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╝ 
 

 قال اإلمام ابن كثري يف كتاب ُعمدة التفسري عند قوله تعاىل:

 المتن

ُ أ ﴿" الم  م َملََّّم  
َِ مْو ِْ مم ا يم َذ رََّّم ٌُو َْ ُأ  ُ َْ مم اِمِ  ُووا ِمْن ِيَََّّم رم ِيَنم رم رم إِىلم الََِّّ ْ تم َْ إِِ   َلم اُ  َِ أمْريََّّم َُ اَّلِلُ ُموُتوا ُث

ُرم م   َُ َموََََََّّّّّّْ ْم   َِ ِن أمْكثمرم النِا
َِ لم َِ مم َّم النِا ى  عم َمضََََََّّّّّّْ ُيم  اْعلمُموا أمِ  اَّلِلم ٢٤٣اَّلِلم لم  مم

ِ
اِيِى اَّلِل ُلوا يِف سََََََّّّّّّم

قماتِ ( مم

َذ   لِي ِمي ذ عم ْلرِ ٢٤٤سََّّم َُ ا اِلِيي  ْن ذم سََّّم ( مم ا رم ُه ُض اَّلِلم قمْرضََّّ  ُه لم اِعفم َمُيضََّّم ة  ن ا  ثرِيم َ ا كم ا عم ُ   أمضََّّْ ْاسََُّّ َم ْلاُِض مم َم اَّلِلُ  مم

ُعو م   ْيِه ُتْروم إِلم  [. ٢٤٥ - ٢٤٣الالرة: ]  ﴾ (٢٤٥مم

:  "ممى مكي  بن اجلراح عن ابن عاََّّاَ قََّّال:  ا من النََّّاعو ج قََّّالوا م  كََّّااوا أمبعََّّف  َْج ررووا َرا

ا لي  اا موَج رت  إذا كااوا بمو ج   [  ٢٤٣الالرة: ]  ﴾ ُموُتوا  ﴿ضَّ  كيا مكيا قال ا   َ: اأيت أمضَّ  َامتوا

َّيلَّ  قولَّه  َّأريَّا َج  َّدعَّا مبَّه أ  مييهَ  ّر عليهَ ااي من األنايَّا   يِ  ﴿: -عز موَّى  -َمم رم إِىلم الَِّ ْ تم َنم  أمَلم

 َِ مْو ِْ مم ا يم َذ رم ٌُو َْ ُأ  ُ َْ مم اِمِ  َم ُووا ِمْن ِي رم  اآلَف. [ ٢٤٣الالرة: ]  ﴾ رم

ُيم   ﴿ إريائهَ عربة ميليى قاط  عَّ مقوع اِعاي اجلُسامين َوم الليامف؛ م يا قال:   يفمكا إِِ  اَّلِلم لم

 َِ َّم النِا َُرهيَ من اآلَاَ الاا رة ماحلجج مالدَْْ الدامغف" [ ٢٤٣الالرة: ]  ﴾ َمْضى  عم  .أي َيام 

 الشرح 

 بسَ ا  الرمحن الرريَ

ممسَََََّّّّّوله ااينا ومدج معَّ  ٌه مصَََََّّّّّ اه    ا  مسَََََّّّّّلَ مبامع عَّ عاد احلمد   مب العاِنيج مصََََََّّّّّّ

 مسلَ تسليام  كثري ا.

رم إِىلم  ﴿: -وَّى مع   -َلول ا   ْ تم َُ  أمَلم ُ الم  م َملَّم  
َِ مْو ِْ مم ا يم َذ رَّم ٌُو َْ ُأ  ُ َْ مم اِمِ  ُووا ِمْن ِيََّم رم ِيَنم رم الَِّ

َْ إِِ  اَّلِلم  َِ أمْريماُ  ُرم م اَّلِلُ ُموُتوا ُث َُ ْو َم  ْ َِ ِن أمْكثمرم النِا
َِ لم َِ مم َّم النِا َمْضى  عم ُيم   [ ٢٤٣الالرة: ]  ﴾ لم

ر احلاَظ ابن كثري  كم ج مقيى: غري  "كااوا أمبعف  َْ"ما أسند  إىل ابن عااَ من أهنَ  -ممحه ا   -ذم
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  يا العدي.

ْن  َج عََّّدا أ  أ ََّّى العلَ ذكرما أ ّديما  ؤْ  قوم ْ اعلَ بََّّالت ََّّدَََّّد مم ئيََّّىج مَل مََُّّ هنَ من بني إرسا

 أم غري ذل . شيئ ا من أسامئهَ أم مناطلهَ

ا.مقيى: كا  عدي َ   ما َلامب األمبعني أٌفج مقيى: بض  مث ثو  أٌف 

َذ  ﴿ذكر  نََّّا قََّّال:  -وََّّى مع   -ما   ٌُو َْ ُأ  ُ ا   [ ٢٤٣الالرة: ]  ﴾ مم
ِ
قََّّال أ ََّّى العلَ:  كلمََّّف أٌوَ  ََّّ

َمُهَ َ  وق عرشة  َْج لَن كَ  يا العدي؟ ا  أعلَ بيل .زاي عن العرشة( 

ا من النََََّّّّاعو " م  فََََّّّّامقو  الالََََّّّّدج   "ررووا َرا َُ مظنوا أهنَ بََََّّّّيلََََّّّّ  َنجو  من اِوَج َيُروو  م

َُ اَّلِلُ  ﴿يف اآلََّف:  -  وَّى مع -كام قَّال ا   [ ٢٤٣الالرة: ]  ﴾ ُموُتوا  ﴿: -وَّى مع   -َلََّّال ا   ُ الم  م َملََّّم

 م يا من اللول الَوين. [ ٢٤٣رة: الال]  ﴾ ُموُتوا 

شرعييالَََّّّيي ْ بَََّّّد من مقوعَََّّّهج ملَََّّّه  القول الكونيلَََّّّه  -وَََّّّى مع   -ا   ممن ذلَََّّّ   ََََّّّاتَََّّّه   القول ال

 الرشعيف.

ّر عليهَ ااي من األنايََّّا ج َََّّدعََّّا مبََّّه أ  ُمييهَ قََّّال:  "مكََّّا  يف إريََّّائهَ عربة  ج َََّّأريََّّا َ""َامتواج َمم

 .ين َوم الليامف"ميليى قاط  عَّ مقوع اِعاي اجلسام

َّف الاعَّل َوم الليَّامَّف؛ مذلَّ  أ  األيلَّف العلليَّف   َّف  ي من يْئَّى أ َّى العلَ عَّ مسَََََََََََّّّّّّّّّّّأ َعني  َّي  اآل

 َوم الليامف يف اللر   كثريةج من ذل : للاعل

ب لنا مث   يف أمْمر الاعل بأمر األمضج َلال    -وى مع   -اْسَََََََََّّّّّّّّّتدْل بضريا  األمض؛ ا   - م َضم

ْ  إِِ    ﴿: -سَََََََََََّّّّّّّّّّّا َّااَّه متعَّاىل  - بَّم مم َْ مم ا م اْ تمِز م ا ا َّْ ْيهَّم لم ْلنَّما عم ا أمنزم ِضذم َّم ف   عَّم
اشَََََََََََِّّّّّّّّّّّ ى األمْمضم رَّم اتَِِّه أمنَِّ م تمرم َّم ِمْن   مم

مْوتم  ِْ ُْ ِي ا ِم ا  ا  يا استدْل عَّ أمْمر األمض بوقوع الاعل َوم الليامف. [ ٣٩َصل : ]  ﴾ اِلِيي أمْريما م  إذ 

وَّى  -يليَّى الاَّد  عَّ اإلعَّايةج كام قَّال ا   :من األيلَّف العلليَّف - وَّى مع  -مكَّيلَّ  ذكر ا   -
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َذ   ﴿: -مع   ِمي ِ يم مم َمامم مم ْن ُمِْي اْلِع ُه قمالم مم ْللم م رم
امِسَََََََِّّّّّّّ ثم   مم نما مم بم لم م َضم ا  ( ُقْى ُمْ ٧۸مم أم م ا اِلِيي أمنوَََََََّّّّّّّم يِيهم

ِرة  ..  َّيلَّ   وكام أنَّه أنوَََََََََََّّّّّّّّّّّأ ا مل [ ٧٩-٧۸َ : ]  ﴾ (٧٩أمِملم مم قَّايمذ عَّ إعَّاي،َج  و قَّايمذ   ق من العَّدم َ

 عَّ إعاي،َ مإريائهَ.

وََّّى   -إريََّّا  اِوت ؛ كام يف  ََّّي  اآلَََّّفج مكام يف اآلَََّّف التي ذكر ا   -وََّّى مع   -مممََّّا ذكر  ا   -

ُه اَّلِلُ  ﴿يف قصَََّّّف صَََّّّار  احلامم  -مع   اتم أممم َم ْوِ،ما  ْعدم مم ِيِ  اَّلِلُ بم ثمهُ أمنِ  ُمْيِي  م َِ بمعم ام  ُث فم عم  ٢٥٩الالرة: ]  ﴾  ِمائم

.] 

 َهي  كلها من األيلف العلليف عَّ الاعل.

مامي َيها أمْمر  أ ى العلَ عندما َتَلمو  عن مسَََََََّّّّّّّأٌف الاعل َسَََََََّّّّّّّتدلو  عليها باأليلف الرشَََََََّّّّّّّعيف التي 

ا أ َََّّّى العلَ من غري  الاعَََّّّل مالليَََّّّامَََّّّفج ماأليلَََّّّف العلليَََّّّف الوامية يف اللر  ج ماأليلَََّّّف العلليَََّّّف التي ذكر َََّّّ 

 اللر  .

اَّملج ما   أعاملَّه ُمنمّز َّف عن العاَّل معن اللعَّ ج   -وَّى مع   -من ذلَّ : أ  عَّدم مووي الاعَّل عم

رّي َ يف  ي  الدايا يف عمى الصَََّّّا لمق ا مْلق مرم ُم ْن   ﴿حلاَ أم يف عمى السَََّّّيئاَج َم مم ْلُيْؤِمْن مم َم ا م  ْن شَََّّّم َممم

ُفرْ  َْ ْليم َم ا م   [. ٢٩الَهف: ]  ﴾ شم

ى بعد ذل  الدام اآلررة وزا  للمؤمنني النائعني باجلنفج مللعاصني بالنام. عم  َجم

َِ  ﴿يف  ََّّي  اآلَََّّف:  -وََّّى مع   -َلول ا   َُ اَّلِلُ ُموُتوا ُث ُ الم  م َْ َملََّّم اُ  هره  ن   [ ٢٤٣الالرة: ]  ﴾ أمْريََّّم

 األدلة:

 : عَّ مسأٌف الاعل اجلسامين.أوًلا

 .-وى مع   - : عَّ مبوبيف ا وثانًيا

 .-وى مع   -مقّوتهج معَّ رَمته  -سا ااه متعاىل  -عَّ قدمته وثالًثا: 
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 المتن

َِ ْ  ﴿" قال تعاىل: ِن أمْكثمرم النِا
َِ لم ُرم م مم َُ ر ما أمنعَ ا  به  [  ٢٤٣الالرة: ]  ﴾ َموََََََََََّّّّّّّّّّْ َْ أي ْ َلومو  بِوََََََََََُّّّّّّّّّّ

 عليهَ يف يَنهَ ميايا َ.

َُغني ربة ميليََّّى عَّميف  ََّّي  اللصََََََََََََّّّّّّّّّّّّف ع مج مأنََّّه ْ ملجََّّأ من ا  إْ إليََّّه؛ َََّّض    أنََّّه لن  دم مذ ِمن قََّّم يم رََّّم

َمّرما من الوبا  طلا ا لنول احلياةج َعوملوا بنليض قصد َ  ا يف     مارد" ؤْ    .موا  َ اِوَ رسَع 

 الشرح 

ّيز-َعني  ؤْ   َل ََن ملصََََّّّّوي َ قضََََّّّّيف العمى بالسََََّّّّا ج مإاام كا  ملصََََّّّّوي َ: النل    -رت  ُامم

 ول احلياة عَّ ما عند َ من أروا َج َلَ ََن اِلصوي من ذل : العمى باألسااب.لنُ 

د َ"عَّاقاهَ  -وَّى مع   -ملَّيلَّ  ا    -وَّى مع   -احليَّاةج َعَّاملهَ ا  طملَّم   "بنليض قمصَََََََََََّّّّّّّّّّّْ

 باِوَ مالفنا .

 م يا َيه بيا  ألمْمر   رر؛ م و أ  الواو  عَّ اإلاسا  َِْعى السا .

ِا .  مَتُلّ َ  العاد( السامقد َفعى اِسل ُسم ِْ  ف ا

 :ال بد ن  أنعي  -جل ويال  -وهه  هي يقيدة أهل السُّنة واجلماية: يف َأْنع التوكل يلى اهلل 

 ْ بد من اْعتامي الللاي. -

 مْ بد من َِْعى األسااب. -

ى اإلاسَّا  األسَّااب َلد َت لق له ما طل ج مقد ْ َت لق؛ َرَد اإلاسَّا   َمعم الولدج َتزمجج ْ  مإذا 

اَأتيه الولدج َرَد ا الج َدرى يف جتامة مَفعى بأسََّّااب التجام ق من ا ال؛ إذ  َُرزم ى  ة مالعمى مْ  َمعم  نا 

 السا  الواو  عليهج أما ما َرتت  عَّ َِْعى السا   يا لي  بيد .

َرج ما   َِنِ  ﴿قال  نا:  -وى مع   -ثَ يف اآلَف إشَََّّّامة إىل أ يف الوَََّّّّ لم ُرم م  أمْكثمرم  مم َُ َموَََّّّْ  ْ َِ   النِا
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َُ   ﴿مقال يف اآلَف األررى:   [ج  ٢٤٣الالرة: ]   ﴾ قملِيىذ ِمْن ِعاماِييم الِو َدل عَّ أ  أكثر الناَ   [  ١٣ساأ: ]   ﴾ ومُ مم

ْن َوَر ا   َ عَّ تواَر اج مأ  مم  عَّ اِعمه من عااي  قليى. -وى مع   -ْ َوَرم  النِّعم

ر: الزَاية؛  ما َرتت  عَّ عىو -وى مع   -ما   َْ إِِ    ﴿الوَََّّ ْرُت فم ئِْن كم لم َْ مم َُ ِا مِزَدم َْ ألم ْرُت َم ئِْن شََّّم لم

ِدَدذ  اِِب لموم يم َ [ ٧إبرا يَ: ]  ﴾ عم ر ا   جَعني كفرتَ بالنِّعم َْ  .-وى مع   -َأسااب زَاية النّعَ:  و ُش

 المتن

أمحَّد عن عاَّد ا  بن عاَّاَ: أ  عمر بن "ممن  َّيا اللايَّى: احلَّدََّل الصَََََََََََّّّّّّّّّّّ يا الَّيي مما  اإلمَّام 

ِليَّمه ا نَّاب ررج إ ْ ج لم
ُأمرا  األونَّاي  أوو عايَّدة بن اجلراح مأصَََََََََََّّّّّّّّّّّ َّابَّه(  ىل الوَََََََََََّّّّّّّّّّّامج رت  إذا كَّا  بِهَََََََََََِّّّّّّّّّّّ

 .-َيكر احلدَل-َأرربم  أ  الوبا  قد مق  بالوام 

جَجَّا   عاَّد الرمحن بن عوَج مكَّا  متغيّ  ا لاعض رَّاوتَّه َلَّال: إ  عنَّدي من  َّيا علام  سَََََََََََّّّّّّّّّّّمعَّ    اَّ 

ُْرُووا َِ    َلول:  - ملسو هيلع هللا ىلص -مسَََّّّول ا   َم م َتم َْ َيها  نُْت أم ا كا  بِأمْمض  مم إِذم ا ِمنْهج مإذا سَََّّّمعتَ به بأمض   مم م  ا رم

موا عليه ((ج ْلدم ِمد ا  ُعمر ثَ اارصَ َ  تم  .. مأرروا  يف الص ي ني"َم م

 الشرح 

 -  سََّّاا ا للعدمىج كام قال الناي اإلاسََّّا  من باب العمى باألسََّّااب: َاتعد عن األمراض التي تَو

 ماجليام معرمَ أنه َنتلى. َِر ِمن اِجيمم َرامع من األسد ((ج   : - ملسو هيلع هللا ىلص

َّل اآلرر:  - ملسو هيلع هللا ىلص -يف قولَّه  ةم    يف احلَّد م ْ طرِيم ى مم ْدمم َّلج   (( ْ عَّم كيف اجلم  بينَّه مبني  َّيا احلَّد

ا أممي  احلاَظ ابن كثري  أم بني  ؟-ممحه ا   -احلدَل اليي أيض 

ى    ْدمم  -اِلصََََََََََّّّّّّّّّّوي بيل : أ  األمراض ليسََََََََََّّّّّّّّّّ  ُمعِدَف بنمْاعهاج مإاام أمْمر العدمى من ا   (( ْ عم

؟   ؛ مليل  وا  يف احلدَل: -وى مع   ى اأْلمِملم ْن أمْعدم ْن أعدى األمل اليي ُأصََََّّّّي ج أمل ما   (( َمم مم

ْن اليي أعدا ؟.. َمن ا  ُأصي  م  .-وى مع   -ث   من اإلبى مم
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 عَّ َِْعى األسااب. (( َِر ِمن اِجيمم َرامع من األسد   دل ردَل َم

َّل  ا منَّهمنهَّا إذا كَّا  بَّأمض مأنتَ َيهَّا َ  َترووا    مأمَّا مَّا ُذكِر يف احلَّد م  قيَّى: لعَّدم ااتلَّال   (( َرا

ْن كا  ر امج الوبا  إىل األماكن األررىج مإاام َعمى اإلاسَََََّّّّّا  باألسَََََّّّّّااب م و يف الالد التي  و َيهاج ممم

 ْ َدرى َيها رت  ْ َصاب ايا اِرض من باب َِْعى األسااب.

المف َيها اِعتزلفج مرم  المف َيها  ممسََََّّّّأٌف َِْعى األسََََّّّّااب من اِسََََّّّّائى العَيمف يف العليدة؛ مليل  رم

ا اِتَلّ   مو  من الصفاتيف اليَن افوا األسااب.أيض 

ْن تأِمى يف  َاَ اللر  ج يف أرايَل الناي  ج  موم ؛ - ملسو هيلع هللا ىلص -ممم دم أ  مسَََََََََّّّّّّّّّأٌف األسَََََََََّّّّّّّّّااب أمْمر ظا ر بمنيِّ

اِّااَج َعني ا   -وى مع   -ما   ى ُمسََََََّّّّّّم عم ى أسََََََّّّّّّااب ا موم عم أٌي  بلايم عَّ أ  َوََََََّّّّّّفي   -وى مع   -وم

ابذ   ﴿ج قال:  ؟أيوب م و يف مَااه م َشم اِميذ مم ىذ بم ا ُمْغتمسم يم  م  م
  يا عمى بالسا .  [  ٤٢ص:  ]   ﴾ اْمُكْض بِِرْولِ

ََِّ اجليش - ملسو هيلع هللا ىلص -الناي  نم َُ اج م ا يف احلربج مَتُي سيف   ..  يا من العمى باألسااب.؟َل َتُي ِيْمع 

نف الَثرية.  ما و ذل  من األيلف من الَتاب مالسُّ

 َاللول بنمْفي األسااب ْ ش  أنه قمْدحذ يف الرشَعف كام قال أ ى العلَ.

 المتن

  ﴿"مقوله 
ِ
اِيِى اَّلِل ُلوا يِف سم

قماتِ اْعلممُ مم َذ وا أم ِ مم لِي ِمي ذ عم  [. ٢٤٤الالرة: ]  ﴾  اَّلِلم سم

َُغني َُاعََّّد ج بََّّى  أي كام أ  احلََّّيم ْ  ب أو   مْ  رِّ لم َُ منّاََّّه ْ  م كََّّيلََّّ  الفرام من اجلهََّّاي مجتم دم من اللََّّم

َُنْلت منَّهج كام قَّال تعَّاىل:  ي َيَّه مْ  َُزا نّنج ْ  ِدم ُملم ِيَنم ا﴿األوَّى اِ توم مالرزق اِلسَََََََََََّّّّّّّّّّّوم ُملَّم اُلوا  لَِّ قَّم

اِيِقنيم إِلِ  َْ صم َم إِْ  ُكنُْت مْو ِْ َُ ا َُ ْن أمنُْفِس ُ ما عم َماْيمم ُلوا ُقْى 
ا ُقتِ ْو أمطماُعواما مم ُدما لم قمعم َْ مم هِنِ ا  ."[ ١٦۸  ل عمرا :]  ﴾ْروم

 الشرح 

َْ  ﴿َعني  ؤْ  أ ََّّى النفََّّاق  هِنِ ا ْروم اُلوا إِلِ ِيَنم قََّّم ْو  مم  ﴿من أ ََّّى اإلَام   [ ١٦۸ ل عمرا : ]  ﴾ الََِّّ ُدما لم قمعََّّم
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ا ُقتُِلوا  . [ ١٦۸ ل عمرا : ]  ﴾ أمطماُعواما مم  لو أهنَ ولسوا معنا ما ُقتِلواج لَن ذ اوا َُلتِلوا

َم  ﴿قال  َ:  -وى مع   -ا   مْو ِْ َُ ا َُ ْن أمنُْفِس ُ ما عم  ![ ١٦۸ ل عمرا : ]  ﴾ َماْيمم

ْن ذم م  إَلي  اجلهاي سَََّّّا  لفنا   سَََّّّا   ىل اجلهاي ْ بد أ  َفن ج َََ من إاالنِْف ؛ َعني لي  كى مم

يف بيتَّه مَّاَج مكَ اسَََََََََََّّّّّّّّّّّم  ا ن عن موَ الفجَّأة اآل ج َنَّام الروَّى مْ َلوم من اومَّه! كَ اسَََََََََََّّّّّّّّّّّم  عن  

  يا؟!..  يا كثري.

ج مكَ من عليى عاش رين ا من الد رج كَ من  -كام قيى-مكَ من إاسَََََََََََّّّّّّّّّّّا   مرَض  ماَ من غري ِعّلف 

َمتِّي قوي َموَ َ َعيشج مبام تسعني سنف أم أكثرج  جأة!مكَ من ص يا شاب 

 .-وى مع   -َهي  األموم بيد ا  

 المتن

اُع  ﴿"مقََّّال تعََّّاىل:  تََّّم ْى مم ِرَََّّ   قََُّّ ى  قم ا إِىلم أموََّّم نََّّم ْم أمِرْرتم ْو الم لم ا اْلِلتََّّم ْينََّّم لم تماََّّْ م عم ا َِلم كم ِبنََّّم اُلوا مم قََّّم لِيََّّىذ مم ا قم ْايََّّم الََّّدُّ

مِن اِتلم 
ِ
رْيذ ِ ُة رم اآْلِررم َمتِي    مم َْلمُمو م  ْم ُت ة  ٧٧  مم ِيدم َْ يِف ُبُرمج  ُموم ْو ُكنُْت لم َُ مم مْو ِْ َُ ا َُ ْدِمْك َُ وُاوا  َُ  ﴾ ( أميْنمامم تم

 [. ٧۸ -٧٧النسا : ] 

ِدم العسَّاكرج مرامي روزة اإلسَّ مج  َنما عن أمري اجليوش مُملم مسَّيف ا  اِسَّلول عَّ أعدائه  مُممِّ

: للد شَََََّّّّّهدَ كيا مكيا  -م و يف سَََََّّّّّياق اِوَ-ج أنه قال - يض ا  عنهم -يد أِب سَََََّّّّّليام  رالد بن الول

ْميَّف أم طعنَّف أم َضبَّفج م َّا أنَّا ذا أموَ عَّ َرا  كام   اج ممَّا من عضَََََََََََّّّّّّّّّّّو من أعضََََََََََََّّّّّّّّّّّّائي إْ مَيَّه مم موقفَّ 

نْي اجلانا .  َموَ العري!! َ  اام  عم

 .ج مَتأَل أ  َموَ عَّ َراشه"َعني أنه َتأَل لَواه ما ماَ قتي   يف احلربج مَتأسف عَّ ذل 

 الشرح 

َعني ْ شَََََََََََّّّّّّّّّّّ  أ  رَّالَّد بن الوليَّد سَََََََََََّّّّّّّّّّّيف ا  اِسَََََََََََّّّّّّّّّّّلولج مقيَّى: إاَّه قَّاتَّى يف أكثر من مَّائَّف معركَّفج  
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ْزل عمر  الد كا  لئ  َتعلق   مكاا  له من اْاتصَََّّّاماَ الاَََّّّ  الَاري رت  أنه مما ذكر  أ ى العلَ أ  عم

ّللو  النرص بُالد  َُعم  .- أمضا  عنه مميض ا  -الناَج م

ج أنه م  كثرة ما شََّّامع يف اِعامع إْ أنه ماَ عَّ َراشََّّه يف  ي   -وى مع   -م ي  من  َاَ ا  

 اللصف التي أممي ا ابن كثريج مالتي مما ا ابن عساكر مغري  يف ُكتاهَ.

َُوََََّّّّامع يف الَثري من اِعامع يف ُارصََََّّّّة يَن ا   وى مع    -َهي يْلف ظا رة عَّ أ  اإلاسََََّّّّا  مبام 

عهج مَعوي سا - ْ ا.مِمَعف َشم  
ِ
  

ْن َدَعو  العدم-م يا  و اِلصََََََََّّّّّّّّوي؛ أل  من األموم اِهمف أنه ْ َرتسََََََََّّّّّّّّّ   يف أنفسََََََََّّّّّّّّهَ أهنَ   -َيمم

سَّّ  يف ويش اِسَّلمني ما بلي أرد من ويش   -كام قال العلام -َسَّعو  إىل الوَّهاية؛ َلو أ   يا األمر  تمرم

ْن أكرمه ا   عَيَ.بالوهاية َلد ُأكِرم ب -وى مع   - اِسلمنيج ملَن مم
 
 ا 

َُاليَّه ا   -كام  و معلوم-َمنزلَّف الوَََََََََََّّّّّّّّّّّهيَّد  وَّى  -منزلَّف عَيمَّفج لَن أ  مرص عَّ النرصَََََََََََّّّّّّّّّّّ مأ  

ج مأ  َدَ  عن يَنهج مأ  َدَ  عن بلد ج مأ  َدَ  عن عليدته  يا ْ ش ..  ي   ي النيف التي  -مع  

 غم ج مإىل ميدا  اِعامع.َي   اا اِجاِ د إىل ساراَ الوم 

 -وى مع   -قاتمى  ي  اِعامع الَثريةج مامرصَََََََّّّّّّّم ا   - ميض ا  عنه مأمضَََََََّّّّّّّا  -لوليد َُالد بن ا

 به اإلس م يف مواق  كثريةج مماَ عَّ َراشه!

ا مَّاَ قَّال عمر  ّ كَّا  موَ   " قَّد ُثلَِ يف اإلسَََََََََََّّّّّّّّّّّ م ُثلمَّف ْ ُتْرتمق" : - ميض ا  عنَّه مأمضَََََََََََّّّّّّّّّّّا  -م َّم

له - رالد زم نّي أوا عايدة عامر بن اجلراح- ميض ا  عنه مأمضا  -م  أ  عمر عم  .-ج معم

 المتن

ة   ﴿"مقولَّه:  ثرِيم ا كم اََّ  عََّّم ُه أمضَََََََََََّّّّّّّّّّّْ ُه لَّم اِعفََّّم َمُيضََََََََََََّّّّّّّّّّّّم ا  نََّّ  سَََََََََََّّّّّّّّّّّم ا رم ْلِرُض اَّلِلم قمْرضََََََََََََّّّّّّّّّّّّ  َُ ِيي  ا الَِّ ْن ذم                 [. ٢٤٥الالرة: ]  ﴾ مم

 .موض " تعاىل  ي  اآلَف يف كتابه العزَز يف غريقد كرم ج ميى ا مل تعاىل عااي  عَّ اإلافاق يف سا
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 الشرح 

نَّ ا﴿قَّال:  -وَّى مع   -ا   سَََََََََََّّّّّّّّّّّم ا رم ْلِرُض اَّلِلم قمْرضَََََََََََّّّّّّّّّّّ  َُ ِيي  ا الَِّ ْن ذم َّاَ اجلهَّاي   [ ٢٤٥الالرة: ]  ﴾مم بعَّد  

َذ ﴿ لِي ِمي ذ عم اْعلمُموا أمِ  اَّلِلم سم  مم
ِ
اِيِى اَّلِل ُلوا يِف سم

قماتِ  [. ٢٤٤الالرة: ]  ﴾مم

ُؤم ج ممن اإلافاق عَّ اِعهَن من   ِْ ا عَّ اجلهاي من جتهيز ا ماِناساف يف ذل : أ  النفلف تَو  أيض 

 اِلاتلني؛ َليل  وا  احلمل عَّ اإلافاق.

ن ا ﴿: أنه قال: -وى مع   -ثَ من عجي  ب غف ك م ا   سَّم ا رم ْلِرُض اَّلِلم قمْرضَّ  َُ ا اِلِيي  ْن ذم ]   ﴾ مم

ْن ذا اليي َعني أم هي  ا ؟.. قال:   [ج ٢٤٥ الالرة: ا قال: مم ْلِرُض  ﴿مم كام قال أ ى -؛ م يا [ ٢٤٥الالرة: ]  ﴾  َُ

ُلرضَََّّّهج َعني عندما ُتلِرض إاسَََّّّا   ي   -العلَ
ِ
َيه بيا  أ  اجلزا  عَّ العمى مضَََّّّمو  كضَََّّّام  اللرض ِ

 أمااف َرّي ا ل .

رّب باللرض يليى عَّ أنه  -وى مع   -َا     .مضموعم

ن ا ﴿ثَ أ ى العلَ ذكرما يف اللرض احلسََّّن: ما معن   سََّّم ا رم ْلِرُض اَّلِلم قمْرضََّّ  ؟ م ي   [  ٢٤٥الالرة: ]  ﴾ َُ

 صفف كاشفف لللرضج َام  و اللرض احلسن اليي هياه العاد لربه؟

 القعض احلس  له شعوط:قال أ ى العلَ: 

ا   الشعط األول:   .-وى مع   -أ  ََو  رالص 

 َض  ا  طي ج ْ َلاى إْ طميِّا ا ((.   أ  ََو  من مال  ر ل؛ لثاني: واألنع ا

 ج َُينفق طياف  بيل  افُسه.-وى مع   -أ  ََو  من امْف   طيافج تاتغي ما عند ا  واألنع الثالث: 

 قالوا: أ  ََو  يف وله اِناس  يف  ي  النفلف.واألنع العابع: 

تاِ   ََّّ أ  ْ واألنع اخلران::  ا مْ أذىج َ  َلول:  قَّد أنفلََُّّ  يف كَّياج مقَّد أعنيََُّّ  يف ي  النفلََّّ َُ نََّّ  ف مم

 من مان َ العمى. -ْ ش -كيا( َض   ي  
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ة   ﴿َلال:  ثرِيم َ ا كم ا عم ُه أمضََََََّّّّّّْ ُه لم اِعفم َمُيضََََََّّّّّّم ن ا  سََََََّّّّّّم ا رم ْلِرُض اَّلِلم قمْرضََََََّّّّّّ  َُ ا اِلِيي  ْن ذم َُنفق   [ ٢٤٥الالرة: ]  ﴾ مم أي 

  ﴿: -وَََّّّى مع   -ذلَََّّّ ج قَََّّّال ا   مَََّّّالَََّّّهج ممن متَََّّّاعَََّّّهج ممن ريلَََّّّهج ممن غريعَّ اجلهَََّّّايج َام أنفق من 

ة   ثرِيم َ ا كم ا ُه أمْضعم ُه لم اِعفم  [. ٢٤٥الالرة: ]  ﴾ َمُيضم

َمُلى ا   ة   ﴿: احلسََّّنف بعرشََّّة أمثا اج مإاام قال: -وى مع   -َل  ثرِيم َ ا كم ا عم َأطلق   [ج ٢٤٥الالرة: ]  ﴾ أمضََّّْ

دّ ا ج م و ي يا اجلز -وى مع   -ا   ّدج مْ ُممّد ب م َُعم َممهج مأنه كثري ْ ُمىصََّّ مْ   -ما   جليىذ عَّ ِع

 .-سا ااه متعاىل  - و اِنا  الَرََ  -وى مع  

 المتن

ن ا ﴿"مقوله:  سم ا رم  :[ ٢٤٥الالرة: ]  ﴾ قمْرض 

 النفلف يف سايى ا .و ُمِمي عن ُعمر مغري  من السلف:  

 لعيال.مقيى:  و النفلف عَّ ا

ة   ﴿مقوله:  ثرِيم َ ا كم ا عم ُه أمضََّّْ ُه لم اِعفم اِيِى   ﴿كام قال:  [ ٢٤٥الالرة: ]  ﴾ َمُيضََّّم َْ يِف سََّّم ُ ا م نِْفُلو م أمْموم َُ ثمُى اِلِيَنم  مم

نمابِىم يِف ُكىِّ ُسنُْالمف   ْا م سم نْامتمْ  سم  أم
ِاف  ثمِى رم مم  كم

ِ
ِاف  اَّلِل ُف رم  . م عليها"سيأيت الَاآلَف. م [ ٢٦١الالرة: ]  ﴾ ِمائم

 الشرح 

 يا من   " و النفلف يف سَََّّّايى ا . مقيى:  و النفلف عَّ العيال"ميف تفسَََّّّري احلاَظ ابن كثري يف قوله: 

ى اآلَف عَّ اجلمي . ي العامج َُت مم  باب ارت َ التنوعج أم من باب ِذْكر بعض أَرا

ا عَّ العيَّال َيهَّا األورج لَّّ  األيلَّف عَّ أ  النفلَّف أيضَََََََََََّّّّّّّّّّّ  ْن أنفق عَّ عيَّالَّه   ميم َتَّدرَّى يف ذلَّ ؛ أل  مم

ا قد قام ايا اللرض العَيَ. -سا ااه متعاىل  -ابتغا  موه ا    َضاه أيض 

 المتن

أِب عثام  النهَّدي قَّال: أتيَّ  أوَّا  رَرة َللَّ  لَّه: إاَّه بلغني أنَّ  تلول: إ   "مممى اإلمَّام أمحَّدج عن 
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ف أٌف أٌف رسنف.  احلسنف ُتضاعم

ي     َلول:  - ملسو هيلع هللا ىلص  -الناي ذل ؟ للد سمعته من قال: مما أعجا  من  ٌْفم اِعف احلسنف أم َُضم إِّ  ا م 

َّد بن وَّدعَّا  عنَّد  منَّاكريج لَن مما  ابن أِب رَّاتَ من   أٌف رسَََََََََََّّّّّّّّّّّنَّف ((. َّ ج مع  بن ز َّل غر  َّيا رَّد

 .موه  رر"

 الشرح 

ّفه األلااين  عم  .-ممحه ا   -احلدَل ضعيفج ضم

 المتن

َّل مَّا مما م بن يَنَّامج عن سَََََََََََّّّّّّّّّّّاَلج عن عاَّداللَّه    الرتمَّيي مغري  من طرَق عمر"ميف معن   َّيا احلَّد

ىم سَََّّّوق ا من األسَََّّّواق َلال:  ْ     قال:  - ملسو هيلع هللا ىلص -هج أ  مسَََّّّول ا  بن عمر بن ا نابج عن أوي رم ْن يم مم

َّ  لَّهج لَّه اِلَّ  ملَّه احلمَّدج مي  مَميَّ ج م و ري ْ َموَج بيَّد  ا ريج م و  إهل إْ ا  مرَّد  ْ َش

ا عنه أٌف أٌف سيئفج م عَّ كى    تم م ا  له أٌف أٌف رسنفج موم  ."(( اجلنفبن  له بيت ا يف قدَر( كم

 الشرح 

ا ظا رة يف  يا. َُانّي ما يف يْلف احلدَل السابقج ماآلَف أيض   احلدَل ص ياج م و 

 المتن

ْاسَََََََََُّّّّّّّّّ ُ  ﴿"مقوله:  َم ْلاُِض مم َم اَّلِلُ  يِّق عَّ   لوا؛ َا   و الرزاقأي أنِفلوا مْ ُتاا [ ٢٤٥الالرة: ]  ﴾ مم َُضَََََََََّّّّّّّّّم

ّسعه عَّ  َُوم ْن َوا  يف الرزقج م  . ررَنج له احلَمف الاالغف يف ذل "مم

 الشرح 

ن ا   ﴿قال:  -وى مع   - يا َيه تسََََّّّّليف للمؤمنني اِنفلنيج ا   سََََّّّّم ا رم ْلِرُض اَّلِلم قمْرضََََّّّّ  َُ ا اِلِيي  ْن ذم مم

ة   ثرِيم َ ا كم ا عم ُه أمضَََََََّّّّّّّْ ُه لم اِعفم ْاسَََََََُّّّّّّّ ُ  ﴿ثَ قال:  [ ٢٤٥الالرة: ]  ﴾ َمُيضَََََََّّّّّّّم َم ْلاُِض مم َم اَّلِلُ  ؛ َفيه بيا  أ   [ ٢٤٥الالرة: ]  ﴾ مم

قف ((.   اإلافاق لي  ساا ا للفلر؛ مليل  وا  يف احلدَل:  دم ا املمت مالذ ِمْن صم  مم
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ج بَّى َعلَ أ   -وَّى مع   -ََّالَّيي ََن أنَّه بَّضافَّاقَّه َنلت من مَّالَّه َهَّيا من سَََََََََََّّّّّّّّّّّو  األيب م  ا  

 يا من أسََََََََّّّّّّّّااب امام  ا الج ممن   أ  -الواواف التي  ي الزكاةج أم الصََََََََّّّّّّّّدقف اِسََََََََّّّّّّّّت افمْ سََََََََّّّّّّّّيام -نفلف ال

 أسااب الربكف.

ْاسَََََََََََُّّّّّّّّّّّ ُ  ﴿قََّّال:  -وََّّى مع   -َََّّا   َم ْلاُِض مم َم اَّلِلُ  ْن   [ ٢٤٥الالرة: ]  ﴾ مم َُعني للعاََّّاي مَمن ج َعني مم

نْ  ْن شَََََََّّّّّّّا ج مَرَ  مم ْن شَََََََّّّّّّّا ج موفض مم ْن ْ َصَََََََّّّّّّّلا له إْ الفلرج ملو   شَََََََّّّّّّّا ج مَمن  مم شَََََََّّّّّّّا ج ممن العااي مم

ا له. -وى مع   -أعنا  ا   َملر  رري  ّىج ََا    من الِغنم  لنمغم  مبمغم  مضم

ع  ْ َه برشََّّم مسََّّّ ر النِّعَج ممبام أسََّّا  يف هم َْ ع شََُّّ م ا لرتم ْن ْ َصََّّلا له إْ الِغن ج ملو كا  َلري  ممن الناَ مم

   عَّ الِغنم .ا  ميَنه؛ َنماسم م أ  ََو

ٌُو م ْ ﴿له احلَمف الاالغف يف ذل   -وى مع   -ما   أم َُسََََّّّّْ  َْ  ُ ُى مم ْفعم َم اِم  أمُل عم َُسََََّّّّْ  - [  ٢٣األنايا : ]  ﴾  

 .-سا ااه متعاىل 

ْاسَََََََََََُّّّّّّّّّّّ ُ  ﴿: -وََّّى مع   -َََّّضذا أنفق العاََّّد َتََّّيكر قول ا   َم ْلاُِض مم َم اَّلِلُ  َعني بيََّّد    [ ٢٤٥الالرة: ]  ﴾ مم

نمّمي ل   ي   -سَََََََََََّّّّّّّّّّّا ااه متعاىل  -ن افلف إْ َعلمها الرزقج َام أنفل  مسَََََََََََّّّّّّّّّّّا ااه  َُ ج مَاامع ل  َيهاج م

 النفلف.

َّى؛ الَّيي  و يا ذ عَيَج ما   َّا  ا  من يا  الُا َّف عَّا ى يف  َّي  اآل ْن تَّأمَّّ   ﴿قَّال:  -وَّى مع   -َمم

 ُ ِْ َُ ا  م ُ 
ِ َمُأْمَلم ْفِسِه  َُوقم ُشِا ام ْن  مم  [. ٩رش: حلا]  ﴾ ْفلُِ و م مم

 َرتا  بالَيب ماجلُانج  اذا َرتا  بالَيب ماجلان؟ -كام قال العلام -الاُى  -َا إروة-ميائام  

 ألنه لو قيى له:  أعنني من مال ( َلول:  ما عندي( َيضنر إىل الَيب لي اَظ عَّ ماله.

 نلت من متاعه.ملو قيى له:  اذ   مواِ د( َيُاَ أ  َفلد من ماله أم أ  َ
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 لَرم َرتا  بالصدق مالوجاعف.أ  اكام 

رم  َم ى؛ َ ثَ الَرََ  َّيا يف كرمَّه يليَّىذ عَّ أنَّه متوكَّى عَّ مبَّهج مجتَّد أ  الاُيَّى عنَّد  امْلت يف التوكَّّ

ّكلَّه عَّ ا   ََُِرم أونَّا  ج  -وَّى مع   -العاَّد مرتا ذ بتموم ج مأنَّه َعلَ أ  مَّا عنَّد ا  رري؛ َُيَِرم افسَََََََََََّّّّّّّّّّّهج م

ََُِرم وري ََُِرم زموهج م ََُِرم اِم ََُِرم أضَََََََّّّّّّّياَهج م  تاوني من اِسَََََََّّّّّّّلمنيج ممتسَََََََّّّّّّّ  يف ذل  كله ااهج م

ُعو م  ﴿.. -سا ااه متعاىل  -األور عند ا   ْيِه ُتْروم إِلم ْاُسُ  مم َم ْلاُِض مم َم اَّلِلُ   [. ٢٤٥الالرة: ]  ﴾ مم

 المتن

ُعو م  ﴿" ْيِه ُتْروم إِلم  .أي َوم الليامف" [ ٢٤٥الالرة: ]  ﴾ مم

 الشرح 

ُعو م  ﴿: -وََََّّّّى مع   -قول ا   ميف ِه ُتْروم يََََّّّّْ إِلم ْن أنفق َََََّّّّض  وزا   يف  [ ٢٤٥الالرة: ]  ﴾ مم تنايََََّّّّه أ  مم

ْن من  َض  علابه يف اآلررة.  اآلررةج مأ  مم

َرب  أمْمر اليوم اآلرر بَثري  من األمامرج مكثري  من النوا يج   -وََّّى مع   -ميائام  مََّّا اجََّّد أ  ا  

ا يف اآلررةللتنايه عَّ أ  اجلز ى السََََََّّّّّّيئاَ أيضََََََّّّّّّ  َمعم مْن 
ِ
مْن َعى الصََََََّّّّّّاحلاَ يف اآلررةج مأ  العلاب ِ

ِ
يف  ا  ِ

نمّجينا مإَاكَ من عياب وهنَ-العياب  َُ  .-اسأل ا  أ  

 المتن

ِ أ ﴿" ملم ِْ رم إِىلم ا ْ تم ْل  َلم َُ اْبعم ُ ْذ قماُلوا لِنماِيب  م
ْعِد ُموسَََََََََّّّّّّّّّم  إِ ئِيىم ِمْن بم ا رْسم

نِي إِ اِيِى  ِمْن بم ْى يِف سَََََََََّّّّّّّّّم
اتِ ا ُالم  َ لِ نما مم لم

لم   م عم
َْ إِْ  ُكتِ ْيُت سَََََََََّّّّّّّّّم ْى عم  قمالم  م

ِ
 اَّلِل

ِ
اِيِى اَّلِل ىم يِف سَََََََََّّّّّّّّّم

اتِ ِْ ُالم نما أم ا لم مم ُلوا قماُلوا مم
اتِ ِْ ُتلم َُ اْلِلتماُل أم َُ قمْد ُأْرِرْونما  ْي  مم

َُ الْ  ْيِه لم  م عم
اِم ُكتِ لم َم وْنمائِنما  أم اِماما مم َم نيم ِمْن ِي

ِ ِ
َِاِ َذ بِال لِي اَّلِلُ عم َْ مم ِْ قملِي   ِمنُْه ِلْوا إِ  [. ٢٤٦الالرة: ]  ﴾ ِلتماُل تموم

َُنيف عن  ج مقد كا - عليه السََّّ م -مكا  ذل  يف زما  يامي  أٌف سََّّنف ما   بني يامي مموسََّّ  ما 

 .أعلَ"
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 الشرح 

 َعني موس  متلدم عَّ يامي.

 .- عليه الص ة مالس م -  يف زمن يامي ليى عَّ أ   يا كاي -كام سيأيت معنا-مسياق اآلَاَ 

 المتن

ئيَّى  "مقَّد أمر  ا  إىل ذلَّ  الناي من بني إرس عَّا بني إرسا دم ر  بَّالَّدعوة إليَّه متوريَّد ج ََّم أممم ئيَّىج مم ا

ا َلاتلو  معه أعدا  َ"  َ لِ َُليَ  َ مم  .َنلاوا منه أ  

 الشرح 

ر اسَََََََََََّّّّّّّّّّّمَّه؛ مذلَّ  لعَّدم احلَّ أاَ  َّيا النايج مَّا ذم  -وَّى مع   -ا   اوَّف إىل ذلَّ ؛ إذ اِلصَََََََََََّّّّّّّّّّّوي  نَّا:  كم

 أمْري العربة من اللصف.

ج ملو كا  له ألر  َ  راوف إىل معرَف اسَََّّّمه؛ َضاه مما ْ ألر له يف اِعرَف -وى مع   -مما أامه ا  

ر ا   كم   يا اْسَ. -وى مع   -يف اِعرَف أم ألر يف احلََُ ليم

 ي من َضَََََََََََّّّّّّّّّّّول العلَ   -كام َلول العلام -شَََََََََََّّّّّّّّّّّيئ ا َض  الا ل عنه  -وى مع   -ملَن إذا أاَ ا  

 اليي ْ َائدة منهج أم من العلَ اليي ْ امْف  َيهج َهو ِعْلَ ْ َنف ج موهى ْ َرض.

الا ل يف لو  الَل  اليي م  أ ى الَهفج أم الا ل يف اوع العصَََّّّا التي م  موسَََّّّ ج أم الا ل  

 ْ تفيد. يف..؛  ي  من األموم التي

ا ما اِلصوي من  ي  اللصت اِيكومة يف اللر  ؟  إذ 

َمف  ةذ  ﴿أمْري العربة مالِع َْ ِعرْبم ِه
صَِّ ا م يِف قمصَّم ْد كم لم َناغي عَّ العاد أ   ؛  يا  و اليي [ ١١١َوسَّف: ]  ﴾ لم

 َستفيد .

ا-مليل  اّاهنا  م  ر   م ي يف عَّ أ  ااوََََََّّّّّّغال أ ى اإلسََََََّّّّّّ م بأموم ََنو ا ملصََََََّّّّّّوية يف الل -مبام مرا
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ّبر اللر  ج ا   دم َّم ُقُلوب    ﴿قََّّال:  -وََّّى مع   -رليلََّّف األمر ُتاعََّّد َ عن تََّّم ِبُرم م اْلُلْر  م أمْم عم دم تََّّم َم َم   أم

اُ ما  [. ٢٤ومد: ]  ﴾ أمْقفم

بُّر ما َسَََّّّم  باإلعجاز العديي  كَ عدي أررَ  ي  اآلَف؟ مكَ عدي   َضذا ااوَََّّّغى أ ى اإلسَََّّّ م بِتمدم

َف؟ م يا َدل عَّ ماذا؟..(!  يا لي  من التفسََََّّّّريج ملي   و من صََََّّّّ يا التفسََََّّّّريج مْ أررَ  ي  اآل

د عليهج مْ مم َُعتمم َُعتنم  به.مما   ا 

لتفسَّري ْ َناغي اْاوَّغال به: أنه َل ََن عليه السَّلف اليَن برزما يف ممن أظهر األيلف عَّ أ   يا ا

 ي  ملصوي من إازال اللر  .مجي  العلومج ما اعتنوا به مْ اَرما َيه؛ ألنه ل

ع مض َْ! ا أل   يا النوع من التفسري َاني عليه الناَ علائد خمالِفف مبِدم  ثَ أيض 

 مانيف عَّ التفسري العديي. -أتااع أمحد مرزا غ م اللايَاايف-بى إ  يَن اللايَاايف 

  احلرَ اِوَّديج مإذا ثَ أ ى التفسَّري العديي مضَّنربو ؛ إذا أمايما اآلَف عَّ عدي معني ْ مسَّاو

ِري. أمايما احلرَ اِودي رساو  ررَنيج ْ ش  أ   يا َل  َم

 ؛ وهي: -جل ويال  -عّبد بها هلل القعآن ُأنِزل لثالثة أنور ُيت

 ث ث أموم: ت متهج متدبر  َاته  معرَف التفسري ماِعاين(ج ماْمتثال لألمامر.

؛ َهو إِّما   سََّّمع إذا "  : - ميض ا  عنه -كام قال ابن مسََّّعوي  ْمعم م َْن  منوا( َأمْمِع  ما سََّّم ا أمهّيا اْلِي َم  

ْي ُتنهم  عنه ر بهج أم هنم   يا اِلصوي من إازال اللر  . " أمْمرذ ُتؤمم

بُّر ك م ا    .-وى مع   -َينوغى اإلاسا  بأموم ْ تزَد  ُقربف مْ تنفعه يف تمدم

َُرب الََّّيَن   ن عَّ أمْمرج ك ََّّال أ ََّّى النَرَََّّاَ العلميََّّف ممبام لموى أعنََّّاق النصَََََََََََّّّّّّّّّّّوصج متَّلف رت  

َُوِودما لَى اَرَف علميف  َف من اللر  !    َرَدم  أ  
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ل  باطى؛ النَرَاَ أما تنلضَََََََََّّّّّّّّّها اَرَاَ؟! َضذا وئ  تسَََََََََّّّّّّّّّتدل عَّ  ي  النَرَف ب يف  من   يا مسَََََََََّّّّّّّّّ 

؟!  يا َعوي عَّ  اللر  ج ثَ وا  علام   ررم  مالضََََََََّّّّّّّّوا  ي  النَرَف َام رال اْسََََََََّّّّّّّّتدْل اليي قم  به

 اللر   بالنلت مالضعف.

 َ  ش  أ  العناَف باللر  :

َذ  ْم أم     ي بت متََََّّّّهج كام يف احلََََّّّّدَََََّّّّل:  - ِمي ج مم َذ ْر مذ رم ْم ج مم َذ ْر ْن أمٌِفذ رم َِ لم ج مم َذ ْر ُقوُل:  اَل( رم

َذ ((. ْر  رم

 مالثاين: معرَف التفسري. -

 مامر مالنوا ي.من األ ام َيهب -وى مع   -مالثالل: العمى بَتاب ا   -

 المتن

ا أْ تلاتلوا متفوا  "  َ ايم َيهَج َلال  َ الناي: َهى عسَّيتَ إ  أقام ا  لََ مل ا قد بم ُل  أيضَّ  ِْ مكا  ا

 بام التزمتَ من اللتال معه؟  

أم  ﴿ اِماما مم َم قمْد ُأْرِرْونما ِمْن ِي  مم
ِ
اِيِى اَّلِل ىم يِف سم

اتِ ِْ ُالم نما أم ا لم مم َ   [  ٢٤٦الالرة: ]  ﴾ وْنمائِنماقماُلوا مم أي مقد ُأِريم

  ِمنّا الا ي مُساِيم  األمْي.

نيم  ﴿قََّّال ا  تعََّّاىل: 
ِ ِ
اِ الَََِّّ َذ بََِّّ لِي اَّلِلُ عم َْ مم ِْ قملِي   ِمنُْه ِلْوا إِ اُل تموم َُ اْلِلتََّّم ْيِه لم  م عم

اِم ُكتََِّّ لم   [ ٢٤٦الالرة: ]  ﴾ َم

ى عن َم َُوا بام معدماج بى ام  .اَ"اجلهاي أكثر َ ما  عليَ  أي ما مم

 الشرح 

نيم  ﴿: -وَّى مع   -يف قول ا  
ِ ِ
اِ الََِّ َذ بَِّ لِي اَّلِلُ عم  -وَّى مع   -مَّا الفَّائَّدة؟ ا   [ ٢٤٦الالرة: ]  ﴾ مم

ّياَج لَن قال:  َُعم نيم  ﴿ما ذكر  نا وزاؤ َ يف اآلررةج ما ذكر أنه 
ِ ِ
َِاِ َذ بِال لِي اَّلِلُ عم  ؟[ ٢٤٦الالرة: ]  ﴾ مم

َُعاقاهَ لِعْلمه    -وى مع    -يليىذ عَّ معاقاتهَ؛ َض  ا   -سا ااه متعاىل   -َِعْلمه اَ مُبَلمهَ 
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 بأهنَ ظاِو .

ا: بيا  أ ّ  ر َ ا   ثَ َيه أيضََََََََّّّّّّّّ     بهج َسََََََََّّّّّّّّاّم  -وى مع   -تمْرع الواو  ُظْلَ؛ َض   ؤْ  تركوا ما أممم

. -وى مع   -ا    ُظلام 

 م   ﴿: -وى مع   -ّتاعو  األمامر الرشَََََََََّّّّّّّّّعيفج قال ا    أكثر الناَ ْ َمَيه كيل : بيا  أ
اِم ُكتِ لم َم

 َْ ِْ قملِي   ِمنُْه ِلْوا إِ َُ اْلِلتماُل تموم ْيِه لم ؛ م يا َيه بيا  أ  العربة ليسََََََّّّّّّ  بالَثرةج العربة باحلقج  [ ٢٤٦الالرة: ]  ﴾ عم

ْن َّتا   يا احلق  لعربة بأنه رق.ِقّلف أم كثرةج ا سوا   كا  مم

ْن قَََّّّال من أ َََّّّى العلَ   َمر قَََّّّاأ؛ ملَََّّّيلَََّّّ  قَََّّّال مم مأمَََّّّا النَر إىل الِللَََّّّف مالَثرة يف الّتمسَََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّ  َهَََّّّيا ام

 ." ع ِقّلف السالَنيج مْ تغرّت بَثرة ا الَنيْ َرّض " كالفضيى مغري : 

اَق احل" : - ميض ا  عنََّّه -َََّّدائام  ااَر إىل احلقج كام قََّّال ابن مسَََََََََََّّّّّّّّّّّعوي  ق مإ  كنََّّ   اجلامعََّّف مََّّا مم

 َهي   ي العربة. " مردع

ثُّر ماْغرتام بالَثرة ليس  مستند ِعرَف احلق؛ ا   َم  قال: -عز موى  -الِت

ْعِلُلو م  ﴿ َم  ْ َْ ْى أمْكثمُرُ   [. ٦٣العنَاوَ: ]  ﴾ بم

ْعلمُمو م  ﴿ َم  ْ َْ  ُ ِن أمْكثمرم
َِ لم  [. ٣٧] األنعام:  ﴾مم

ْو  ﴿ لم َِ مم ا أمْكثمُر النِا مم ْص م بُِمْؤِمننِيم مم رم  [. ١۰٣َوسف: ]  ﴾ رم

َّأيت الناي ممعَّه الر    َّأيت الناي من األنايَّا  َوم الليَّامَّف ممعَّه الروَّى مالرو  ج  َعني من ث ثَّف  -م

 رد.ج َأيت الناي ملي  معه أ-إىل تسعف

ّلغ مأمشدج َيأيت َو ّلغ الرشَعفج ما اّتاعو ج بمنّي مبم م الليامف لي    يا الناي اليي وا  لي  معه أرد بم

اج  و ااي من األ اِعَّهج َهَّى  َّيا يليَّى عَّ الت َيَّه؟.. أوَّد  وَّى  -نايَّا ج اصَََََََََََّّّّّّّّّّّنفَّا  ا  معَّه أرَّدج مَّا أرَّد تم
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 ا مْدي.ج لَن ا لى يف الناَ اليَن َل َّتاعوا -مع  

ََّاإلاسََََََََََََّّّّّّّّّّّّا  ْ َنَر.. كام َلولو  بَّالعَّاميَّف: اِوَ م  اجلامعَّف ممحَّف!.. ْ؛ ليسََََََََََََّّّّّّّّّّّّ  ممحَّفج قَّد تَو   

يف ذل ج  ي   ي   -وى مع   -ي   م  عج مإاام الرمحف يف أ  َتمسََََّّّّ  اإلاسََََّّّّا  باحلقج مَتجرّ عياب 

 الرمحف.

ا. مأما اْغرتامج مالنَر إىل اآلررَنج مالتعص ج َهي  لي  من ُساى  الوصول إىل احلق أود 

َْ  ﴿قََّّال:  -وََّّى مع   -َََّّا   ِْ قملِي   ِمنُْه الناي الََّّيي أامََّّه  ّتاعوا  ََّّيا أي الََّّيَن ا [ ٢٤٦الالرة: ]  ﴾ إِ

 .-وى مع   -ا  

اتُِلوا  ﴿ثَ قال  َ ااّيهَ:  ِْ ُتلم َُ اْلِلتماُل أم َُ ْي لم  م عم
َْ إِْ  ُكتِ ْيُت سم ْى عم  :[ ٢٤٦الالرة: ]  ﴾  م

ا قال  َ  يا األمر رصَََََّّّّّى ما قال  َ..  ّ ى باِننق؛ َضاه  م   ﴿قال العلام :  يا َيه بيا  أ  الا   ُموكم

ِلْوا َم  َُ اْلِلتماُل تموم ْيِه لم  م عم
اِم ُكتِ  [. ٢٤٦الالرة: ]  ﴾ لم

َّه؟ مأ ّ  تمثماَّّ  منَّه؛  َّى سَََََََََََّّّّّّّّّّّتلوم بَّه؟  َّى سَََََََََََّّّّّّّّّّّتؤي َُ  َّيا أمْمر   مَيَّه بيَّا  أ  اإلاسَََََََََََّّّّّّّّّّّا  إذا طملَّ  عم   أ  

 مرشمع.

 المتن

ا قََّّم  ﴿" لَََِّّ  َم مم اُلو َْ طَّم َُ لم لم ْد بمعََّّم َْ إِِ  اَّلِلم قَّم اِيُُّه َْ ام ُ الم  م قَّم قُّ  مم امْ ُن أمرم ا مم ْينََّّم لم ُ  عم ُلََّّْ ِْ ُه ا وُ  لَّم َُ َم اُلوا أمنِ  

ُْلِ  ِمنْ ِْ اِل قمالم إِِ  اَّلِلم بِا ف  ِمنم اْ م عم َم سَََّّّم ْؤ َُ  ْ َلم اُ   ُه مم نمفم َُْؤيِت اصَََّّّْ اَّلِلُ  َِ مم سَََّّّْ اجْلِ َِ مم نمف  يِف اْلِعْل ُ  بمسَََّّّْ ايم زم َْ مم َُ ْي لم عم

اَّلِلُ مم  اُ  مم َموم ْن  ُه مم َم َذ ُمْل لِي  [. ٢٤٧الالرة: ]  ﴾ اِس ذ عم

نّي  َ طالوَ؛ مكا  مو   من أوناي َج مَل ََن   َمعم ا منهَ   َ نّي  َ مل َُعم ا طلاوا من اايهَ أ   ّ أي  م

ُل  كا  يف سا  هيوذاج مَل ََن  يا من ذل  السا ..من بي   ِْ ُل ؛ ألِ  ا ِْ  ا

 : لم  ﴿َلهَّيا قَّالوا ُ  عم ُلَّْ ِْ ُه ا وُ  لَّم َُ َم ا علينَّا  [ ٢٤٧الالرة: ]  ﴾ ْينَّماأمنِ    َّ ل قُّ   ﴿أي كيف ََو  مم امْ ُن أمرم مم
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الِ  ف  ِمنم اْ م عم َم سََََََََََّّّّّّّّّّم ْؤ َُ  ْ َلم ُْلِ  ِمنُْه مم ِْ ُل ؛ م يا   [ ٢٤٧الالرة: ]  ﴾ بِا ِْ أي ثَ  و م   يا َلري ْ مال له َلوم با

نّ ج مكا  األمْمىلم ا تمعم   معرمَ.َ طاعف  مقولم اعرتاضذ منهَ عَّ اايهَ مم

 : َْ  ﴿ثَ قََّّد أوََّّااَ الناي قََّّائ   َُ ْي لم اُ  عم نمفََّّم أي ارتََّّام  لََ من بينََج   [ ٢٤٧الالرة: ]  ﴾ إِِ  اَّلِلم اصَََََََََََّّّّّّّّّّّْ

 ما  أعلَ به منََ.

ا طلاتَ مني ذل . َلول: ّ رين به  م ّينته من تللا  افِسج بى ا  أممم  لسُ  أنا اليي عم

﴿  َِ سَََََََََََّّّّّّّّّّّْ اجْلِ َِ مم ف  يِف اْلِعْل نَّم ُ  بمسَََََََََََّّّّّّّّّّّْ ايم زم َّى   [ ٢٤٧الالرة: ]  ﴾ مم أي م و م   َّيا أعلَ منََج مأناَّى مأشَََََََََََّّّّّّّّّّّ

َّ ِعْلام  مقامف منََ. تم  منََج مأشد قوة  مصرب ا يف احلرب ممعرَف ااج أي أم

مل  ذا ِعْلَ مشَى رسن مقوة شدَدة يف بداه مافسه" ِْ  .ممن  ا نا َناغي أ  ََو  ا

 الشرح 

َْ  ﴿: -وََّّى مع   -ثَ قََّّال ا   ُ الم  م قََّّم امم لَََِّّ  َم مم اُلو َْ طََّّم َُ لم لم ْد بمعََّّم َْ إِِ  اَّلِلم قََّّم اِيُُّه   [ ٢٤٧الالرة: ]  ﴾ ام

ل  َامعمل ا   ا. -وى مع   -أنتَ طلاتَ أ  ََو  عليََ مم  َ لِ َم مم  عليََ طالو

! قَّالوا:  ُه ا ﴿اعرتضَََََََََََّّّّّّّّّّّواج مُ َ الَّيَن طلاوا وُ  لَّم َُ َم ُ أمنِ   ِْ قُّ بَِّا امْ ُن أمرم ْينَّما مم لم ُ  عم ُلَّْ َم  ِْ ْؤ َُ  ْ َلم ِ  ِمنَُّْه مم لَّْ

الِ  م ف  ِمنم ا َّْ عَّم م لي  عنَّد  مَّال بَّاِرّ [. ٢٤٧الالرة: ]  ﴾ سَََََََََََّّّّّّّّّّّم ةج مإمَّا َلري عنَّد     من  .  و َلريج إمَّا َلري ُمعَّدم

 ا ال لَن لي  كامل اِلوع.

 َامذا قال  َ اايه؟

ا ﴿ َْ قمالم إِِ  اَّلِلم اْصنمفم َُ ْي لم ّلَ به العادج   [  ٢٤٧الالرة: ]  ﴾ ُ  عم َُسم  يا األمر األمل؛ م يا اليي َناغي أ  

ا َ  جيوز اْعرتاض عليه. -وى مع   -ا  قىض  يا األمرج مإذا قىض ا    أمْمر 

ْ  بأعَّ األشيا .  م يا َيه بيا  أ  اإلاسا  يف اإلقناع َادأ باِهَ َاأل َج َادأ أم

َْ  ﴿يف ك م  يا الناي:  -وى مع   -َلول ا   َُ ْي لم اُ  عم نمفم  ي  تَفيج   [ ٢٤٧الالرة: ]  ﴾ إِِ  اَّلِلم اصََََََََََّّّّّّّّّّْ

ا عليََ َيج  عليََ اّتااع أمْمر ا   -وى مع   -َضذا ا    َ  .-سا ااه متعاىل  -اصنفا  موعله مل
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َّفجبسَََََََََََّّّّّّّّّّّنَّف يف العلَ؛ َ -وَّى مع   -مأميَّّد  بَّأمرَن: أيَّّد  بَّأ  زاي  ا     عنَّد  من اللوة العلميَّف اِعنو

يفج أمرا ج مما اصََََََّّّّّّنف  ا    يا اِل  عليََ: بمسََََََّّّّّّنف يف  -وى مع   -معند  من اللوة اجلسََََََّّّّّّدَف احلسََََََّّّّّّّ

 العلَج مبمسنف يف اجلسَ.

َّى رسَََََََََََّّّّّّّّّّّن مقوة  ": -ممحَّه ا   -ميف قول ابن كثري  ممن  َّا نَّا َناغي أ  ََو  اِلَّ  ذا علَ مشَََََََََََّّّّّّّّّّّ

ّيد بأ   يا مما تتوطد به الوَْفج ملي   و من َشمطهاج مإاام مما تتوطد به   يا "شََّّدَدة يف بداه مافسََّّه لم َُ

 الوَْف أم تَمى به رال احلاكَ أ  ََو  ذا بسنف يف العلَ ماجلسَ.

ا: بيَََّّّا  أ  اِن  من اْمتثَََّّّال سَََََََََََّّّّّّّّّّّااهَََّّّا اْعرتاض عَّ رَمَََّّّف ا   ج -وَََّّّى مع   -ميف اآلََََّّّف أيضَََََََََََََّّّّّّّّّّّّّ 

 َُالفوا أمْمر ااّيهَ.ائه اعرتضوا عَّ رَمف ا  يف قض

لَِ احلَمف أم َل َعلَ احلَمف.  ماألصى يف اِسلَ: أ  َمتثىج عم

ارتَّام  من بني أمسَََََََََََّّّّّّّّّّّنهَ؛ قَّالوا: لئ  َنغ    -وَّى مع   -َعني بعض أ َّى العلَ ذكرما  َّاذا ا  

ّياَج أم ا و ذل  من األسااب. َُعم  عليهَج أم لئ  

 ى أمْمر.يف كلو َل اعلَ السا  َالواو  اّْتااع 

ب األمثَََّّّال مْ   ْ م نَََّّّا يف األمامر الرشَََََََََََّّّّّّّّّّّعيَََّّّف يف يَن اإلسَََََََََََّّّّّّّّّّّ م ْ جيوز اْعرتاض عليهَََّّّاج ْ برضَََََََََََّّّّّّّّّّّم

 باْعرتاضاَ العلليف.

لِهِ    َعني يف احلدَل:  امم
ْب بِوََََََََِّّّّّّّّ م َمرشََََََََّّّّّّّّْ  ْ لِِه مم امم

َْ بِوََََََََِّّّّّّّّ ُدُك ْأُكْى أمرم َم ْينما م     وا َ العلف  (( ْ  ِضِ  الوََََََََِّّّّّّّّ َم

لِهِ  ْأُكُى بِِوامم لِِه ((.ج مم َم ُب بِِوامم  َمرْشم

 لو َل ُتْيكر العلف جي  اّْتااعج مْ جيوز اْعرتاض.

كام َلول كثري من النَََّّّاَ لألسَََََََََََّّّّّّّّّّّف  -ج  َََّّّي  رللهَََّّّا ا ؟! يَ  َلول قَََّّّائَََّّّى:  َََّّّاذا ْ  كَََّّّى بيسَََََََََََََّّّّّّّّّّّّّام
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 .-الودَد

  علتَّا : علَّفََثري من األمامر الرشَََََََََََّّّّّّّّّّّعيَّف وَّا َ من غري بيَّا  العلَّف؛ ملَّيلَّ  قَّال أ َّى العلَ: العلَّف 

 منصوصفج معلف اوتهايَفج ميف ك  العلتني جي  اْتااع.

َ أ  احلَمف من  يا األمر  ي  العلف التي وا  النِت ااج كام يف ردَل   َُعرم لَن العلف اِنصََََّّّّوصََََّّّّف 

لِِه ((.    ْب بِِوامم َمرْشم  ْ لِِه مم َْ بِِوامم ُدُك ْأُكْى أمرم َم  ْ 

  ملسو هيلع هللا ىلص -أم من أقواله  - ملسو هيلع هللا ىلص -ما وا  من أَعال الناي لعلام  يف مالعلف اْوتهايَف التي اسَََََََََّّّّّّّّّتنانها ا

يَّفج ْ بَّد أ  َلَّال: إ   َّيا من بَّاب  - ف غري امصَََََََََََّّّّّّّّّّّّ َلَّالوا: مبام إلماية كَّياج ممبام..ج لَن ْ جيوز اجلزم بِعلَّّ

 اْوتهايج َ  ُتنمّزل العلف اْوتهايَف منزلف العلف النِصيف.

 ...َالنصيف ماض فج مُمََ ااج م ي أصىذ يف

َ اْوتهََّّايَََّّف أم بََّّالعلََّّى  مقََّّد تُ  َم م بََّّاحِل ا م  احلَمََّّف النِصَََََََََََّّّّّّّّّّّيََّّفج لَن ْ جُيزم َ أيضََََََََََََّّّّّّّّّّّّ  َم لتمم  بعََّّد احِل

َ بغري ِعْلَ. َّ  اْوتهايَف مَلال:  أماي به ذل  ْ غري (؛ أل   يا متاج إىل يليىج مإْ كا  حت

 المتن

ا ُ  ﴿"ثَ قال:  َموََََََّّّّّّم ْن  ُه مم َم ْؤيِت ُمْل َُ اَّلِلُ  َُسََََََّّّّّّأل   [ ٢٤٧الالرة: ]  ﴾ مم أي  و احلاكَ اليي ما شََََََّّّّّّا  َعىج مْ 

َذ  ﴿عام َفعى م َ َسَََََََََّّّّّّّّّأٌو ؛ لِعْلمه مرَمته ممأَته بُلله؛ م يا قال:  لِي  ذ عم
اسَََََََََِّّّّّّّّّ اَّلِلُ مم  [ ٢٤٧الالرة: ]  ﴾ مم

ُل  مِمِن ْ َست له" ِْ ْن َست ق ا  .أي  و ماس  الفضى وتت برمحته من َوا ج عليَ بِمم

 الشرح 

ا ُ  ﴿: -  وى مع -وله ا  يف ق َموَّم ْن  ُه مم َم ْؤيِت ُمْل َُ اَّلِلُ  َيه بيا  الرضَّا بام قضَّا  ا    [ ٢٤٧الالرة: ]  ﴾ مم

ْن شا  ا   -وى مع   - نعه. -وى مع   -للعادج مأ  مم ْن شا  مم  أعنا ج ممم

ْن  ﴿ ُْل م مم ِْ ُْلِ  ُتْؤيِت ا ِْ الِ م ا َِ مم ُْل م ُقِى الِلُه ِْ نِْزُع ا تم اُ  مم اُ   تموََّّم ْن تموََّّم ُتِيلُّ مم اُ  مم ْن تموََّّم ُتِعزُّ مم اُ  مم مِمِْن تموََّّم
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 قمِدَرذ 
 
 ْ َّم ُكىِّ  م  [. ٢٦ ل عمرا : ]  ﴾ بِيمِدعم اْ مرْيُ إِِا م عم

ْن َوََََََََّّّّّّّّا ج مَمنعه ممِْن َوََََََََّّّّّّّّا ُل  بيد ا ج ما ال مال ا ج مالسََََََََّّّّّّّّلنا  سََََََََّّّّّّّّلنا  ا ج َؤتيه مم ِْ  ؛ َ  َا

ر ِووويج ْ َت هََّّّ عَّ أمْمر  َل ََتاه ا  َناغي للاسََّّا  أ  َت هََّّّ  َّ وى مع    - عَّ مفلوي ج مْ أ  َتن

 عليه. -وى مع   -لهج مْ َعرتض عَّ أمْمر  قضا  ا   -

ّلَج مَعلَ أ  ا   َُسَََََََََََّّّّّّّّّّّم الغَّفج  يف ذلَّ  احلَمَّف الاَّ  منَّهَيام ارتَّام  لَّه أم يف مَّا منعَّه  -وَّى مع   -مإاام 

 ج رت  يف الا  .َينمئن قلاهج مترىض افسه

-باِرض َتصَََّّّرب عَّ  يا الا    -وى مع   -بالفلرج إذا ابت ع ا   -وى مع   -إذا ابت ع ا  

-عَّ  يا الا    -وى مع   -ج متوََََّّّر ا  -م ي  مسَََّّّت اف-ج مترىض ايا الا   -م ي  مرتاف ماواف

ى أ ََّّى اإلَام  مالتلوى ا ُّلت من النََّّاَ رم-م ََّّيا َِعََّّْ عَّ الا  ج  ََّّي    -وََّّى مع   -  ا  ؛ َوََََََََََََّّّّّّّّّّّ

ر ا   اج م ي تفوق مرتاف الصََََََََََّّّّّّّّّّربج متفوق مرتاف الرضََََََََََّّّّّّّّّّا؛ أ  توَََََََََََّّّّّّّّّّ عَّ   -وى مع   -اِرتاف العاليف ود 

 الا  .

ج مأ  اإلعنا  ماِن  بيد ا ج  ج مأ  الرزق بيد ا -سََََّّّّا ااه متعاىل  -َيعلَ العاد أ  األمر بيد ا  

 .-وى مع   -ج مَستسلَ ألمر ا  َتنمئن افسه مَرىض قلاه

 المتن

"﴿  ِ
ِليَِّفذ ممَِّ بم َْ مم َُ بِّ ينَّمفذ ِمْن مم

َِ
َُ َِيَِّه سَََََََََََّّّّّّّّّّّم َُ التَِّاُبو َُ ْأتِيم َّم ِه أمْ  

َِّ فم ُمْل َّم َْ إِِ    اِيُُّه َْ ام ُ قَّمالم  م عم  ُل ُموسَََََََََََّّّّّّّّّّّم    امم رم تم

ف  لم  َم لِ م آلم ُف إِِ  يِف ذم َم ئِ م م ِْ ِْمُلُه ا اُمم م حتم َْ ُمْؤِمننِيم مم ُل  م َْ إِْ  ُكنُْت  [. ٢٤۸الالرة: ]  ﴾ َُ

ِف ُمل  ط كم ُرّي ا  عليََ التابوَ اليي كا  ُأِري منََ.َلول  َ اايهَ: إِّ  ع مف برم َم  الوَ عليََ: أمْ  

ينم ﴿ َِ َْ َِيِه سم َُ بِّ  َيه مقامج مو لف. :معنا  قيى [ ٢٤۸الالرة: ]  ﴾ فذ ِمْن مم

َْ  ﴿عنا  عن قوله: مقال ابن ورَج: سأٌ   َُ بِّ ينمفذ ِمْن مم
َِ
 ؟[ ٢٤۸الالرة: ]  ﴾ َِيِه سم
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 قال: ما تعرَو  من  َاَ ا  َتسَنو  إليه.

 .مكيا قال احلسن الارصي"

 الشرح 

ينم ﴿: -وى مع   -ثَ قال ا   َِ َُ َِيِه سَََََََََّّّّّّّّّم َُ الِتاُبو َُ ْأتِيم َم ِه أمْ  
َِ فم ُمْل َم َْ إِِ    اِيُُّه َْ ام ُ قمالم  م َْ  مم َُ بِّ فذ ِمْن مم

ِلِيفذ مِمِا بم فُ  مم َم ئِ م م ِْ ِْمُلُه ا اُمم م حتم عم  ُل ُموسم  مم ُل  م رم  [. ٢٤۸الالرة: ]  ﴾ تم

نِ  من ا وَََََََََََّّّّّّّّّّّ ج مقيَّى: ُمضَََََََََََّّّّّّّّّّّ   عليَّه    من الَّي َّ  ما و ذلَّ  أم  َّيا التَّابوَ صَََََََََََّّّّّّّّّّّنَّدمقج صَََََََََََُّّّّّّّّّّّ

 معَّ كى رال؛ التابوَ:  و الصندمق. جالن اَ

َّفج مكَّا   -وَّى مع   -َّف؛ م و أ   َّيا التَّابوَ أنزلَّه ا    -وَّى مع   -وعلَّه ا   لتَّه اِ ئ ج محم

َِينفج م و  َف عَيمف من ا   وى مع    - يا التابوَ إذا كا  معهَ َضهنَ َنمئنو ج متنزل عليهَ السََََََِّّّّّّ

َْ ُمْؤِمننِيم  ﴿: -وى مع   -كام قال ا   - َْ إِْ  ُكنُْت َُ ف  لم َم لِ م آلم  [. ٢٤۸الالرة:  ] ﴾ إِِ  يِف ذم

ر َ ا    اَ  -وى مع   -َمن ممحف ا   َُنِزل عليهَ    -وى مع    -أ  أنزل عليهَ  َفج ملو أممم مَل 

ا كا   يا األمر ب زمج لَن من ممحف ا   م ن قلواَ م،دأ اا افوسََََّّّّهَ  م َِّ َُنِزل  -وى مع   - َف ُتسََََّّّّم أ  

 .عَّ عااي  اآلَاَ من باب إقامف احلُجف عليهَ

من باب إقامف احلجف: أنزل الَت ج مأمسََّّى الرسََّّىج موا  بالرسََّّى عَّ أٌسَََّّّن   -وى مع   -ما  

َْ  ﴿اللوم..  ُ م  م اِ  قمْوِمِه لُِيامنيِّ ِْ بِلِسم  إِ
ُسول  ْلنما ِمْن مم ا أمْمسم مم  [. ٤إبرا يَ: ]  ﴾ مم

 َضذا بمنّي  َ..؟

ْن  ﴿ ِْدي مم هيم اُ  مم َموم ْن  ُ وم اْلعم َمُيِضىُّ اَّلِلُ مم اُ  مم َُ َموم ي َِ  [. ٤إبرا يَ: ]  ﴾ ِزَُز احْلم

كَََّّّا  َيَََّّّه من احلُجَََّّّف عليهَج مكَََّّّا   َََّّّيا   -م و التَََّّّابوَ الَََّّّيي أنزلتَََّّّه اِ ئََََّّّف-َََََّّّااَََّّّ   َََّّّي  اآلََََّّّف 

ا  َينف  َج مَيه أيض  اُمم م  ﴿: --وى مع    -كام قال ا  -التابوَ َيه سم عم  ُل ُموسم  مم ُل  م رم ِلِيفذ مِمِا تم بم   مم

فُ  َم ئِ م م ِْ ِْمُلُه ا   ي  الاليف قيى: من العلَ ماحلَمف. [ ٢٤۸الالرة: ]  ﴾ حتم
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َينف   َِينف لنفوسََّّهَج ََو  معهَ َيجدم  يف ذل  من السََِّّ معَّ كى رال؛ َهيا التابوَ كا  َيه سََّّم

 ماْطمئنا .

 المتن

ِلِيفذ مِمِا ﴿"مقوله:  بم اُمم م  مم عم  ُل ُموسم  مم ُل  م رم  :[ ٢٤۸ة: الالر]  ﴾ تم

 ممى ابن ورَرج عن ابن عااَ يف  ي  اآلَف قال: عصا  مُمضاض األلواح.

  مكيا قال قتاية مغري .

فُ  ﴿مقوله:  َم ئِ م م ِْ ِْمُلُه ا  :[ ٢٤۸الالرة: ]  ﴾ حتم

ماألمض رت  مضَّعته بني َدي طالوَج  قال ابن عااَ: وا َ اِ ئَف حتمى التابوَ بني السَّام  

 مالناَ َنَرم .

َْ  ﴿ مقولََّّه: َُ ف  لم َََّّم  م آلم
لََِّّ ْدقي َيام وئتََ بََّّه من الناوةج مَيام    [ ٢٤۸الالرة: ]  ﴾ إِِ  يِف ذم أي عَّ صَََََََََََََِّّّّّّّّّّّّّ

 أمرتََ به من طاعف طالوَ.

َْ ُمْؤِمننِيم  ﴿  .أي با  ماليوم اآلرر" [ ٢٤۸الالرة: ]  ﴾ إِْ  ُكنُْت

 الشرح 

َْ ُمْؤِمننِيم  ﴿ نا قال:   طيف.َش [ ٢٤۸الالرة: ]  ﴾ إِْ  ُكنُْت

ممعن   َََّّّيا: أ  الَََّّّيي َنتف  بَََّّّاآلََََّّّاَ ُ َ أ َََّّّى اإلَام ج أمَََّّّا أ َََّّّى اإلعراض مأ َََّّّى الَفر ََََّّّضهنَ ْ  

 َنتفعو  باآلَاَ الاّيناَ.

عليه   -َنفلق اللمرج  نا َِْلق م نا َِْلقج مَنا  ا ا  من بني أصََََّّّّابعه  - ملسو هيلع هللا ىلص -يف زمن الناي  َا إروة

َُسََََّّّّمم  له صََََّّّّو- الصََََّّّّ ة مالسََََّّّّ م َ؛  َاَ عَيمف ممعجزاَج أعرضََََّّّّوا! مازياي أ ى ج ممن اجليعج م

 اإلَام  إَاما اج مأما أ ى الَفر َُيعرضو .

ا َيَّه بيَّا  أ  الواوَّ  عَّ الَّدعَّاة إىل ا   َّف الَّدْلَّف مالايَّا ج مأ    -وَّى مع   -م َّيا أيضَََََََََََّّّّّّّّّّّ   و  َّدا

 .-وى مع   - داَف التوَيق بيد ا  
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  اذا َل َستج  َ  ج أم َل َستج  َ  (ج كام   َضذا اإلاسا  بمنّي مأمشد َ  تي   افسه رهاَ

ْن  ﴿: -وى مع   -قال مبنا  َْ مم ُك ُّ َمرضََُّّ  ْ َْ َُ َْ أمنُفسََّّم َُ ْي لم نُوا عم ما اِلِيَنم  مم ا أمهيُّ َْ َم ُت َْ ا اْ تمدم ِى إِذم ا ائدة: ]  ﴾ ضََّّم

 علي  افس ج أيَ  مبمّلغ   ي   داَف الدْلف ماإلمشاي مالايا . [ج ١۰٥

إِاََِّّ م ْ   ﴿: -وََّّى مع   -ج كام قََّّال ا  -وََّّى مع   -داَََّّف   ََّّداَََّّف التوَيق(: َهََّّي  بيََّّد ا  أمََّّا ا ََّّ 

ِن اَّلِلم  َِ لم ْن أمْرامْا م مم ِْدي مم ا ُ ،م َموم ْن  ِْدي مم  [. ٥٦اللصت: ]  ﴾ هيم

 المتن

لماِم  ﴿" َْ بِنمهم َم َُ الم إِِ  اَّلِلم ُمْاتملِي َُ بَِّاجْلُنُوِي قَّم اُلو ىم طَّم ُه  َمصَََََََََََّّّّّّّّّّّم مَّْ َمْنعم  ْ ْن َلم مم لمْي م ِمنِّي مم َم بم ِمنَُّْه  ِ ْن َشم َممم ر  

ِدِ   ف  بِيَّم َّم َم ُغْر م ِن اْغرتم ِْ مم
ُه ِمنِّي إِ ِضاَِّ ْم َّم اُلوا  ُه قَّم عَّم نُوا مم ِيَنم  مم الَِّ ُ  ُ وم مم زم امم لماِم وَّم َم  َْ ِْ قملِي   ِمنُْه ُبوا ِمنَُّْه إِ ِ َمرشَََََََََََّّّّّّّّّّّم

الُ  نَّما اْليمْومم بِجَّم فم لم ثرِيم طَّماقَّم اَّمْ  َِئَّمف  كم لم  غم
ف  لِيلَّم َْ ِمْن َِئَّمف  قم  كم

ِ
ُقوا اَّلِل َْ ُم م هِنُ َُنُّو م أم َم ِيَنم  ُونُوِيِ  قَّمالم الَِّ َم مم ة  بَِِّضْذِ   و

اَّلِلُ مم م الِصابِِرَنم   مم
ِ
  [. ٢٤٩الالرة: ]  ﴾ اَّلِل

ئيَََّّّى رني ررج يف ونوي ج ممن أ ا عن طَََّّّالوَ ملَََّّّ  بني إرسا طَََّّّاعَََّّّه من مأل بني  َلول تعَََّّّاىل خمرب 

ئيىج أنه قال:  ر   ﴿إرسا َْ بِنمهم َُ  .[. ٢٤٩الالرة: ]  ﴾ إِِ  اَّلِلم ُمْاتملِي

 هنر بني األمي  مَلسنني؛ َعني هنر الرشَعف اِوهوم.قال ابن عااَ مغري :  و 

لمْي م ِمنِّي ﴿  َم بم ِمنُْه  ِ ْن َشم  .أي َ  َص اني اليوم يف  يا الووه [ ٢٤٩الالرة: ]  ﴾ َممم

َمف  بِيمِد ِ  ﴿ َم ُغْر م ِن اْغرتم ِْ مم
ِضِاُه ِمنِّي إِ َم ْمُه  ْنعم َم  ْ ْن َلم مم  أي َ  بأَ عليه. [ ٢٤٩الالرة: ]  ﴾ مم

َْ  ﴿قال تعاىل:  ِْ قملِي   ِمنُْه ُبوا ِمنُْه إِ ِ  :[ ٢٤٩الالرة: ]  ﴾ َمرشم

ْن َشب منه َل َرم" ِميج ممم ْن اغرتَ منه بيد  مم  .قال ابن عااَ: مم

 الشرح 

َُ  ﴿يف إكامل  ي  اللصف:  -وى مع   -ثَ قال ا   ىم طماُلو َمصم لماِم   :[ ٢٤٩الالرة: ]  ﴾ بِاجْلُنُويِ َم
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ى: َعني ابتعد عن مَااه.  َمصم

؛ أنََََّّّّه َََََّّّّي ََََّّّّ  اَ مَلوي َج مَعتني اَج مَنَر يف -كام قََََّّّّال أ ََََّّّّى العلَ-مَيََََّّّّه: العنََََّّّّاَََََّّّّف بََََّّّّاجليش 

 راوتهَ.

ر  قمالم إِِ  اَّلِلم مُ  ﴿ َْ بِنمهم َُ ا  يا اْبت   من ا  [ ٢٤٩الالرة: ]  ﴾ ْاتملِي  .-وى مع   -: إذ 

اَ؛ أمشََََََََََََّّّّّّّّّّّّد َج مبمنّي  َج   -وَّى مع   -مأررب َ اَّيا قاَّى أ  جيَّدما الا  ؛ م َّيا من ممحَّف ا  

 مأمضا  َ.

 َلاّم وا ما إىل ما امّاههَ عليه عصو ! 

ُبوا مِ  ﴿: -وى مع    -َلال ا   ِ َْ َمرشم ِْ قملِي   ِمنُْه َالَثري َل َستجياوا ألمر ا ج   [  ٢٤٩رة: الال]   ﴾ نُْه إِ

 ماللليى  َ اليَن استجابوا ألمر ا ج مأكملوا السري م  طالوَ.

 معندما طل  منهَ طالوَ  يا النل ؛ قال أ ى العلَ: أماي أ  َمت نهَ يف أمرَن:

ر َ أنا األنع األول:   به.َفي صرب َ عَّ ما أممم

 عف له.َفي امت ا  الناوأنا األنع الثاني: 

َُنيعو ؟ ّيم َ منه؟ م ى َسمعو  له م   ى َصربم  عَّ  يا ا ا  مُ َ َرماهج مقد رم

ْن صرب مأطاع أمْمر طالوَ.  ج مقليىذ مم
َُنِ  َأكثر الناَ َل َصرب مَل 

َْ مُ  ﴿: -وََََّّّّى مع   -ثَ يف قول ا   هِنُ َُنُّو م أم َم ِيَنم  الم الََََِّّّّ  قََََّّّّم
ِ
: الَن  نََََّّّّا  [ ٢٤٩الالرة: ]  ﴾  ُقوا اَّلِل

ي بََََّّّّه  اليلني(؛ َََََّّّّض   ؤْ   َُرا   -مُ َ العلام  الََََّّّّيَن كََََّّّّااوا م  طََََّّّّالوَ-بمعن  اليلني؛ َُينلمق  الَن( م

تيّلنو ( أهنَ ُم قوا ا   َم  .-وى مع   -ََنو   َعني 

 المتن

الَّيَن  - - ملسو هيلع هللا ىلص - َّاب ومَّد أصَََََََََََّّّّّّّّّّّ  "مقَّد ممى ابن ورَر عن الربا  بن عَّازب قَّال: كنَّا ات َّدث أ ّ 

http://rasaelemaratia.com/


 

 

 29 
http://rasaelemaratia.com  مجموعة رسـائل إمـاراتية 

ج مما واز   -اليَن وازما معه النهر-عَّ ِعّدة أصَََََّّّّّ اب طالوَ  -كااوا َوم بدم ث ثامئف مبضَََََّّّّّعف عرشَََََّّّّّ 

 معه إْ مؤمن.  

 ممما  الاُامي عن الربا  بن و .

ا الْ  ﴿م َّيا قَّال تعَّاىل:  نَّم فم لم اقَّم اُلوا ْ طَّم ُه قَّم عَّم نُوا مم ِيَنم  مم الَِّ ُ  ُ وم مم زم امم لماِم وَّم الُ َم ُونُوِي ِ يمْومم بِجَّم َم مم ]   ﴾ و

وا أنفسَََََََََّّّّّّّّّهَ عن للا  عدم َ لَثر،َج َوَََََََََّّّّّّّّّجعهَ علامؤ َ بأ  معد ا  رقج َض   أي اسَََََََََّّّّّّّّّتللّ  [ ٢٤٩الالرة: 

ي.  النرص من عند ا ج لي  عن كثرة عدي  مْ ُعدم

  ﴿م يا قالوا: 
ِ
ة  بِِضْذِ  اَّلِل ثرِيم لمامْ  َِئمف  كم  غم

لِيلمف  َْ ِمْن َِئمف  قم اَّلِلُ مم م الِصابِِرَنم  كم  ."[ ٢٤٩الالرة: ]  ﴾ مم

 الشرح 

 ج اإلاسا  َايل السا  ملو كااوا ِقّلف.-وى مع   -م يا َيه بيا  أ  النرص من ا  

  ﴿؟ -وى مع   -يف غزمة بدم كا  النرصََََََََََّّّّّّّّّّ للمسََََََََََّّّّّّّّّّلمني مكااوا ِقّلفج ميف غزمة رنني ماذا قال ا  

ام  ْومم ُرنمنْي  إِْذ أمْعجم َم َْ مم َُ ُت ْثرم َْ كم َُ  [. ٢٥التوبف: ]  ﴾ ْت

ا النرصََّّ ْ َرتا  بِللف  أم كثرة؛ َهو من ا   َْ  ﴿ -وى مع   -َضذ  َُ الِ م لم َم  غم َُ اَّلِلُ  ُك ْ َمنْرصََُّّ  ﴾ إِْ  

 [. ١٦۰ ل عمرا : ] 

ْن اليي َنرصََََََّّّّّّع؟! إذا َل ََت  ا   -وى مع   -مإذا َل ََت  ا    -وى مع   -علي  النرصََََََّّّّّّ مم

َُعينَّ ؟! ََّاألمر أمْمر ا   ْن الَّيي  َِفر مالفوز َمم سَََََََََََّّّّّّّّّّّا َّااَّه   -ج مملَّاليَّد ا مْلق بيَّد  -وَّى مع   -لَّ  ال

 ج َفعى ما َوا .-متعاىل 

 المتن

اُلوا  ﴿" ُونُوِيِ  قََّّم َم مم اُلو م
ُزما جلََِّّ رم ا بم ِ َّم مم ََّّم ا عم اََّّم ْ اْارصَََََََََََُّّّّّّّّّّّ ا مم نََّّم امم دم ْ  أمقََّّْ اََِّّّ ثم ا مم رْب  ا صَََََََََََّّّّّّّّّّّم ْينََّّم لم ِرْ  عم َْ ا أم ِبنََّّم ْوِم  مم  اْللم

ِرَنم  
اَِ َم ا ُ ٢٥۰اْل َموم ُه مِمِا  ِلمم عم فم مم مم َْ

احْلِ ُْل م مم ِْ اُ  اَّلِلُ ا َم مم تم اُلو اُمُي وم قمتمىم يم  مم
ِ
َْ بِِضْذِ  اَّلِل ُموُ  زم َمهم لمْوْ  (   مم
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ِ
َُْ  اَّلِل َمضَّْ  يم ِن اَّلِلم ُذم  َِ لم َِ األمْمُض مم دم سَّم فم َْ بِامْعض  لم ُه َم بمْعضَّم نيم  النِا

ِ ِم ا َّم اْلعم  ٢٥١ى  عم
ِ
َُ اَّلِل ا َم ( تِْل م  

لنِيم   ُْرسم ِْ نم ا
ِ ِم إِِا م  لمْي م بِاحْلمقِّ مم ا عم ْتُلو م  .[ ٢٥٢ -٢٥۰الالرة: ]  ﴾ (٢٥٢ام

ا ماوه رزب اإلَام   ّ م َ - َ أصَََََََّّّّّّّ اب والوَ من أصَََََََّّّّّّّ اب طالوَ لعدمّ  -م َ قليى-أي  م

َْرِ  ﴿ -عدي كثري ِبنما أم ا قماُلوا مم رْب  ْينما صم لم ا من عندع. [ ٢٥۰الالرة: ]  ﴾ ْ  عم  أي أمنِْزل علينا صرب 

نما ﴿ امم اِّْ  أمْقدم ثم نِّْانا الفرام مالعجز. [ ٢٥۰الالرة: ]  ﴾ مم وم  أي يف للا  األعدا ج مم

ِرَنم  ﴿
اَِ َم ْوِم اْل َّم اْللم اما عم اْارُصْ  ."[ ٢٥۰الالرة: ]  ﴾ مم

 الشرح 

ُونُوِي ِ  ﴿: -وَّى مع   -يف قول ا   َم مم اُلو م
ُزما جلَِّ رم ا بم ِ كَّا  وَّالوَ م  ونوي    [ ٢٥۰الالرة: ]  ﴾ مم َّم

ْن معه.  يف النرَ اآلررج َلاتلو  طالوَ ممم

 .- عليه الس م -مكا  من ُوند طالوَ: يامي 

ُل ؛ للوله  ِْ ُ   مم تما ﴿: -وى مع   -ماليي ََهر من ك م أ ى التفسَََََّّّّّري: أ   يا كا  قاى الناوة ما

ُه مِمِا  ِلمم عم فم مم مم َْ
احْلِ ُْل م مم ِْ ا ُ اَّلِلُ ا  [. ٢٥١الالرة: ]  ﴾ َموم

 : ِرَنم  ﴿َلالوا
اَِ َم ْوِم اْل َّم اْللم اما عم ْ اْارصََََََََََُّّّّّّّّّّ نما مم امم اِّْ  أمْقدم ثم ا مم رْب  ْينما صََََََََََّّّّّّّّّّم لم ِرْ  عم َْ ِبنما أم مَيه:   [ج ٢٥۰الالرة: ]  ﴾ مم

دةج كام قال ا   اللجو  إىل ا  يف مجي  األروالج مأيع  : -  وى مع -ما ََو : يف رال احلاوف مالوََََِّّّّّ

ا م اأْلمْمِض  ﴿ فََّّم َْ ُرلم َُ ُل ْعم جيم و م مم ُف السَََََََََََُّّّّّّّّّّّّ وَََََََََََِّّّّّّّّّّّ َْ َم اُ  مم عََّّم ا يم نمِر إِذم ُضَََََََََََّّّّّّّّّّّْ ِْ ٰذ  ۗ  أمِمن جُيِيََُّّ  ا   ِم م  أمإهِلم
ِ
ا قملِي    ۗ   اَّلِل   مََِّّ

ِكُرم م   .-وى مع   -؛ َيلتجئ اإلاسا  إىل مبه [ ٦٢النمى: ]  ﴾تميم

ْينما  ﴿َلالوا:  لم ِرْ  عم َْ ِبنما أم ا مم رْب  ا. [ ٢٥۰الالرة: ]  ﴾ صم ْ قلوبنا صرب   َعني اْمألم

نما ﴿ امم اِّْ  أمْقدم ثم  قال أ ى العلَ:   [ ٢٥۰الالرة: ]  ﴾ مم

نما ﴿قيى اِلصوي بَّ  امم اِّْ  أمْقدم ثم  : أ  ْ ارتاو  مْ هنرب.[ ٢٥۰الالرة: ]  ﴾ مم
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 َّ اِّْ   ﴿ من ذل  مقيى: ُأمَد ما  و أع ثم نمامم امم  َضذا ثات  الللوب ثات  األقدام. [ج ٢٥۰الالرة: ]  ﴾ أمْقدم

 َلالوا: اِراي أعَ من ذل .

ا بأ  َنرص َ  -وى مع   -ثَ يعوا ا   ِرَنم  ﴿أيض 
اَِ َم ْوِم اْل َّم اْللم اما عم اْارُصْ  [. ٢٥۰الالرة: ]  ﴾ مم

ْن بيَّد   -وَّى مع   -أ  ا   ؛ لِعْلمهَ-وَّى مع   -ما إىل ا  أَّالتجَّ  ْن بيَّد  النرصَََََََََََّّّّّّّّّّّج م و مم  و مم

َّفرج م و اليي مفظ عااي ج م و اليي َداَ  عن اِؤمنني.  ال

 المتن

  ﴿ل ا  تعاىل: قا"
ِ
َْ بِِضْذِ  اَّلِل ُموُ  زم  أي غلاو َ مقهرم َ بنرص ا   َ. [ ٢٥١الالرة: ]  ﴾ َمهم

َم  ﴿ اُلو اُمُي وم قمتمىم يم ُل  إىل يامي  [ج ٢٥١ة: الالر]  ﴾ مم ِْ نم ه ا  به من   -عليه السَّ م  -ثَ  ل ا م  ما مم

 الناوة العَيمف.

ُْل م  ﴿م يا قال تعاىل:  ِْ اُ  اَّلِلُ ا  اليي كا  بيد طالوَ. [ ٢٥١الالرة: ]  ﴾ مم تم

فم  ﴿ مم َْ
احْلِ  أي الناوة. [ ٢٥١الالرة: ]  ﴾ مم

ا ُ  ﴿ َموم ُه مِمِا  ِلمم عم  .- ملسو هيلع هللا ىلص -أي مما َوا  ا  من العلَ اليي ارتّصه به  [ ٢٥١ة: الالر]  ﴾ مم

َِ األمْمُض  ﴿ثَ قال تعاىل:  دم سََََََََََّّّّّّّّّّم فم َْ بِامْعض  لم ُه َم بمْعضََََََََََّّّّّّّّّّم  النِا
ِ
َُْ  اَّلِل لمْوْ يم أي لوْ    [ ٢٥١الالرة: ]  ﴾ مم

ئيى بملاتلف طالوَ مشجاعف يامي-َدَ  عن قوم ب ررَن  َم  عن بني إرسا   لَوا. -كام يم

ُر   ﴿قال:  كام ْيكم َُ اِوُد  سَََََّّّّّم مم َذ مم ا لموم صَََََّّّّّم بِيم ذ مم ِمُ  مم ا وم ْ  صَََََّّّّّم مم ُدِّ َْ بِامْعض   م ُه َم بمْعضَََََّّّّّم  النِا
ِ
َُْ  اَّلِل ْم يم ْو لم مم

ا  ثرِي   كم
ِ
َُ اَّلِل ا اْس  .اآلَف" [ ٤۰ج: احل]  ﴾ َِيهم

 الشرح 

َْ  ا   سََََََّّّّّّينرشََََََّّّّّّم  الَفرج  الَاَرَن بجهاي اِؤمنني لفسََََََّّّّّّدَ األمض؛ ألهنَ  -وى مع   -لوْ يم

َم   ؤْ  بجهاي أ ى  -وى مع   -مَنرشَََََََََّّّّّّّّّم  الفسَََََََََّّّّّّّّّايج مَنرشَََََََََّّّّّّّّّم  اِعا ج مالضَََََََََّّّّّّّّّ لج ملَن ا   يم
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 ْ م  الفساي. -وى مع   -اإلَام ؛ أل  ا  

ْ ماهج   -وى مع   -  ا لَنّ  -وى مع   -مإ  كا  الفسََََََََّّّّّّّّاي َل  يف  يا الَو  بضمايته الَوايف 

   من عااي .مْ م  الَفر أ  َل

رّي َ؛ ملَّيلَّ  يف قول ا   -وَّى مع   -ملَن َات  ا   ا  ﴿: -وَّى مع   -من عاَّاي ج مقَّد رم إِاَِّ

ا ُفوم  إِِما كم ا مم ر 
اكِ اِيىم إِِما شَََََّّّّّم نماُ  السَََََِّّّّّ َْ دم ْن ََفرج   -وى مع   -ا   [ ٣اإلاسََََّّّّا : ]  ﴾  م َأمر العااي بأمْمرج منهَ مم

ْن َتمسَََََََََََّّّّّّّّّّّ  بَّاإلَام ج نمّجيَّه ا   ممنهَ مم َُ ْن َتمسَََََََََََّّّّّّّّّّّ  بَّاإلَام   ج مإ  ُقتَِّى َمرتاتَّه  -سَََََََََََّّّّّّّّّّّا َّااَّه متعَّاىل  -َمم

ْن ماَ عَّ الَفر َض ّ  ع بهج مأ ى الَفر ُ َ أ ى ا لوي يف  عاليفج ممنزلته عاليفج ممم َُرشََََّّّّم ا  ْ َغفر أ  

 النام.

ا َدَ   الَاَرَن بجهاي اِؤمنني. -وى مع   -ا   َضذ 

ا من األموم اِهم َْ  الَلَ مالفساي.إذ   ف مالتي ُتانّي ملاصد اجلهاي:  و يم

َْ  الَلَ مالفساي.  ملاصد اجلهاي الرشعي يف يم

اجلهاي اليي  و الفسَّاي؛ اليي َلوم به ا وامج من الدماعشج ماللاعدةج  -مملاصَّد اجلهاي الادعي 

ْت  األعراض؛  اِلصََََََََّّّّّّّّوي منه الفسََََََََّّّّّّّّاي يف األمض؛ قمْتى اِسََََََََّّّّّّّّلمنيج متدمري ب ي اإلسََََََََّّّّّّّّ  -مغري َ مج م م

ل  احلََُ بالرشَعف(!  بدعوى ما اّيعا  ا وامج األُمم

مو  أ وا  َج َُيفسَََََََََََّّّّّّّّّّّدم  يف األمضج ُتراق الَّدمَّا ج ُتز ق  َّ عَّفج مُمم ماحلليلَّف أهنَ وَّالفو  الرشََََََََََََّّّّّّّّّّّ

ى النسَََََََََََّّّّّّّّّّّ  مَُّّ رم ْدم الَّّدمل؛ َهَّيا لي  َيَّهاألمماح؛ م ثَّام ذلَّ : تم يمّتَ األونَّا ج مذ َّاب الروَّالج م َّم َْ   ا ج متم يم

ْل  للفساي.  للفسايج  يا َيه وم

َ  الفسَََّّّايج ْسَََّّّتتااب األمن؛ مليل  لي  اِلصَََّّّوي من اجلهاي   -وى مع   -َا   ع اجلهاي لدم م َشم
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 قمْتى النِف ج مإاام اِلصوي: إرراج الناَ من الَلامَ إىل النوم.

عَّف لي  أمل مَّا َاَّدأملَّي َُاني  َ  َّيا الَّدَنج  أ  َلتَّى غري اِسَََََََََََّّّّّّّّّّّلمنيج م بَّه لَّ  َل ََن يف الرشََََََََََََّّّّّّّّّّّ إاام 

مََّيكر  َ وَّاسَََََََََََّّّّّّّّّّّنََّّهج ََّض  َل َلالوا عرض عليهَ اجلزََّفج ََّض  قماِلوا أمسََََََََََََّّّّّّّّّّّّ  عنهَج إ  َل َلالوا مرَّامبوا  

ّثى بمّيتهَج مْ َعرتض لوََََََّّّّّّي  كاريج مْ لروى يف صََََََّّّّّّ  َُمم ومعتهج مْ ْمرأة ؛  ي  قاتلهَج مإ  قاتلهَ َل 

 امج يف زماانا ميف غري زماانا من األزمنف السابلف.من أيبياَ اجلهاي التي َفلد ا  ؤْ  ا و

َم  عنهَ. َُس َُعااوا أم  َم  َساي َج ْ أ   َُد بواج مأ   دما ُ َج مأ  ُمامم  َاجلهاي احلق: أ  جُيا م

  ﴿: -وى مع   -َلول ا  
ِ
َُْ  اَّلِل لمْوْ يم َِ األمْمُض  مم دم سََّّم فم َْ بِامْعض  لم ُه َم بمْعضََّّم   [  ٢٥١الالرة: ]  ﴾ النِا

َْ  الَاَرَن بجهاي أ ى اإلَام ج َدَ  ا    بيل  الفساي. -وى مع   -َعني يم

 المتن

نيم  ﴿"مقولَّه: 
ِ ِم ا َّم اْلعَّم ى  عم َمضَََََََََََّّّّّّّّّّّْ ِن اَّلِلم ُذم  َِ لم َّدَ  عنهَ   [ ٢٥١الالرة: ]  ﴾ مم نٌّ عليهَ مممحَّف اَج  أي مم

اج مله احلََُ ماحلَمف ماحلجف عَّ باعضهَ ْلله يف مجي بعض   أَعاله مأقواله.  رم

لنِيم  ﴿ثَ قََّّال تعََّّاىل:  ُْرسَََََََََََّّّّّّّّّّّم ِْ نم ا
ِ ِم إِاََِّّ م  احْلمقِّ مم يََّّْ م بََِّّ لم ا عم ْتُلو ََّّم  ام

ِ
َُ اَّلِل ا أي  ََّّي    [ ٢٥٢الالرة: ]  ﴾ تِلََّّْ م  َََّّم

نا ا علي  من أمْمر اليَن ذكراا َ باحلقج أي بالواق  اليي كا  عليه األمرج اِنابِق  َاَ ا  التي قصص

ا بأيدي أ  م
ِ
ئيى.   ى الَتاب من احلق اليي َعلمه علام  بني إرسا

إِِا م  ﴿ لنِيم  ﴿َا ومد  [ ٢٥٢الالرة: ]  ﴾ مم ُْرسم ِْ نم ا
ِ  م يا توكيد متوطئف لللسَ. [ ٢٥٢الالرة: ]  ﴾ ِم

َْ تِْل م  ﴿ ُه َم م بمْعضَََََّّّّّم مم َم اَّلِلُ مم ِل ْن كم َْ مم َّم بمْعض  ِمنُْه َْ عم ُه ْلنما بمْعضَََََّّّّّم َمضَََََِّّّّّ ُى  سَََََُّّّّّ ْينما ِعيسَََََّّّّّم   الرُّ  مم تم
 َ ا وم مم يم

َْ مِ  ِدِ  عََّّْ ِيَنم ِمْن بم ىم الََِّّ ا اْقتمتََّّم ا م اَّلِلُ مََّّم ْو شََََََََََََّّّّّّّّّّّّم لم َِ مم ُد اُ  بُِرمِح اْللََُّّ ْداََّّم يََِّّ أم  مم
َِ ا َم اْلاميِّنََّّم َم ْر دِ اْبنم مم عََّّْ َُ  ْن بم ُ،ْ ا م ا وََّّم  مََّّم

فم  ْن كم َْ مم ِمنُْه نم مم ْن  مم َْ مم ِمنُْه َم ِن اْرتملمُفوا 
َِ لم َُ مم ِرَدُ اْلاميِّنما َُ ا  ُى مم ْفعم َم ِن اَّلِلم  َِ لم ا اْقتمتمُلوا مم ا م اَّلِلُ مم ْو شَََََّّّّّم لم  ﴾ رم مم

 [ ٢٥٣الالرة: ] 
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ى بعض الرسَََّّّى عَّ ب َمضَََّّّّ َّم بمْعض    ﴿عض كام قال تعاىل: ورب تعاىل أنه  ْلنما بمْعضم النِاِيِّنيم عم َمضَََِّّّ ْد  لم لم مم

ا ُبوم  اُمميم زم ْينما يم  [. ٥٥اإلرسا : ]  ﴾ مم تم

َم اَّلِلُ  ﴿قَّال  َّا نَّا: م ِل ْن كم َْ مم َّم بمْعض  ِمنُْه َْ عم ُه ْلنَّما بمْعضَََََََََََّّّّّّّّّّّم َمضَََََََََََِّّّّّّّّّّّ ُى  سَََََََََََُّّّّّّّّّّّ َعني   [  ٢٥٣الالرة: ]  ﴾ تِلَّْ م الرُّ

ا  يم به احلدَل اِرمي يف صَّ يا ابن راا   - صََّّ ا  عليهام مسَّلَ -موسَّ  مومد  مم ج مكيل   يم كام مم

 عن أِب ذم.

 ﴿   َ ا وَّم مم َْ يم ُه َم م بمْعضَََََََََََّّّّّّّّّّّم مم َّل اإلرسا ج رني مأى الناي  [ ٢٥٣الالرة: ]  ﴾ مم  - ملسو هيلع هللا ىلص -كام ثاَّ  يف رَّد

اُمَ مناز َ عند ا  األنايا  يف السام فم  ."-عز موى  -ماَ ب س  تم

 الشرح 

َم اَّلِلُ  ﴿: -وى مع   -ثَ قال ا   ِل ْن كم َْ مم َّم بمْعض  ِمنُْه َْ عم ُه ْلنما بمْعضََََََّّّّّّم َمضََََََِّّّّّّ ُى  سََََََُّّّّّّ الالرة:  ]  ﴾ تِْل م الرُّ

 ج م ي صففذ ذاتيفذ َعليف.-وى مع   -م يا َيه إثااَ صفف الَ م    [ ٢٥٣

َ   ﴿قال:  ا وم مم َْ يم ُه َم م بمْعضَّم مم ا أشَّام إليه احلاَظ  [ ٢٥٣الالرة: ]  ﴾ مم م
ِ
ا َيها بيا    ممحه   - ي  اآلَف أيضَّ 

 ج م و أمْمر اِفاضلف بني الرسى.-ا  

ج مأَضَََََّّّّّى الرسَََََّّّّّى: ُ َ  - ملسو هيلع هللا ىلص -يهج مأَضَََََّّّّّى الرسَََََّّّّّى:  و ااينا ماِفاضَََََّّّّّلف بني الرسَََََّّّّّى أمْمرذ ُ مم  عل

 -هَ: ااينا ج مإبرا يَج مموسََََََّّّّّّ ج معيسََََََّّّّّّ ج ماوحج أَضََََََّّّّّّل- ملسو هيلع هللا ىلص -أملوا العزم من الرسََََََّّّّّّى؛ مُ َ: ااينا 

 .- عليه الص ة مالس م

ا يف  ي  اآلَف موه التفضَََََََََّّّّّّّّّيى؛ َلال:  -وى مع   -مذكر ا   َم اَّلِلُ  ﴿أيضَََََََََّّّّّّّّّ  ِل ْن كم َْ مم الالرة:  ]  ﴾ ِمنُْه

لهج م و ااينا  [ ٢٥٣ َمضَََََّّّّّْ كيل  كليَ ا ؛ َض    - عليه الصَََََّّّّّ ة مالسَََََّّّّّ م -ج مموسَََََّّّّّ  - ملسو هيلع هللا ىلص -يليى عَّ 

  يا يليىذ عَّ َضلهَ.

ر أ  أَضَّى األنايا  بعد الناي  كم ملعله اسَّتدل ايا   موسَّ  : إبرا يَج ثَ- ملسو هيلع هللا ىلص -بعض أ ى العلَ ذم

ا بام مم  ي يف احلدَل اليي سََّّيأيت معنا يف قوله: بمرتاف إبرا يَ ا ليىج م ي ا ُّلفج مأيضََّّ  لوين    مم ضََّّّ َم  ُتفم
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 يف قصف موس . (( األنايا عَّ 

ا عَّ  يا الرتتي ج ما  أعلَ.  مْ أعلَ مستند 

ا مما ذكر  أ ى العلَ: أنه كام أ  ا   ىم بني  -وى مع   -ثَ أيضَََََََّّّّّّّ  ى بني األنايا  ََيل  َاضَََََََّّّّّّّم َماضَََََََّّّّّّّم

ْ   ﴿يف اآلََّف األررى:  -ى مع  وَّ  -أتاَّاع األنايَّا ج َلَّال ا    ُأْرِروَّم
ف  رْيم ُأمَِّ َْ رم َِ  ُكنُْت  ل عمرا : ]  ﴾ لِلنَِّا

 أَضى من أتااع غري  من األنايا . - ملسو هيلع هللا ىلص -؛  رري ُأمف( َدل عَّ أ  أتااع الناي [ ١١۰

 المتن

تمِ   "َض  قيى: َام اجلم  بني  ي  اآلَف مبني احلدَل الثاب  يف الصََََّّّّ ي نيج عن أِب  رَرة قال:  اسََََّّّّْ

َّم  نمفم  ُموسََََّّّّم  عم اِلِيي اصََََّّّّْ َُلسََََّّّّمه: ْ مم  َ الم اليمُهوِييُّ يف قمسََََّّّّم َملم ُوىذ ِمنم اليمُهوِيج  مم ج مم لِِمنيم ُسََََّّّّْ ِْ ُوىذ ِمنم ا   مم

لم  َم َّد    َُ
لِ ج َرَ  اُِسَََََََََََّّّّّّّّّّّْ نيم

ِ ِم ا هم اليمُهوِييِّ َلَّال: أي رايَّلج معَّ موَّه ومَّد العَّم وَّْ َم اَّا مم ج َجَّا   - ملسو هيلع هللا ىلص -نم

 اليمُهوِييُّ 
ِ
ُسوِل اَّلِل  - ملسو هيلع هللا ىلص  -إِىلم مم

ِ
ُسوُل اَّلِل الم مم َملم ّضلوين عَّ     : - ملسو هيلع هللا ىلص  -ج َاشتَ  عَّ اِسلَج  ْم ُتفم

َمأمُكوُ  أم  ِفج  ْومم الِليمامم َم ُلو م  عم َُصَََّّّْ َم  ِضِ  النِا َم َم م األنايا ج  ْرِشج  ا بلائمف العم ْن َِفيُقج َأود ُموسَََّّّم  بماطِوَََّّّ  ِملم مم

َماقم قمْاِ   لوا بني    ميف مماَف:  لوين عَّ األنايا  ((.بصَََََََََّّّّّّّّّعلف النومج َ  تفضَََََََََّّّّّّّّّّ   أمْم ُووِزيأمْيِمي أم ضَََََََََّّّّّّّّّّ ْ ُتفم

 ؟(( األنايا 

 َاجلواب من موو :

 اَر.أرد ا: أ   يا كا  قاى أ  َعلَ بالتفضيى! ميف  يا 

 الثاين: أ   يا قاله من باب ا ضَ مالتواض .

ْي عن التفضيى يف مثى  ي  .  احلال التي حتاكموا َيها عند الت اوَ مالتواور"الثالل: أ   يا هنم

 الشرح 

 عند اْرت َ. "عند الت اوَ"
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 المتن

ّضلوا بمجري اآلما  مالعصايف.  "الراب : ْ ُتفم

ج معليََ اْالياي مالتسََََََّّّّّّليَ له  -عز موى  -ا ام : لي  ملام التفضََََََّّّّّّيى إليََج مإاام  و إىل ا  

 .ماإلَام  به"

 الشرح 

لوا بني    : - ملسو هيلع هللا ىلص -يف التوَيق بني قولَّه  -ممحَّه ا   -لتي ذكر َّا ابن كثري  َّي  األموَّه ا ضَََََََََََّّّّّّّّّّّّ ْ ُتفم

َّم بمْعض   ﴿: -وى مع   -ميف قوله ا   (( األنايا  َْ عم ُه ْلنما بمْعضَََّّّم َمضَََِّّّ ُى  سَََُّّّ ر  [  ٢٥٣الالرة: ]  ﴾ تِْل م الرُّ كم ؛ َيم

  ي  األموه.

ْي الناي "  مقال بعضهَ:  نملُّت ااي من األنايا   - مالسلَصَّ ا  عليه   -إ  هنم   اِراي منه احليم من تم

". 

نّي  أ  النهي يف رال " : -ممحه ا   -مارتام شََََََّّّّّّي  اإلسََََََّّّّّّ م ابن تيميف  َُعم تعيني اِفضََََََّّّّّّولج أما إ  َل 

َّ   " َ  ررج يف بيا  اِفاضََََََّّّّّّلف َُسََََََّّّّّّم َُسََََََّّّّّّم  اِفضََََََّّّّّّولج أما إ  َل  َعني ْ َلال:  َ   أَضََََََّّّّّّى من َ  ( م

 أَضى األنايا (  يا ْ ررج َيه. - ملسو هيلع هللا ىلص -لناي كلولنا:  ا

َ التنّلت يف ذل . َُفهم َُلابمى ايا التفضيى اسَ ااي؛ لئ    لَن ْ 

 المتن

َم اْلام  ﴿"مقولََّّه:  َم ْر ا ِعيسَََََََََََّّّّّّّّّّّم  اْبنم مم ْينََّّم َِ مم تم ا أي احلُجج مالََّّدْئََّّى اللََّّاطعََّّاَ عَّ   [ ٢٥٣الالرة: ]  ﴾ يِّنََّّم

ئيى بهج من أنه عا  د ا  ممسوله إليهَ.ص ف ما وا  بني إرسا

 ﴿  َِ أميِْداماُ  بُِرمِح اْلُلُد  .- معليه الس  -َعني أ  ا  أميّد  بجربَى  [ ٢٥٣الالرة: ]  ﴾ مم

ِن اْرتملمفُ  ﴿ثَ قال تعاىل:  َِ لم َُ مم َُ اْلاميِّنما ُ،ْ ا م ا وم ْعِد مم َْ ِمْن بم ْعِدِ  ا اْقتمتمىم اِلِيَنم ِمْن بم ا م اَّلِلُ مم ْو شَََََََََّّّّّّّّّم لم وا  مم

ا اْقتمتمُلوا  ا م اَّلِلُ مَّم ْو شََََََََََََّّّّّّّّّّّّم لم رم مم فم ْن كم َْ مم ِمنُْه نم مم ْن  مم َْ مم ِمنُْه لَّ  عن قضََََََََََََّّّّّّّّّّّّا  ا  أي بَّى كَّى ذ [ ٢٥٣الالرة: ]  ﴾ َم
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ِرَدُ  ﴿مقدم ؛ م يا قال:  َُ ا  ُى مم ْفعم َم ِن اَّلِلم  َِ لم  ."[ ٢٥٣الالرة: ]  ﴾ مم

 الشرح 

َم ا ﴿َلال:  َم ْر ْينما ِعيسم  اْبنم مم َِ مم تم  ."أي احلجج مالدْئى" [ ٢٥٣الالرة: ]  ﴾ ْلاميِّنما

﴿  َِ ُد اُ  بُِرمِح اْللََُّّ ْداََّّم يََِّّ أم ا لََّّه   -وََّّى مع   -َعني ا   [ ٢٥٣الالرة: ]  ﴾ مم د  بجربَََّّى َيام ََو  عواََّّ  أميََّّّ

 عَّ تأيَف مسالته.

َْ مِ  ﴿"ثَ قال: قال:  ِدِ  عَّْ ا اْقتمتَّمىم اِلِيَنم ِمْن بم ا م اَّلِلُ مم ْو شَََََََََََّّّّّّّّّّّم لم َُ مم َُ اْلاميِّنَّما ُ،ْ ا م ا وم ِد مم عَّْ  ٢٥٣الالرة: ]  ﴾ ْن بم

 ؟-وى مع   - اذا ْ َلتتلو  لو شا  ا   "[

اِياوا بعضَََََََََََّّّّّّّّّّّهَ َ  إمََّّ  ا ألهنَ َتفلو  يف أمْمر اإلَام ج أم من بََّّاب اِهََّّاياََّّفج إمََّّا أ  َؤمنوا مإمََّّا أ  هيََُّّ

 مصى اْقتتال.

ِن اْرتملمفُ  ﴿: -وى مع    -قال ا   َِ لم ج  [  ٢٥٣الالرة: ]  ﴾ وا مم َْ   ﴿بعد ما وا ،َ الايناَ ارتلفوا ِمنُْه َم

رم  فم ْن كم َْ مم ِمنُْه نم مم ْن  مم  .[. ٢٥٣الالرة: ]  ﴾ مم

َّف؛ الَّيَن َلولو :  إ  اإلاسَََََََََََّّّّّّّّّّّا   اوم عَّ َِْعلَّه( ا   أنزل  -وَّى مع   -م َّيا َيَّه الري عَّ اجلرب

ْن ارتام الَفرج ممنهَ ْن ارتام اإلَام . عليهَ الايناَج َمنهَ مم  مم

رّي يف بعض األموم  ممولَّد ج  كوووي ج مريَّاتَّهج -م َّيا  و اِعتلَّد الصَََََََََََّّّّّّّّّّّ يا؛ أ  العاَّد كام أنَّه ُمسَََََََََََّّّّّّّّّّّم

اسَََََََََََّّّّّّّّّّّم ج إذا  -مموتَّه رّي يف بَّاب اإلَام ج ميف بَّاب النَّاعَّاَج ميف بَّاب اِعَّا ؛ ملَّيلَّ  مَُّ َّيلَّ   و خُمم َ

ى الصاحلاَ  ى اِعاُووِزي َمعم َمعم  عليها بالسيئاَ.ُووِزي   عليها باحلسناَج مإذا 

ِرَدُ  ﴿: -وى مع   -قال ا   َُ ا  ُى مم ْفعم َم ِن اَّلِلم  َِ لم وى  -م يا َيه صفف اإلماية    [ ٢٥٣الالرة: ]  ﴾ مم

 ج م ي من الصفاَ الفعليف.-سا ااه متعاىل  -ج َهو َفعى ما َوا  ممََ ما َرَد -مع  

ا  يا اْقتتال بعد ازمل اآلَاَ ا رت    -وى مع   -ج ميف  يا بيا  أ  ا  َ صَّى إذ  ب قوم  يِّ َُعم  ْ
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ْ   ﴿َليَ عليهَ احلجف  و سََََََََُّّّّّّّّ لم مم ِت  امْاعم بنِيم رم يِّ ا ُكنِا ُمعم مم ملُينِزل عليهَ الايناَ أمسََََََََّّّّّّّّى   [ج ١٥اإلرسا : ]  ﴾ مم

ْن كفر. ْن  منج ممنهَ مم   َ الرسىج مأنزل عليهَ الَت ج مأقام عليهَ احلُججج َمنهَ مم

اج ماحلمد   مب العاِني. الف  ناج مصَّ ا  عَّ ااينا ومدج  معَّ  ٌه مص اه مسلَ تسليام  كثري 
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