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بسم اهلل، واحلمد هلل، والصالة والسالم عىل رسول اهلل، اللهم اغفر لنا ولشيخنا، ولوالدينا، 

 وللمسلمني أمجعني.

 (: ابن كثري يف كتاب ) عمدة التفسري قال اإلمام

 املنت

 تفسري سورة البقرة

 :كر ما ورد يف فضلهاذ  

 -: أن رسول اهلل -ريض اهلل عنه  – عن أيب هريرةروى أمحد ومسلم والرتمذي والنسائي، 

سورة البقرة قرأ فيه )) ال جتعلوا بيوتكم قبوًرا، فإن البيت الذي ي   قال: -صىل اهلل عليه وسلم 

 ح.وقال الرتمذي: حسن صحي، ال يدخله الشيطان ((

إن الشيطان يفر من البيت الذي  "قال:  - يعني ابن مسعود - د اهللوروى أبو عبيد: عن عب

 ."سمع فيه سورة البقرة ي  

 الشرح

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

احلمد هلل رب العاملني، وصىل اهلل وسلَّم وبارك عىل عبده ورسوله نبينا حممد وآله وسلَّم 

 ،تسليًًم كثرًيا، وبعد

http://rasaelemaratia.com/
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يف تفسري سورة البقرة، وناسب  –رمحه اهلل  –االنتهاء من سورة الفاحتة، رشع املصنِّف فبعد 

قبل البدء يف تفسري اآليات أن يذكر شيًئا من فضائلها، فذكر حديث الرتمذي وهو حديٌث 

))ال جتعلوا بيوتكم قبوًرا، فإن البيت الذي قال:  – وسلم عليه اهلل صىل –صحيح، أن النبي 

ديث اآلخر، فرٌق بني البيت وهذا كًم جاء يف احلقرأ فيه سورة البقرة ال يدخله الشيطان ((، ي  

ب، وهذا احلديث أيًضا مما  –لَّ وعال ج –الذي ي ذكر فيه اهلل  ستدل به يوبني البيت امليت اخلر 

((،  ا)) ال جتعلوا بيوتكم قبورً لذلك قال: فأهل العلم أن املقابر ليست مكاًنا لقراءة القرآن، 

قرأ فيها.  فإن القبور ال ي 

) فضائل القرآن (، وهو بسنٍد صحيح،  عبيد قاسم بن سالَّم يف كتابهثم أورد ما أخرجه أبو 

سمع فيه سورة إن الشيطان يفر من البيت الذي ي   "أنه قال:  –ريض اهلل عنه  –عن ابن مسعود 

تىل يف هذا البيت، وقد ذكر بعض أهل العلم أن سورة البقرة ت   ، طبًعا املقصود يف ذلك"البقرة 

البيت الذي كان حاله  فإنأن املقصود بذلك هو َتكرار هذه السورة والقراءة منها يف البيت، 

 هذا؛ فإنه ال يقربه شيطان، وال يؤذي أهله.

 املنت

وقال: صحيح اإلسناد، ومل  ،ورواه النسائي يف اليوم والليلة، وأخرجه احلاكم يف مستدركه

 .خيرجاه
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: )) إن لكل يشء سناما، - صىل اهلل عليه وسلم -اهلل وعن سهل بن سعد قال: قال رسول 

وإن سنام القرآن البقرة، من قرأها يف بيته ليلة مل يدخله الشيطان ثالث ليال، ومن قرأها يف بيته 

 وابن حبان يف صحيحه، وابن مردويه. الطرباينرواه ، هنارا مل يدخله الشيطان ثالثة أيام ((

 لشرحا

مستعار من سنام  "السنام  هو العلو والرفعة، وهو كًم قال العلًمء: ن لكل يشء سنام ((، إ )) 

، وذكر حديث سهل بن سعد الذي رواه الطرباين، وابن حبان، وابن مردويه، "اجلمل 

 وهو جمهول. ،أيب مريمواحلديث ال يصح، فيه اضطراب، وكذلك فيه خالد بن سعيد بن 

 املنت

، قال: بعث -ريض اهلل عنه  – عن أيب هريرة ،وقد روى الرتمذي، والنسائي، وابن ماجه

 بعًثا وهم ذوو عدد، فاستقرأهم، فاستقرأ كل واحد منهم - صىل اهلل عليه وسلم -رسول اهلل 

 ما معك يا فالن؟ ((، ن أحدثهم سنًّا، فقال: ))فأتى عىل رجل م   ،- يعني ما معه من القرآن -

))  قال:، قال: نعم )) أمعك سورة البقرة؟ ((، :وسورة البقرة، فقال ،قال: معي كذا، وكذا

فقال رجل من أرشافهم: واهلل ما منعني أن أتعلم البقرة إال أين  اذهب فأنت أمريهم ((،

لقرآن واقرؤوه، )) تعلموا ا :- صىل اهلل عليه وسلم -فقال رسول اهلل ،  أقوم هباخشيت أالَّ 

يفوح رحيه يف كل مكان،  ،سًكاثل جراب حمشو م  مَ ل القرآن ملن تعلمه فقرأه وقام به كَ ثَ فإن مَ 

هذا لفظ رواية ، ك ((ل َمن تعلمه، فريقد وهو يف جوفه، كمثل جراب أوكي عىل مسثَ ومَ 

 الرتمذي، ثم قال: هذا حديث حسن.
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 الشرح 

، والشاهد يف –ريض اهلل عنه وأرضاه  –ثم أورد ما رواه الرتمذي والنسائي، عن أيب هريرة 

جعل من معه هذه  –صىل اهلل عليه وسلم  –فضل سورة البقرة، وأن النبي  :احلديث هو

السورة أمرًيا عليهم، وهذا قال به بعض أهل العلم عىل مقتىض هذا احلديث، وإن كان احلديث 

 .–رمحه اهلل  –ال يصح، فاحلديث ضعفه العالمة األلباين 

 املنت

ضري قال: بينا هو يقرأ من الليل سورة البقرة، وفرسه مربوطة عنده، إذ جالت  وعن أسيد بن ح 

فسكنت، فقرأ فجالت الفرس، فسكت، فسكنت، ثم قرأ فجالت الفرس،  الفرس، فسكت،

فأشفق أن تصيبه، فلًم أخذه رفع رأسه إىل السًمء حتى ، فانرصف، وكان ابنه حييى قريًبا منها

َضري (( فقال: - صىل اهلل عليه وسلم -ث النبي ما يراها، فلًم أصبح حدَّ  قال: ، )) اقرأ يا ابن ح 

إليه، فرفعت  رأيس وانرصفت   يا رسول اهلل أن تطأ حييى، وكان منها قريًبا، فرفعت   فأشفقت  

لَّة فيها أمثال املصابيح، فخرجت   )) وتدري  حتى ال أراها، قال: رأيس إىل السًمء، فإذا مثل الظُّ

ينظر الناس  ألصبحَت  )) تلك املالئكة دنت لصوتك ولو قرأَت  قال:، قال: ال، ما ذاك؟ ((

، ( فضائل القرآن) رواه البخاري، ورواه أيًضا أبو عبيد يف كتاب ، ال تتوارى منهم (( إليها

وقد وقع نحو من هذا لثابت بن قيس بن شًمس، فيًم رواه أبو عبيد بإسناٍد جيد، إال أن فيه 

 إهباًما، ثم هو مرسل، واهلل أعلم.
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 الشرح

ضري، قال: رواه البخاري، وهو يف ا لصحيحني من حديث أيب سعيد، أورد حديث أسيد بن ح 

كان يقرأ يف الليل  –ريض اهلل عنه وأرضاه  –وفيه فضيلة سورة البقرة من حيث أن أ سيد 

بسورة البقرة، ودنت املالئكة لصوته، وهذا دليل عىل فضلها، ثم ذكر أن هذا أيًضا وقع لثابت 

فيه إهباًما؛  نإال أ "بن قيس بن شًمس، الصحايب اجلليل، فيًم رواه أبو عبيد بإسناد جيد، قال: 

بيد القاسم بن سالَّم جاء يف سنده الذي القرآن أن جرير بن زيد  يف فضائل ذكره ألن أبا ع 

ح  رسل، فال ي درى من هؤالء، ولذلك ال يص  ، فكان هذا م 
ث عن أشياٍخ من املدينة   ."حدَّ

 املنت

 كر ما ورد يف فضلها مع آل عمران:ذ  

فسمعته  -صىل اهلل عليه وسلم  -روى اإلمام أمحد عن بريدة، قال: كنت جالًسا عند النبي 

، فإن أخذها بركة، وتركها حرسة، وال تستطيعها البطلة (()) تعلموا سورة البقرة،  يقول:

قال: ثم سكت ساعة، ثم قال: )) تعلموا سورة البقرة، وآل عمران، فإهنًم الزهراوان، يظالن 

صاحبهًم يوم القيامة، كأهنًم غًممتان أو غيايتان، أو فرقان من طري صواف، وإن القرآن يلقى 

فيقول: ما  جل الشاحب، فيقول له: هل تعرفني؟ه كالرصاحبه يوم القيامة حني ينشق عنه قرب

ليلك، وإن كل  ك يف اهلواجر، وأسهرت  فيقول: أنا صاحبك القرآن الذي أظمأت  ، أعرفك

عطى امللك بيمينه واخللد بشًمله، في  ، تاجر من وراء جتارته، وإنك اليوم من وراء كل جتارة

 ال يقوم هلًم أهل الدنيا، فيقوالن: بم ه حلتنيكسى والداويوضع عىل رأسه تاج الوقار، وي  
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كسينا هذا؟ فيقال: بأخذ ولدكًم القرآن، ثم يقال: اقرأ واصعد يف درج اجلنة وغرفها، فهو يف 

  ا كان أو ترتيال ((.ذًّ صعود ما دام يقرأ هَ 

 الشرح

فضائل كر غري هذا أيًضا من ثم بعد أن ذكر ما ورد يف سورة البقرة مما أ فرد فيها باألحاديث، وذ  

سورة البقرة، والكثري ال يصح، فكثري من األحاديث الواردة يف فضائل القرآن كثري منها ال 

اعون الكثري من األحاديث يف الفضائل، حتى قيل:  ح، وقد وضع الوضَّ إن نوح بن مريم  "يص 

يعيش  "، فقال: " جاء إىل هارون الرشيد فقال: وضعت  ثالثة آالف حديث يف فضائل القرآن

ن معه من أهل العلم، فالشاهد من هذا أن أورد ومَ  ، قصد عبد اهلل بن املبارك"هلا اجلهابذة 

ك ر من الفضائل مع آل عمران، وذكر حديث  ربًم ما صحَّ عنده من هذه الفضائل، ثم أورد ما ذ 

وآل عمران ي عطى  القارئ لسورة البقرة )) أنَّ من ذلك:  ؛بريدة، واحلديث فيه فضائل عظيمة

ل   ىوكذلك يوضع عىل رأسه تاج الوقار وي كس ،وي عطى من اخل لد ،من امل لك تني ال والداه ح 

 ه  فضٌل عظيم، واحلديث حسن.أنَّ  وهذا ال شكَّ ، يقوم هلًم أهل الدنيا ((

 املنت

صىل اهلل عليه  -ولبعضه شواهد؛ فمن ذلك حديث أيب أمامة الباهيل؛ قال: سمعت رسول اهلل 

يقول: )) اقرؤوا القرآن؛ فإنه شافع ألهله يوم القيامة، اقرؤوا الزهراوين: البقرة وآل  -وسلم 

رقان من طري كأهنًم غًممتان، أو كأهنًم غيايتان، أو كأهنًم ف  عمران، فإهنًم يأتيان يوم القيامة 
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ة؛ فإن أخذها بركة، وتركها ، ثم قال: )) اقرؤوا البقرحياجان عن أهلهًم يوم القيامة ((صواف 

 حرسة، وال تستطيعها البطلة ((، رواه أمحد ومسلم.

: القطعة من اليشء، والصواف: ر  والف  ، الغياية: ما أظلك من فوقكالزهراوان: املنريان، و ق 

أي: ال يمكنهم حفظها،  السحرة، ومعنى )) ال تستطيعها (( :والبطلة، املصطفة املتضامة

  .نفوذ يف قارئها، واهلل أعلموقيل: ال تستطيع ال

 الشرح

ا البطلة ال تستطيع حفظ سورة البقرة، وإنَّ  والثاين أظهر، يعني ليس املقصود أنَّ  ًم املقصود أهنَّ

، فالثَّ   اين يكون أظهر.ال ترض  صاحبها وال تؤذيه 

 املنت

صىل اهلل عليه وسلم  -قال: سمعت  رسول اهلل ، ومن ذلك حديث النَّواس بن سمعان الكاليب

تقدمهم سورة البقرة وآل )) يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به،  يقول: -

ثالثة أمثال ما نسيتهن بعد، قال:  - صىل اهلل عليه وسلم -ورضب هلًم رسول اهلل ، عمران ((

اجان عن  )) كأهنًم غًممتان أو ظلتان سوداوان بينهًم رشق، أو كأهنًم فرقان من طري صواف حي 

 .رواه أمحد ومسلم والرتمذي، وقال: حسن غريب، حبهًم ((صا

 قرأ هبًم يف ركعة واحدة. -  اهلل عليه وسلمصىل -وثبت يف الصحيحني: أنَّ رسول اهلل 

 

 ل:وَ كر ما ورد يف فضل السبع الطُّ ذ  
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 عطيت  )) أ   ، قال:- صىل اهلل عليه وسلم -روى أبو عبيد عن واثلة بن األسقع، عن النبي 

املثاين مكان الزبور،  عطيت  ئني مكان اإلنجيل، وأ  امل   عطيت  ل مكان التوراة، وأ  السبع الطُّوَ 

هذا حديث غريب، وقد رواه أبو عبيد عن سعيد بن أيب هالل، قال: ، (( لباملفص لت  ضِّ وف  

  ه.رَ كَ ذَ فَ  ،قال – صىل اهلل عليه وسلم -بلغنا أن رسول اهلل 

 الشرح

 وال يصح هذا احلديث.

 املنت

َن امل ََثاين  ﴾ : - تعاىل –وروى أبو عبيد عن سعيد بن جبري، يف قوله   ]﴿ َوَلَقد  آَتي نَاَك َسب ًعا م 

ل: البقرة، وآل عمران، والنساء، واملائدة، واألنعام، وَ قال: هي السبع الطُّ  [، ٨٧ احلجر:

 واألعراف، ويونس.

وهكذا قال مكحول وغريه يف تفسري اآلية بذلك، ويف ، "ول هي السبع الطُّ  "وقال جماهد: 

 تعدادها، وأن يونس هي السابعة، والبقرة مجيعها مدنية بال خالف.

د: أنه رمى اجلمرة من بطن الوادي، فجعل البيت عن ، عن ابن مسعووقد ثبت يف الصحيحني

 ."نزلت عليه سورة البقرة هذا مقام الذي أ   "يساره، ومنى عن يمينه، ثم قال: 

ويه عن عتبة بن َفرَقد يف أصحابه  -صىل اهلل عليه وسلم  -قال: رأى النبي  ،وروى ابن َمرد 

ر مَ وأظن هذا كان يوم حنني، حني ولوا مدبرين أَ ، (( )) يا أصحاب سورة البقرة تأخًرا، فقال:
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)) يا  ويف رواية:، أهل بيعة الرضوان :يعني )) يا أصحاب الشجرة ((، العباس فناداهم:

 .لون من كل وجهب  ق  وينشطهم بذلك، فجعلوا ي   أصحاب سورة البقرة ((؛

ش بني حنيفة، وكذلك يوم اليًممة مع أصحاب مسيلمة، جعل الصحابة يفرون لكثافة جي

، "رة البقرة، حتى فتح اهلل عليهم يا أصحاب سو "فجعل املهاجرون واألنصار يتنادون: 

 أمجعني. -صىل اهلل عليه وسلم  –ريض اهلل عن أصحاب رسول اهلل 

 الشرح

ة من سورة عىل هذه األمَّ  –جل وعال  – ل اهللضَّ : جواز مناداة القوم باسم ما فَ هذا فيه أواًل 

هنا البقرة، فيه فضيلة هذه السورة، ولذلك ذ كرت دوَن غريها  "يا أصحاب سورة البقرة  " َفَكو 

ره متقمن السور، فهذا دليل عىل فضلها، وأنَّ  بني الصحابة، ولذلك استعملوها يف أكثر من  رِّ

 موطن.

 املنت

 [ ١البقرة:  ]امل ﴾ * ﴿ بسم اهلل الرمحن الرحيم 

هي مما استأثر  "املقطعة التي يف أوائل السور، فمنهم َمن قال: قد اختلف املفرسون يف احلروف 

، فردوا علمها إىل اهلل، ومل يفرسوها، حكاه القرطبي يف تفسريه عن أيب بكر وعمر "اهلل بعلمه 

ها،  وعثًمن وعيل وابن مسعود، وقاله الشعبي والثوري، واختاره ابن حبان، ومنهم من فرسَّ

 واختلف هؤالء يف معناها:
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 شرحال

يها العلًمء هذه األحرف التي ي سمِّ ، [ ١البقرة:  ]( ﴾ ١﴿ امل )هلا ثم رشع يف تفسري سورة البقرة، وأوَّ 

ا واردة يف تسعٍة وَ وهي التي تكون يف أوائل السُّ ، "عة األحرف املقطَّ  " ر، وقد َذكر العلًمء أهنَّ

عة أن تفسري هذه األحرف املقطَّ  عة، ثم ذكرت باألحرف املقطَّ أَ د  ابت   ،وعرشيَن سورة يف القرآن

هي مما استأثر اهلل بعلمه، فواجبنا هو الوقوف، دون اخلوض يف  "منهم من قال:  ؛عىل رضبني

والقول الثاين: ال، نظروا يف تفسريها ونظروا يف معانيها، ولكن اختلفوا ، "معناها وتفاسريها 

 عىل أقواٍل كثرية.

 املنت

 "، قال الزخمرشي يف تفسريه: "إنًم هي أسًمء السور  "م: فقال عبد الرمحن بن زيد بن أسل

، ونقله عن سيبويه أنه نص عليه، ويعتضد هذا بًم ورد يف الصحيحني، "وعليه إطباق األكثر 

كان يقرأ يف صالة  -صىل اهلل عليه وسلم  -أن رسول اهلل )) : -ريض اهلل عنه  – عن أيب هريرة

 .(( ىل اإلنسانوهل أتى عالصبح يوم اجلمعة: امل السجدة، 

وقال بعض أهل ، "امل، وحم، واملص، وص، فواتح افتتح اهلل هبا القرآن  "وقال جماهد: 

غني بذكر ما ذكر منها يف أوائل السور عن ذكر هي حروف من حروف املعجم، است   "العربية: 

يكتب يف: ا ب ت ث بواقيها، التي هي تتمة الثًمنية والعرشين حرًفا، كًم يقول القائل: ابني 

حكاه ابن ، ستغنى بذكر بعضها عن جمموعهاي  فَ  ،، أي: يف حروف املعجم الثًمنية والعرشين"

 .جرير
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 الشرح

أو نحو ذلك، ﴿ املص ﴾ اسم سورة أو  اهذ ﴿ امل ﴾؛ "هي أسًمء السور  " :منهم من قال

ه مستبعد؛ ألن أسًمء السور واردة يف األحاديث، وواردة يف اآلثار، وهي عىل وهذا الشك أنَّ 

ريض اهلل  –ها الصحابة ا وردت يف األحاديث، أو أقرَّ ؛ ألهنَّ "أهنا توقيفية  "هل العلم ألقول 

 فال يصح هذا القول.، –عنهم وأرضاهم 

هذا القرآن إنًم هو متكون  أنَّ املقصود  وأنَّ ، "ا حروف من حروف املعجم أهنَّ  "والقول الثاين: 

 .من آيات القرآن إنًَّم هي من هذه احلروف التي هي حروف املعجم ؛من هذه احلروف

 .اسم﴿ امل ﴾ فـ  " -تعاىل  -هي من أسًمء اهلل  "وقال بعضهم: 

عوا يف قضية املقصود بذلك حتى أوردوا بعض اآلثار يف سندها مقال، قالوا مثاًل يف و ،ثم توسَّ

كاف كريم، واهلاء اهلادي، والياء احلكيم  "قالوا: ، ﴿ كهيعص ﴾ :-جل وعال  –قول اهلل 

وهذا الشك أنه ، "والعني العليم، والصاد الصادق  باعتبار أن الياء موجودة يف كلمة احلكيم،

 عة.املقطَّ دليل عليه، وال يصح مثل هذا التوجيه هلذه احلروف ال  –أيضا  –

 املنت

قلت: جمموع احلروف املذكورة يف أوائل السور بحذف املكرر منها أربعة عرش حرًفا، وهي: ا 

   له   قاطعٌ  حكيمٌ  ص  نَ  "ل م ص ر ك هـ ي ع ط س ح ق ن، جيمعها قولك: 
وهي نصف ، " س 

  احلروف عدًدا.
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 الشرح

عة التي هي نحن البد أن نصطلح اآلن عىل أن احلروف املقطَّ  ،عةيقصد أن احلروف املقطَّ 

ا أربعة عرش حرًفا؛ فهيعة يَ السور، فهذه احلروف املقطَّ هذه الواردة يف أوائل   إذن ذكر أهنَّ

  ) نَ النصف من عدد احلروف مجيعها، وهي جمموعة يف عبارة 
وهذه ، (ص  حكيٌم قاطٌع له  س 

يف ضبط العدد أحياًنا، كًم قالوا يف اإلخفاء، ويف اإلدغام، ويف طريقة يستعملها أهل العلم ال

كًم قالوا حتى يف بعض واإلظهار، ويف غري ذلك، فيأتون هبا عىل سبيل اجل مل حتى ت ضبط، 

 ،رمي: ) رنحط (حر؛ قالوا ترتيبها عىل ة، كًم قالوا يف ترتيب أعًمل يوم النَّ األحكام الفقهيَّ 

 وطواف، ونحو ذلك، فهذه إنًم أرادوا هبا الضبط. ،وحلق ،ونحر

 املنت

 :يعني، "مشتملة عىل أنصاف أجناس احلروف وهذه احلروف األربعة عرش  "قال الزخمرشي: 

من املهموسة واملجهورة، ومن الرخوة والشديدة، ومن املطبقة واملفتوحة، ومن املستعلية 

 واملنخفضة ومن حروف القلقلة.

 فسبحان الذي دقت يف كل يشء حكمته، وهذه األجناس "ثم قال:  ،لةوقد سدها مفصَّ 

 ،املعدودة مكثورة باملذكورة منها

 الشرح

هي "احلرف التي وردت يف أوائل السور، قال:  ،ذكر الزخمرشي أن هذه احلروف األربعة عرش

يعني أن احلروف مصنفة إىل أجناس، فهذه األربعة عرش ، "عىل أنصاف أجناس احلروف 
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من يعني:  " ، قال:حرًفا تشرتك بعضها يف جنس كذا، وبعضها تنفرد، فقال يف ذلك مثاًل 

، املهموسة طبًعا –وأنتم ركزوا قلياًل، حتى نأيت عىل املقصود من هذه األحرف  – "املهموسة 

 هذه الفواتحمنها ما هو من احلروف املقطعة، ومنها ما هو من احلروف األخرى التي مل ترد يف 

الصاد، والكاف، واهلاء، والسني،  :هي "املهموسة قال أهل العلم:  نإذ ،- فواتح السوريف  -

، هذه الواردة يف احلروف املقطعة، وما مل يرد من األحرف املهموسة يف احلروف "واحلاء 

، هذا واضح؟ يعني احلروف "اخلاء، والشني، والثاء، والقاف، والتاء  "املقطعة، فقالوا: 

املهموسة هي جمموعة: منها ما جاء يف املقطعة، ومنها ما مل يأت يف املقطعة، فًم جاء منها يف 

يعني ما بقي منها مما هو  –املقطعة هي: الصاد، والكاف، واهلاء، والسني، واحلاء، ومامل يأت 

 .لقاف، والتاءفهي: اخلاء، والشني، والثاء، وا –يف اللغة، وهلا وصف اهلمس 

األلف،  "، واملجهورة هي ثًمنية عرش حرفًا: املقطعة منها قالوا: "املجهورة  "ثم قال بعد ذلك: 

هذه األحرف املقطعة ، "والالم وامليم، والراء، والعني، والطاء، والقاف، والياء، والنون 

 .فهذه املقصود هبا املجهورة "طَع أمٌر قلن ي   "املجهورة، وقالوا: جتتمع يف قول القائل: 

محٌس  "مع يف قول القائل: ، والرخوة قالوا: هم عرشون حرًفا، جت  "ومن الرخوة  "ثم قال: 

يعني احلاء، وامليم، والسني، والعني، والالم، واأللف، والنون، والصاد، والراء، ، "رصة عىل ن  

 ."محٌس عىل نرصة "واهلاء، 
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 :"ك طُّ ق  أَ  "، الشديدة قالوا ثًمنية أحرف، أما املقطعة منها فهي يف قولك: "والشديدة  "قال: 

 .ألف، وقاف، وطاء، وكاف

أربعة أحرف، ما ورد منها يف األحرف املقطعة:  :وهي، "ومن املطبقة  "ثم قال بعد ذلك: 

 .د، والضاءغري املقطعة: الظا ، ويفصاد، والطاءال

هذه طبعًا أوصاف لألحرف، طيب هذه املفتوحة أو بعض أهل العلم ، "واملفتوحة  "ثم قال: 

وهذه أربعٌة وعرشون حرًفا، وهي: األلف، والالم، وامليم، والراء، ، "املنفتحة  "قد يقول هلا: 

والكاف، واهلاء، والعني، والسني، واحلاء، والقاف، والياء، والنون، األحرف املنفتحة أو 

 املفتوحة. 

ع منها فهو: ، واملستعلية قالوا: هي ستة  أحرف، ما كان يف املقطَّ "ومن املستعلية  "ثم قال: 

، واختلفوا يف ظاء، والضادالغني، والالقاف، والصاد، والطاء، وما كان من غري املقطعة فهي: 

 .يعني بعضهم أضاف أو بعضهم أنقص من ذلك، عددها

، قالوا هي: األلف، والالم، وامليم، احرفً ، واملنخفضة اثنان وعرشون "واملنخفضة  "ثم قال: 

 .والعني، والسني، واحلاء، والنون والراء، والكاف، واهلاء، والياء،

، حروف القلقة كًم هو معلوم أهنا جمموعة "ومن حروف القلقة  "ثم بعد ذلك ختمها قال: 

وما كان يف ع هو: القاف، والطاء، ولكن ما ورد منها يف املقطَّ  ،"قطب جد  "يف قولنا: 

 .عة فهي: الباء، واجليم، والدالغرياألحرف املقطَّ 
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 اأحرف هي أيًض ا طبعً  – ثلم   " :هناك أيًضا أحرف أخرى قد ذكرها بعض أهل العلم، قالوا

ر، ني، وأحرف املكرَّ كأحرف الصفري، وأحرف اللِّ  –مكملة لصفات األحرف وألجناسها 

 .الزخمرشي فأضاف، واستدرك بعضهم عىل "وغري ذلك  ،واهلاوي

لو سأل سائل: هل يف هذه األجناس أثر ملعرفة معاين األحرف املقطعة يف  الشاهد من هذا كله

لل كر بعض الع  ال ثمرة هلا، وإنًم هي استنباطات من أهل العلم يف حماولة ذ   :أول السور؟ قلنا

اذا مثاًل حرف يف ذلك، واجتهاد منهم يف حماولة التفسري لذكر هذه األحرف دون غريها، مل

، د؟ فهي حماولة لتوجيه هذا األمرالضاد ال يذكر، وذ كر حرف الكاف وذ كر حرف الصا

ذكره أهل العلم ومل ينكروا، لكن ال أثر له يف قضية تفسري معاين هذه األحرف ا وعمومً 

 .املقطعة

أهل  يعني الزخمرشي، وتابع الزخمرشي عىل هذا مجع من "سدها مفصلة  "قال:  بعد ذلك ثم

األحرف معلومة،  جناسهذه األمور معلومة، قضية  م، ومل ينكروا هذه التقاسيم؛ ألنالعل

 ." ملاذا ذكرت هذه األحرف دون غريها يف فواتح السور " وإنًم هو توجيه

 املنت

 ."كله ه ينزل منزلة لَّ أن معظم اليشء وج   وقد علمَت 

http://rasaelemaratia.com/


 

 

 18 
http://rasaelemaratia.com  مجموعة رسـائل إمـاراتية 

سبحانه  –ال شكَّ أنَّ هذه احلروف مل ينزهلا  "ومن ههنا حلظ بعضهم يف هذا املقام كالًما، فقال: 

إنَّه يف القرآن ما هو تعبد ال معنى له بالكلية  "ن اجلهلة: ؛ وَمن قال م  "عبثا وال سدى  –وتعاىل 

 ، فقد أخطأ خطأ كبرًيا،"

 الشرح

 –سبحانه وتعاىل  –الشك أن هذه األحرف مل ينزهلا اهلل  "يعني هذا اإلستدراك جيد، قال: 

 .، ال يوجد يشء يف القرآن ال فائدة منه أو ال معنى له بالكلية"عبًثا وال سدى 

إنه يف القرآن ماهو تعبٌد، ال معنى له بالكلية  :من اجلهلةومن قال:  ": –رمحه اهلل  –ثم قوله 

يعني أن هناك أحرف إنًم يراد هبا جمرد التعبد، وال معنى هلا إطالًقا،  ،وهذا احرتاز جيد ،"

جل  –وهذا ال يليق بكالم اهلل  ،فهذا اليصح؛ ألهنا تصري أحرف زائدة؛ كأهنا لغٌو من الكالم

 ،، ال هذه األحرف املقطعة والغريها من األحرف التي قد تكون يف أواسط اآليات–وعال 

ٌء ﴾ : –عال جل و –كقول اهلل  :مثاًل  ث ل ه  يَش  الكاف هذه زائدة  "قالوا:  ،]١١الشورى:[﴿ َلي َس َكم 

﴿ املراد أنه  "اليصح هذا القول، ولذلك اجتهد أهل العلم يف معرفة هذه الكاف، فقالوا: ، "

ٌء ﴾  ث ل ه  يَش  ، فإذا كان ليس مثل  مثله يشء؛ فليس "هي ليس مثل  مثله يشء  ]١١الشورى:[َلي َس َكم 

 .هذا من باب التحرز األكثر يف قضية عدم التمثيل، –جل وعال –مثله يشء 

ذا اليليق، فهاليصح أن يقال: إن هذه األحرف وال غريها من األحرف هذه زائدة؛ إذن 

جل  –بل بعض الكلًمت استأثر اهلل ليس األحرف؛ المعنى هلا، لكن قد يقال: إن بعض 

http://rasaelemaratia.com/
http://tanzil.net/#42:11
http://tanzil.net/#42:11


 

 

 19 
http://rasaelemaratia.com  مجموعة رسـائل إمـاراتية 

 –استأثر اهلل  اأن القرآن عىل أربعة أرضب: منهم م "بعلمها، كًم جاء عن ابن عباس:  –وعال

نحن نعرف العذاب ما  ،"ك حقائق األمور: كحقيقة العذاب بمعناه، ومن ذل –جل وعال 

 .–جل وعال  –هو، لكن حقيقة هذا العذاب، حقيقة النعيم، اليعلمه إال اهلل 

، وإنًم قد جيهله "إن يف القرآن ما هو أمٌر تعبدي، ال معنى له بالكلية  "اليصح أن يقال:  فإذن

–اىل سبحانه وتع –لمه عند اهلل بعض الناس دون بعض، أو قد خيفى عىل أهل العلم، لكن ع  

. 

 املنت

 لنا فيها عن املعصوم يشء قلنا به، وإال وقفنا حيث  أن هلا معنى يف نفس األمر، فإن صحَّ فتعنيَّ 

نَا ﴾  وقفنا، وقلنا:  َربِّ
ن د  ن  ع 

ل  م   .[ ٧ آل عمران: ]﴿ آَمنَّا ب ه  ك 

 الشرح

إن تعني أن هلا معنى يف نفس األمرعرفناه من لغة العرب؛ قلنا به، فإن صح لنا ذلك فيها عن 

إذا مل يكن يعني  ،قلنا به ءيش قال ، عنه بقول املعصومربَّ عَ ؛ –صىل اهلل عليه وسلم  –رسول اهلل 

نقف لنا دليل يف معرفة معاين هذه اآليات أو معرفة معاين هذه األحرف؛ فال نتكلم بذلك، و

نَا  :حيث وقفنا، وقلنا  َربِّ
ن د  ن  ع 

ل  م  فنؤمن بأن هذا من عند ربنا، أما  ،[ ٧ آل عمران: ]﴾ ﴿ آَمنَّا ب ه  ك 

 معنى، فهذا النفي ال يصح. انقول أنه ليس هل
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 املنت

مع العلًمء فيها عىل يشء معني، وإنًم اختلفوا، فمن ظهر له بعض األقوال بدليل فعليه ومل جي  

 .هذا مقام. وإال فالوقف حتى يتبني اتباعه،

 الشرح

يف أنه من استبان له يف ذلك أو ترجح له قوٌل  –رمحه اهلل  –ل فصِّ يعني هذا مقام أول، وهو ي  

من هذه األقوال فليأخذ به، ومن مل يرتجح له فالواجب عليه أن يتوقف؛ ألن مل يستبن له 

 .–جل وعال  –إىل اهلل  هاألمر، ويسلم األمر، وحييل

 املنت

يف احلكمة التي اقتضت إيراد هذه احلروف يف أوائل السور، ما هي؟ مع قطع  :املقام اآلخر

  النظر عن معانيها يف أنفسها.

 الشرح

 يعني وإن مل نعرف معان هذه األحرف، فًم هي احلكمة يف أهنا جاءت يف أوائل السور؟

 املنت

إذ تواصوا باإلعراض عن -املرشكني ابتدئ هبا لت فتح الستًمعها أسًمع   "فقال بعضهم: 

حكاه ابن جرير، وهو ضعيف؛ ألنه لو ، "ف منه عوا له ت يل عليهم املؤلَّ حتى إذا استم -القرآن

كان كذلك لكان ذلك يف مجيع السور، ال يكون يف بعضها، بل غالبها ليس كذلك، ولو كان 
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واء كان افتتاح سورة أو غري النبغى االبتداء هبا يف أوائل الكالم معهم، س –أيًضا  –كذلك 

ليستا خطاًبا  ،مدنيتان –أعني البقرة وآل عمران  -ثم إن هذه السورة والتي تليها ، ذلك

  للمرشكني، فانتقض ما ذكروه.

 الشرح

املرشكني  ئول: فإنه لو كان املراد أننا هنيوجه األاليصح هذا األمر من وجهني، أما  يعني ال

لسًمع ما يتألف منه القرآن؛ فإن هذا كان حتى يف الكالم العادي غري القرآن أو كان يف مجيع 

 –سًمع كالم اهلل لوهو هتيأهتم  ،السور، وليس يف بعض السور دون بعض؛ ألن العلة واحدة

 .–جل وعال 

ا للمرشكني؛ ألن واألمر الثاين: أن هذه السورة وسورة آل عمران مدنيتان، يعني ليستا خطابً 

 –إنًم كان ألهل الكتاب: اليهود والنصارى، وهذا مما يميز  ...، ة مل يكن اخلطاب فيهايناملد

املكي من املدين، أن اخلطاب يف املدين كان لنفي الرشك، وهي ردود  –ًم تقدم معنا يف السابق ك

 عىل أهل اإلرشاك ونحو ذلك.

 املنت

كرت فيها بياًنا إلعجاز احلروف يف أوائل السور التي ذ  كرت هذه بل إنًم ذ   "وقال آخرون: 

 القرآن، وأن اخللق عاجزون عن معارضته بمثله،

 

http://rasaelemaratia.com/


 

 

 22 
http://rasaelemaratia.com  مجموعة رسـائل إمـاراتية 

 الشرح

خالًفا لعقيدة  ،اخللق عاجزون عن معارضته بمثله، وهذه هي عقيدة أهل السنة واجلًمعة

املعتزلة الذين يقولون: إن اخللق قادرون عىل اإلتيان بمثل هذا القرآن ولكن اهلل أعجزهم، أو 

فة (:فة (يقولون: إن اهلل رصفهم، ويسموهنا ) عقيدة الرصِّ   –إن اهلل  ، يقولون ) عقيدة الرصِّ

واب واحلق أهنم لصرصفهم عن أن يأتوا بمثل هذا القرآن وإال هم قادرون، وا –جل وعال 

آن  اَل  ﴿ن، عاجزون اليقدرو ر  ق  ث ل  َهـَٰذا ال 
نُّ َعىَلٰ َأن َيأ ت وا ب م 

نس  َواجل   َتَمَعت  اإل   ن  اج 
ئ  ق ل لَّ

رًيا ٍض َظه  َبع 
م  ل  ه  ض   َوَلو  َكاَن َبع 

ث ل ه  ثم لوعىل قول املعتزلة أن اهلل  ،] ٨٨ إلساء:ا [﴾  َيأ ت وَن ب م 

 نفإذ ؛منعهم وهم قادرون :يعني ،ال إعجاز يف القرآن، إذا كان اهلل أعجزهم ؛ إذنأعجزهم

ال إعجاز يف القرآن، والصواب أهنم عاجزون عن ذلك؛ ال أن اهلل أعجزهم، هم اليقدرون، 

، "عن معارضته بمثله  وأن اخللق عاجزون "وهذا من ع ظم بالغة القرآن، فقال هنا املؤلف: 

 اليستطيعون أن يأتوا بمثل هذا القرآن.

 املنت

 ."املقطعة التي يتخاطبون هبا  هذا مع أنه من هذه احلروف

 الشرح

نقول هلا األحرف اهلجائية، وآيات القرآن مكونة منها، يعني هذه األحرف معروفة، وهي ما 

ومع ذلك اليستطيعون أن يأتوا بآية واحدة، وكل من حاول أن يأيت بمثل هذا القرآن أو أن 
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 اح أوجَ ومن املضحكات، كًم فعل مسيلمة أو س   صاَر يف كتب التاريخ من املهازل ؛م نظًًم ينظ  

من الكذابني الدجالني؛ فإهنم حاولوا أن يعارضوا هذا القرآن؛ فصاروا أضحوكة غريهم 

 للناس، يتناقلون عنهم هذا العبث الذي ألفوه.

 املنت

وقد حكى هذا املذهب الرازي عن املربد ومج ع من املحققني، وحكى القرطبي عن الفراء 

النرص، وإليه ذهب الشيخ اإلمام ه أتمَّ رَص ونَ  ،افهوقطرب نحو هذا، وقرره الزخمرشي يف كشَّ 

ي، وحكاه يل عن ابن العالمة أبو العباس ابن تيمية، وشيخنا احلافظ املجتهد أبو احلجاج املزِّ 

  تيمية.

 الشرح

ود هذه األحرف املقطعة يف مقدمة هذه السور أن  ؛يعني هذا القول هو األظهر أن املراد من ور 

ذلك، لالتفسري للمعنى، هم مل يتعرضوا  النظر عن ضغَ القرآن إنًم هو من هذه األحرف، هذا ب  

 أن هذا القرآن إنًم من هذه األحرف، ومع إيراد هذا يف مقدمة هذه السور؛ لي بنيَّ  "وإنًم قالوا: 

شيخ ابن كثري، ال، ونقل هذا االختيار عن شيخ اإلسالم ابن تيمية وهو "عجز ذلك هو م  

ي، وأبو احلجاج وكذلك شيخه امل   ي، صاحب أي كتاب؟ هتذيب الكًمل، والكًمل ملن؟ زِّ املزِّ

 ابن كثري. ةي كان أبو زوجأليس كذلك؟ املزِّ  ،عبد الغني املقديس، وكان أبو زوجته
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 املنت

رت ليكون أبلغ يف التحدي رِّ رد كلها جمموعة يف أول القرآن، وإنًم ك  ومل تَ  "قال الزخمرشي: 

وجاء منها  "، قال: "رصيح يف أماكن تر التحدي بالرِّ رت قصص كثرية وك  رِّ والتبكيت كًم ك  

﴿  مثل: ؛وحرفني [،١]ق: ﴿ ق ﴾  [،١]القلم: ﴿ ن ﴾  [،١]ص: ﴿ ص ﴾  عىل حرف واحد؛ كقوله:

 ١األعراف:  ]﴿ املص ﴾  [، ١الرعد:  ]﴿ املر ﴾  مثل: ؛وأربعة ،﴾﴿ امل  مثل: ؛وثالثة [، ١غافر:  ]حم ﴾ 

ألن أساليب  [؛ ٢-١الشورى:  ]( عسق ﴾ ١﴿ حم ) و [، ١مريم:  ]﴿ كهيعص ﴾  مثل: ؛ومخسة [،

وعىل حرفني، وعىل ثالثة، وعىل أربعة، وعىل  ،كالمهم عىل هذا، من الكلًمت ما هو عىل حرف

 ."مخسة، ال أكثر من ذلك 

 الشرح

 ن، أو من حرفني، أو من ثالثة؛ فإذيعني أن أساليب العرب هي إما أن تكون الكلمة من حرف

سق، ومع ال خيتلف أساليب العرب يف ذلك عن أن هذه األحرف جاءت عىل نفس هذه النَّ 

ن الكلًمت ما يكون من حرٍف واحد مثل: ) ق  ( من الوقاية، هذا عجز، فم  ذلك يبقى القرآن م  

وغري ذلك، فقد يكون من حرف واحد، وقد يكون من حرفني، أو ، أمر، و) ف  ( من الوفاء

 ، أو نحو ذلك.قد يكون من ثالثة
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 املنت

ذكر فيها االنتصار للقرآن وبيان إعجازه تحت باحلروف فال بد أن ي  قلت: وهلذا كل سورة افت  

﴿ وعظمته، وهذا معلوم باالستقراء، وهو الواقع يف تسع وعرشين سورة، وهلذا يقول تعاىل: 

َب ف يه  ﴾ ١امل ) َتاب  اَل َري 
ك  َقيُّوم  ١﴿ امل )وقال:  [، ٢ -١البقرة:  ]( َذل َك ال  َيُّ ال  َو احل  ( اهللَّ  اَل إ َلَه إ الَّ ه 

ه  ﴾ ٢) َ َيَدي  َا َبني 
ًقا مل  َصدِّ َقِّ م  َتاَب ب احل 

ك  َل َعَلي َك ال  َل ١﴿ املص ) [، ٣ – ١آل عمران:  ]( َنزَّ ( ك َتاٌب أ ن ز 

ن ه  ﴾ 
َك َحَرٌج م  ر  ن  يف  َصد  نَاه   ك َتاٌب  ۚ   الر﴿  ،[ ٢-١األعراف:  ]إ َلي َك َفاَل َيك  َج  إ َلي َك  َأنَزل  ر   النَّاَس  ل ت خ 

نَ  ن   النُّور   إ ىَل  الظُّل ًَمت   م  ن  َربِّ ١﴿ امل ) [،١]إبراهيم:  ﴾  َرهبِّ م   ب إ ذ 
َب ف يه  م  َتاب  اَل َري 

ك  يل  ال  ( َتن ز 

َعامَل نَي ﴾  يم  ﴾ ١﴿ حم ) [، ٢ -١السجدة:  ]ال  ح  َن  الرَّ مح  َن الرَّ
يٌل م  ( ١﴿ حم ) [، ٢ -١فصلت:  ]( َتن ز 

يم  ﴾ ٢عسق )
َك  يز  احل  َعز  َك اهللَّ  ال 

ن  َقب ل 
يَن م  ذ  ي إ َلي َك َوإ ىَل الَّ

َك ي وح 
وغري  [، ٣ –١الشورى:  ]( َكَذل 

 النظر، واهلل أعلم.ذلك من اآليات الدالة عىل صحة ما ذهب إليه هؤالء ملن أمعن 

 الشرح

ن أن  ي وغريه من أهل العلم م  حه  شيخ اإلسالم ابن تيمية واملزِّ يعني من األدلة عىل ما رجَّ

املراد أن القرآن يتشكل أو يتكون من هذه األحرف، وأن هذا دليٌل عىل إعجاز القرآن، أنه 

كر هذه األحرف يأيت النُّ  رصة للقرآن أو يأيت بيان إعجاز القرآن؛ فجميع اآليات التي عندما ت ذ 

َقيُّوم  ﴿١﴿ امل ﴿ذكرها املصنف هنا يف قوله  َيُّ ال  َو احل  َل َعَلي َك ال  ٢﴾ اهللَّ  اَل إ َلـَٰه إ الَّ ه  ك َتاَب ﴾ َنزَّ

ك َتاٌب  ۚ   ﴿ الرعجز، رصة، وأنه م  جاء ذكر القرآن بعده، دليل عىل النُّ ،  ]٣-١آل عمران:  [ ﴾... 

نَاه   ك َتاب  ١﴿ امل ﴿ ،] ١ إبراهيم: [﴾ ... َأنَزل  يل  ال  يٌل ١﴿ حم ﴿ ،] ٢ -١ السجدة: [﴾ ... ﴾ َتنز  ﴾ َتنز 

ن أن املراد هبذه األحرف املقطعة هذا يدل عىل ما ذهب اليه هؤالء العلًمء م  ، ] ٢-١فصلت:  [﴾ ... 
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ك فهو معجٌز، ومع أن هذه األحرف لن منها، ومع ذالقرآن إنًم هو مكوَّ بيان اإلعجاز، وأن 

 ثل هذا القرآن. أننا مع ذلك ال نستطيع أن نأيت بم  هي أحرف اللغة العربية التي نستعملها، إالَّ 

 املنت

دد، وأنه يستخرج من ذلك أوقات احلوادث والفتن ا من زعم أهنا دالة عىل معرفة امل  وأم

  ادعى ما ليس له، وطار يف غري مطاره.واملالحم، فقد 

 الشرح

؛ فإهنم هذا حال كثري من أهل ال لون هذه األحرف ما ال حتتمل حي  شعوذة، ومن أهل  السحر  مِّ

سبحانه وتعاىل  –ال رشًعا وال قدًرا، وال هي بأسباب ال رشًعا وال قدًرا، كذلك وال جعلها اهلل 

 عالمات ال عىل احلوادث، وال عىل  –
ٍ
، وال عىل احلياة ، وال عىل يشء األمطار، وال عىل املوت 

َط هذه األحرف هبذه احلوادث هو من التغرير باملسلمني؛ ألن املسلم حينًم يقال من ذلك، فرب  

بالباطل،  –جل وعال  –ي سلِّم، وإنًم هم استعملوا كتاب اهلل  ؛له: دليل هذه احلادثة يف كتاب اهلل

وصاحب الشعوذة أو أ رة واملشعوذين، وكون صاحب السحرمن فعل السح ٌب وهذا رض  

مال أو غري ذلك يستعملون يشء من آيات القرآن،  هذا ال يشفع هلم يف صحة مسلكهم، فالرَّ

 .وال يف طريقة فعلهم فيًم يعارضون به القرآن

تقول للنساء:  امرأة داعيةوهي: أن  ؛قبل يومني عن مسألة أنني سئلت  ومن عجيب ما أذكر 

زوجها، وإنًم الواجب عىل بني تذهبن إىل املشعوذين وال إىل السحرة للتحبيب بني املرأة و ال

: منيِّ الرجل  –املرأة حتى جتمع بني قلبها وقلب زوجها وأن ال يفرتقا أن تأخذ ماءه  وأن  –أي 
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تضع يف فتأخذ من نجاستها،  –والعياذ باهلل  –ت حرقه، أو أهنا فذكر عليه بعض األذكار تَ 

اآلن متنعهم من الذهاب اىل السحرة واملشعوذين، وتدهلم  ه، هذ...طعامه، وتقرأ عليها بعض 

عىل طريق السحر والشعوذة والكذب والبهتان، وهذا ال شك أنه من الضالل املبني، وهذا 

َطر، وهذا من االنحراف عن دين اهلل، وهذا مما ال يرضاه اهلل  من اإلفساد، وهذا من خمالفة الف 

بل إن النجاسة يف رشيعتنا مذمومة،  ؛ر به، وال جعله سبًبا صحيًحاوال أمَ  ،–وعال  جل –

 .–عياًذا باهلل – اعاد عنها، ليس جلبها وجعلها طعامً ومأمور االبت

غرِّ أنه قد  فالشاهد باملسلمني إما بذكر يشء من القرآن، أو بذكر  رحيصل من بعض هؤالء أنه ي 

ال صاحب رشك وال  ؛لصاحب باطل –خوة إيا  –ولك أن تتصور، ال يمكن  ،يشء من احلق

ك: واهلل أنا سأعلمك الرشك، وال صاحب البدعة ل صاحب بدعة، ال صاحب الرشك يقول

 لك احلق، صاحب نيِّ بَ أ  سيقول: أنا سأبني لك البدعة، وأدعوك إىل البدعة، ماذا يقول؟ أنا َس 

متسك به! ولذلك قال املفضل بن مهلهل:  ،لك: هذا احلقالرشك الذي يعبد غري اهلل، ويقول 

لنََفَر منه الناس، أول ما يدعوك إىل السنة،  ؛لو أن صاحب البدعة أول ما يدعوك إىل بدعته "

رشك، أو صاحب صاحب  ؛، هكذا حال صاحب الباطل"فإذا اطمأن الناس إليه أدخل بدعته 

تنفر ؛ ك صاحب بدعةل ألمر األول ويقولضالالت، ال يمكن أن يأتيك يف ا، أو صاحب دعب  

ما تأيت إليه، لكن يأتيك أول ما يأتيك بمسألة السنة واحلق، إذا اطمأننت إليه،  ،منه )خالص(

هو الذي  به فتتقبلها؛ ألن الظن األول ؛ليك البدعةعدخل هذا رجل فاضل، بدأ ي   ،واهلل :قلت

، تقبلت منهوفأدخل عليك بعد ذلك ما شاء من الباطل  ،صاحب حق ههو أن ؛رسخ عندك
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ال يوجد ما يدلك عىل  ،فال تتصور أبًدا أن صاحب البدعة أو صاحب الرشك يف جبهته عالمة

بزي العلم، ويتكلم بكالم أهل  ىأبًدا، بل ربًم جتد أنه يتزيَّ ، أو عنده ضالل أن عنده بدعة

دخل عليك من أقوال السلف، ثم بعد ذلك ي  يات والعلم، ويذكر لك من األحاديث ومن اآل

 ما شاء من باطله، ومن ضالله.

أن الذين استخدموا هذه األحرف املقطعة، يف ربطها  -فيًم بني أيدينا  -من هذا  فالشاهد

 .بحوادث أو بموت وحياة؛ أن هذا من القول الباطل الذي ال جيوز

 املنت

نَي ﴾  تَّق  ل م 
ًدى ل   ه 

َب ف يه  َتاب  اَل َري 
ك   [ ٢البقرة:  ]﴿ َذل َك ال 

َتاب  ﴾ "قال ابن عباس: 
ك  وكذا قال جماهد، وعكرمة، وسعيد ، "أي: هذا الكتاب  ﴿ َذل َك ال 

، والعرب تقارض بني هذين االسمى اإلشارة، "بمعنى هذا  ﴿ َذل َك ﴾ أن "بن جبري: 

 .روف يف كالمهممكان اآلخر، وهذا معفيستعملون كال منهًم 

 الشرح

يعني جيوز أن يقال: ) ذلك ( واملراد به ) هذا (، وهذا وارد يف كالم العرب، قالوا كقول ابن 

 ندبة:

 .كـــــا ذلـي أنـا، إننـل خفافـتأمَّ    ه  ــــر متنــح يقطــه والرمــول لـأق
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َتاب  صحيح، و يف لغة العرب، وهأي: إنني أنا هذا، فهذا معلوم  "إنني أنا ذلك  "
ك  ﴿ َذل َك ال 

هو اسم إشارة ) أي: هذا الكتاب، وهو من التناوب يف املعاين هلذه األحرف، و[  ٢البقرة:  ]﴾ 

َتاب  ﴾ليس املراد  "، وقال بعضهم: ذلك ( أو ) هذا (
ك  ، قال "أي: هذا القرآن  ﴿ َذل َك ال 

عىل نفسه أن رمحتي سبقت غضبي  –جل وعال  –الكتاب، الذي كتبه اهلل  :املراد هو "بعضهم: 

﴿ َذل َك قبل هذه اآلية  –جل وعال  –هو الكتاب الذي قد أنزله اهلل  "، وقال بعضهم: "

َتاب  ﴾
ك  أي ما سيأيت من آيات القرآن مما  "، وقال بعضهم: "أي: ما نزل من آيات القرآن  ال 

وهو الذي دلت عليه لغة ، -رمحه اهلل-هذا ما ذكره املصنف  إىل، وأقرب األقوال "سينزل 

 .العرب

 املنت

َتاب  ﴾:و 
ك  ، "إن املراد بذلك الكتاب اإلشارة إىل التوراة واإلنجيل  "القرآن. وَمن قال:  ﴿ ال 

 .زع، وتكلَّف ما ال علم له بهكًم حكاه ابن جرير وغريه، فقد أبعد النَّجَعة وأغرق يف النَّ 

يب: الشك، ال شك فيه أنه نزل من عند  –وهو القرآن  –ومعنى الكالم: أن هذا الكتاب  والرَّ

ي١﴿ امل )اهلل، كًم قال تعاىل يف السجدة:  َعامَل نَي ﴾ ( َتن ز  ن  َربِّ ال 
َب ف يه  م  َتاب  اَل َري 

ك  السجدة:  ]ل  ال 

٢ -١ ]. 

 الشرح

من  "عليه القول، قال:  يرد ابن كثري عىل ابن جرير، ردَّ  ًمحين ،احلقيقة لو وقفنا وقفة يسريةيف 

وسواًء كان الرد ، "قال هبذا القول فقد أبعد النجعة، وأغرق يف النزع، وتكلف ما العلم له به 
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رد، ما عىل ابن جرير، أو من نقل عنهم ابن جرير الطربي، لكن املقصود يف ذلك أن الباطل ي  

، وال يلزم  ؛ نه مرجوح أو أنه ضعيفأو أوأنه بعيد عن احلق أح لك أنه باطل ترجَّ  فلك أن ترده 

حتى ال يرد أحٌد  اعض يريد أن يغلق هذا الباب متامً من هذا الرد ال تبديع وال تضليل؛ ألن الب

عىل أحد، وليس هذا طريقة أهل العلم، السلف رد بعضهم عىل بعض، وهذا كثري عند 

أتباع التابعني، أئمة الدين حتصل بينهم من الردود، حتى يف الصحابة وعند التابعني وعند 

جتد الشيخ محود التوجيري يرد عىل األلباين، وجتد األلباين يرد  ،عرصنا احلارض الذي نحن فيه

قال:  ،العلًمء عىل شخص عىل التوجيري، وال يلزم من هذا تبديع وال تضليل، واآلن إذا ردَّ 

أحًدا! هذا غري صحيح، فالرد ال يلزم منه التبديع، وال يلزم ما تركتم  ،تبدعون وتضللون، ها

ة عندهم كانت هذه سجيَّ  ،العلًمء بعضهم عىل بعض دَّ رَ من باب أوىل التكفري، وال غريه، فَ  منه

ا ل اآلن، يتحسسون! وما يريد أبدً يف أمورهم ويف تقرير العلم، ما كان حيصل لبعض ما حيص

 وينقب  يف كتب  ؛ما انتقده أحد يف أمرٍ ينتقده يف يشء! وإذا  اأحدً أن 
ذهَب جيمع  بخيله  وَرجله 

 ليس بطريق سديد.هذا العلًمء حتى جيد عبارة لعامل تؤيد ما هو عليه من الباطل؛ 

م اإلنسان نفسه االستغفار، والرجوع عن اخلطأ والتوبة دون احلاجة إىل وما أمجل أن يعلِّ 

ض لكثري ختطئ! هذا صعب؛ حال اإلنسان أنه معرَّ املًمحكات، وكأنك معصوم ال يمكن أن 

من األسباب التي قد ال يتوصل هبا إىل احلق، أو يقرر غري احلق كالنسيان، والوهم، واجلهل، 

وعدم اإلدراك، وعدم الفهم، فينظر يف حاله، وال يربر لنفسه كل يشء، فإن هذا كان سبب 

 ل نصح الناصحني.دعهم، وعدم قبوب  عظيم لتمسك كثري من أهل البدع ب  
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 املنت

 .ه، أي: ال ترتابوا في"ومعناه النهي  ،هذا خرب "وقال بعضهم: 

 الشرح

وَق  ﴿: – ل وعالج –قول اهلل ، قالوا: ك" ال ترتابوا فيه " يعني  ]١٩٧البقرة:[ ﴾ َفاَل َرَفَث َواَل ف س 

 تفسقوا، فهو خرب بمعنى النهي.: فال ترفثوا، وال يعني

 املنت

َب ﴾،اء َمن يقف عىل قوله: رَّ ومن الق   نَي ﴾  ويبتدئ بقوله: ﴿ اَل َري  تَّق  ل م 
ًدى ل   ه 

 [،٢]البقرة: ﴿ ف يه 

َب ف يه  ﴾ والوقف عىل قوله تعاىل: ًدى ىل لآلية التي ذكرنا، وألنه يصري قوله: و  أَ  ﴿ اَل َري  ﴿ ه 

ًدى ﴾ أبلغ من كون:صفة للقرآن، وذلك  ﴾  ه 
 .﴿ ف يه 

 الشرح

معرفة املعنى الصحيح  :هذا متعلق بعلم الوقف واالبتداء، وفائدة علم الوقف واالبتداء

ل َك ﴿ : –عز وجل  –للقرآن أو لآليات، فقول اهلل  َتاب   َذٰ
ك  َب  اَل  ال  تكون مجلة  ﴾ ۛ   ف يه   ۛ   َري 

نَي ﴾  ـعليها، ثم يكون االستئناف ب فَت قَ تامة لو وَ  تَّق  ل م 
ًدى ل  ف هذا ص  أي: وَ  [٢]البقرة: ﴿ ه 

الكتاب أن فيه اهلداية، فعىل هذا الوقف تكون اجلملة هبذا املعنى، وهو أظهر من الوقف عىل 

ًدى ﴾، ﴿ قوله:  َب  اَل ﴿ ه  ًدى ۛ   ف يه   ۛ   َري   .﴾ ه 
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 املنت

ًدى ﴾:و   ومنصوًبا عىل احلال.ت، تمل من حيث العربية أن يكون مرفوًعا عىل النعَّ حي   ﴿ ه 

ت اهلداية للمتَّقني، كًم قال: وخ   يَن آَمن واصَّ َو ل لَّذ   .﴾ .... ﴿ ق ل  ه 

 الشرح

َب  اَل ﴿ يعني، عفًوا الصواب   .﴿ اَل َري َب ﴾وليس الوقف عىل ، ﴾ ۛ   ف يه   ۛ   َري 

 :عندنا وقفان اآلن

َب ﴾ إما أن تقف عىل  • ًدى ۛ   ف يه  ﴿ ثم تبتدأ ﴿ اَل َري  نَي ﴾ ه  تَّق  ل م 
 .ل 

َب  اَل ﴿ أو يكون الوقف عىل  • ًدى ﴾ ﴿ۛ   ف يه   ۛ   َري  نَي ﴾ ه  تَّق  ل م 
، وهو ما وهذا أظهر، ل 

 .رجحه احلافظ وابن كثري

 املنت

ت اهلداية للمتَّقني، كًم قال: وخ   ن وَن يف  صَّ م  ؤ  يَن اَل ي 
ذ  َفاٌء َوالَّ ًدى َوش  يَن آَمن وا ه 

َو ل لَّذ  ل  ه  ﴿ ق 

يٍد ﴾  ن  َمَكاٍن َبع 
َن م  نَاَدو  َك ي 

م  َعًمى أ وَلئ  َو َعَلي ه  ٌر َوه   م  َوق 
آن   [، ٤٤فصلت:  ]آَذاهن  ر  ق  َن ال 

ل  م  نَزِّ ﴿ َون 

امل  نَي إ الَّ َخَساًرا ﴾  يد  الظَّ ن نَي َواَل َيز  م  ؤ  ل م 
ٌَة ل  َفاٌء َوَرمح 

َو ش  إىل غري ذلك من ، [ ٨٢اإلساء:  ]َما ه 

هدى، ولكن ال يناله  اآليات الدالة عىل اختصاص املؤمنني بالنفع بالقرآن؛ ألنه هو يف نفسه

  .إال األبرار
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 الشرح

حتصل  ؛هداية التوفيق، وإال فإن هداية الداللة واإلرشاد حتصل للجميع طبًعا هذه اهلداية

للكافر، وحتصل للمسلم العايص، ولغري ذلك، ويقوم هبا األنبياء، ويقوم هبا العلًمء، وكل من 

هداية الداللة،  يدعوة صحيحة فإنه يدل الناس عىل رهبم، وهذه ه –جل وعال  –دعا إىل اهلل 

ي َمن  ، – جل وعال – يلزم منها هداية التوفيق، إذ هداية التوفيق بيد اهلل وال
﴿ إ نََّك اَل هَت د 

َبب َت ﴾  ي َوإ نََّك ﴿ ، هذه هي هداية التوفيق ، ] ٥٦: القصص [َأح  د  اطٍ  إ ىَلٰ  َلَته  َ
يمٍ  رص  َتق  س  شورى: ال [﴾  مُّ

 ن هيدي اهلل بك رجاًل واحًدا خرٌي لك من محر  النعم (()) أَلَ هذه هداية الداللة واإلرشاد،  ، ] ٥٢

لكن هل ، (( ن هيدي اهلل بك)) أَلَ  ؛وفيقهنا اهلداية إيش املراد منها؟ هنا اهلداية هداية التَّ 

اللة دِّ  هو وأرشدهم حصلت منه هداية الاس؟ لو بنيَّ حصلت منه هداية للنَّ  ،اإلنسان لو بنيَّ 

سبحانه  –هذه بيد اهلل  فإنَّ  ؛اعية أن تقع هداية التوفيقواإلرشاد، وال يلزم من وقوعها من الدَّ 

 .–وتعاىل 

 املنت

إىل غري ذلك من اآليات الدالة عىل اختصاص املؤمنني بالنفع بالقرآن؛ ألنه هو يف نفسه هدى، 

َفاٌء ولكن ال يناله إال األبرار، كًم قال تعاىل:  م  َوش  ن  َربِّك 
َظٌة م  ع  م  َمو  َا النَّاس  َقد  َجاَءت ك  ﴿ َياَأهيُّ

ن   م  ؤ  ل م 
ٌَة ل  ًدى َوَرمح  ور  َوه  د  َا يف  الصُّ

 .[ ٥٧نس: يو ]نَي ﴾ مل 

نَي ﴾  "وعن ابن عباس:  تَّق  ل م 
أي: الذين حيذرون من اهلل عقوبته يف ترك ما يعرفون  [٢]البقرة: ﴿ ل 

 ."من اهلدى، ويرجون رمحته يف التصديق بًم جاء به 
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نَي ﴾ "وقال قتادة:  تَّق  ل م 
َغي ب  هم الذين نعتهم اهلل بقوله:  :[٢]البقرة:  ﴿ ل  ن وَن ب ال 

م  ؤ  يَن ي 
ذ  ﴿ الَّ

اَلَة  وَن الصَّ يم 
ق   ." [ ٤ -٣البقرة:  ]اآلية والتي بعدها ﴾ ... َوي 

 الشرح

نَي ﴾ : –عز وجل  –قول اهلل ؛ فيعني أن اآلية تفرس اآلية تَّق  ل م 
ًدى ل  يَن هم  [٢]البقرة: ﴿ ه  ذ  ﴿ الَّ

اَلَة ﴾  وَن الصَّ يم 
ق  َغي ب  َوي  ن وَن ب ال 

م  ؤ  وعموًما التقوى يف أصلها هي: مفارقة املنهيات  [،٣]البقرة: ي 

طاعة اهلل، عىل نور من اهلل ترجو ثواب اهلل،  "وفعل املأمورات، أو كًم عرفها بعض السلف: 

،  فاملراد " –جل وعال  –ى عقاب اهلل ختش –يعني عىل علم  –وترك معصية اهلل عىل نور من اهلل 

 منها ترك املنهيات وفعل املأمورات.

ابن كثري  ك جتد أنَّ أنَّ  -فيًم يأيت، وفيًم سيأيت إن شاء اهلل من الدروس  -نحن سيمر معنا كثرًيا 

ينقل لك تفسري بعض السلف لآلية، ثم يذكر تفسرًيا آخر ال يعارض التفسري  –رمحه اهلل  –

َمل عىل مجيع هذه  األول، فهو من باب ذكر بعض ألفاظ العام، أو من باب ذكر املثال، فاآلية حت  

 األمثلة.

 املنت

مُّ ذلك كله "واختار ابن جرير:   .، وهو كًم قال" أن اآلية َتع 

صىل اهلل عليه  –وقد روى الرتمذي وابن ماجه، عن عطية السعدي، قال: قال رسول اهلل 

، ا ال بأس به حذًرا مما به بأس ((ال يبلغ العبد أن يكون من املتَّقني حتى يدع م)) : –وسلم 

 قال الرتمذي: حسن غريب.
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 الشرح

 ال يصح. ؛احلديث فيه مقال

 املنت

ر عىل خلقه يف قلوب العباد يف القلب من اإليًمن، وهذا ال يقد  طلق اهلدى ويراد به ما يقر وي  

 .–عز وجل  –إال اهلل 

 الشرح

 هداية التوفيق التي ذكرناها. ههذ

 املنت

﴿ إ نََّك اَل  تعاىل: -، قال اهلل –عز وجل  –وهذا ال يقدر عىل خلقه يف قلوب العباد إال اهلل 

َبب َت ﴾  ي َمن  َأح 
م  ﴾  وقال: [، ٥٦القصص:  ]هَت د  َداه  ﴿ َمن   وقال: [، ٢٧٢البقرة:  ]﴿ َلي َس َعَلي َك ه 

َي َله  ﴾ 
ل ل  اهللَّ  َفاَل َهاد  ل  َفَلن  جَت َد  وقال: [، ١٨٦األعراف:  ]ي ض 

ل   َوَمن  ي ض 
َتد  َو امل  ه   اهللَّ  َفه 

﴿ َمن  هَي د 

ًدا ﴾  ش  ر  يًّا م 
ن اآليات، ويطلق ويراد به: بيان احلق وتوضيحه إىل غري ذلك م، [ ١٧الكهف:  ]َله  َول 

يٍم ﴾  :- تعاىل –والداللة عليه واإلرشاد إليه، قال اهلل  َتق  س  اٍط م  َ
ي إ ىَل رص  د  الشورى:  ]﴿ َوإ نََّك َلَته 

ٍم َهاٍد ﴾  وقال: [، ٥٢ لِّ َقو  ك 
ٌر َول  ن ذ  ًَم َأن َت م  م   وقال تعاىل: [، ٧الرعد:  ]﴿ إ نَّ نَاه  ود  َفَهَدي  ا َثم  ﴿ َوَأمَّ

َعَمى َعىَل اهل  َدى ﴾  َتَحبُّوا ال  ن  ﴾  وقال: [، ١٧فصلت:  ]َفاس  َدي  نَاه  النَّج  عىل تفسري  [ ١٠البلد:  ]﴿ َوَهَدي 

ي مما وقِّ واهلل أعلم، وأصل التقوى: التَّ  ، وهو األرجح"اخلري والرش  "ًم: من قال: املراد هب

 من الوقاية.«  ىوَ ق  وَ  » يكره؛ ألن أصلها
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َغي ب  ﴾  ن وَن ب ال 
م  ؤ  يَن ي 

ذ   .[ ٣البقرة:  ]﴿ الَّ

ن وَن ﴾ "وقال ابن عباس:  ."اإليًمن التصديق  "عن عبد اهلل، قال:  م  ؤ  وقال ، "يصدقون  :﴿ ي 

ن وَن ﴾ "وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس: ، "اإليًمن العمل  "الزهري:  م  ؤ   :﴿ ي 

 ." خيشون

بالغيب قواًل واعتقاًدا وعماًل واألوىل أن يكونوا موصوفني باإليًمن  "قال ابن جرير وغريه: 

الذي هو تصديق القول بالعمل، واإليًمن كلمة وقد تدخل اخلشية هلل يف معنى اإليًمن، ، "

 جامعة لإلقرار باهلل وكتبه ورسله، وتصديق اإلقرار بالفعل.

 الشرح

واإليًمن يف اللغة عىل الصواب من كالم املحققني من أهل ، وفيها مقالهو أورد بعض اآلثار، 

، وهو أوىل من "اإلقرار "أو قد يطلقون ويقولون هو: ، "صديق مع اإلقراره التَّ أنَّ  "العلم: 

اإليًمن  وال يصح أن يقال: أنَّ ، صديقففيه من الطمأنينة أكثر من لفظ التَّ ؛ "صديق التَّ  "قولنا: 

صديق يف اللغة اليتعدى، فيقال: آمنت به، ويقال: صديق؛ ألن اإليًمن يتعدى، والتَّ يف اللغة التَّ 

 قته، والحيتاج إىل تعدية.صدَّ 

 "صديق، فيقال: تفسري اإلقرار لإليًمن فيه أكثر طمأنينة من تفسري التَّ اإلقرار ويف لفظة  أنَّ  ثمَّ  

 –، ولذلك اختار شيخ اإلسالم " به ق ت  صدَّ  "هذا أوثق وأقوى من قولك:  " أقررت بذلك

اإليًمن  ، ومن املعارصين الشيخ ابن عثيمني وغريه القول بأنَّ العلم أهل من وغريه –رمحه اهلل 

 ."صديق اإلقرار مع التَّ  "يف اللغة هو: 
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أي: ملن  "وقد تدخل اخلشية هلل يف معنى اإليًمن  "املراد بذلك قال هنا:  ا مسألة اخلشية، فإنَّ أمَّ 

، فهي –وعال  جل –تتحقق فيه اخلشية هلل  ؛واهيحتقق فيه اإليًمن، ففعل باألوامر وترك النَّ

من أثر اإليًمن، وهي من األعًمل التي هي من اإليًمن الشك يف ذلك، لكن ال يريد املصنف 

 .اخلشية هو اللغة يف معناها أنَّ  – اهلل رمحه –

 املنت

قلت: أما اإليًمن يف اللغة فيطلق عىل التصديق املحض، وقد يستعمل يف القرآن، واملراد به 

ن نَي ﴾ ذلك، كًم قال تعاىل: م  ؤ  ل م 
ن  ل 

م  ؤ  ن  ب اهللَّ  َوي 
م  ؤ  وكًم قال إخوة يوسف [،  ٦١التوبة:  ] ﴿ ي 

نَّا َصاد ق نَي ﴾  ألبيهم: ٍن َلنَا َوَلو  ك 
م  ؤ  عمل مقرونا مع وكذلك إذا است   [، ١٧يوسف:  ]﴿ َوَما َأن َت ب م 

َات  ﴾ األعًمل؛ كقوله: احل  ل وا الصَّ
يَن آَمن وا َوَعم  ذ  عمل فأما إذا است   [، ٦، التني: ٢٥االنشقاق:  ] ﴿ إ الَّ الَّ

هكذا ذهب إليه أكثر ،  اعتقاًدا وقواًل وعماًل المطلًقا فاإليًمن الرشعي املطلوب ال يكون إ

َبيد وغري واحد إمجاًعا:  أن اإليًمن قول  "األئمة، بل قد حكاه الشافعي وأمحد بن حنبل وأبو ع 

 ."وعمل يزيد وينقص 

 الشرح

وقد ، "اإليًمن قوٌل وعمٌل واعتقاد  نَّ أ "ة واجلًمعة: ا هو تعريف اإليًمن عند أهل السنهذ نإذ

: "قوٌل  "ويريد بقوله  "اإليًمن قول وعمل  "ة أو نجد يف تعبرياهتم من يقول: أهل السنيعرب 

 .: عمل القلب واجلوارح"بالعمل  "سان، وأي قول القلب واللِّ 
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وعمل القلب ، كر ونحو ذلكسان من الذِّ سان هو: فعل اللِّ ، وقول اللِّ االعتقادقول القلب هو: 

 والتوكل، وعمل اجلوارح هي: األفعال كالصالة ونحو ذلك.هو: األعًمل القلبية من اخلشية 

سان، وعمل باجلوارح، واعتقاد قول باللِّ  "، أو "قول وعمل واعتقاًدا  "أو يعربون فيقولون: 

وهذا خالف قول ، –رمحه اهلل  –ه أمرجم  َمع عليه كًم ذكر احلافظ ابن كثريوهذا كل ،" بالقلب

ئة  ؛مسمى اإليًمن املرجئة الذين أخرجوا األعًمل من ج  ر  ئة املحضة كاجلهمية، أو م 
ج  سواء امل ر 

ئة الكرَّ اإليًمن هو التَّ  املتكلمني الذين قالوا: إنَّ 
ج  ر  اإليًمن هو  ة الذين قالوا: إنَّ اميَّ صديق، أو م 

ئة الفقهاء الذين قالوا: إنَّ ، ودون عمل اجلوارح صديقالقول فقط، دون التَّ  ج  ر  األعًمل  أو م 

لكن كل ، صديق يف القلب واجبى اإليًمن، وإن كان عندهم القول والتَّ تدخل يف مسمَّ ال 

ئة  –هذه األقوال  ج   ة واجلًمعة.، وهي خالف عقيدة أهل السنحال تص –أقوال امل ر 

 وهذا خالًفا ملذهب اخلوارج، حيحوهذا هو أيًضا املعتقد الصَّ ص (، ) يزيد وين قه ثم ذكر أنَّ 

ج   إذا ذهب بعضه ذهب إليًمن يشء واحد أو كتلة واحدة، ا فاخلوارج يرون أنَّ  ؛ةئومذهب امل ر 

ين؛ ألن اإليًمن عندهم ال ه، ولذلك من وقع يف كبرية من الكبائر خرج عندهم من الدِّ كلُّ 

 ينقص، يعني ال يبقى عنده يشء من اإليًمن.

ج   ال يرض مع  ن ال ينقص، وأنَّ اإليًم يقولون: إنَّ  –أيًضا  –م ة عىل خالف ذلك؛ فإهنَّ ئوامل ر 

هذا ال يتأثر  اإلنسان فعل الكبائر الكثرية؛ فإنَّ  أنَّ  مع اإليًمن ذنب، فلو ال يرضاإليًمن معصية، 
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ه قول اس كإيًمن جربيل وكإيًمن أيب بكر، وهذا الشك أنَّ إيًمن أفسق النَّ  إيًمنه، وعندهم أنَّ 

 باطل.

أي: بًم عنده من اإليًمن  ،الواقع يف الكبرية هذا مؤمن بإيًمنه والصواب يف ذلك أن يقال: أنَّ 

اإليًمن  ا أن يقال: أنَّ ، أمَّ –ة كًم يقول أهل السن –وهو فاسق بكبريته، أو مؤمن ناقص اإليًمن 

 الل.ه من أقوال أهل الضَّ أنَّ  ه خيرج من اإليًمن إىل الكفر! فهذا الشكَّ ر أو يقال: أنَّ ال يتأثَّ 

 املنت

  .ورد فيه آثار كثرية وأحاديثوقد 

ينَ  إ نَّ ﴿ ومنهم من فرسه باخلشية، كقوله:  ذ  نَ  الَّ َغي ب   َرهبَّ م خَي َشو  ﴿ وقوله:  ،[ ١٢: لكامل ]﴾  ب ال 

ن   َ  مَّ
َٰنَ  َخيش  مح  َغي ب   الرَّ ن يٍب  ب َقل ٍب  َوَجاءَ  ب ال  خالصة اإليًمن والعلم، كًم  :واخلشية ،[ ٣٣: ق ]﴾  مُّ

ن   اهللََّ خَي َشى إ نًََّم ﴿ قال: 
َباد ه   م  َلًَمء ع  ع   [. ٢٨: فاطر ]﴾  ال 

﴿ وقال بعضهم: يؤمنون بالغيب كًم يؤمنون بالشهادة، وليسوا كًم قال تعاىل عن املنافقني: 

وا َوإ َذا ينَ  َلق  ذ  وا آَمن وا الَّ ا َوإ َذا آَمنَّا َقال  م   إ ىَلٰ  َخَلو  ه 
وا َشَياط ين  ا َقال  م   إ نَّ ًَم  َمَعك  ن   إ نَّ ئ ونَ  َنح  ز  َته  س  ﴾  م 

 .[ ١٤البقرة:  ]

ونَ  َجاَءكَ  إ َذا﴿ وقال:  وا امل  نَاف ق  َهد   َقال  ول   إ نََّك  َنش  َلم   َواهللَّ  ۚ   اهللَّ  َلَرس  ه   إ نََّك  َيع  ول  َهد   َواهللَّ  َلَرس   َيش 

ب ونَ  امل  نَاف ق نيَ  إ نَّ 
َغي ب  ﴿ فعىل هذا يكون قوله ، [ ١: نافقونامل ]﴾  َلَكاذ  حاال، أي: يف حال  ﴾ ب ال 

 .كوهنم غيبا عن الناس

وكلها صحيحة ترجع إىل أن اجلميع  ،وأما الغيب املراد ههنا فقد اختلفت عبارات السلف فيه

 .مراد
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ن ونَ  ﴿قال أبو العالية:  م  ؤ  َغي ب   ي  الئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر، : يؤمنون باهلل وم﴾ب ال 

 ، فهذا غيب كله، وكذا قال قتادة.عثوجنته وناره ولقائه، ويؤمنون باحلياة بعد املوت وبالب

َغي ب  ﴿ وعن ابن عباس:  ن اهلل  ﴾ ب ال   .-تعاىل  –قال: بًم جاء منه، يعني: م 

: الغيب  رُّ
وقال زيد . وقال عطاء بن أيب رباح: من آمن باهلل فقد آمن بالغيب. القرآنوقال ز 

َغي ب  ﴿ بن أسلم:   بالقدر. ﴾ ب ال 

 .ذه املذكورات من الغيب الذي جيب اإليًمن بهفكل هذه متقاربة يف معنى واحد؛ ألن مجيع ه

 الشرح

يعني ال يوجد تعارض، هل يوجد تعارض بني من قال: يؤمن بالغيب أي: بالقدر، يؤمن 

 ال يوجد تعارض، فهو من باب رضب املثال.بالغيب أي: باملالئكة، 

مل عىل مجيع هذه الغيبيات أن أهل اإليًمن يؤمنون هبذه الغيبيات مجيعها.إذن   اآلية حت 

 املنت

 وقال سعيد بن منصور: حدثنا أبو معاوية، عن األعمش، عن عًمرة بن عمري.

  وعن عبد الرمحن ...

 الشرح

ال، هنا يوجد خطأ، اإلسناد هو عن عًمرة بن عمري عن عبد الرمحن بن يزيد، فالواو هذه ال 

 عًمرة عنيصح وجودها، ارضبوا عليها، ال يصح أن ت ذكر الواو، فاإلسناد عىل هذ املساق: 

 .يزيد بن الرمحن عبد عن ،عمري بن
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 املنت

عن عبد الرمحن وقال سعيد بن منصور: حدثنا أبو معاوية، عن األعمش، عن عًمرة بن عمري، 

صىل اهلل  –بن بزيد، قال: كنا عند عبد اهلل بن مسعود جلوًسا، فذكرنا أصحاب رسول اهلل 

كان  –صىل اهلل عليه وسلم  –ر حممد م  وما سبقوا به، قال: فقال عبد اهلل: إن أَ  –عليه وسلم 

( 1) امل﴿  ملن رآه، والذي ال إله غريه ما آمن أحد قط إيًمنا أفضل من إيًمن بغيب، ثم قرأ: بيِّنا

ل َك  َتاب   َذٰ
ك  َب  اَل  ال  ًدى ۚ   ف يه   ۚ   َري  تَّق نيَ  ه  ل م  ينَ ( 2) لِّ ذ  ن ونَ  الَّ م  ؤ  َغي ب   ي   ﴿ إىل قوله: ﴾ ب ال 

ونَ  ح 
ل  وأيب حاتم، وابن مردويه، واحلاكم، وقال: بن منصور،  رواه سعيد ،[ ٥-١: بقرةال ] ﴾ امل  ف 

 صحيح عىل رشط الشيخني، ومل خيرجاه.

صىل اهلل  –احلديث الذي رواه أمحد، عن أيب مجعة قال: تغدينا مع رسول اهلل  هذا ويف معنى

ومعنا أبو عبيدة بن اجلراح، فقال: يا رسول اهلل، هل أحد خري منا؟ أسلمنا معك  –عليه وسلم 

قال: )) نعم، قوم من بعدكم يؤمنون يب ومل يروين ((، رواه ابن مردويه بأطول وجاهدنا معك، 

 .من هذا

 الشرح

هل أحد ) جاء يف الرواية األخرى: : ) يا رسول اهلل، هل أحد خري منا؟ (، يف احلقيقة قوله

خري ) أقوى من إسناد رواية  ( هل أحد أعظم أجراأقوى ) ، وإسناد هذه الرواية ( أعظم أجرا

)) خري الناس قرين، : -عليه الصالة والسالم  – لقوله ؛فإن الصحابة هم خري الناس (، منا؟

 .، فال يوجد من هو أخري من الصحابةثم الذين يلوهنم ((
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، يعني إذا جاء أهنم - كًم يقول العلًمء -زيادة األجر ال يستلزم ثبوت األفضلية  :وأعظم أجرا

أعظم أجرا فهذا ال يستلزم أهنم أفضل، فإن األجر قد يقع يف تفاضله بالنسبة إىل ما يًمثله، 

-صىل اهلل عليه وسلم  –ولكن الصحابة عندهم أعظم من ذلك، فقضية الصحبة لرسول اهلل 

يه الصالة عل –، واإليًمن به، والعيش معه -عليه الصالة والسالم  –، ومشاهدته، ورؤيته 

 لها البعض.، كل هذه تفوق قضية األجور التي حيصِّ -والسالم 

 فإذن هذه الرواية األصوب منها ما جاء يف الرواية األخرى ) أعظم أجرا (، واهلل أعلم.

 املنت

قال: )) ما يمنعكم من ذلك ورسول اهلل بني  –صىل اهلل عليه وسلم  –ويف آخره أن رسول اهلل 

أظهركم يأتيكم بالوحي من السًمء، بل قوم من بعدكم يأتيهم كتاب بني لوحني يؤمنون به 

 ويعملون بًم فيه، أولئك أعظم منكم أجرا (( مرتني.

جادة التي اختلف فيها أهل احلديث، كًم قررت   لوهذا احلديث فيه داللة عىل العم  ه يف أولبالو 

 ا من هذه احليثية ال مطلقا.ذكر أهنم أعظم أجرً و ،عىل ذلك مرشح البخاري؛ ألنه مدحه

 الشرح

جد أرشح البخاري البن كثري، ما أدري هل  نلكن ما ندري نحن أي  يفما زال  و أنهو 

 اهلل أعلم.واملفقودات، 
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 املنت

ونَ ﴿  يم 
ق  اَلةَ  َوي  َّا الصَّ

م   َومم  نَاه  ونَ  َرَزق  ق  نف   [. ٣البقرة:  ]﴾  ي 

 قال ابن عباس: إقامة الصالة: إمتام الركوع والسجود والتالوة واخلشوع واإلقبال عليها فيها.

 .وسجودها ،وقال قتادة: إقامة الصالة: املحافظة عىل مواقيتها، ووضوئها، وركوعها

وَن ﴾وقال ابن عباس:  ق  ن ف  م  ي  نَاه  َّا َرَزق 
 قال: زكاة أمواهلم.، ﴿ َومم 

 الشرح

بالنسبة ألقيموا الصالة، سواء قيل: إمتام الركوع، أو قيل: املحافظة عىل املواقيت، أو كًم قال 

 بعض السلف: إدامتها، فهذا كله صواب، وحتتمله اآلية.

 املنت

حتى  ،رسهتم وجهدهمي  وقال الضحاك: كانت النفقات قربات يتقربون هبا إىل اهلل عىل قدر مَ 

نزلت فرائض الصدقات: سبع آيات يف سورة براءة، مما يذكر فيهن الصدقات، هن الناسخات 

 .امل ثبتات

وودائع عندك يا ابن آدم، يوشك أن  يوقال قتادة: فأنفقوا مما أعطاكم اهلل، هذه األموال عوار

 تفارقها.
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ىل التأويالت وأحقها بصفة و  واختار ابن جرير أن اآلية عامة يف الزكاة والنفقات، فإنه قال: وأَ 

 ؛ين، زكاة كان ذلك أو نفقة من لزمته نفقتهالقوم: أن يكونوا جلميع الالزم هلم يف أمواهلم مؤدِّ 

تعاىل  –ممن جيب عليهم نفقته بالقرابة وامل لك وغري ذلك؛ ألن اهلل  ،من أهل أو عيال أو غريهم

  ممدوح به حممود عليه.من اإلنفاق والزكاة  وصفهم ومدحهم بذلك، وكل   عمَّ  –

 الشرح

وَن  يعني أن اآلية منهم من قال: املراد ق  ن ف  م  ي  نَاه  َّا َرَزق 
م   أي: عىل األوالد، ﴾﴿ َومم  نَاه  َّا َرَزق 

﴿ َومم 

وَن ﴾ ق  ن ف  وَن ﴾ أي: الصدقات، ي  ق  ن ف  م  ي  نَاه  َّا َرَزق 
مل عليه اآلية  ﴿ َومم  أي: الزكاة، وكل ذلك حت 

 أيضا، وهذا من باب رضب املثال، ومجيع هذه املعاين تصح.

رج الزكاة، هذه واجبة عليه، ه  اكوهنولزكاة لحتى مع إخراجه  نالو قال قائل: طيب الذي خي 

 – فاستحق املدح يف ذكر اهلل، –جل وعال  –عليه، أيضا ي مدح بذلك؛ ألنه أطاع اهلل  ةواجب

 له يف هذه اآلية، وأنه يدخل فيها. –جل وعال 

 املنت

حق اهلل  فإن الصالةبني الصالة واإلنفاق من األموال،  –تعاىل  –قلت: كثريا ما يقرن اهلل 

وعبادته، وهي مشتملة عىل توحيده والثناء عليه، ومتجيده واالبتهال إليه، ودعائه والتوكل 

ىل الناس بذلك القرابات بالنفع املتعدي إليهم، وأو   عليه؛ واإلنفاق هو اإلحسان إىل املخلوقني
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داخل يف قوله من النفقات الواجبة والزكاة املفروضة  واألهلون واملًمليك، ثم األجانب، فكل  

وَن ﴾  تعاىل: ق  ن ف  م  ي  نَاه  َّا َرَزق 
  [. ٣البقرة:  ]﴿ َومم 

 الشرح

قرهنًم مع بعض؛ ألن  يف كثري من اآليات،والزكاة ذكر الصالة  -جل وعال  –يعني أن اهلل 

ان: حق اهلل، وحق والزكاة حق اخللق، فتحقق بذلك احلقَّ  ،–جل وعال  –الصالة حق اهلل 

 .الصالة والزكاة بني اخللق يف اجلمع

اذا قرن هذه مليؤمنون بالغيب، ويقيمون الصالة، ويؤتون الزكاة، بعض أهل العلم قالوا: 

دهذا  :بالغيب إيًمنٌ  "الثالث؟ فقالوا:  فعل  :حق املال والنفقة، والصالة :القلب، والزكاة َعق 

إما عقد قلٍب، وإما نفقة  ماٍل، وإما فعل   :، فعمل اإلنسان ال خيرج عن هذه الثالث"اجلوارح 

املال، واجتمع فعل البدن، مران: اجتمع نفقة األواحلج؟ قالوا: اجتمع فيه  ،قالوا: طيب، بدن

، وهذه األمورالثالث عن هذه  –جل وعال  –رج التعبد هلل خي مل نبدن، إذالفعل : فيه والصوم

 لثالثة.حكمة ذكرها بعض أهل العلم يف اجلمع بني هذه ا

 املنت

قال: )) بني  - صىل اهلل عليه وسلم -وهلذا ثبت يف الصحيحني عن ابن عمر: أن رسول اهلل 

اإلسالم عىل مخس: شهادة أن ال إله إال اهلل، وأن حممًدا رسول اهلل، وإقام الصالة، وإيتاء 

 واألحاديث يف هذا كثرية.، زكاة، وصوم رمضان، وحج البيت ((ال
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كالم العرب الدعاء، ثم استعملت الصالة يف الرشع يف ذات الركوع وأصل الصالة يف 

والسجود واألفعال املخصوصة يف األوقات املخصوصة، برشوطها املعروفة وصفاهتا، 

 .وأنواعها املشهورة

ألن املصيل يتعرض الستنجاح قال ابن جرير: وأرى أن الصالة املفروضة سميت صالة؛ 

  ... طلبته

 الشرح

 جرير: ألن املصيل متعرضيف تفسري ابن 

 املنت

 .بعمله، مع ما يسأل ربه من حاجته من ثواب اهللض الستنجاح طلبته تعرِّ مألن املصيل 

 شرحال

 من حاجاته.: -يف تفسري ابن جرير  -وهناك 

 نتامل

ض الداعي بدعائه ربه استنجاح حاجاته وسؤله ]، مع ما يسأل ربه من حاجته وقيل يف ، تعرُّ

 .اشتقاقها أقوال أخر[

 الشرح

للمعنى، فابن جرير  وذكر يف احلاشية؛ ألهنا أتمُّ ، –رمحه اهلل  –أضافها الشيخ أمحد شاكر هذه

ميت صالة ألن املصيل متعرض الستنجاح طلبته من ثواب  ؛يف رأيه أن الصالة املفروضة س 
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 -، فهذه الصلة التي يقوم هبا العبد يف هذه العبادة يريد هبا ما يدعو اهلل –سبحانه وتعاىل  –اهلل 

له يف هذه احلاجة، فهو بتعرضه  -وجل عال  –به من حاجته، وأن يستجيب اهلل  -جل وعال

ؤ   هلذا الدعاء قائٌم بًم حيقق له هذا املطلوب من يف  :ل، وقيلاستنجاح هذه احلاجة وهذا الس 

 .اشتقاقها أمور أخرى

 املنت

 واشتقاقها من الدعاء أصح وأشهر، واهلل أعلم.

 الشرح

 هو األصوب. وهو الذي عليه املحققون من أهل العلم، أن اشتقاقها من الدعاء

http://rasaelemaratia.com/

