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╝ 

 

ُلوَماٌت َفَمنح َفَرَض  ﴿قال اإلمام ابن كثري يف كتاب عمدة التفسري عند قوله تعاىل:  ُهٌر َمعح َجُّ َأشح اْلح

َجَّ َفال َرَفَث َوال ُفُسوَق َوال ِجَداَل يِف   ٍ  فِيِهنَّ اْلح َعُلوا ِمنح َخريح َجِّ َوَما َتفح ِد اْلح ا َ الزَّ ُدوا َفِإنَّ َخريح ُ َوَتَزوَّ ُه اَّللَّ َلمح َيعح

َباِب  ِِل اأَللح ُقوِن َيا ُأوح َوى َواتَّ    [.١٩٧] البقرة:  ﴾التَّقح

 المتن

ُلوَماٌت    ﴿اختلف أهل العربية يف قوله:   ُهٌر َمعح َجُّ َأشح  أشهر : اْلج َحجُّ فقال بعضهم  [؛١٩٧] البقرة:    ﴾اْلح

تقدير يكون اإلحرام باْلج فيها أكمل من اإلحرام به فيام عداها، وإن كان ذاك معلومات، فعىل هذا ال

 صحيًحا.

والقول: بصحة اإلحرام باْلج يف مجيع السنة، مذهب مالك، وأيب حنيفة، وأمحد ابن حنبل، 

 وإسحاق بن َراهويه.

 ليث بن سعد.وبه يقول إبراهيم النخعي، والثوري، وال

ُتّج هلم بقوله تعاىل:  َجِّ  ﴿واحح ِقيُت لِلنَّاِس َواْلح ِة ُقلح ِهَي َمَوا َأُلوَنَك َعِن األَِهلَّ وبأنه  [١۸٩] البقرة:  ﴾َيسح

نة كالُعمرة.  أحد النسكني، َفَصّح اإلحرام به يف مجيع السَّ

 م به قبلها مل ينعقد إحرامه به..وذهب الشافعي إىل أنه ال يصح اإلحرام باْلج إال يف أشهره، فلو أحر

 ينعقد عمرة؟وهل 
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 فيه قوالن عنه..

ويٌّ عن ابن عباس، وجابر، وبه يقول عطاء،  والقول: بأنه ال يصح اإلحرام باْلج إال يف أشهره، َمرح

 وطاووس، وجماهد.

َجُّ َأشح  ﴿والدليل عليه قوله تعاىل:  ُلوَماٌت اْلح  .[١٩٧] البقرة:  ﴾ُهٌر َمعح

وهو: أن وقت اْلج أشهر معلومات، َفَخّصصه هبا اآلخر الذي ذهب إليه النحاة؛  التقدير  وظاهره:  

 .من بني سائر شهور السنة، فدل عىل أنه ال يصح قبلها، كميقات الصالة

 الشرح 

╝ 

اْلمد هلل رب العاملني، وصىل اهلل وسلم وبارك عىل عبده ورسوله نبينا حممد وعىل آله وصحبه 

 ثرًيا.وَسلَّم تسلياًم ك

ُلوَماٌت  ﴿: -جل وعال  -جاءت هذه اآلية وهي قول اهلل  ُهٌر َمعح َجُّ َأشح بعد أن َمّر  [١٩٧] البقرة:  ﴾اْلح

د موسم اْلج، وأن ُُيَّدد  الكالم عن بعض أحكام الُعمرة وبعض أحكام اْلَج، فكان من املناِسب أن ُُيَدَّ

ِخل فيه العمرة، فقال:  يتعلق    يف هذه اآليات ما  -جل وعال    -وقته؛ َفَذَكَر اهلل   ُهٌر   ﴿باْلج ومل ُيدح َجُّ َأشح اْلح

ُلوَماٌت   [.١٩٧] البقرة:  ﴾َمعح

ُلوَماٌت  ﴿ثم اختلف أهل العلم يف تقدير معنى  ُهٌر َمعح َجُّ َأشح  [:١٩٧] البقرة:  ﴾اْلح

ُلوَماٌت    ﴿:  -كام َذَكَر اْلافظ ابن كثري-فقال بعضهم    - ُهٌر َمعح َجُّ َأشح أي أن أكمل ما   [١٩٧ة:  ] البقر  ﴾اْلح
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يكون اْلج وأفضله: ما يكون يف هذه األشهر املعلومات، واملراد بذلك: شوال، وذي القعدة، وبعض 

 أيام ذي اْلجة.

 والقول الثاين: أن وقت اْلج أشهٌر معلومات. -

 وَقّدره بعض أهل العلم:

: التقدير: اْلج وقته أشهٌر.  قالوا

 هٍر معلومات.شأوَقّدره بعضهم: اْلج ذو 

واملراد بذلك: شوال، وذو القعدة، وذو اْلجة، أو قيل: العرش األَُول من ذي اْلجة؛ ألن بعد 

 الوقوف بعرفة أو يف صبيحة يوم النحر ال يكون هناك َحج يف ذاك العام.

والراجح: هو القول الثاين؛ وهو الذي عليه املحققون من أهل العلم، يف أن أشهر اْلج هلا وقت 

م، وليس اْلج عىل كل السنة، أو ال ُيرَشع أن يبدأ اْلج يف أي شهر من أشهر السنة، وإنام يف أشهٍر ولمع

 معلومات.

 المتن

ن عباس أنه قال: ال ينبغي ألحٍد أن ُُيحِرم باْلج إال يف شهور اْلج من أجل َوَرَوى الشافعي عن اب

ُهٌر  ﴿قول اهلل تعاىل:  َجُّ َأشح ُلوَماٌت اْلح  .[١٩٧رة: لبق] ا ﴾َمعح

 وكذا رواه ابن أيب حاتم، وابن مردويه.

وروى ابن خزيمة يف صحيحه عن ابن عباس قال: ال ُُيحِرم باْلَج إال يف أشهر اْلج، فإن من ُسّنة 
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 اْلج أن ُُيحِرم باْلج يف أشهر اْلج، وإسناده صحيح.

م املرفوع   نة كذا، يف ُحكح فسرًيا يام قول ابن عباس تعند األكثرين، والسوقول الصحايب: من السُّ

  .للقرآن، وهو ترمجانه

 الشرح 

ي هذا القول   :-القول الثاين–يعني مما ُيَقوِّ

 أواًل: ُوُروده عن كثرٍي من الصحابة.

، والتي َفَعَلها النبي -ريض اهلل عنهم    -واألمر الثاين: أنه يوافق صفة اْلج التي كان عليها الصحابة  

َلم أن أح- ملسو هيلع هللا ىلص - ع يف اْلج ق؛ إنه ال ُيعح بل أشهره، يعني مل ينِو اَْلج مثاًل يف رمضان، أو يف ًدا منهم ََشَ

 َصَفر، أو يف ربيع، أو يف غري ذلك من الشهور.

ي أيًضا القول الثاين  ما جاء عن ابن  -وهو أنه يف وقٍت حمدود؛ وهي األشهر الثالثة  -ثم مما ُيَقوِّ

نة كذا.، وجاء عن غريه-ريض اهلل عنه وأرضاه  -عباس   : من السُّ

نة كذا، هذا له ُحكم املرفوع؛ ألنه ينقل ذلك  وكام هو معلوم عند مجهور األصوليني أن قوله: من السُّ

 .- ملسو هيلع هللا ىلص -عن رسول اهلل 

ا، وهو كام يف هذه اْلال ُموافق هلذا  ثم قول الصحايب ُحّجة إذا مل خيالفه صحايب آخر، ومل خُيالِف َنصًّ

 األمر.

، وهو ُترمجان القرآن، وتفسريه من -ريض اهلل عنهام  -ح وقول ابن عباس ثم كذلك هذا الرتجي
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 التفاسري املعتمدة، واختياراته حمل اعتبار عند أهل العلم.

 فكل هذه القرائن تدل عىل ترجيح القول الثاين.. واهلل أعلم.

 المتن

)) ال َينحَبِغي : ه قالأن - ملسو هيلع هللا ىلص - فيه حديث مرفوع، رواه ابن مردويه، عن جابر، عن النبي وقد َوَردَ 

ُهر اَْلج ((   ... وإسناده ال بأس بهأِلََحٍد َأنح ُُيحِرم بِاَْلج ِإاَل يَف َأشح

 الشرح 

 اْلقيقة: وال يصح مرفوًعا. أقرب أن يكون موقوًفا عن جابر.

 المتن

 لكن َرَواه الشافعي والبيهقي بمعناه عن جابر موقوًفا، وهو أصح وأثبت من املرفوع.

نّة َأنح ال ُُيحِرم باْلج إال يف أشهره. واهلل صحايب َيَتَقّوى بقئٍذ مذهب  ويبقى حين ول ابن عباس: ِمنح السُّ

 .أعلم

 الشرح 

ُهر اْلَج (()) ال َينحَبِغي أِلََحٍد َأنح ُُيحِرم وهذا القول  َوَرَد عن ابن عباس، وَوَرد عن  بِاْلَج ِإاَل يَف َأشح

 لطحاوي، َوَوَرد عن مَجحع من السلف.جابر، َوَوَرد عن عكرمة فيام رواه ا

 المتن

ُلوَماٌت  ﴿وقوله:  ُهٌر َمعح دة، ، [١٩٧] البقرة:  ﴾َأشح قال البخاري: قال ابن عمر: هي شوال، وذو الَقعح

 ؛ وهذا الذي َعلََّقه البخاري بصيغة اجلزم رواه ابن جرير موصواًل بإسناٍد صحيح.وعرش من ذي اْلجة
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 عىل َشط الشيخني. واه اْلاكم أيًضا، وقال:ر

قلت: وهو مرويٌّ عن عمر، وعيل، وابن مسعود، وابن الزبري، وابن عباس، وعطاء، وجماهد، وقتادة، 

 ابن حنبل، واختاره ابن جرير..، وأمحد وغريهم، وهو مذهب الشافعي، وأيب حنيفة

ع عىل شهرين وبعض الثالث للتغليب..  قال: َوَصّح ِإطالق اجلَمح

 يته اليوم(.)رأيته العام، ورأكام تقول العرب:  

َم َعَليحِه    ﴿وإنام َوَقع ذلك يف بعض العام واليوم   ِ َفال إِثح َمنيح َل يِف َيوح وإنام َتَعّجل   [٢۰٣] البقرة:    ﴾َفَمنح َتَعجَّ

 .يف يوٍم ونصف

 الشرح 

ُلوَماٌت  ﴿يعني قال:  ُهٌر َمعح  وهي شهران وبضعة أيام. [،١٩٧] البقرة:  ﴾َأشح

ع ثالثة.العلم: ُذكِ  قال بعض أهل ع من باب التغليب، وهذا عىل القول: بأن أقل اجلَمح  َرت هذا اجلَمح

 اثنان.وقال بعض أهل العلم: بل هو عىل صيغة اجلمع؛ ألن أقل اجلمع: 

 وهذا أيًضا مذهب للعلامء؛ يف أن أقل اجلمع: اثنان.

ع اثنان، أو يصح من  اجلهة األخرى بأنه جاء عىل فيصح من هذه اجلهة بأن يكون عىل أقل اجلَمح

 العرب.التغليب، وهذا أسلوٌب عريب يستعمله 

" تسع سنني بعض الروايات:    ، وجاء يفعرش سنني "  -  ملسو هيلع هللا ىلص  -" خدمت رسول اهلل  يعني قال أنس:  

، وهي كانت تسع سنني وأشهر، فمرًة ُُيََب هذا الكرس فيقال: )عرش(، ومرًة ال ُُيََب الكرس فيقال عىل "
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 صل.العدد اْلا

كام ُذكِر عن ابن عمر، وجاء عن ابن عباس، وعن -والشاهد من هذا: أن املراد باألشهر املعلومات 

 وذو القعدة، وذو اْلجة )أو: وعرش من ذي اْلجة(.: أن املراد بذلك: شوال، -غريهم

 المتن

 له.: هي شوال، وذو القعدة، وذو اْلجة بكام-يف القديم-وقال اإلمام مالك بن أنس والشافعي 

 وهو رواية عن ابن عمر أيًضا؛ َفَرَوى ابن جرير عن ابن عمر قال: شوال، وذو القعدة، وذو اْلجة.

َت عبد اهلل بن عمر يسمي شهور اْلج؟ ابن ُجريج: قال:  َوَرَوى ابن أيب حاتم عن   قلُت لنافع: َأَسِمعح

 .قال: نعم، كان عبد اهلل يسمي: )شوال، وذو القعدة، وذو اْلجة(

 الشرح 

، ال ُيراد منه عموم شهر ذي اْلجة؛ ألن اْلج ينتهي يف " التغليب "ُيفَهم من قول ابن عمر:  دق

نح فاته الوقوف بعرفة فال يصح له حج يف ذاك العام، فيكون املراد بذلك صبيحة العاَش من ذي اْلجة، فمَ 

 )إىل عرش ذي اْلجة(.

 المتن

، - ملسو هيلع هللا ىلص -بن عبد اهلل صاحب النبي قال ابن جريج: وقال ذلك ابن شهاب، وعطاء، وجابر 

  وإسناده صحيح إىل ابن جريج.

 ادة، وغريهم.وقد ُحكي هذا أيًضا عن طاووس، وجماهد، وقت
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َره االعتامر يف بقية ذي  وفائدة مذهب مالك: أنه إىل آخر ذي اْلجة؛ بمعنى أنه ُُمحَتصٌّ باْلج، َفُيكح

  .اْلجة، ال أنه يصح اْلج بعد ليلة النحر

 الشرح 

ذكروها، فَذَكَرها اْلافظ ابن كثري  -حتى من املالكية-دة يف اْلقيقة فريدة، مل أجد كثري فائ وهذه

هو أن مالك يرى أنه ال ُيوز االعتامر فيام بقي من بعد عرش ذي اْلجة، ال أنه يرى جواز اْلج بعد هنا؛ و

 عرش ذي اْلجة.

 والراجح: جواز االعتامر.

 المتن

َ  ﴿د اهلل: َوَرَوى ابن أيب حاتم عن عب ُلوَماٌت اْلح ُهٌر َمعح  .ليس فيها عمرة[١٩٧] البقرة:  ﴾جُّ َأشح

 الشرح 

" يا رسول اهلل! يرجع الناس بحج وُعمرة، وأرجع يعني ربام مما يدل عىل هذا: أن عائشة قالت: 

 ، َفَأَمَر أخوها عبد الرمحن أن يأخذها إىل التنعيم؛ دليل عىل أنه ُيوز االعتامر.بَحج "

 المتن

ُلوَماٌت  ﴿َوَرَوى ابن أيب حاتم عن عبد اهلل:  ُهٌر َمعح َجُّ َأشح ليس فيها عمرة، وإسناده [١٩٧ة: ] البقر ﴾اْلح

 صحيح. 

أن هذه  -شوال، وذو القعدة، وذو اْلجة–قال ابن جرير: إنام أراد َمنح َذَهَب إىل أن أشهر اْلج 

 ل اْلج قد انقىض بانقضاء أيام ِمَنى.األشهر ليست أشهر الُعمرة، إنام هي للحج، وإِنح كان َعمَ 
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العلم َيُشّك يف َأّن ُعمرة يف غري أشهر اْلج أفضل من عمرة   كام قال حممد بن سريين: ما أحٌد ِمنح أهل

 يف أشهر اْلج.

أهنام كانا ُُيِّبان االعتامر يف غري أشهر اْلج،  -ريض اهلل عنهام  -قلت: وقد َثَبَت عن عمر وعثامن 

  .لك يف أشهر اْلج، واهلل أعلموينهيان عن ذ

 الشرح 

 ما الِعّلة يف ذلك؟

إنشاء السفر لعبادٍة واحدة؛ فُينَشأ السفر للحج، أو ُينحَشأ السفر للُعمرة، وأنه ال كان السلف يرون أن 

رٍة واحدة، فيكون قد أنشأ َسَفره كاماًل للحج، أو أنشأ َسَفره كاماًل للُعمرة؛ فلذلك ما  يكون هذا يف َسفح

.كا ا  نوا يعتمرون يف أشهر اْلج، وألنه كان األمر ُمَتعرّسً

ذهب يف شوال ويعتمر ويرجع، ويذهب يف ذي القعدة يعتمر ويرجع، ثم يذهب اآلن ربام الواحد ي

 إىل اْلد؛ فاألمر اآلن يسري.

يس لكن عندما كانوا يذهبون من املدينة مثاًل إىل مكة، فيأخذ العرشة األيام واألكثر يف الطريق، أل

َُتَيرسِّ أن يرجع مرة أخرى..  من املح

 مثاًل كان هذا السفر للحج.فإذا أنشئوا السفر يف أول شوال 

 المتن

َجَّ  ﴿فقوله:  ا؛ فيه داللة عىل لزوم  [١٩٧] البقرة:  ﴾َفَمنح َفَرَض ِفيِهنَّ اْلح َجَب بإحرامه حجًّ أي َأوح
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ُِِضّ فيه   .اإلحرام باْلج واملح

 الشرح 

َجَّ  َفَرَض  َفَمنح  ﴿فقوله:   كيف َفَرَض اْلج؟ [١٩٧] البقرة:  ﴾فِيِهنَّ اْلح

ًدا، وَواَفَق ذلك أيًضا بالِفعل ظاهًرا حينام أحرم، قال ا لعلامء: ألزم نفسه بالرشوع فيه بالنّية َقصح

م، َلّبى؛ هذا َفَرض عىل نفسه وألزمها باْلَ  ج؛ فيجب وبالتلبية ُنطًقا مسموًعا، يعني َعَقَد النّية، َلِبس اإلحرا

 عليه اإلمتام.

َع يف عمٍل صالح فليس له أن ينقضه  وفيه بيان: أنه ال ُيوز لإلنسان أن ُيفِسد عمله الصالح؛ فإذا ََشَ

ًء كان فريضة أو كان نافلة إال لعارٍض مأذون به َشًعا، فإن هذا ال ُيَعدُّ إبطااًل للعمل، واهلل  جل  -سوا

اَم  ﴿قال:  -وعال  ُلوا َأعح
 .[.٣٣] حممد:  ﴾َلُكمح َوال ُتبحطِ

فاألصل يف اإلنسان: أن ُيِتّم َعَمَله، إذا ألزم نفسه بيشء أن ُيتِّم َعَمله؛ إذا َدَخَل يف نافلة أن ُيتِّمها إال 

 لعارٍض مأذون له فيه.

 المتن

 ال ابن جرير: أمجعوا عىل أن املراد من الفرض هاهنا اإلُياب واإللزام.ق

َجَّ َرَض فِيَفَمنح فَ  ﴿وقال ابن عباس:  َرَم بَِحجٍّ أو عمرة. :[١٩٧] البقرة:  ﴾ ِهنَّ اْلح  َمنح َأحح

 وقال عطاء: الفرض اإلحرام. 

 قال ابن أيب حاتم: َوُرِوي عن ابن مسعوٍد، وابن عباٍس، وابن الزبري، وجماهد، وقتادة نحو ذلك.
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 وقال طاووس، والقاسم بن حممد: هو التلبية.

َرَم باْلج أو العمرة فليجتنب الرفث )وهو اجِلامع( كام   [:١٩٧البقرة:  ]    ﴾َفال َرَفَث    ﴿وقوله:   أي َمنح َأحح

َفُث إِىَل نَِساِئكُ  ﴿قال تعاىل:  َياِم الرَّ وكذلك ُيرم تعاطي دواعيه من  ،[١۸٧] البقرة:  ﴾مح ُأِحلَّ َلُكمح َليحَلَة الصِّ

ُباَشة والتقبيل ونحو ذلك، وكذا التكلم به بحرضة النسا  .ءاملح

 الشرح 

ي أم هَنحي؟ [١٩٧] البقرة:  ﴾َفال َرَفَث  ﴿: -جل وعال  -ي قول اهلل يعن  هو َنفح

 الطالب: َنفي.

ي.. أليس كذلك؟  فضيلة الشيخ: الصيغة َنفح

َجِّ  ﴿: -جل وعال  -هنا اختلف أهل العلم يف مثل قول اهلل  َفال َرَفَث َوال ُفُسوَق َوال ِجَداَل يِف اْلح

 هل النهي يأيت بصيغة اخلَب أو ال يأيت بصيغة اخلَب؟ [١٩٧] البقرة:  ﴾

 هذا خَب، هل يفيد النهي؟ [١٩٧] البقرة:  ﴾َفال َرَفَث  ﴿: -جل وعال  -فهنا قوله 

،  [١٩٧] البقرة:  ﴾َفال َرَفَث  ﴿مجهور أهل العلم عىل: أنه يفيد النهي؛ فمعنى  ُسقوا ُفثوا، ال َتفح أي ال َترح

 ََبٌ إال أنه يفيد النهي.َخ فهو وإن كان يف ظاهره 

 هذا قول ابن عطية من املفرسين، وقول البغي، وابن حزم، وغريهم..

" أنكر أن يكون اخلَب مفيًدا للنهي، وقال:  -كابن العريب املالكي صاحب التفسري–وأنكر بعضهم 

ه اآلية؟األصل يف الكالم أن يكون عىل حقيقته "  .. عىل ماذا ُيَوجِّ
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ه اآلية ع   أن هذا املنفي هنا ليس للِحس أو الواقع، وإنام هو للرشع.ىلُيَوجِّ

 يقول: الرفث موجود. [:١٩٧] البقرة:  ﴾َفال َرَفَث  ﴿يعني 

 فإًذا النفي ال يكون للوجود، ال يكون للواقع، وإنام يكون للرشع.

 وعنده أن اخلَب والنهي ال ُيتمعان.

د به األمر:  َن  ﴿والراجح: األول؛ اخلَب قد يأيت ُيرا ِضعح لَِداُت ُيرح َوا بمعنى )ُيب  [٢٣٣] البقرة:  ﴾َوالح

د به األمر،  ِضعن(؛ فهو وإن كان عىل صيغة اخلَب لكن املرا ِضعن، أو الوالدات واجٌب أن ُيرح عليهن أن ُيرح

د به النهي.  يأيت عىل صيغة اخلَب ُيرا

 اخلَب يراد به النهي أقوى من النهي، كيف؟! قال بعض أهل العلم:

: هقالو ل منزلة الواقع، كأن اْلاصل ا َل منزلة الواقع يعني من ِشّدته )من ِشّدة النهي( كأنه ُنزِّ ذا ُنزِّ

ل منزلة النهي، بل هو أشد من النهي نفسه،  أن ال رفث، اْلاصل أن ال فسوق، وهذا َمنح قال بأن اخلَب ُينَزَّ

 هذا.. أهل العلم، وال شك أن الراجح هو قول اجلمهور يف هذا قاله بعض

فاآلية وإن كانت عىل صيغة اخلَب لكن املراد هبا النهي، أي فال ُيوز فيه الرفث، وال ُيوز الفسوق، 

 وال ُيوز فيه اجلدال، وهذا يف القرآن كثري.

 المتن

النساء، والتكلم بذلك للرجال والنساء إذا َرَوى ابن جرير، عن عبد اهلل بن عمر قال: الرفث: إتيان 

  .ههمذكروا ذلك بأفوا 
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 الشرح 

اجلامع أو َدَواعيه من املباَشة أو التقبيل، بل قال أهل  [:١٩٧] البقرة:  ﴾َفال َرَفَث  ﴿يعني هذا معنى 

قت ِعبادة العلم: حتى الكالم يف هذه املسائل، ما يتعلق بالنساء، وما يتعلق بنحو ذلك، فإن اإلنسان يف و

 ّ  ها..وهو أحرص ما يكون عىل أن يؤدي العبادة عىل َأمَت

ِرًما أو َمنح مل يكن  " وُأِحب للحُمحِرم واْلالل ": -رمحه اهلل  -ولذلك قال الشافعي  يعني َمنح كان حُمح

ِرًما  ر اهلل، وبام يعود عليهام منفعته يف ديٍن أو دنيا "حُمح  ." أن يكون قوهلام ِبِذكح

ُحِرم  م فيه "" وليس يضيق عىل واحٍد منهام أن يتكلم بام ال ُيؤثَ مجيلة:  وقال كلمة ليس يضيق عىل املح

وال يضيق عىل اْلالل أن يتكلم بالكلمة ال ُيؤَثم بسببها، يعني الكلمة أنت متلكها، فإذا َخَرجت منك 

ت أسرًيا هلا..  ِِصح

َذر هنا اإلنسان الذي يقول: )واهلل أنا قصدت أو   ما قصدت( ما دام أنك نطقت بالكلمة فأنت وال ُيعح

 مك.حر ُمتار فكلمتك تلز

َكلَِمةِ ولذلك جاء يف اْلديث:  َعبحَد َلَيَتَكلَُّم بِالح  (( )) إنَّ الح
ِ
ِن اَّللَّ َوا  الكلمة الطيبة.. ِمنح ِرضح

َكلَِمةِ  َعبحَد َلَيَتَكلَُّم بِالح ، اَل  )) إنَّ الح
ِ
ِن اَّللَّ َوا ُ هِبَ يعني ما يظن أهنا..  ُيلحِقي هَلَا َبااًل ((ِمنح ِرضح َفُعُه اَّللَّ ا )) َيرح

 يعني من اخلري َدَرَجاٍت. )) ال َيُظّن َأنح َتبحلغ َما َبَلَغت ((، ويف بعض الروايات: ((

َعبحَد َلَيَتَكلَّمُ  َكِلَمةِ  )) َوإِنَّ الح ، اَل ُيلحِقي هَلَا َبااًل َتح  بِالح
ِ
 .ِوي بَِه يف النار سبعني خريًفا ((ِمنح َسَخِط اَّللَّ

ر كالم منه عىل كل حال كالًما نافًعاإًذا الواجب عىل املسلم أن يكون ال ٍر ُمباح، وإما يف َأمح ، إما يف َأمح
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 طاعة.

 وكام هو معلوم: أن الكالم عىل ثالثة أقسام:

ًما؛ فيجب عىل اإلنسان أن ُيتنبه. - رَّ  إما أن يكون حُمَ

ر والقرآن ونحو ذلك؛ وهذا الذي ُيب أن يَ وإما أن يكون  - كح  َتَزّود منه.ُمسَتَحبًّا أو واجًبا، كالذِّ

وإما أن يكون ُمباًحا؛ قال أهل العلم: هو اجلائز املرشوع، لكن ال َيَتَوّسع فيه، فإن كثرًيا من املباح   -

 قد يكون سبياًل للحرام..

ر، وجملس ولذلك إذا طال املجلس كان للشيطان منه نصيب، هذا ا كح ملجلس أي جملس؟ جملس الذِّ

لكالم املباح، فيخرج اإلنسان منه عن اْلالل أو عن املباح إىل ما فيه العلم وجملس القرآن؟.. ال.. جملس ا

 اُوز.َتَ 

فاألصل يف هذا: أن اإلنسان ُيفظ لسانه؛ ال سيام إذا كان يف مثل موسم اْلج، هو ملاذا جاء اْلج؟ 

ٍر وتسبيٍح وقراءة قرآٍن ود - جل وعال -ليغفر اهلل   له، فيحرص أشد اْلرص عىل أن يكون عىل ِذكح
ٍ
عاء

ر الرَّ  ر الفسوق، وُُتالِف َأمح  َفث، وُُتالِف اجلدال املذموم.ونحو ذلك من األمور التي ُُتالِف َأمح

ا أو كان ُمعتمًرا، أو حتى يف غري اْلج والُعمرة؛ َمنح كا َنح كان حاجًّ
ِ
ن ينتظر الصالة فلذلك ال يليق مل

يف ِعبادة ال ينبغي له أن ُيطِلق لسانه بالكلامت النابئة  يف املسجد، َمنح كان صائاًم، بل غري هؤالء ممَّنح مل يكن

ر اهلل أو بالعبارات  د اإلنسان نفسه دائاًم عىل ِذكح وعىل  -جل وعال  -الفظة أو باجُلَمل املخالفة، بل ُيَعوِّ

 الكالم الطيب.
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ه ينفطم، تفطم والنَّفس كام ُتَعّودها، النَّفحس كالطفل؛ إن ُتمله َشّب عىل ُحب الرضاع، وإن تفطم

َدى، وإىل األمور نفسك عن الكالم السيئ تنفطم، ُتَرّبيها ترتبى، ُتطلِق هلا العنان تنط لق بك إىل مهاوي الرَّ

إِنَّ  ﴿، )) ونعوذ باهلل من َشور أنفسنا ((: - ملسو هيلع هللا ىلص -ومن دعائه ، الفاسدة، وتكون سبًبا يف هالكك

 ِإالَّ َما َرحِ 
ِ
وء اَرٌة بِالسُّ َس أَلَمَّ  فنسأل اهلل أن ُيعيذنا من َشور أنفسنا. [.٥٣] يوسف:  ﴾َم َريبِّ النَّفح

 المتن

ِرمٌ -َوَرَوى ابن جرير، عن أيب العالية، عن ابن عباس: أنه كان ُيدو   يقول:وهو  -وهو حُمح

ا َُُ يسُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ ا َ ِ َُُ شُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُنَي بنُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ نَّ َيمح ُُُ  َوهُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

  
ا كح مَليسَُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ ُدق الطُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُرُي َننُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُِ  إنح َتصُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

   

ِرٌم؟! قال: قال أبو العالية: فقلت: َتَكّلمُ   إنام الرفث ما قيل عند النساء. بالرفث وأنت حُمح

، وكنُت خلياًل   له، فلاّم َوَرَوى ابن جرير أيًضا، عن ُحَصنيح بن قيس قال: أصعدُت مع ابن عباس يف اْلاجِّ

منا قال ابن عباس، فأخذ ِبَذَنِب َبِعريه َفَجَعل يلويه ويرتز، ويقول:  كان بعد إحرا

شُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُنيَ  نَّ َيمح ُُُ َُُ َوهُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ يسُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ ا َ ِ َُُ  ا بنُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ
  

ا كح مَليسَُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ ُدق الطُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُرُي َننُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُِ  إنح َتصُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

   

 قال: فقلت: أترفث وأنت حُمحِرم؟!

 قال: إنام الرفث: ما قيل عند النساء.

 اجلامع، وما دونه من قول الُفحش، وكذا قال عمرو بن دينار.وقال عطاء: الرفث: 

ر اجل بة، وهو التعريض ِبِذكح ِرم.وقال عطاء: كانوا يكرهون الَعَرا  امع وهو حُمح

 وقال طاووس: هو أن تقول للمرأة: إذا َحَللحُت أصبتك.

ض هلا  ز، وأن ُيَعرِّ َيان النساء، والُقَبل والَغمح ش من الكالم، ونحو وعن ابن عباس: الرفث: ِغشح بالُفحح

 .ذلك
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 الشرح 

ٍر فيه تعريض فاإلنسان يكون عىل   عىل كل حال؛ اْلرص عىل سالمة اللسان وعدم اخلوض يف أي َأمح

 ابتعاٍد عن هذه األمور حتى ال ُيؤثِّر ذلك عىل قبول اْلج.

 المتن

قال ابن عباس: هي املعايص، وكذا قال عطاٌء، وجماهٌد، وسعيد   [١٩٧] البقرة:    ﴾َوال ُفُسوَق    ﴿وقوله:  

 بن جبري، وغريهم. 

 وقال ابن عمر: الفسوق: ما ُأصيَب من معايص اهلل به صيًدا أو غريه.

 .الفسوق هاهنا السبابخرون: وقال آ

 الشرح 

ب املثال.  والظاهر: أنه يشمل هذا كله، وإنام جاء هذا التفسري من باب ََضح

 [:١٩٧] البقرة:  ﴾َوال ُفُسوَق  ﴿

 قال بعضهم: املعايص.

 وقال بعضهم: ما يفعله من حمظورات اإلحرام.

باب.  قال بعضهم: السِّ

 وقيل غري ذلك.

 مل مجيع هذه التفسريات.والصواب: أن هذا اللفظ يش

َكر يف اآلية الواحدة كثري من التفسريات، وتشملهم اآلية، حتتمل اآلية مجيع هذ ه التفسريات وقد ُيذح
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 وهو من هذا الباب.

وإن كان يف حمظورات اإلحرام لسياق اآلية هو آكد ال شك، فقد يقول قائل: )إذا كان املراد به 

َكر هنا يف اْلج؟املعايص( فاملعايص ال توز يف اْلج   وال يف غريه، فلامذا ُيذح

َكر هنا يف اْلج لتعظيم األمر أكثر، فإن املعايص يف اْلج ويف التّلبس هبذه العبادة أشد من  قلنا: ُيذح

 غريها.

 المتن

ُروي عن ابن عباس، وابن عمر، وابن الزبري، وجماهد، وقال آخرون: الفسوق هاهنا السباب؛ 

 وغريهم.

 .)) ِسباب املسلم فسوق، وقتاله كفر ((حيح: بام ثبت يف الص وقد يتمسك هؤالء

)) ِسباب قال:  - ملسو هيلع هللا ىلص -وهلذا رواه هاهنا اْلَب أبو حممد بن أيب حاتم، عن عبد اهلل، عن النبي 

ر ((   .املسلم ُفسوق، وِقتاله ُكفح

 والذين قالوا: الفسوق هاهنا هو مجيع املعايص، الصواب معهم.

نة منهيًّا عنه، إال أنه يف األشهر اْلرم ن كان يف مجيع السم يف األشهر اْلُُرم، وإكام هَنَى تعاىل عن الظل

يِهنَّ َأنحُفَسُكمح  ﴿آكُد؛ وهلذا قال: 
َقيُِّم َفال َتظحلُِموا فِ يُن الح َبَعٌة ُحُرٌم َذلَِك الدِّ وقال يف  ،[٣٦] التوبة:  ﴾ِمنحَها َأرح

َاٍد  ﴿اْلرم:  ُه ِمنح َعَذاٍب أَ َوَمنح ُيِردح ِفيِه بِِإْلح  .[٢٥] اْلج:  ﴾ِليٍم بُِظلحٍم ُنِذقح

واختار ابن جرير: أن الُفسوق هاهنا: هو ارتكاب ما هُني عنه يف اإلحرام، ِمنح َقتحل الصيد، ونحو 
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ىَل، واهلل أعلم.   ذلك، وما ذكرناه َأوح

َفَلمح يت ّج هذا الب)) َمنح َح : - ملسو هيلع هللا ىلص -وقد َثَبَت يف الصحيحني عن أيب هريرة قال: قال رسول اهلل 

ُسق َخَرَج ِمنح ُذُنوبِه كيوم ولدته أمه (( ُفث َومَلح َيفح   .َيرح

 الشرح 

م  ًء كانت معايص أو حمظورات اإلحرا وهو كام ذكر اْلافظ ابن كثري، والنهي عام جلميع املعايص سوا

 أو السباب؛ فاآلية حتتمل مجيع هذه األقوال.

 المتن

 فيه قوالن: [١٩٧البقرة:  ] ﴾جِّ َوال ِجَداَل يِف اْلحَ  ﴿وقوله: 

 أحد ا: وال جمادلة يف وقت اْلج ويف مناسكه، وقد َبّينَه اهلل َأتَّم بياٍن وَوّضَحه أكمل إيضاح.

هر اْلج، فليس فيه جداٌل بني الناس.  كام قال جماهد: قد َبنّيَ اهلل َأشح

َجِّ  ﴿وعن ابن عباس:   قال: املراء يف اْلج.  [١٩٧] البقرة:  ﴾َوال ِجَداَل يِف اْلح

: أنَّ قريًشا كانت تقف عند املشعر اْلرام باملزدلفة، -واهلل أعلم-وقال مالك: اجلدال يف اْلج 

وكانت العرب، وغريهم يقفون بعرفة، وكانوا يتجادلون، يقول هؤالء: نحن أصوب، ويقول هؤالء: 

 .نحن أصوب، فهذا فيام نرى، واهلل أعلم

 الشرح 

َجِّ اَل يِف اَوال ِجدَ  ﴿يعني   [:١٩٧] البقرة:  ﴾ْلح

القول األول: ال جُمادلة يف وقت اْلج ويف مناسكه، يعني اجلدال يف أن اليوم حج أو غًدا، اليوم 
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 الوقوف بعرفة أو غد؛ أن هذا من اجلدال املذموم، ويدخل يف هذا مجيع اجلدال املتعلق باملناسك.

ما يتعلق بتحديد الوقت أو بنفور الناس أو د انتفت، ننا هذا قوإن كان كثري من هذه األمور يف زما

ٍد  ن تنظيٍم وترتيٍب وُجهح ا نشاهده بأم أعيننا والتمسناه واقًعا من ُحسح َ
ِ
بذهاهبم أو بإياهبم أو بنحو ذلك مل

 لتسهيل اْلج عىل اْلُّجاج. -َوّفقها اهلل وقادتا–كبري تقوم به اململكة 

 املخاصمة، يعني اخلصومة، النزاع.باجلدال: ن املراد ثم َذَكر القول الثاين: أ

: أهنا تشمل اجلدال يف املناسك، -رمحه اهلل    -واآلية تشمل القولني؛ وهو اختيار الشيخ ابن عثيمني 

 واخلصومة فيه، وتشمل كذلك اجلدال واخلصومة بني الناس والنزاع..

ن ال يدخل يف خلالف، لكُيصل من اوهذا قد ُيصل باْلج من زمحة الناس، فيحصل من اجلدال، و

هذا ُمدارسة العلم؛ ُمدارسة العلم وُمَباَحثة العلم ال يدخل يف اجلدال املذموم إذا كان املراد منه املدارسة، 

ر األدلة، هذا ال يدخل يف  ومعرفة اْلق، والراجح، وُمباحثة املسائل، والنظر يف كالم أهل العلم، وِذكح

 اجلدال املذموم.

ة القح، وَرّد الباطل، َرّد العقائد الفاسدة أو املخالفة، جلدال امليدخل يف اكذلك ال  ذموم ُنْصح

ح بالرفق وبالعلم، فهذا ال يدخل يف اجلدال املذموم.  والنُّصح

 المتن

وقال عبد الرمحن بن زيد بن أسلم: كانوا يقفون مواقف ُمتلفة يتجادلون، كلهم َيّدعي أن موقفه 

 يَّه باملناسك. حني أعلم نبَطعه اهلل موقف إبراهيم، َفقَ 

 وقال القاسم بن حممد: اجلدال يف اْلج: أن يقول بعضهم: اْلج غًدا، ويقول بعضهم: اليوم.
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 وقد اختار ابن جرير مضمون هذه األقوال، وهو َقطحع التَّنازُع يف مناسك اْلج.. واهلل أعلم.

 املخاصمة.باجلدال هاهنا:  والقول الثاين: أن املراد

ِضبه، وكذلك قال ابن  جرير، عن َرَوى ابن عبد اهلل بن مسعود قال: َأنح مُتاري صاحبك حتى ُتغح

 عباس، وكذا قال أبو العالية، وعطاء وجماهد، وسعيد بن جبري، وقتادة، وغريهم.

 وقال ابن عمر: اجلدال يف اْلج: السباب واملنازعة.

لاًم، إال أالغضب؛ أنح ُتغحضب عوقال ابن أيب حاتم، عن عكرمة: اجلدال:  ن تستعتب مملوًكا ليك ُمسح

َبه، فال بأس عليك، إن شاء اهلل ِ ِضبه من غري أن َترضح  .فُتغح

 الشرح 

ر  يعني املامراة يف اْلج ويف غريه واملجادلة التي ال ُيقَصد هبا إحقاق َحقٍّ وال إبطاُل باطل هي مما ُتنَفِّ

 القلوب.

نن:   ء ِوإِنح كان  َرَبِض اجلنةِ  يف  ٍٍَأنَا َزِعيٌم بِبيت))  ولذلك جاء يف حديث أيب ُأمامة يف السُّ را
ِ
َنح َتَرَك امل

ِ
مل

ًا ((  .حُمِقَّ

ا كان أو باطاًل هذا االنتصار ال شك أن  د يف أن تنتْص عىل أخيك حقًّ ل اجُلهح واجلدال بالباطل وَبذح

 هذا مذموم.

كان من أخيه، وأن ال وة: أن ُيرص عىل أن يتحقق الصواب، كان منه أو فاألصل يف املسلم يا أخ

 النتصار لقوله، وإنام عىل وجه معرفة اْلق، فإن َتَبنّي له اْلق أخذ به.يتباحث املسائل عىل وجه ا
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 ." ال ُأباِل أكان اْلق عىل لساين أم عىل لسان أخي "ولذلك جاء عن الشافعي أنه قال: 

 طلب اْلق ويرغب بمعرفته ممَّنح جاء به.األصل: أن املسلم ي

صومة، املباحثات العلمية التي ُيراد هبا فقط االنتصار والتي ُترج عن املباحثات ل، اخلفاجلدا

 العلمية إىل التنازعات، إىل اهلجر؛ هذا ال ُيوز.

ّرم، وتكون هذه املباحثة  َُدارسة ال توز.بل إن ما يؤدي إىل النزاع وإىل اهلجر هذا حُمَ ّرمة، هذه املح  حُمَ

د ُدارسة التي يرا راجح، وإىل معرفة اْلق، وإىل النظر يف كالم العلامء، هبا التوصل إىل معرفة ال أما املح

وإىل النظر يف األدلة، ودالالت األدلة؛ فهذه هي جمالس العلامء، وهذا الذي كان عليه السلف من 

 املباحثات واملدارسات.

ر واختالف ليس املراد منه إال  أما أن حتصل االنتصار فقط فال بسبب هذه املدارسات نزاع وَهجح

 شك أن هذا مذموم.

 المتن

َبه لكان جائًزا سائًغا.  قلُت: ولو ََضَ

 ملسو هيلع هللا ىلص  -والدليل عىل ذلك: ما رواه اإلمام أمحد، عن أسامء بنت أيب بكر قالت: خرجنا مع رسول اهلل  

اًجا، - ، فجلست عائشُة إىل جنب رسول اهلل، - ملسو هيلع هللا ىلص -حتى إذا كنا بالَعرج نزَل رسول اهلل  ُحجَّ

واحدة مع غالم أيب بكر،  - ملسو هيلع هللا ىلص -ر وزمالة رسول اهلل وجلسُت إىل َجنحب أيب، وكانت ِزَمالة أيب بك

 عه بعريه.فجلس أبو بكر ينتظره إىل أن َيطحُلع عليه، فَأطحَلَع وليس م

 ُتضلَّه؟!فقال: أين بعريك؟ فقال: أضللته البارحة. فقال أبو بكر: بعري واحد 
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ِرم ما يصنع؟! ((  يتبسم ويقول:    -  ملسو هيلع هللا ىلص  -َفطَِفَق يرضبه، ورسول اهلل   ُحح وهكذا )) انظروا إىل هذا املح

 أخرجه أبو داود، وابن ماجه.

َتفاد من قول النبي  ِرم ما يصنع (( عن أيب بكر: - ملسو هيلع هللا ىلص -ولكن ُيسح ُحح كهيئة - )) انظروا إىل هذا املح

ىَل تركُ  -اإلنكار اللطيف   . ذلك، واهلل أعلمأن األَوح

 الشرح 

 ؟(.- ملسو هيلع هللا ىلص -لو قال قائل: )ملاذا مل ينكر عليه النبي 

ا يف تأديبه  ل أيب بكر كان َحقًّ لغالمه، يعني مل يظلمه، وهذا من باب التأديب، لكن النبي يقال: إن فِعح

ىَل( ليس )أن الواجب(. - ملسو هيلع هللا ىلص - ىَل أن ُيرَتك هذا، )إىل أن األَوح  .كأنه َنَظَر إىل أن األَوح

ب اجلاَّمل، الذي يقود اجِلاَمل،  ومن عجيب ما رأيُت يف كالم بعض السلف، قالوا: من متام اْلَجِّ ََضح

َب حتى يتم َحّجك؟!وم َ  ا َذنحب هذا اجلاَّمل أن ُيرضح

، وليس فيه دليل هلم، واْلديث -ريض اهلل عنه وأرضاه    -وربنا مستندهم يف هذا الفعل من أيب بكر  

 ، وُُيَمل عىل ما ذكرنا.-رمحه اهلل  -نه األلباين طبًعا َحَسن، َحّس 

 المتن

ٍ    ﴿وقوله:   َعُلوا ِمنح َخريح ُ  َوَما َتفح ُه اَّللَّ َلمح اًل، حثَّهم   :[١٩٧] البقرة:    ﴾َيعح عح
ملا هَنَاهم عن إتيان القبيح قواًل وفِ

ََبهم أنه عاملٌ به، وسيج ل اجلميل، وَأخح ء يوم العىل ِفعح  .قيامةزهيم عليه أوفر اجلزا

 الشرح 

﴿  ٍ َعُلوا ِمنح َخريح  أي كل خري. [١٩٧] البقرة:  ﴾َوَما َتفح

( هنا   بيانية.)ِمنح

و)خري(: نكرة يف سياق الرشط، والنكرة يف سياق الرشط تفيد العموم؛ فيشمل كل خري كان صغرًيا 

 أم كبرًيا.
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﴿  ُ ُه اَّللَّ َلمح  َيعح
ٍ َعُلوا ِمنح َخريح  -فام ُمقتىض ِعلحم اهلل  -جل وعال  -وإذا َعلِمه اهلل  [١٩٧] البقرة:  ﴾َوَما َتفح

 ؟-جل وعال 

  اإلثابة للعبد.

 المتن

َوى  ﴿وقوله:  ِد التَّقح ا َ الزَّ ُدوا َفِإنَّ َخريح   :[١٩٧] البقرة:  ﴾َوَتَزوَّ

َرَوى البخاري وأبو داود، عن ابن عباس قال: كان أهل اليمن ُيجون وال يتزودون، ويقولون: نحن 

َوى  ﴿لون! فأنزل اهلل: املتوك ِد التَّقح ا َ الزَّ ُدوا َفِإنَّ َخريح  .[١٩٧] البقرة:  ﴾َوَتَزوَّ

 َوَرواه َعبحد بن مُحَيحد وابن حبان يف صحيحه.

َرموا هبا،  -ومعهم أزوادهم-ن ابن عمر قال: كانوا إذا أحرموا َوَرَوى ابن جرير وابن مردويه، ع

َوى  ﴿ىل: واستأنفوا زاًدا آخر؛ فأنزل اهلل تعا ِد التَّقح ا َ الزَّ ُدوا َفِإنَّ َخريح َفنُهوا عن ذلك،  [١٩٧] البقرة:  ﴾َوَتَزوَّ

ويق والكعك.  وُأِمُروا أن يتزودوا الدقيق والسَّ

 .عبي، والنخعي، وسامل بن عبد اهلل، وقتادة، وغريهموكذا قال جماهد، وعكرمة، والش

 الشرح 

َ  ﴿يعني هذه  ُدوا َفِإنَّ َخريح َوى  َوَتَزوَّ ِد التَّقح ا  .[.١٩٧] البقرة:  ﴾الزَّ

د باألعامل الصاْلة، وَذَكَر عن ابن عباس  د هنا يكون بالطعام ويكون كذلك بالتََّزوُّ " أن طبًعا التََّزوُّ

 .أهل اليمن كانوا ُيّجون وال َيَتَزّودون ويقولون: نحن املتوّكلون "
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ل األسباب، االعتامد القلبي م ل: هو فِعح ل األسباب املرشوعة، فال بد من ِفعح والَتَوكُّ عح
ل األسباب ع فِ

ل.  حتى يصح هذا التََّوكُّ

ُدوا  ﴿فقوله:   [١٩٧] البقرة:  ﴾َوَتَزوَّ

أن رجاًل  -رمحه اهلل  -يعني جاء عن اإلمام أمحد  قال: " كان أهل اليمن ُيجون وال يتزودون """

اًل..قال له: )أذهب إىل اْلج وال َأتََزّود بالطعام( يعني   ُمَتَوكِّ

 قال له: )ُاتحَرك القافلة( يعني التي تذهب فيها.

 قال: )ال(.

ل عىل جراب أخيك؟!( يعني أن تتوكل وتأخذ من طعام أخيك! هذا ليس ِبَتوَ  ل قال: )َأتََتَوكَّ كُّ

 مرشوع، فاألصل: أن اإلنسان يبذل..

َتطَ  ﴿ولذلك  َبيحِت َمِن اسح  َعىَل النَّاِس ِحجُّ الح
ِ
َّ
ِ
 ما هي االستطاعة؟ [٩٧] آل عمران:  ﴾اَع إَِليحِه َسِبياًل َوَّلل

الزاد والراحلة؛ الذي عنده زاد وليس عنده راحلة هذا ال ُيب عليه، الذي عنده راحلة وما عنده 

د به من الطعام أو اآلن من املال حتى يشرتي به طعاًما؛ أيًضا ال ُيب عليه ولو كانت َحّجة زاد َيَتَزوّ 

  اإلسالم.

 نالمت 

َوى  ﴿وقوله:  ِد التَّقح ا َ الزَّ َشَدهم إىل زاد  :[١٩٧] البقرة:  ﴾َفِإنَّ َخريح َفِر يف الدنيا َأرح د للسَّ ا ا َأَمَرهم ِبالزَّ مَلّ

ٌ  ﴿اآلخرة، وهو استصحاب التقوى إليها، كام قال:  َوى َذلَِك َخريح  .[٢٦] األعراف:  ﴾َوِريًشا َولَِباُس التَّقح
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ا َذَكَر الّلباس  ِشًدا إىل اللباس املعنوي، وهو اخلشوع، والطاعمَلّ ة والتقوى، وَذَكر أنه اِْلّّس َنبَّه ُمرح

 خرٌي من هذا وأنفع.

)) َمنح َيَتَزّود يف الدنيا ينفعه قال:    -  ملسو هيلع هللا ىلص  -َوَرَوى اْلافظ الطَباين، عن جرير بن عبد اهلل، عن النبي  

  .يف اآلخرة ((

ِِل األَلح  ﴿وقوله:  ُقوِن َيا ُأوح َنح َخاَلَفني   [:١٩٧] البقرة:  ﴾َباِب َواتَّ
ِ
يقول: واتقوا عقايب ونكاِل وعذايب مل

 .ومل يأمتر بأمري، يا ذوي العقول واألفهام

 الشرح 

أوِل األلباب ألهنم ُأولوا الفهم، مع عموم األمر بالتقوى جلميع  -جل وعال  -يعني َخّص اهلل 

 بالعلم. -نه وتعاىل سبحا -الناس، لكن هؤالء قامت عليهم ُحّجة اهلل 

 تقوى إنام تكون بِِعلحم؛ ألن اجلاهل ربام أراد أن يتقي اهلل فيعصيه، وربام أراد أن ُيطيعه فُيخالِف.وال

يعني عىل ِعلحم، ترجو ثواب  " عبادة اهلل عىل نوِر من اهلل ": -كام َعّرفها َطلحق بن َحبيب–فالتقوى 

ك معصية اهلل عىل نوٍر من اهلل  ، عىل ِعلحم، ُتشى عقاب اهلل..اهلل، وَترح

ك النواهي بِعلحم. ل األوامر بِعلحم، وَترح  هي فِعح

 المتن

ُتمح ِمنح َعَرَفاٍت فَ  ﴿ ُكمح َفِإَذا َأَفضح اًل ِمنح َربِّ َعِر َليحَس َعَليحُكمح ُجَناٌح َأنح َتبحَتُغوا َفضح َشح َ ِعنحَد املح ُكُروا اَّللَّ اذح

ُكُروُه َكاَم هَ  ِم َواذح ََرا نَي اْلح الِّ َن الضَّ
ِ
 [١٩۸] البقرة:  ﴾َداُكمح َوإِنح ُكنُتمح ِمنح َقبحلِِه مَل

نَّة، وذو املجاز أسواق اجلاهلية، فتأثَّموا أن  َرَوى البخاري، عن ابن عباس قال: كانت عكاظ، وجَمَ

http://rasaelemaratia.com/


 

 

 28 
http://rasaelemaratia.com  مجموعة رسـائل إمـاراتية 

اًل ِمنح رَ  ﴿سم فنزلت: َيتَِّجروا يف املوا  يف مواسم   [١٩۸] البقرة:  ﴾بُِّكمح َليحَس َعَليحُكمح ُجنَاٌح َأنح َتبحَتُغوا َفضح

  اْلج.

 وهكذا رواه عبد الرزاق، وسعيد بن منصور.

َوَرَوى أبو داود وغريه، عن ابن عباس قال: كانوا َيتَّقون البيوع والتجارة يف املوسم، واْلج، يقولون: 

ر، فأنزل اهلل:  اًل مِ  ﴿أيام ِذكح  [.١٩۸] البقرة:  ﴾نح َربُِّكمح َليحَس َعَليحُكمح ُجَناٌح َأنح َتبحَتُغوا َفضح

 الشرح 

ُكمح  ﴿قوله:  -جل وعال  -ثم أورد اهلل  اًل ِمنح َربِّ  [:١٩۸] البقرة:  ﴾َليحَس َعَليحُكمح ُجنَاٌح َأنح َتبحَتُغوا َفضح

 ليس عليكم إِثحم.

يعرفوا ومناسبة هذه اآلية: أنه بعد أن جاء النهي عن بعض األفعال يف اْلج فكأن الصحابة أرادوا أن  

م ما يقومون به من تارٍة يف  اْلَج، هل هذا خيالف اْلج أم ال خُيالفه؟ وهل هذا ُيبطل َحّجهم أم ال ُحكح

 ُيبطله؟

ُكمح  ﴿: -جل وعال  -فأنزل اهلل  اًل ِمنح َربِّ وهي  [١٩۸] البقرة:  ﴾َليحَس َعَليحُكمح ُجنَاٌح َأنح َتبحَتُغوا َفضح

 َر يف اْلج فليس عليه إثم.التجارة يف اْلج، وأن َمنح َتاَج 

ق طبعً  فيفعله لذلك األمر، أي  -جل وعال  -ا بني َمنح يفعل الفعل الذي ال ُيطَلب به إال اهلل وَفرح

ًرا من أمور الدنيا، -سبحانه وتعاىل  -لغري وجه اهلل  ، كأن يطلب ممدحة الناس، أو يطلب من الناس َأمح

 فهذا رياء، ال ُيوز، ُيبطِل العمل.

، وكذلك ما قد ُيقاِرن هذه -جل وعال    -وجه اهلل    الترشيك يف العمل؛ بحيث أنه يقصد بعملهوأما 

http://rasaelemaratia.com/


 

 

 29 
http://rasaelemaratia.com  مجموعة رسـائل إمـاراتية 

 النية ما يكون من َأثٍَر ُدنيوي.

 ، فال مانع من هذا الترشيك.-سبحانه وتعاىل  -واألصل يف ذلك: أن يبتغي وجه اهلل 

ته املعونة عىل التقوي عىل ، ولكن أيًضا يريد بصال-سبحانه وتعاىل  -مثال ذلك: الذي يصيل هلل 

 ، أو من مصالح الدنيا.-جل وعال  -طاعة اهلل 

، وَأثَر ذلك من ُطول العمر ومن البسط -جل وعال  -كذلك َمنح َيِصل رمحه يريد بذلك وجه اهلل 

 يف الرزق؛ فهذه النّية صحيحة، وال إشكال يف هذا الترشيك.

 المتن

َليحَس َعَليحُكمح   ﴿ل عن الرجل ُيج ومعه تارة، فقرأ ابن عمر:  َوَرَوى ابن جرير، عن ابن عمر: أنه ُسئِ 

اًل ِمنح َربُِّكمح   وهذا موقوف، وهو قوي جيد.  [.١٩۸] البقرة:  ﴾ُجنَاٌح َأنح َتبحَتُغوا َفضح

َرى، فهل لنا من وقد ُرِوَي مرفوًعا، َفَرَوى أمحد، عن أيب أمامة التيمي قال: قلت الب ن عمر: إِّنا ُنكح

َف، وترمون اجلامر، وحتلقون رؤوسكم؟ قال: قلنا : بىل، حج؟ ق َُعرَّ ال: أليس تطوفون بالبيت، وتأتون املح

فسأله عن الذي سألتني فلم ُيبه، حتى نزل عليه جَبيل  - ملسو هيلع هللا ىلص -فقال ابن عمر: جاء رجل إىل النبي 

اًل ِمنح َربِّكُ  َليحَس  ﴿هبذه اآلية:   ، فقال: - ملسو هيلع هللا ىلص -َفَدعاه النبي  [١٩۸] البقرة:  ﴾مح َعَليحُكمح ُجنَاٌح َأنح َتبحَتُغوا َفضح

اج ((  ..  وكذلك رواه ابن أيب حاتم والطَبي مرفوًعا.)) أنتم ُحجَّ

تَِّجرون يف اْلج؟ قال: َوَرَوى ابن جرير، عن أيب صالح موىل عمر قال: قلت: يا أمري املؤمنني! كنتم تَ 

 وهل كانت معايشهم إال يف اْلج؟!
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 الشرح 

واسم؛ إىل اآلن أهل مكة كثري منهم أكثر ما يستفيد يف معايشه من موسم اْلج، وربام يعني هذه امل

 هذا ُيِدّر عليه املال إىل العام كامل.

 وهذا ال إشكال فيه..

ل، ما كان أحدهم يف هذه األمور نجد  -يا إخوة!-وعندما نتأمل  أن الصحابة كيف َفِهموا التََّوكُّ

فيقوم بالعمل؛ هذا ُيتطب،  -سبحانه وتعاىل  -منعه، وإنام يستعني باهلل ينتظر الناس هذا يعطيه وهذا ي

 وهذا ُيتاِجر، وهذا يفعل هذا الفعل من التجارة، ومل يأِت اإلسالم بالركون إىل اآلخرين..

 يد املعطي خرٌي من اليد التي تأخذ. يد العليا خرٌي من اليد السفىل (()) الولذلك قال يف اْلديث: 

، لكن )) وما َنَقص ماٌل من صدقة ((ذا َعّود نفسه عىل اإلعطاء فهو يف باب نفقة وصدقة  واإلنسان إ

د نفسه عىل األخذ؛ فإن هذا مذموم.  ال ُيَعوِّ

من كثرة سؤال الناس؛  مزعة ْلم (( )) يأيت يوم القيامة وليس عىل وجههولذلك جاء يف اْلديث: 

ر مذموم.  هذا َأمح

باألسباب املرشوعة املباحة، وأن يسعى يف التجارة، وهذا ال ُيناِقض   الواجب عىل اإلنسان: أن يعمل

ر العبادة..  َأمح

وال يقال: )إن هذا من االنشغال بالدنيا(، أو )هذا من الركون إىل الدنيا(؛ هذا غري صحيح، ما دام 

ل املحّرمات، وأداء الفرائض، وال يكون سبًبا لِفعح  -جل وعال  -العمل ال ُيشِغل عن طاعة اهلل  أن هذا
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اًل عىل اهلل   فهذا َعَمٌل صالح. -جل وعال  -واإلنسان يف ذلك ُمَتَوكِّ

ارة، وهذا َرَعى الَغنم وَعِمل يف التج  -  ملسو هيلع هللا ىلص  -كانوا يعملون، والنبي    -ريض اهلل عنهم    -والصحابة  

 من طلب الرزق املرشوع.

 المتن

كُ  ﴿وقوله تعاىل:  ُتمح ِمنح َعَرَفاٍت َفاذح ِم َفِإَذا َأَفضح ََرا َعِر اْلح َشح َ ِعنحَد املح ف [١٩۸] البقرة:  ﴾ُروا اَّللَّ       إنام َِصَ

ي به بقعة معينة،   )) عرفات (( وإن كان َعَلاًم عىل مؤنث؛ ألنه يف األصل مَجحع كُ )مسلامت، ومؤمنات(، ُسمِّ

ف.. اختاره ابن جرير.  ِعي فيه األصل َفُْصِ  َفُروح

 .وعرفة: موضع املوقف يف اْلج

 الشرح 

 عني قال بعض أهل العلم: ملاذا ُسمي عرفة؟ي

 بذنوهبم.قيل: ألن الناس يعرتفون فيه 

ف الديك( ألنه مرتفع.  وقيل: ألنه مكاٌن مرتفع، ومنه: ما يقال: )ُعرح

فها.  وهذا األخري هو األقرب؛ فاألماكن قد ُتسّمى بَِوصح

ف فيه آدم عىل حواء( فل يس عىل ذلك دليل صحيح، وإنام هي وأما ما قيل: )من أنه املكان الذي َتَعرَّ

 مرويات يف ُكُتب التفسري.
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 المتن

دة أفعال اْلج؛ وهلذا َرَوى اإلمام أمحد وأهل السنن وعر فة: موضع املوقف يف اْلج، وهي ُعمح

مر الدييل، قال: سمعت رسول اهلل  )) اْلج يقول:  - ملسو هيلع هللا ىلص -بإسناد صحيح، عن عبد الرمحن بن َيعح

َرك عرفة قبل أن يطلع الفجر، فقد أدرك، وأيام مَفَمنح أَ  -ثالًثا-عرفات  ل يف يومني دح نى ثالثة، َفَمنح َتَعجَّ

َر فال إثم عليه ((  ..فال إثم عليه، وَمنح َتَأخَّ

 - ملسو هيلع هللا ىلص -ووقت الوقوف: من الزوال يوم عرفة إىل طلوع الفجر الثاين من يوم النحر؛ ألن النبي 

 .لتأخذوا عني مناسككم (()) غربت الشمس، وقال:  وقف يف حجة الوداع بعد أن صىل الظهر إىل أن

َرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك ((وقال يف هذا اْلديث:   .)) َفَمنح َأدح

 وهذا مذهب مالك، وأيب حنيفة، والشافعي رمحهم اهلل.

 َوَذَهَب اإلمام أمحد: إىل أن وقت الوقوف من أول يوم عرفة.

س بن باملزدلفة  - ملسو هيلع هللا ىلص -ال: أتيت رسول اهلل حارثة بن الم الطائي ق واحتجوا عن عروة بن ُمرَضِّ

أكللت راحلتي، وأتعبت نفّس، إىل الصالة، فقلت: يا رسول اهلل! إين جئت من َجَبيل طيئ، حني خرج 

)) َمنح َشِهد صالتنا :  -  ملسو هيلع هللا ىلص  -واهلل ما تركُت من َحبحل إال وقفت عليه، فهل ِل من حج؟ فقال رسول اهلل  

ه، وقىض َتَفَثه (( ذه فوقف معناه . رواه حتى ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك لياًل أو هناًرا، فقد َتمَّ َحجَّ

 .اإلمام أمحد، وأهل السنن، وصححه الرتمذي

 الشرح 

يعني اْلافظ ابن كثري هنا يذكر اخلالف يف مسألة الوقوف بعرفة، َمنح َوقف بعرفة يف هنار أو يف ليل 

 ان الواجب عليه أال ينفر من عرفة إال بعد غروب الشمس..الوقوف، وإن ك فإنه حتقق له

س يدل عىل أن َمنح جاء قبل طلوع الفجر، وأدرك ساعًة من الليل يف عرفة  رَُضِّ وحديث عروة بن املح

 -فإنه يصح له اْلج يف ذاك العام؛ ألن الركن األكَب من أركان اْلج: هو الوقوف بعرفة؛ لقول النبي 
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 .()) اْلج عرفة (: - ملسو هيلع هللا ىلص

 المتن

 وُتسمى عرفات: املشعر اْلالل، واملشعر األقىص، وإاِلل )عىل وزن هالل(.

 .ةويقال للجبل يف وسطها: جبل الرمح

 الشرح 

 يعني عرفات هي يف اِْلل أو يف اْلرم؟

 عرفات يف اِْلل.

 مزدلفة؟

 يف اْلرم، ُتسمى املشعر اْلرام.

 ني اِْلل واْلرم؛ وهذا من أكمل وأوىف.العلامء: من اْلكمة أن اْلاج ُيمع يف مناسكه بقال 

تسمية جبل الرمحة هبذا االسم: ال يوجد دليل عىل هذه التسمية، بل إن هذه التسمية َسّببت إشكااًل 

 ألمر األول.أن كثرًيا من الناس َظّن بسبب هذه التسمية أن الرمحة ال تكون إال يف ذاك املوضع، هذا ا

قال:  - ملسو هيلع هللا ىلص -أن الناس صاروا يتزامحون عىل هذا املكان، والنبي  واألمر الثاين: َسبَّب اإلشكال يف

 .)) وقفت هنا، وعرفة كلها موقف ((

واألصل: أن اإلنسان يقف أي مكاٍن من عرفة، وأن ال ُيتمع الناس إىل مكاٍن ال دليل عىل 

 بالوقوف.خصوصيته 

 المتن

ون بعرفة حتى إذا كانت الشمس َوَرَوى ابن أيب حاتم، عن ابن عباس قال: كان أهل اجلاهلية يقف

َر رسول اهلل  ، َفَأخَّ الدفعة من عرفة  - ملسو هيلع هللا ىلص -عىل رؤوس اجلبال كأهنا العامئم عىل رؤوس الرجال دفعوا

 حتى غربت الشمس.

دلفة، وصىل الفجر بَغَلس، حتى إذا أسفر كل يشء وكان يف م وقف باملزورواه ابن مردويه، وزاد: ث

 سناد.الوقت اآلخر، دفع، وهذا حسن اإل
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َرمة قال: َخَطَبنَا رسول اهلل  َور بن َُمح سح
ِ وهو بعرفات َفِحَمد اهلل وأثنى عليه، ثم  - ملسو هيلع هللا ىلص -وعن املح

فإن هذا اليوم اْلج األكَب، أال وإِّن أهل الرشك  -أما بعد وكان إذا َخَطَب خطبة قال:-)) أما بعد قال: 

إذا كانت الشمس يف رؤوس اجلبال كأهنا عامئم واألوثان كانوا يدفعون يف هذا اليوم قبل أن تطلع الشمس  

ي أهل الرشك (( ُينَا َهدح . هكذا رواه ابن الرجال يف وجوهها، وإنا ندفع بعد أن تطلع الشمس ُمالًفا َهدح

  وهذا لفظه، واْلاكم.مرديه 

 وقال اْلاكم: صحيٌح عىل َشط الشيخني، ومل خيرجاه.

َور سح
ِ
، ال كام يتو ه رعاع أصحابنا أنه - ملسو هيلع هللا ىلص -من رسول اهلل  وقد َصّح وَثَبَت بام ذكرناه سامع امل

 مِمَّنح له رؤية بال سامع.

 -يعني بعرفة-، قال فيه: فلم يزل واقًفا  ويف حديث جابر بن عبد اهلل الطويل، الذي يف صحيح مسلم

َدَف أسامة خلفه ودفَع رسول ا  -هلل  حتى غربت الشمس، َوَبَدت الصفرة قلياًل، حتى غاب القرص، َوَأرح

رك رحله، ويقول بيده اليمنى:  - ملسو هيلع هللا ىلص )) أهيا وقد َشنََق للقصواء الزمام، حتى إن رأسها ليصيب َموح

كينة  .، كلام أتى َحباًل من اْلبال أرخى هلا قلياًل حتى تصعدالسكينة (( الناس! السَّ

 الشرح 

 يقصد َجَبل أو ارتفاع. "َحباًل من اْلبال"

 المتن

املغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتني، ومل ُيسبِّح بينهام شيًئا، ثم اضطجع   حتى أتى املزدلفة فصىّل هبا

ه الصبح بأذاٍن وإقامة، ثم َركِب القصواء حتى أتى املشعر حتى طلع الفجر فصىل الفجر حني تبنّي ل

ا، فدف ده، فلم يزل واقًفا حتى أسفر جدًّ ع قبل أن اْلرام، فاستقبل القبلة، فدعا اهلل وَكَّبه وهلَّله ووحَّ

  تطلع الشمس.

ني دفع؟ قال: ح - ملسو هيلع هللا ىلص -ويف الصحيحني، عن أسامة بن زيد أنه ُسئل: كيف كان يسري رسول اهلل 

 كان يسري العنق، فإذا وجد فجوة َنص.

َعنَُق: هو انبساط السري. والّنص: فوقه.  والح
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ذا َهَبطت أيدي وقال عمرو بن ميمون: سألت عبد اهلل بن عمرو عن املشعر اْلرام، َفَسَكَت حتى إ

 اْلرام.سائل عن املشعر اْلرام؟ هذا املشعر رواحلنا باملزدلفة قال: أين ال

 .َوَرَوى عبد الرزاق: قال ابن عمر: املشعر اْلرام: املزدلفة كلها

 الشرح 

يف إفاضته من  - ملسو هيلع هللا ىلص -الوصف الذي كان عليه حج النبي  -رمحه اهلل  -َذَكر اْلافظ ابن كثري 

 ىل مزدلفة.عرفات، ثم وصوله إ

ِم  ﴿: -جل وعال  -ومزدلفة:كام قال اهلل  ََرا َعِر اْلح َشح َ ِعنحَد املح ُكُروا اَّللَّ ُتمح ِمنح َعَرَفاٍت َفاذح ]  ﴾َفِإَذا َأَفضح

ُتسمى املشعر اْلرام، وتسمى أيًضا )مَجحع(؛ ألنه ُُيَمع فيها بني املغرب والعشاء مَجحع تأخري يف  [،١٩۸البقرة: 

 وقت العشاء.

 لمتنا

 واملشاعر: هي املعامل الظاهرة، وإنام ُسّميت املزدلفة )املشعر اْلرام(؛ ألهنا داخل اْلرم. لت:ق

 الشرح 

ف َقيحدي هلا؛ ليخرج املشعر اْلالل الذي هو عرفات.  إًذا هذا َوصح

 المتن

صح إال به، كام ذهب إليه طائفة من السلف، وبعض أصحاب وهل الوقوف هبا ركن يف اْلج ال ي

افعي، منهم: القّفال، وابن ُخزيمة، ْلديث عروة بن مرضس؟ أو واجب، كام هو أحد قوِل الشافعي الش

 ُيَب بدم؟ أو مستحب ال ُيب برتكه يشء كام هو القول اآلخر؟

ِطها موضع آخر غري هذا، واهلل أعلم  .يف ذلك ثالثة أقوال للعلامء، لَِبسح

 الشرح 

طها موضع آخر غري هذا": - اهلل رمحه -هو كام قال اْلافظ ابن كثري  ؛ لكن الراجح يف ذلك: "لَِبسح

 أن مبيت مزدلفة واجب ليس بُِركن، َفَمنح فاته املبيت بمزدلفة فإنه ُُيََب.

ي مَجرة العقبة  َنح كان معهم من الرجال االنْصاف يف آخر الليل، وَرمح
ِ
َعفة، وللنساء، ومل ص للضَّ وُيَرخَّ
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 الذهاب إىل الطواف. د ذلكإذا وصلوا إىل ِمنَى، ثم بع

دة، وألم َسَلمة أن ينْصفوا يف آخر الليل، فهو  نه لَسوح وهذا َوَرَد عن النبي عليه الصالة والسالم يف إِذح

َعفة أن ينْصف،  َنح مل يكن برفقة الضَّ
ِ
ٍر جائز، وال ُيَكلِّف اإلنسان.. لكن ليس لإلنسان الصحيح أو مل َأمح

  مزدلفة.فجر يفبل ُيب عليه أن يبقى ويصيل ال

وتد يف هذا الباب َعَجب ُعجاب؛ حتى أذكر أننا يف إحدى السنوات وصلنا إىل مزدلفة فوجدنا 

رجل صحيح من بلٍد ما، يعني ليس مرتبط بعائلة وال يشء، قد ذهب وَرَمى مجرة العقبة وطاف طواف 

ر ال  ذا مناإلفاضة وعاد إىل مزدلفة، ونحن يف أوان وصولنا إىل مزدلفة! فال شك أن ه التفريط، وهذا َأمح

 ُيوز.

ص، والرخصة تكون من الواجب، يعني ُيب عىل اإلنسان أن يبات يف مزدلفة.  فإنام ُرخِّ

 المتن

ُكُروُه َكاَم َهَداُكمح  ﴿وقوله:  تنبيٌه هلم عىل ما َأنحَعم به عليهم من اهلداية والبيان  [:١٩۸] البقرة:  ﴾َواذح

َوِإنح ُكنُتمح ِمنح َقبحلِِه   ﴿كان عليه إبراهيم اخلليل عليه السالم؛ وهلذا قال:  واإلرشاد إىل مشاعر اْلج، عىل ما  

نَي  الِّ َن الضَّ
ِ
  .[١٩۸] البقرة:  ﴾مَل

 .لكل ُمَتقاِرٌب، ومتالزم، وصحيحقيل: من قبل هذا اهلدي. وقيل: القرآن وقيل: الرسول. وا 

 الشرح 

ُكُروُه َكاَم َهَداُكمح  ﴿ هداية التوفيق، بعد أن هداكم هبداية البيان، يعني بعد أن َبنّي  [١٩۸] البقرة:  ﴾َواذح

 هذه األحكام وَوّفقكم للعمل الصالح الذي هو يتضمن هداية التوفيق. -جل وعال  -اهلل 

 اهلداية عىل قسمني: 

 خيتص هبا وحده. -سبحانه وتعاىل  -هداية التوفيق؛ وهذه هلل  -
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ل، ولدعاة اْلق وأهل الوعظ، وغري ذلك، الذي ُيَبّينون سوهداية البيان؛ وهذا لألنبياء وللر -

 األحكام الرشعية. وقد ُيصل لإلنسان هداية الداللة، وال ُيصل له هداية التوفيق.

 المتن

َ َغُفوٌر َرِحيٌم  ﴿ َ إِنَّ اَّللَّ ِفُروا اَّللَّ َتغح  [١٩٩] البقرة:  ﴾ُثمَّ َأِفيُضوا ِمنح َحيحُث َأَفاَض النَّاُس َواسح

هاهنا لَِعطحف َخٍَب عىل خٍَب وترتيبه عليه، كأنه تعاىل َأَمَر الواقف بعرفات أن يدفع إىل املزدلفة   م (()) ث

ليذكر اهلل عند املشعر اْلرام، وَأَمَره أن يكون وقوفه مع مجهور الناس بعرفات، كام كان مجهور الناس 

َرم، فيقفون يف طرف اْلََرم عند أدنى اْلل، ون من اْلَ هبا إال قريًشا، فإهنم مل يكونوا خيرجيصنعون؛ يقفون  

 .ويقولون: )نحن أهل اهلل يف بلدته، وُقطَّان بيته(

 الشرح 

 يعني يرون هلم خصوصية..

س من قريش، كانوا  [١٩٩] البقرة:  ﴾ُثمَّ َأِفيُضوا  ﴿: -جل وعال  -يف قول اهلل  هذا خطاب للُحمح

ون يف مزدلفة، الناس يقفون يف عرفة وُهم يقفون يف مزدلفة يرون هلم فضل فال يقفون يف اِْلّل، وإنام يقف

 ويرون أن هذا من خصائصهم.

د به و)الناس( هنا عام  [،١٩٩] البقرة:  ﴾ُثمَّ َأفِيُضوا ِمنح َحيحُث َأَفاَض النَّاُس  ﴿فقال اهلل عز وجل:  ُيرا

ر ُمستعَمل يف اللغة العربية..  ِذيَن َقاَل هَلُُم النَّاُس ِإنَّ النَّاَس َقدح الَّ  ﴿اخلصوص )وُهم اْلُّجاج(، وهذا َأمح

 )قال هلم الناس( يعني بعض الناس. [،١٧٣] آل عمران:  ﴾مَجَُعوا َلُكمح 

 المتن

نها يقفون باملزدلفة، وكانوا يسمون َرَوى البخاري، عن عائشة قالت: كانت قريش وَمنح َداَن دي

س، وكان سائر العرب يقفو أن يأيت عرفات، ثم  - ملسو هيلع هللا ىلص -جاء اإلسالم َأَمَر اهلل َنبِّيه ن بعرفات، فلام اْلُمح
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 [.١٩٩] البقرة:  ﴾ِمنح َحيحُث َأَفاَض النَّاُس  ﴿يقف هبا ثم يفيض منها، فذلك قوله: 

عباٍس، وجماهد، وعطاء، وقتادة، وغريهم، واختاره ابن جرير، وَحَكى عليه اإلمجاع. وكذا قال ابن 

 -  ملسو هيلع هللا ىلص -بن مطعم قال: أضللُت بعرًيا ِل بعرفة، فذهبت أطلبه، فإذا النبي    وَرَوى اإلمام أمحد، عن ُجبري

س ما شأ  نه هاهنا؟واقف، قلت: إن هذا من اْلُمح

 الشرح 

 ش، كيف واقف بعرفة؟!يعني هو من قري

ب، ربام مل يبلغه األمر بأن الوقوف يكون بعرفة، فهو َأَخَذ باألصل ألنه ليس من قريش،  يعني هو َتَعجَّ

ب أن رأى النبي  أو ألنه س فيقفون يف مزدلفة، َفَتَعجَّ  ملسو هيلع هللا ىلص -َخَرَج ويف اعتقاده أن َمنح يف قريش ُهم اْلُمح

س ما شأنه هاهنا؟"فة، فقال: وهو من قريش يقف بعر -  ."إن هذا من اْلُمح

 المتن

 أخرجاه يف الصحيحني.

د باإلفاضة هاهنا هي اإلثم َرَوى البخاري عن ابن عباس ما يقت فاضة من املزدلفة إىل ِض أن املرا

ي اجلامر. فاهلل أعلم.  ِمنَى لَِرمح

َ  ﴿وقوله:  َ إِنَّ اَّللَّ ِفُروا اَّللَّ َتغح ِره َبعد َقَضاء  [:١٩٩] البقرة:  ﴾َغُفوٌر َرِحيٌم َواسح كثرًيا ما يأمر اهلل بِِذكح

 ة يستغفر ثالًثا.كان إذا َفَرَغ من الصال - ملسو هيلع هللا ىلص -العبادات؛ وهلذا َثَبَت يف صحيح مسلم أن رسول اهلل 

 وثالثني، ثالًثا وثالثني.ويف الصحيحني أنه َنَدَب إىل التسبيح والتحميد والتكبري، ثالًثا 

تِِه َعشية  َلمي يف استغفاره عليه السالم أُلمَّ داس السُّ وقد َرَوى ابن جرير هاهنا حديث العباس بن ِمرح

 عرفة.

)) سيد االستغفار أن يقول : - ملسو هيلع هللا ىلص -هلل َوَرَوى البخاري، عن شداد بن أوس قال: قال رسول ا

 هل إال أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا عىل عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذالعبد: مهللا أنت ريب، ال إ
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بك من َش ما صنعت، أبوُء لك بنعمتك عيّل، وأبوء بذنبي، فاغفر ِل، فإنه ال يغفر الذنوب إال أنت؛ َمنح 

 .َخَل اجلنة، وَمنح قاهلا يف يومه َفاَمت دخل اجلنة ((قاهلا يف ليلٍة فامت يف ليلته دَ 

حني، عن عبد اهلل بن عمرو: أن أبا بكر قال: يا رسول اهلل! علِّمني دعاًء أدعو به يف ويف الصحي

)) قل: مهللا إين ظلمُت نفّس ظلاًم كثرًيا وال يغفر الذنوب إال أنت، فاغفر ِل مغفرًة من صاليت؟ فقال: 

 .اديث يف االستغفار كثرية. واألحنك أنت الغفور الرحيم ((عندك وارمحني، إ

 الشرح 

َ َغُفوٌر َرِحيٌم  ﴿هذه اآلية بقوله:  -جل وعال  -َخَتَم اهلل  نَّ اَّللَّ
َ إِ ِفُروا اَّللَّ َتغح أي  [١٩٩] البقرة:  ﴾َواسح

 بعد العبادة.

 واالستغفار: هو طلب املغفرة.

عىل  -جل وعال  -َلب َتَتضّمن َطَلب املغفرة، وأن يتوب اهلل والتوبة: أشمل منه؛ ألن التوبة فيها طَ 

ا َفَعل، ومع العزم عىل أن ال يعود. َ
ِ
 العبد مع الندم مل

ل العبادات يف عبادات كثرية؛ من ذلك: التوبة بعد الوضوء، إذا  وقد جاء االستغفار والتوبة بعد ِفعح

أ اإلنسان فمن الدعاء أن يقول: )مهللا اجعلني  من التوابني، واجعلني من املتطهرين( يطلب من َتَوضَّ

 أن يتوب عليه. -وعال جل  -اهلل 

يف سورة املزمل بعد أن َتَكّلم عن قيام الليل وقراءة ما َتيرس من القرآن،   -جل وعال    -ومنه قول اهلل  

َ َغُفوٌر َرِحيٌم  ﴿قال بعد ذلك:  َ إِنَّ اَّللَّ ِفُروا اَّللَّ َتغح  [.٢۰] املزمل:  ﴾َواسح

يها من اخللل والنقص، اإلنسان ربام يسهو، قال العلامء: االستغفار بعد العبادة هو ألجل ما ُيصل ف

يلهو، ُيَقْصِّ يف هذه العبادة، حتى يف جمالسنا التي نجلسها ُيَسّن بعد القيام منها أيًضا االستغفار: )سبحانك 
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ا قد ُيصل فيها من اللغو، أو ُيصل   مهللا وبحمدك، أشهد أن ال إهل إال أنت، أستغفرك وأتوب إليك( َ
ِ
مل

 أو ُيصل فيها من نحو ذلك.فيها من اخلطأ، 

" فاالستغفار خُيِرج العبد من الفعل املكروه إىل الفعل املحبوب، من يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية: 

 ."العمل الناقص إىل العمل التام، ويرفع العبد من املقام األدنى إىل املقام األعىل واألكمل 

د اإلنسان نفسه عىل االستغفار:  إذا َعوَّ

 من ذلك. -جل وعال  -ر عمله، يعرف أن فيه َنقحص، فيستغفر اهلل أواًل: احتق

ؤ من اْلول والقوة،  به من اهلل، وجُلوئه إليه، ورغبته فيام عنده، والتَََّبّ واألمر الثاين: هو دليٌل عىل ُقرح

ره إىل اهلل   ..-جل وعال  -، ودليل حاجته هلل - سبحانه وتعاىل -وإيكال َأمح

 ، ولذلك هو يستغفر.-جل وعال  -وَرّجاء، وحمتاج لربه  فإن املستغفر ُمنيب،

 واالستغفار يا أخوة سبب للرزق.

اًرا ) ﴿ ُه َكاَن َغفَّ ُكمح ِإنَّ ِفُروا َربَّ َتغح َراًرا )١۰َفُقلحُت اسح اَمَء َعَليحُكمح ِمدح ِسِل السَّ ِددح ١١( ُيرح ٍل ( َوُيمح َوا ُكمح بَِأمح

َاًرا )َوَبننَِي َوَُيحَعلح َلُكمح  فُيكثِر اإلنسان من االستغفار والتوبة  [ ١٢ -١۰] نوح:  ﴾( ١٢َجنَّاٍت َوَُيحَعلح َلُكمح َأهنح

 والرجوع، فإهنا أبواٌب فيها من الطاعات والُقُربات والصاْلات ما ليس يف غريها.

 أن يتوب علينا.. -جل وعال  -نسأل اهلل 
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