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╝ 

 

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

 املنت

لرُتُكمر ﴿  ُت َعَليرُكمر َوَأِّني َفضَّ تِي َأنرَعمر َمتَِي الَّ ُكُروا نِعر ِئيَل اذر ا َ نَي )َيا َبنِي إِْسر
ِ
َعاََل ًما ََل ١٢٢َعََل الر ُقوا َيور ( َواتَّ

َبُل ِمنر  ٍس َشيرًئا َوََل ُيقر ٌس َعنر َنفر وَن )ََترِزي َنفر ٌل َوََل َتنرَفُعَها َشَفاَعٌة َوََل ُهمر ُينرََصُ ، ١٢٢البقرة: ]  ﴾ (١٢٣َها َعدر

١٢٣ ]. 

عَل اتباع الرسول النبي  واحلث  م نظري هذه اآلية يف صدر السورة، وُكررت هاهنا للتأكيد قد تقدَّ 

كتامن هذا، وكتامن ما أنعم به رهم ِمن حيذي ،  كتبهم ونعته واسمه وأمره وأمتهاألمي الذي جيدون صفته يف

روا نعمة اهلل عليهم، ِمن النعم الدنيوية والدينية، وَل حيسدوا بني عمهم ِمن عليهم، وأمرهم أن يذك

وَل حيملهم ذلك احلسد عَل خمالفته وتكذيبه، ، م منهمالرسول اخلات ِمن إرسال العرب عَل ما رزقهم اهلل

فقته  .دائام إىل يوم الدين -عليه صلوات اهلل وسالمه- واحليدة عن موا

 الشرح

╝ 
عَل عبده ورسوله نبينا حممد وعَل آله وصحبه وبارك احلمد هلل رب العاَلني، وصَل اهلل وسلم 

 وسلم تسلياًم كثرًيا، وبعد:

ُت ﴿  :-جل وعال  -هلل يف قول ا تِي َأنرَعمر َمتَِي الَّ ُكُروا نِعر ِئيَل اذر ا َ لرُتُكمر َعََل َيا َبنِي إِْسر َعَليرُكمر َوَأِّني َفضَّ

نَي )
ِ
َعاََل ئيل موعظة هلذه األمة. -سبحانه وتعاىل  -ويف ذكر اهلل  [ ١٢٢البقرة: ] ﴾ (١٢٢الر  خطابه لبني إْسا

ئيل وما رشع وهو تكملة لسياق ما سبق ِمن ا  لليهود وما  -جل وعال-اهلل لكالم عن بني إْسا

http://rasaelemaratia.com/


 

 

 4 
http://rasaelemaratia.com   رسـائل إمـاراتيةمجموعة 

تِي ﴿: -جل وعال  -روا برسله، وقوله اعرتضوا به عَل دين اهلل وكف َمتَِي الَّ ُكُروا نِعر ِئيَل اذر ا َ ْسر
َيا َبنِي إِ

ُت َعَليرُكمر   .[١٢٢البقرة: ] ﴾َأنرَعمر

 ."الذكر باللسان هو ضد اإلنصاتالذكر بالقلب هو ضد النسيان، كام أن " قال أهل العلم:  

عليه، ويعرف أنه  -سبحانه وتعاىل  -واَلعنى يف األمرين أن اإلنسان يكون دائم الذكر لنعمة اهلل 

 وبرمحته، وأيًضا تستوجب منه هذه النعم أن يكون شاكًرا هلل بلسانه. -سبحانه وتعاىل  -يعيش بفضل اهلل 

عَل  -جل وعال  -كر اهلل ر النعمة، وبني عبادة اللسان بشفهو بني عبادتني: بني عبادة القلب بتفك 

 .نعمه

ُتمر أَلَِزيَدنَُّكمر ﴿ :-جل وعال  -وهذا حال اإلنسان يف كل نعمة، وقول اهلل  هيم: ]  ﴾ َلِئنر َشَكرر  .[ ٧إبرا

ر القلب هبذه النعم   .فإنه وإن كان يتضمن شكر اللسان إَل أنه يف أصله أيًضا يتضمن إقرا

ٍس َشيرًئا﴿ : -جل وعال  -اهلل ثم قال  ٌس َعنر َنفر ًما ََل ََترِزي َنفر ُقوا َيور ﴿ قبل ذلك:  [ ١٢٣البقرة: ]  ﴾ َواتَّ

نَي )
ِ
َعاََل لرُتُكمر َعََل الر ِمن الذين كانوا يف زمنهم، وليس يف هذه اآلية أهنم [ ١٢٢البقرة: ]  ﴾ (١٢٢َوَأِّني َفضَّ

هي أكرم األمم وأفضلها عَل غريها  -عليه الصالة والسالم-ة حممد فإن أمَّ  ،-ملسو هيلع هللا ىلص  -أفضل ِمن أمة نبينا 

 .ِمن األمم

ٍس َشيرًئا﴿ثم قال:  ٌس َعنر َنفر ًما ََل ََترِزي َنفر ُقوا َيور )شيئا( هنا نكرة والنكرة تعم، فإنه  [ ١٢٣البقرة: ]  ﴾َواتَّ

عليه  -سبحانه وتعاىل  -تن اهلل وَل جيزيه يشء إَل أن يم -سبحانه وتعاىل  -َل ينقذ اإلنسان ِمن اهلل 

 بفضله ورمحته.

ٌل ﴿   َبُل ِمنرَها َعدر يوم القيامة  العدل هو الفداء: أي أن يفتدي، َل ينتفع اإلنسان [ ١٢٣البقرة: ]  ﴾ َوََل ُيقر

 ورمحته –سبحانه وتعاىل  -ك فضل اهلل لَل بابنه وَل بأبيه وَل بزوجه، وإنام ينفعه عمله الصالح، قبل ذ
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 إليه.انه وإحس

وَن )﴿ قال:   يف ذلك أن الشفاعة َل ينتفع هبا  [ ١٢٣البقرة: ]  ﴾ (١٢٣َوََل َتنرَفُعَها َشَفاَعٌة َوََل ُهمر ُينرََصُ

( َوََل َصِديٍق ١۰۰ِمنر َشاِفِعنَي )﴿ : فام هلم -عز وجل  -أهل الكفر، فالكافر َل ينتفع بالشفاعة كام قال اهلل 

 .[ ١۰١، ١۰۰ء: الشعرا ]  ﴾ (١۰١مَحِيٍم )

ِئيَل ﴿ ويف قوله يف أول اآليات:  ا َ ئيل: ه [ ١٢٢البقرة: ]  ﴾ َيا َبنِي إِْسر و يعقوب كام مر معنا سابًقا، إْسا

الذي له أكثر ِمن  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ليس يف األنبياء َمن له اسامن إَل يعقوب، عدا نبينا "وقد قال أهل العلم: 

 ."اسم

قرب أن يكون، أن تكون أوصاف، ن له أسامء وإن كان األَل، هناك ِمن األنبياء مَ "وقال بعضهم:  

هو وصف له، وأما يعقوب فإن هذا، أو له اسامن:  "ُيقال: هو اَلسيح، وهو عيسىكاَلسيح مثاًل، أن 

ئيل ويعقوب.  إْسا

ئيل يف   ئيل، فإن إْسا وقد سبق أن نبهنا عَل قضية نبَّه عليها أهل العلم وهو قضية السب إلْسا

القيامة وأنه يوٌم  قوب، وأما اَلقصود يف زماننا فهي دولة اليهود، طبًعا يف اآلية إثبات يوماألصل هو يع

ٍس َشيرًئا﴿ : -جل وعال  -شديد عَل أصحابه، كقول اهلل  ٌس َعنر َنفر ًما ََل ََترِزي َنفر ُقوا َيور  .[١٢٣البقرة:]  ﴾ َواتَّ

 املنت

ُه بِكَ ﴿  ِهيَم َربُّ َرا َتََل إِبر َُّهنَّ َقاَل إِِّني َجاعِ َوإِِذ ابر تِي َقاَل ََل َينَاُل ُلَك لِلنَّاِس لاَِمٍت َفَأََت يَّ إَِماًما َقاَل َوِمنر ُذري

نَي )
ِ ِ
اَل ِدي الظَّ ، -عليه السالم-يقول تعاىل ُمنبيها عَل رشف إبراهيم خليله  [ ١٢٥، ١٢٤البقرة: ]  ﴾ (١٢٤َعهر

ر به ِمن األوام -تعاىل  -  التوحيد، حتى قام بام كلفه اهللتدى به يفجعله إماًما للناس ُيق -تعاىل  - وأن اهلل

ُه بَِكلِاَمٍت ﴿ وهلذا قال: ، والنواهي ِهيَم َربُّ َرا َتََل إِبر هلؤَلء  -يا حممد-أي: واذكر  [ ١٢٤البقرة: ]  ﴾ َوإِِذ ابر
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الذي هو عليها مستقيم فأنت اَلرشكني وأهل الكتاَبني الذين ينتحلون ملَّة إبراهيم وليسوا عليها، وإنام 

ؤَلء ابتالء اهلل إبراهيم، أي: اختباره له بام كلفه به ِمن األوامر والذين معك ِمن اَلؤمنني، اذكر هل

 .والنواهي

 الشرح

ُه بَِكلاَِمٍت ﴿ قال:  -جل وعال-يعني اهلل  ِهيَم َربُّ َرا َتََل إِبر طبًعا هنا )إبراهيم(  [ ١٢٤البقرة: ]  ﴾ َوإِِذ ابر

م و)ربه( هو مفع وليس إبراهيم هو الذي ، هو الذي ابتَل إبراهيم -جل وعال-الفاعل، فاهلل ول به ُمقدَّ

د به: اَلمتحان كام قال اَلفرس ابن كثري -جل وعال-ابتَل اهلل  ؛ ألن -رمحه اهلل-، وهذا اَلبتالء اَلرا

 اَلبتالء يأيت يف القرآن عَل أربع معاٍن: 

ُه بَِكلِاَمٍت ﴿ ما ُذكر يف هذه اآلية: فيأيت بمعنى اَلمتحان، وهو  ِهيَم َربُّ َرا َتََل إِبر  .[ ١٢٤البقرة: ]  ﴾ َوإِِذ ابر

ُوِع ﴿ : -جل وعال-اَلصائب، كام قال اهلل ويأيت بمعنى اَلحن و  ِف َواْلر َور  ِمَن اخلر
ٍ
ء َوَلنَبرُلَونَُّكمر بََِشر

ِت  َنرُفِس َوالثََّمَرا ِل َواألر َوا َمر ٍص ِمَن األر ابِِريَن )َوَنقر ِ الصَّ فيأيت أيًضا بمعنى اَلحن  [ ١٥٥البقرة: ]  ﴾ (١٥٥ َوَبرشي

 .واَلصائب

َناُهمر َكاَم ﴿ : -سبحانه وتعاىل  -للعصاة، كام قال  -جل وعال-يأيت أيًضا بمعنى عقاب اهلل و إِنَّا َبَلور

بِ  ُمنََّها ُمصر ِ َنَِّة إِذر َأقرَسُموا َلَيَصر َحاَب اْلر َنا َأصر كام عاقبنا  بلوناهم: عاقبناهم [ ١٧القلم: ]  ﴾ (١٧ِحنَي )َبَلور

 .أصحاب اْلنة، أصحاب الزرع والبساتني

َوَنبرُلوُكمر ﴿ : -جل وعال-تالء يف القرآن بمعنى اخلري، وإعطاء النعمة كام قال اهلل ويأيت البالء أو اَلب

ِ ِفترنَةً  رَير ي َواخلر  .[ ٣٥األنبياء: ]  ﴾ بِالرشَّ

بعض  -سبحانه وتعاىل  -كون بالنعم أيًضا كام يكون بالنقم، وكام يبتيل اهلل اَلبتالء يويكون أن  
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، يبتيل بعض الناس بالنعم، باملال، -سبحانه وتعاىل  -وطاعته هلل  الناس بالفقر، يمتحن صربه وشكره

ل هو الفقري بالسعة، بالتوسيع عليه يف أمر الدنيا، ولذلك صار خالٌف بني أهل العلم َمن هو أفضل؟ ه

 الصابر، أم الغني الشاكر؟

ن الناس َمن َل يصلح له فالغنى ابتالء ِمن اهلل، ومِ  -سبحانه وتعاىل  -يعني إذا الفقر ابتالء ِمن اهلل 

د وعىص وفسق، وِمن الناس َمن َل يصلح له إَل  إَل الفقر؛ ألنه إذا اغتنى ضيَّع األوامر والنواهي، وَترَّ

 .-سبحانه وتعاىل  -غناه يف شكٍر هلل الغنى، فيكون عَل حال 

األفضل " ، فقال بعض أهل العلم: -سبحانه وتعاىل  -يقسم األرزاق، بام يشاء  -جل وعال  -واهلل 

سبحانه  -هو الفقري الصابر، وقال بعضهم األفضل هو الغني الشاكر الذي أعانته هذه النعم عَل شكره 

 ."-وتعاىل 

سبحانه  -فالواجب عليه أن يكون ملتِجًئا إىل اهلل سب ما ُيبتَل أن اإلنسان بح"  وقال بعضهم: 

أن األفضل هو  "  وإن كان رجح بعض اَلحققني ِمن أهل العلم:، "حال النعم، أو حال النقم -وتعاىل 

 ." الغني الشاكر

ع ت له النعم، ومرت له أسباب اَلعايص وتيرسَّ الغني توفَّ  ألنَّ  وذلك ؛األفضل هو الغني الشاكر 

 .به ِمن أمره، ومن اجتناب هنيه -سبحانه وتعاىل  -لطاعة، وعَل القيام بام أمر اهلل ذلك صرب عَل ا

ِهيمَ ﴿  -جل وعال  -وعَل كل حال، فاَلبتالءات يف القرآن هبذه األربع األنواع، واهلل  َرا َتََل إِبر  ﴾ ابر

ت التي سيأيت الكالم عليها، كلفه ِمن الكلامن األوامر وبام امتحنه واختربه بام كلفه مِ  :أي [ ١٢٤البقرة: ] 

جل  -وَلنزلته، واهلل  إلبراهيم، وامتحانه لعظيم رشفه ولعظيم مكانته -سبحانه وتعاىل  -وابتالء اهلل 

 .-سبحانه وتعاىل  -يصطفي ِمن العباد وخيتربهم يف ذلك لريفع درجاهتم عنده  -وعال 
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 املنت

َُّهنَّ ﴿   ،[ ٣٧النجم: ]  ﴾ وإبراهيم الذي وىف﴿ أي: قام هبن كلهن، كام قال تعاىل:  [ ١٢٤البقرة: ]  ﴾ َفَأََت

 َحنِيًفا ﴿ هلل عليه، وقال تعاىل: أي: وىف مجيع ما رُشع له، فعمل به صلوات ا
ِ
َّ
ِ
ًة َقانًِتا ّلِل ِهيَم َكاَن ُأمَّ َرا إِنَّ إِبر

كنَِي ) ِ رُشر َتَباُه َوَهَداُه إىَِل ( َشاكًِرا أِلَنرُعِمِه ا١٢۰َوََلر َيُك ِمَن اَلر َتِقيٍم ) جر ٍط ُمسر ا َيا َحَسنًَة ( َوَآَتيرنَاُه يِف ا١٢١ِِصَ نر لدُّ

نَي ) احِلِ َن الصَّ
ِ
َِخَرِة ََل ُه يِف اآلر ِكنَي ١٢٢َوإِنَّ ِ رُشر ِهيَم َحنِيًفا َوَما َكاَن ِمَن اَلر َرا َة إِبر بِعر ِملَّ َحيرنَا إَِليرَك َأِن اتَّ ( ُثمَّ َأور

نِي َهَداِِّن َرِّبي إىَِل ِِصَ ﴿ وقال تعاىل:  ،[ ١٢٣- ١٢۰النحل: ]  ﴾ (١٢٣) ِهيَم ُقلر إِنَّ َرا َة إِبر َتِقيٍم ِدينًا ِقَياًم ِملَّ ٍط ُمسر ا

ِكنَي ) ِ رُشر نِ ﴿ وقال تعاىل:  ،[ ١٦١األنعام: ]  ﴾ (١٦١َحنِيًفا َوَما َكاَن ِمَن اَلر ا َ ا َوََل َنَصر ِهيُم ََيُوِديًّ َرا يًّا َما َكاَن إِبر

لاًِم َوَما َكانَ  ِكنَي  َوَلِكنر َكاَن َحنِيًفا ُمسر ِ رُشر َبُعوُه َوَهَذا النَّبِيُّ ٦٧)ِمَن اَلر ِذيَن اتَّ ِهيَم َللَّ َرا ىَل النَّاِس بِِإبر ( إِنَّ َأور

ِمننَِي ) ُؤر ُ َوِِلُّ اَلر ِذيَن َآَمنُوا َواّلِلَّ  .[ ٦۸، ٦٧آل عمران: ]  ﴾ (٦۸َوالَّ

 الشرح

ا، جعله إمامً  -جل وعال-وكيف أن اهلل  -عليه الصالة والسالم-ل يف قصة إبراهيم مَّ يعني َمن تأ

 ﴿ وقال:  [ ١٢٤البقرة: ]  ﴾ إِِّني َجاِعُلَك لِلنَّاِس إَِماًما﴿ كام قال سبحانه: 
ِ
َّ
ِ
ًة َقانًِتا ّلِل ِهيَم َكاَن ُأمَّ َرا ]  ﴾ إِنَّ إِبر

ًة ﴿ : - ملسو هيلع هللا ىلص -لنبيه  -عز وجل-قال اهلل  [ ١٢۰النحل:  ِهيَم َكاَن ُأمَّ َرا  إِنَّ إِبر
ِ
َّ
ِ
فأمر النبي  ،[ ١٢٣النحل: ]  ﴾ َقانًِتا ّلِل

 .-عليه الصالة والسالم-أن يتبع ملة أبيه إبراهيم  -عليه الصالة والسالم-

 -عليه الصالة والسالم  -إبراهيم " قال أهل العلم: ، هذه الرفعة إلبراهيم، هذه اَلنزلة العظيمة

ع  ثة: ابتالء اَلمتحان كام يف هذه اآلية، وابتالء اَلحن، كام يف قصة رميه يف النار اَلبتالءات الثالابُتيل بأنوا

ًدا ﴿ : -جل وعال  -ونجاته حتى قال اهلل ، -سبحانه وتعاىل-ثم التجائه إىل اهلل  نَا َيا َناُر ُكوِِّن َبرر ُقلر

ِهيَم ) َرا ؤه بالنعم يف جعله نبيًّا ِمن األنبياء، ويف إعطائه الولد، بتالوا  [ ٦٩نبياء: األ]  ﴾ (٦٩َوَساَلًما َعََل إِبر
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فلهذه اَلبتالءات الثالثة كان، كانت له اإلمامة ، " بام تفضل عليه ِمن النعم -سبحانه وتعاىل-ويف رزقه 

 –عليه الصالة والسالم  -وهو أفضل األنبياء  - ملسو هيلع هللا ىلص -حتى ُأمر نبينا ، يف الدين، وهذه اَلنزلة العظيمة

 .إبراهيم، وبالسري عَل طريقته، وهي اَللة احلنيفية السمحة: ملة التوحيد عةتاببم

َُّهنَّ ﴿ : -جل وعال  -ويف هذا أيًضا إشارة يف قول اهلل   -جل وعال  -أي أن اهلل  [ ١٢٤البقرة: ]  ﴾ َفَأََت

 .أمره بكلامت، وسيأيت معنا هذه الكلامت

َُّهنَّ ﴿   به، ويف هذه إشارة إىل وجوب أن ُيتقن  -جل وعال  -اهلل ما أمر : أتقن [ ١٢٤البقرة: ]  ﴾ َأََت

سبحانه  -به ِمن األوامر، وأن يعتني بذلك، وأن َمن قام بام أمره اهلل  -جل وعال  -اإلنسان ما أمره اهلل 

 فعل األوامر وِمن اجتناب النواهي، كان ذلك سبياًل لرفعته يف الدنيا ويف اآلخرة.به، ِمن  -وتعاىل 

-عليه الصالة والسالم  -أمرنا باَلقتداء باألنبياء، وعَل رأس األنبياء إبراهيم  -جل وعال  - اهللو 

َتِدهر ﴿ :  ُ َفبُِهَداُهُم اقر ِذيَن َهَدى اّلِلَّ  أي اتبع، وكن عَل طريقتهم، وعَل هنجهم. [ ٩۰األنعام: ]  ﴾ ُأوََلَِك الَّ

ومن ، (( إذا عمل أحدكم عماًل أن يتقنه حيب إن اهلل)) فالواجب عَل اإلنسان أن يتقن العمل:  

تقان فيها يؤدي إىل اَلحرم، وهو ما اؤَتن اإلنسان عليه األعامل ما تكون واجبة، فالتفريط فيها وعدم اإل

ًء يف أمر اهلل  أو ما يتعلق باحلقوق،  ،بفعل الواجبات أو ترك اَلحرمات -سبحانه وتعاىل  -ِمن أمانة، سوا

كلكم راٍع وكلكم مسؤول )) أمر بيته، حلديث: ؤَتن عليه ِمن أمر زوجه أو أمر ولده أو كالوظيفة أو ما ا

)) : - ملسو هيلع هللا ىلص -فهذا عَل سبيل الوجوب يف رعاية هذه الرعية، ويدل عَل هذا ويعضده قوله  (( عن رعيته

 ما ِمن راٍع يسرتعيه اهلل رعيًة يموت يوم يموت وهو غاشٌّ لرعيته إَل أدخله اهلل النار ((.

تقان يف أدائها، وهناك ما هو ِمن باب اَلستحباب، وهو فهذا يدل عَل أن هذه األمانة جيب اإل 

ر اَلستحبة للعباد، ِمن إعانتهم، ومساعدهتم النوافل فيام يتعلق باألوامر والنواهي، أو ما يتعلق بأداء األمو
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 أو نحو ذلك، فيام يتعلق بنوافل األمور.

ما هو واجٌب عليه أن يتقنه هو ما جاء  اإلنسان بإتقان، لكن يبقى أن فأيًضا باب النوافل يسعى فيه 

حصل عنده به األمر أو النهي، فال جيوز له أن يفعل حمرم، وَل جيوز له أن يرتك واجب، فإن فعل ذلك 

 اخللل، وَل يؤدي األمر كام جيب عليه.

َُّهنَّ ﴿  -عليه الصالة والسالم  -فإبراهيم   ﴿ : -عز وجل  -وىفَّ كام قال اهلل  [ ١٢٤البقرة: ]  ﴾ َأََت

ِذي َوىفَّ ) ِهيَم الَّ َرا وهذا ِمن عظيم أمر الطاعة أن يكون سبيل ، وىف ربه بام أمره به [ ٣٧النجم: ]  ﴾ (٣٧َوإِبر

هو التوفية، وهو اإلكامل واإلَتام، وعدم النقص،  -ملسو هيلع هللا ىلص  -العبد يف اَلستجابة ألمر اهلل وأمر رسوله 

حيصل النقص إذا ترك واجًبا أو فعل حمرًما، وهذا النقص َل جيوز، وأما طبيعة  ،ومتى حيصل النقص؟

 .يف إمهاله أحياًنا لكن إذا كان يف أمٍر ُمستحباإلنسان يف تفريطه أو 

َفِمنرُهمر َظاَِلٌ ﴿ جعل الناس عَل كم أقسام؟ عَل ثالثة، عَل ثالثة، قال:  -جل وعال  -لذلك اهلل و

ِسهِ   هذا يفعل اَلحرم ويرتك واجب. [ ٣٢ فاطر:]  ﴾ لِنَفر

َتِصدٌ ﴿   هذا اقتصد ما وىفَّ نفسه، ما أكرم نفسه، فهذا يفعل الواجب ويرتك  [ ٣٢فاطر: ]  ﴾ َوِمنرُهمر ُمقر

 اَلحرم، لكنه ليس له نصيب يف باب النافلة والزيادة ِمن اخلري.

  ﴿ 
ِ
ِن اّلِلَّ اِت بِِإذر َ رَير م، سابق باخلريات، هذا يفعل الواجب، ويرتك اَلحر   [ ٣٢: طرفا]  ﴾ َوِمنرُهمر َسابٌِق بِاخلر

دة وهذا أعَل األصناف، وأفضلها وأكملها عند ويفعل اَلستحب، وي رتك اَلكروه، فيحرص عَل اَلستزا

ًء يف باب األوامر والنواهي الرشعية، أو ما اؤَتن عليهِ من -سبحانه وتعاىل  -اهلل  ، وهم أهل اإلتقان، سوا

عليهم -فة األنبياء ِمن أمر األبناء فتنجد أنه دائاًم يويف، فهذه هي ص أوِمن أمر الوظيفة،  ، أوأمر الدنيا

َُّهنَّ ﴿ : -جل وعال  -، ومن أبرزهم إبراهيم الذي قال اهلل -الصالة والسالم قال عنه:  [ ١٢٤البقرة: ]  ﴾ َفَأََت
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َُّهنَّ ﴿   .-جل وعال  -اعه ألمر ربه أي أكملهن وأحسن يف اتب [ ١٢٤البقرة: ]  ﴾ َفَأََت

 املنت

د هبا  [ ١٢٤البقرة: ]  ﴾ بَِكلاَِمٍت ﴿ وقوله تعاىل:  ه، فإن الكلامت تطلق، ويرا ئع وأوامر ونوا أي: برشا

َا َوُكُتبِِه َوَكاَنتر ِمَن ﴿ ،: -عليها السالم-الكلامت القدرية، كقوله تعاىل عن مريم  اَمِت َرهبي
َقتر بَِكلِ َوَصدَّ

َقانِتِ  د هبا الرشعية، كقوله تعاىل:  .[ ١٢التحريم: ]  ﴾ (١٢نَي )الر ًَل ﴿ وتطلق ويرا ًقا َوَعدر َمُة َربيَك ِصدر
َّتر َكلِ  َوََت

 .ي إما خرب صدق، وإما طلب عدل إن كان أمًرا أو هنًياأي: كلامته الرشعية. وه [ ١١٥األنعام: ]  ﴾

 الشرح

، أو ما كان يف الكتب -جل وعال  -رآن كالم اهلل يعني الكلامت الرشعية هي كالمه يف القرآن، والق

إما إخبار،  -جل وعال  -السابقة كالمه هو اإلنجيل، أو كالمه هو التوراة قبل التحريف، وكالم اهلل 

، ففي -سبحانه وتعاىل  -وإما أمٌر وهني، وهو يقتيض العدل منه ، وهو يتضمن الصدق والتصديق بذلك

فهذه كلامت اهلل الرشعية، أما كلامت اهلل الكونية  هي جيب اَلنتهاء واَلزدجاراألمر جيب اَلمتثال، ويف الن

 .يف هذا الكون -سبحانه وتعاىل  -فهي قضاؤه 

ونجد ما يتعلق بالرشعي والكوِّن عدة ألفاظ يف الرشيعة، القضاء رشعي وكوِّن، واإلرادة رشعية  

ِمن اثني عرش لفًظا  كتابة الفرقان ما ُيقارب يف -رمحه اهلل  -وكونية، وقد ذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية 

  .يتعلق به اْلانب الرشعي واْلانب الكوِّن

 املنت

َُّهنَّ ﴿ ومن ذلك هذه اآلية الكريمة:  ُه بَِكلاَِمٍت َفَأََت ِهيَم َربُّ َرا َتََل إِبر  .أي: قام هبن [ ١٢٤البقرة: ]  ﴾ َوإِِذ ابر
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 الشرح

َُّهنَّ ﴿  - جل وعال -أي أمره بأوامر ِمن كالمه   أي وىفَّ هبن. [ ١٢٤البقرة: ]  ﴾ َفَأََت

 املنت

أي: جزاء عَل ما فعل، كام قام باألوامر وترك  [ ١٢٤البقرة: ]  ﴾ إِِّني َجاِعُلَك لِلنَّاِس إَِماًما﴿ قال: 

 الزواجر، جعله اهلل للناس قدوًة وإماًما يقتدى به، وحيتذى حذوه. 

فُروي عن ابن ، -عليه السالم  -ليل تي اخترب اهلل هبا إبراهيم اخلوقد اختلف يف تفسري الكلامت ال

ه اهلل بالطهارة: مخس يف الرأس، ومخس يف ه: ابتاله اهلل باَلناسك، ابتالعباس يف ذلك روايات: فُروي عن

ويف اْلسد: تقليم ، اْلسد؛ يف الرأس: قص الشارب، واَلضمضة، واَلستنشاق، والسواك، وفرق الرأس

 .تف اإلبط، وغسل أثر الغائط والبول باملاءوحلق العانة، واخلتان، ون األظفار،

 الشرح

 هبن إبراهيم؟ -جل وعال  -هذا القول األول يف قضية: ما هي الكلامت التي ابتَل اهلل  يعني

، واَلستنشاق ،ق بسنن الفطرة، منها ما يتعلق بالرأس وهو قص الشارب، واَلضمضةقيل: ما يتعلَّ 

ونتف  ،واخلتان ،وحلق العانة ،رأس، ومنها ما يتعلق ببقية اْلسد وهي تقليم األظفارق الوفر ،والسواك

 أي اَلستنجاء. وغسل أثر الغائط والبول باملاء ،اإلبط

 -عليه الصالة والسالم-ل َمن فعلهن، فقيل: إن إبراهيم أوَّ  :هعن إبراهيم كثري ِمن األمور أنَّ وُذكر  

وايات َل ُيعلم هلا ُمستند، فهو أول َمن اختتن، ت هبا األحاديث، ويف بعضها رأول َمن اختتن، يف بعضها ثب

وأول َمن أضاف الضيف وأكرمه، وأول َمن استحدَّ أي حلق العانة، وأول َمن قلَّم أظفاره،  ،هكذا قيل

: وأول َمن   صنع الثريد، وأول َمن استاك، وأولوأول َمن قصَّ شاربه، وأول َمن رضب بالسيف، قالوا
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ويل َمن استنجى باملاء، وأول َمن لبس التفسري، وليس عَل كل مفردات هذه  تِب هذه ُذكرت يف كُ  ،الرسا

اَلسائل دليل، فقيل: إن هذه الكلامت هي سنن الفطرة اَلذكورة، وقيل غري ذلك فيام يتعلق بالعبادات، 

 فيام يتعلق بالعبادات كام سيأيت.

 املنت

)) : - ملسو هيلع هللا ىلص -ل رسول اهلل صحيح مسلم، عن عائشة، قالت: قاقلت: وقريب ِمن هذا ما ثبت يف 

عرش ِمن الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق املاء، وقص األظفار، وغسل 

 .(( الرباجم، ونتف اإلبط، وحلق العانة، وانتقاص املاء

 لشرحا

لسنة، وليس ذه األمور يف اأي ورود مثل ه "قريب ِمن هذا" -رمحه اهلل-اَلصنف  يعني ربام أراد

، وإنام جاءت أهنا ِمن الفطرة، جاءت أهنا -عليه الصالة والسالم-قريب ِمن إثبات أهنا ِمن فعل إبراهيم 

 ِمن الفطرة.

 املنت

قال مصعب: ونسيت العارشة إَل أن تكون اَلضمضة. قال وكيع: انتقاص املاء، يعني: اَلستنجاء. 

الفطرة مخس: اخلتان، واَلستحداد، وقص )) ، قال: - ملسو هيلع هللا ىلص -النبي  ويف الصحيحني عن أِّب هريرة، عن

 .(( الشارب، وتقليم األظافر، ونتف اإلبط

 الشرح

األنواع ِمن الفطرة، يعني ربام مما ُينبَّه عليه قصَّ الشارب، قص الشارب ليس يعني جاء احلديث هبذه 

 -عن ذلك، حتى جاء عن أشهب حلق الشارب، كام قد يفهم البعض، بل جاء عن، جاء السلف النهي 

 ." بدعة" أنه قال يف حلق الشارب:  -رمحه اهلل 
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أي َمن حلق  " أرى أن ُيوَجع، يوجع: ُيرضب َمن حلقه" أنه قال:  -رمحه اهلل  -وجاء عن اإلمام مالك  

 -فاَلراد: اإلحفاء، أن حيف شاربه، كام ورد عن الشافعي، ورد عن أمحد، وورد عن الصحابة  ،شاربه

، وهو شدة اإلحفاء، أما احللق ِمن أصله فهذه ليست بطريقة سديدة أبًدا، وليس هو - ريض اهلل عنهم

 ن كالم سلف هذه األمة، والزجر عنه بألفاٍظ كثرية.، بل هو أمٌر جاء النهي عنه مِ ِمن سنن الفطرة

 املنت

، ست يف اإلنسان، وأربع وروى ابن أِّب حاتم: عن ابن عباس: أنه كان يقول يف هذه اآلية: قال: عرش

 .يف اَلشاعر

 الشرح

يتعلق بالعبادة يف باب اَلشاعر، يعني هذا قول آخر جزء منها ما يتعلق بسنن الفطرة، وجزء منها ما 

 باب احلج، وما يتعلق به ِمن أحكام.

 املنت

الثالثة وكان ابن هبرية يقول: هؤَلء ، فأما التي يف اإلنسان: حلق العانة، ونتف اإلبط، واخلتان

 وتقليم األظفار، وقص الشارب، والسواك، وغسل يوم اْلمعة.؛ واحدة

، والسعي بني الصفا واَلروة، ورمي اْلامر، واإلفاضة. وعن واألربعة التي يف اَلشاعر: الطواف

﴿ : -تعاىل  -عكرمة، عن ابن عباس أنه قال: ما ابُتيل هبذا الدين أحد فقام به كله إَل إبراهيم، قال اهلل 

َُّهنَّ  اَمٍت َفَأََت
ُه بَِكلِ ِهيَم َربُّ َرا َتََل إِبر قلت له: وما الكلامت التي ابتَل اهلل إبراهيم هبن  [ ١٢٤البقرة: ]  ﴾ َوإِِذ ابر

ءة:  َعابُِدونَ ﴿ فأَتهن؟ قال: اإلسالم ثالثون سهاًم، منها عرش آيات يف برا إىل  [ ١١٢التوبة: ]  ﴾ التَّاِئُبوَن الر

ِمنُوَن )﴿ آيات يف أول سورة آخر اآلية وعرش  ُؤر َلَح اَلر َساِئٌل بَِعَذاٍب َواِقٍع َسَأَل ﴿ و  [ ١اَلؤمنون: ]  ﴾ (١َقدر َأفر
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لاَِمِت ﴿ وعرش آيات يف األحزاب:  [ ١اَلعارج: ]  ﴾ (١) ُسر ِمنَي َواَلر
لِ ُسر إىل آخر اآلية،  [ ٣٥األحزاب: ]  ﴾ إِنَّ اَلر

ءة. قال  ِهيمَ ﴿ اهلل: فأَتهن كلهن، فكتب له برا َرا رواه احلاكم، وابن  .[ ٣٧النجم: ]  ﴾ (٣٧الَِّذي َوىفَّ ) َوإِبر

 ، وابن أِّب حاتم، وهذا لفظ ابن أِّب حاتم.جرير

وروى ابن أِّب حاتم: عن احلسن البَصي، قال: ابتاله بالكوكب فريض عنه، وابتاله بالقمر فريض 

يض عنه، وابتاله باخلتان فريض عنه، وابتاله بابنه عنه، وابتاله بالشمس فريض عنه، وابتاله باهلجرة فر

 فريض عنه.

هد، وعن غريه، فيها آراء كثري روايات هاهنا ِمن الطربي، ومن غريه، عن جماثم نقل احلافظ ابن 

 خمتلفة.

د بالكلامت مجيع ما ذكر، وجائز أن يكون ثم قال : قال ابن جرير ما حاصله: أنه جيوز أن يكون اَلرا

د عَل التعيني إَل بحديث أو إمجاعبعض ذلك، وَل  . جيوز اْلزم بَشء منها أنه اَلرا

 الشرح

: مها -رمحه اهلل  -احلديث واإلمجاع كام قال شيخ اإلسالم ابن تيمية ألنَّ ؛ "إَل بحديٍث أو إمجاع"

، وإما أن يكون فيها إمجاع، طيب قول الص حاِّب يف الدليل الذي ُيرجع إليه، فإما أن يكون يف اَلسألة نصٌّ

 ثة:هذه اَلسألة أو غريها ِمن اَلسائل حُيتج به، وهو حجة لكن برشوٍط ثال

 .أن َل خُيالف صحابيًّا آخر الرشط األول:

ا فاَلعتامد عَل النص، وُيقدم عَل قول الصحاِّب. ا، فإن خالف نصًّ  وأَل خُيالف نصًّ

 بقوٍل َل خيالف فيه صحابيًّا أن يشتهر هذا القول عن الصحاِّب، فإذا أتى الصحاِّب واألمر الثالث:

إمجاٌع  " بأن هذا إمجاٌع سكويت" ا، واشتهر هذا القول، فإن بعض أهل العلم يقولون: آخر، وَل خيالف نصًّ 
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 سكويت، فيكون حجة، وهو قول الصحاِّب.

ة، ويكون قول التابعي حجة إذا أمجعوا عَل تفسري وإذا جاء عن التابعي، فإن التابعي قوله ليس بحج 

ٌء سألة كام ذكر ذلك شيخ اإلسالم يف اَلقدمة، فيكون م احلجة هنا حجة اإلمجاع؛ وليس ألنه تابعي، فسوا

 .ها فإنه يؤخذ به عَل سبيل األخذ باإلمجاعاكان تابعي أو كان َمن بعده إذا أمجعوا عَل تفسري آية أو بيان معن

ن غريهم، وقد ذكر ابن جرير كثري الكثرية الواردة عن ابن عباس، أو عن عكرمة، أو ع هذه األقوال

ذه اَلسألة، فال يمكن الرتجيح لبعض هذه األقوال دون بعض، طيب ُيقال: إن هذه ِمن األقوال يف ه

 وإنام هي عَل سبيل اختالف التنوع، وهذا ،األقوال هي َل تأيت عَل سبيل اختالف التضاد والتعارض

فيأيت تفسري الكلامت بأهنا سنن  ،" ب اَلثالسببه أنه ِمن باب رض" لتنوع ما سببه؟ يقول بعض أهل العلم: 

ر أو نحو ذلك، فيجوز محل اآلية عَل مجيع هذه األقوال؛ ئالفطرة، يأيت تفسري الكلامت بأهنا بعض الشعا

جل  -فإذا جاء يف مثل قول اهلل  ،ألن الرتجيح يف مثل هذه اَلسائل إذا كان هناك تعارض، وَل تعاُرض

ُقوا ﴿ مثاًل:  -وعال  يًعا َوََل َتَفرَّ
 مَجِ
ِ
َتِصُموا بَِحبرِل اّلِلَّ  ﴿  [ ١۰٣آل عمران: ]  ﴾ َواعر

ِ
َتِصُموا بَِحبرِل اّلِلَّ آل ]  ﴾ اعر

 ﴿ القرآن، أو  [ ١۰٣عمران: 
ِ
َتِصُموا بَِحبرِل اّلِلَّ َتِصمُ ﴿ السنة،  [ ١۰٣آل عمران: ]  ﴾ اعر  اعر

ِ
آل عمران: ]  ﴾ وا بَِحبرِل اّلِلَّ

 ﴿ الدين،  [ ١۰٣
ِ
َتِصُموا بَِحبرِل اّلِلَّ ط اَلستقيم [ ١۰٣آل عمران: ]  ﴾ اعر هذا كله ُُتمل عليه اآلية؛ ألنه  ،الَصا

د العام، ومن باب رضب اَلثال، فيصح محل  َل تعاُرض، َل تعاُرض بينها، هي ِمن باب ذكر بعض أفرا

ح بعض ا ألقوال عَل بعض فهذا ُتكم حيتاج إىل دليل، اآلية عَل مجيع هذه األقوال، أما أن َتتزأ، وأن ُترجَّ

 .عيكون بإمجاوَل يكون الدليل قطعي  إَل بنصٍّ أو 

 املنت

 لواحد وَل بنقل اْلامعة الذي جيب التسليم له.قال: وَل يصح يف ذلك خرب بنقل ا
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كثري  حكى كالًما للطربي، فيه احتامل لرتجيح ما روى عن جماهد، وبعض َمن تابعه، ثم قال ابن ثمَّ 

أقوى ِمن هذا الذي جوزه ِمن أن الكلامت تشمل مجيع ما ذكر،  -يعني ابن جرير  - : والذي قاله أوَلًّ [

 ِمن قول جماهد وَمن قال مثله؛ ألن السياق يعطي غري ما قالوه واهلل أعلم.

نَي )﴿ وقوله تعاىل: 
ِ ِ
ِدي الظَّاَل تِي َقاَل ََل َينَاُل َعهر يَّ ملا جعل اهلل  [ ١٢٤البقرة: ]  ﴾ (١٢٤َقاَل َوِمنر ُذري

إبراهيم إماًما، سأل اهلل أن تكون األئمة ِمن بعده من ذريتِه، فأجيب إىل ذلك، وُأخرب: أنه سيكون ِمن 

ذريته ظاَلون، وأنه َل يناهلم عهد اهلل، وَل يكونون أئمة فال يقتدى هبم، والدليل عَل أنه أجيب إىل طلبته: 

ِكَتاَب َوَجَعلر ﴿ ة العنكبوت: يف سور -تعاىل  -قول اهلل  َة َوالر تِِه النُُّبوَّ يَّ فكل نبي  [ ٢٧العنكبوت: ]  ﴾ نَا يِف ُذري

 .-صلوات اهلل وسالمه عليه-أرسله اهلل، وكل كتاب أنزله اهلل بعد إبراهيم ففي ذريته 

 الشرح

يَّتِي﴿ : -جل وعال  -يعني قال اهلل  سبحانه  -إبراهيم، يسأل اهلل  أي [ ١٢٤البقرة: ]  ﴾ َقاَل َوِمنر ُذري

يَّتِي﴿ يف أمر اإلمامة قال:  -وتعاىل  )من( هنا إما أن تكون تبعيضية، وإما أن تكون  [ ١٢٤البقرة: ]  ﴾ َوِمنر ُذري

جل  -وإما أن تكون اَلقصود بعض هذه الذرية، قال اهلل  ،بيانية، إما أن تكون يعني اَلقصود مجيع الذرية

نَي )نَاََل يَ ﴿ : -وعال 
ِ ِ
ِدي الظَّاَل نَي )﴿  [ ١٢٤البقرة: ]  ﴾ (١٢٤ُل َعهر

ِ ِ
اَل ِدي الظَّ البقرة: ]  ﴾ (١٢٤ََل َينَاُل َعهر

 هذا فيه إشارة إىل أنه سيكون ِمن ذريته َمن هو ظاَل. [ ١٢٤

عاىل سبحانه وت -واَلقصود يف اآلية: أنه وإن توىل أمر الناس الظاَل، فإنه َل يكون أهاًل لتوِل أمر اهلل  

 ، أو ُيقال إن األصل هذا يف باب اَلختيار، أن ُيوىلَّ عَل الناس اخليار منهم.-

طيب هذا يف قضية اإلمامة إمامة اَلسلمني، وهي اإلمامة الكربى، وجاءت يف األدلة ما يقيد هذا  

جل وعال  -إن اهلل األمر بأنه إذا توىل الظاَل يف أمة اإلسالم مثاًل، فإن الواجب هو الصرب عليه، وَل ُيقال: 
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ن هذا ِمن خمالفة األوامر، ورضب َل جيعل عهده، وَل جيعل أمره يف ظاَلٍ، فيجب منازعته يف ذلك، فإ -

 األحاديث والنصوص بعضها ببعض.

كام يف حديث  - ريض اهلل عنهم وأرضاهم -، كان يبايع الصحابة -عليه الصالة والسالم  -فالنبي  

عَل السمع والطاعة يف اَلنشط  - ملسو هيلع هللا ىلص -بايعنا رسول اهلل )) ، قال: عبادة بن الصامت يف الصحيحني

ما قد ُيكره عليه اإلنسان، أو يضيق منه، ويف عرسنا ويرسنا، يف العرس واليرس،  ،اَلكره ما هو؟ (( َلكرهوا

 يناعَل السمع والطاعة يف اَلنشط واَلكره، ويف العرس واليرس، ويف أثَرٍة عل - ملسو هيلع هللا ىلص -بايعنا رسول اهلل )) 

ًحا عندكم فيه ِمن اهلل برهان ((.إَل أن تروا ك)) واألثرة هي الظلم، فقال:  ((  فًرا بوا

أنه جيب السمع والطاعة " ولذلك أمجع العلامء وذكروا هذا يف كتب أصول الدين، وكتب العقائد:  

، وأنه َل جيوز اخلروج عليه، و ا كان أو فاجًرا َل نزع يد الطاعة منه، وَل لوِل األمر عدًَل كان أو ظامًلا، برًّ

من )) : - ملسو هيلع هللا ىلص -وإنام يكون باب اإلصالح أو استقامة األمر باألمر الرشعي، الوارد يف قوله  ،" خمالفته

كان عنده نصيحة لذي سلطان، فال يبدها عالنية، وليخُل به، وليأخذ بيده، فإن قبل منه فذاك، وإَل أدَّى 

هذا مزيد ِمن التكتم،  (( وليأخذ بيدهفال يبدها عالنية،  ))فال جيوز اإلثارات، قال:  (( الذي عليه

قبل منه احلمد هلل، طيب ما  فإن قبل منه فذاك ((،)) وهذه مؤكدات لألمر،  ،وليخُل به (()) والرسية، 

قبل منه، إيش تفعل األمة؟ خترج مظاهرات سلمية أو غري سلمية وتعمل منشورات، وإثارات للناس 

ى )) م عَل وسائل اإلعالم، قال: عَل اَلنابر، والكال وفتن وقالقل، والكالم فإن قبل منه فذاك، وإَل أدَّ

 .هذا الواجب عليك فقط (( الذي عليه

ًء يف قضايا اإلثارات عَل   ومن هذا اَلنطلق يتبني بطالن ما يفعله َمن خالف النصوص الرشعية، سوا

للناس، وما يتبع ذلك ِمن التنفري عن وَلة األمر، وَلة اَلمر، أو مجع العثرات، وَتميع األخطاء، وإبرازها 

http://rasaelemaratia.com/


 

 

 19 
http://rasaelemaratia.com   رسـائل إمـاراتيةمجموعة 

ثم ما  ،يتبع ذلك ِمن التكفريأمرهم، وما  -جل وعال  -وإبعاد الناس عن اَللتفاف حول من وَله اهلل 

تأيت اَلراحل بعده ِمن التفجري والتدمري، والتي هي يف أساسها وأصلها خمالفة منهج سلف هذه األمة يف 

 -بيَّنه النبي  (( يف اَلنشط واَلكره، ويف العرس واليرس)) ا جيب السمع والطاعة هذا الباب العظيم، فإذً 

اسمع وأطع لألمري وإن أخذ مالك ورضب )) ة يف مسلم: يف حديث حذيف -عليه الصالة والسالم 

ُس ﴿ بإبالغ الدين،  -جل وعال  -الذي أمره اهلل  - ملسو هيلع هللا ىلص -فنبينا  (( ظهرك، فاسمع وأطع َا الرَّ وُل َيا َأَيُّ

ببيان هذا الدين هو الذي قال لك:  -وتعاىل سبحانه  -أمره اهلل  ،[ ٦٧املائدة: ]  ﴾ َبليغر َما ُأنرِزَل إَِليرَك ِمنر َربيَك 

فمخالفة هذا األمر هو ُتكٌم عقيل، َل جيوز، خمالف للنصوص، وحماولة رضب األدلة،  (( اسمع وأطع)) 

 َل جيوز؛ ألن هذا سبيل أهل البدع. واَلستدَلل باَلتشابه يف مثل هذا الباب

ِفترنَِة ﴿ : -جل وعال  -اهلل  ، حينام قرأ قول- ملسو هيلع هللا ىلص -كام قال النبي   تَِغاَء الر َفَيتَّبُِعوَن َما َتَشاَبَه ِمنرُه ابر

تَِغاَء َتأرِويلِهِ  ن يعني َل جيوز اإلنسان أ (( أوَلك الذين سَمى اهلل فاحذروهم)) قال:  [ ٧آل عمران: ]  ﴾ َوابر

َل، هذا َل جيوز، هذا  ،يأيت إىل اَلتشابه، يتكلم عَل الظلم، ويقول: اهلل َل يرتيض بالظلم فيجب اخلروج

رضب األدلة بعضها ببعض، وإنام الواجب أن يأخذ باَلحكم يف ذلك، واَلحكم الظاهر، النص الواضح، 

 ن أنواع اخلروج.م جواز اخلروج بأي نوع مِ مع ما يسنده ِمن اإلمجاع ِمن أهل العلم، يف عد

حتى السكوت عن اخلروج قد يكون أيًضا نوع ِمن أنواع اخلروج، السكوت عن أهل اإلثارات،  

والذين خيرجون باألقوال، أو الذين يثريون الناس عَل حكامهم، فإن هذا َل جيوز، هذا سبيل اخلوارج، 

 .ب إنكار مثل هذه األمورعن هؤَلء َل جيوز، إعانة هلم، بل جي توالسكو

الشاهد ِمن هذا كله، أن النصوص الرشعية ُتفهم بمجموعها، وَل ُتؤخذ بعض النصوص، فيكون ف 

وُيفهم أو تفهم هذه النصوص  ،احلال كم آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض، وإنام تؤخذ األمور بمجموعها
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ِمن السلف، وَمن جاء بعدهم  ، وهم رأس- ريض اهلل عنهم -بفهم سلف هذه األمة ِمن الصحابة 

خري الناس قرِّن، ثم )) : - ملسو هيلع هللا ىلص -التابعني، وأتباعهم ِمن أهل القرون اَلفضلة الذي أخرب عنهم النبي 

 .(( الذين يلوهنم، ثم الذين يلوهنم

 املنت

نَي ) َقاَل ﴿ وأما قوله تعاىل: 
ِ ِ
ِدي الظَّاَل فقال ابن عباس: خيربه أنه  [ ١٢٤البقرة: ]  ﴾ (١٢٤ََل َينَاُل َعهر

ته ظاَل َل ينال عهده، وَل ينبغي أن يوليه شيًئا ِمن أمره وإن كان ِمن ذرية خليله، وحمسن ستنفذ كائن يف ذري

ًَل كثرية، فيه دعوته، وتبلغ له فيه ما أراد ِمن مسألته : فهذه أقوال متقاربة اَلعنى، ثم قال ونقل احلافظ أقوا

 م.قله ابن جرير، وابن أِّب حاتمفرسي السلف يف هذه اآلية عَل ما ن

ا. أنه َل ينال عهد اهلل باإلمامة ظاملً  -وإن كانت ظاهرة يف اخلرب-واختار ابن جرير أن هذه اآلية 

 ، أنه سيوجد ِمن ذريتك َمن هو ظاَل لنفسه. -عليه السالم  -ففيها إعالم ِمن اهلل إلبراهيم اخلليل 

نً ﴿ قال تعاىل: َبيرَت َمَثاَبًة لِلنَّاِس َوَأمر نَا الر ِهيَم ُمَصَلًّ َوإِذر َجَعلر َرا ُذوا ِمنر َمَقاِم إِبر
ِ قال   [ ١٢٥البقرة: ]  ﴾ ا َواختَّ

َبيرَت َمَثاَبًة لِلنَّاسِ ﴿ ابن عباس: قوله تعاىل:  نَا الر ،  [ ١٢٥البقرة:  ] ﴾ َوإِذر َجَعلر يقول: َل يقضون منه وطًرا

 يأتونه، ثم يرجعون إىل أهليهم، ثم يعودون إليه.

نً ﴿  قال تعاىل: قال أبو العالية: أمنًا ِمن العدو، وأن حُيمل فيه السالح، وقد كانوا  [ ١٢٥البقرة: ]  ﴾ اَوَأمر

 .يف اْلاهلية ُيتخط ف الناس ِمن حوهلم، وهم آمنون َل يسبون

 الشرح

نًا﴿ : -جل وعال  -ثم قال اهلل  َبيرَت َمَثاَبًة لِلنَّاِس َوَأمر نَا الر هنا ظرفية، )إذ(  [ ١٢٥البقرة: ]  ﴾ َوإِذر َجَعلر

َبيرَت َمَثاَبًة لِلنَّاسِ ﴿ والتقدير: واذكر يا حممد )إذ(  نَا الر أي  [ ١٢٥البقرة: ]  ﴾ َمَثاَبةً ﴿ و [ ١٢٥البقرة: ]  ﴾ َجَعلر
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نًا﴿ مرجع هلم يرجعون إليه،  أي أمنًا ِمن العدو، كام جاء عن أِّب العالية، وأن حُيمل  [ ١٢٥البقرة: ]  ﴾ َوَأمر

ويف هذا إشارة إىل أنه َل جيوز اَلقتتال يف اَلساجد، وَل جيوز محل السالح " أهل العلم:  ، وقالفيه السالح

د به العهد الذهني" فيها، أو إدخال السالح   ،، أو جاء اَلثل يف البيت و)أل( هنا العهدية، وهو ما ُيرا

د هبا: البيت يف اَلسجد احلرام لرشفه وَلكانته، فجاء األمر يف ذل ه، وَلكانته، وإَل فإن مجيع ك لفضلواَلرا

َل جيوز أن تكون حمل خوف، ولذا َل جيز أهل العلم إدخال  -سبحانه وتعاىل  -اَلساجد التي ُيتعبد فيها هلل 

ألن اَلساجد  ؛السالح يف اَلساجد إَل َلصلحٍة راجحة، ِمن حفظ األمن، وإَل فاألصل أهنا َُتنع ِمن ذلك

ء َل جيوز فيها، َل جيوز  (( لذكر اهلل وللصالةإنام ُبنيت )) كام جاء يف احلديث:  ولذلك حتى البيع والرشا

؛ ألن اَلساجد للعبادة، فعندما " بإبطال ما حيصل فيها ِمن عقود للبيع" فيها، وقال بعض أهل العلم: 

أو ِمن ناحية أخرى أن  ،وإلرعاب اَلسلمني ينقلب األمر، تصري هذه اَلساجد أماكن للخوف وللذعر،

ع، وإثارة النعرات، أو التحزبات، فإن هذا أيًضا َل جيوز، ُتتَّخ  ﴿ ذ كأماكن للنزا
ِ
َّ
ِ
ََساِجَد ّلِل اْلن: ]  ﴾ َوَأنَّ اَلر

فاَلساجد هلل والدعوة إىل رشع اهلل وإىل دينه، ليست الدعوة إىل طرق، وَل الدعوة إىل أحزاب، وَل  [ ١۸

وهذا ِمن هدم اَلساجد،  ،إىل أفكار خمالفة َل جيوز الدعوة إىل مجاعات، وَل الدعوة إىل فرق، وَل الدعوة

ه ودينه، وأمر العبادة، وإرشاد ِمن رشع -سبحانه وتعاىل  -أن يكون فيها الدعوة إىل غري ما أمر اهلل 

 .الناس، وأمر الصالة والذكر

نًا﴿ : -جل وعال  -فإًذا قوله  َبيرَت َمَثاَبًة لِلنَّاِس َوَأمر يأمن فيها اإلنسان  [ ١٢٥البقرة: ]  ﴾ َوإِذر َجَعلرنَا الر

ساجد، هنى أن هُتدم الصوامع حتى يف غري اَل - ملسو هيلع هللا ىلص -عَل نفسه، ويلتجئ إليها، ولذلك حتى يف غزواته 

فهذه األماكن يف األصل أهنا أماكن أمن، يأمن فيها اإلنسان عَل نفسه، ، عَل أصحاهبا، يف أمر اْلهاد

 ويأمن فيها اإلنسان عَل عبادته.
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 املنت

يذكر رشف البيت وما جعله موصوًفا به  -تعاىل  -ومضمون ما فرس به األئمة هذه اآلية: أن اهلل 

 ، رشًعا وقدًرا ِمن كونه مثابة للناس، أي: جعله حمالًّ تشتاق إليه األرواح وُتن إليه، وَل تقيض منه وطًرا

﴿ ، يف قوله: -يه السالم عل -اهيم لدعاء خليله إبر -تعاىل  -اهلل  ولو ترددت إليه كل  عام، استجابة ِمن

ِئَدًة ِمَن النَّاِس هَترِوي إَِليرِهمر  َعلر َأفر  )﴿ إىل أن قال:  [ ٣٧إبراهيم: ]  ﴾ َفاجر
ِ
نَا َوَتَقبَّلر ُدَعاء هيم: ]  ﴾ (٤۰َربَّ - ٣٧إبرا

 ا.َمن دخله أِمن، ولو كان قد فعل ما فعل ثم دخله كان آمنً  ،ويصفه تعاىل بأنه جعله أمنًا [ ٤۰

فقال عبد الرمحن بن زيد بن أسلم: كان الرجل يلقى قاتل أبيه وأخيه فيه فال يعرض له، كام وصفها 

َم ِقَياًما لِلنَّاسِ ﴿ يف سورة املائدة بقوله تعاىل:  ََرا َبيرَت احلر َبَة الر َكعر ُ الر  .[ ٩٧املائدة: ]  ﴾ َجَعَل اّلِلَّ

 الشرح

أن القاتل َل ُيتبع إذا دخل احلرم، أو " فة وغريه: حني لذلك جاء عن بعض الفقهاء كام هو مذهب أِّب

 فإنه َل ُتتبع، أو َمن قتل يف داخل احلرم، أو نحو ذلك، طيب فامذا ُيفعل به؟ " َمن فعل جرًما أو نحو ذلك

: ُيضيق عليه، حتى خيرج ِمن هذا اَلكان، ثم ُيقتص منه، خالٌف بني أهل العلم، لكن الشاهد   قالوا

م استدلوا بمثل هذه اآليات يف كون هذا البيت مكان آمن، للناس فال ُيقام فيه حد، وَل ُيقام ِمن هذا: أهن

 فيه مطالبة َلن وقع يف جرم أو نحو ذلك.

 املنت

يمها السوء، كام قال ابن عباس: لو َل حيج الناس هذا البيت ألطبق اهلل أي: يرفع عنهم بسبب تعظ

أرنَا ﴿ لرشف بانيه أوًَل وهو خليل الرمحن، كام قال تعاىل:  السامء عَل األرض، وما هذا الرشف إَل َوإِذر َبوَّ

كر ِِّب َشيرًئا ِ َبيرِت َأنر ََل ُترشر ِهيَم َمَكاَن الر َرا بر َل َبيرٍت ُوِضَع لِلنَّاِس َللَِّذي ﴿ وقال تعاىل:  [ ٢٦احلج: ]  ﴾ إِلِ إِنَّ َأوَّ
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نَي )
ِ
َة ُمَباَرًكا َوُهًدى لِلرَعاََل ِهيَم َوَمنر َدَخَلُه َكاَن َآِمنًا( ِفيِه َآَيا٩٦بَِبكَّ َرا  .[ ٩٧، ٩٦آل عمران: ]  ﴾ ٌت َبيينَاٌت َمَقاُم إِبر

ُذوا ِمنر َمَقاِم ﴿ مع األمر بالصالة عنده. فقال: ويف هذه اآلية الكريمة نبَّه عَل مقام إبراهيم 
ِ َواختَّ

ِهيَم ُمَصَلًّ  َرا د باَلقام ما هو؟ فروى ابن أِّب حاتم: عن ابن وقد اختلف  .[ ١٢٥البقرة: ]  ﴾ إِبر اَلفرسون يف اَلرا

 وروي عن جماهد وعطاء مثل ذلك. ، عباس: قال: مقام إبراهيم: احلرم كله

 .جر مقام إبراهيم نبي اهللوقال سعيد بن جبري: احل

 الشرح

رممام يعني احلرم كله: أي حدود احلرم، ليس اَلقصود اَلسجد، إنام حدود احلرم، فجميع حدود احل

ِهيمَ ﴿ يدخل يف قوله:  َرا  ، وهو ما تكون فيه اَلناسك وغري ذلك.[ ١٢٥البقرة: ]  ﴾ َمَقاِم إِبر

 املنت

م عليه ويناوله قد جعله اهلل رمحة، فكان يقو إبراهيم نبي اهللوقال سعيد بن جبري: احلجر مقام 

 إسامعيل احلجارة.

 - ملسو هيلع هللا ىلص -قال: ملا طاف النبي  - ملسو هيلع هللا ىلص -ة النبي وروى ابن أِّب حاتم: عن جابر يف حديثه عن حج

: -عز وجل  -قال: أفال نتخذه مصَل؟ فأنزل اهلل  نعم ((،)) قال له عمر: هذا مقام أبينا إبراهيم؟ قال: 

ِهيَم ُمَصَلًّ ﴿  َرا ُذوا ِمنر َمَقاِم إِبر
ِ  .[ ١٢٥البقرة: ]  ﴾ َواختَّ

قوم مقام تراهيم فقال: يا رسول اهلل، أليس اب أنه مرَّ بمقام إب: عن عمر بن اخلطوروى ابن مردويه

ُذوا ِمنر َمَقاِم ﴿ قال: أفال نتخذه مصَل؟ فلم يلبث إَل يسرًيا حتى نزلت:  بَل ((.)) خليل ربنا؟ قال: 
ِ َواختَّ

ِهيَم ُمَصَلًّ  َرا  .[ ١٢٥البقرة: ]  ﴾ إِبر

الث، أو وافقني قال: قال عمر بن اخلطاب: وافقت رِّب يف ث، وروى البخاري عن أنس بن مالك
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ُذوا ِمنر َمَقاِم ﴿ رِّب يف ثالث، قلت: يا رسول اهلل، لو اختذَت ِمن مقام إبراهيم مصَل؟ فنزلت: 
ِ َواختَّ

ِهيَم ُمَصَلًّ  َرا  . [ ١٢٥البقرة: ]  ﴾ إِبر

ؤمنني باحلجاب؟ فأنزل اهلل وقلت: يا رسول اهلل يدخل عليك الرب والفاجر، فلو أمرت أمهات اَل

  آية احلجاب.

بعض نسائه، فدخلت عليهن فقلت: إن انتهيتن أو ليبدلن اهلل  - ملسو هيلع هللا ىلص -قال: وبلغني معاتبة النبي 

رسوله خرًيا منكن، حتى أتت إحدى نسائه، فقالت: يا عمر، أما يف رسول اهلل ما يعظ نساءه حتى تعظهن 

َواعَ ﴿ أنت؟! فأنزل اهلل:  ُه إِنر َطلََّقُكنَّ َأنر ُيبرِدَلُه َأزر لِاَمٍت َسى َربُّ ا ِمنرُكنَّ ُمسر ً  .[ ٥التحريم: ] اآلية  ﴾ ًجا َخرير

ورواه اإلمام أمحد والرتمذي والنسائي، وابن ماجه، وقال الرتمذي: حسن صحيح. ورواه اإلمام 

 .ديني، وقال: هذا ِمن صحيح احلديثعيل بن اَل

أسارى بدر، ويف رواه مسلم عن ابن عمر، عن عمر، قال: وافقت رِّب يف ثالث: يف احلجاب، ويف و

 مقام إبراهيم. 

أو -وروى أبو حاتم الرازي: عن أنس بن مالك قال: قال عمر بن اخلطاب: وافقني رِّب يف ثالث 

ُذوا ِمنر ﴿ لت: قلت: يا رسول اهلل، لو اختذت ِمن مقام إبراهيم مصَل؟ فنز -وافقت رِّب يف ثالث
ِ َواختَّ

ِهيَم ُمَصَلًّ  َرا وقلت: يا رسول اهلل لو حجبت النساء؟ فنزلت آية احلجاب. والثالثة:  [ ١٢٥البقرة: ]  ﴾ َمَقاِم إِبر

ليصيل عليه. قلت: يا رسول اهلل، تصيل عَل هذا الكافر  - ملسو هيلع هللا ىلص -ملا مات عبد اهلل بن أِّب جاء رسول اهلل 

َأبًَدا َوََل َتُقمر َعََل  ِمنرُهمر َماَت  َوََل ُتَصلي َعََل َأَحدٍ ﴿ فنزلت:  إيٍه عنك يا بن اخلطاب ((،)) اَلنافق؟! فقال: 

هِ  ِ وإسناده صحيح أيًضا، وَل تعارض بني هذا وَل هذا، بل الكل صحيح، ومفهوم العدد ، [ ۸٤التوبة: ]  ﴾ َقربر

 .إذا عارضه منطوق ُقدم عليه، واهلل أعلم
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 الشرح

ُِذوا﴿ : -جل وعال  -يف قول اهلل  ِهيَم ُمَصَلًّ  َواختَّ َرا  ذكر َلصنف قولني: [ ١٢٥قرة: الب]  ﴾ ِمنر َمَقاِم إِبر

 القول األول: أن اَلقصود بمقام إبراهيم هو احلرم كله.

هيم هو اَلكان الذي قام عليه حال بنائه للكعبة بمساعدة ابنه إسامعيل  عليهام -والقول الثاِّن: مقام إبرا

جل  -صود بقوله حد القولني، أو يرجح أحد القولني، هو ما اَلق، والذي حيدد معنى أ-الصالة والسالم

  ؟[ ١٢٥البقرة: ]  ﴾ ُمَصَلًّ ﴿ : -وعال 

فإن أردنا بذلك الصالة رشًعا وهي الصالة اَلعروفة، فيكون اَلعنى يف ذلك أنه اَلقام الذي قام فيه 

د به احلرم كله، إبراهيم حال بنائه للكعبة، وإذا ما أريدت الصالة بمعناها  اللغوي وهي الدعاء، فإنه ُيرا

فإنه أراد بذلك  ؛وهو أنه اَلقام الذي قام فيه إبراهيم هو حديث عمر ،الرتجيح للقول األوللكن قرينة 

هيم أن ُيتَّخذ  فقة اهلل  [ ١٢٥البقرة: ]  ﴾ ُمَصَلًّ ﴿ اَلكان الذي قام فيه إبرا سبحانه  -أي للصالة، فجاءت موا

ما َل يصح فيها احلديث، وقد  مر، وموافقات عمر كثرية، منها ما صحَّ فيها احلديث ومنهالع -وتعاىل 

ء مفردة ِمن ذلك السيوطي وغريه ِمن أهل التأليف، ألفوا يف ذلك يف  ،ألَّف فيها بعض العلامء أجزا

فقة، منها قضية اخلمر، ومنها الصال ة عَل موافقات عمر وأوصلها بعضهم إىل أكثر ِمن مخسة عرش موا

ريض اهلل  -نا اَلقام، وغري ذلك وهذه ِمن فضائل عمر عبد اهلل بن ُأِّب  بن سلول، وأسارى بدر، واآلية ه

 .- عنه وأرضاه

 املنت

الركن، فرمل ثالًثا، ومشى أربًعا، ثم  - ملسو هيلع هللا ىلص -وروى ابن جرير: عن جابر قال: استلم رسول اهلل 

هي : نفَذ إىل مقام إبرا ِهيَم ُمَصَلًّ ﴿ م، فقرأ َرا ُذوا ِمنر َمَقاِم إِبر
ِ ل اَلقام بينه وبني فجع [ ١٢٥البقرة: ]  ﴾ َواختَّ
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 .البيت، فصَل ركعتني. وهذا قطعة ِمن احلديث الطويل الذي رواه مسلم يف صحيحه

 الشرح

، وهذا قول -عليه الصالة والسالم  -جيح للقول: بأنه اَلقام الذي قام فيه إبراهيم وهذا يؤيد الرت

 مجهور العلامء يف تفسري هذه اآلية.

 املنت

فطاف  - ملسو هيلع هللا ىلص -ينار، قال: سمعت ابن عمر يقول: قدم رسول اهلل وروى البخاري، عن عمرو بن د

د باَلقام إنام هو احلجُر الذي كان  بالبيت سبًعا، وصَل خلف اَلقام ركعتني. فهذا كله مما يدل عَل أن اَلرا

وم به ليق -عليه السالم  -اْلدار أتاه إسامعيل  يقوم عليه لبناء الكعبة، ملا ارتفع -عليه السالم  -إبراهيم 

ل ناحية انتقل إىل الناحية األخرى، يطوف حول  فوقه ويناوله احلجارة فيضعها بيده لرفع اْلدار، كلام كمَّ

جدار نقله إىل الناحية التي تليها وهكذا حتى تم جدارات الكعبة،  الكعبة، وهو واقف عليه، كلام فرغ ِمن

وكانت آثار ، رواية ابن عباس عند البخاري ِمنيف قصة إبراهيم وإسامعيل يف بناء البيت،  كام سيأيت بيانه

قدميه ظاهرة فيه، وَل يزل هذا معروًفا تعرفه العرب يف جاهليتها؛ وهلذا قال أبو طالب يف قصيدته الالمية 

 اَلعروفة:

 وموووووووووووووووووووووووطئ إبووووووووووووووووووووووراهيم يف الصووووووووووووووووووووووخر رطبووووووووووووووووووووووة

  
 عوووووووووووووووووووووووووَل قدميوووووووووووووووووووووووووه حافًيوووووووووووووووووووووووووا غوووووووووووووووووووووووووري ناعووووووووووووووووووووووووول

   

ب عن أنس بن مالك، قال: رأيت اَلقام فيه أثر كام روى ابن وه، وقد أدرك اَلسلمون ذلك فيه أيًضا

 ، وأمخص قدميه، غري أنه أذهبه مسح الناس بأيدَيم. -عليه السالم  -أصابعه 

وروى ابن جرير: عن قتادة: إنام أمروا أن يصلوا عنده وَل يؤمروا بمسحه. ولقد تكلفت هذه األمة 

ثر َعِقبِه وأصابعه فيه فام زالت هذه األمة يمسحونه ما تكلفته األمم قبلها، ولقد ُذكِر لنا َمن رأى أشيًئا 
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 .ى اخلولق وانمحىحت

 الشرح

"وقد تكلفت هذه األمة شيًئا ما يعني َل يوجد دليل عَل مسحه أو عَل التربك به، وكام قال ابن كثري: 

د وهو قضايا التربك واَلسح، حتى انطمس معاَل هذه األصابع، لكن الذي موجو تكلفته األمم قبلها"

فال ُيدرى يعني هل تمَّ بعد ذلك  ،اآلن: أن األصابع ظاهرة وموطئ القدم ظاهر، والنحت عَل الصخر

ذي فال " ِمن أنه اخلولق وانمحى"يشء إعادته أو تنظيفه، أو ُتديده، أو نحو ذلك، وأما ما ذكره ابن كثري: 

 لم بالصواب يف ذلك.موجود يعني غري ممحي، بل هو ظاهٌر واضح يف معلم هذه القدم، واهلل أع

 املنت

قلت: وقد كان اَلقام ملصًقا بجدار الكعبة قدياًم، ومكانه معروف اليوم إىل جانب الباب مما ييل 

 .احلجر يمنة الداخل ِمن الباب يف البقعة اَلستقلة هناك

عنده ملا فرغ ِمن بناء البيت، وضعه إىل جدار الكعبة، أو أنه انتهى  -السالم عليه  -وكان اخلليل 

 البناء فرتكه هناك.

غ الطواف، وناسب أن يكون عند مقام إبراهيم حيث -واهلل أعلم-وهلذا  أمر بالصالة هناك عند فرا

أحد  - ريض اهلل عنه -ب ُعمُر بن اخلطا انتهى بناء الكعبة فيه، وإنام أخره عن جدار الكعبة أمري اَلؤمنني

ا باتباعهم، وهو أحد الرجلني اللذين قال فيهام رسول اهلل األئمة اَلهديني واخللفاء الراشدين، الذين أمرن

وهو الذي نزل القرآن بوفاقه يف الصالة عنده؛  ،اقتدوا باللذين ِمن بعدي أِّب بكر وعمر (()) : - ملسو هيلع هللا ىلص -

 .- ريض اهلل عنهم أمجعني -وهلذا َل ينكر ذلك أحد ِمن الصحابة 

: أن اَلقام كان يف زمان - ريض اهلل عنها -ائشة وروى احلافظ أبو بكر أمحد بن احلسني البيهقي عن ع
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ره عمر بن اخلطاب، وإسناده صحيحوزمان أِّب بكر ملتصًقا بالبي - ملسو هيلع هللا ىلص -رسول اهلل   .ت، ثم أخَّ

 الشرح

أو مما ييل احلَجر" لعله أراد احلجر األسود  "مما ييل احِلجر"تكلَّم عَل قضية اَلقام، قبل هذا يف قوله: ُثمَّ 

قضية مقام إبراهيم كان ملتصًقا بالكعبة، بطبيعة احلال فإن البناء حيتاج منه أن يكون قريًبا واهلل أعلم، ف

نَا َتقَ ﴿ ِمن البيت، حتى يرفع احلج،  اَمِعيُل َربَّ َبيرِت َوإِسر ِعَد ِمَن الر َقَوا ِهيُم الر َرا َفُع إِبر ] اآلية  ﴾ بَّلر ِمنَّاَوإِذر َيرر

ر وهي سنة خليفة راشد، فكان ملتصًق بالبيت [ ١٢٧البقرة:  وعليكم بسنتي وسنة )) ، ثم يف عهد عمر ُأخي

فال يكون هذا الفعل، َل يكون هذا الفعل خمالف أو بدعة، وإن  (( اخللفاء الراشدين اَلهديني ِمن بعدي

رأى ِمن  - ريض اهلل عنه -لكن عمر  ،- ملسو هيلع هللا ىلص -كان األوىل هو بقاؤه عَل ما كان عليه يف زمن النبي 

وأِّب بكر، ، - ملسو هيلع هللا ىلص -وتعارضت هناك ما ُيقال: مصلحتان، مصلحة أن يبقى عَل عهد النبي اَلصلحة 

 ومصلحة التوسعة عَل الناس يف أمر الطواف.

وَل حرج يف ذلك، كام نصَّ عَل ذلك هل  - ريض اهلل عنه وأرضاه - فكان هذا اجتهاد ِمن عمر 

 ص فيها إىل جواز تأخري اَلقام للحاجة.العلم، ولإلمام اَلعلمي  رسالة يف دراسة هذه اَلسألة خيل
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