلديث املذكور

((، غري متام  : ))به يف احلديث قص كام فرسالنا :داج هوواخل  ، ( داج (بأم القرأن فهي خ  

 –قال: قال رسول اهلل  ،عن عبادة بن الصامت نيبام ثبت يف الصحيح - اأيًض  –واحتجوا 

بن خزيمة وابن اويف صحيح  ،الصالة ملن مل يقرأ بفاحتة الكتاب (( )) :–صىل اهلل عليه وسلم 
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 ال )) : –صىل اهلل عليه وسلم  -قال: قال رسول اهلل  -ريض اهلل عنه  -عن أيب هريرة  ،حبان

 .واألحاديث يف هذا الباب كثرية ،يقرأ فيها بأم القرأن (( صالة ال ئجتز

يف كل ركعة، وقال آخرون: أنه جتب قراءهتا  :ثم إن مذهب الشافعي ومجاعة من أهل العلم

جتب قراءهتا يف ركعة  امنإ :أكثر البرصينيووقال احلسن  ،يف معظم الركعاتإنام جتب قراءهتا 

 .)) ال صالة ملن مل يقرأ بفاحتة الكتاب (( :بمطلق احلديث اأخذً  ؛واحدة من الصالة

 الشرح

يف  املا ورد أيًض  ؛الركعات :وأن املراد هبا، لعموم األدلة ؛وهو قول الشافعي ،لاألو   :الصواب

إين )) فقال:  ،كان يصيل بأصحابه –صىل اهلل عليه وسلم  -ن أن النبي بعض األحاديث م  

مل حيدده النبي  ،وهذا عام يف مجيع الركعات ،(( فال تقرأوا إال بفاحتة الكتاب؟، أقول مايل أنازع

 .ة واحدةبركع –صىل اهلل عليه وسلم  -

 املنت

 ؛بل لو قرأ بغريها أجزأه ،ال تتعني قراءهتا) : وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري واألوزاعي

ُءوا﴿ : لقوله ر  اق  ا ف  ي رس    م  ن   ت 
آن   م  ُقر   .واهلل أعلم (، [ ٢٠] املزمل:  ﴾ال 

 حالشر

 .هذا تقدم معنا
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 املنت

وسورة،  صالة ملن مل يقرأ يف كل ركعة باحلمد الا: )) سعيد مرفوعً  أيبعن  هبن ماجا ىوقد رو

 ويف صحة هذا نظر.يف فريضة أو غريها ((، 

 الشرح

 أمجعوا عىل ضعفه.قد احلديث فيه أبو سفيان السعدي، و

 املنت

 :هل جتب قراءة الفاحتة عىل املأموم؟ فيه ثالثة أقوال للعلامء :الوجه الثالث

 .لعموم األحاديث املتقدمة ؛كام جتب عىل إمامه ،هتاءأنه جتب عليه قرا :أحدها

ال يف الصالة اجلهرية وال يف ، جتب عىل املأموم قراءة بالكلية ال الفاحتة وال غريها ال :والثاين

أنه قال:  -صىل اهلل عليه وسلم  -عن النبي  ،ملا رواه اإلمام أمحد عن جابر بن عبد اهلل ؛الرسية

عن وهب  ،رواه مالك، وولكن يف إسناده ضعف، مام له قراءة (()) من كان له إمام فقراءة اإل

منها عن  ءيصح يش وال ،وي هذا احلديث من طرقعن جابر من كالمه، وقد رُ ، بن كيسان

 .واهلل أعلم ،-صىل اهلل عليه وسلم  -النبي
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 الشرح

 .يصح هذا احلديث نه الأ - إن شاء اهلل -وهو الصواب 

 املنت

ملا ثبت  ؛اجلهرية جتب يف وال، ملا تقدم، أنه جتب القراءة عىل املأموم يف الرسية :والقول الثالث

 :-صىل اهلل عليه وسلم  -قال رسول اهلل : قال ،عن أيب موسى األشعري ،يف صحيح مسلم

 .وإذا قرأ فأنصتوا (( وذكر بقية احلديث ،فكربوا فإذا كرب؛ تم بهؤعل اإلمام لي)) إنام ُج 

صىل اهلل عليه  -عن النبي  ،عن أيب هريرة ،أبوداود والرتمذي والنسائي وابن ماجه ىورو

وقد صححه مسلم بن احلجاج أيضا، فدل هذان ، )) وإذا قرأ فأنصتوا ((: أنه قال -وسلم 

 .ورواية عن اإلمام أمحد ،احلديثان عىل صحة هذا القول، وهو قول قديم للشافعي

صىل اهلل عليه  -قال رسول اهلل  :قال ،–ريض اهلل عنه  -عن أنس  البزار احلافظ أبو بكر ىورو

د   اهلل ُ ُهو   ُقل  ﴿  وقرأت فاحتة الكتاب و ،إذا وضعت جنبك عىل الفراش)) : –وسلم   ﴾ أ ح 

 .إال املوت (( ءفقد أمنت من كل يش
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 الشرح

اجلهرية هذا  هل جتب قراءة الفاحتة عىل املأموم؟ جتب سواء يف الصالة الرسية أو :املسألة ههذ

ال جتب عىل املأموم قراءة بالكلية ال فاحتة وال غريها، أو جتب يف الصالة الرسية وال  قول، أو

والراجح هو القول األول، وال ، )) وإذا قرأ فأنصتوا (( :لداللة حديث ؛جتب يف اجلهرية

فإنه حيمل عىل غري ، )) وإذا قرأ فأنصتوا (( -صىل اهلل عليه وسلم  -قول النبي يعارض هذا 

قوله  :أواًل  :ال تقرأوا غري فاحتة الكتاب، ويدل عىل هذا عموم األحاديث :فاحتة الكتاب أي

فهذا عام يف الرسية ، يقرأ بفاحتة الكتاب (( )) ال صالة ملن مل :-صىل اهلل عليه وسلم  -

صلوا خلف  -ريض اهلل عنهم  -ويدل بخصوص اجلهرية حديث أن الصحابة واجلهرية، 

)) لعلكم  صالة الفجر، فثقلت عليه الصالة، فقال: -صىل اهلل عليه وسلم  -رسول اهلل 

قرأ يف فدل عىل أن فاحتة الكتاب تُ  ،فال تفعلوا إال بفاحتة الكتاب (( ،تقرأون خلف إمامكم

 .واهلل أعلم ،هذا الراجحو، قرأ يف اجلهريةوتُ  ،يةالرِس 
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