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 ِمف ُنكِت القرآف
ضافة  مناقشة ونقد وإ 

 إلمجلد إألول

 من أول سورة إلفاتحة      إلى آخر سورة إلبقرة

 2 – 1إلسورتان 

*** 

 تأليف: رفيق يكنس المصرؼ  

 جمع كترتيب: نضاؿ عبد الحميد السيد

*** 

 هـ1221ربيع إآلخر  22

 م2112كانون إلثاني  11

 مزيدة ومنقحةمن إلمجلد إألول نسخة 
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 كممة نضاؿ

 الحمد  كالصبلة عمى رسكؿ هللا كبعد،

ـّ بعكف هللا جمع كترتيب ىذا الكتاب المكسكعي: " من نكت إلقرآن: مناقشة ونقد فقد ت
ضافة "، كىك ُيضاؼ إلى قائمة المساىمات كاإلضافات الكثيرة، النكعية كالكمية، وإ 

كاالقتصادية كالمغكية. فمو لمعبّلمة الدكتكر رفيق يكنس المصرؼ في العمـك اإلسبلمية 
 كحده الحمد كالمّنة.

*** 

 مجمكعة نضاؿ في االقتصاد كالتمكيل اإلسبلمي:

، كذلؾ عند تأسيس 2010عرفُت الدكتكر رفيق )أبا أيمف( عف قرب منذ عاـ 
مجمكعة نضاؿ البريدية في االقتصاد كالتمكيل اإلسبلمي. كاف كقتيا يعمل باحًثا في  

اإلسبلمي بجّدة، التابع لجامعة الممؾ عبد العزيز. كنُت  مركز أبحاث االقتصاد
حريًصا عمى عضكيتو في مجمكعتنا البريدية، فيك الذؼ كاف يضفي عمييا الحيكية 
كالعطاء كحرارة المناقشة كالنقد، كما كاف ىذا دأبو المعركؼ في مركز أبحاث 

و أف يقكؿ ما ال االقتصاد اإلسبلمي. فيك يستطيع بحكـ طبيعتو كتحرره كاستقبلليت
يستطيعو غيره مف الباحثيف! يياب العمماء كالباحثكف نقده، ألف نقده كاضح كغير 
متكمف كيدخل في الصميـ! كشف العديد مف السرقات العممية، حتى لدػ المشايخ، 
ما لـ يكشفو غيره، كأعمنو كحذر منو! كما كشف بعض األخطاء العممية كالمنيجية 
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جمع الماؿ، ال غرض لو إال العمـ النزيو! مف كاف لديو عمـ أك الكبيرة. إنو ال يبتغي 
إبداع فميعرضو كليتنافس مع الشرفاء تنافًسا شريًفا. الدكتكر رفيق يستحق في نظرؼ 

 جائزة الرصانة كالجرأة كالنزاىة كاالبتكار!

*** 

     مف ذاَؽ عرؼ!

ضافة تفسيرية جديدة في ىذا ال كتاب قبل أف أجمعيا قرأُت كل نكتة كلطيفة قرآنية كا 
كأرتبيا، كسيككف ليذا الكتاب شأف إف شاء هللا. طرحت األسئمة عمى أستاذنا 
يضاحاتو، فجزاه هللا عّنا خير الجزاء. ككنت  العمبلؽ، كلـ يكف يتأخر في ردكده كا 
كمما انتقمت مف نكتة إلى أخرػ كجدت الجديد كالميـ، كبأسمكب عربيٍّ بديع كمشكؽ. 

 شك كال  إمبلؿ. فبل إطالة كال ح

 قاؿ الشاعر:

 كتػابنػا أحػكػمػت آياتػو فػكػذا  ***  لساف كل بميغ عػنػو مػسػمػكؿ
 **  ككل شيء عمى التكرار ممػمػكؿعمرؼ لقد لذ في سمعي مػكػرره  *

*** 

 نماذج مختارة مف الكتاب:

 النماذج كثيرة، منيا:
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 آياتو الكريمة.الصفر لـ يرد في القرآف، كتطبيق ذلؾ عمى العديد مف  -
 كما ربؾ بظبّلـ لمعبيد، ىكذا بصيغة المبالغة. -
التكفيق بيف القرآف كالحديث في دخكؿ الجنة: ىل ىك بعمل اإلنساف أـ بفضل  -

 هللا؟
(، كبياف خطأ لمذكر مثل حع األنثييفما قالو في ميراث المرأة كقكلو تعالى: ) -

 استدالؿ مف قاؿ بأف المرأة ترث أكثر مف الرجل.
( أؼ ُكمكه مرة ال تأكمكا الربا أضعاًفا مضاعفةاختاره في معنى قكلو تعالى: )ما  -

 كال تأُكمكه مرتيف )في بيع التقسيط(.
 (: تكمفة الضبلؿ + تكمفة فكات اليداية.قد ضّمكا كما كانكا ميتديف) -
(، كا عرابو لقكلو صًفا صًفا( ك)دًكا دًكاإعرابو لقكلو تعالى في سكرة الفجر: ) -

 يبلؼ قريش إيبلفيـ.تعالى: إل
 كغيره كثير. -
*** 

جمعت النكت مف مكقع مجمكعة نضاؿ البريدية التي تضـ آالؼ الرسائل كالصفحات 
منشكر،  3000المبعثرة، كصفحة الفيسبكؾ الخاصة بالدكتكر رفيق التي تزيد عف 

صفحة إلكتركنية، كذلؾ كّمو حسب  2000كمدكنة الدكتكر رفيق التي تزيد عف 
ت في المصحف، كبحسب الترتيب الزمني لكتابة النكتة، ما جمعتو ىك ترتيب اآليا

 جيُد المقّل كالمقّصر. 
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*** 

صفحة  0055 حكالي صفحاتوفإف كاف ىذا الكتاب اإللكتركني الذؼ تجاكز عدد 
مجمدات(، قد تـّ عمى الكجو المقبكؿ إف شاء هللا، كمف دكف أخطاء ترتيبية،  )سبع

فيذا مف تكفيق هللا، ثـ بإشراؼ كتكجيو األستاذ المجتيد كاالقتصادؼ الفقيو الدكتكر 
ف أخطأت فمف نفسي، كأسأؿ هللا الصفح كالمغفرة.   رفيق. إف أحسنت فمف هللا، كا 

 كهللا المكفق لكل خير.

*** 

 إلثالثاء:

 ىػ1440ربيع اآلخر  24

 ـ2019كانكف الثاني  01

 نضاؿ عبد الحميد السيد
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 مقدمة الطبعة األكلى

 الحمد  كالصبلة كالسبلـ عمى رسكؿ هللا كبعد،

فيذا كتاب: )ِمف ُنكِت القرآف(، كىك الكتاب األـ الذؼ أخذُت منو كتابي السابق: 
ككتابي: التفسير االقتصادؼ، ككتابي: أصل اإلعجاز االقتصادؼ في القرآف الكريـ، 

 الكبلـ في القرآف.

كقد سبق أف نشرُت ىذه النكت في مكقعيف سابقيف لي، كفي مجمكعة نضاؿ، كفي 
المدكنة، كفي الفيسبكؾ، كفي كتبي بصكرة متناثرة. كانتفعت بتعميقات بعض اإلخكة 

 الكراـ.

ب كترتيبو حسب السكر كاآليات، كقد تكـر األخ نضاؿ السيد مشككًرا بجمع ىذا الكتا
جمعو مف المجمكعة البريدية التي كنت أنشر فييا، كُعرفت بمجمكعة نضاؿ في 
االقتصاد كالتمكيل اإلسبلمي، كجمعو أيًضا مف صفحتي بالفيسبكؾ. سأحاكؿ قدر 

ما يدخل أما  باب النكت بالتعاكف مع األخ نضاؿ.اإلمكاف استقصاء ما كتبتو في 
جعمتو في كتب أك كتيبات فقد عمى التكسع غير المناسب لمتفسير  في عمـك القرآف

مستقمة. مف المحتمل أف يككف ىناؾ بعض النكت قد نّدت مف ىذا الكتاب، كأككف 
شاكًرا لك نبيني إلييا اإلخكة القراء مف الذيف يتابعكنني في ىذه النكت كفي عمـك 

 القرآف الكريـ.
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 دقائق كثيرة في تفسير القرآف، كالعمر ينتيي كيجد القارغ في ىذه النكت إف شاء هللا
 كتفسير القرآف ال ينتيي، كنكتو ال تنتيي، كأني أغرفيا مف ينبكع متدفق!

كما سيجد القارغ إف شاء هللا في ىذه النكت تفاسير جديدة لبعض اآليات، أك 
 مناقشات أك تعميقات أك ترجيحات لبعض أقكاؿ المفسريف كأىل اإلعراب.

ف أخطأت فمف نفسي، كأرجك مف القارغ الدعاء كالتكـر إف أحسنت  فمف هللا، كا 
 بالتصحيح، كهللا المكفق لفيـ كتابو العزيز المعجز.

*** 

 إلسبت:

 ىػ1440ربيع األكؿ  30

 ـ2018كانكف الثاني  08
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 لماذا اخترُت كممة النكت؟ 

-الماكردؼ )ىناؾ عدد مف األئمة استخدمكا لفع )النكت( عنكانػًا لكتبيـ، منيـ 
ىػ( مف كبار أئمة الشافعية، لو كتاب )النكت كالعيكف( في التفسير. كمنيـ 450

-ىػ(، لو كتاب )النكت في إعجاز القرآف(، كمنيـ ابف حجر )386-الرماني )
ىػ( لو كتاب النكت عمى ابف الصبلح في عمـك الحديث، ككذلؾ كتاب نكت 852

ائل الخبلؼ لمبغدادؼ، كالنكت في تفسير االنتصار لنقل القرآف لمباقبلني، كنكت مس
 كتاب سيبكيو، كالنكت عمى تقريب التيذيب لعبد العزيز بف باز ... إلخ.

في الفترة التي شرعُت فييا أكتب عف ُنَكت القرآف صدر كتاب )ُنَكت القرآف الدالة 
ىػ(. ككتابتي مختمفة عف 360-عمى البياف في أنكاع العمـك كاألحكاـ( لمقصاب )

تو ككتابة غيره. كلكال فرؽ االختبلؼ كالكضكح كاإلضافة لـ أكتب في ىذا كتاب
 المكضكع.

كثيًرا ما يستخدـ العمماء في ثنايا كبلميـ لفع )النكتة( فيقكلكف: ما النكتة في ذلؾ؟  
 ثـ يقكلكف: كجو النكتة كذا ككذا.

النفس، كتعني:  النكتة ىنا تعني: العبلمة الخفية، كتعني: الفكرة المطيفة المؤثرة في 
نعاـ فكر )المعجـ الكسيط(. ككل  المسألة العممية الدقيقة التي ُيتكّصل إلييا بدقة كا 

ُنَكت القرآف(. لـ أجد كممة أدؽ مف ىذه الكممة في مف ىذا مكجكد فيما أسميتو: )
 التعبير عف المقاصد التي أرمي إلييا مف كراء ىذا البحث في عمـك القرآف.
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 ﴿سكرة الفاتحة﴾
 

 الرسـ العثماني كالرسـ اإلمبلئي )الفاتحة( ۞

 اآلية األكلى: 

: كتبت مف دكف ألف، الرسـ اإلمبلئي: باسـ. كنحف اليـك كثيًرا ما نكتبيا مكافقة بسـ
 لمرسـ العثماني.

 اآلية الثانية: 

: كتبت مف دكف ألف، لكف ىناؾ ألف صغيرة بعد العيف كفكقيا، قامت مقاـ العمميف
 ألف: العالميف. 

 اآلية الثالثة: 

 : المبلحظة نفسيا: الرحماف.الرحمف

 اآلية الرابعة: 

 ، الرسـ اإلمبلئي: مالؾ. كىناؾ قراءة: ممؾ، مف دكف ألف.ممؾ

 اآلية السادسة: 

 ، الرسـ اإلمبلئي: الصراط.الصرط
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 إلسابعة:  إآلية

 ، الرسـ اإلمبلئي: صراط.صرط

 بسـ هللِا الرحمِف الرحيـ -1

 الحمُد ِ رّب العالميفَ  -2

 الرحمِف الرحيـ -3

 َمِمِؾ يـك الّديفِ  -4

ياَؾ نستعيفُ  -5  إياَؾ َنْعُبُد كا 

 اىِدنا الصراَط المستقيـَ  -6

 .صراَط الذيَف أنعمَت عمييـ غيِر المغضكِب عمييـ كال الضاليفَ  -7

 

 :أىمية تفسير سكرة الفاتحة

 .أنيا فاتحُة كتاِب هللا -

 .أنيا سكرة قصيرة -

حاطة -  .أنيا سكرة جامعة، قد ال يدرؾ القارغ العادؼ ما فييا مف دقة كعمق كا 



11 
 

 .أنيا ُتقرأ في جميع الصمكات -

 ( ىل يعني أف نطمب المعكنة مف هللا كال نطمبيا مف البشر؟إياؾ نستعيف) -

 .(: ىك الذؼ ال اعكجاج فيو كال حيلالمستقيـالصراط ) -

، كااللتفات شجاعة العربية كما قاؿ بعض عمماء االلتفاتنتعمـ منيا فف  -
الببلغة، فيك يحتاج إلى شجاعة مف الكاتب كمف القارغ لفيـ سّره، أال كىك تنشيط 

يقاظو مف حيف إلى آخر  !القارغ أك السامع كا 

تباركا عمى استخراج دقائقيا كلطائفيا كتنقيبيا أفاض المفسركف فييا كأطالكا ك  -
كتثكيرىا! كتثكير الكبلـ كتثكير األرض كحراثتيا، لمتنقيب عما فييا، أك لكي تصير 

 .أكثر خصكبًة كعطاءً 

 .أنيا تعّمـ الكاتب كالمؤلف فّف كتابة مقّدمة كتابو -

 :الفاتحة

 .آيات. تأتي بعدىا أطكؿ سكرة في القرآف 7ال تزيد عمى  -

ىي مف قصار السكر. كقصار السكر كردت في آخر المصحف، إال ىذه  -
 .الفاتحة

  . ىي فاتحة الكتاب، أك المصحف، أك القرآف. كتفتتح بيا الصمكات -
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كىي )المثاني( ألنيا تثنى في كل ركعة. قاؿ بعض العمماء: ليس ىناؾ ما  -
( سكرة الحجر مف المثانيكلقد آتيناؾ سبًعا يمنع مف تسمية غيرىا بالمثاني أيًضا: )

 .، ألف األخبار ُتثّنى )ُتكّرر( فيو23( سكرة الزمر كتاًبا متشابًيا مثاني) 87

 :فضُل الفاتحة

اشتممت عمى الثناء عمى هللا، كأسماء هللا الحسنى، كالعبادة، كاالستعانة، كاليداية، 
 .كالدعاء، كاجتناب الشرؾ، كبياف عاقبة الكفار كالمشركيف

عمماء: أساس الكتب القرآف، كأساس القرآف الفاتحة، كأساس الفاتحة بسـ قاؿ بعض ال
 .هللا الرحمف الرحيـ، فإذا اعتممَت أك اشتكيَت فعميؾ بالفاتحة

 :الرحمف الرحيـ

 .: خاص با ال يكصف بو غيرهالرحمف

 .: يكصف بو غير هللاالرحيـ

 .ككمتاىما صيغة مبالغة

مثل: ندماف كنديـ. كَذَكَر أحَدىما تمك اآلخر  قاؿ بعض العمماء: ىما بمعنى كاحد،
 .تطميًعا لقمكب الراغبيف، إنعاًما بعد إنعاـ كتفضبًل بعد تفضل

 .كمنيـ مف فّرؽ بينيما، كالحديث في ىذا يطكؿ

 :الحمُد 
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 ىل ىك ثناء ِمف هللا عمى نفسو أـ ىك ثناء ِمف العبد عمى رّبو؟

 :َمِمؾ

 .في قراءة: ماِلؾ

 :يـك الّديف

 .يـك الحساب كالجزاء

 :لـ يقل

 .إياه نعبد

 :لـ يقل

 .نعبُدؾ كنستعيُنؾ -

 .نعبُد إياؾ كنستعيُف إياؾ -

 :لـ يقل

 .الحمُد لؾ يا أ يا رّب العالميف

 :إّياَؾ نعبدُ 

 .التفات مف صيغة الغائب إلى صيغة المخاطب
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 .ال نعبد إال إّياؾ

 .إّياؾ دكف غيرؾ

 .نعبدؾ دكف غيرؾ

ّياؾ نستعيف  :كا 

 .ال نستعيف إال بؾ

 كيف كالناس يستعيف بعُضيـ ببعض؟

ياؾ نستعيف عمى عبادتؾ -  .المعنى: إياؾ نعبد كا 

كقد يككف المعنى: إذا استعّنا بعبادؾ فإننا نعتقد بأنؾ أنت الُمعيف، كأنت الذؼ  -
  .سّخرَت لنا مف يعيننا

 :ابف عاشكرقاؿ 

ال ِقبَل لمبشر باإلعانة عميو، كال ِقبَل أما االستعانة با فيي طمب المعكنة عمى ما "
لممستعيف بتحصيمو بمفرده. كلذلؾ فيي ُمشعرة بأف المستعيف يصرؼ مقدرتو 

بتيسير ما ال ِقبَل لقدرة المستعيف عمى  ،لتحصيل الفعل، كيطمب مف هللا العكف عميو
  .تحصيمو بمفرده
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بلىا تمقي الديف ككل ما كالمقصكد ىنا االستعانة عمى األفعاؿ الميمة كميا، التي أع
يعسر عمى المرء تذليمو مف تكجيات النفكس إلى الخير، كما يستتبع ذلؾ مف 

 ".تحصيل الفضائل

 :ثـ قاؿ

( ادعائي، فإف المسمـ قد إياؾ نستعيف( حقيقي كالقصر في  )إياؾ نعبدفالحصر في )
(، كلكنو ال قكػ كنكا عمى البّر كالتكتعايستعيف غير هللا تعالى، كيف كقد قاؿ تعالى: )

  .يستعيف في عظائـ األمكر إال با، كال يعّد االستعانة حقيقة إال االستعانة با تعالى

 :اىدنا الصراَط المستقيـَ 

الصراط المستقيـ أقرب صراط )طريق( إلى هللا، ال لّف كال دكراف كال حيل. فأىل 
 .الحيل ىـ نقيض أىل االستقامة

 .الكاضح ال اعكجاج فيوالصراط المستقيـ: الطريق 

 :صراَط الذيف أنعمَت عمييـ

كَمف ُيطِع هللَا كالرسكَؿ فأكلئَؾ أنعمَت عمييـ باليداية كالتكفيق كالثبات كاالستقامة: )
مع الذيَف أنعـَ هللُا عمييـ ِمَف النبييَف كالصّديقيَف كالشيداِء كالصالحيَف كحُسَف أكلئؾ 

 .70-69( سكرة النساء رفيًقا

 :عمييـ المغضكب
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 .ِمَف هللا

 :الضاّليف

 .الضاّليف عف الصراط المستقيـ

 :فكاصل السكرة

)الياء كالنكف(، )الياء كالميـ(. كالياء مف حركؼ المّد. كىاتاف فاصمتاف شائعتاف في 
القرآف الكريـ، كمبنى الفكاصل عمكًما ىك عمى الكقف عمى الساكف آخر اآلية، فإذا 

اختمت الفكاصل، ألف أكاخر اآليات بعضيا مفتكح، لـ يقف القارغ عمى الساكف 
 .كبعضيا مكسكر، كبعضيا مضمـك

 :ترابط السكرة

فاتحة قصيرة، كسكرة مترابطة، ليا مكضكع كاحد أساسي تدكر حكلو المكضكعات 
خبلص العبادة  األخرػ: افتتاح القرآف بحمد هللا، كبياف بعض صفاتو، كذْكر المعاد، كا 

اية القارغ لفيـ القرآف كاإلسبلـ كسمكؾ الصراط المستقيـ الذؼ ، كالتضرع إليو بيد
يبعدنا عف غضب هللا كالصراط الذؼ يبعدنا عف الضبلؿ كالصراط الذؼ يقّربنا إلى 

 .الجنة

 السكرة: مقاصدىا كا عجازىا

 :ابف كثيرقاؿ 
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ئو اشتممت ىذه السكرة الكريمة )...( عمى حمد هللا كتمجيده كالثناء عميو، بذكر أسما"
الحسنى المستمزمة لصفاتو العميا، كعمى ذكر المعاد، كىك يـك الديف، كعمى إرشاده 
لى إخبلص العبادة لو  عبيده إلى سؤالو كالتضرع إليو، كالتبرؤ ِمف حكليـ كقكتيـ، كا 
لى  كتكحيِده باأللكىية تبارؾ كتعالى، كتنزيِيو أف يككف لو شريؾ أك نظير أك مماثل، كا 

ة إلى الصراط المستقيـ، كىك الديف القكيـ، كتثبيِتيـ عميو حتى سؤاليـ إياه اليداي
ُيفضي بيـ ذلؾ إلى جكاز الصراط الحسي يـك القيامة، الُمفضي بيـ إلى جنات 

  .النعيـ في جكار النبييف كالصديقيف كالشيداء كالصالحيف

كاشتممت عمى الترغيب في األعماؿ الصالحة، ليككنكا مع أىميا يـك القيامة،  
كالتحذير مف مسالؾ الباطل، لئبل ُيحشركا مع سالكييا يـك القيامة، كىـ المغضكب 

 ".  عمييـ كالضالكف 

 :ابف عاشكركقاؿ 

تشتمل محتكيات ىذه السكرة عمى أنكاع مقاصد القرآف، كىي ثبلثة أنكاع: الثناء عمى "
ات تفّرده هللا ثناًء جامًعا لكصفو بجميع المحامد كتنزييو مف جميع النقائص، كإلثب

ثبات البعث كالجزاء، كذلؾ ِمف قكلو:) ( ممؾ يـك الديف( إلى قكلو: )الحمُد باإلليية كا 
( صراط الذيف(، كالكعد كالكعيد ِمف قكلو:)إياؾ نعبد، كاألكامر كالنكاىي ِمف قكلو: )

إلى آخرىا. فيذه ىي أنكاع مقاصد القرآف كّمو، كغيُرىا تكمبلت ليا، ألف القصد مف 
ف إببلغ مقاصده األصمية، كىي صبلح الداريف، كذلؾ يحصل باألكامر القرآ

كالنكاىي. كلّما تكقفِت األكامر كالنكاىي عمى معرفة اآلمر، كأنو ىك هللا الكاجُب كجكده 
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خالُق الخمق، لـز تحقيُق معنى الصفات. كلّما تكقف تماـ االمتثاؿ عمى الرجاء في 
  .الكعد كالكعيد الثكاب، كالخكؼ مف العقاب، لـز تحققُ 

 يـك( إلى قكلو: )الحمُد كالفاتحة مشتممة عمى ىاتو )ىذه( األنكاع. فإّف قكلو: )
نكع األكامر  ( مفالمستقيـ( إلى قكلو: )إياؾ نعبدحمٌد كثناٌء، كقكلو: )( الديف

( إلى آخرىا مف نكع الكعد كالكعيد. مع أف ِذْكر صراط الذيفكالنكاىي، كقكلو: )
عمييـ كالضاليف يشير أيًضا إلى نكع قصص القرآف. كقد يؤيد ىذا الكجو المغضكب 

( أنيا تعدؿ ثمث القرآف، ألف ألفاظيا كميا قْل ىك هللُا أحد) بما كرد في الصحيح في
  .ثناٌء عمى هللا تعالى

كتشتمل معاني سكرة الفاتحة عمى جممة معاني القرآف مف الحكـ النظرية كاألحكاـ  
مّ عاني القرآف إمّ العممية، فإف م ا أحكاـ ُيقصد منيا العمُل بيا. ا عمـك ُتقصد معرفُتيا كا 

فالعمـك كالتكحيد كالصفات كالنبكءات كالمكاعع كاألمثاؿ كالِحَكـ كالقصص، كاألحكاـ 
ما عمل القمكب أؼ العقكؿ كىك  إما عمل الجكارح كىك العبادات كالمعامبلت، كا 

ابقة ا تشتمل عمييا معاني الفاتحة بداللة المطيتيذيب األخبلؽ كآداب الشريعة. ككمّ 
( يشمل سائر صفات الكماؿ التي استحق هللا الحمد أك التضمف أك االلتزاـ، فػ)
( مف الحمُد ، بناًء عمى ما تدؿ عميو جممة: )ألجميا حصر الحمد لو تعالى

 ربّ اختصاص جنس الحمد بو تعالى كاستحقاقو لذلؾ االختصاص كما سيأتي، ك)
( الرحمف الرحيـفعاؿ كالتككيف عند مف أثبتيا، ك)( يشمل سائر صفات األالعالميف

( يشمل أحكاؿ ممؾ يـك الديفيع الراجعة لمرحمة بالمكمفيف، ك)يشمل أصكؿ التشر 
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ياؾ نستعيف( يجمع معنى الديانة كالشريعة، )إياؾ نعبدالقيامة، ك) ( يجمع معنى كا 
 .اإلخبلص  في األعماؿ

( يشمل األحكاؿ اإلنسانية كأحكاميا مف عبادات كمعامبلت لصراط المستقيـاىِدنا اك)
فراد الماضية ( عمييـ يشير إلى أحكاؿ األمـ كاألصراط الذيف أنعمتكآداب، ك)

( يشمل سائر قصص األمـ غير المغضكب عمييـ كال الضاليفالفاضمة، كقكلو: )
القرآف. فبل َجَرـَ يحصل الضالة، كيشير إلى تفاصيل ضبلالتيـ المحكية عنيـ في 

  .بما حكاه القرآف مف األغراض ًنا، عمـٌ إجماليّ مف معاني الفاتحة، تصريًحا كتضمّ 

كذلؾ يدعك نفَس قارئيا إلى تطّمب التفصيل عمى حسب التمكف كالقابمية. كألجل ىذا 
ُفرضت قراءة الفاتحة في كل ركعة مف الصبلة، حرًصا عمى التذكير بما في 

 ."مطاكييا

 :مف دركس سكرة الفاتحة

  :ابف عاشكرقاؿ 

سكرة الفاتحة بما َتقّرَر ُمنّزلٌة مف القرآف َمنزلَة الديباجِة لمكتاب أك المقدمِة لمخطبة. "
كىذا األسمكب لو شأف عظيـ في صناعة األدب العربي، كىك أعكف لمفيـ كأدعى 

  .لمكعي

 :قد رسـ أسمكب الفاتحة لممنشئيف أربع قكاعد لممقدمة 
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: إيجاز المقدمة لئبل تمّل نفكُس السامعيف بطكؿ انتظار المقصكد، القاعدة األكلى
كىك ظاىر في الفاتحة، كليككف سّنة لمخطباء فبل ُيطيمكا المقدمة، كي ال ُينسبكا إلى 
العّي، فإنو بمقدار ما تطكؿ المقدمة يقصر الغرض. كمف ىذا يظير كجو كضعيا 

  ة قصيرة.لطكاؿ مع أنيا سكر قْبَل السكر ا

، ألف براعة االستيبلؿأف تشير إلى الغرض المقصكد، كىك ما يسمى  :القاعدة الثانية
ذلؾ يييئ السامعيف لسماع تفصيل ما سَيرد عمييـ، فيتأىبكا لتمقيو إف كانكا مف أىل 
كمالو إف كانكا في تمؾ الدرجة، كألّف ذلؾ يدّؿ عمى تمّكف  التمقي فحسب، أك لنقده كا 

الغرض، كثقتو بسداد رأيو فيو، بحيث ينّبو السامعيف لكعيو، كفيو سّنة الخطيب ِمف 
 .لمخطباء ليحيطكا بأغراض كبلميـ

أف تككف المقدمة مف جكامع الكمـ، كقد بّيف ذلؾ عمماء البياف عند  :القاعدة الثالثة
  .ذكرىـ المكاضع التي ينبغي لممتكمـ أف يتأّنق فييا

 ِد هللا".أف ُتفتتح بحم :القاعدة الرابعة

*** 

 ـ28/12/2014 األحد
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 (3 )الفاتحة الرحيـ الرحمف
  
 كالفاتحة. البسممة، 
 مًعا مجتمعتيف تأتيا لـ لكنيما اآليات، مف الكثير في الكريمتاف الصفتاف ىاتاف كردت
 كالحشر (،2) كُفّصمْت  (،30) كالنمل (،163) كالبقرة كالفاتحة، البسممة، في إال
(22.) 
 مريح. غير أراه أزاؿ ال أنا، كتبتو أف سبق كما المفسركف، كتبو ما
 أعمـ. كهللا لمصكاب، أقرب يككف  لعمو جديد، تفسير بالي في خطر
 كالبسممة: االستعاذة مف كبلً  أستحضر أف عمي
 الرجيـ الشيطاف مف با أعكذ

 ميحرلا نمحرلا هللا بسم
 الجكاب! تعرؼ ك)الرجيـ( )الرحيـ( تأمْل:
 أىميتاف: كليذا
 المعنى. في التضاد حيث مف أىمية      -

 القرآنية. الفاصمة في التكافق حيث مف أخرػ  كأىمية      -

***  
 ـ28/12/2014 األحد
 

ّياؾ نستعيُف  ۞  (5)الفاتحة إّياؾ نعبُد كا 
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 :لـ يقل

 .نعبُدؾ، نستعيُنؾ

*** 

َؾ بالعبادة، ال نعبُد : االختصاصعند الزمخشرؼ كابف كثير: تقديـ المفعكؿ يفيد  نخصُّ
  .إال إّياؾَ 

 .االىتماـكعند ابف عطية كأبي حياف: التقديـ يفيد 

 .كلكف أرجك أال يفيـ أحٌد أف ىذيف المفسَريف األخيريف يخّصاف بالعبادة أحًدا غير هللا

*** 

 :إإلثنين

 ىػ1439رمضاف  05

 ـ2018أيار  21
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 سكرة البقرة﴾ ﴿
 

 (1)البقرة ألـ  ۞

حركؼ مقطعة كردت في بعض السكر، قد يراد بيا إثارة االىتماـ كلفت النظر، ىذه 
كقد يراد بيا أف ىذه الحركؼ ىي حركؼ المغة العربية التي نزلت بيا كممات القرآف 

 ده منيا.اكتراكيبو كآياتو المعجزة. كهللا أعمـ بمر 

 (2)البقرة تعانق الكقف في عمـ التجكيد  ۞

 مصطمحات عمـ تجكيد القرآف الكريـ.تعانق الكقف مصطمح مف 
 أقرب مثاؿ لو كأكضحو قكلو تعالى:

 .2( البقرة ذلؾ الكتاُب ال ريَب فيو ىدػ لمُمتقيفَ )
معنى تعانق الكقف أؼ: إذا كقفَت عمى المكضع األكؿ ال يجكز لؾ الكقف عمى 

اآلخر، أؼ: لؾ أف تقف عمى أحد المكضعيف، كليس لؾ أف تقف عمى كمييما )قارْف 
 التعريف السائد في كتب التجكيد كأكاخر المصاحف(.

عبلمة تعانق الكقف في المصحف ثبلث نقط )كالتي تكضع فكؽ حرؼ الثاء( فكؽ 
 ( كفكؽ كممة )فيو(.ريبكممة )

 (.فيو( فبل يجكز أف تقف عمى: )ال ريبأؼ: إذا كقفت عمى: )
 لؾ أف تقرأ:
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 .ذلؾ الكتاُب ال ريب فيو
 .ىدػ لممتقيف

 أك تقرأ:
 .ذلؾ الكتاُب ال ريبَ 
 .فيو ىدػ لممتقيف
 كال يجكز لؾ أف تقرأ:
 ذلؾ الكتاب ال ريب.

 فيو.
  ىدػ لممتقيف.
 قد يسأؿ سائل:
 ىل يجكز أف أقرأ:

 ذلؾ الكتاب ال ريب فيو.
 فيو ىدػ لممتقيف.
 أؼ: بتكرار )فيو(.

 الجكاب:
 ىذا يجكز في المغة، كلكف ليس فيو قراءة.

 اآلية:لك كاف فيو قراءة لكانت 
 "ذلؾ الكتاب ال ريب فيو فيو ىدػ لممتقيف".
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 قارْف قكلو تعالى:
َلَمسِجٌد ُأّسَس عمى التقكػ ِمْف أّكِؿ يكـٍ أحقُّ أْف تقكـَ فيو فيو رجاٌؿ ُيحبُّكَف أْف )

 .108( التكبة يتطّيركا
 ففي ىذه اآلية تكررت كممة )فيو(، كلـ تتكرر في تمؾ.

 اإلعراب:
 ؼ الكقف:يختمف اإلعراب باختبل
 ذلؾ الكتاب ال ريب فيو.

 ىدػ لممتقيف.
 : ىك ىدػ لممتقيف.التقدير
 : خبر لمبتدأ محذكؼ، تقديره: ىك.ىدػ

 ذلؾ الكتاب ال ريب
 فيو ىدػ لممتقيف.

 : مبتدأ مؤخر.ىدػ
 : خبر.فيو
 :الشككانيقاؿ 

  ( ىك المشيكر.فيوالكقف عمى: )
 (.ال ريبكقد ركؼ عف نافع كعاصـ الكقف عمى: )
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*** 
  2015نيساف  2الخميس 

 

          (2 )البقرة ينفقكف  رزقناىـ كمما ۞ 
 كمّما الصبلةَ  كُيقيمكفَ  بالَغيبِ  ُيؤمنكفَ  الذيفَ  لممتقيَف. ُىًدػ فيوِ  َريبَ  ال الكتابُ  ذلؾَ ) 

 .3-2 البقرة (ُينفقكفَ  َرزقناىـ
  
 يقل: لـ
 رزقناىـ. مما كينفقكف       -

 ينفقكف. نرزقيـ كمما      -

  
 ينفقكف: رزقناىـ كمما
 القرآنية. الفاصمة راعى
 المغة: في يجكز
 ينفقكف. رزقناىـ كمما      -

 رزقناىـ. مما كينفقكف       -

  
 نص كسيأتي كمتكّمفاف، متشابياف رأياف كىما عاشكر، ابف كال الرازؼ، رأؼ أرػ  كال
 منيما. كل
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 أف يتصكر كال سف،الحُ  أك السكاء عمييا يترتب أف إما القرآف في الفاصمة مراعاة
 الشعرية(. )الضركرات الشعر في القافية كمراعاة أدنى، ىك ما عمييا يترتب
 .10 المنافقكف  (رزقناكـ مما كأنِفقكا)
 يقل: لـ
 أنِفقكا. رزقناكـ كمما
  
 البقرة: مف التالية اآلية كفي
 .4 البقرة (ُيكقنكفَ  ىـ كباآلخرةِ  َقْبِمؾَ  ِمف ُأنزؿَ  كما إليؾَ  ُأنزؿَ  بما ُيؤمنكفَ  كالذيفَ )
 يقل: لـ
 باآلخرة. يكقنكف  كىـ      -

 باآلخرة. كيكقنكف       -

  باآلخرة. كيؤمنكف       -

 المفسريف: أقكاؿ
 النقطة. ىذه عند الكقكؼ تجاىمكا المفسريف أكثر
 الرازؼ:
 بالتصّدؽ الماؿ بعض كيخّصكف  قاؿ: كأنو ،أىـ ككنو عمى داللة الفعل مفعكؿ قّدـ»
    «.بو
***  
 عاشكر: ابف
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 في بالرزؽ  االىتماـ لمجرد (،ينفقكف ) كىك: عاممو، عمى المعمكؿ المجركر تقديـ»
 عمى المعّزة مف لمرزؽ  ما مع ينفقكف، بأنيـ إيذاف التقديـ في فيككف  الناس، عرؼ
 )مراعاة( رعي مع ،8 اإلنساف (ُحّبوِ  عمى الطعاـَ  كُيطعمكفَ ) تعالى: كقكلو النفس،
 «.النكف  حرؼ عمى اآليات فكاصل
  

   ـ11/12/2014 الخميس
 

 (3)البقرة كمما رزقناىـ ينفقكف  ۞

 :قاؿ تعالى

 .3( البقرة الذيف يؤمنكف بالغيب كيقيمكف الصبلة كمّما رزقناىـ ينفقكف )

 :لـ يقل

 .كينفقكف مما رزقناىـ

 .(كيقيمكف الصبلة(، كقكلو: )يؤمنكف بالغيبعمى غرار قكلو في اآلية: )

 .ظاىر األمر أنو راعى الفاصمة آخر اآلية: الكاك كالنكف 

 .كالفاصمة إيقاع القرآف. كىي لمقرآف كالقافية لمشعر عند العرب

 .(المفمحكف : )5(، كفي اآلية يكقنكف : )4الحِع الفاصمة في اآلية التالية 
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*** 

اعاة الفاصمة القرآنية، كىي كحقيقة األمر أف لمتقديـ كالتأخير ىنا مزية أخرػ غير مر 
العناية أك االىتماـ بالرزؽ، فمعل المعنى: أنيـ ال ينفقكف إال مما رزقناىـ! فالماؿ 

كأنِفقكا مما جعمكـ مستخَمفيف ماؿ هللا، كالناس مستخمفكف باإلنفاؽ منو. قاؿ تعالى: )
 .7( الحديد فيو

التكّمف، بل ىك مف باب تحقيق كمف ثـ فإف تحقيق الفاصمة في القرآف ليس مف باب 
 .التكافق بيف الفاصمة كالمعنى المراد

 .كهللا أعمـ

*** 

 :إلثالثاء

 ىػ1439رجب  25

 ـ2018نيساف  10

 

 (4)البقرة كباآلخرة ىـ يكقنكف  ۞

 قاؿ تعالى:
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 .4( البقرة كالذيف يؤمنكف بما ُأنزؿ إليؾ كما ُأنزؿ مف قبمؾ كباآلخرة ىـ يكقنكف )

 لـ يقل:

 باآلخرة. كيكقنكف 

 ـ اآلخرة لرعاية الفاصمة كالتركيز عمى اآلخرة مًعا، ألنيـ كانكا ينكركنيا.قدّ 

*** 

 لـ يقل:

 كباآلخرة ىـ يؤمنكف.

 كما في أكؿ اآلية.

 : بمعنى يؤمنكف.يكقنكف 

 يؤمنكف عمى سبيل اليقيف التاـ.

 اليقيف: أعمى مراتب العمـ، بخبلؼ الظف. 

*** 

ما ُأنزؿ إليؾ كما ُأنزؿ ( مع أف ىذا داخل في قكلو: )يكقنكف كباآلخرة ىـ لماذا قاؿ: )
 (؟مف قبمؾ

 ىذا تخصيص بعد تعميـ، يفيد األىمية: أىمية اآلخرة كاإليماف بيا.
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*** 

 2018نيساف  11

 

 (7)البقرة ختـ هللا عمى قمكبيـ كعمى سمعيـ كعمى أبصارىـ غشاكة  ۞

 : مرفكعة أـ منصكبة؟غشاكة

 :غشاكة

  :فييا قراءتاف

 .قراءة بالرفع )غشاكٌة(، كقراءة بالنصب )غشاكًة(

  :كفي قراءة النصب كجياف

  .األكؿ أنيا منصكبة بفعل: )ختـ(

 .كالثاني أنيا منصكبة بفعل محذكؼ تقديره: )كجعل(

ختـ هللا عمى قمكبيـ كعمى سمعيـ، بالرفع: التقدير باستخداـ عبلمات الترقيـ: )  -
( ختـ ...يقاؿ ىنا: ال كجو لمتمييز بيف جممة فعمية: )(. قد كعمى أبصارىـ غشاكةٌ 
  !(، كَمف مّيز فقد تكّمفكعمى أبصارىـ غشاكةكجممة اسمية: )
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(: )ختـ هللا، عمى قمكبيـ كعمى سمعيـ كعمى أبصارىـ، ختـبالنصب لفعل ) -
 .غشاكًة(

 .كمنيـ مف نصب )غشاكًة( بفعل محذكؼ تقديره: كجعل عمى أبصارىـ غشاكةً  -

 :مكضع آخرفي 

 . 23( الجاثية كختـ عمى سمعو كقمبو كجعل عمى بصره غشاكةً )

 .مف الكجييف أنا أميل إلى قراءة النصب، كال ييـّ بأؼّ 

 .كهللا أعمـ بالصكاب

*** 

 :إلخميس

 ىػ1440ربيع األكؿ  21

 ـ2018تشريف الثاني  29

 

 (7 )البقرة قمكبيـ عمى هللا ختـ ۞

  .7 البقرة (ِغشاكةٌ  أبصارىـ كعمى سمِعيـ كعمى قمكِبيـ عمى هللاُ  َختـَ ) 

 غشاكة:
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 قراءتاف! فييا منصكبة؟ أـ مرفكعة ىي ىل      -

 الكاك ىل كعندئذ اسمية، جممة جممتيا أف كىي مشكمة، فييا مرفكعة كانت إذا      -
 أخرػ  كاك أـ فعمية( جممة عمى اسمية جممة )عطف عطف كاك (كعمى) قكلو: في
 العطف؟ كاك غير

 المفسريف. عند أجده لـ النقطتيف ىاتيف في قمتو ما

ذا      -  بفعل أـ (ختـ) بفعل: منصكبة ىي ىل مشكمة، فييا منصكبة كانت كا 
 متعّد؟ أـ الـز فعل ىك ىل ىل (:ختـ) كجعل؟ مقّدر: محذكؼ

 (ختـ) يقاؿ: أف يمكف لكف اليسير. باألمر ليس كالنصب الرفع بيف الترجيح      -
 القرآف(. )ختـ الشيء كختـ الشيء، عمى ختـ يقاؿ: متعدًيا. كيأتي الزًما يأتي

 كعّقد فييا أطاؿ َمف المفّسريف كِمف الشائكة. المسائل مف إعرابيا أف يبدك      -
 كأَمّل.

 في الدخكؿ عف كأبعد الناس، عمى فيًما أيسر تككف  قد النصب قراءة      -
 كجياف. (:ختـ) بفعل أك ر،مقدّ  بفعل يككف  قد كالنصب التعقيدات.

 ىذا كلكف باألبصار، مرتبطة الغشاكة أف تفيد أخرػ  آيات ىناؾ أف صحيح      -
 سبيل عمى ىذا كل كأف سيما ال كاألسماع، بالقمكب أيًضا ترتبط أف مف يمنع ال قد

 المجاز!

 تعالى: قاؿ
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 .108 النحل (كأبصارىـ كسمعيـ قمكبيـ عمى هللاُ  طبعَ  الذيف أكلئؾ)      

 كاحد. بمعنى كختـ طبع

 لمتكمفات حاجة كال .ختـ بفعل: النصب كككف  النصب، قراءة إلى أميل أنا
 بالصكاب. أعمـ كهللا كالتعقيدات،

 الكبلـ: جاء لك 

 غشاكة. قمكبيـ عمى كجعل أبصارىـ كعمى سمعيـ كعمى قمكبيـ عمى هللا ختـ

 جعل( الفعل: كُكجد بالنصب، القراءة كانت إذا )أؼ

 مشكمة. ثمة يكف لـ

 عمـك مف نعممو ما كفي فيمنا، في نحف، فينا ىي بل القرآف، في المشكمة ليست طبًعا
 األخرػ. كالعمـك المغة

   .23 الجاثية (غشاكة بصِرهِ  عمى كجعلَ  كقمِبو سمِعو عمى كختـَ )

 ختـ: 

 طبع.

 شيء. يدخمو لئبل عميو: ختـ

 بالشمع نختـ نحف كاليـك بالطيف، كالمظاريف( كاألكعية )األبكاب يختمكف  كانكا
 األحمر.

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&surano=2&ayano=7#docu
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 الختـ. معنى لبياف ىذا ذكرت

 شيء! إلييا يدخل فبل انسّدت، كأسماعيـ قمكبيـ أف المعنى

 :عاشكر ابف قاؿ 

. المكاف عمى المكضكع الطيف التاء: بفتح الخاَتـ»  القالب عمى كأطمق المختـك
 خاتـ نقش ككاف بو. يختـ الذؼ الطيف عمى بيا يطبع كتابة أك عبلمة فيو المنقكش
 هللا. رسكؿ دمحم :ملسو هيلع هللا ىلص النبي

 المكضع عمى كيشدّ  كنحكه، بماء ُيَبلّ  الجبس، يشبو خاص طيف الختـ كطيف
.  كل صغيرة، قطًعا يككف  كىك بسيكلة، يقمع ال الشدّ  قكؼ  كاف جفّ  فإذا المختـك
  «.مضغة بمقدار قطعة

 القمب؟ قّدـ لماذا

 الفكر، مكضع ألنو الجكارح، جميع عمى القمب تفضيل إلى المفسريف بعض ذىب
 يعّبر قد كالقمب طاعتؾ. عمى قمكبنا ثبْت  القمكب مقّمب يا الميـ لتقّمبو. قمًبا كسّمي
 كالعقل. كالصدر بالفؤاد عنو

 (.فؤادؾَ  بو لنثّبتَ  كذلؾَ )      -

 (.صدرؾَ  لؾَ  نشرح ألـ)      -

  )القرطبي(. عقلٌ  أؼ: (قمبٌ  لو كافَ  ِلمف َلذكرػ  ذلؾَ  في إفّ )      -
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 البصر؟ عمى السمع قّدـ لماذا

 مستقمة. بنكتة سأفرده

 يقل: لـ

 أسماعيـ. كعمى

  الحقة. نكتة إلى عنيا الكبلـ أرجئ

 يقل: لـ

  بالنصب. غشاكًة،

 يقل: لـ

 غشاكة. أبصارىـ عمى كجعل

 يقل: لـ

 أبصارىـ. كعمى سمعيـ كعمى قمكبيـ عمى غشاكة هللا ختـ      -

 كأبصارىـ. كسمعيـ قمكبيـ عمى غشاكة هللا ختـ      -

 غشاكة. أبصارىـ عمى كجعل سمعيـ كعمى قمكبيـ عمى هللا ختـ      -

  غشاكة. أبصارىـ عمى كجعل كسمعيـ قمكبيـ عمى هللا ختـ      -

  مفعكؿ؟ إلى يتعّدػ (ختـ) فعل: ىل
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 كاألبصار: كاألسماع القمكب عمى الختـ

 العمماء: بعض قاؿ

  فقط. القمكب عمى الختـ يككف  إنما

 آخركف: كقاؿ

 كاألسماع. القمكب عمى

 :القرطبي قاؿ

 «.األبصار عمى كالغشاكة كاألسماع. القمكب عمى الختـ»

  كثير. كابف الطبرؼ  عند كمثمو

 آخركف: كقاؿ

 اإلْتباع. باب مف إال األسماع عمى الختـ يككف  ال

 كغيره(. كثير )ابف

 العمماء: بعض قاؿ 

 فقط. األبصار تخّص  الغشاكة

 :كثير ابف قاؿ
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 سمِعو عمى ـَ كخت) كقاؿ: ،24 الشكرػ  (قمبؾَ  عمى َيخِتـْ  هللاُ  يشأ فإف) تعالى: هللا قاؿ
  .23 الجاثية (غشاكة بصِرهِ  عمى كجعلَ  كقمِبو

 آخركف: كقاؿ

 كقاؿ (.قمكبيـ عمى) كالكقف: كاألبصار، األسماع عمى الغشاكة المفسريف: بعض قاؿ
     (.غشاكة) عمى ىذا عمى فالكقف الختـ، ىي كالغشاكة الجميع، في الختـ آخركف:

 أقكؿ:

 مًعا. كالعمماء العكاـ يفيمو الذؼ األسيل ىك األخير القكؿ ىذا لعل

ذا  كالسمع القمب في قبكليا يمكف أنو إال لؤلبصار، إال تصمح ال الغشاكة أف فرضنا كا 
 العكس! أك اآلخر، إلى األكؿ مف يجرؼ  أف يمكف كاإلْتباع اإلْتباع، سبيل عمى

 كاألسماع القمكب مف كل في قبكليا يمنع ما ىناؾ ليس الغشاكة أف أرػ  كأنا
 أعمـ. كهللا المجاز، سبيل عمى ككمو بصار،كاأل

 :حياف أبك قاؿ كبمثمو

 ألف (;ختـ) معنى: مف مصدر مكضع ُكضع اسًما تككف  أف عندؼ يحتمل :غشاكة»
 قمكبيـ كتككف  التأكيد، سبيل عمى تغشيو قيل: كأنو كستر، غّشى (:ختـ) معنى
 عمى هللاُ  غّشىك  قيل: فكأنو )...(، مغّشاة عمييا مختكًما كأبصارىـ كسمعيـ
 «.أبصارىـ

 تعالى: قكلو الشنقيطي كنقل

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&surano=2&ayano=7#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&surano=2&ayano=7#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&surano=2&ayano=7#docu
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  .108 النحل (كأبصارىـ كسمعيـ قمكبيـ عمى هللاُ  طبعَ  الذيف أكلئؾ)

 قراءة: في

 بالنصب. غشاكًة،

 "كجعل"؟ تقديره: محذكؼ بفعل أـ (،ختـ) بفعل: منصكبة ىي ىل

 القرطبي:

  قكلو: باب مف فيككف  "كجعل"، معنى: عمى بالنصب، "غشاكة" قرغ:»

 باردا كماءً  تبًنا عمفتيا

 اآلخر: كقكؿ

 كرمحا سيًفا متقمًدا     غدا قد زكجؾ ليت يا

 تجد تكاد كال الفارسي: قاؿ يتقّمد. ال الرمح ألف رمًحا; كحامبلً  ماء، كأسقيتيا المعنى:
 جممة عاطفة الكاك كتككف  أحسف، الرفع فقراءة كاختيار، سعة حاؿ في االستعماؿ ىذا
 «.جممة عمى

 أقكؿ:

 "كجعل"، تقدير: عمى بالنصب، (،غشاكة) قراءة: ألف صحيح، غير القرطبي قالو ما
 منصكبة (غشاكة) كانت: لك يشبو نعـ يف.المذككر  الشعر بيتي في جاء ما يشبو ال
 (.ختـ) بفعل:

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=64&surano=2&ayano=7#docu
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 :الطبرؼ  قاؿك  

 نصبيا أنو يحتمل (غشاكة أبصارىـ كعمى ) تعالى: قكلو مف (غشاكة) نصب َمف»
 غشاكة. أبصارىـ عمى كجعل تقديره: فعل، بإضمار

 تعالى: كقكلو ،(سمعيـ كعمى) محّل: عمى اإلْتباع، عمى نصبيا يككف  أف كيحتمل
 كلحـ يتخّيركفَ  مما كفاكيةٍ ) قاؿ: ثـ (،كأباريقَ  بأككابٍ  ُمخّمدكفَ  كلدافٌ  عمييـ يطكؼُ )
 عمى كالحكر المحـ فخفض ،22 -17 الكاقعة سكرة (عيف كُحكرٍ  يشتيكفَ  مما طيرٍ 
 كال بو، ُيطاؼ ال المحـ أف كمعمـك أكلو. الكبلـ آلخر إْتباًعا الفاكية، عمى بو العطف
  العيف. بالحكر

 فرسو: يصف الشاعر قاؿ اكم كلكف

 )...( باردا كماء تبنا عمفتيا             

 )...(. بو ُيعمف كال ُيشرب الماء أف كمعمـك

 اآلخر: قاؿ ككما

 كرمحا سيًفا متقّمدا     الكغى في زكجؾ كرأيت             

 «.رمًحا كمعتقبلً  بارًدا، ماءً  كسقيتيا تقديره:

*** 

       ـ13/12/2014 السبت 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&surano=2&ayano=7#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&surano=2&ayano=7#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&surano=2&ayano=7#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=50&idto=50&bk_no=50&ID=55#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=50&idto=50&bk_no=50&ID=55#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=50&idto=50&bk_no=50&ID=55#docu
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 (7 )البقرة البصر؟ عمى السمع قّدـ لماذا ۞

 أفضمية؟ أـ أسبقية ۞

 .7 البقرة (ِغشاكةٌ  أبصارىـ كعمى سمِعيـ كعمى قمكِبيـ عمى هللاُ  َختـَ ) 

  

 البصر؟ عمى السمع فضل يفيد البصر عمى السمع تقديـ ىل

 جكابي:

 لك كحتى البصر. فكائد كبعض السمع، فكائد بعض اإلنساف يعمـ فقد أعمـ، ال      -
 لكل أف كاألرجح كالبصر، السمع بيف المفاضمة البشر عمى الصعب فمف كّميا عمميا
 النعمتيف. ىاتيف بيف أك الكظيفتيف، ىاتيف بيف المقارنة كتصعب ميمة، كظيفة منيما

 مف أجني ماذا أعمـ فبل االختيار، عمي يسيل ال كالبصر السمع بيف ُخّيرتُ  لك       
 الزماف. رعب منيما كل

 بطف في فالجنيف البصر، يسبق البشر عند فالسمع ،الزمني السبق يفيد لكنو      -
 أف الغريب كمف يبصر! ثـ يسمع الكالدة. بعد إال يبصر ال كلكنو يسمع، أمو

 عف باألفضمية انشغمكا لقد البصر! عمى لمسمع الزمني السبق يذكركا لـ المفسريف
 األسبقية!
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 اآلية، ىذه في السمع عمى القمكب بتقديـ ينتقض قد الزمني الترتيب ىذا لكف      -
 أك كالفؤاد، كالبصر السمع ذكر: فييا جاء كثيرة أخرػ  آيات في قائًما نجده بينما
 كاألفئدة. كاألبصار السمع

 باإلنشاء األمر تعمق كلّما بالختـ، تتعمق ألنيا اآلية ىذه في القمكب قّدـ كلعّمو      -
 كاألبصار السمع لكـ كجعل) أعمـ. كهللا فالعقل، فالبصر، السمع، رتيب:الت ركعي
 كاألبصار السمع لكـ أنشأ الذؼ كىك) ،23 كالُممؾ ،9 كالسجدة 78 النحل (كاألفئدة
 .78 المؤمنكف  (كاألفئدة

 أعمـ. كهللا ىذا

 المفسريف: أقكاؿ

 الرازؼ:

 قّدـ ذكرىما حيث تعالى هللا ألف ؛البصر مف أفضل السمع قاؿ: َمف الناس ِمف»
 بخبلؼ النبكة شرط السمع كألف التفضيل، عمى دليل كالتقديـ البصر، عمى السمع
 كألف بالعمى، مبتمى كاف مف فييـ كاف كقد أصـّ، رسكالً  َبعث ما كلذلؾ البصر.
 العقل الستكماؿ سبب كأنو فالسمع البعض، إلى البعض عقكؿ نتائج تصل بالسمع
 في متصرؼ السمع كألف المحسكسات، عمى إال يكقفؾ ال كالبصر بالمعارؼ،
 بطل إذا كالبصر النطق، بطل بطل متى السمع كألف البصر، بخبلؼ الست الجيات
 النطق. يبطل لـ
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 ىك الباصرة القكة متعّمق كألف أشرؼ، الباصرة القكة آلة ألف ؛البصر قّدـ مف كمنيـ
  «.الريح السامعة القكة كمتعمق النكر،

***  

 بي:القرط

 عميو. لتقّدمو ،البصر عمى السمع فّضل مف بيا استدؿّ »

 (.كأبصاَركـ سمَعكـ هللاُ  أخذ إفْ  أرأيُتـ ُقلْ ) تعالى: كقاؿ

 (.كاألفئدةَ  كاألبصارَ  السمعَ  لكـُ  كجعلَ ) كقاؿ: 

 إال بالبصر ُيدرؾ كال كالظممة؛ النكر كفي الست، الجيات مف بو ُيدرؾ كالسمع قاؿ: 
 كشعاع. ضياء مف كبكاسطة المقابمة، الجية مف

 إال بو ُيدرؾ ال السمع ألف ;السمع عمى البصر بتفضيل المتكمميف أكثر كقاؿ
 كانت فمّما قالكا: كميا. كالييئات كاأللكاف األجساـ بو ُيدرؾ كالبصر كالكبلـ، األصكات
 «.الست الجيات مف بالبصر اإلدراؾ اكأجازك  أفضل، كاف أكثر تعّمقاتو

***  

 حياف: أبك

 كبير ُيجدؼ ال اختبلؼ كىك أفضل، كالبصر السمع الحاستيف أؼّ  في الناس اختمف»
    «.شيء

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=48&ID=41&idfrom=178&idto=187&bookid=48&startno=6#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=48&ID=41&idfrom=178&idto=187&bookid=48&startno=6#docu
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*** 

 المنار:

 ،التفضيل في أتكمـ ال أنا عبده(: )دمحم فقاؿ البصر؟ مف أفضل السمع إف قالكا:»
نما كرسكلو، هللا إلى ذلؾ ف لو، المفع مناسبة كأبّيف مكجكًدا، أشرح كا   المشاىدة )كا 
 األلكاف، ُيدرؾ إنو البصر: في قيل ما أقلّ  كبأف لتصرفو، منتيى ال العقل بأف قاضية
 إال يحس ال الذكؽ  أف كما فقط، األصكات إال يدرؾ ال كالسمع: كالمقادير. كاألشكاؿ،
ف كحدىا، بالمذكقات  معقكؿ عف حكاية مفيتض قد السمع طريق مف يصل ما كاف كا 
 مبصر، أك معقكؿ فيك حقيقتو، مف يغّير ال الحكاية عمى كركده كلكف مبصر، أك
 كأما كالحركؼ، األصكات منو تسمع فإنما عممية حقيقة عمى برىاًنا لؾ ذكر فمف
 طريق مف ال عقمؾ طريق مف فيك النتائج، إلى منيا ككصكلؾ المقّدمات، فيمؾ
 يعّبر أف يمكف قد الُمدركات جميع أف إلى يستند ةاألفضمي حديث كاف فإف سمعؾ،
 ضركب جميع أف كيعارضو فيو، ما لؾ بينا فقد - مسمكع كىك - بالكبلـ عنيا
 المعّكؿ أف كالحق البصر، ىك إنما الرقـ مف فيميا كطريق تكتب، أف يصح الكبلـ
 طبيعة مف يككف  ما بل الحكاية، قبيل مف يككف  ما ليس الطريق تعدد في عميو
    («. القكة

***  

 عاشكر: ابف
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 فائدة أفضل أنو عمى دليل القرآف، مف مكاقعو في البصر، عمى السمع تقديـ في»
 لتمقي آلة السمع ألف كذلؾ المقّدـ، بأىمية ُمؤذف التقديـ فإف البصر. مف لصاحبو
 عمى األمـ، أفياـ إلى األنبياء دعكة بمكغ كسيمة كىك العقل، كماؿ بيا التي المعارؼ
 األصكات إليو ترد السمع كألف السمع، ُفقد لك البصر بكاسطة بمكغيا مف أكمل كجو

 التكجو إلى يحتاج فإنو البصر بخبلؼ تكّجو، بدكف  الست الجيات مف المسمكعة
 «.المقابمة غير الجيات إلى بااللتفات

***  

 تيمية: ابف رأؼ

 مزية. لو كالبصر مزية، لو السمع أف التحقيق»

 كتمامو. اإلدراؾ كماؿ البصر: كمزية كالشمكؿ، العمـك السمع: فمزية

 كأكمل. أتـ كالبصر كأشمل، أعـ فالسمع

 إدراكو كماؿ جية مف أفضل كىذا كعمكمو، إدراكو شمكؿ جية مف أفضل فيذا
 القيـ(. بف ال الفكائد )بدائع «كتمامو

*** 

 العممي: اإلعجاز أىل رأؼ
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 مف منيـ لكف القرآف. في البصر عمى السمع لتقديـ مكافًقا رأييـ يككف  أف المتكقع مف
 كهللا الصكاب، ىي األكلى كلعل ،األفضمية استخمص مف كمنيـ ،األسبقية استخمص
 أعمـ.

***  

 أيًضا: راجع

 كابف قتيبة ابف بيف المكضكع في حكاًرا فيو نقل ،3/685 الفكائد بدائع القيـ: ابف  -
 تيمية. ابف شيخو رأؼ نقل كما األنبارؼ،

 البصر. عمى السمع تقديـ في العممي اإلعجاز الصعيدؼ: عادؿ  -

***  

   ـ14/12/2014 األحد

 

 (7 )البقرة البصر؟ كجمع السمع أفرد لماذا ۞

  .7 البقرة (ِغشاكةٌ  أبصارىـ كعمى سمِعيـ كعمى قمكِبيـ عمى هللاُ  َختـَ ) 

 كقت في كاحد شيء مف أكثر يسمع ال اإلنساف ألف المعاصريف: الباحثيف بعض قاؿ
 كاحد. كقت في كاحد شيء مف أكثر كيبصر كاحد،

 ُجمع؟ فمماذا القمب، في يقاؿ قد السمع في قيل ما لكف



47 
 

 "أسماعيـ". قراءة: كجكد مع سيما ال مقنًعا، أراه ال المفسريف كبلـ في سيأتي كما

 بالصكاب. أعمـ كهللا

*** 

 المفسريف: أقكاؿ

 البغكؼ:

 «.ُيجمع كال ُيثّنى ال كالمصدر مصدر، ألنو كّحده إنما :سمعيـ»

 :المنار في قاؿ

 ُجمع؟ فمماذا مصدر، كالبصر

***  

 الرازؼ:

 لكجكه: السمع ككّحد كاألبصار القمكب جمع إنما»

 برأس أتاني يقاؿ: كما كاحًدا، سمًعا منيـ كاحد لكل ألف السمع كّحد أنو :أحدىا
 قكلو: في البطف كحد كما منيما، كاحد كل رأس يعني الكبشيف،

 تعيشكا بطنكمك بعض في كمكا                      
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 الجمع، تريد كأنت كثكبيـ، فرسيـ كقكلؾ: يؤمف لـ فإذا المبس، أِمنكا إذا ذلؾ يفعمكف 
 رفضكه.

 كرجاؿ ُصّكـ، رجبلف يقاؿ: ُتجمع. ال كالمصادر أصمو، في مصدر السمع أف :الثاني
 ُفّصمْت  (كقر آذاننا كفي) قكلو: في األذف جمع ذلؾ عمى يدؿّ  األصل، فُركعي ُصّكـ،
5. 

 سمعيـ. حكاّس  كعمى أؼ: محذكًفا، مضاًفا نقدر أف :الثالث

 الجمع، بمفع بعده كما قبمو ما ذكر أنو إال السمع، لفع كّحد إنو  :سيبكيو قاؿ الرابع:
 إلى الظممات مف يخرجيـ) تعالى: قاؿ أيًضا. الجمع منو المراد أف عمى يدؿّ  كذلؾ
 )...(. 37 المعارج (الشماؿ كعف اليميف عف) ،16  المائدة (النكر

 «.أسماعيـ" "كعمى عبمة: أبي ابف كقرأ

 أقكؿ:

 (.كالشمائل اليميف) :48 النحل آية مراده لعل

*** 

 القرطبي:

 السمع؟ ككّحد األبصار جمع ِلـَ  قائل: قاؿ إف»

 )...(. كالكثير لمقميل يقع مصدر ألنو كّحده إنما لو: قيل

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=132&ID=84&idfrom=271&idto=275&bookid=132&startno=2#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16076
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=132&ID=84&idfrom=271&idto=275&bookid=132&startno=2#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=132&ID=84&idfrom=271&idto=275&bookid=132&startno=2#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=132&ID=84&idfrom=271&idto=275&bookid=132&startno=2#docu
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 «.الجماعة أسماع بو ُيراد أنو عمى دؿّ  الجماعة إلى السمع أضاؼ لما إنو كقيل:

***  

 حياف: أبك

 كاألبصار. كاألسماع القمكب بيف الجمع في فطابق أسماعيـ"، " عبمة: أبي ابف قرأ»

 التكحيد. عمى فقرءكا الجميكر كأما

 األصل. فيو فُمِمح األصل، في مصدًرا لككنو إما

ما  الجمع. بو أريد أنو عمى يدؿّ  بعده كما قبمو ما ألف الجمع، عف بالمفرد اكتفاءً  كا 

ما  حكاّس  أؼ: المعنى، لداللة إليو، أضيف ما كحذؼ حقيقة، مصدًرا لككنو كا 
 «.سمعيـ

***  

 الشككاني:

 القميل عمى يقع مصدر ألنو كاألبصار؛ القمكب جمع مع السمع، كّحد إنما»
  «.كالكثير

*** 

 المنار:

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12356
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 ُتجمع، أال المصادر شأف كمف مصدر، أصمو ألف كأفرده ، األسماع بالسمع: المراد»
 األشكاؿ مف المبصرات تدرؾ التي العيكف  كاألبصار: األصل. ىنا لكحع كقد

 كاأللكاف.

 فإف قيل ما صح لك إذ ،آخرَ  رأًيا كاإلفراد الجمع ىذا مسألة في أرػ  كأنا )قاؿ(:
 إدراؾ في كثيرة كجكه لو العقل أف أراه كالذؼ جمعو؟ فمماذا مصدر أيًضا البصر
 في تصرفيـ نكاعكأ فيو، الناس الختبلؼ فجمع سكاًء، فيو الناس فميس المعقكالت،
 تتشعب فبل المسمكعات، إدراؾ في تتساكػ  الناس أسماع فإف السمع، بخبلؼ كجكىو
 المعقكالت. إدراؾ في العقكؿ تشعب

 ألف إدراكيا؛ في لمعقكؿ ُمعيف كأعظـ التشعب، في العقكؿ مثل فيي األبصار كأما
 كليس الصكت، الإ يدرؾ ال كالسمع كثيرة، مكادّ  لمعقل فتعطي كثيرة، المبصرات أنكاع
 فيو نقطع ما )بخبلؼ التكاتر إال اليقيني العمـ طرؽ  مف طريق النقل عند الكبلـ في

 أصغر الجزء أف كالحكـ فاألّكلّيات كثير، فيك كالبصر، العقل طريق مف بالضركرة
 مف معيا قياساتيا التي كالقضايا يرتفعاف، كال يجتمعاف ال النقيضيف كأف الكّل، مف

 كالقسـ كالبصر، العقل فييا يشترؾ كالحدسيات كالتجريبيات المحضة، المعقكالت
 ينابيع بمنزلة كاألبصار فالعقكؿ البصر، فيو اإلدراؾ سبيل المشاىدات مف األعظـ
 ال كاحد ينبكع فإنو السمع بخبلؼ مختمفة، لمعمـ عيكف  منيا كل مف تنبجس كثيرة،
 عنو(. يصدر فيما اختبلؼ



51 
 

 كثيرة بذلؾ صارت فكأنيا كثيرة، مدركات في تتصرؼ بصاركاأل العقكؿ أف فالحاصل
 «.فأفرد كاحًدا، شيًئا إال يدرؾ فبل السمع كأما فجمعت،

 أقكؿ:

 سمًعا منيـ كاحدٍ  لكل "ألفّ  الرازؼ: قكؿ بمعنى لعّمو تتساكػ" الناس "أسماع قكلو:
 كاحًدا".

 تختمف. كاألبصار تتفق األسماع أف كبلمو كممخص

 )العقكؿ( األفئدة ىك يختمف كالذؼ كاألسماع، األبصار أف أظف فأنا نظر، كفيو
 أعمـ. كهللا كاألبصار، األسماع طريق مف تتمقاه ما تحميل في تختمف

*** 

 عاشكر: ابف

 المصدر منو أريد ألنو إما كأبصارىـ، قمكبيـ جمع كما َيجمع كلـ السمع، أفرد إنما»
 اآلذاف ذكر لما جمع أنو ترػ  أال سمع. اآلذاف عمى ُيطمق ال إذ الجنس، عمى الداؿّ 
 (.كقر آذاننا كفي) كقكلو: ،(آذاِنيـ في أصابَعيـ يجعمكفَ ) قكلو: في

 متعددة، القمكب فإف كاألبصار، القمكب بخبلؼ مصدر، ألنو أفرد، بالسمع عّبر فمما
 مصدر. ال اسـ ىك الذؼ بصر جمع كاألبصار

ما  سمعيـ. جكارح أك سمعيـ، حكاّس  كعمى أؼ: محذكؼ، لتقدير كا 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=61&surano=2&ayano=7#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=61&surano=2&ayano=7#docu
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 كانت القمكب أف ىي القرآف ببلغة جممة مف ركعيت لطيفة السمع إفراد في تككف  كقد
 األدلة، كضكح باختبلؼ مختمف كالديف اإليماف أمر في بالتفكر كاشتغاليا متفاكتة،
 ككانت اإلدراؾ، مف حّظو عقل فمكل اآليات، مف كثيرة أنكاًعا كتتمقى كالقمة، كبالكثرة
 كفي اآلفاؽ، في الكحدانية دالئل فييا التي بالمرئيات، التعّمق متفاكتة أيًضا األبصار
 كالعبر المعجزات اآليات إلى االلتفات مف حّظو بصر فمكل داللة، فييا التي األنفس
    ُجمعْت. بو تتعمقاف ما أنكاع اختمفت فمما كالمكاعع،

 إذا فالجماعات القرآف، مف إلييا يمقى ما بسماع تتعمق كانت فإنما اعاألسم كأما 
نما متساكًيا، سماًعا سمعكه القرآف سمعكا  عمل مف كالتدّبر تدّبره، في يتفاكتكف  كا 
 «.كاحًدا سمًعا ُجعمت بالمسمكعات تعّمقيا اتحد فمما العقكؿ،

 أقكؿ:

 ميو.ع إحالة ببل المنار، كبلـ مف مستمدّ  عاشكر ابف كبلـ

***  

 أخرػ: آيات

 .1 األنعاـ كانظر ،257 البقرة  (النكر إلى الظُمماتِ  ِمفَ  ُيخرجيـ)  -

 .48 النحل  (كالشمائل اليميف عف ظبللو يتفيأ)  -

***  

    ـ15/12/2014 اإلثنيف

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=51&surano=16&ayano=48#docu
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 (8)البقرة كِمَف الّناس َمف يقكُؿ آمّنا با كباليـك اآلِخر كما ىـ ِبُمؤمنيف  ۞

 كما ىـ بمؤمنيف:

 أؼ: ىـ منافقكف.

 يقكلكف بألسنتيـ شيًئا ال يطابق ما في قمكبيـ.

 لـ يقل:

 كِمَف الّناس َمف يقكُؿ آمنُت.

 لـ يقل:

 َمف يقكلكف.كِمَف الّناس  -
  كما ىك بمؤمف. -

 انتقل مف المفرد إلى الجمع، ككبلىما جائز، كراعى الفاصمة.

 َمف يقكؿ:

 َمف: 

 اسـ مكصكؿ يمكف أف ُيحمل عميو بالمفرد حسب لفظو، أك بالجمع حسب معناه.

*** 
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 إلثالثاء:

 ىػ1440ربيع اآلخر  24

 ـ2019كانكف الثاني  01

 

 (10)البقرة فى قمكبيـ مرض  ۞

 ُنكِت المصحف ِمف ۞

 أنا مع الرسـ العثماني لممصحف كلكني لست مع الرسـ المصرؼ 

 فى:

 الياء ُكتبت ببل نقطتيف تحتيا عمى الطريقة المصرية.

 ربما ألف أىل مصر سبقكا إلى كتابة المصحف.

 أنا مع كتابة المصحف بالرسـ العثماني، كلكني لست مع كتابتو بالرسـ المصرؼ.

 ىك أحسف. نأخذ مف كل بمد ما

أنا أعمـ أف العديد مف عمماء مصر يكتبكف الياء بنقطتيف تحتيا، تمييًزا ليا عف 
 األلف المقصكرة.

*** 
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 إلثالثاء:

 ىػ1440ربيع اآلخر  24

 ـ2019كانكف الثاني  01

 

ذا قيل ليـ ال ُتفسدكا في األرض قالكا إّنما نحف ُمصِمحكف  ۞  (11)البقرة كا 

 التقدير:

 نفسد في األرض إنما نحف مصمحكف.قالكا نحف ال 

، يقكلكف كقكليـ!  ىكذا يقكؿ كثير مف الحّكاـ كالناس اليـك

 يأتكف بالرذائل إلى البمد تقميًدا أك انصياًعا، كيزعمكف أف ىذا مف اإلصبلح!

 ما معيار الفساد كاإلصبلح؟

 المعيار ىك الشرع، كليس اليكػ.

 المعيار ىك الصدؽ كليس الكذب.

 لصراط المستقيـ كليس التحايل كااللتفاؼ.المعيار ىك ا

 ال تفسدكا:
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 بالمعاصي.

 في األرض:

 ألف الفساد ينتقل مف أرض إلى أرض، فيعـّ األرض كّميا.

*** 

 الرازؼ:

الشرائع سنف مكضكعة بيف العباد، فإذا تمسؾ الخمق بيا زاؿ العدكاف، كلـز كل أحد 
األرض كصبلح أىميا. أما إذا شأنو، فحقنت الدماء كسكنت الفتف، ككاف فيو صبلح 

  ترككا التمسؾ بالشرائع، كأقدـ كّل أحد عمى ما ييكاه، لـز اليرج كالمرج كاالضطراب!

*** 

 القرطبي:

قيل: كانت األرض قبل أف يبعث النبي ملسو هيلع هللا ىلص فييا الفساد، كيفعل فييا بالمعاصي، فمما 
كصمحِت األرُض. فإذا عممكا بالمعاصي فقد أفسدكا في ُبعث النبي ملسو هيلع هللا ىلص ارتفع الفساد، 

كال ُتفسدكا في األرض بعد األرض بعد إصبلحيا، كما قاؿ في آية أخرػ: )
 .85ك 56األعراؼ  (إصبلحيا

*** 

 إلثالثاء:
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 ىػ1440ربيع اآلخر  24

 ـ2019كانكف الثاني  01

 

 (15 )البقرة َيعميكف  طغيانيـ في كَيمّدىـ ۞
  
 يعمكف. يعميكف:      -

 الرشد. عف العمى القمب. في العموك  العيف، في العمى    
  يترددكف. يحاركف، يعميكف: كقيل:      -

 إعراب
 حالية. جممة يعميكف:
*** 
   ـ15/12/2012 السبت
 
 

  (15 )البقرة َيعميكفَ  طغياِنيـ في َيمّدىـك  ۞
 َيمّدىـ:
 المدة. ليـ يطيل
  ليـ. ُيممي
 طغيانيـ:
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 الحد. تجاكز الطغياف:
  الكفر. ىنا: بو كالمقصكد
 َيعميكف:
 العمى. كىك العَمو: مف
 القمب. في كالعَمو العيف، في العمى
 َتعَمى كلكف األبصارُ  َتعَمى ال) القمب: في العمى يستعمل قد العمماء: بعض قاؿ
 الشاىد األكلى. الجممة لمشاكمة ىنا استعماليا يككف  قد لكف .46 الحج سكرة (القمكبُ 
 .53 كالرـك ،81 النمل (ضبللِتيـ عف الُعْميِ  ِبياِدؼ أنتَ  كما) األفضل:
 لمصكاب االىتداء كعدـ كاالضطراب، كالتردد الحيرة القمب: في العَمو أثر كمف
  المنار(. )تفسير
 إعراب:
  حالية. جممة َيعمُيكَف:
 يقل: لـ
 عاِمييف. طغيانيـ في كيمّدىـ      -

 عاِميكف. كىـ طغيانيـ في كيمّدىـ      -

  َيعمُيكف. كىـ طغيانيـ في كيمّدىـ      -

 التقدير:
 طغيانيـ. في عاِمييف يمّدىـ التقدير: لعل
***  
 أخرػ: آيات
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 .110 األنعاـ (َيعمُيكفَ  ُطغياِنيـ في كَنذُرىـ)
***  
  ـ20/7/2013 السبت
 

 (19 )البقرة بالكافريف محيط كهللا ۞
  
 في أصابَعيـ َيجعمكفَ  كبرؽٌ  كرعدٌ  ُظُمماتٌ  فيوِ  السماءِ  ِمفَ  كصّيبٍ  أك) تعالى: قاؿ
  .19 البقرة (بالكافريفَ  محيطٌ  كهللاُ  المكتِ  حَذرَ  الصكاعقِ  ِمفَ  آذاِنيـ
 النكتة:
 يقل: لـ
 بيـ. محيطٌ  كهللاُ 
 اإلضمار. مكضع في إظيار
 بالكافريف. محيط كهللا كافركف  ىـ كافركف: بأنيـ التصريح بيذا المقصكد لعل
  الكافريف. كبسائر بيـ محيط كهللا المقصكد: أك
 يقل: لـ
 المكت. حذر آذانيـ في منيا أصابعيـ يجعمكف  كبرؽ  كرعد ظممات فيو
 الظممات بيا: كالمراد اإلضمار، محل في اإلظيار باب مف )الصكاعق( لفع: لعل
 كالبرؽ. كالرعد
 .صكاعق مف كالبرؽ  الرعد عف ينشأ ما بيا: يراد أك
 عنيا. الناشئة الصكاعق مف :التقدير
 الجممتيف: بيف لمربط ميـ األمر ىذا
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 كبرؽ. كرعد ظممات فيو السماء مف كصّيب األكلى: الجممة
 المكت. حذر الصكاعق مف آذانيـ في أصابعيـ يجعمكف  الثانية: الجممة
  بو. مصّرح غير ضمني ىنا الربط
 صّيب:
  المطر. الصّيب:
 السماء: مف صّيب
 السماء. مف إال يككف  ال ّيبالص
  بالرىبة. القارغ  تشعر بياف زيادة فيو

 ُظُممات:
  كمتزايدة. متمّبدة غيـك
 كبرٌؽ: كرعدٌ  ظمماتٌ 
 بالمفرد. كبرؽ  كرعد بالجمع، ظممات
 كاحد. نكع كالبرؽ  كالرعد أنكاع، الظممات أف الرازؼ  ذكر
 الجمع، بو يراد مفرد كالبرؽ  كالرعد الجرس، فيو يراعى الذؼ التفنف مف ىذا لعل :أقكؿ
 أعمـ. كهللا
 آذاِنيـ: في أصابَعيـ َيجعمكفَ 
  زكاجر. مف فيو كما القرآف، يسمعكا لئبل

 الصكاعق:
  أعمـ. كهللا بالعذاب، الكعيد آيات ىنا: بيا المراد
 محيط:
 كبقدرتو. بعممو محيط
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 عمييـ. كقادر بيـ عالـ
  كيعذبيـ. يعمميـ أؼ:
 )التكاليف( األشياء كالبرؽ  كالرعد كالظممات القرآف، الصّيب مف المراد :الرازؼ  قاؿ
 المنافقيف. عمى الشاقة
***  
   ـ23/7/2013 الثبلثاء
 

 ( 20)البقرة كلك شاء هللا لذىب بسمعيـ كأبصارىـ  ۞

 لماذا السمع بالمفرد؟ كاألبصار بالجمع؟ ۞

 األبصار: 

 كردت في القرآف مفردة كمجمكعة. 

 السمع: 

 لـ يرْد إال مفرًدا. 

 لماذا؟ 

 ال أدرؼ حتى اآلف.

*** 

 ـ2003ُنشرت في عاـ 
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 إعادة نشر

*** 

 إلسبت:

 ىػ1440ربيع اآلخر  21

 ـ2018كانكف األكؿ  29

 

 (22 )البقرة تعممكف  كأنتـ أنداًدا ِ  تجعمكا فبل ۞
   
    النكتة:
 تعممكف. كأنتـ
  
 أنداد:
 أمثاؿ. ُعدالء، شركاء، ُنظراء، أكفاء،
 فبلنة األنثى. بيا تسمى قد الشاـ في نديدة: لممبالغة. كنديدة نديد. نّد، مفردىا:
  نديدة. اسميا:
 تعممكف: كأنتـ
 لو. ندّ  ال أحد كاحد إلو أنو تعممكف  كأنتـ      -

 حجارة! أنيا تعممكف  كأنتـ      -
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 عمـ. أىل كأنتـ      -

 لتقدير حاجة ال إنو يقاؿ أف كيمكف محذكؼ، ﴾تعممكف ﴿ مفعكؿ: إف يقاؿ أف يمكف
 فيك نًدا  جعل مف أف المعنى كأف عمـ. أىلُ  أنتـ المقصكد: ألف محذكؼ فعل
  أعمـ. كهللا جاىل،
 خمقكـ مف ُسئمتـ: إذا ألنكـ لو، ندّ  ال أنو تعممكف  أنكـ كالحاؿ أؼ :المنار في قاؿ
ذا هللا. تقكلكف: قبمكـ؟ مف كخمق  كمف كاألرض السمكات مف يرزقكـ مف ُسئمتـ: كا 
 أيف كمف هللا؟ غير كتْدعكف  هللا بغير إذف تستغيثكف  فمماذا هللا. تقكلكف: األمر؟ يدّبر
 أيف كمف هللا؟ عند شفعاؤكـ أنيـ كاّدعيتـ تنفع، كال تضر ال التي الكسائط بيذه أتيتـ
 ما﴿ متـ:ق حتى الديف مف هللا شرعو ما بغير يككف  هللا إلى كالتكسل التقرب أف جاءكـ
 .3 الزمر ﴾ُزلَفى هللاِ  إلى ليقّربكنا إال نعبُدىـ
  
 تعممكف: كأنتـ
 حالية. جممة
***  
 ـ25/7/2013 الخميس
 

 (23 )البقرة هللا دكف  فمِ  شيداءكـ كادعكا ۞
  جديد تفسير ۞
ف)  ِمف ُشيداَءكـ كادُعكا ِمثِموِ  ِمف ِبُسكرةٍ  فأُتكا عبِدنا عمى نّزلنا مّما َريبٍ  في كنتـ كا 
  .23 البقرة (صادقيفَ  كنُتـ إف هللاِ  ُدكفِ 



64 
 

 يقل: لـ
 صادقيف. كنتـ إف مثمو مف بسكرة فأتكا
  كتأخير. تقديـ
 النكتة:
 شيداءكـ. -

 هللا. دكف  مف -

 لـ بما فكيف تأمل، مكضع يبقى فّسركه ما حتى لكف كثيركف، فسره القرآف أف صحيح
 يفّسركه؟!
 الترجيح جية كمف كالزيادة، التعديل إمكاف جية مف جيتيف: مف تأمل مكضع يبقى
 اختمفت! إذا سيما ال بينيا، القارغ  ضاع كثرت إذا األقكاؿ فإف األقكاؿ، بيف
 المعنى: لعل
 هللا! دكف  مف أصنامكـ كاعبدكا ريبكـ(، في صادقيف كنتـ )إف مثمو مف بسكرة فأتكا
 تعبدكني! كال فاعبدكىـ قصيرة، كلك كاحدة، بسكرة تأتكا أف استطعتـ إف
 التحّدؼ! في غاية
 المفسركف. تكّىـ كما )لمشيادة(، نادكا بمعنى: كليست اعبدكا، بمعنى: ىنا ادعكا:
 لمشيادة؟! ىؤالء يصمح كىل
 الُجّياؿ! عند لمعبادة يصمحكف  إنيـ
 .48 مريـ (هللا ُدكفِ  ِمف تْدعكفَ  كما كأعتزُلكـ)
 .56 األنعاـ (هللا دكفِ  ِمف تْدعكفَ  الذيف أعُبدَ  أف ُنييتُ  إني قل)
 هللا. دكف  مف كقكلو: دعا، الفعل: فييا كرد كثيرة أخرػ  كآيات
 األثر. اقتصاص القرآف: عمماء عند يسمى ما ىذا
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 جبيات: ثبلث مف بو قمتُ  لقد
 (.ادُعكا) األكلى: الجبية -

 (.شيداءكـ) الثانية: الجبية -

 (.هللا دكف  مف) الثالثة: الجبية -

 المعنى! كُفتح الحصار، تـّ  كبيذا
 الَعجزة؟ ىؤالء أـ الُمعجز القرآف ىذا صاحب العبادة؟ يستحقّ  مف انظركا
 شريًكا! هللا مع أفّ  يشيدكف  ألنيـ شيداء سّماىـ
 .19 األنعاـ (أخرػ  آليةً  هللاِ  مع أفّ  لتشيدكف  أئّنكـ)
 ما يـعن كضلّ  .شييد ِمف ِمّنا ما آذّناؾَ  قالكا شركائي أيف ُينادييـ كيكـَ )
 .48-47 ُفّصمْت  (قبلُ  ِمف يْدُعكفَ  كانكا
 الكممتيف: ىاتيف تفسير يحاكلكف  كىـ المفسركف  ُأنيؾ
 شيداءكـ. األكلى: الكممة -

 هللا. دكف  مف الثانية: الكممة -

 إليو. ارجعْ  !الرازؼ  ىك كجيًدا محاكلة أكثرىـ كلعل
 يقل: لـ
 ُسَكره. مثلِ  ِمف بسكرةٍ  -

  القرآف. ِمثل ِمف بسكرةٍ  -

 .38 يكنس (مثِموِ  بسكرةٍ  فأُتكا ُقلْ )
  قصيرة. سكرة كلك



66 
 

 عبِدنا:
  محّمد.
 ادُعكا:
 اعُبدكا.
 كنتـ إف لكـ فميستجيبكا فادُعكىـ أمثاُلكـ عبادٌ  هللاِ  ُدكفِ  ِمف تدعكفَ  الذيف إفّ )

 .194 األعراؼ (صادقيفَ 
 هللا(. إلى )االلتجاء كالنداء العبادة بيف صمة كىناؾ
  )الترمذؼ(. العبادة مخّ  الدعاء
 هللا: دكف  مف شيداءكـ
 شريًكا! هللا مع أف يشيدكف  الذيف شركاءكـ -

   هللا. دكف  مف تعبدكنيا التي أصنامكـ -

 صادقيف:
 َريبكـ. في
***  
 ـ19/12/2014 الجمعة
 

 مثمو سكرة مثمو/ مف سكرة ۞
 التعقيد؟! إلى السامرائي فاضل يمجأ لماذا ۞
 اآلية:
 .23 البقرة (ِمثِمو ِمف بسكرةٍ  فأتكا)
 .38 يكنس (ِمثِمو بسكرةٍ  فأتكا)
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 )زائدة(. صمة البقرة: في (ِمف) أف: أختار أنا
 القرآف. في يجكز ال ىذا يقاؿ: ال
 العرب. لغة في جائًزا داـ ما
 العرب! بمغة القرآف نزؿ فقد
*** 
              المفسريف: أقكاؿ
 البغكؼ:
 ِمف يغّضكا لممؤمنيف قلْ ) تعالى: كقكلو ،صمة (ِمفك) القرآف. ِمثل أؼ: (ِمثمو ِمف»)

 «.30 النكر (أبصارىـ
*** 
 عطية: ابف
 أك لمتبعيض، ىي األكؿ القكؿ كعمى الجنس، لبياف أك ،زائدة القكؿ ىذا عمى (ِمف»)
 «.الجنس لبياف
*** 
 القرطبي:
 «.38 يكنس (مثمو بسكرةٍ  فأتكا) قاؿ: كما ،زائدة (ِمثمو ِمف) قكلو: في (ِمف»)
*** 
 الحمبي: السميف
 «.لمتبعيض تككف  أف يجكز كال الغاية، ابتداء أك لمسببية (ِمف»)
 أقكؿ:
 لمتبعيض. يككف  أف يجكز ال معنى: في التالي النص انظر

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=51&surano=2&ayano=23#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=51&surano=2&ayano=23#docu
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*** 
 السعكد: أبك
 كالضمير (.سكرة) لػ: صفة؛ كقع بمحذكؼ متعمقة ،بيانية (ِمثمو ِمف) قكلو: في (ِمف»)
 الرائق، كالنظـ الطبقة، كسمكّ  الرتبة، عمكّ  في مثمو مف كائنة بسكرة أؼ: (،نزلنا ما) لػ

 اإلعجاز. نعكت سائر كحيازة البديع، كالبياف
 كأنو ببعضو، اإلتياف عف تعجيزىـ أريد قد ،محقًقا ِمثبلً  لو أفّ  يكىـ ؛تبعيضية كجعميا
 عنو، المعجكز تتمة مف المماثمة ككف  منو يفيـ لو" مثل ىك ما ببعض "فأتكا قيل:
 - معيـ المجاراة عمى األمر كبناء المراد. أنو مع لمعجز، مداًرا ككنيا عف فضبلً 
 عمى أك ،31 األنفاؿ (ىذا مثل لقمنا نشاء لكيقكلكف:) كانكا حيث حسبانيـ؛ بحسب
 ذلؾ تسميـ عمى التيكـ مبنى فإف الريب، منزلة تنزيمو مف سبق ما يأباه - بيـ التيكـ
 جد. بغير كلك كتسكيفو، منيـ،
 (ِمثمو بسكرةٍ  فأتكا) تعالى: قكلو بدليل األخفش؛ رأؼ ىك ما عمى ،زائدة ىي كقيل:
   .13 ىكد (ِمثمو سكر بعشر) ،38 يكنس
 المنّزؿ إلى رجكعو أف لما حتًما، عميو لممنّزؿ حينئذ فالضمير ؛ابتدائية ىي كقيل:
 «.محقًقا مثبلً  لو أفّ  يكىـ
*** 

    الشككاني:
   «.38 يكنس (مثمو بسكرةٍ  فأتكا) لقكلو: ،زائدة (ِمثمو ِمف) قكلو: في (ِمف»)
*** 
 عاشكر: ابف 
 )...(. زائدة أك بيانية أك تبعيضية (مف) تككف  أف يحتمل»

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=208&surano=2&ayano=23#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=208&surano=2&ayano=23#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13674
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=208&surano=2&ayano=23#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=208&surano=2&ayano=23#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=208&surano=2&ayano=23#docu
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 بناء مقّدر مثل فيك اسًما، أك صفة كاف سكاء الِمثل، أف تقتضي األكجو ىذه ككل
 مساؽ مسكؽ  الكبلـ ألف مكجكد، المثل ىذا أف يقتضي كال كفرضيـ، اعتقادىـ عمى
 «.التعجيز
*** 
 زىرة: أبك دمحم
 التفاسير(. زىرة كتابو: )مف
 كتاب مف بسكرة فأتكا ذلؾ عمى كالمعنى بيانية، (ِمثمو ِمف) تعالى: قكلو في (ِمف) »
 كاضحة تككف  منو بسكرة فأتكا مثمو، بكتاب تأتكا أف استطاعتكـ في كاف إف مثمو،
 بيا. كالتشابو التماثل
 فأتكا قل) تعالى: كقكلو كتككف  السياؽ، لتقكية زائدة (مف) إفّ  العمماء: بعض كقاؿ
 القرآف: في يقاؿ كال(،صادقيف كنتـ إفْ  هللا دكف  ِمف استطعتـ َمفِ  كادعكا مثمو بسكرةٍ 
 «.زائد حرًفا إف
*** 
 السامرائي: فاضل
 بيانية( أسئمة كتابو: )مف
 قكلؾ: فإف ِمثمو"، بشيء "ائتني قكلؾ: عف يختمف ِمثمو" ِمف بشيء "ائتني معنى:»
 ىذا مف بشيء "ائتني فتقكؿ: ِمثبًل، لو أفّ  افتراض يعني مثمو" ِمف بشيء "ائتني
 الِمثل".
 أمثااًل". الشيء ليذا "إف يقاؿ:
 األمثاؿ. ىذه ِمف أؼ: ِمثمو"، مف بشيء "ائتني فتقكؿ:

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=221&surano=2&ayano=23#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=221&surano=2&ayano=23#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=221&surano=2&ayano=23#docu
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 أك مثبلً  لو أفّ  يككف  فقد مثبًل، لو أفّ  تفترض ال فإنؾ ِمثمو"، بشيء "ائتني قكلؾ: أما
 أؼ: ىذا، مثل بِشعر ائتني لصاحبؾ: تقكؿ كأف مثمو، أنت فاستحدثْ  يككف، ال
 «.مكجكًدا أـ مستحدًثا كاف سكاء لو، مماثل بِشعر
 
 السامرائي: عمى تعميق
 كالتعقيد؟! التطكيل ىذا لماذا
 التمفاز؟ في محكًيا بو فكيف مكتكًبا، ُيفيـ يكاد ال
 في يدخل كتابو، مف األخرػ  المكاضع كفي المكضع، ىذا في السامرائي كبلـ
 أف العمـ بيذا المختصيف كعمى القرآف. عمـك في المعركؼ المفظي المتشابو عمـ
 في يدخمكا ال لكي ليا، أجكبة عف البحث كفي أسئمة عف البحث في يقتصدكا
 بيا! الناس كيشغمكا المسائل، كُعْضل األغمكطات
 ِشداد بأنيا األكزاعي كفسرىا .أحمد( اإلماـ )مسند األغمكطات عف نيى أنو ملسو هيلع هللا ىلص النبي عف

 جامع )انظر ككيف؟ كيف مف إليو ُيحتاج ال ما ىي يكنس: بف عيسى اؿكق المسائل.
 رجب(. البف كالِحَكـ العمكـ
 (.ِمف) دكف: مف (ِمثمو) كرد كما (ِمثمو ِمف) القرآف: في كرد
 جائز. كبلىما ذلؾ معنى
 اآلخر! دكف  أحدىما بجكاز يكحي السامرائي ككبلـ
 معقكؿ؟! ىذا ىل
 كيككف  القبيل، ىذا مف جممتاف تأتي فقد صحيًحا، رائيالسام كبلـ يككف  أف يشترط ال

 كاحًدا! معناىما
 ِمثمو. بشيء ائتني = ِمثمو ِمف بشيء ائتني
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 نفسو! القرآف في ىذا كمصداؽ
 أعمـ. كهللا
*** 
     2015 األكؿ تشريف 26 اإلثنيف
 

 (24)البقرة أُِعّدْت لمكافريف  ۞

( التي َكقكدىا الناُس كالحجارُة أُِعّدْت لمكافريففإف لـ تفعمكا كلف تفعمكا فاتقكا النار )
 .24سكرة البقرة 

 لـ يقل:

 أعّدْت لكـ.

 أعّدْت لكـ ألنكـ مف الكافريف.

 َكقكدىا:

 بفتح الكاك.

 لعل تقدير اآلية:

 فاتقكا النار التي أعّدت لمكافريف.

 َكقكدىا الناُس كالحجارُة: جممة معترضة.
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*** 

جستاني الذؼ ذكره القرطبي، كرّد عميو ابف األنبارؼ، كيبدك لي أف ىذا ىك رأؼ الس
كلعل رّده ىك الخطأ، ال سيما كأف األمر ال يتعمق ىنا بصمة ثانية، بل يتعمق بجممة 

 اعتراضية.

 (.النار( في محل نصب حاؿ مف )أِعّدْت لمكافريفكمنيـ مف قاؿ: إف جممة )

*** 

 أقكاؿ المفسريف:

 القرطبي:

كاتقكا كما قاؿ في آؿ عمراف: )( التي) ِمف صمة (أُِعّدْت لمكافريفقاؿ السجستاني: )
( التي. ابف األنبارؼ: كىذا غمط; ألف )131( آؿ عمراف النار التي أُِعّدْت لمكافريف

(، فبل يجكز أف تكصل بصمة ثانية، َكقكُدىا الناسفي سكرة البقرة قد ُكصمْت بقكلو: )
 . (أُعّدْت ) كفي آؿ عمراف ليس ليا صمة غير

 .131آؿ عمراف  (كاتقكا النار التي أُعّدْت لمكافريف)

*** 

 إلثالثاء:

 ىػ1440ربيع اآلخر  24
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 ـ2019كانكف الثاني  01

 

 (25 )البقرة رزًقا ثمرةٍ  ِمف منيا ُرزقكا كمما ۞
  

 النكتة:
 رزًقا.
  
 رزًقا:
 ثمرة. مف رزًقا كالتقدير: ثاف. بو مفعكؿ -

 التككيد. ىنا: ككظيفتو مطمق، مفعكؿ -

***  
 ـ26/7/2013 الجمعة
 

 (25 )البقرة ُمَطّيرة أزكاجٌ  فييا كليـ ۞

    فييا:

  السياؽ. حسب الجّنات، في

 أزكاج:
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 زكجات.

 ُمَطيرة:

  كالخمقية. الحسية النقائص مف

 يقل: لـ

 .قراءة كفيو ُمطّيرات.

 لغتاف ىما الجكاب: كالمكصكؼ؟ مجمكعة الصفة جاءت ىبل» :الرازؼ  قاؿ 
 «.فعمت كالنساء فعمف، النساء يقاؿ: فصيحتاف،

 ُمطّيرات، يقاؿ: أف الظاىر ككاف اإلفراد، بزنة ىك مطيرة كقكلو» :عاشكر ابف قاؿ
 التأنيث ألف لثقميما؛ كثيًرا التأنيث مع الجمع عف تعِدؿ العرب كلكف بذلؾ. قرغ  كما
 شائع كثير كىك باإلفراد، الجمع عف تفاَدكا اجتمعا فإذا كذلؾ، كالجمع المألكؼ خبلؼ
  «.لبلستشياد يحتاج ال كبلميـ في

 يجد العربية المغة في الضعيف إف يقاؿ أف يمكف نعـ عاشكر. ابف رأؼ أرػ  ال
 ال لكف كالكتابة. الكبلـ في كمممكس مشاىد كىذا كالجمع، كالتثنية التأنيث في صعكبة
 قراءة. كفييا سيما ال ثقيمة، ليست )مطيرات( إف: ثـ اآلية. تفسير في ىذا مثل يقاؿ

*** 

 ـ27/7/2013 السبت

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=67&idto=67&bk_no=61&ID=72#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=67&idto=67&bk_no=61&ID=72#docu
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 (26 )البقرة مثبلً  يضرب أف يستحيي ال هللا إف ۞

 فَيعممكفَ  آمُنكا الذيفَ  فأّما فكَقيا فما َبُعكضةً  ما َمثبلً  َيضِربَ  أف َيستحيي ال هللا إف)
 كثيًرا بو ُيِضلُّ  َمثبلً  بيذا هللاُ  أرادَ  ماذا فيقكلكف  كفركا الذيف كأّما رّبيـ ِمف الحقُّ  أّنو
  .26 البقرة (الفاسقيفَ  إال بو ُيِضلُّ  كما كثيًرا بو كَييدؼ

 يستحيي: ال

 المشاكمة. باب مف أنو أرجح أنا

 كما )يستحيي(، اإلثبات أما (،يستحيي ال) النفي حاؿ في صحيح ىذا يقاؿ: قد لكف
 يصح! فبل ذكره، سيأتي الذؼ النبكؼ  الحديث في

 أعمـ. كهللا بالتمرير! قالكا مف بمذىب األخذ مف بد ال كعندئذ

  فييا. الخكض يصعب شائكة مسألة

 بعكضة: ما مثبلً  إعراب:

 بو. مفعكؿ :مثبلً 

 أكؿ: إعراب

 زائدة. :ما

 (.مثبلً ) مف: بدؿ :بعكضة
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 آخر: إعراب

 نصب. محل في مكصكفة نكرة :ما

 (.ما) مف: بدؿ :بعكضة

 :مثبلً  بيذا هللا أراد ماذا إعراب:

 أكؿ: إعراب

 مبتدأ. رفع محل في استفيامية :ما

 خبر. محل في الذؼ، بمعنى: إشارة اسـ :ذا

  الذؼ. ما :التقدير

 آخر: إعراب

 أراد. لفعل: نصب محل في استفيامية :ماذا

  شيء. أؼّ  التقدير:

 :مثبل

 تمييز. -

 حاؿ. -

*** 
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 المفسريف: أقكاؿ 

 الرازؼ:

 كُيذـّ، بو ُيعاب ما خكؼ مف اإلنساف يعترؼ  كانكسار تغّير الحياء أف اعمـ»
.)...( 

 ال كذلؾ البدف، يمحق تغّير ألنو تعالى، هللا عمى الحياء استحاؿ ىذا ثبت إذا
 رسكؿ عف سمماف ركػ  األحاديث. في كارد كلكنو الجسـ، حق في إال ُيعقل
 أف يديو إليو العبد رفع إذا يستحيي كريـ، حيي تعالى هللا إف " قاؿ: أنو ملسو هيلع هللا ىلص هللا
ذا ". خيًرا فييما يضع حتى صفًرا، يرّدىما  كفيو تأكيمو، كجب كذلؾ كاف كا 
 كجياف:

 مما لمعبد ثبتت صفة كل أف األشياء ىذه أمثاؿ في القانكف  كىك :األكؿ
 نيايات عمى محمكؿ فذلؾ بذلؾ، تعالى هللا كصف إذا باألجساـ، يختص
 لئلنساف، تحصل حالة الحياء أف مثالو األعراض، بدايات عمى ال األعراض
 اإلنساف يمحق الذؼ الجسماني التغير فيك المبدأ أما كمنتيى، مبدأ ليا لكف
 ذلؾ اإلنساف يترؾ أف فيك النياية كأما القبيح، إلى ُينسب أف خكؼ مف
 الفعل.

 مبدأ ىك الذؼ الخكؼ ذلؾ منو المراد فميس تعالى هللا حق في الحياء كرد فإذا
 لو الغضب ككذلؾ كغايتو. منتياه ىك الذؼ لفعلا ترؾ بل كمقدمتو، الحياء
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 إنزاؿ كىك غاية كلو االنتقاـ، كشيكة القمب دـ غمياف كىي كمقدمة، عبلمة
 عميو. بالمغضكب العقاب

 االنتقاـ شيكة أعني - المبدأ ذلؾ المراد فميس بالغضب تعالى هللا كصفنا فإذا
 القانكف  ىك فيذا العقاب، إنزاؿ كىك النياية، تمؾ المراد بل - القمب دـ كغمياف
 الباب. ىذا في الكمي

 دمحم رب يستحي أما فقالكا: الكفرة ـكبل في العبارة ىذه تقع أف يجكز :الثاني
 إطباؽ سبيل عمى الكبلـ ىذا فجاء كالعنكبكت، بالذباب مثبلً  يضرب أف
 ما القاضي: قاؿ ثـ الكبلـ، مف بديع فف كىذا )مشاكمة(. السؤاؿ عمى الجكاب
 النفي طريق عمى يطمق ال أف فيجب إثباًتا الجنس ىذا مف هللا عمى يجكز ال
نما عميو، أيًضا  كيطمق يستحي، ال يقاؿ: أف فأما بو. يكصف ال إنو يقاؿ: كا 
 مف تعالى هللا ذكره كما عميو. يجكز ما نفي يكىـ ألنو فمحاؿ؛ ذلؾ عميو
 كلـ يمد لـ) : كقكلو ،255 البقرة (نـك كال سنة تأخذه ال) : قكلو في كتابو
 ككذلؾ الحقيقة، عمى بنفي كليس النفي، بصكرة فيك ،3 اإلخبلص (يكلد
 كال يطعـ كىك) قكلو: ككذلؾ ،91 المؤمنكف  (كلد مف هللا اتخذ ما) : قكلو
 في يطمق أف جائًزا إطبلقو القرآف في كرد ما كل كليس ،14 األنعاـ (يطعـ

 ُمحاؿ. ذلؾ أف بياف مع إال ذلؾ يطمق أف يجكز فبل المخاطبة،

 فكاف سبحانو، هللا عف منفية الصفات ىذه أف في شؾ ال يقكؿ: أف كلقائل
 عف اإلخبار إف يقاؿ: أف بقي يجكز. أف فكجب صدًقا، انتفائيا عف اإلخبار

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=132&ID=95&idfrom=326&idto=338&bookid=132&startno=1#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=132&ID=95&idfrom=326&idto=338&bookid=132&startno=1#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=132&ID=95&idfrom=326&idto=338&bookid=132&startno=1#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=132&ID=95&idfrom=326&idto=338&bookid=132&startno=1#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=132&ID=95&idfrom=326&idto=338&bookid=132&startno=1#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=132&ID=95&idfrom=326&idto=338&bookid=132&startno=1#docu
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 ألف كذلؾ ممنكعة، الداللة ىذه فنقكؿ: عميو، صحتيا عمى يدؿّ  انتفائيا
 ما بالمفع قرف  لك بل غيره، ثبكت عمى يدؿّ  ال بالذكر النفي ىذا تخصيص
 مبالغة يككف  إنو حيث مف أحسف، ذلؾ كاف أيًضا الصحة انتفاء عمى يدؿ
 «.قبيًحا ذلؾ يككف  أف أحسف غيره كاف إذا كليس البياف، في

*** 

 حياف: أبك
 

 نفيو. تعالى هللا إلى المنسكب االستحياء معنى في المفسركف  اختمف»

 الترؾ ألف كغيره؛ الزمخشرؼ  قالو الترؾ، عف بالحياء فعّبر ، يترؾ ال المعنى: فقيل:
 باب مف فيككف  تركو، شيء فعل مف استحيا إذا اإلنساف ألف الحياء؛ ثمرات مف
 السبب. ـباس المسّبب تسمية

 ثمراتو، مف ألنيا حياءً  الخشية كسّميت ،يخشى ال المعنى: كقيل:
 معناه أف ،37 األحزاب (الناس كتخشى) تعالى: قكلو في قيل كقد الطبرؼ. كرّجحو
 الناس. مف تستحي

 .يمتنع ال المعنى: كقيل:

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14423
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16935
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=62&ID=38&idfrom=43&idto=47&bookid=62&startno=1#docu
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 كىذه بيا. تعالى هللا يكصف أف يجكز ،المعنى حيث مف متقاربة األقكاؿ ىذه ككل
 ال المغة في مكضكعيا التي األشياء في التأكيل يرػ  مف مذىب عمى ىي التأكيبلت
 بو. تعالى هللا يكصف أف ينبغي

 تعالى، إليو عمميا كنكل نتأكليا، كال بيا كنؤمف جاءت، ما عمى تمرّ  أف ينبغي كقيل:
 مق.الخ ماىيتيا عمى يطمع ال تعالى صفاتو ألف

 الحقيقة كفيو العرب، بمساف خاطبنا تعالى هللا أف العمـ أىل أكثر عميو كالذؼ
 بو يميق بما أّكلناه استحاؿ كما إليو، نسبناه إليو نسبتو العقل في صحّ  فما كالمجاز،
 إليو. نسبتو يصح ال مما غيره إلى ُينسب فيما نؤكؿ كما تعالى،

 جاء كقد العمـ، أىل أّكلو فمذلؾ تعالى، هللا إلى نسبتو يصح ال المغة بمكضكع كالحياء
 يستحي كريـ حيي هللا إف" قاؿ: أنو  ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسكؿ عف ركؼ  فيما مثبًتا هللا إلى منسكًبا
 جارٍ  ىذا بأف كأّكؿ ،"خيًرا فييما يضع حتى صفًرا يردىما أف يديو العبد إليو رفع إذا
 رد ترؾ مف بترؾ لكرمو، عطائو مف العبد تخييب تركو مثل ،التمثيل سبيل عمى
 منو يصح ال ما إلى فنسب االستحياء، في أيًضا يجكز كقد منو، حياءً  إليو المحتاج
 )...(. بحاؿ

 ركؼ  ألنو )المشاكمة(؛ المقابمة سبيل عمى (يستحيي ال) تعالى: قكلو يككف  أف كيجكز
 كمجيء كالعنكبكت! بالذباب األمثاؿ يضرب أف دمحم ربّ  يستحي ما قالكا: الكفار أف
ف المقابمة، سبيل عمى الشيء  لساف في شائع بو، قكبل ما جنس مف يكف لـ كا 
 عف منفًيا االستحياء ذكر كجاء .40 الشكرػ  (مثميا سيئة سيئة كجزاء) كمنو: العرب،

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=62&ID=38&idfrom=43&idto=47&bookid=62&startno=1#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=62&ID=38&idfrom=43&idto=47&bookid=62&startno=1#docu
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ف تعالى، هللا  أمر فكل تعالى. هللا إلى ونسبت يصح ال المغة بمكضكع إثباتو كاف كا 
 القرآف نزؿ كبذلؾ تعالى. هللا عف ينفى أف يصح إثباتو تعالى  هللا عمى مستحيل
 لـ) ، 255 البقرة (نـك كال سنة تأخذه ال)  تعالى: قكلو إلى ترػ  أال السنة. كجاءت
 كال يطعـ كىك)  ، 91 المؤمنكف  (كلد مف هللا اتخذ ما)  ، 3 اإلخبلص (يكلد كلـ يمد
 ىك األشياء ىذه بانتفاء فاإلخبار بجسـ. ليس تعالى هللا كنقكؿ: ،14 األنعاـ (يطعـ
 كال عنو، نفي مف عمى تجكيزه عمى يدؿ مما الشيء انتفاء كليس المحض، الصدؽ
 عمى يجكز ال ما أف زعـ كغيره، الطيب بف بكر أبك إليو بذى كما إليو، نسبتو صحة
 بصكرة ىك ذلؾ مف كرد فيما قاؿ: النفي، طريق عمى يطمق ال أف يجب إثباًتا هللا
 إثباتو يصح ال عما الشيء، نفي أعني ،ذلؾ ككثرة الحقيقة، عمى بنفي كليس النفي،
 «.ذلؾ مف كرد ما ُيحصر ال بحيث العرب، كلساف القرآف في كثير لو،

*** 

 الشككاني:

 الحياء. ذكر مف اآلية ىذه في ما تأكيل في اختمفكا»

 الكفار. عف المحكي الكبلـ في كاقًعا لككنو ذلؾ ساغ فقيل:

 تقدـ. كما المشاكمة باب مف ىك كقيل:

 «.التمثيل سبيل عمى جارٍ  ىك كقيل:

***  

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=62&ID=38&idfrom=43&idto=47&bookid=62&startno=1#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=62&ID=38&idfrom=43&idto=47&bookid=62&startno=1#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=62&ID=38&idfrom=43&idto=47&bookid=62&startno=1#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=62&ID=38&idfrom=43&idto=47&bookid=62&startno=1#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=62&ID=38&idfrom=43&idto=47&bookid=62&startno=1#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=62&ID=38&idfrom=43&idto=47&bookid=62&startno=1#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14628
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    ـ17/12/2014 األربعاء

 

 (26 )البقرة مثبلً  بيذا هللا أراد ماذا ۞
 الذيفَ  فأّما فكَقيا فما بعكضةً  ما َمثبلً  يضربَ  أف َيستحيي ال هللاَ  إفّ ) تعالى: قاؿ 
 َمثبلً  بيذا هللاُ  أرادَ  ماذا فيقكلكفَ  كفركا الذيفَ  كأّما رّبيـ ِمف الحقّ  أّنو فيعممكفَ  آمُنكا
  .26 البقرة سكرة (الفاسقيفَ  إال بوِ  ُيضلّ  كما كثيًرا بوِ  كَييدؼ كثيًرا بوِ  ُيضلّ 
 يقل: لـ
 المثل؟ بيذا هللا أراد ماذا      -

 مثل؟ مف بيذا هللا أراد ماذا      -

  بيذا؟ هللا أراد ماذا      -

 الثانية؟ (مثبلً ) :إعراب ما
 منصكب. تمييز
 َمثل(. أنو ُعمـ إليو أشير حيث ِمف ألنو التككيد، معنى عمى )كجاء :حياف أبك قاؿ
 اإلشارة. السـ تككيد فيك
***  
 أخرػ: آيات
 .31 المدثر (َمثبلً  بيذا هللاُ  أرادَ  ماذا)
***  
   ـ23/1/2013 األربعاء
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 (26 )البقرة كثيًرا بو كَييدؼ كثيًرا بو ُيِضلّ  ۞

 بو:

  اآليات. سياؽ حسب بالَمثل،

 يقل: لـ

  كثيًرا. كَييدؼ كثيًرا بو ُيِضلّ 

 يقل: لـ

  قميبًل. بو كَييدؼ كثيًرا بو ُيِضلّ 

 كالميتديف. الضاّليف بيف النسبة بياف ىنا المراد ليس

 ُكثر. كالميتدكف  ُكثر، فالضالكف 

 آخر. مكضكع ىذا أكثر؟ أّييما

  أكثر. الضاّلكف  أخرػ: مكاضع مف يستفاد

 .الرازؼ  إال المفّسريف، مف ليذا تعّرض مف أجد لـ

 ِمف كقميلٌ ) لقكلو: صفُتيـ؛ كالقّمة بالكثرة، الميديكف  ُكصف ِلـَ  يقكؿ: أف لقائل» قاؿ:
 كثيرٌ  اليدػ أىل الجكاب: )...(. 24 ص (ىـ ما كقميلٌ ) ،13 سبأ (الشككر عبادؼَ 
 «.الضبلؿ أىل إلى بالقياس بيا يكصفكف  إنما بالقّمة يكصفكف  كحيث أنفسيـ، في

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=132&ID=95&idfrom=326&idto=338&bookid=132&startno=10#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=132&ID=95&idfrom=326&idto=338&bookid=132&startno=10#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=132&ID=95&idfrom=326&idto=338&bookid=132&startno=10#docu
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***  

   ـ28/7/2013 األحد

 

 (27 )البقرة ميثاقو بعد مف ۞
  
 .27 البقرة (ميثاِقو بعدِ  ِمف هللاِ  عيدَ  ينُقضكفَ  الذيفَ ) تعالى: قاؿ
 الميثاؽ: 
 باليميف. المؤكد العيد
  كالربط. العقد في الشدة
 يقل: لـ
  تكثيقو. بعد مف
 التقدير:
 كالتكثقة الميثاؽ التكثقة(. )أك التكثيق بمعنى ىنا: الميثاؽ تكثيقو. بعد مف  -1

 الكالدة. بمعنى كالميبلد الكعد، بمعنى كالميعاد

 المصدر. مكضع في اسـ ىك عطية: ابف قاؿ 
  
 مقدر. حذؼ ىناؾ ميثاقو. في تكثيقو بعد مف  -2

***  
  ـ29/7/2013 اإلثنيف
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 (27)البقرة كيْقطعكَف ما أمَر هللُا بِو أف ُيكَصَل  ۞

 الكبلـ عف الفاسقيف.

 قاؿ بعضيـ: صمة الرحـ. -
 .22﴾ دمحم تكّليتـ أف ُتفسدكا في األرِض كُتقّطعكا أرحاَمكـفيل عَسيتـ إف ﴿

 كقاؿ آخركف: ىي أعـّ مف ذلؾ. -
﴾ ببعضٍ  نؤمُف ببعٍض كنكفرُ : اإليماف بدمحم كبجميع الرسل، ألنيـ قالكا: ﴿البغكؼ قاؿ 
 .285﴾ البقرة ال ُنفّرؽ بيَف أحٍد ِمف ُرُسِمو، كقاؿ المؤمنكف: ﴿150النساء 

 كاالة المؤمنيف، كاقتراف القكؿ بالعمل.: مابف عاشكركقاؿ 

ثارة الفتف، كىـ كانكا مشغكليف بذلؾ.الرازؼ كقاؿ   : ُنيكا عف التنازع كا 

 إعراب:

 ﴾. بو: بدؿ مف الضمير في ﴿﴿أف ُيكَصل﴾

 : ما أمر هللا بكصمو.التقدير

 لـ يقل:

 ما أمر هللا بأف يكصل. -
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 ما أمر هللا بكصمو. -
 ما أمر هللا فيو أف يكصل. -
 أمر هللا فيو بأف يكصل.ما  -
*** 

 ـ      30/7/2013الثبلثاء 

 

 (29)البقرة خمق لكـ ما في األرض جميًعا ىك الذؼ  ۞

 لـ يقل: 

 خمق لكـ جميًعا ما في األرض.

 لـ يقل: 

 خمق لكـ جميًعا ما في األرض جميًعا.

يرػ المفسركف أف معنى اآلية: خمق لكـ جميع ما في األرض، أك: خمق لكـ ما في 
 األرض كمو، مف حيكاف كنبات كمعادف كجباؿ كمناظر جميمة كغير ذلؾ.

أنا فيمت اآلية عمى معنى: خمق لكـ جميًعا ما في األرض جميًعا. كلك كانت 
( تخص أحد المكضعيف لكاف المكضع األكؿ أكلى بيا، لكنو لما أخرىا عف جميًعا)

 ىذا المكضع فيـ أنيا تتعمق بالمكضعيف مًعا، كلـ يرغب في تكرارىا، كهللا أعمـ. 
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كاآلية دليل عمى الممكية العامة التي تعـ جميع الناس. فالممكية في اإلسبلـ ثبلثة 
ة عامة ال يختص بيا فرد كال دكلة، بل تعـ أنكاع: ممكية خاصة، كممكية دكلة، كممكي

 الجميع.

 كعمى ىذا المعنى ال يجكز لفئة مف الناس قكية أك متنفذة أف تستأثر بما في األرض. 

*** 

 2011أيمكؿ  5

 

 (29 )البقرة سمكات سبع فسّكاىف ۞

  .29 البقرة (سَماكاتٍ  سبعَ  فسّكاىفّ  السماءِ  إلى استكػ  ثـّ ) 

 يقل: لـ

 سماكات. سبع فسّكاىا

 التقدير:

 سماكات. سبع فسّكاىف السماكات إلى استكػ 

  الجمع. بمعنى مفرد السمكات. بمعنى: السماء:

 إعراب:
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 (سمكات سبع) ألف اإلعراب، ىذا أستغرب كأنا اإلعراب، في البدؿ رّجح حياف أبك
 الثاني، بو المفعكؿ عميو: كأفّضل (،فسّكاىف) قكلو: في المتصل الضمير عف مختمفة
 كيأخذ العرب، لغة في غريب بمعنى "سّكػ" الفعل: يككف  أف في مشكمة ىناؾ ليسك 

 فإذا أعمـ. كهللا البدؿ! غرابة مف أقل غرابتو كأرػ  يرّجحو، السياؽ كلكف مفعكليف،
 اإلعراب. غرابة عمى المفع غرابة اخترتُ  غرابتيف بيف كنتُ 

***  

 حياف: أبك

 ما عمى عائد الضمير أف عمى الضمير، مف بدالً  (سماكات سبع) بعضيـ أعرب»
 زيد. بو مررت أخكؾ نحك: صحيح، إعراب كىك قبمو،

 فسّكػ  كالتقدير: ،بو المفعكؿ عمى منصكًبا يككف  أف (سماكات سبع) في: كأجازكا
 مف أّما المعنى. حيث كمف المفع، حيث مف بجيد ليس كىذا سماكات. سبع منيف
 في منو الجرّ  حرؼ حذؼ فيجكز ار،اخت باب مف ليس "سّكػ" فإف المفع حيث
 فسكػ  كثيرة، السماكات أف عمى يدؿّ  فؤلنو المعنى حيث مف كأّما الكبلـ، فصيح
 سبع. السماكات أف المعمـك إذ كذلؾ، ليس كاألمر سبًعا، منيف

 ليس كىذا صّير، "سّكػ": معنى كيككف  "سّكػ"، لػ: ثانًيا مفعكالً  يككف  أف أيًضا كأجازكا
 عمى قادريف ) ،(فعدلؾ فسّكاؾ) المغة، في المعمـك ىك لكاحد "سّكػ" ؼتعدّ  ألف بجيد;
 المغة. في معركؼ فغير "صّير"، بمعنى: جعميا كأما (.بنانو نسّكؼ  أف

 .الحاؿ عمى النصب أيًضا كأجازكا

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=62&ID=38&idfrom=43&idto=47&bookid=62&startno=4#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=62&ID=38&idfrom=43&idto=47&bookid=62&startno=4#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=62&ID=38&idfrom=43&idto=47&bookid=62&startno=4#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=62&ID=38&idfrom=43&idto=47&bookid=62&startno=4#docu
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 ثاف، كمفعكؿ بو، كالمفعكؿ باعتباريف، البدؿ أكجو: (سماكات) نصب في فتمخص
 كحاؿ.

 بعدـ البدؿ كيترجح كالحاؿ، قبمو، ما عمى الضمير عكد باعتبار البدؿ، :المختارك 
  «.االشتقاؽ

***  

 الرازؼ:

 رجبًل. رّبو كقكلو: لو، تفسير (سماكات سبعك) مبيـ، ضمير (فسّكاىف) في: الضمير»

 تشكفت أبيـ إذا ألنو أكاًل؛ يبيف أف مف كأعظـ أفخـ كاف تبيف إذا المبيـ أف كفائدتو
 التشّكؼ. بعد ليا شفاء ذلؾ بعد البياف كفي عميو، االطبلع إلى النفكس

 الجنس. معنى في كالسماء السماء، إلى راجع الضمير كقيل:

 سماءة. جمع السماء كقيل:

 «.األكؿ ىك العربي كالكجو

 أقكؿ:

 قمت. كما نظًرا، فيو كأرػ  بدؿ، (سبع) إعراب: أف عمى مبني ؼ الراز  كبلـ

 ليس المزعـك اإلبياـ ألف مسّمًما يككف  ال قد تشكيًقا، أكثر كأنو ىنا، اإلبياـ كافتراض
 فيو! ما التكّمف مف ففيو كاحدة! كممة يتعدػ ال إذْ  كافًيا،
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***  

 حياف: أبك

 اسـ أنو عمى أك سماكة، جمع أنيا عمى السماء، عمى عائد (فسّكاىف) في: الضمير»
 الجمع. ىنا بو مراًدا كيككف  كالجمع، الفرد عمى إطبلقو فيصدؽ جنس،

 تفسيره (سماكات سبعك) مبيـ. ضمير (فسّكاىف) في: كالضمير  الزمخشرؼ: قاؿ
 كىك بعده، ما عمى يعكد الضمير ىذا أف كمفيكمو كبلمو. انتيى رجبل. رّبو كقكليـ:
 يفّسر ما منو بعده، ما يفّسره الذؼ كىذا الذكر. متقدـ غير عمى ئدعا فيك بو، مفّسر
 بجزأييا؛ يصرح أف البصرييف عند كشرطيا القصة، أك الشأف ضمير كىك بجممة،
 كما ك)بئس( )نعـ( بػ: المرفكع الضمير كىك جممة، غير أؼ بمفرد، يفّسر ما كمنو
 عمى المتنازعيف بأكؿ مرفكعال كالضمير )رّب(، بػ: المجركر كالضمير مجراىما. جرػ 
 منو أبدؿ الذؼ كالضمير لو، مفّسًرا خبره المجعكؿ كالضمير البصرييف، مذىب
 الذؼ كىذا قكمؾ. ضربتيـ نحك: كذلؾ خبلؼ، األخير القسـ ىذا إثبات كفي مفّسره،
 أف فيو تخيل أف إال سردناىا، التي الضمائر ىذه مف كاحًدا ليس الزمخشرؼ  ذكره
 بػ: لو الزمخشرؼ  تشبيو يقتضيو الذؼ كىك لو، سًراكمف منو بدالً  (سماكات سبع) يككف:
 بككف  يضعف ىذا لكف قبمو، شيء عمى عائًدا ليس مبيـ ضمير كأنو رجبًل"، "رّبو
 أنو تضمف قد الكبلـ يككف  إذ مًيا،ك ارتباًطا قبمو بما مرتبط غير يجعمو التقدير ىذا
 السماء، إلى استكائو عقيب سماكات سبع سّكػ  كأنو السماء، عمى استكػ  تعالى

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14423
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=62&ID=38&idfrom=43&idto=47&bookid=62&startno=4#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14423
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=62&ID=38&idfrom=43&idto=47&bookid=62&startno=4#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14423
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 سبع تسكيتو كاآلخر: السماء، إلى استكاؤه أحدىما: بإخباريف: أخبر قد فيككف 
  «.سماكات سبع المستكػ  بعينو ىك إليو استكػ  الذؼ أف الكبلـ كظاىر سماكات.

***  

 المنار:

 «.سبًعا تكف لـ أنيا إال مكجكدة كانت السماء أف يظير »

***  

 عاشكر: ابف

 معنى في ألنو الجنس، إرادة باعتبار السماء، إلى عائد (فسّكاىف) قكلو: في الضمير»
 الجمع.

ف كىك العمك، جية ىنا السماء مف المراد يككف  أف الكشاؼ صاحب كجكز  صح كا 
   «.التفتزاني قالو كما إليو، داعي ال لكنو

*** 

    ـ30/1/2015 الجمعة 

 

 (29)البقرة استكػ إلى السماء فسكاىّف سبع سمكات  ۞

 :لـ يقل

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=73&idto=73&bk_no=61&ID=78#docu
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 .فسّكاىا

 .(سبع سمكاتعائًدا عمى ما بعده: )قد يككف الضمير ىنا 

( أريد بيا الجمع، السماءكالجميكر عمى أف يعكد الضمير إلى ما قبمو، بافتراض أف )
 .كال يخمك ىذا مف تكمف، كهللا أعمـ

*** 

 :إلخميس

 ىػ1440ربيع األكؿ  21

 ـ2018تشريف الثاني  29

 

 ( 30)البقرة إني جاعل في األرض خميفة  ۞
 

ذ قاؿ تعالى: ) قاَؿ رّبَؾ لممبلئكِة: إّني جاعػٌل فػي األرِض خميفػًة، قػالكا: أتجعػُل فييػا كا 
َمف ُيفِسُد فييا، كَيسِفُؾ الدماَء، كنحُف ُنسّبُح بحمِدَؾ، كًنقّدُس لَؾ؟ قاَؿ: إّني أعمـ مػا ال 

 . 30( البقرة َتعممكفَ 
 

 الخميفة: 
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(. 2/165كالػػػرازؼ ، 1/199ىػػػك الػػػذؼ يخمػػػف غيػػػره، كيقػػػـك مقامػػػو )تفسػػػير الطبػػػرؼ 
كاألصػػل فػػي الخميفػػة: خميػػف، بغيػػر ىػػاء، كدخمػػت اليػػاء لممبالغػػة، كمػػا قػػالكا: عبلمػػة، 

(. كفي المستخمف فيو آدـ قػكالف: أحػدىما 1/60كنسابة ، كراكية )تفسير ابف الجكزؼ 
 (.1/222الحكـ بالحق كالعدؿ، كالثاني عمارة األرض )تفسير أبي حياف 

 
 فة عف هللا؟ كاختمف العمماء ىل ىك خمي

، كابػػف الجػػكزؼ 1/222، كأبػػي حيػػاف 1/271، كالزمخشػػرؼ 1/200)تفسػػير الطبػػرؼ 
، كابػػف 1/257، كالمنػػار 21، كفػػتح الػػرحمف بكشػػف مػػا يمتػػبس فػػي القػػرآف ص 1/60

(، أـ ىك خميفة بمعنػى أف ذريتػو يخمػف بعضػيا بعًضػا، أـ ىػك خميفػة 1/398عاشكر 
 عف جنس سابق؟
 

في كتابو: "المشركعية فػي مصطفى كماؿ كصفي كتكر ذىب بعض المعاصريف، كالد
، فػػػػي إحػػػػدػ جعفػػػػر الشػػػػيخ إدريػػػػس، كالػػػػدكتكر 108 -106النظػػػػاـ اإلسػػػػبلمي" ص 
عبػػد . كتبعيمػػا الشػػيخ هللا ال يجػػكز أف يقػػاؿ إف اإلنسػػاف خميفػػة عػػفمقاالتػػو، إلػػى أنػػو 

 ، دكف إشارة إلييما!الرحمف حبنكة الميداني
 

، 1/151، كفػػي مفتػػاح دار السػػعادة 2/126لسػػالكيف ، فػػي مػػدارج اابػػف القػػيـغيػػر أف 
قاؿ: "إنو ال يمتنع أف يطمق ذلؾ، باعتبػار أنػو )اإلنسػاف( مػأمكر بحفػع مػا كّكمػو فيػو، 

 كرعايتو كالقياـ بو". 
 : "صاحب الماؿ نائب عف هللا تعالى"! 2/39في بدائع الصنائع  الكاسانيقاؿ 
 لخبلفة نيابة عف صاحب الشرع"!: "حقيقة ا2/624في المقدمة ابف خمدكف كقاؿ 
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: "إخراج سيـ يرّدكنو إلى مف ال ماؿ لػو، 2/1022في أحكاـ القرآف ابف العربي كقاؿ 
 نيابة عنو سبحانو كتعالى"!

 
 آيات أخرػ:
 .133( األنعاـ إْف يشأ ُيْذىْبُكـ كَيستخِمْف ِمف بعِدكـ ما يشاءُ ) -
فػػكَؽ بعػػٍض درجػػاٍت ليبمػػَككـ كىػػك الػػذؼ جعمُكػػـ َخبلئػػَف األرِض كرفػػَع بعَضػػكـ ) -

 .165( األنعاـ فيما آتاُكـ
 .14( يكنس ثـّ جعمناُكـ خبلئَف في األرِض ِمف بعِدىـ لننظَر كيَف تعممكفَ ) -
 .39( فاطر ىك الذؼ جعمُكـ خبلئَف في األرِض فَمف كفَر فعميِو ُكفُرهُ ) -
 .69( األعراؼ كاذكركا إذ جعمُكـ خمفاَء ِمف بعِد قـك نكحٍ ) -
 .74( األعراؼ ا إذ جعمكـ خمفاَء ِمف بعِد عادٍ كاذكرك ) -
 .62( النمل كيجعُمكـ خمفاَء األرضِ ) -
( قاَؿ عسى رّبُكـ أف ُييمَؾ عدّككـ كَيستخمَفكـ في األرِض فينظػَر كيػَف تعممػكفَ ) -

 .129األعراؼ 
( األعػػراؼ فخمػػف مػػف بعػػدىـ خمػػف كرثػػكا الكتػػاب يأخػػذكف عػػرض ىػػذا األدنػػى) -

169. 
 .59( مريـ خْمٌف أضاعكا الصبلَة كاّتبعكا الشيكاتِ فخمَف ِمف بعِدىـ ) -
كعػػػَد هللُا الػػػذيف آمُنػػػكا مػػػنكـ كعِمُمػػػكا الصػػػالحاِت َلَيسػػػتخمفّنيـ فػػػي األرِض كمػػػا ) -

 .55( النكر استخمَف الذيَف ِمف قبِميـ
ـْ بػيَف الّنػاِس بػالحّق كال تّتبػِع اليػَكػ ) - يا داكُد إّنا جعمناَؾ خميفَة في األرِض فاحُك

 .26( ص َؾ عف سبيِل هللاِ فُيِضمّ 
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 .7( الحديد كأنِفقكا مّما جعمًكـ ُمستخَمفيَف فيوِ ) -
 

 ـ                29/3/2013الجمعة 
 

 (30 )البقرة هللا؟ عف خميفة اإلنساف إف يقاؿ أف يجكز ىل ۞
  
ذ)      -  .30 البقرة (خميفةً  األرضِ  في جاعلٌ  إني لممبلئكةِ  ربؾَ  قاؿَ  كا 
 اليكػ  تّتبعِ  كال بالحقّ  الناسِ  بيفَ  فاحكـْ  األرضِ  في خميفةً  جعمناؾَ  إنا داكدُ  يا)      -

 .26 ص (هللاِ  سبيلِ  عف فُيِضّمؾَ 
 في ليبمَككـ درجاتٍ  بعضٍ  فكؽَ  بعَضكـ كرفعَ  األرضِ  خبلئفَ  جعمكـ الذؼ كىك)      -
 .165 األنعاـ (آتاكـ ما
 .14 يكنس (تعممكفَ  كيف لننظرَ  بعِدىـ ِمف األرضِ  في خبلئفَ  جعمناكـ ثـ)      -
 .69 األعراؼ (ُنكحٍ  قـك بعدِ  ِمف ُخمفاءَ  جعمكـ إذ كاذكركا)      -

  
 سبق لقد الكفر! مف ىذا كيرػ  ذلؾ، الميداني حبنكة الرحمف عبد الشيخ يجيز ال
ا المكضكع ىذا في كتبتُ  أف  مف المشايخ مف عدًدا كّرط الذؼ الميداني، عمى ردِّ
 العمماء بعض عميو ردّ  الميداني أف منيا النقاط. بعض أضيف أف اىن كأريد بعده.
 مف عدد إلييا سبقو فقد ذلؾ! يبّيف كلـ بالفكرة، مسبكًقا كاف أنو كمنيا رّدىـ، كتجاىل
 منيـ: الباحثيف،
 = ىػ1390 اإلسبلمي"، النظاـ في "المشركعية كتابو: في كصفي كماؿ مصطفى      -

 .108-106 ص ـ،1970
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 تاريخ عمى أقف كلـ .123 ص السبلـ"، عميو "آدـ كتابو: في الخكلي البيي      -
 كتابو.

 .107 ص المعاصرة"، التحديات مكاجية في "اإلسبلـ كتابو: في المكدكدؼ      -
 .126 ص الحياة"، يقكد "اإلسبلـ كتابو: في الصدر باقر دمحم      -
 .48 ص كالعقل"، الكحي بيف اإلنساف "خبلفة كتابو: في النجار المجيد عبد      -
 .208 ص ـ،1979 اإلسبلـ"، حضارة في "دراسات كتابو: يف جيب ىاممتكف       -
 العدد أكسفكرد، )باإلنكميزية(، اإلسبلمية الدراسات مجمة في إدريس الشيخ جعفر      -
 .110-99 ص ـ،1990 ،1
 ص ـ،1986 = ىػ1406 األرض"، في "الخبلفة كتابو: في فرحات حسف أحمد      -
 )ص الجنس" في فرد كل باعتبار ال الجنس، باعتبار تكريـ "إنو فرحات: يقكؿ .15
 (.23 )ص جمعاء" لمبشرية عامة خبلفة ىك الخبلفة مف النكع "ىذا (.23
  

 كلف كببلده، عباده في هللا عف خبلفة "الممؾ القمكب": "ثمار في الثعالبي يقكؿ
 (. 50 ص ) مخالفتو" مع خبلفتو تستقيـ
  
 ىػ1414 معاصرة"، "فتاكػ  كتابو: في القرضاكؼ  يكسف :الميداني عمى رّدكا ممف  *
 سابًقا. رّده عمى مطمًعا أكف كلـ  .173 ص ،2ج ـ،1993 =
      
 ال كتاباتو كلكف كالده، بخبلؼ الكتابة، في مكثًرا كاف الميداني الشيخ هللا رحـ       
 كعدـ السابقة الدراسات تجاىل حيث مف أك حجميا حيث مف سكاء تكمف، مف تخمك
 عمييا. اإلحالة
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 أف ثـ آخر، شيء الرأؼ في خالفؾ مف تكّفر كأف شيء، رأًيا لنفسؾ تختار أف       
 تماًما! مختمف أمر ىذا كتعيد، كتبدغ كتنشر كُتصرّ  تعاند

 از.بالجك  كقكؿ الكراىة، أك بالمنع قكؿ :قديماف قكالف المسألة في       
 الناس! تكّفر كلـ بالعقيدة، مختًصا تكف لـ ميداني يا ليتؾ       

 كحسبكا ،الصباغ لطفي بف دمحم الشيخ منيـ ىذا، بقكلو آخريف الميداني كّرط لقد       
 جديدة! عممية إضافة ىك قالكه ما كأف مبتكر، شيء ىذا أف

ذ) تعالى: قاؿ         فييا أتجعلُ  قالكا خميفةً  األرضِ  في جاعلٌ  إني لممبلئكةِ  ربؾَ  قاؿَ  كا 
 ال ما أعمـُ  إني قاؿَ  لؾَ  كنقّدُس  بحمِدؾَ  نسّبحُ  كنحفُ  الدماءَ  كَيسِفؾُ  فييا ُيفِسدُ  َمف
 إني) هللا: كبلـ كنسي المبلئكة كبلـ حفع قد الميداني لعل (.30 )البقرة (َتعممكفَ 
 آخر؟! شيًئا الميداني يعمـ فيل (،َتعممكفَ  ال ما أعمـُ 

***  
     ـ29/1/2013 الثبلثاء
 

 (30 )البقرة فييا؟ يفسد مف فييا أتجعل ۞
  
ذ) تعالى: قاؿ  َمف فييا أتجعلُ  قالكا خميفةً  األرضِ  في جاعلٌ  إّني لممبلئكةِ  ربؾَ  قاؿَ  كا 
 (َتعمُمكفَ  ال ما أعمـُ  إّني قاؿَ  لؾَ  كُنقّدُس  بحمِدؾَ  ُنسّبحُ  كنحفُ  الدماءَ  كَيسِفؾُ  فييا ُيفِسدُ 
 .30 البقرة
  

 خميفة:
 التقدير:
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 البشر. مف خميفة -

ال ككذا. كذا يفعمكف  البشر مف خميفة -  في يفسدكف  البشر أف المبلئكة عرؼ كيف كا 
 الدماء؟! كيسفككف  األرض

  
 كالفساد الدماء سفؾ مف هللا إلى أكره شيء ال أنو هللا عمـ ِمف المبلئكةُ  عممتِ  كقد  
 األرض! في
  
 لو يككف  قاؿ: الخميفة؟ ذلؾ يككف  كما رّبنا قالكا: أنيـ اآلثار بعض في كرد
 قالكا: ذلؾ فعند !بعًضا بعضيـ كيقتل كيتحاسدكف، األرض، في يفسدكف  ُذّرّية
 ؟الدماءَ  كَيسِفؾُ  فييا ُيفِسدُ  َمف فييا أتجعلُ  ربنا
  
      الدماء؟ كيسفؾ فييا يفسد مف فييا أتجعل قالكا
 اعتراض. سؤاؿ ال تعجب استفياـ بلئكة؟الم مف اعتراض ىذا ىل -

 هللا ُيعصى أال أرادكا ألنيـ ممكف، البشر؟ بدؿ خمفاء يككنكا أف المبلئكة أرادت ىل -
 األرض. في

 الشكرػ. لتعميميـ أصبًل؟ بيذا هللا أخبرىـ لماذا  -

            
ذ) آلدـ: بالسجكد ذلؾ بعد أمرىـ  (إبميَس  إال فسجُدكا آلدـَ  اسُجدكا لممبلئكةِ  قمنا كا 
 .34 البقرة
***  
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 المفسريف: أقكاؿ
  
 فييا أتجعل" المبلئكة قكؿ العربية: أىل بعض اؿق :الطبرؼ  قاؿ  -
نما رّبيـ، عمى منيـ اإلنكار كجو غير عمى  "فييا يفسد مف  كأخبركا ليعممكا، سألكه كا 
 كانت قد الجفّ  ألف ،هللا ُيعَصى أف كرىكا ألنيـ ذلؾ كقالكا يسّبحكف. أنيـ أنفسيـ عف
 فعصت! ذلؾ قبل أمرت

 ذلؾ،   مف يعممكا لـ عما االسترشاد كجو عمى المبلئكة مف ذلؾ بعضيـ: كقاؿ 
 االعتراض. كجو عمى ال ، منيـ استخبار مسألة أخبرنا"! رب "يا قالكا: فكأنيـ

 
 عف مخبًرا ثناؤه، جل هللا بقكؿ التأكيبلت ىذه كأكلى )الطبرؼ(: جعفر أبك قاؿ
 بحمِدؾَ  ُنسّبحُ  كنحفُ  الدماءَ  كَيسِفؾُ  فييا ُيفِسدُ  َمف فييا أتجعلُ  " لو: قيميا مبلئكتو
 رّبنا يا أعِمْمنا بمعنى: لرّبيا، استخبار منيا ذلؾ إف قاؿ: مف تأكيل ،"  لؾَ  كُنقّدُس 
 ُنسّبحُ  كنحفُ  منا؟ خمفاءؾ تجعل أف كتارؾٌ  صفُتو؟ ىذه َمف األرض في أنت أجاعلٌ 
ف فاعل. أنو رّبيا أعمميا لما منيا إنكار ال !لؾَ  كنقّدُس  بحمِدؾَ   قد كانت كا 
  يعصيو. خمق  يككف  أف بذلؾ، أخبرْت  لما استعظمت،

  
 عمى كال ،هللا عمى االعتراض كجو عمى ليس ىذا المبلئكة كقكؿ :كثير ابف كقاؿ  -
 ال بأنيـ تعالى هللا كصفيـ كقد المفسريف، بعض يتكىمو قد كما آدـ، لبني الحسد كجو
 سيخمق بأنو أعمميـ لّما كىاىنا فيو، ليـ يأذف لـ شيًئا يسألكنو ال أؼ: بالقكؿ، يسبقكنو
 (فييا أتجعل) فقالكا: فييا يفسدكف  أنيـ إلييـ تقدـ كقد قتادة: قاؿ خمًقا. األرض في
نما اآلية،  ما ربنا، يا ف:يقكلك  ذلؾ، في الحكمة عف كاستكشاؼ استعبلـ سؤاؿ ىك كا 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=114&idto=114&bk_no=50&ID=119#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=114&idto=114&bk_no=50&ID=119#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=114&idto=114&bk_no=50&ID=119#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=114&idto=114&bk_no=50&ID=119#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=114&idto=114&bk_no=50&ID=119#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=114&idto=114&bk_no=50&ID=119#docu
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 كاف فإف الدماء؟ كيسفؾ األرض في يفسد مف منيـ أف مع ىؤالء، خمق في الحكمة
 كال أؼ: سيأتي، كما لؾ نصّمي أؼ: ،لؾ كنقّدس بحمدؾ نسّبح فنحف عبادتؾ، المراد
 عف ليـ مجيًبا تعالى هللا قاؿ عمينا؟ االقتصار كقع كىبّل  ذلؾ. مف شيء منا يصدر
 خمق في الراجحة المصمحة مف أعمـ إني أؼ: (تعممكف  ال ما أعمـ إني) السؤاؿ: ىذا
 يـفي سأجعل فإني أنتـ؛ تعممكف  ال ما ذكرتمكىا التي المفاسد عمى الصنف ىذا

الصديقكف كالشيداء، كالصالحكف كالعّباد،  فييـ كيكجد الرسل، فييـ كأرسل األنبياء،
كالزّىاد كاألكلياء، كاألبرار كالمقّربكف، كالعمماء العاممكف كالخاشعكف، كالمحّبكف لو 

 تبارؾ كتعالى المّتبعكف ُرُسَمو، صمكات هللا كسبلمو عمييـ.

  
 ليسكقيـ اإلخبار كجو عمى المبلئكة إلى مكّجو ىذا هللا قكؿ :عاشكر ابف كقاؿ  -
 نفكسيـ في أنو هللا عمـ ما يزيل كجو عمى اإلنساني، الجنس فضل معرفة إلى
 في تعميًما فيككف  ليـ، تكريًما ليـ كاالستشارة كليككف  ،الجنس بيذا الظف سكء مف
 كجكاب، سؤاؿ صكرة في لمتمميذ فائدة المعمـ إلقاء مثل تكريـ، قالب
 دؽّ  ما عمى المبلئكة كلتنبيو األمكر، في االستشارة كليسفّ 
   المفسركف. ذكر كذا آدـ خمق حكمة مف كخفي

  
 خميفة؟ األرض في جاعل بأنو المبلئكة هللا أخبر لماذا

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&surano=2&ayano=30#docu
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 في جاعلٌ  إّني لممبلئكة:) تعالى هللا قاؿ أف في الفائدة ما قيل: فإف
  كجييف: مف كالجكاب المشكرة؟ إلى الحاجة عف منّزه أنو مع (خميفةً  األرضِ 
 فكانت السؤاؿ، ذلؾ عميو أكردكا السرّ  ذلؾ عمى اطمعكا إذا نيـأ عِمـ تعالى أنو األكؿ:
 ذلؾ يكردكا لكي الكاقعة ىذه فعّرفيـ الجكاب، بذلؾ إحاطتيـ تقتضي المصمحة
 الجكاب. ذلؾ كيسمعكا السؤاؿ،
 .)الرازؼ( المشاكرة عباده عّمـ تعالى أنو الثاني: الكجو
 *** 

       ـ30/7/2013 الثبلثاء
 
 

 (30)البقرة كنحف نسبح بحمدؾ  ۞

 سبحاف هللا كبحمده

 )متفق عميو(.

 التسبيح:

 التنزيو.

 التقديس.

 كال يككف ىذا إال .

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=132&ID=98&idfrom=349&idto=374&bookid=132&startno=4#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=132&ID=98&idfrom=349&idto=374&bookid=132&startno=4#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=132&ID=98&idfrom=349&idto=374&bookid=132&startno=4#docu
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 سبحاف هللا كبحمده:

 التقدير:

 أسّبح هللا كبحمده أسّبحو. -

 أؼ: بتكفيقو كمعكنتو.

 أسّبح هللا كأقرف التسبيح بحمده. -

 لمحديث(. أؼ: سبحاف هللا كالحمد  )كىي ركاية

*** 

 آيات أخرػ:

 .5، كالشكرػ 7، كغافر 75( الزمر يسّبحكف بحمد ربيـ)

 .3، كالنصر 98( الحجر فسّبح بحمد ربؾ)

 .48، كالطكر 39، كؽ 55، كغافر 130( طو كسّبح بحمد ربؾ)

*** 

   2015تمكز  24الجمعة 
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 (  31)البقرة كعّمـ آدـَ األسماَء كّميا ثـ عرضيـ عمى المبلئكة  ۞

 عرضيـ: 

 الضمير ىل يعكد عمى: )األسماء(؟

  :عرضيـ

 .(أنبئكني بأسماء ىؤالءأؼ عرض أصحاب األسماء، بدليل قكلو بعد ذلؾ: )

*** 

 :إلخميس
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 ىػ1440ربيع األكؿ  21

 ـ2018تشريف الثاني  29

 

 (30 )البقرة تكتمكف  كنتـ كما تبدكف  ما كأعمـ ۞

ذ) تعالى: قاؿ   فييا أتجعل قالكا خميفة األرض في جاعل إني لممبلئكة ربؾ قاؿ كا 
 ال ما أعمـ إني قاؿ لؾ كنقّدس بحمدؾ نسّبح كنحف الدماء كيسفؾ فييا يفسد مف

 ىؤالء بأسماء كنيأنبئ فقاؿ المبلئكة عمى عرضيـ ثـ كّميا األسماءَ  آدـَ  كعّمـ تعممكف.
 قاؿ الحكيـ. العميـ أنت إنؾ عّممتنا ما إال لنا عمـ ال سبحانؾ قالكا صادقيف. كنتـ إف
 السمكات غيب أعمـ إني لكـ أقل ألـ قاؿ بأسمائيـ أنبأىـ فمما بأسمائيـ أنبئيـ آدـ يا

 .33-30 البقرة (تكتمكف  كنتـ كما تبدكف  ما كأعمـ كاألرض

 اآلية: تفيده مما 
 المبلئكة! فكؽ  يرتفع قد نسافاإل أف
 الشياطيف! تحت ينخفض قد اإلنساف أف بالمقابل أخرػ  آيات مف كمعمـك
 تكتمكف: كنتـ كما تبدكف  ما كأعمـ 
 قكالف: فييا
 زائدة(. )كنتـ: تكتمكف  كما تبدكف  ما كأعمـ      -
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 قبل. مف تكتمكف  كنتـ كما اآلف تبدكف  ما كأعمـ      -
 التالية. اآلية في معناىا غير ىنا فمعناىا اآلية، ىذه في عندؼ األرجح ىك كالثاني
 اآلية! في صحيح غير ذاتو، في صحيح األكؿ كالقكؿ
 آخر: مكضع في
 .29 كالنكر ،99 المائدة (تكتمكفَ  كما ُتبدكفَ  ما َيعمـُ  كهللاُ )

*** 
 الطبرؼ: 
 )...(. العبلنية أعمـ كما السرّ  أعمـ عباس: ابف عف»
 قالكا: حيف أبدكا الذؼ فكاف (تكتمكف  كنتـ كما تبدكف  ما كأعمـ) أنس: بف الربيع عف
 إال خمًقا ربنا يخمق لف قكليـ: بينيـ كتمكا الذؼ ككاف  (،فييا يفسد مف فييا أتجعل)
! منو أعمـ نحف كنا . العمـ في آدـ عمييـ فّضل هللا أف فعرفكا كأكـر  كالكـر
 ما كأعمـ) قكلو: معنى أف كىك عباس، ابف قالو ما اآلية بتأكيل األقكاؿ ىذه أكلى
 بألسنتكـ. ُتظيركف  ما - كاألرض السماكات غيب عممي مع - كأعمـ (:تبدكف 
 عندؼ سكاء شيء، عمي يخفى فبل أنفسكـ، في تخفكنو كنتـ كما (:تكتمكف  كنتـ كما)

 «.كعبلنيتكـ سرائركـ

*** 
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 البغكؼ: 
 (.فييا يفسد مف فييا أتجعل) قكليـ: يعني كقتادة: الحسف قاؿ (تبدكف  ما كأعمـ »)
 «!مّنا عميو أكـر خمًقا هللا يخمق لف قكلكـ: (تكتمكف  كنتـ كما ) 

*** 
 الرازؼ: 
 كجكه: ففيو (تكتمكف  كنتـ كما تبدكف  ما كأعمـ) قكلو: أما»
 أف عنيـ هللا رضي مسعكد كابف عباس ابف عف الشعبي ركػ  ما :أحدىا
 كما) : كقكلو (،فييا يفسد مف فييا أتجعل) : قكليـ بو أراد ( تبدكف  ما كأعمـ ) قكلو:
 يسجد. ال كأف الكبر مف نفسو في إبميس أسرّ  ما بو أراد (تكتمكف  كنتـ
 في يظف التي الخفّية كاألسرار الغائبة األمكر مف (تعممكف  ال ما أعمـ إني) :كثانييا
 في المصمحة أف أعمـ المغّيبة باألسرار لعممي كلكني فييا، مصمحة ال أنو الظاىر
 خمقيا.
 فمف شاء، ما ليكف فقالكا: عجيًبا، خمًقا المبلئكة رأت آدـ خمق لما تعالى أنو :كثالثيا
 القكؿ ىذا يككف  أف كيجكز كتمكا، الذؼ فيذا منو! عميو أكـر ّناك إال خمًقا ربنا يخمق
 الفعل ىذا في فكاف غيرىـ، عف كأسّركه لبعض، بعضيـ فأبداه بينيـ، أسّركه سًرا
 ككتماف. إبداء الكاحد
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 محًضا، خيًرا يككف  أف إّما الشيء ألف خمسة، األقساـ أف الحكماء قكؿ كىك :كرابعيا
 يككف  أك األمر، يعتدؿ أف فإّما االمتزاج، تقدير كعمى ا.ممتزجً  أك محًضا، شًرا أك
 غالًبا. الشر يككف  أك غالًبا، الخير
 فالحكمة غالًبا الخير فيو يككف  الذؼ كأما إيجاده، تقتضي فالحكمة المحض الخير أما
 ذكركا فالمبلئكة كثير، شرّ  القميل الشرّ  ألجل الكثير الخير ترؾ ألف إيجاده؛ تقتضي
 إني) فقكلو: الخيرات مف منيـ يحصل ما إلى بالنسبة قميل شر كىك لقتل،كا الفساد
 فاقتضت الشركر، ىذه عمى غالب ىـخير  أف فأعرؼ (,كاألرض السماكات غيب أعمـ
 «.كتككينيـ إيجادىـ الحكمة
 أقكؿ:
 عميو. أكافقو ال إلخ، ... قميل شر كىك قكلو:

*** 
 كثير: ابف 
 أني عنكـ أخفيت كلذلؾ عممتو؛ قد عندؼ ىذا فييا، ليفسدكا أجعميـ أف أردت إنما»
 الِجّنة مف جيّنـ ألمؤلف) هللا: مف كسبق قاؿ: ُيطيعني، كمف َيعصيني مف فييا أجعل
 ما رأكا كلما قاؿ: يدركه. كلـ ذلؾ المبلئكة تعمـ كلـ قاؿ: .119 ىكد (أجمعيف كالّناس
  بالفضل. لو ّركاأق العمـ مف آدـ هللا أعطى
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 قكلو معنى أف كىك عباس، ابف قكؿ ذلؾ في األقكاؿ كأكلى جرير: ابف كقاؿ 
 تظيركنو ما - كاألرض السماكات غيب عممي مع - كأعمـ (:تبدكف  ما كأعمـ) تعالى:
 سرائُركـ عندؼ سكاءٌ  شيء، عميّ  يخفى فبل أنفسكـ، في تخفكف  كنتـ كما بألسنتكـ،
 «.كعبلنيُتكـ

*** 
 حياف: أبك 
 أجمعيف: عمييـ هللا رضكاف ، عباس كابف مسعكد كابف عمي قاؿ»
 لممبلئكة. الضمير (:تبدكف  ما)
 إبميس. يعني (:تكتمكف  كنتـ كما)

 .4 الُحُجرات (ينادكنؾ الذيف إف) نحك: الكاحد بو كيراد الجمع، خطاب مف فيككف 
.)...( 
 يخمق "لف قكليـ: كتمكه كما (،فييا أتجعل) قكليـ: ىك أبدكه ما كقتادة: الحسف كقاؿ
 مّنا". عميو أكـر هللا
 كالسجكد  الطاعة مف أضمركه ما كتمكه كما (،فييا أتجعل) قكليـ: أبدكه ما كقيل:
 آلدـ.
 السبلـ. عميو آدـ الستخبلؼ الكراىية كتمكه كما بالعجز، اإلقرار ىك أبدكه ما كقيل:
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 «.الظاىر ىك كىذا أمكرىـ، كل مف كتمكه كما أبدكه فيما عاـ ىك كقيل:
 أقكؿ:
 كاف إذا إال ،فييا أتجعل قكليـ: كذلؾ ُيضمركىا، كلـ أظيركىا آدـ: استخبلؼ كراىية
 .تعممكف  ال ما أعمـ إني تعالى: قكلو بعد الكراىية عكدة المقصكد:

*** 
 الشككاني: 
 البقرة (تكتمكف  كنتـ كما فييا يفسد مف فييا أتجعل) قكليـ: قاؿ: (تبدكف  ما كأعمـ»)
 الكْبر. مف نفسو في إبميس أسرّ  ما يعني: 30-33
 تظيركف. ما (تبدكف  ما) قاؿ: عباس ابف عف جرير ابف كأخرج

   «.العبلنية أعمـ كما السرّ  أعمـ يقكؿ: (تكتمكف  كنتـ كما)

 المنار:
 نفكسيـ، في أثره يظير ما ىك يبدكنو كالذؼ (،تكتمكف  كنتـ كما تبدكف  ما كأعمـ)»
 «.ـطبائعي عميو كتنطكؼ  غرائزىـ في يكجد ما فيك يكتمكف  ما كأما
 أقكؿ:
 اآلية. تفسير في المطمكب ىك ىذا ليس      -
 جكارحيـ. عمى الصكاب: مناسًبا، أراه ال نفكسيـ" "في قكلو:      -
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 عاشكر: ابف 
 فإف الكتماف، تحقق لتأكيد زائدة أنيا األظير :(تكتمكف  كنتـ كما) قكلو: في (كنتـ)«
 اؿاألحك  ظكاىر كيعمـ كتمانو، عمى يحرص لـ ما يعمـ كتمانو اشتد ما يعمـ الذؼ
 باألكلى.
 فيقتضي منيـ، ذلؾ تجّدد عمى لمداللة (تكتمكف ك) (تبدكف ) في: المضارع كصيغة
 منيـ. تجّدد كّمما بذلؾ هللا عمـ تجّدد
 (تبدكف ) كجعل الماضي، الزماف عمى لمداللة (كنتـ) جعل: في تكّمفات ىنا كلبعضيـ
 كاكتفاء تكتمكف، كما تبدكف  كنتـ كما أعني: الجانبيف، في اكتفاء كتقدير لبلستقباؿ،
 «.إليو داعي ال ذلؾ ككل كشيادتيما، يعني: كاألرض السماكات غيب في
 أقكؿ:
ف غريبة، عبارة اكتفاء: تقدير قكلو:      -  مفيكًما. منيا القصد كاف كا 
 كهللا اآلية، ىذه في الصكاب ىك بل لمماضي، (كنتـ) بأف القكؿ التكّمف مف ليس      -
 أعمـ.

*** 
 ـ16/12/2014 الثبلثاء 
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 (33 )البقرة تكتمكفَ  كنتـ كما ُتبدكف  ما كأعمـُ  ۞
  
 يقل: لـ
 كأعمـ ما ُتبدكف كما َتكتمكف. -

 كأعمـ ما كنتـ ُتبدكف كما كنتـ َتكتمكف. -

 كأعمـ ما كنتـ ُتبدكف كَتكتمكف. -

 :كنتـ
 زائدة.      -

  زائدة. غير      -

 :التقدير
 تكتمكف. كما تبدكف  ما      -

  قبل. مف تكتمكف  كنتـ كما اآلف تبدكف  ما      -

 آخر: مكضع في
 .29 كالنكر ،99 المائدة (تكتمكفَ  كما ُتبدكفَ  ما َيعمـُ  كهللاُ )      -

***  
  ـ14/12/2012 الجمعة
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 (34 )البقرة الكافريف مف ككاف كاستكبر أبى إبميس إال فسجدكا ۞

 34سكرة البقرة 

 لـ يقل:

 أبى كاستكبر ككفر.

 فييا قكالف عند المفسريف:

أبى كاستكبر ككاف مف الكافريف قبل ذلؾ، أؼ: أبى كاستكبر ألنو كاف مف  -
 الكافريف.

 أبى كاستكبر ككفر، أؼ: صار مف الكافريف، راعى الفاصمة. -

*** 

 أقكاؿ المفسريف:

 الطبرؼ:

مف الكافريف  -حيف أَبى عف السجكد  -أنو كاف َكَكاَف ِمَف اْلَكاِفِريَف معنى قكلو: 
 حينئذ.

*** 
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 البغكؼ:

 (: أؼ صار.ككاف)

*** 

 ابف عطية:

(: كصار مف الكافريف. كقاؿ ككاف مف الكافريفحكى الميدكؼ عف فرقة أف معنى )
 ابف فكرؾ: كىذا خطأ ترّده األصكؿ.

*** 

 الزمخشرؼ:

كقكلو: ( مف جنس كفرة الجف كشياطينيـ، فمذلؾ أبى كاستكبر َكَكاَف ِمَف ٱْلَكٰػِفِريفَ )
 . 50( الكيف كاف ِمَف ٱْلِجّف َفَفَسَق َعْف َأْمِر َرّبوِ )

 أقكؿ:

 أؼ: أبى كاستكبر ألنو كاف مف الكافريف )حسب الزمخشرؼ(.

*** 

 الرازؼ:
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(، فمنيـ مف قاؿ: معناه ككاف مف ككاَف ِمَف ٱْلَكٰػِفِريفَ اختمفكا في تفسير قكلو تعالى: )
( كافعالًما في األزؿ بأنو سيكفر، فصيغة ) الكافريف في عمـ هللا تعالى، أؼ كاف

 .  متعمقة بالعمـ ال بالمعمـك

كالكجو الثاني: أنو لما كفر في كقت معيف، بعد أف كاف مؤمًنا قبل ذلؾ، فبعد مضي 
 كفره صدؽ عميو في ذلؾ الكقت أنو كاف في ذلؾ الكقت مف الكافريف )...(. 

 مف الكافريف.الكجو الثالث: المراد مف كاف: صار، أؼ: كصار 

*** 

 أبك حياف:

 ( قيل: كاف: بمعنى: صار. ككاف مف الكافريف)

كقيل: عمى بابيا، أؼ: كاف في عمـ هللا، ألنو ال خبلؼ أنو كاف عالًما با قبل كفره. 
 فالمعنى: أنو كاف في عمـ هللا سيككف مف الكافريف.

*** 

 األلكسي:

تعالى مف الكافريف، أك كاف مف القـك (: عمى بابيا، كالمعنى: كاف في عمـ هللا ككاف)
 الكافريف الذيف كانكا في األرض قبل خمق آدـ. 
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كقيل: بمعنى: صار، كىك مما أثبتو بعض النحاة. قاؿ ابف فكرؾ: كترّده األصكؿ، 
 كألنو كاف الظاىر حينئذ )فكاف( بالفاء.

*** 

 ابف عاشكر:

أف مقتضى الظاىر أف يقكؿ: ( ككاف مف الكافريفالذؼ أراه أحسف الكجكه في معنى: )
ككاف مف (، فعدؿ عف مقتضى الظاىر إلى: )أبى كاستكبرككفر، كما قاؿ: )

( في مثل ىذا االستعماؿ عمى رسكخ معنى الخبر في اسميا، كاف( لداللة )الكافريف
كأىمو  فأنجيناه)كالمعنى: أبى كاستكبر ككفر كفًرا عميًقا في نفسو، كىذا كقكلو تعالى: 

 ننظر أتيتدؼ أـ تككف )، ككقكلو تعالى: 83األعراؼ  (كانت مف الغابريف إال امرأتو
، دكف أف يقكؿ: أـ ال تيتدؼ، ألنيا إذا رأت آية 41النمل  (مف الذيف ال ييتدكف 

 تنكير عرشيا، كلـ تيتد، كانت راسخة في االتصاؼ بعدـ االىتداء. 

كافًرا، فؤلف إثبات ( دكف أف يقكؿ: ككاف كاف مف الكافريفكأما اإلتياف بخبر: )
الكصف لمكصكؼ بعنكاف ككف المكصكؼ كاحًدا مف جماعة تثبت ليـ ذلؾ الكصف 
أدّؿ عمى شدة تمكف الكصف منو مما لك أثبت لو الكصف كحده، بناًء عمى أف 
الكاحد يزداد تمسًكا بفعمو، إذا كاف قد شاركو فيو جماعة، ألنو بمقدار ما يرػ مف 

تبعد نفسو عف التردد في سداد عمميا. كعميو جاء قكلو  كثرة المتمبسيف بمثل فعمو،
أـ تككف ، كقكلو الذؼ ذكرناه آنًفا: )27النمل  (أصدقت أـ كنت مف الكاذبيف)تعالى: 
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ف مف الذيف ال ييتدكف  (، كىك دليل كنائي كاستعماؿ ببلغي جرػ عميو نْظـ اآلية، كا 
 في الكفر. لـ يكف يكمئذ جمٌع مف الكافريف، بل كاف إبميس كحيًدا 

كىذا منزع انتزعو مف تتبع مكارد مثل ىذا التركيب في ىاتيف الخصكصيتيف: 
(، كخصكصية إثبات الكصف لمكصكؼ بعنكاف أنو كاحد مف كافخصكصية زيادة )

 (كاركعكا مع الراكعيف)جماعة مكصكفيف بو، كسيجيء ذلؾ قريًبا عند قكلو تعالى: 
ْذ لـ يكف في زمف امتناع 43البقرة  إبميس مف السجكد جمٌع مف الكافريف كاف . كا 
 ( جارًيا عمى المتعارؼ في أمثاؿ ىذا اإلخبار الكنائي. ككاف مف الكافريفقكلو: )

كفي ىذا العدكؿ عف مقتضى الظاىر مراعاة لما تقتضيو حركؼ الفاصمة أيًضا، كقد 
ىك رتبت األخبار الثبلثة في الذكر عمى حسب ترتيب مفيكماتيا في الكجكد، كذلؾ 
األصل في اإلنشاء أف يككف ترتيب الكبلـ مطابًقا لترتيب مدلكالت جممو كقكلو 

 (كلما جاءت رسمنا لكًطا سيء بيـ كضاؽ بيـ ذرًعا كقاؿ ىذا يكـٌ عصيبٌ )تعالى: 
 «.أصكؿ اإلنشاء كالخطابة»، كقد أشرت إلى ذلؾ في كتابي: 77ىكد 

*** 

 إلجمعة:

 ىػ1440ربيع األكؿ  22

 ـ2018ي تشريف الثان 30
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 (35)البقرة كُكبل منيا رَغًدا  ۞

 .35﴾ البقرة ِشئُتما كقمنا يا آدـُ اسُكْف أنَت كزكُجَؾ الجّنَة كُكبل منيا رَغًدا حيثُ ﴿

 رغًدا:

 الرَغد: العيش الكاسع الينيء الذؼ ال عناء فيو.

 في قراءة:

  رْغًدا، بسككف الغيف.

 :إعراب

 أكبًل رغًدا.رغًدا: صفة لمكصكؼ محذكؼ. التقدير:  -
 حاؿ. -

 حيث شئتما:

 كيف شئتما كمتى شئتما كأيف شئتما )البغكؼ(.

*** 

 ـ31/7/2013األربعاء 
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 (  35)البقرة كال تقربا ىذه الشجرة فتككنا مف الظالميف  ۞

 المحرمات محدكدة كالمباحات غير محدكدة ۞

 .19، كاألعراؼ 35سكرة البقرة 

الشيء مباًحا فبل تجد عندىـ أؼ اعتراض، كال الناس يعشقكف الحرية، فإذا ما كاف 
يطالبكنؾ بالدليل، حتى كلك كاف في األمر شبية أك شبيات. أما إذا قمت ليـ: ىذا 
حراـ، فإنيـ يميمكف إلى الشؾ كالمقاكمة كالتردد. كيسألكنؾ عف الدليل، كيسألكف ىذا 

و بعد ذلؾ  بالحيل المفتي كذاؾ، حتى يتأكدكا مف أف األمر حراـ. كربما احتالكا عمي
 المختمفة، ليككف حبلاًل في الظاىر، حراًما في الباطف!

كفي ىذا السياؽ، قد نتساءؿ: ىل المحرمات في اإلسبلـ قميمة أـ كثيرة؟ فقد نسمع: 
ىذا حراـ، ىذا حراـ، كيتأفف البعض كيقكلكف: كل شيء حراـ! فما حقيقة األمر؟ 

 لعديد مف المكاضع:سنستعيف بالقرآف الذؼ تعرض لممسألة في ا

كقمنا يا آدـ اسكف أنت كزكجؾ الجنة ككبل منيا رغًدا حيث شئتما كال تقربا ) -
. أباح ليـ 19، كانظر األعراؼ 35( البقرة ىذه الشجرة فتككنا مف الظالميف

جميع األشجار إال شجرة كاحدة. فيذه الشجرة ىي رمز الحراـ، كىي شجرة 
 اـ قميل، كالمباح كثير.كاحدة، األمر الذؼ يدؿ عمى أف الحر 

، أؼ: ىذا حراـ ككل ما عداه حبلؿ، 24( النساء كأحلَّ لكـ ما كراء ذلكـ) -
 األمر الذؼ يدؿ عمى أف الحراـ يحتاج إلى نص، كالحبلؿ ال يحتاج.
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. 30كانظر الحج  1( المائدة أحمت لكـ بييمة األنعاـ إال ما ُيتمى عميكـ) -
 فاألنعاـ كميا حبلؿ، إال ما ُنص عمى حرمتو.فالحراـ مستثنى بإال، فيك قميل. 

ل لكـ ما َحرَّـ عميكـ) - ل المحرمات، كلـ يفصل 119( األنعاـ كقد فصَّ ، أؼ فصَّ
 المباحات، ألف األكلى محدكدة، كاألخرػ يصعب حصرىا.

ًما عمى طاعـ يطعمو إال أف يككف ميتة أك ) - قل ال أجد في ما أكحي إليَّ محرَّ
. فالمحرمات 115كانظر النحل  145( األنعاـ خنزيردًما مسفكًحا أك لحـ 

 محدكدة كمحصكرة كمستثناة مف أصل الحّل.

َـّ شيداءكـ الذيف يشيدكف أف هللا َحرَّـ ىذا) - ، أؼ إف تحريـ 150( األنعاـ قل َىم
 الحبلؿ يحتاج إلى دليل، أما الحبلؿ فيك األصل.

أؼ إف المحرمات محدكدة  ،151( األنعاـ قل تعالكا أتُل ما َحرَّـ ربكـ عميكـ) -
 معدكدة، بخبلؼ المباحات.

لكف في األمكنة كاألزمنة التي تحكميا مدنيات غير إسبلمية، قد يبدك أّف الحراـ 
كثير، ألّف ىذه المدنيات قد تتعمد مخالفة كل شيء في اإلسبلـ، في القرآف كالسّنة 

ات ال تكترث بالبحث عف كالفقو، انتصاًرا لنفسيا، كعداًء لخصكميا، كألّف ىذه المدني
الحبلؿ، حبلؿ حراـ كمو سكاء، بل ربما يبحث الناس فييا عف الحراـ، ألف الحراـ قد 
يككف أكثر إدراًرا، كألف األمر عندىـ أمر مغالبة كمناىبة، كال أحد يحاسبيـ في 
الدنيا، ألنيـ أقكياء مرىكبك الجانب، كال يؤمنكف باآلخرة كحسابيا. كلذلؾ يسكد في 

المدنيات الربا كالقمار كاالحتكار كاالبتزاز كالنيب كالظمـ كسيطرة القكؼ عمى ىذه 
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الضعيف، كيفمسفكف ىذه القكة بأنيا ىي الحق! كعميو فالحق ال يككف إال بجانب 
 القكؼ، كال يمكف أف يككف أبًدا في جانب الضعيف!

يا في كلذلؾ فإف عمى الذيف يسعكف إلى الفتكػ كيتزاحمكف عمييا كيتصّدركف ل
الييئات كالمجالس كالمجامع ككسائل اإلعبلـ كالقنكات الفضائية أف يحذركا مف 
اإلفتاء بحّل ىذه المحرمات، بصكرة مباشرة أك غير مباشرة، بأف يقكلكا: ىي حبلؿ، 
أك يقكلكا: ىي حراـ، ثـ يعكدكف إلييا بالحيل الباطمة. فإني ال أشؾ أف األصل في 

كاف ىذا في مجتمع إسبلمي، يطبق اإلسبلـ. أما إذا المعامبلت ىك اإلباحة، إذا 
تعمق األمر بمجتمعات إسبلمية محككمة بمدنيات رأسمالية أك ما شابييا، فقد يككف 
األصل ىك الحرمة أك التكقف حتى تثبت اإلباحة، كيتـ تخميص المسألة مف 

 الشبيات. فكمما مرَّ الزمف كجدنا أف الحراـ يزداد!

*** 

 إعادة نشر

 :إلسبت

 ىػ1440ربيع اآلخر  21

 ـ2018كانكف األكؿ  29
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  (36 البقرة) عدك لبعض بعضكـ ۞
 (123 كطو 24 كاألعراؼ)
 … الشجرة ىذه تقربا كال … الجنة كزكجؾ أنت اسكف آدـ يا كقمنا:) تعالى: قاؿ 

 عدك، لبعض بعضكـ اىبطكا، كقمنا: فيو، كانا مما فأخرجيما عنيا، الشيطاف فأزلَّيما
 .36- 35 البقرة (حيف إلى كمتاع مستقر األرض في كلكـ

  
 لعل لبعض(، عدك )بعضكـ :يقل كلـ (،عدك لبعض بعضكـ) قاؿ: أنو يبلحع  أكاًل: 

 اىبطا ” يقل: كلـ (،اىبطكا) :كقاؿ األصل. عمى الجممة مكسيقى بتغمي ىك السبب
  لممفسريف: قكالف كىاىنا “.
 أف العمماء بعض يرػ  إذ الجمع، بمفع المثنى عف تعبير (اىبطكا) أف األكؿ القكؿ
 عمماء كعند المغة، عمماء عند معركؼ مبحث كىذا ثبلثة. كليس اثناف، الجمع أقل
  الميراث. عمـ مجاؿ في كالسيما الفقو،
  آراء: ثبلثة فييا لمعمماء (اىبطكا) أف الثاني كالقكؿ
بميس؛ كحكاء آدـ فييا يدخل األكؿ: الرأؼ   كا 
بميس كذريتيما، كحكاء آدـ فييا يدخل الثاني: كالرأؼ   كذريتو؛ كا 
 عند مكجكدة الذرية تكف لـ كلئف فقط. كذريتيما كحكاء آدـ فييا يدخل الثالث: كالرأؼ
 كمف اآلف، مكجكد ىك مف إًذا يشمل فالخطاب مكجكد، أصميا أف إال الخطاب،
 مقبكؿ. المجاز مف باب كىذا سيمحق.

  
 اإلنساف بيف عداء أنو (عدك لبعض بعضكـ) فسر األكليف الرأييف رأػ كمف

 كاإلنساف. اإلنساف بيف عداء أنو فسره الثالث الرأؼ رأػ كمف كالشيطاف،
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 عدك بعضيـ الناس أف اآلية مف نستفيد أف يمكف ىل األخير، الرأؼ ىذا كعمى
 بقاء ال ىشة، ةالصداق أف أك صداقة؟ تكجد ال كأنو السائدة، ىي العداكة كأف لبعض،
 عداكة؟ إلى تنقمب ما كسرعاف ليا،

  
 البعض يعادؼ البعض أف تفيد (عدك لبعض بعضكـ) عبارة أف ىنا نبلحع أف يجب
 ىي العداكة أف أيًضا منيا يفيـ ربما لكف اآلخر. يعادؼ كاحد كل أف تفيد كال اآلخر،
 فإف كلذلؾ كىشة. كقمقة نادرة كلكنيا مكجكدة، الصداقة كأف الصداقة، مف شيكًعا أكثر
 البعض أف يفيـ حيث )بعض(، لفع في طكيت كالصداقة لفًظا، ظيرت العداكة
 العداكة فصارت بينيـ، فيما أصدقاء ىـ بعض كل أفراد كلكف اآلخر، البعض يعادؼ
  .مطكية كالصداقة ظاىرة،
 1 حياف كأبي ،1/274 كالزمخشرؼ  ،3/16 كالرازؼ  ،1/239 الطبرؼ  تفسير )انظر
 /1 كالمنار ،2/109 كالقاسمي ،1/290 المصكف  كالدر ،1/319 كالقرطبي ،263/
278.)  

  
 كالخبلؼ كالمنافسة العداء ىك كالدكلي، الفردؼ الصعيد عمى األصل، فإف ىذا كعمى
 كجيد سعي إلى يحتاج فيذا كالكفاؽ كالتعاكف  الكئاـ أما كالصداـ، كالصراع كالتدافع
 القاعدة، ىك يبقى العداء فإف جيد، مف الناس بذؿ ميما لكف كتربكؼ. كأخبلقي ديني
 دائًما كىـ المؤمنيف، شأف كالصداقة الناس، شأف كالعداء االستثناء، ىي كالصداقة
 ـكأكثرى) (كاذبكف  كأكثرىـ) (فاسقكف  أكثرىـ) القرآف: في تعالى قاؿ مرة فكـ قمة.
 … (كارىكف  لمحق
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 كحقيقتيـ أصدقاء، بأنيـ يتظاىركف  بمف تغترَّ  كال خفية. أك ظاىرة العداكة تككف  كقد 
 صدؽ لغة ال كمكاربة، نفاؽ لغة ىي الناس عمى الغالبة المغة فإف أعداء. أنيـ

 كمصارحة.
 مف رضي بالحق، الصدع عمى الناس يشجع ربما الكريمة لآلية المعنى ىذا إف 

 كاعمـ حرصت، ميما الناس رضا تبمغ أف تستطيع ال فإنؾ سخط. مف كسخط رضي،
 مف أحد رضا عمى تحرص فبل شاء. إف رضاىـ، لؾ يكتب الذؼ ىك سبحانو هللا أف
 الحميدة، الخصاؿ ىذه عمى تساـك كال كاإلنصاؼ، كالعدؿ الحق حساب عمى الناس،
 إال يكجد ال الخُمق ىذا أف كاعمـ عدك. عداكة مف رىبة أك صديق، صداقة في رغبة
 حيث الديمقراطية، النظـ في حتى أبًدا مثمو يكجد كال السماكية، كاألدياف اإلسبلـ في
 ” أكثرية ” ىناؾ أف عمـ إذا إال الغالب، في الحق، قكؿ عمى فييا أحد يجرؤ ال
 النقص ىك ىذا كاألباطيل. المظالـ كتسكد كالحقائق، الحقكؽ  تضيع كبيذا تسنده.
 العمـك في توحقق الذؼ التقدـ مف الرغـ عمى الديمقراطية، البمداف منو تعاني الذؼ

 كالتكنكلكجيا.
  
 إلى بحاجة أنيـ يبدك كالمجتمعات فاألفراد (!عدك لبعض بعضكـ) :الحياة سّنة ىذه
 أجل لو. أعداء ال مجتمع أك فرد ثمة فميس أصدقاء! إلى بحاجة أنيـ كما أعداء،
 يؤمف فبل لحظة، كل في لبلنقبلب معرضكف  كىـ قمة، كلكنيـ أصدقاء، ىناؾ
ف غرضيـ، كال مزاجيـ كال عقميـ ؤمفي كال جانبيـ، ف أؼ ذلؾ، بغير تظاىركا كا   كا 
 كنافقكا. كذبكا
*** 
 ـ1/12/2012 األربعاء
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 (37 )البقرة عميو فتاب كمماتٍ  رّبو مف آدـُ  فتمّقى ۞

  :عميو تاب

 .تكبتو قبل

 :لي قاؿ

 !عميو فتاب كممات آدـ مف تمّقى الربّ  أف بالي في خطر

 :قمت

 عميو، يتكب لكي لربو يقكليا كممات آدـ لّقف الرب أف بمعنى حذؼ ىناؾ يككف  قد
 .أعمـ كهللا

  :التقدير

 .عميو فتاب فقاليا كمماتٍ  رّبو مف آدـُ  فتمّقى

 :عطية ابف قاؿ

 .ذلؾ عند عميو هللا فتاب الكممات، فقاؿ المعنى:

 :حياف أبك كقاؿ

  .عميو فتاب فقاليا، كىي: محذكفة، جممة كممات، قكلو: بعد قّدركا
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 الكممات؟ ىذه ما

 :منيا نماذج المفسركف  ذكر

فْ  نفسي ظممتُ  ربّ  -  األعراؼ )قارف  الخاسريف مف أكفْ  كترحمني لي تغفْر  لـ كا 
23). 

 .لي فاغفْر  نفسي ظممتُ  إني ربّ  كبحمدؾ، سبحانؾ أنت إال إلو ال الميـ -

***  

 :إلجمعة

 ق1440 األكؿ ربيع  22

 ـ2018 الثاني تشريف 30

 

 (37 )البقرة تّكاب ۞
  .37 البقرة (الرحيـُ  التّكابُ  ىك إّنوُ  عميوِ  فتابَ ) 

 النكتة:
 تّكاب. الرّب:
  تّكاب. العبد:
 عميو: فتاب
  ربُّو. آدـ عمى فتاب
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 التّكاب:
 تائب. مف: مبالغة صيغة
 بعد األصفياني الراغب كقارف  حياف، أبا )انظر لمبشر صفة إال تككف  ال تائب:
 قميل(.
 لمبشر. صفة أك ، صفة تككف  قد تّكاب:
 إليو. تاب ِمف: لمبشر(: )صفة تّكاب
 عميو. تاب ِمف: (: )صفة تّكاب
  لمبشر(: )صفة تّكاب
 الخّطائيف خير الحديث: في .222 البقرة (التّكابيف يحبّ  هللا إفّ ) التكبة كثير
 اإلسناد(. صحيح كقاؿ: )الحاكـ التّكابكف 
  (: )صفة تّكاب
 العباد. لتكبة القبكؿ كثير كثيًرا. عباده تكبة يقبل
 .71 الفرقاف (هللا إلى يتكبُ ) .4 التحريـ (هللا إلى تتكبا إف) هللا: إلى تاب
 .25 كالشكرػ  ،104 التكبة (عباده عف التكبةَ  يقبلُ ) تكبتو: قبل عميو: هللا تاب
*** 
 القرآف: مفردات :ىػ(502-) األصفياني الراغب 
 )...(. هللا إلى تاب»
 تكبتو. منو قبل أؼ: عميو؛ هللا كتاب
 عبده. عمى تائب كهللا هللا، إلى تائب فالعبد التكبة، كلقابل التكبة لباذؿ يقاؿ كالتائب
 حتى الترتيب، عمى الذنكب بعض كقت كل بتركو كذلؾ التكبة، الكثير العبد كالتّكاب:
 لجميعو. تارًكا يصير
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 لمبييقي، كالصفات األسماء )انظر العباد تكبة لوقبك  لكثرة تعالى،  ذلؾ يقاؿ كقد
 «.حاؿ بعد حاالً  (99 ص
***  
 األلفاظ: أشرؼ تفسير في الحفاظ عمدة ىػ(:756-) الحمبي السميف
 لكثرة كالعبد عباده، تكبة قبكلو لكثرة تعالى هللا بيا يكصف مبالغة صيغة التّكاب:»

 «.رّبو إلى منو كقكعيا
  
 المفسريف: أقكاؿ
 :ىػ(606-) الرازؼ 
 أكًبا يئكب آب كقكليـ: كتّكاب، تائب فيك كمتاًبا، كتكبة تكًبا يتكب تاب قكليـ:»
 كأّكاب. آيب فيك كأكبة،
 رّبو؛ إلى رجع فالمعنى العبد بيا كصف فإذا كالعبد، الرب فييا يشترؾ لفظة كالتكبة
 رّبو، إلى ىربو عف رجع فقد تاب فإذا رّبو، مف اليارب معنى في فيك عاص كلّ  ألف
 عبده. عف كالُمعرض الحالة ىذه في كالربّ  رّبو، إلى تاب فيقاؿ:
ذا  كليذا كفضمو. برحمتو عبده عمى رجع أنو فالمعنى تعالى الربّ  بيا كصف كا 
 عمى تابالرب: كفي .ربو إلى تاب العبد: في فقيل الصمة، في االختبلؼ كقع السبب
 .عبده
 فيقاؿ: خدمتو، يراجع ثـ عنده، معركفو الرئيس عفيقط رئيس، خدمة الرجل يفارؽ  كقد
 )...(. كمعركفو بإحسانو عميو عاد كاألمير األمير، إلى عاد فبلف
  كجييف: مف كذلؾ التكبة، قبكؿ في المبالغة بالتكاب تعالى هللا كصف مف المراد
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 يقبل فإنو إليو، اعتذر ثـ إنساف، عميو جنى متى الدنيا ممكؾ مف كاحًدا أف :األكؿ
لى الجناية إلى عاد إذا ثـ االعتذار،  طبعو ألف يقبمو؛ ال فإنو أخرػ، مرة االعتذار كا 
 يقبل إنما فإنو ذلؾ، بخبلؼ فإنو كتعالى سبحانو هللا أما العذر. قبكؿ مف يمنعو
 يقبميا إنما بل ضرر، دفع أك نفع، جمب أك طبع، رّقة إلى يرجع ألمر ال التكبة،
 ىذه عمى كبقي تاب، ثـ ساعة كلّ  المكمف عصى فمك .كالتفّضل اإلحساف لمحض
 تعالى فصار تكبتو، كيقبل سمف قد ما لو يغفر تعالى هللا لكاف الطكيل، العمر الحالة
 تّكاب. تعالى بأنو فكصف التكبة، قبكؿ في لممبالغة مستحًقا
 يعالجم تكبة قبل فإذا عددىـ، يكثر فإنو تعالى هللا إلى يتكبكف  الذيف أف :الثاني
 حصكؿ يقتضي العقاب إزالة مع التكبة قبكؿ كاف كلما ذلؾ، في المبالغة استحق
 بأنو تّكاًبا ككنو مع نفسو كصف كرحمة، نعمة جيتو مف الثكاب ككاف الثكاب،
 )...(. رحيـ
 يقكؿ: حارس بف أحمد ككاف
 تتكْب! أف لؾَ  يأفِ  ألـ الذنكْب! صاحب يا
   مكتكْب! فالديكا في الذنب إفّ  الذنكْب! صاحب يا
 مكركْب! القبر في بيا أنت الذنكْب! صاحب يا
 «!مطمكْب  بالذنكب غًدا أنت الذنكْب! صاحب يا
*** 
  
 :ىػ(745-) حياف أبك
 معنى ضمف )عمى( بػ: عّدؼ فإذا كمتاًبا، كتكبة تكًبا يتكب تاب الرجكع، التكبة:»

 )...(. العطف
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 )...(. تكبتو بقبكؿ عميو تفّضل أؼ (:عميو فتاب) 
طماع الطاعة، إلى كالرجكع التكبة في لمعبد تعالى هللا مف ترغيب كّمو كىذا  في كا 
حسانو تعالى عفكه  القبكؿ الكثير كىك تعالى، أسمائو مف كالتّكاب إليو. تاب لمف كا 
 عمييا. اإلعانة الكثير أك العبد، لتكبة
 ذلؾ فدؿّ  نفسو، تعالى بو ككصف كمنّكًرا، معّرًفا هللا كتاب في االسـ ىذا كرد كقد
 بو يكصف ال تعالى أنو إلى بعضيـ كذىب تعالى. بو استأثر مّما أنو عمى
 .ُمنيب كال رّجاع كال آيب كال بتائب تعالى يكصف ال أنو كأجمعكا ،تجّكًزا إال
 ترػ: أال صمتييما، الختبلؼ كذلؾ العبد، كعمى تعالى هللا عمى إطبلقو بيف كفرؽ 
 كالتفّضل العطف ىي العبد عمى هللا مف فالتكبة (؟هللا إلى كتكبكا) (،عميو فتاب)
 أك عقاب، خشية أك ثكاب، لطمب تعالى، طاعتو إلى الرجكع ىي العبد كمف عميو،
 «.درجات رفع
***  
  المنار:
 الربُّ  يتبِ  كيتْب  كيندـْ  العبدُ  يذنبِ  فميما كثيًرا، التكبة يقبل الذؼ أؼ: (:التّكاب»)
 «.عميو
***  
 عاشكر: ابف
 مبنيّ  أصمو ككأف ،بو يتعّدػ الذؼ الحرؼ باختبلؼ الفعل ىذا مفاَدؼ اختبلؼ»
 )...(. المشاكمة عمى
 مثاؿ فيك ،التائبيف لكثرة أؼ: لمتكبة، القبكؿ الكثير أنو التّكاب في المبالغة كمعنى
 ذلؾ بأف إيذاًنا التكبة، قبكؿ بمعنى ىك الذؼ )عمى( بػ: المتعدؼ" تاب " مف: مبالغة
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 بتقدير المؤذف (رّبو مف آدـُ  فتمقى) لقكلو: تذييل كىك آخر، دكف  تائًبا يخّص  ال
 أف الكثيريف لعباده الُمميـ بمعنى (التّكاب) جعل عمى عميو، هللا فتاب آدـ، تاب
 التكبة، الُمميـ معناه ىنا فالتّكاب التكاثر. غير مف تجيء قد المبالغة ثمةأم فإف يتكبكا،
 «.التائب تكبة قبكؿ عف كناية كىك
***  
    ـ14/1/2015 األربعاء
 

 (38 )البقرة ىدػ مني يأتينكـ فإما ۞

 البقرة (َيحزنكفَ  ىـ كال عمييـ خكؼٌ  فبل ُىداؼَ  تِبعَ  فَمف ُىًدػ مّني يأتيّنكـ فإّما) 
38.  

 يقل: لـ

 تبعو. فَمف

 قراءة: في 

  كالتنكيف(. )الضـّ  بدؿ: بالفتح خكَؼ، فبل

 إّما:

 ما. + إفْ 

  شرطية. إْف:
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 إعراب:

 :فإّما

 استئنافية. الفاء:

(. شرط )حرؼ شرطية إف: إّما:  زائدة. ما: جاـز

 جـز محل في الثقيمة، التككيد بنكف  التصالو الفتح عمى مبني مضارع فعل :يأتيّنكـ
 مقّدـ. بو مفعكؿ متصل ضمير الكاؼ: الشرط. فعل

 محل في متصل ضمير كالياء: الكقاية. نكف  الثانية: النكف  جّر. حرؼ ِمف: :ِمّني
 جّر.

 األلف. عمى المقّدرة بالضمة مرفكع مؤخر فاعل :ىدػ

 مبتدأ. رفع محل في فعميف، يجـز جاـز شرط اسـ َمف: لمجكاب. رابطة الفاء: :فَمف
 خبر. رفع محلّ  في (:ىداؼ تبع) جممة:

 المتكمـ. ياء قبل المقّدرة بالفتحة منصكب بو مفعكؿ :ىداؼ

 نافية. ال: الشرط. جكاب في كاقعة الفاء: :فبل

 مرفكع. مبتدأ :خكؼ

 كائف. تقديره: محذكؼ، بخبر متعمقاف كالمجركر الجارّ  :عمييـ

  الشرط. جكاب جـز محل في (عمييـ خكؼ فبل) جممة:
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 آخر: إعراب

 التقدير:

 فاتبعكه. ىدػ مّني يأتيّنكـ فإّما

 (.ىداؼ تبع فمف) قكلو: عميو دؿّ  محذكؼ، الشرط جكاب أؼ:

 المفسريف: أقكاؿ

 الرازؼ:

 جئتني إفْ  كقكلؾ: جكابو، مع الثاني الشرط قمنا: األكؿ؟ الشرط جكاب ما قيل: فإف»
 «.إليؾ أحسنتُ  قدرتُ  فإفْ 

*** 
 القرطبي:

 لمشرط. التي )إْف( عمى: زائدة إّما(: ) قكلو: في ما(»)

 (.تبع فمف) قكلو: في الثاني الشرط مع الفاء الشرط: كجكاب

 باالبتداء. رفع مكضع في (َمفك)

 بالشرط. جـز مكضع في (تبعك)

 جكابو. (:خكؼ فبل)
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 األكؿ. جكاب ىما كجكابو الثاني الشرط سيبكيو: قاؿ

 «.جميًعا الشرطيف جكاب (:عمييـ خكؼ فبل) الكسائي: كقاؿ

***  

 حياف: أبك

 (.يأتيّنكـ فإّما) لقكلو: جكاب عميو دخمت ما مع الفاء (:تبع فمف»)

 حذؼ رأيو عمى فكأنو انتيى. .فاتبعكه تقديره: محذكؼ، الجكاب السجاكندؼ: كقاؿ
 أف عمى كالمعربيف المفسريف نصكص كتظافرت (.ىداؼ تبع فمف) بعده: قكلو لداللة
 (،خكؼ فبل) قكلو: ىك الشرط ىذا جكاب كأف شرطية، (تبع فَمف) قكلو: في (َمف)

 شرطاف. فييا اآلية فتككف 

 جميًعا. لمشرطيف جكاب (خكؼ فبل) قكلو: أف الكسائي عف يكحك

 التكميل(. )كتاب في: الشرطيف اجتماع مسألة أتقّنا كقد

 يترّجح بل مكصكلة، تككف  أف يجكز بل شرطية، (َمف) تككف: أف عندؼ يتعّيف كال
 فبل) قكلو: كيككف  مكصكاًل، بو فأتى (،ككّذبكا كفركا كالذيف) قسيمو: في لقكلو ذلؾ
 الخبر. مكضع في جممة (خكؼ

 «.ىنا مكجكدة لذلؾ المسكغة الشركط فإف خبًرا، الكاقعة الجممة في الفاء دخكؿ كأما

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16076
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15080
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*** 
 الشككاني:

 قالو جكابو، مع الثاني الشرط ىك (ىدػ مني يأتيّنكـ فإما ) قكلو: في الشرط جكاب»
 سيبكيو.

  («.خكؼ فبل) قكلو: كالثاني األكؿ الشرط جكاب إفّ  :الكسائي كقاؿ

 عاشكر: ابف

 شرط  )إما( ألف شرط عمى شرط (:ىداؼ تبع فَمف ىدػ مني يأتيّنكـ فإما) قكلو:»
 بمجردىا )إْف( ألف التعميق، تأكيد عمى دالة الزائدة ك)ما( الشرطية، )إْف( مف: مركب
 ك)أؼ( )متى( عمى كدخكليا عمييا الزائدة )ما( دخكؿ يكف فمـ الشرط، عمى داّلة
 كانت تمؾ ألف ماما؛ أصميا بأف القكؿ عمى ك)ميما(، ك)مف( ك)ما( ك)أياف( ك)أيف(
 كقد )إْف(. بخبلؼ لو تكضع لـ الكممات ىذه فإف الشرط، معنى مفيدة لجعميا زيادتيا
 بدخكؿ التعميق، تككيد لزيادة التككيد بنكف  )إّما( مع الشرط فعل يدتأك العرب التزمت
 ألنو الجكاب، حصكؿ تحقيق يفيد ال تأكيد فيك فعمو، كعمى أداتو، عمى عبلمتو
 إف أؼ: الربط، تحقيق يفيد بل بالنكف، الشرط جكاب يؤكد لـ كلذلؾ لمتعميق. ُمناؼٍ 
 التعميق فإف محالة، ال حققم أمر الشرط حصكؿ عمى متكقًفا الجكاب حصكؿ ككف 
 حصكؿ عمى الجزاء حصكؿ بتكقف اإلخبار حاصمو إذ األخبار، مف خبر إال ىك ما

 مع الشرط فعل خبل كقّمما لمتككيد، قاببلً  األخبار مف كغيره كاف جـر فبل الشرط،
 )...(. التككيد نكف  عف )إّما(

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=66&surano=2&ayano=38#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=66&surano=2&ayano=38#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15080
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=61&surano=2&ayano=38#docu
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 خمكّ  فجعبل ممنكع، ىك كالزّجاج: المبّرد كقاؿ كالفارسي. سيبكيو عند حسف غير كىك
 ضركرة. عنو الفعل

 خكؼ فبل) جكابيا: في الفاء دخكؿ بدليل شرطية، َمف:  (:ىداؼ تبع فَمف) كقكلو:
ف الفاء ألف (عمييـ  معاممة معاممتو عمى فذلؾ كثيًرا المكصكؿ خبر في دخمت كا 
 «.لممسافة اختصاًرا الشرطية عمى ىنا فمتحمل الشرط،

*** 

   ـ20/12/2014 السبت

 

 )البقرة َيحزنكف  ىـ كال عمييـ خكؼٌ  فبل ُىداؼ َتبع فَمف ىًدػ مّني يأتيّنكـ فإّما ۞
38) 

 :إّما

 التككيد تفيد صمة ما: ما. + إفْ 

 .شرطية إْف:

 .أكافقو كال مكصكلة، أنيا حياف أبك كزعـ أيًضا، شرطية َمف:

 :يقل لـ

 .تبعو فمف

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16076
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15153
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15153
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=61&surano=2&ayano=38#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=61&surano=2&ayano=38#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=61&surano=2&ayano=38#docu
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 :يقل لـ

 .تحزنكف  أنتـ كال عميكـ خكؼٌ  فبل كتبعتمكه ىًدػ مّني أتاكـ فإذا

 .الجّنة مف فقط ىبط مف عمى أؼ عمييـ، األمر القتصر كتبعتمكه، قاؿ: لك

 .بعدىـ كَمف ىـ فيشمميـ (ىداؼ تبع فمف) قكلو: أما

 )ابف بذاتيا مستقمة جممة صارت حتى الُمضَمر، مكضع الُمظَير كضع كفيو
 .عاشكر(

*** 

 )إذا(؟ كليس )إْف( لماذا

 .جئتؾ إفْ  مثاؿ: الكقكع. تقميل تفيد إْف:

 .جئتؾ إذا مثاؿ: بالكقكع. القطع أك الكقكع غمبة تفيد إذا:

 قكة في )إْف( يجعل كىذا الثقيمة(، التككيد )نكف  كىناؾ لمتككيد، )ما( ىناؾ اآلية في
 .بالكقكع القطع تفيد عندما )إذا(

 )إذا( عف القطع إفادة في يتقاعد ال بالثقيمة، كالتككيد )ما(، زيادة إفّ  العمماء: قاؿ

 .األلكسي انظر

 .أعمـ كهللا
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*** 

 الثقيمة؟ التككيد نكف  لماذا

 ."يأِتكـ "فإفْ  يقل: كلـ يأتيكـ". "فإّما يقل: كلـ (،يأتيّنكـ فإّما) قاؿ:

 :العمماء بعض قاؿ

 النكف  دخكؿ ليصح مؤكدة عمييا )ما( دخمت لمشرط، ىي )فإّما( قكلو: في )إْف(
 .عطية( )ابف التككيد نكف  لتجيء تجيء التي القَسـ الـ بمثابة فيي المشددة،

 :آخركف  كقاؿ

ف كحذفيا، التككيد نكف  إثبات ىنا يجكز  .أحسف اإلثبات كاف كا 

ثبات )ما( حذؼ يجكز ككذلؾ  .حياف( )أبك التككيد نكف  كا 

 .يجب كال المغة في يحسف الحالة ىذه في التككيد نكف  إثبات أؼ:

 .األحسف عمى اآلية في فجاءت

*** 

 :أخرػ  آيات

 .26 مريـ (َتِريفَّ  فإّما) -
ّما) -  .200 األعراؼ (ينزغنَّؾ كا 
 .41 الزخرؼ (َنذىَبفَّ  فإّما) -
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*** 

 الجمعة

 ىػ1440 األكؿ ربيع 22

 ـ2018 الثاني تشريف 30

 

 (40)البقرة  كأكفكا بعيدؼ أكؼ بعيدكـ ۞

﴾ البقرة أنعمُت عميكـ كأكفكا بعيدؼ أكِؼ بعيِدكـيا بني إسرائيَل اذكركا نعمتَي التي ﴿
40. 

  أنعمُت:

 أصميا: أنعمُتيا.

 أكِؼ بعيِدكـ:

، 54﴾ آؿ عمراف كمكركا كَمكَر هللاُ )المقابمة(، كقكلو تعالى: ﴿ المشاكمةمف قبيل 
. انظر الرازؼ كأبا حياف كابف 142﴾ النساء ُيخاِدعكَف هللَا كىك خادُعيـكقكلو: ﴿
 عاشكر.

 صكد: جزاء هللا ليـ عمى إيفائيـ بعيدىـ.المق
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  أكفكا بعيدكـ:

 .63﴾ البقرة ُخذكا ما آتيناكـ بقكة﴿ -
 .12﴾ المائدة كلقد أخَذ هللُا ميثاَؽ بني إسرائيلَ ﴿ -
ذ أخَذ هللُا ميثاَؽ الذيَف أكتكا الكتابَ ﴿ -  .187﴾ آؿ عمراف كا 
 .ما أخذ هللا عمييـ في التكراة مف اتباع دمحم ملسو هيلع هللا ىلص -
 كل ذلؾ. -
*** 

 ـ      31/7/2013األربعاء 

 

ّياَؼ فارىبكِف  ۞  (40)البقرة كا 

  ارىبكِف:

 ارىبكني

 خافكني.

 لـ يقل:

ياؼ ارىبكف. -  كا 
ياؼ فارىبكني. -  كا 
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ياؼ ارىبكا. -  كا 
 ارىبكِف. -
 ارىبكني. -
ّياَؼ:  كا 

 : كاك العطف.الكاك

ما بعده،  : ضمير منفصل في محل نصب مفعكؿ بو مقّدـ لفعل مقّدر يفسرهإيا
 تقديره: ارىبكا. كُحِذَؼ الفعل لداللة ما بعده عميو.

 : ياء المتكمـ.الياء

ّياَؼ ارىُبكا.التقدير  : كا 

 فارَىُبكِف:

 الفاء: 

 زائدة. -
  أك: كاقعة في جكاب شرط مقّدر. -

 
 : التقدير

 كأنا رّبكـ فارىبكِف. -



141 
 

 أك:  إف كنتـ ترىبكف شيًئا فارىبكِف. -
 : ارىبكفِ 

 عمى حذؼ النكف. كالنكف: نكف الكقاية.فعل أمر مبني 

 أصميا: فارىبكني. سقطت الياء ألنيا رأس آية )فاصمة(.

 إّياَؼ فارىبكِف:

 أؼ: ال تخافكا أحًدا إال هللا )الرازؼ(.

*** 

 آيات أخرػ:

ّياَؼ فاتقكفِ ) -  .41( البقرة كا 
 .51( النحل فإّياّؼ فارىبكفِ ) -
 .56( العنكبكت فإّياَؼ فاعبُدكفِ ) -
*** 

 ـ       31/7/2013األربعاء 

 

       (41 )البقرة  قميبلً  ثمًنا بآياتي تشتركا كال ۞ 
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 يقل: لـ
 قميل. بثمف آياتي تشتركا كال      -

 حاالت في سيما ال ،األضداد ألفاظ مف كالبيع الشراء قميل. بثمف آياتي تبيعكا كال      -
 المقايضة.

 قميبًل. متاًعا بآياتي تشتركا كال      -

  يسيًرا. عرًضا بآياتي تشتركا كال      -

 تشتركا: ال
 تستبدلكا. ال      -

 تعتاضكا. ال      -

 تبتغكا. ال      -

 تطمبكا. ال      -

 تأخذكا. ال      -

 األضداد. ألفاظ مف كالبيع الشراء إف آنًفا قمنا تبيعكا. ال      -

 المقايضة: 
 كاحد. آف في كمثمًنا ثمًنا )البَدَليف( الِعَكَضيف مف كل ُيعدّ  المقايضة حاالت في
 مف كاحد كل يككف  أف صحّ  البيع في دراىـ كال دنانير يكف لـ إذا» :حياف أبك قاؿ
 «.كمثمًنا ثمًنا المبذكؿ
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 قميبًل: ثمًنا
       كثيًرا؟ الثمف كاف إذا الشراء يجكز ىل

 كدمحم عاشكر كابف حياف )أبك قميل ثمف ىك اآليات مقابل في ثمفٍ  أؼّ  المقصكد:
 عبده(.
 كثير(. )ابف بحذافيرىا الدنيا القميل: الثمف :البصرؼ  الحسف قاؿ
 «.الكثير بالثمف ذلؾ إباحة عمى يدؿ ال» اآلية في قكلو :الرازؼ  قاؿ
 نسبة إليو فنسبتيا جًدا، قميمة الديف إلى بالنسبة كميا الدنيا ألف» أيًضا: كقاؿ
 «.تناىيالم غير إلى المتناىي
*** 
 مقترح: تفسير 

 الثمف. قميمة سمعة بآياتي تشتركا ال :التقدير
 الثمف. القميمة السمعة عف القميل بالثمف عبر
 شيء، ال ثمنيا بل هللا، آليات بالنسبة الثمف قميمة تعدّ  سمعة كل العمماء: قاؿ ككما
 ىذا فإف ثمنيا كاف ميما كالسمعة متناىية(، )غير محدكدة غير قيمتيا هللا آيات ألف
 الصفر. ىي البلمحدكد إلى المحدكد فنسبة صفًرا! بل محدكًدا، يبقى الثمف
 إف أال الحديث: كفي محدكدة. كقيمة محدكدة، ال قيمة قيمتيف: بيف ىنا فالمقارنة
 بثمف. تقّدر ال غالية: كمعنى )الترمذؼ(. الجنة غالية: هللا سمعة
***  
 القرآف: عمى األجر
 كالفقو. كاإلمامة، كاألذاف، القرآف، عمى األجر إلى اآلية ىذه في المفسركف  تعرض
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 ألف نظر، فيو كرأيو ضعيفة. عبلقة باآلية المكضكع ىذا عبلقة أف عاشكر ابف رأػ
 قميبًل. ثمًنا بآياتي تبتغكا ال اآلية: معنى
 )الطبرؼ(. أجًرا عميو تأخذكا ال العالية: أبي عف
 *** 
 إسرائيل؟ ببني خاصة اآلية ىذه ىل
ف اآلية ىذه» :القرطبي قاؿ  فعل َمف تتناكؿ فيي إسرائيل، ببني خاصة كانت كا 
 عميو، كجب ما تعميـ مف امتنع أك إبطالو، أك حق تغيير عمى رشكة أخذ فمف فعميـ.
 اآلية، مقتضى في دخل فقد أجًرا، عميو يأخذ حتى عميو، تعيف كقد عممو ما أداء أك
 عاشكر. كابف الشككاني تفسير كانظر «.أعمـ كهللا
*** 
    ـ1/8/2013 الخميس
 

 (42)البقرة كأنتـ تعممكف  ۞

 .42﴾ البقرة كال َتمِبُسكا الحقَّ بالباطِل كتكُتمكا الحقَّ كأنُتـ تعممكفَ ﴿

﴾ محذكؼ اقتصاًرا، تعممكف ﴾: جممة حالية، كمفعكؿ ﴿تعممكف  كأنتـ: ﴿أبك حيافقاؿ 
أف يكتـ الحق كيمبسو  يناسب مف كاف عالًما إذ المقصكد: كأنتـ مف ذكؼ العمـ، فبل

 : ستة أقاكيلبالباطل. كقد قدركا حذفو حذؼ اختصار. كفيو 

  أنو مذككر ىك كصفتو في التكراة ملسو هيلع هللا ىلص. أحدىا: كأنتـ تعممكف  -1
 الثاني: كأنتـ تعممكف البعث كالجزاء.  -2
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 الثالث: كأنتـ تعممكف أنو نبي مرسل لمناس قاطبة.  -3
 الرابع: كأنتـ تعممكف الحق مف الباطل.  -4
كأنتـ تعممكف في حاؿ عممكـ أنكـ البسكف كاتمكف، فجعل  :الزمخشرؼ كقاؿ  -5

مفعكؿ العمـ المبس كالكتـ المفيكميف مف الفعميف السابقيف، قاؿ: كىك أقبح؛ 
 الجيل بالقبيح ربما عذر راكبو. انتيى. ألف
 

فكاف ما قدره ىك عمى حذؼ مضاؼ، أؼ كأنتـ تعممكف قبح أك تحريـ 
 المبس كالكتـ. 

﴾ جممة في مكضع الحاؿ، كلـ يشيد تعالى تعممكف  كأنتـ :﴿ابف عطية كقاؿ -6
نما نياىـ عف كتماف ما عممكا. انتيى.   ليـ بعمـ، كا 

﴾، كأنو قاؿ: كال تكتمكا الحق﴾ ىك ﴿تعممكف كمفيـك كبلمو أف مفعكؿ ﴿
قد يككف حًقا كغير حق. فإذا كاف حًقا،  الحق كأنتـ تعممكنو؛ ألف المكتـك

كعمـ أنو حق، كاف كتمانو لو أشد كأعظـ ذنًبا؛ ألف العاصي عمى عمـ 
كيحتمل أف تككف شيادة  ابف عطية: أعصى مف الجاىل العاصي. قاؿ
ملسو هيلع هللا ىلص، كلـ يشيد ليـ بعمـ عمى   دمحم عمييـ بعمـ حق مخصكص في أمر

  اإلطبلؽ.
قاؿ: كال تككف الجممة عمى ىذا في مكضع الحاؿ. انتيى. يعني أف الجممة 

ف كانت ثبكتية عمى ف لـ  تككف معطكفة، كا  ما قبميا مف جممة النيي، كا 

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14423
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=62&ID=43&idfrom=57&idto=59&bookid=62&startno=2#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=62&ID=43&idfrom=57&idto=59&bookid=62&startno=2#docu
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د عب تكف مناسبة في اإلخبار، عمى ما قررناه مف الكبلـ في تخريجنا لقراءة
  )كتكتمكف(. هللا 
 

ما قدمناه أكاًل، مف ككف العمـ حذؼ مفعكلو  كاألظير مف ىذه األقاكيل
حذؼ اقتصار؛ إذ المقصكد أف مف كاف مف أىل العمـ كاالطبلع عمى ما 
جاءت بو الرسل، ال يصمح لو لبس الحق بالباطل كال كتمانو. كىذه 

ف كاف ظاىرىا أنيا قيد في النيي عف المبس  الحاؿ كالكتـ، فبل تدؿ كا 
بمفيكميا عمى جكاز المبس كالكتـ حالة الجيل؛ ألف الجاىل بحاؿ الشيء 
نما فائدتيا: أف اإلقداـ عمى األشياء القبيحة  ال يدرؼ ككنو حًقا أك باطبًل، كا 

 )...(. مع العمـ بيا أفحش مف اإلقداـ عمييا مع الجيل بيا
 ظياره، كيحـر عميو كتمانو.العالـ بالحق يجب عميو إ كفي ىذه اآلية دليل أف

*** 

 ـ                1/8/2013الخميس 

 

ّنيا لكبيرٌة إال عمى الخاشعيف  ۞  (45)البقرة كاستعينكا بالصبر كالصبلة كا 

 إنيا:

 الصبلة. -
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 الصبر كالصبلة )االستعانة(. -

 لكبيرة:

 لثقيمة.

 لشاّقة.

*** 

 إلثالثاء:

 ىػ1440ربيع اآلخر  24

 ـ2019كانكف الثاني  01

 

 (47)البقرة عميكـ  اذكركا نعمتي التي أنعمتُ ۞ 

 أنعمُتيا عميكـ.

 

 (48)البقرة كاتقكا يكًما  ۞

كاّتقكا يكًما ال َتجزؼ نفٌس عف نفٍس شيًئا كال ُيقبُل منيا شفاعٌة كال ُيؤخُذ منيا َعدٌؿ ﴿
 .48﴾ البقرة كال ىـ ُينَصركفَ 
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 لـ يقل:

 ال تجزؼ فيو.

 ال تجزؼ:

 ال ُتغني.

 : ال تجزؼ فيو.التقدير

 شفاعة:

 كساطة.

 عدؿ:

 فدية.

 فداء.

 الَعدؿ ىنا أصمو: الُمساكؼ، الُمماثل.

 لـ يقل:

 كال تقبل منيا شفاعة.

 .قراءةفييا 



149 
 

*** 

 ـ         1/8/2013الخميس 

 

ذ نّجيناكـ مف آؿ فرعكف  ۞  (49)البقرة كا 

ذ نّجيناكـ ِمف آِؿ ِفرَعكَف َيُسكمكنكـ ُسكَء العذابِ ﴿ ُيذّبحكَف أبناءكـ كيستحُيكَف  كا 
 .49﴾ البقرة نساءكـ كفي ذلكـ ببلٌء ِمف رّبكـ عظيـٌ 

  لـ يقل:

 ببلٌء عظيـٌ مف ربكـ.

 لـ يقل:

 آؿ فرعكف الذيف يسكمكنكـ.

 لـ يقل:

 يذّبحكف رجالكـ.

 لـ يقل:

 كُيذّبحكف أبناءكـ.

 يذّبحكف: بدؿ مف يسكمكف. بدؿ الفعل مف الفعل. تفسير.
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 . الكاك ىنا: زائدة.6( إبراىيـ أبناءكـ كُيذّبحكفَ آخر: )في مكضع 

كال مانع مف القكؿ بأنيا زائدة، طالما أنيا مكجكدة في لغة العرب، كالقرآف نزؿ 
 بمغتيـ.

 :نجيناكـ

 الخطاب لممكجكديف كالمراد آباؤىـ.

 نجاة اآلباء كانت سبب نجاتيـ.

 آؿ:

 أصميا: أىل.

 :فرعكف 

 كالُعجمة.ممنكع مف الصرؼ لمعممّية 

 فرعكف: ممؾ مصر، كفيو قكالف:

 اسـ ممؾ بعينو. -
، ككسرػ ممؾ فارس،  - اسـ كل ممؾ مف ممككيا. يقاؿ: قيصر ممؾ الرـك

 كفرعكف ممؾ مصر.
 يسكمكنكـ:
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 يذيقكنكـ.

 يديمكف تعذيبكـ.

 يسكمكنكـ:

 جممة حالية.

 أبناءكـ:

 رجالكـ.

 ذككركـ.

 اآلباء.كقد يككف المراد: األبناء )األطفاؿ( دكف 

 يستحيكف نساءكـ:

  يغتصبكنيف.

 ُيبقكنيف أحياء الغتصابيف.

*** 

 ـ   1/8/2013الخميس 

 

 (49 )البقرة العذاب سكء ۞
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  .49 البقرة (نساءكـ كَيستحُيكف  أبناءكـ ُيذّبحكف  العذاب ُسكءَ  َيُسكمكنكـ) 

 يقل: لـ

 العذاب. أسكأ -

 عذاب. أسكأ -

 العذاب. أشد -

  السيئ. العذاب -

 يسكمكنكـ:

 ُيذيقكنكـ.

 كتركيبيا. الكممة أصل مف ال السياؽ، مف مستنبط كىك

 بعيًدا. كأراه البيع، في السـك مف المفسركف: قاؿ

 يشاء. حيث كجيو عمى ذىب ساـ: مف: أك

 الرعي. لمداكمتيا سائمة: سّميت الغنـ. ساـ مف: أك

 الكؤل. عمى دامت الماشيُة: سامتِ 

 شاءت. حيث رعْت  الماشيُة: سامتِ 

 كالغنـ! يسكمكنكـ المقصكد: لعل
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 العذاب. سكء عميكـ يديمكف 

 عنو. يبرح كلـ لزمو الشيَء: ساـ

 ضيـ. أك خسفٍ  خطة سامو األقرب: لعل

 احتقره. أذّلو، خسًفا: سامو

 فيو، االستمرار كمعنى العذاب، في الحرية معنى مجتمعة: معاف عدة فيو يككف  كربما
 نكع أؼ في أحرار كىـ عنو، ينفّككف  ال كىـ سيئ، العذابف كاإلذالؿ. االحتقار كمعنى
 أعمـ. كهللا اإلذالؿ، مف عجيبة ضركًبا بو كيمارسكف  أنكاعو، مف

  تركيب! إنو يقاؿ: أف األفضل مف يككف  كربما

 العذاب: سكء

  أسكأه.

*** 

 المفسريف: أقكاؿ

 الطبرؼ:

 العذاب. مف ساءىـ ما يعني: فإنو (العذاب سكء) قكلو: تأكيل أما»

 «.العذاب أسكأ لقيل: معناه ذلؾ كاف كلك العذاب. أشدّ  بعضيـ: قاؿ كقد



154 
 

***  

 البغكؼ:

 كأسكأه. العذاب أشدّ  (: العذاب سكء)« 

 كذلؾ البرية، في السائمة كاإلبل ىكذا، كمرة ىكذا مرة العذاب في يصرفكنكـ كقيل:
 يبنكف، فصنفٌ  األعماؿ، في كصنفيـ كخكاًل، خدًما إسرائيل بني جعل فرعكف  أف

 عميو كضع عمل في منيـ يكف لـ كمف يخدمكنو، كصنفٌ  كيزرعكف، يحرثكف  كصنفٌ 
 الجزية!

 الجباؿ مف السكارؼ  ينحتكف  القكة فذكك فرعكف، ؿأعما في أصناًفا كانكا كىب: كقاؿ 
 ينقمكف  كطائفة كنقميا، قطعيا مف ظيكرىـ )تمفت( كَدِبرت كأيدييـ أعناقيـ قرحت حتى
 اآلجر، كيطبخكف  المبف، يضربكف  منيـ كطائفة القصكر، لو يبنكف  كطائفة الحجارة،
 كل يؤدكنيا ضريبة الخراج عمييـ يضرب منيـ كالضعفة كحدادكف، نجاركف  كطائفة
،  شيًرا، عنقو إلى يمينو غمت ضريبتو يؤدؼ أف قبل الشمس عميو غربت فمف يـك
 «.بعده ما ذكر تفسيره كقيل: كينسجف. الكتاف يغزلف كالنساء

*** 
 الرازؼ:

 الفعل، كسكء الخمق سكء مف با أعكذ يقاؿ: السيئ. بمعنى ساء مصدر السكء:»
 قبحيما. يراد:

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=51&surano=2&ayano=49#docu
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 إلى باإلضافة ]زاد[ قبحو كأف كأصعبو أشده سيئ، كمو كالعذاب العذاب، سكء كمعنى
 ساء.

 جعميـ إنو : إسحاؽ بف دمحم فقاؿ (العذاب سكء) مف المراد في المفسركف  كاختمف
 كانكا كصنف لو، يبنكف  كانكا فصنف أصناًفا، أعمالو في كصّنفيـ لو، كخدًما خكالً 
 مف نكع في يكف لـ كمف أعمالو، في كانكا فيـ لو، يزرعكف  كانكا كصنف لو، يحرثكف 
 في جعميـ قد كاف السدؼ: كقاؿ يؤدييا، جزية عميو يكضع بأف يأمر كاف أعمالو
 الجباؿ. كنحت الطيف كعمل المبرز كنس مثل الصعبة، القذرة األعماؿ

 كِمف تأتَينا أف قبلِ  ِمف أكذينا) لمكسى: قالكا أنيـ إسرائيل بني عف تعالى هللا كحكى
 أف عميّ  تمّنيا نعمةٌ  كتمؾ) كف:لفرع مكسى كقاؿ .129 األعراؼ (جئَتنا ما بعدِ 
 .22 الشعراء (إسرائيل بني عّبدتَ 

 إذا سيما ال يشاء، كما فيو يتصرؼ بحيث الغير يد تحت اإلنساف ككف  أف كاعمـ
 العذاب، أنكاع أشدّ  مف يككف  ذلؾ فإف ،القذرة الصعبة الشاقة األعماؿ في استعممو
 بأف عمييـ، نعمو عظيـ تعالى هللا فبّيف المكت! تمّنى ربما حالتو ىذه مف إف حتى
 «.ذلؾ مف نّجاىـ

*** 

 القرطبي:

 العذاب. أشدّ  كمعناه: (،يسكمكنكـ) لػ: ثاف مفعكؿ (العذاب سكء) تعالى: قكلو»

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13114
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=423&idto=423&bk_no=132&ID=114#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=423&idto=423&bk_no=132&ID=114#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=423&idto=423&bk_no=132&ID=114#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=423&idto=423&bk_no=132&ID=114#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=48&ID=83&idfrom=456&idto=468&bookid=48&startno=7#docu
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 العذاب. سـك بمعنى يككف  أف كيجكز

 سيًئا. سكًما بمعنى نعًتا يككف  أف يجكز كقد

 يبنكف، فصنفٌ  أعمالو، في كصّنفيـ كخكاًل، خدًما إسرائيل بني جعل فرعكف  أف فركؼ 
 يكف لـ كمف ممكًكا. جنًدا قكمو ككاف يتخدمكف. كصنفٌ  كيزرعكف، يحرثكف  كصنفٌ 
 «!العذاب سكء فذلؾ الجزية! عميو ُضربت األعماؿ ىذه مف عمل في منيـ

***  

 حياف: أبك

 )...(. كأصعبو أشّقو (:العذاب ءسك »)

 قالو ذلؾ، كغير كالبناء كالزراعة الحرث أك ،السدؼ قالو ،القذرة األعماؿ :العذاب سكء
 بعضيـ.

 الزجاج قالو إلييما، المشار االستحياء أك الذبح، أك ممكًكا، جنًدا قكمو ككاف قاؿ:
.)...( 

 كالزراعة كالتخريب البناء مف األعماؿ في خدًما إسرائيل بني جعل فرعكف  أف كحكي
 قرحت حتى الجباؿ مف السكارؼ  ينحتكف  القكة فذكك فالجزية، يعمل ال كمف كالخدمة،
 الحجارة لو ينقمكف  كطائفةٌ  كنقميا، قطعيا مف ظيكرىـ )تمفْت( كَدِبرْت  كأيدييـ أعناقيـ
 نّجاركف  كطائفةٌ  اآلجر، كيطبخكف  المبف يضربكف  كطائفةٌ  القصكر، لو كيبنكف  كالطيف
. كلّ  يؤدكنيا ضريبةً  الخراج عمييـ جعل كالضَعفة كحّدادكف،  عميو غربت فمف يـك

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14468
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14416
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14416
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 «.كينسجفَ  الكتاف يغزلفَ  كالنساء شيًرا. عنقو إلى يده ُغّمت يؤّدييا أف قبل الشمس

***  

 الشككاني:

 سكء سكًما يسكمكنكـ أؼ محذكؼ: مصدر صفة كىك أشّده، :العذاب سكء»
 «.العذاب

***  

 المنار:

 «.العذاب مف كُيذّلكـ َيسكؤكـ ما كيبغكنكـ يكّمفكنكـ»

 *** 

 عاشكر: ابف

 الشديد، العقاب كتسميط كاإلرىاؽ التسخير عذاب كىك كأفظعو، أشّده (:العذاب ءسك »)
 النساء. كسبي األبناء، بتذبيح

  «.األكليف قكمكـ نساء كيستحيكف  آبائكـ، أبناء يذّبحكف  كالمعنى

***  

     ـ22/12/2014 اإلثنيف



158 
 

 

 (49)البقرة َيستحُيكف نساءكـ ك  ۞

ذقاؿ تعالى: )  آؿ ِفرَعكف َيُسكمكنكـ ُسكَء العذاب ُيذّبحكف أبناءكـنّجيناكـ ِمف  كا 
 .49( البقرة كَيستحُيكف نساءكـ كفي ذلكـ ببلٌء ِمف ربكـ عظيـٌ 

 َيُسكمكنكـ: 

 ُيذيقكنكـ باستمرار.

 : ُيذّبحكف أبناءكـ

 أؼ ذككركـ.

 : َيستحُيكف نساءكـ

 أؼ إناثكـ.

 ما معنى: يستحيكف؟ 

 ىناؾ معنى آخُر أدؽ؟ىل المعنى: ُيبقكنيف أحياء؟ أـ 

مف ، أؼ: يفعمكف فييف الفاحشة، تعبير ممّطف فيو كنايةلعل المعنى األدؽ: أنو 
. كالحياء ىنا يراد بو: مكضع الحياء كالعفة مف األنثى. أؼ: ال مف الحياة، الحياء

يطمبكف منيف مكضع الحياء، أك: َيغمبكىف عمى حيائيف. أك: يترككىف أحياء بقصد 
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المعنى يؤيده كاقع ىؤالء القـك كأمثاليـ الذيف ليست ليـ آداب  الفاحشة. كىذا
 يمتزمكنيا، ال في السمـ كال في الحرب.

أما مف قاؿ بأف الحياء ىك الفرج، فقد أىاف األنثى، كمف أىانيا فقد أىاف نفسو، ألف 
 الحياء ىك فرج أنثى الحيكاف )أك بعض أنكاعو( كليس فرج المرأة!

ة األنثى، بل يقصدكف إىانة ىؤالء القـك الذيف يتعاممكف مع كربما ال يقصدكف إىان
 اإلناث مف البشر كما لك كانكا يتعاممكف مع الحيكانات!

 لـ يقل:

 ُيذّبحكف ذككركـ  كَيستحُيكف إناثكـ. -
 كفي ذلؾ ببلء. -
 ببلء عظيـ مف ربكـ. -

 في مكضع آخر:

 . 6( سكرة إبراىيـ َيسكمكنكـ سكء العذاب كُيذّبحكف أبناءكـ)

 ىنا: صمة )زائدة(،  الكاكقاؿ بعض العمماء: 

 كليس في ىذا القكؿ ما ُيعاب، ما داـ أف القرآف نزؿ بمغة العرب.

 كهللا أعمـ.

*** 
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 ـ 24/2/2012الجمعة 

 

ـُ الِعْجَل  ۞  (51)البقرة اتخذت

ـُ الِعْجَل ِمف بعِده كأنتـ ظالمكفَ )- ذ كاعْدنا مكسى أربعيَف ليمًة ثـ اتخذت  .51( البقرة كا 

 . أؼ: حب العجل.93( البقرة كأشربكا في قمكبيـُ الِعْجَل ِبُكفرىـ)-

ـّ اتخذكا الِعْجَل ِمف بعِد ما جاءتيـُ البيناتُ )-  .153( النساء ث

( األعراؼ إّف الذيَف اتخذكا الِعْجَل سيناُليـ غضٌب ِمف رّبيـ كِذلِّة في الحياِة الدنيا)-
152. 

 :اتخذتـ العجل

 إلًيا تعبدكنو، ككاف مصنكًعا مف الذىب.اتخذتـ العجل 

 كلعل المقصكد: عبادة الماؿ.

 كهللا أعمـ.

*** 

 ـ       16/11/2012الجمعة 
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 (54 )البقرة أنفسكـ فاقتمكا ۞

 جديد تفسير ۞

ذ)  بارئكـ إلى فُتكبكا العجلَ  باتخاذكـُ  أنفَسكـ ظممُتـ إنكـ قـك يا لقكموِ  ُمكَسى قاؿَ  كا 
 البقرة (الرحيـُ  التّكابُ  ىك إّنوُ  عميكـ فتابَ  بارئكـ عندَ  لكـ خيرٌ  ذلكـ أنفَسكـ فاقتُمكا
54.  

 مقترح: تفسير

 التقدير:

 عمى بعضكـ ينكر كلـ نفَسو، منكـ كلٌ  كظمـ بعًضا، بعُضكـ فظمـ األصناـ، عبدتـ
ال بارئكـ، إلى فتكبكا بعض،  بعًضا، بعُضكـ كقتل بعض، عمى بعَضكـ هللا سّمط كا 
 بالصكاب. أعمـ كهللا نفَسو! كقتل غيَره قتل فقد ذلؾ فعل كَمف

 اعتراضية. جممة بينيما كما أنفَسكـ، فاقتمكا أنفَسكـ ظممتـ التقدير: يككف  كربما

 .بارئكـ إلى تكبكا التكبة: أؼ :ذلكـ

 العجل: باتخاذكـ

 تعبدكنو. إليا العجل باتخاذكـ

 العجل. بعبادتكـ

  هللا. عدا مف كل إلخ. ... حجر عجل، شخص، صنـ: أؼ عبادة عمى ينطبق كىذا
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 بارئكـ:

 خالقكـ.

  خمقكـ؟! مف تعبدكف  كال العجل تعبدكف  كيف ليـ: يقاؿ لكي االسـ ىذا اختير

 أنفسكـ: فاقتمكا

 نفسو. كاحد كل فميقتل -

 نفسو. العجل عبد مف كل فميقتل -

 عبده. َمف العجل يعبد لـ مف فميقتل -

 بعًضا. بعُضكـ فميقتل -

  

 أنفسكـ: فاقتمكا

 بالقتل. ليـ شرعي أمر -

 بعُضكـ يقتل فسكؼ تتكبكا لـ إف بعًضا. بعضكـ فميقتلْ  أؼ: بالتسميط. ككني أمر -
 تقتمكا كال) .85 البقرة (أنفَسكـ تقتمكف  ىؤالء أنتـ ثـ) نفَسو! منكـ كلّّ  كيقتل بعًضا،
  .29 النساء (رحيًما بكـ كافَ  هللاَ  إفّ  أنفَسكـ

 عميكـ: تابف
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 تقديره: حذؼ

 عميكـ. فتاب تبتـ أؼ:

*** 

 المفسريف: أقكاؿ

 الطبرؼ:

 عف قكمو، أمر مكسى كاف قاؿ: ،(العجلَ  باتخاذكـُ ) تعالى: هللا قكؿ في مجاىد عف»
 فتاب كلده! كيقتل أباه يقتل الرجل فجعل بالخناجر، بعًضا بعضيـ يقتل أف ربو، أمر
 «.عمييـ هللا

*** 

 البغكؼ:

 «.المجـر منكـ البرؼء ليقتل يعني (أنفسكـ فاقتمكا»)

*** 

 الرازؼ:

 منقطعة بعدىا كما اآلية ىذه المفسريف: بعض قاؿ الخامس اإلنعاـ ىذا أف اعمـْ »
 مف ضعيف كىذا نعمة يككف  ال بالقتل أمر ألنيا كذلؾ بالنعـ، التذكير مف تقدـ عما
 كجكه:

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=50&surano=2&ayano=54#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=51&ID=26&idfrom=26&idto=27&bookid=51&startno=1#docu
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 عف يتخّمصكف  بو ما عمى نّبييـ ثـ ذنبيـ، عظـ عمى نّبييـ تعالى هللا أف :أحدىا
ذا الديف. في النعـ أعظـ مف كذلؾ العظيـ، الذنب ذلؾ  عّدد قد تعالى هللا كاف كا 
 النعمة، ىذه إفّ  ثـ أكلى، الدينية النعمة ىذه عمييـ يعدد فبأفْ  الدنيكية، النعـ عمييـ
 ذكرىا كاف المعصية، ذكر بمقدمة إال كصفيا يكف لـ لّما التكبة، ىذه كيفية كىي
 فجاز هللا، نعـ في معدكًدا اآلية ىذه تضمنتو ما كل فصار النعمة، تماـ مف أيًضا
 بيا. التذكير

 فكاف بالكمّية، فنائيـ قبل عنيـ األمر ذلؾ رفع بالقتل أمرىـ لّما تعالى هللا أف :كثانييا
 عميو دمحم زماف في مكجكديف كانكا الذيف حق كفي الباقيف، أكلئؾ حق في نعمة ذلؾ
 األبناء، أكلئؾ كجد لما آبائيـ، عف القتل رفع أنو لكال تعالى ألنو كالسبلـ؛ الصبلة
 الصبلة عميو دمحم زماف في الحاضريف، عمى االمتناف معرض في إيراده فحسف
 كالسبلـ.

 عميو امحمدً  أف مع بالقتل، إال تّمت ما أكلئؾ تكبة أف بّيف لما تعالى أنو :كثالثيا
 رجعتـ إف بل القتل، إلى التكبة في اآلف بكـ حاجة ال ليـ: يقكؿ كاف كالسبلـ الصبلة
 تنبيًيا التكبة تمؾ في التشديد بياف فكاف منكـ، إيمانكـ هللاُ  قِبل كآمنتـ، كفركـ عف
 اليّينة. السيمة التكبة ىذه مثل بقبكؿ العظيـ، اإلنعاـ عمى

 أّمة فإف التكبة، في عميو كسبلمو هللا صمكات دمحم ألّمة شديًدا ترغيًبا فيو أف :كرابعيا
 فؤلف النفس، عمى مشّقتيا نياية مع التكبة، تمؾ في رغبكا لّما السبلـ عميو مكسى



165 
 

 ترغيب أف كمعمـك أكلى. كاف الندـ مجّرد ىي التي التكبة في مّنا الكاحد يرغب
 )...(. النعـ أعظـ مف الميّمة المصمحة ىك فيما اإلنساف

 (؟فاقتمكا) قكلو: في كالفاء (فتكبكا) قكلو: في الفاء بيف الفرؽ  ما

 القتل ألف لمتعقيب كالثانية التكبة، سبب الظمـ ألف لمسبب; األكلى الفاء أف الجكاب:
 لتكبتكـ. تتمةً  القتل التكبة فأتبعكا أؼ: (فتكبكا) قكلو: فمعنى التكبة، تماـ مف

 يقتل أف مف ظاىره يقتضيو ما أىك (أنفسكـ فاقتمكا) بقكلو: المراد ما الخامس: السؤاؿ
 ذلؾ؟ غير المراد أك نفسو، كاحد كل

 كل أمر المراد يككف  أف يجكز ال المفسريف: مف قـك فقاؿ فيو، الناس اختمف الجكاب:
 عميو كاحتجكا ،الجبار عبد القاضي اختيار كىك نفسو، لبقت التائبيف مف كاحد
 بكجييف:

 قتمكا ما أنيـ عمى أجمعكا المفّسريف أف التفسير، أىل عميو عّكؿ الذؼ كىك :األكؿ
 ذلؾ. بترؾ عصاة لصاركا بذلؾ، مأمكريف كانكا كلك بأيدييـ، أنفسيـ

 التي البنية نقض ىك القتل أف ،الجبار عبد القاضي عميو عّكؿ الذؼ كىك :الثاني
 قريًبا يمكت أف إلى يؤدؼ مما ذلؾ عدا كما حًيا، يككف  أف مف يخرج أف يجب عندىا
 المجاز. طريق عمى قتبلً  سّمي إنما بعيًدا أك

 العبادات ألف بو، تعالى هللا يأمر أف يجكز ال إنو فنقكؿ: القتل، حقيقة عرفت إذا
 األمكر في إال مصمحة تككف  كال المكّمف، لذلؾ مصالح لككنيا تحسف إنما الشرعية

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=427&idto=427&bk_no=132&ID=118#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=427&idto=427&bk_no=132&ID=118#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=427&idto=427&bk_no=132&ID=118#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=427&idto=427&bk_no=132&ID=118#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14959
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14959
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 بخبلؼ كىذا فيو. مصمحة القتل ف يكك  حتى تكميف حاؿ القتل بعد كليس المستقبمة،
 كاف إذا يفعمو أف فيحسف هللا، فعل ِمف ذلؾ ألف اإلماتة، مف تعالى هللا يفعمو ما

 هللا يأمر أف كبخبلؼ العظيـ، بالِعَكض المكّمف ذلؾ كيعّكض آخر، لمكّمف صبلًحا
 ألنو عقبو، المكت يحصل كال أعضائو، مف عضًكا يقطع أك نفسو يجرح بأف تعالى
 األفعاؿ في صبلًحا الفعل ذلؾ يككف  أف يمتنع لـ حًيا، الفعل ذلؾ بعد بقي المّ 

 المستقبمة.

 عبارة ىك بل الحاؿ، في لمركح المزىق لمفعل اسـ القتل أف نسّمـ ال يقكؿ: أف كلقائل
 أف حمف لك أنو عميو كالدليل بعده، أك الحاؿ في إما الزىكؽ، إلى المؤدؼ الفعل عف
 ثـ كاحدة، لحظة حًيا الجراحة تمؾ بعد كبقي عظيمة، جراحة جرحوف إنساًنا، يقتل ال
 االستعماؿ في كاألصل قاتبًل، المغة ىذه أىل كل كتسميو يمينو. في يحنث فإنو مات،
 في إليو أدػ سكاء الزىكؽ، إلى المؤدؼ الفعل اسـ القتل اسـ أف عمى فدؿّ  الحقيقة،
 الزىكؽ  تستعقب ال التي بالجراحة راألم كركد جكاز سّممت كأنت ذلؾ، بعد أك الحاؿ
ذا الحاؿ في  أف سّممنا نفسو، اإلنساف يقتل بأف األمر يراد أف جكاز ثبت كذلؾ كاف كا 
 بد ال قكلو: بو؟ األمر كركد يجكز ال فِمـَ  الحاؿ، في لمركح المزىق الفعل اسـ القتل
 مف فيو بدّ  ال أنو نسّمـ ال أكالً  قمنا: استقبالية، مصمحة مف بو األمر كركد في

 ال إذ ذلؾ، في مصمحة كال باإليماف، كفره يعمـ مف أمر أنو عميو كالدليل مصمحة،
 ِلـَ  كلكف مصمحة، مف بدّ  ال أنو سّممنا العقاب، حصكؿ إال التكميف ذلؾ مف فائدة
 لغيره؟ مصمحة نفسو قتمو أف يجكز ال كِلـَ  إليو؟ المصمحة تمؾ عكد مف بد ال إنو قمت
 إليو. العظيـ الِعَكض يكصل تعالى إنو ثـ الغير، ذلؾ بو لينتفع بذلؾ رهأم تعالى فا
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 بككنو عممو إف يقاؿ: أف يجكز ال ِلـَ  لكف إليو، المصمحة عكد مف بد ال أنو سّممنا
 بذلؾ عممو فإف غًدا، نفسو يقتل بأف أمر لّما أنو مثل لو، مصمحة الفعل بذلؾ مأمكًرا
ذا الغد. كركد إلى الزماف ذلؾ مف ،القبائح ترؾ إلى لو داعًيا يصير  ىذه كانت كا 

 عّكؿ الذؼ األكؿ الكجو بل الجبار(، )عبد القاضي قاؿ ما سقط ممكنة االحتماالت
  كجياف: فيو ثـ ظاىرىا، عف اآلية صرؼ يجب ىذا كعمى أقكػ. المفّسركف  عميو

 
 بعًضا بعضيـ يقتل بأف التائبيف أكلئؾ مف كاحد كل أمر يقاؿ: أف :األكؿ الكجو
 كال) آخر: مكضع في كقكلو كىك بعًضا، بعضكـ ليقتل معناه: (أنفسكـ اقتمكا) فقكلو:
 المؤمنيف أف كتحقيقو بعًضا. بعضكـ يقتل ال كمعناه: ،29 النساء (أنفسكـ تقتمكا
 إخكانكـ أؼ: ،11 (الُحُجراتأنفسكـ تممزكا كال) تعالى: قكلو في كقيل الكحدة، كالنفس
 (خيًرا بأنفسيـ كالمؤمناتُ  المؤمنكف  ظفّ  سمعتمكه إذ لكال) قكلو: كفي المؤمنيف، مف
 ،61 النكر (أنفسكـ عمى فسّممكا) ككقكلو: المسمميف، مف بأمثاليـ أؼ: ،12 النكر
 صّفيف، برزكا التائبكف  أكلئؾ المفسركف: قاؿ ثـ بعض. عمى بعضكـ ليسّمـ أؼ:
 الميل! إلى بعًضا بعُضيـ فضرب

 المراد فيككف  التائبيف، أكلئؾ بقتل التائبيف أكلئؾ غير أمر تعالى هللا أف :الثاني الكجو
 في ألف أقرب، الثاني الكجو كىذا لمقتل، استسممكا أؼ: (أنفسكـ اقتمكا) قكلو: مف
 أشدّ  بعضيـ كاف الذنب في اشتركت إذا الجماعة ألف المشقة، تزداد األكؿ الكجو
 عظمت بعًضا، بعُضيـ يقتل بأف كّمفكا فإذا عمييـ. غيرىـ مف البعض عمى عطًفا
 الركايات: اختمفت ثـ ذلؾ. في المشقة
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 يقتل أف الميقات لحضكر المختاريف السبعيف مف العجل يعبد لـ َمف أمر أنو :فاألكؿ
 عمى قتمكا حتى تحرككا فما ألًفا، سبعيف المقتكلكف  ككاف منيـ. العجل عبد َمف
 إسحاؽ. بف دمحم ذكره القكؿ كىذا أياـ، ثبلثة

 ليصبركا المكاثيق عمييـ فأخذ أجابكا، بالقتل السبلـ عميو مكسى أمرىـ لّما أنو :الثاني
 ألًفا عشر باالثني ىاركف  كأتاىـ حدة، عمى قبيمة كل مجتمعيف فأصبحكا القتل، عمى
 قد إخكانكـ ىؤالء إف التائبكف: فقاؿ السيكؼ، أيدييـكب البتة، العجلَ  يعبدكا لـ الذيف
 مدّ  أك مجمسو، مف قاـ رجبلً  هللا فمعف كاصبركا، هللا فاتقكا السيكؼ، شاىريف أتككـ
 كقاـ المساء، إلى يقتمكنيـ فجعمكا آميف. يقكلكف: رجٍل، أك بيدٍ  اتقاىـ أك إلييـ، طرفو
 هللا فأكحى إلينا! يا البقية البقية ف:كيقكال هللا، يدعكاف السبلـ عمييما كىاركف  مكسى
 ألفا، سبعيف القتمى ككاف قاؿ: بقي. َمف عمى كتبتُ  ُقتل، لَمف غفرتُ  قد إلييما، تعالى
 الكمبي. ركاية ىذه

 يعبده، لـ مف كمنيـ العجل، عبد َمف منيـ قسميف: كانكا إسرائيل بني أف :الثالث
 بالعبادة، اشتغل مف بقتل باإلنكار غليشت لـ َمف فأمر عبده، َمف عمى ينكر لـ كلكف
 ألمر المضي يمكنو فمـ كجاره، ككلده كالده ُيبصر كاف الرجل إف المفسركف: قاؿ ثـ
 دعا حتى المساء، إلى فقتمكا بالقتل، أمر ثـ سكداء، سحابة تعالى هللا فأرسل هللا،
 لبقية،ا البقية إسرائيل بنك ىمكت ربّ  يا كقاال: السبلـ، عمييما كىاركف  مكسى
 «!أيدييـ مف الشفار كسقطت التكراة، كنزلت السحابة، فانكشفت
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*** 
 القرطبي:

 قاؿ: كيف؟ قالكا (بارئكـ إلى فتكبكا) ليـ: قاؿ لّما (بارئكـ إلى فتكبكا) تعالى: قكلو»
 الشيكات. عف ككّفكىا بالطاعات، ذّلمكىا الخكاطر: أرباب قاؿ (أنفسكـ فاقتمكا)

 ىنا. الحقيقة عمى قتل أنو كالصحيح

 بف سفياف قاؿ بالماء. شّدتيا كسرت الخمر: كقتمت الحركة. إماتة كالقتل
 األمـ، مف غيرىا دكف  األمة، ىذه عمى بيا هللا أنعـ هللا مف نعمة التكبة عيينة:
 العجل عبدة ِمف كاحد كل ؤمري لـ أنو عمى كأجمعكا القتل. إسرائيل بني تكبة ككانت
 فاقتمكا بارئكـ إلى فتكبكا) ليـ: قيل لما الزىرؼ: قاؿ بيده. نفسو يقتل بأف
 شيادةً  ذلؾ فكاف كّفكا، ليـ: قيل حتى بعًضا، بعُضيـ كقتل صّفيف، قامكا (أنفسكـ
 تقدـ. ما عمى لمحيّ  كتكبةً  لممقتكؿ،

 ذلؾ. ففعمكا ظبلًما، عمييـ هللا أرسل المفسريف: بعض كقاؿ

 فقتمكىـ! بالسبلح عمييـ يعبدكه لـ الذيف كدخل صًفا، العجل عبدكا الذيف كقف كقيل:

 العجل. عبد َمف العجل، يعبدكا لـ إذ فقتمكا، مكسى مع كانكا ذيفال السبعكف  قاـ كقيل:

 أك حبكتو، حلّ  مف ممعكف  فقاؿ: محتبكف  كىـ عمييـ خرج نكف  بف يكشع أف كيركػ 
 منيـ ُقتل حتى حبكتو، منيـ أحد حلّ  فما رجل، أك بيد اتقاه أك قاتمو، إلى طْرفو مدّ 
 كغيره. النحاس رهذك يميو، َمف يقتل الرجل كأقبل ُقتل! َمف يعني
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نما  يغّيركا لـ ألنيـ األكؿ; القكؿ عمى أنفسيـ بقتل العجل يعبدكا لـ الذيف عكقب كا 
نما عبدكه، حيف المنكر  سّنة كىذه عَبده. َمف يقاتمكا أف عمييـ الكاجب ككاف اعتزلكا، كا 
 رسكؿ قاؿ قاؿ: جرير ركػ  الجميع. عكقب يغّير، كلـ المنكر، فشا إذا عباده في هللا
 عّميـ إال يغّيركف  ال كأمنع منيـ أعزّ  ىـ بالمعاصي فييـ يعمل قـك ِمف ما :ملسو هيلع هللا ىلص هللا
 هللا شاء إف المعنى ىذا في الكبلـ كسيأتي سننو(، في ماجو ابف )أخرجو بعقاب هللا
 تعالى.

 رضي كعمي عباس ابف قالو عنيـ، هللا عفا ألًفا، سبعيف كبمغ ،القتل فييـ استحرّ  فمما
نما عنيما. هللا  أنعـ فما أنفسيـ. قتل في المجيكد أعطكا ألنيـ القتل؛ عنيـ هللا رفع كا 
 التكبة. مف أفضل ىي اإلسبلـ بعد نعمة األمة ىذه عمى هللا

 «.بالقتل العثرة مف استقيمكىا أؼ: اإلقالة، مف أنفسكـ( )فأقيمكا قتادة: كقرأ

***  

 حياف: أبك

 أنيـ فظاىره الركح. إزىاؽ مف المعركؼ القتل أنو ىذا ظاىر : (أنفسكـ فاقتمكا)« 
 أنفسيـ. قتل يباشركف 

 هللا مف بكحي إال يككف  ال السبلـ، يوكعم نبينا عمى  مكسى، مف بالقتل كاألمر
ما النفس، بقتل متقررة شريعتو في التكراة كانت بككنو إما تعالى،  ذلؾ أمر بككنو كا 
 العجل، عّباد أنفسيـ بقتل كالمأمكر العجل. عبدكا الذيف ليؤالء عقكبةً  متجّدد، بأمر
 لقد) كقكلو: أىمكـ، مف العجل عبدكا الذيف اقتمكا كالمعنى: يعبد. لـ كَمف عبد َمف أك
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 أنفسيـ، بقتل مأمكركف  الجميع أك كجمدتكـ، أىمكـ مف أؼ (،أنفسكـ ِمف رسكؿٌ  جاءكـ
 أقكاؿ. ثبلثة

 سبيل عمى قتبلً  لمقتل االستسبلـ كسّمي لمقتل، يستسممكا بأف أمركا : إسحاؽ ابف كقاؿ
 المجاز.

 كمنو التذليل، بمعنى التقتيل أف قدمنا كقد أىكاءكـ. ذّلمكا أنفسكـ: فاقتمكا معنى كقيل:
 حساف: قكؿ أيًضا

 ُتقتلِ  لـ فياِتيا ُقتمْت  ُقتمْت         فرددُتيا عاطيتني التي إف       

 
   أقكاؿ: ثبلثة )فاقتمكا( قكلو: في فتمخص

 أنفسيـ. بقتل األمر األكؿ:

 لمقتل. االستسبلـ الثاني:

 لؤلىكاء. التذليل كالثالث:

 الناس. أكثر نقمو الذؼ كىك الظاىر، ىك كاألكؿ

 أنفسيـ قتمكا ىكذا القتل كقع فقيل: أنفسيـ، بقتل المأمكركف  ىـ أنيـ الكبلـ كظاىر
 بأيدييـ!

 مقتكؿ. كال قاتل تعييف غير مف بعًضا، بعُضيـ قتل كقيل:

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=62&surano=2&ayano=54#docu
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 العجل. عّباد كالمقتكلكف  ىاركف، مع اعتزلكا الذيف ىـ القاتمكف  كقيل:

 َمف المقتكلكف:ك  سيناء، بطكر المناجاة في مكسى مع كانكا الذيف ىـ القاتمكف  كقيل:
 عداىـ.

ذا  :القتل كيفية في فاختمفكا بعًضا، قتل بعضيـ إف قمنا: كا 

 قيل حتى بعًضا بعُضيـ فقتل كالخناجر، بالسيكؼ فاجتمدكا صّفيف، اصطفكا فقيل:
 لمقاتل. كتكبةً  لممقتكؿ، شيادةً  ذلؾ فكاف كّفكا، ليـ:

 ذلؾ. ففعمكا ظبلًما عمييـ هللا أرسل كقيل:

  فقتمكىـ. بالسبلح، عمييـ يعبدكه لـ الذيف كدخل صًفا، العجل ادعبّ  كقف كقيل:

 يكشع عمييـ كخرج غيره، مكضع في أك دكرىـ، أفنية في العجل عّباد احتبى كقيل:
 اتقاه أك قاتمو، إلى طْرفو مدّ  أك حبكتو، حلّ  مف ممعكف  فقاؿ: محتبكف  كىـ نكف، بف
 ألًفا! سبعكف  منيـ قتل حتى حبكتو نيـم أحد حلّ  فما آميف. فيقكلكف: رْجٍل، أك بيدٍ 

 المعنة. يذكر كلـ تكبتو، تقبل لـ حبكتو حلّ  مف ليـ: قاؿ ركاية كفي

 هللا، ألمر المضي يمكنيـ فمـ كقريبو، كجاره ككالده كلده ُيبصر كاف الرجل إف كقيل:
 بأفنية يحتبكا أف كأمركا تحتيا، يتباصركف  ال سكداء كسحابة ضبابة هللا فأرسل
 مدّ  َمف هللا فمعف اصبركا، ليـ: كقيل سيكفيـ، العجل يعبدكا لـ الذيف كيأخذ يـ،بيكت
 آميف! فيقكلكف: رجٍل، أك بيدٍ  اتقى أك حبكتو، حلّ  أك طرفو،
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 البقية إسرائيل بنك ىمكت ربّ  يا قاال: كىاركف، مكسى دعا حتى المساء، إلى فقتمكىـ
 القتمى ككانت أيدييـ، مف شفارال فسقطت التكبة، كنزلت السحابة، فكشفت البقية،
 كفي القتل، كيفية في المفسركف  أكرده ما بعض مف نقمناه ما انتيى ألفا! سبعيف
 عف االزدجار مبادرة يكجب ما كاالعتبار االتعاظ مف ذلؾ كفي كالمقتكليف. القاتميف
 القيار! الممؾ مخالفة

 كالندـ الذنب عف اإلقبلع في تكبتيا جعل إذ الدمحمية، المّمة بيذه هللا لطف إلى كانظر 
 إليو. المعاكدة عدـ عمى كالعـز عميو

 
 تعالى هللا كأف القتل، نفس ىي التكبة إف قمنا: إف (،أنفسكـ فاقتمكا) قكلو: في كالفاء
 في كيي كالفاء (،فتكبكا) قكلو: مف بدالً  الجممة ىذه فتككف  أنفسيـ، قتل تكبتيـ جعل
 السببية. معيا (فتكبكا)

ف  التكبةَ  فأتِبعكا كالمعنى: لمتعقيب، الفاء فتككف  تكبتيـ، تماـ ىك القتل إف قمنا: كا 
 لتكبتكـ. تتمةً  القتلَ 

 فأطمق التكبة، في شرًطا القتل كجعل تكبة، يككف  لالقت ككف  المنتخب في أنكر كقد
 ال أنو يعني غصبت، ما ردُّ  تكبتؾ التكبة: قصد إذا لمغاصب يقاؿ كما مجاًزا، عميو
 ىنا. فكذلؾ بو، إال تكبتؾ تتـ

 التكبة; في الرياء مف بريئة فتككف  هللا، إلى بيا االنتياء معناه (إلى) بػ: التكبة كتعدية
 أف مف المنتخب في كقع ما إلى يمتفت كال هللا. إلى تكف لـ ابي راءكا إف ألنيـ
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 ذلؾ، قاؿ َمف منيـ أف نقمنا قد إذ بأيدييـ، أنفسيـ قتمكا ما أنيـ عمى أجمعكا المفّسريف
 بإجماع. فميس

 التي البنية نقض ىك القتل بأف العقل، جية مف ذلؾ )المعتزلي( الجبار عبد منع كأما
 سبيل عمى قتيبلً  يسّمى إنما ذلؾ عدا كما حًيا، يككف  أف مف يخرج أف يجب عنده،
 لككنيا تحسف إنما الشرعية العبادات ألف بو; هللا يأمر أف يجكز ال كىذا قاؿ: المجاز،
 القتل بعد كليس المستقبمة، األمكر في إال مصمحة يككف  كال المكّمف، لذلؾ مصالح
 اإلماتة; مف هللا يفعمو ما بخبلؼ كىذا فيو، مصمحة القتل يككف  حتى تكميف حاؿ
 آخر، لمكّمف صبلًحا كاف إذا يفعمو أف فيحسف تعالى، هللا فعل مف ذلؾ ألف

 يحصل كال أعضائو، مف عضًكا يقطع أك نفسو يجرح بأف هللا يأمر أف كبخبلؼ
 صبلًحا الفعل ذلؾ يككف  أف يمتنع لـ حًيا الفعل ذلؾ بعد بقي لما ألنو عقيبو; المكت
 مف االعتزاؿ في قاعدتيـ عمى مبني كىك كبلمو. انتيى بمة.المستق األفعاؿ في
 أف يمكف أنو مع الديف، أصكؿ في مذككر ذلؾ في معيـ كالكبلـ .المصمحة مراعاة
 مف كليس كالركادع، الزكاجر باب مف إال ليس بالقتل األمر ألف بالمصمحة; ىنا يقاؿ
ذا غيره، الزدجار الزكاجر يصنع بل المكمف، حاؿ اعتبار ذلؾ شرط  ىذا مثل فعل كا 
 فيما الكقكع عف كانكفّ  غيره، بو اتعع العجَل، َعبد بَمف القتل ىك الذؼ العظيـ الفعل
 بالقتل. إال منو التكبة يككف  ال

 أنفسكـ(. )فأقيمكا كغيرىـ: كالتبريزؼ  عطية كابف الميدكؼ  نقل فيما قتادة قرأك   
 أنفسكـ(. )فاقتالكا قتادة: قرأ الثعمبي: كقاؿ
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 عذاب في تكرطْت  قد أنفسكـ أف المعنى: ككأف اإلقالة، مف أمر فيك )فأقيمكا( أماف
 بالتكبة فأقيمكىا ىمكت، كقد العجل، عبادة ِمف تعاطيتمكه الذؼ العظيـ الفعل بيذا هللا،
 الطاعات. بإظيار المعاصي تمؾ آثار كأزيمكا الطاعة، كالتزاـ

 فاستقيمكىا، أؼ: )استفعل(، بمعنى )افتعل( ىك فقالكا: أنفسكـ( )فاقتالكا كأما
 كػ: كاًكا عينيا يككف  أف يضعف  جّني: ابف قاؿ )اقتاؿ(. ال )استقاؿ( كالمشيكر:
 االستقالة، مف ف يكك  أف يضعف كالتصريف كأقياس، ياء تككف  أف كيحتمل )اقتادكا(،
 مّما كيككف  ليا، قتادة نقل بدليل مسمكعة، شؾ ال المفظة فيذه ، جّني ابف قاؿ كما
 )افتعل(، ليا جاءت التي المعاني أحد كىك )استفعل(، بمعنى )افتعل( فيو جاءت
 ك)استعصـ(. )اعتصـ( نحك: ذلؾك 

 بالتبرؼ  أنفسكـ فاقتمكا كقمكبكـ، بأسراركـ إليو ارجعكا (:بارئكـ إلى فتكبكا) السممي: قاؿ
 األنس! لبساط تصمح ال فإنيا منيا،

 إفناء كىك أشّد، األّمة كليذه أنفسيـ، قتل إسرائيل بني تكبة كانت الكاسطي: كقاؿ
 اليياكل! رسـك بقاء مع ُمرادىا، عف نفكسيـ

 اإلليية. بمباينات البشرية محك التكبة فارس: كقاؿ

 كقتل طاعاتو، في أنفسكـ كاقتمكا كطاعاتكـ، كأقكالكـ أفعالكـ مف إليو تكبكا كقيل:
 العدـ، أصل إلى ترجع حتى الجزاء، طمب مف بالفراغ هللا كعف هللا دكف  عما النفس
 يزؿ. لـ كما الحق كيبقى

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13042
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13042
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 كاف إسرائيل بني ألف منسكخة; غير النفس بقتل لتكبةا المطائف: أىل بعض كقاؿ
 إلى القصد في قدـ كأكؿ أنفسيـ، في أنفسيـ قتل األمة كىذه جيًرا، أنفسيـ قتل ليـ
 تكّىمكا، كما كال أشّق، كانت إسرائيل بني تكبة أف الناس تكّىـ النفس. عف الخركج هللا
 قاؿ قتل، لحظة كل فيف الخصكص أىل كأما مّرة، القتل مقاساة كاف ذلؾ فإف

 الشاعر:

 األحياءِ  مّيتُ  المّيتُ  إّنما     بمّيتٍ  فاستراح مات َمف ليس          

***  

 المنار:

 كىك منكـ، أدنى ىك آخر، إلًيا معو تعبدكا أف يجكز ال الذؼ خالقكـ إلى فتكبكا أؼ:»
 المرء قتل فإف بعًضا، بعُضكـ يقتل بأف كذلؾ كصنعكـ، تقديركـ أؼ خمقكـ، َمف
 نفسو العجل عبد َمف كل ليبخع معناه: يككف  أف المفع كيحتمل لنفسو، كقتمو ألخيو
 )...(. انتحاًرا

 «.النفس عمى تشق بأعماؿ اإلتياف النصكح التكبة عبلمة فمف

*** 
 عاشكر: ابف

 فاقتمكا بارئكـ إلى فتكبكا العجلَ  باتخاذكـ أنفسكـ ظممتـ إنكـ) لقكمو: مكسى قكؿ»
ف اجتياد. عف ال كحي، عف إال مثمو يككف  ال ُحكـ تشريعُ  (أنفَسكـ  جتياداال جاز كا 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=61&surano=2&ayano=54#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=61&surano=2&ayano=54#docu
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 هللا؛ شرائع عمييا اتفق قد قيل التي النفكس حفع لقاعدة مخالف حكـٌ  ىذا فإفّ  لؤلنبياء
 العجل عبد َمف كلّ  يقتل بأف إما حقيقة، قتبلً  أنفسيـ بقتل كّمفيـ أنو عمى يدؿّ  فيك
 عمى كاحد كالمفعكؿ فالفاعل األجساـ، في التي األركاح باألنفس: المراد فيككف  نفَسو،
ذا أذينة: ابف كقكؿ (،أنفسكـ ظممتـ) كقكلو: باالعتبار، اختمفا نماكا   ىذا،  ليا كجدت كا 
ما فسميا. الضمير إلى الفؤاد شفع سمكة كساكس  العجل يعبدكا لـ َمف يقتل بأف كا 
 هللا أمره مكسى أف كظاىره اإلبياـ، غاية في الغرض ىذا في التكراة ككبلـ عابديو.
 مف يقتمكا أف كىاركف، مكسى منو الذؼ الكؼ  بطس مف ىـ الذيف البلكييف يأمر أف
 استشفع ثـ نفس، آالؼ ثبلثة كقتمكا فعمكا كأنيـ بالسيف، العجل عبد
 كيككف  بو، العمل بعد منسكًخا أنفسيـ قتل ُحكـ فيككف  أؼ: ليـ، هللا فغفر مكسى، ليـ
 :تعالى قكلو في كما األشخاص، بيا مراد فاألنفس بعًضا، بعضكـ فميقتل المعنى:
ذ) كقكلو: بعض، عمى بعُضكـ فميسّمـْ  أؼ (أنفسكـ عمى فسّممكا بيكتا دخمتـ فإذا)  كا 
 ثـ) عقبو كقكلو بعض، دماء بعُضكـ يسفؾ ال أؼ (دماءكـ تسفككفَ  ال ميثاقكـ أخذنا
  متغايراف. كالمفعكؿ فالفاعل (،أنفسكـ تقتمكف  ىؤالء أنتـ

 ييلالتذ كىك ،المجازؼ  القتل معنى عمى ىنا النفس بقتل األمر حمل َمف الناس كِمف
 القيس: امرغ  قكؿ نحك عمى كالقير،

 ُمقّتلِ  قمبٍ  أعشار في                           

  زىير: بف ُبجير قاؿ بالماء. َسْكرُتيا مذّلمةٌ  أؼ مقتكلة، أك ُمقّتمة خمر كقكلو:

 ُتقتلِ  لـ فياِتيا ُقتمْت  ُقتمْت      فرددُتيا ناكلَتني التي إف          

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=61&surano=2&ayano=54#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=61&surano=2&ayano=54#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=61&surano=2&ayano=54#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=61&surano=2&ayano=54#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=61&surano=2&ayano=54#docu
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 غير شريعة كقيرىا النفس تذليل ألف االمتناف لغرض مخالفة بل المفع عف بعد كفيو
 «.منسكخة

*** 
  ـ21/12/2014 األحد

 

  ۞ كأنزلنا عميكـ المفّ  كالسمكػ  )البقرة 57( 

لػػذؼ يسػػقط ، أك ىػػك ا( حمػػكة مثػػل العسػػل، أك ىػػك شػػراب: صػػمغة )مػػادة لزجػػةالمػػفّ 
ـ فػػي التيػػو، كجػػاءىـ ، أك ىػػك كػػل مػػا مػػفَّ هللا بػػو عمػػييعمػػى الشػػجر كيأكمػػو النػػاس

. كتظػاىرت مػا جػاء بغيػر كمفػة : المػفّ الحرالػيعفًكا، مف غير تعب كال كمفػة. قػاؿ 
، كماؤىا شفاء لمعػيف )صػحيح هللا ملسو هيلع هللا ىلص أنو قاؿ: الكمأة مف المفّ األخبار عف رسكؿ 

كال سػػقي كال  ، ببػػذرألنػػو ال مؤكنػػة فييػػا مسػػمـ(. قػػاؿ أبػػك عبيػػد: إنمػػا شػػبييا بػػالمفّ 
 .  عبلج
 

 .  اسـ جنس ال كاحد لو مف لفظو، مثل الخير كالشر المفّ : قاؿ األخفش
 

ػػماَنى، أك الحمػػاـ. قػػاؿ السػػمكػ  : السػػمكػ طػػائر بػػرؼ ابػػف عاشػػكر: طػػائر يشػػبو السُّ
 .  لذيذ المحـ، سيل الصيد، كتسمى السمانى
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احػػدة السػػمكػ : ك الخميػػل: السػػمكػ جمػػع ال كاحػػد لػػو مػػف لفظػػو، كقػػاؿ األخفػػشقػػاؿ  
 .  سمكاة، كقاؿ الكسائي: السمكػ كاحدة، كجمعو سبلكػ 

 
، 1/346، كأبػا حيػاف 1/406، كالقرطػي 3/87، كالػرازؼ 1/294نظػر الطبػرؼ ا)

 .  (1/323، كالمنار 1/387كنظـ الدرر 
 

 .  صادكالمف كالسمكػ مف المكارد الطبيعية الحرة ، حسب مصطمحات عمـ االقت
 

 (57 )البقرة كالسمكػ  المفّ  عميكـ كأنزلنا ۞

 .80. كانظر طو 160، كاألعراؼ 57مف سكرة البقرة اآلية 

 المّف: 

صمغة )مادة لزجة( حمكة مثل العسل، أك ىك شراب، أك ىك الذؼ يسقط عمى الشجر 
مائًعا، ثـ يجمد كيأكمو الناس، أك ىك كل ما مفَّ هللا بو عمييـ في التيو، كجاءىـ 

: المّف ما جاء بغير كمفة. كتظاىرت الحراليعفًكا، مف غير تعب كال كمفة. قاؿ 
 أنو قاؿ: الكْمأة مف المّف، كماؤىا شفاء لمعيف )متفق األخبار عف رسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص

إنما شبييا بالمّف، ألنو ال مؤكنة فييا، ببذر كال سقي كال : »أبك عبيدعميو(. قاؿ 
 «.عبلج

 «.، مثل الخير كالشرّ مّف اسـ جنس، ال كاحد لو مف لفظوال: »األخفشقاؿ 
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*** 

 السمكػ:

ماَنى، أك الَحماـ. ق السمكػ طائر بّرؼ لذيذ المحـ، : »ابف عاشكراؿ طائر يشبو السُّ
ّمانى ّمنة(.«. سيل الصيد، كتسّمى السُّ  )في الشاـ ُتسّمى: السُّ

كاحدة السمكػ » كقاؿ الخميل: «. السمكػ جمع ال كاحد لو مف لفظو: »األخفشقاؿ 
 «.السمكػ كاحدة، كجمعو سبلكػ »كقاؿ الكسائي: «. سمكاة

، 1/387، كنظـ الدرر 1/346، كأبا حياف 1/406، كالقرطبي 3/87 ، كالرازؼ 1/294)انظر الطبرؼ 
 (.1/323كالمنار 

*** 

كالمّف كالسمكػ مف المكارد الطبيعية الحّرة، حسب مصطمحات عمـ االقتصاد، كيرد 
ذكر المّف في كتب االقتصاد الغربية، كلعمو سّمي كذلؾ ألف مف معاني المّف 

 سماكؼ مف هللا مقّدـ لبني آدـ عمى سبيل اإلحساف.)المّنة(: اإلحساف، كالمّف غذاء 
 المّف:

 قريب مف المّنة. Mannaبالمغة اإلنكميزية: 
 قريب مف المّف. Manneبالمغة الفرنسية: 
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 الحمكػ كالسمكػ:
إذا كاف المّف نكًعا مف الحمكػ، كالسمكػ نكًعا مف المحـ، فيل يعني أف أكل الحمكػ 

 كػ؟)كالفاكية( مقّدـ عمى أكل السم

*** 

 ـ23/12/2014الثبلثاء 

 

 (57 )البقرة ظممكنا كما ۞

ْمَكػ  الَمفَّ  عميكـُ  كأنزْلنا الَغماـَ  عميكـُ  كظمَّْمنا)  كما َرزقناُكـ ما َطّيباتِ  ِمف ُكُمكا كالسَّ
  .57 البقرة (َيظِمُمكفَ  أنُفَسيـ كاُنكا كلكفْ  َظَمُمكنا

 يقل: لـ

 ظممناكـ. كما      -

  ظممناىـ. كما      -

 ظممكنا: كما

 :الطبرؼ  قاؿ
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 الكبلـ: معنى أف كذلؾ منو. ُترؾ ما عمى ظاىره بداللة اسُتغني الذؼ مف أيًضا ىذا»
 إلييـ، رسكَلنا ثـ ،ربيـ كعَصكا بو أمرناىـ ما فخالفكا رزقناكـ. ما طيبات مف كمكا
   «.ترؾ عما ظير بما فاكتفى (،ظممكنا ماك)

 أقكؿ:

  المفسريف. مف غيره أقكاؿ خبلؿ مف سيتضح لكنو غامض، الطبرؼ  كبلـ

 :الرازؼ  كقاؿ

 ليـ أطمق مما أزيد أخذكا بأف أك النعـ، ىذه كفركا بأف فظممكا يعني: (اظممكن كما»)
 بحذفو، الكبلـ فاختصر (،ظممكنا كما) الجنس ذلؾ غير سألكا بأف أك أخذه، في
 «.عميو (ظممكنا كما) لداللة

 أقكؿ: 

  التالي. القرطبي كبلـ كأخصر: منو كأكضح أيًضا، غامض الرازؼ  ككبلـ

***  

 القرطبي: كقاؿ

 «.بالشكر النعـ يقابمكا كلـ فعَصكا قبمو: ُيقّدر»

 أقكؿ:

 حياف. أبي كبلـ في سيرد كما عطية، كابف الزمخشرؼ  ىذا إلى سبقو كقد

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=429&idto=429&bk_no=132&ID=120#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=429&idto=429&bk_no=132&ID=120#docu
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 *** 

 :حياف أبك كقاؿ

 ابف فقدره الجممة، ىذه قبل محذكؼ يقّدر أنو عمى كالزمخشرؼ  عطية ابف اتفق»
 كفركا بأف فظممكا " الزمخشرؼ: كقدره بالشكر")...(. النعـ يقابمكا كلـ "فعَصكا : عطية
 عميو. (ظممكنا كما) لداللة بحذفو الكبلـ فاختصر قاؿ: ظممكنا"، كما النعـ ىذه
 انتيى.

 اتخاذ مف قبائح ارتكاب منيـ صدر قد ألنو زعما؛ كما ،محذكؼ تقدير يتعيف كال
 ىنا. يقّص  لـ مما ذلؾ كغير التعنت، سبيل عمى هللا رؤية سؤاؿ كمف إلًيا، العجل
 تمؾ مف منيـ كقع ما أف عمى تدؿ منفية جممة (ظممكنا ماك ) تعالى: قكلو فجاء
 كمختّص  أنفسيـ إلى راجع ذلؾ كباؿُ  بل ضرر، كال نقص بذلؾ إلينا يصل لـ القبائح
 «.شيء منو إلينا يصل ال بيـ،

 أقكؿ: 

 أحسف، لكاف الزمخشرؼ، فقّدـ عطية، كابف الزمخشرؼ  اتفق حياف: أبك قاؿ لك      -
 عف يأخذكف  المفّسريف مف كغيره حياف كأبك الزمف. في عميو متقّدـ الزمخشرؼ  ألف

 أف يخشكف  كانكا ربما معتزلي، ألنو كيشتمكنو المكاضع، مف العديد في الزمخشرؼ 
 باالعتزاؿ! ُيتيمكا

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14423
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14423
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14423
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14423
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=62&ID=47&idfrom=68&idto=69&bookid=62&startno=1#docu
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 لو ليس بو احتج كما محذكؼ"، تقدير يتعيف "كال قكلو: في حياف أبا أكافق ال      -
 ربما مثمو! مف مستغرب كىذا القضية! يفيـ لـ ككأنو أنو كيبدك بالمكضكع، عبلقة
  كمستريًحا! يقًظا فييا يكف كلـ الكبلـ، ىذا فييا كتب التي المحظة إلى ذلؾ يعكد

 :المنار في كقاؿ

 النعـ. بيذه بكفرىـ ظممكنا كما

 :أقكؿ

 ىذا عزك، ببل غيره، مف مقتبس كىك أدؽ، كبلمو لجاء (ظممكنا) عمى كفرىـ قّدـ لك
 النقطة! ىذه في صراحة المفسريف انتقد قد المنار صاحب أف مع

***  

 أخرػ: آيات

ْمَكػ  الَمفَّ  عمييـُ  كأنزْلنا الَغماـَ  عمييـُ  كظّمْمنا)  كما َرزقناُكـ ما طّيباتِ  ِمف ُكُمكا كالسَّ
 .160 األعراؼ (َيظِمُمكفَ  أنفَسيـ كاًنكا كلكفْ  َظمُمكنا

***  

 ـ11/11/2013 اإلثنيف

 

 (57 )البقرة َيظممكف  أنفَسيـ كانكا كلكف ظممكنا كما ۞
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 .مقّدـ بو مفعكؿ أنفَسيـ:

   :يقل لـ

 .أنفسيـ ظممكا كلكف - 

 .أنفَسيـ َيظممكف  كانكا كلكف - 

 .كثيًرا منيـ يتكرر كاف الظمـ ألف (َيظممكف  كانكا) كقاؿ: الفاصمة راعى

*** 

 :الجمعة

 ىػ1439 شعباف 12

 ـ2018 نيساف 27

 

 (58 )البقرة ُسّجًدا البابَ  كادخمكا ۞ 
 
 .58 البقرة (ُسّجًدا البابَ  كادُخمكا ... القريةَ  ىذهِ  ادُخُمكا كقمنا)
  

 القرية:

 المدينة. بمعنى:

 :حياف أبك قاؿ
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 طريق عمى الناس ُمجتمع ألنيا بذلؾ ُسّميت َجَمعت، أؼ َقَريت: ِمف المدينة، القرية:»
 المساكنة.

ف قرية، ليا: قيل قّمكا إف كقيل:  في الماءَ  َقَريت كمنو: )...(. مدينة ليا: قيل كثركا كا 
 بكسر ِقرػ  عمى كيجمعكنيا القاؼ، بكسر الِقرية، اليمف: أىل كلغة )...(. الحكض
 كِرشا. ِرشكة نحك: القاؼ،
 «.قياس غير عمى جمع كىك القاؼ، بضـّ  ُقرػ  عمى فُجمعْت  بالفتح َقرية كأما
  
 :المنار في كقاؿ
 الذؼ النمل كمسكف الناس لمجتمع اسـ األصل في كىي المدينة، بالقرية: المراد»
 يبنيو.

 َجَمعتو. إذا الحكض: في الماءَ  َقَريت كمنيا: االجتماع، عمى تدؿ كمادتيا

 فإف ىنا، يصح كال الصغيرة، الببلد في استعماليا غمب ثـ نفسيا، األمة عمى كأطمقت
  «.الحضارة الكاسعة المدف في إال اءيش كما لئلنساف يتيسر ال الرغد
  

 الباب:

 القرية. باب

 باب. مف أكثر ليا يككف  كقد
 األبكاب. ىذه أحد عندئذ كالمقصكد

 منو. يدخمكا أك يدخمكه، أف ُأمركا الذؼ الباب كىك
 ضيًقا. باًبا كاف إنو قيل:
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 ُيطأطئكا لكي كاطئة، كانت األعمى مف الباب فتحة أف المقصكد كلعل أقكؿ:
 رؤكسيـ!

  
 يقل: لـ
 القرية. إلى ادخمكا

  
 يقل: لـ

 الباب. مف كادخمكا

  
 سكتكا! المفسركف 

 بو. مفعكؿ الباب: قالكا: كالُمعربكف 
 .السعة عمى بو مفعكؿ قاؿ: مف كمنيـ
 الباب؟ ِمفَ  َدخل األصل: أليس

 الخافض؟ بنزع منصكًبا )الباب( يككف  ال لماذا

  
 السعة: عمى بو مفعكؿ

 نحك كالَمجاز، التجّكز أؼ الكبلـ، في كاالتساع كالتكّسع السعة عمى تنصب العرب»
 الخافض، نزع عمى الحقيقة في منصكب فالقرية (،القريةَ  ىذه ادُخمكا) تعالى: قكِلو
ّنما  .»كاتساًعا كتجّكًزا تشبيًيا المفعكلّية عمى منصكب قالكا: كا 
 .(الفصحى مكقع:)
*** 



188 
 

 أخرػ: آيات

 23 المائدة (البابَ  عمييـُ  ادُخُمكا)      -

 .161 األعراؼ (ُسّجًدا البابَ  كادُخُمكا)      -

 .67 يكسف (ُمتفّرقةٍ  أبكابٍ  ِمف كادُخمكا كاحدٍ  بابٍ  ِمف تدُخمكا ال)      -

 .23 الرعد (بابٍ  كلّ  ِمف عمييـ َيدُخُمكفَ  كالمبلئكةُ )      -

 .76 كغافر 72 كالزمر 29 النحل (فييا خالديفَ  جيّنـَ  أبكابَ  فادُخُمكا)      -

 كأنيا أبكاب، ذات أنيا يبيف لكي األبكاب ذكر ربما أبكابيا. مف جينـ إلى ادخمكا أؼ:
 أعمـ. كهللا كثيرة، أبكاب ذات

***  

    ـ3/2/2014 اإلثنيف
 

 (60)البقرة كال تعثكا في األرض مفسديف  ۞
 

، 183أك الشػػعراء ، 85ىػػكد ، أك 74، أك األعػػراؼ 60ىػػذا مػػا جػػاء فػػي سػػكرة البقػػرة 
 .36أك العنكبكت 

 
تطغػػكا كال تسػػعكا فػػي األرض مفسػػديف. قػػاؿ أبػػك العاليػػة: : أؼ ال 1/308 الطبػػرؼ قػػاؿ 

ال تسعكا في األرض فساًدا. كقاؿ ابف زيد: ال تعثكا: ال تطغكا. كقاؿ قتػادة: ال تسػيركا 
 . في األرض مفسديف
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 : 3/98 الرازؼ كقاؿ 

اس . كالمقصػػكد منػػو مػػا جػػرت العػػادة بػػيف النػػفػػي حالػػة إفسػػادكـ سػػاد،ال تتمػػادكا فػػي الف
مف التشاجر كالتنازع في المػاء، عنػد اشػتداد الحاجػة إليػو )كمػا ىػك الحػاؿ بػيف الػدكؿ، 
أك بيف األفراد، في أيامنػا ىػذه(. فكأنػو تعػالى قػاؿ: إف كقػع التنػازع بسػبب ذلػؾ المػاء، 

قػد عمػـ كػل : )بػل ذلػؾ، فػي اآليػة نفسػياجػاء ذكػر المػاء ق. كقػد فبل تبالغكا فػي التنػازع
 .(، كمكا كاشربكا مف رزؽ هللايـأناس مشرب
 
 : 1/421القرطبي كقاؿ 
ي السكسػػػػة التػػػػي تمحػػػػس الصػػػػكؼ فتفسػػػػده. ، كىػػػػ: ال تفسػػػػدكا. كمنػػػػو: الُعثػػػػػػّةال تعثػػػػكا
 الؼ المفػػػع بػػػيف: )، الخػػػتبلمػػػى الحػػػاؿ، كتكػػػرر المعنػػػى تأكيػػػًدا( منصػػػكب ع)مفسػػػديف
 . (، فالمفع مختمف، كالمعنى كاحدسديفمف( ك)تعثكا
 
 : 1/373أبك حياف كقاؿ 

ال تتظػػالمكا الشػػرب فيمػػا بيػػنكـ، ألف كػػل سػػبط )قبيمػػة أك مجمكعػػة( مػػنكـ قػػد جعػػل لػػو 
. كقػػػػاؿ بعضػػػػيـ: ال تػػػػؤخركا الغػػػػذاء، فكػػػػانكا إذا أخػػػػركه فسػػػػد. كقيػػػػل: ال  شػػػػرب معمػػػػـك

 . عضيا قريب بعضيا مف ب. كىذه األقكاؿ كأمثالتخالطكا المفسديف
 

 : 1/410نظـ الدرر كقاؿ في 
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. ألف مف أفسد في شيء منيا بالفعػل، فقػد أفسػد فييػا كميػا بػالقكة ،( عامةفي األرض)
ال لما نيكا عنو المتنػاع عنػو . فما جبل المػرء عمػى اكفيو إشعار بكقكع الفساد منيـ، كا 

 .بل عمى فعمو بطبعو ال يؤمر بو، ككذلؾ بالمقابل ما جبفطرتو ال ُينيى عنو
 
 : 1/136 القاسميكقاؿ 

ف اقتضػى الفسػاد، فمػيس بمكضػكع لػو )بالضػركرة(،  قاؿ بعض المحققيف: إف العثػك، كا 
المعتػدؼ بفعمػو،  ، كىػك مقابمػةد يكجد في االعتداء ما ليس بفساد. كقبل ىك كاالعتداء
. 194( البقرة ميو بمثل ما اعتدػ عميكـفمف اعتدػ عميكـ فاعتدكا ع: نحك قكلو تعالى

 . ، بل ىك باإلضافة إلى ما قكبل بو، عدؿكىذا االعتداء ليس بإفساد
 

ال فػإفاالعتداء ىنا ىك مف باب المشاكمةلكف ما يؤخذ عمى ىذا أف  االعتػداء ىػك  ، كا 
 . فساد في أصمو أيًضا

 
 : 1/520ابف عاشكر كقاؿ 

نػػي أرػ  : ىػػك الفسػػاد مطمقػػػًا".، كقيػػل"العثػػك: أشػػد الفسػػاد أنػػو فػػي اآليػػة ىػػك بػػالمعنى  كا 
 . الثاني
 

 (60 )البقرة ُمفسديف األرض في َتعَثكا كال ۞
 ،183 الشعراء أك ،85 ىكد أك ،74 األعراؼ أك ،60 البقرة سكرة في جاء ما ىذا 
 .36 العنكبكت أك
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 النكتة:
 كاحد! بمعنى كالفساد العثكّ 
 :المعنى ىل
 ُمفسديف؟! األرض في ُتفسدكا كال      -
 عاِثيف؟! األرض في َتعثكا كال      -
***  
 المفسريف: أقكاؿ
 العالية: أبك قاؿ مفسديف. األرض في تسَعكا كال تطَغكا ال "أؼ :1/308 الطبرؼ  قاؿ
 تسيركا ال قتادة: كقاؿ تطَغكا. ال تعثكا: ال زيد: ابف كقاؿ فساًدا. األرض في تسَعكا ال
 مفسديف". األرض في
  
 )ال تسَعكا(، )ال إلى: (،تعثكا ال) لفع معنى غّيرت الطبرؼ  نقميا التي األقكاؿ :أقكؿ
 اآلية! في اإلشكاؿ حصل لما ىكذا األصل في المفع كاف لك تسيركا(. )ال تطَغكا(،
 معناه! كتغيير المفع تغيير طريق عف اإلشكاؿ إلزالة العمماء ىؤالء مف محاكلة فيي
 في كيسَعكف ) القرآف: مف مأخكذ فساًدا( األرض في تسَعكا )ال العالية: أبي كقكؿ
 .33 المائدة (فساًدا األرضِ 
  
 ما منو كالمقصكد إفسادكـ. حالة في ،الفساد في تتماَدكا ال" :3/98 الرازؼ  كقاؿ
 )كما إليو الحاجة اشتداد عند ،الماء في كالتنازع التشاجر مف الناس بيف العادة جرت
 كقع إف قاؿ: تعالى فكأنو ىذه(. أيامنا في األفراد، بيف أك الدكؿ، بيف الحاؿ ىك
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 في ذلؾ، قبل الماء ذكر جاء كقد .التنازع في تبالغكا فبل الماء، ذلؾ بسبب التنازع
 (.هللاِ  رزؽِ  ِمف كاشرُبكا ُكمكا َمشرَبيـ، أناسٍ  كلّ  عمـَ  قد) نفسيا: اآلية
  
 أف أراد فمعّمو الدرجة، في كالفساد العثكّ  بيف المعنى تغيير إلى لجأ ىنا الرازؼ  :أقكؿ
 فيو. المبالغة أك الفساد، في التمادؼ ىك العثكّ 
  
 تمحس التي السكسة كىي الُعثػػّة، كمنو: تفسدكا. ال تعثكا: "ال :1/421 القرطبي كقاؿ
 الختبلؼ تأكيًدا، المعنى كتكرر ،الحاؿ عمى منصكب (مفسديف) فتفسده. الصكؼ
 كاحد". كالمعنى مختمف، فالمفع (،مفسديفك) (تعثكا ال) بيف: المفع
  
 القرطبي ذكره ما لعلّ  يمحق، كما لآلية تفسير مف سبق ما عمى االطبلع بعد :أقكؿ
 االستعماؿ تسكيغ إلى القرطبي لجأ كىنا اآلية. نكتة إلى كأقربيا األقكاؿ أعدؿ ىك

ف المفع، باختبلؼ ال كاحًدا، المعنى كاف كا   ذلؾ! المغة في يجز لـ كا 
  
 أك )قبيمة ِسْبط كل ألف بينكـ، فيما الشرب تتظالمكا "ال :1/373 حياف كأب كقاؿ

 إذا فكانكا الغذاء، تؤخركا ال بعضيـ: كقاؿ معمكـٌ. شربٌ  لو ُجعل قد منكـ مجمكعة(
 بعُضيا قريبٌ  كأمثاليا األقكاؿ كىذه (.!) المفسديف تخالطكا ال كقيل: (.!فسد) أّخركه
 بعض"! مف
  
 غريًبا لي يبدك كما منو! غريبة لي تبدك حياف أبك ذكرىا التي المعاني ىذه :أقكؿ
 بعض"! مف بعُضيا قريبٌ  كأمثاليا األقكاؿ :ىذه قكلو:
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 منيا شيء في أفسد مف ألف عامة، (األرض في") :1/410 الدرر نظـ في كقاؿ
ال منيـ، الفساد بكقكع إشعار كفيو بالقكة. كميا فييا أفسد فقد بالفعل،  عنو. ُنيكا لما كا 
 عمى ُجبل ما بالمقابل ككذلؾ عنو، ُينيى ال بفطرتو عنو االمتناع عمى المرء ُجبل فما
 بو". ُيؤمر ال بطبعو فعمو
  
 أف الباؿ في يخطر كربما أعمـ! كهللا اآلية، نكتة عف بعيًدا يبدك الكبلـ ىذا :أقكؿ
 أكلى! كاف عنيا السككت
  
ف العثّك، إف المحققيف: بعض "قاؿ :1/136 القاسمي كقاؿ  فميس الفساد، اقتضى كا 
 بفساد، ليس ما االعتداء في يكجد كقد كاالعتداء. ىك بل )بالضركرة(، لو بمكضكع
 بِمثلِ  عميو فاعتُدكا عميكـ اعتدػ فمف) تعالى: قكلو نحك بفعمو، المعتدؼ مقابمة كىك
 ما إلى باإلضافة ىك بل بإفساد، ليس االعتداء كىذا .194 البقرة (عميكـ اعتدػ ما
 عدٌؿ". بو، قكبل
  
ال ،المشاكمة باب مف ىك ىنا االعتداء أف ىذا عمى يؤخذ ما لكف :أقكؿ  فإف كا 
 أيًضا! أصمو في فساد ىك االعتداء
  
 مطمقػًا". الفساد ىك كقيل: الفساد، أشدّ  العثّك: " :1/520 عاشكر ابف كقاؿ
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 كأقكاؿ عاشكر. ابف رهذك الذؼ الثاني بالمعنى ىك اآلية في أنو أرػ  إني :أقكؿ
 مف متفاكتة كغرابة كتكّمف، اآلية نكتة عف ُبعد مف تخمك ال اآلية ىذه في المفسريف
 أؼّ  إفساًدا األرض في ُتفسدكا كال نظرؼ: في اآلية تقدير كلعلّ  آخر، إلى مفّسر
 إفساد!
 فسيركالت المغة عمماء كلعل العرب. لغة في القرآني االستعماؿ ىذا مثل يكجد ال كربما
 أرادكا:
 الختبلؼ االستعماؿ صحّ  )مناسب( آخر معنى إلى معناه عف ُصرؼ إذا المفع أف  -

 تفسير في أعبله كرد ما )انظر فقط الدرجة في االختبلؼ كاف كلك بينيما، المعنى
 الرازؼ(. تفسير في ثـ الطبرؼ،
 كرد ما )انظر االستعماؿ يصح فكذلؾ المعنى، اتحد كلك المفع، اختمف إذا أك  -
 فبل كالقرطبي( كالرازؼ  الطبرؼ  )غير األخرػ  التفاسير أما القرطبي(. تفسير في أعبله
 اآلية. ىذه نكتة تفسير في بو جاءت لما أىمية
 كُمراده. بقكلو أعمـ كهللا 
***  
    ـ1/5/2013 األربعاء
 

 (61)البقرة أتستبدلكف الذؼ ىك أدنى بالذؼ ىك خير  ۞

 القرآف في باب تعظيـ المنافع اإلعجاز االقتصادؼ في ۞

  قاؿ تعالى: 
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ـٍ َكاِحٍد َفاْدُع َلَنا َربََّؾ ُيْخِرْج َلَنا ِممَّا ُتْنِبُت ) ـْ َيا ُمكَسى َلف نَّْصِبَر َعَمى َطَعا ْذ ُقْمُت َكا 
لَِّذؼ ُىَك َأْدَنى اأَلْرُض ِمْف َبْقِمَيا َكِقثَّاِئَيا َكُفكِمَيا َكَعَدِسَيا َكَبَصِمَيا َقاَؿ َأَتْسَتْبِدُلكَف ا

 .61البقرة  ) َبالَِّذػ ُىَك َخْيرٌ 

مف سكرة البقرة نفسيا(،  57المقصكد بالطعاـ الكاحد ىك المّف كالسمكػ )انظر اآلية 
كالمف ضرب مف الحمكػ، كالسمكػ لحـ طائر. كالمعنى: أتأخذكف الذؼ ىك أدنى، 

حق المتركؾ، (، فالباء تم1/312كتترككف الذؼ ىك خير؟! )تفسير الطبرؼ 
كاالستفياـ في اآلية يقصد بو اإلنكار عمييـ كالتعجب منيـ، أؼ: ىك استفياـ 

 .إنكارؼ 

كالمف كالسمكػ ىما مف مشمكالت المكارد الحرة الطبيعية، كالبقل كغيره مما كرد ذكره  
ىك مف قبيل المكارد االقتصادية. كالمكارد الطبيعية ىي التي تككف ىبة مف الخالق 

ؼ ليس فييا عمل إنساني كال كمفو إنتاج، بخبلؼ المكارد االقتصادية التي عز كجل، أ
 .ينتجيا اإلنساف بسعيو كاكتسابو، مع استفادتو في إنتاجيا مف المكارد الطبيعية

 ىػ(: 606-) الرازؼ قاؿ  

المّف كالسمكػ متيقف الحصكؿ، كما يطمبكنو مشككؾ الحصكؿ، كالتيقف خير مف 
يحصل مف غير كّد كال تعب، كذلؾ ال يحصل إال مع الكد المشككؾ، أك أف ىذا 
 .(3/100كالتعب )تفسير الرازؼ 

 ىػ(: 671-) القرطبيكقاؿ 
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ما أعطكا مف المّف كالسمكػ ال كمفة فيو كال تعب، كالذؼ طمبكه مف البقل كالقثاء كغيره 
 .(1/428ال يجيء إال بالحرث كالزراعة كالتعب )تفسير القرطبي 

 سبحانو كتعالى عمى سكء اختيارىـ، كعدـ رشدىـ، أك قمو رشدىـ لقد كبخيـ هللا
 .(1/523)تفسير ابف عاشكر 

 ففي ىذه اآلية أمراف اقتصادياف: 

 األمر األكؿ: يتعمق بالمكارد الحرة كالمكارد االقتصادية. 

سبيل كاألمر الثاني: يتعمق بالرشاد )ألنو ىنا يتعمق بالعمل(، كما في قكلو تعالى: )
 . 38ك 29( غافر دالرشا

فإذا اجتمع أمراف: أحدىما نافع، كاآلخر أنفع )خير( منو، فيجب اختيار األنفع، إذا 
ال لـ يكف اإلنساف رشيًدا، أك كاف قميل الرشد. كليذا يجب  لـ يمكف الجمع بينيما، كا 
اختيار أنفع المنفعتيف، إذا تعارضتا كلـ يمكف الجمع بينيما، كاختيار أىكف الشّريف، 

ك  87ك 40ك  1/9إذا لـ يمكف اجتنابيما مًعا )القكاعد الكبرػ لمعز بف عبدالسبلـ 
(. كىذا ما يعرؼ بمبدأ تعظيـ المنافع، أؼ 2/158ك 136ك 130ك 109ك 91

البحث عف أعظـ منفعة، بافتراض بقاء األشياء األخرػ عمى حاليا، أؼ إذا استكػ 
 .يار ذؼ المنفعة العظمىخياراف في كل شيء إال المنفعة، تـ األخذ بالخ

 : ابف تيميةيقكؿ 
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نيا  إف الشريعة جاءت بتحصيل المصالح كتكميميا، كتعطيل المفاسد كتقميميا، كا 
ترجح خير الخيريف، كشّر الشّريف، كتحّصل أعظـ المصمحتيف بتفكيت أدناىما، كتدفع 

 .(28/284ك  2/48أعظـ المفسدتيف باحتماؿ )بارتكاب( أدناىما )فتاكػ ابف تيمية 

ألـ يطمب منا سبحانو كتعالى أف نقكؿ كأف نفعل األحسف، كلـ يكتف منا بالحسف 
الَِّذيَف َيْسَتِمُعكَف ، )53اإلسراء ) )َكُقل لِِّعَباِدؼ َيُقكُلكا اَلِتي ِىَي َأْحَسفُ  فقط؟ قاؿ تعالى:

، 145األعراؼ ) ا ِبَأْحَسِنَياَكْأُمْر َقْكَمَؾ َيْأُخُذك ، )18الزمر ) الَقْكَؿ َفَيتَِّبُعكَف َأْحَسَنوُ 
 .125النحل ) َكَجاِدْلُيـ ِبالَِّتي ِىَي َأْحَسفُ )

إف )تعظيـ المنافع( ىك أىـ ما ُيعنى بو عمـ االقتصاد، كالقرآف ال يتعارض معو في 
ىذا الباب، بل يؤيده، عمى أال تككف ىذه المنافع دنيكية فحسب، بل دينية أيًضا، كال 

كذلؾ، كال قصيرة األجل فقط، بل طكيمة أيًضا، كال ىي مف خاصة فحسب، بل عامة 
كضع البشر كحدىـ، بل ىي بمعكنة هللا كرسكلو، أك بكممة مختصرة أف تككف ىذه 

 .المنافع الدنيكية، كالخاصة مؤيدة بالديف كمقيدة بو

فإذا كانت ىناؾ منفعتاف دنيكيتاف، ال يمكف الجمع بينيما، ككانت إحداىما أنفع مف 
ػ، أخذنا باألنفع، ككذلؾ إذا كانت ىناؾ منفعتاف أخركيتاف، أك منفعتاف األخر 

عامتاف، أك قصيرتاف، أك طكيمتاف...إلخ، كل ذلؾ بشرط أف تستكؼ األمكر األخرػ، 
لكف إذا كانت ىناؾ منفعتاف متعارضتاف، إحداىما عامة، كاألخرػ خاصة، قدمت 

كاألخرػ دنيكية، قدمت األخركية، العامة عمى الخاصة، أك منفعتاف إحداىما أخركية 
 .أك منفعتاف إحداىما متعدية كاألخرػ قاصرة، قدمت المتعدية



198 
 

ـِ إالَّ ِبالَِّتي ِىَي َأْحَسفُ ) :قاؿ تعالى ، 34، كاإلسراء 152األنعاـ ) َكال َتْقَرُبكا َماَؿ الَيِتي
 ىػ(: 450-)الماكردؼ قاؿ 

(، أؼ 9/445رة النماء )الحاكؼ أمكاؿ اليتامى يجب أف تككف محفكظة األصل، مكفك 
 أف يككف نماؤىا مكفكًرا أعظـ ما يككف. 

 ىػ(: 660-)الرازؼ كقاؿ 

يسعى في تنميتو، كتحصيل الربح بو، كرعاية كجكه الغبطة )تفسير الرازؼ 
13/234). 

 كىك مصطمح فقيي بمعنى: المنفعة القصكػ. 

القاصر ترتيًبا يقصد منو  كفيـ الفقياء مف ىذه اآلية كجكب ترتيب الكالية عمى ماؿ
تعظيـ مصالح القاصر، فاألب أكلى بالكالية مف غيره، قالكا: لحرصو عمى مصالح 
ابنو، ككفكر شفقتو عميو، كاىتمامو بجمب أعظـ ما يمكف مف المصالح لو، كدرء 
أقصى ما يمكف مف المفاسد عنو. كما فيـ الفقياء مف ىذه اآلية أيًضا كجكب 

 .تيـ، بالسعي إلى أعظـ ثمف ممكف، إذا بيع مالو مثبلً الحرص عمى منافع الي

ىػ(، في باب تصرؼ الكصي بماؿ اليتيـ، عف: 450 -) الماكردؼفقد تحدث 
االجتياد في تكفير )تعظيـ( الثمف حسب اإلمكاف، فإف باعو بثمف ىك قادر عمى 

حع )النفع الزيادة فيو لـ يجز )...(، ألف ترؾ الزيادة، مع القدرة عمييا، عدكؿ عف ال
 (. 7/234ك  ،6/446العظيـ( لميتيـ )الحاكؼ 
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كما أكجب الماكردؼ: أف يككف البيع عند انتياء الثمف )أؼ كصكلو إلى النياية 
العظمى(، ككماؿ الربح، مف غير أف يغمب عمى الظف حدكث زيادة فيو، لما في بيعو 

حدكث الزيادة في قبل كماؿ الربح مف تفكيت باقيو، فإف باعو مع غمبة الظف في 
 .(6/446ثمنو لـ يجز، لعدـ الحع لميتيـ في بيعو )نفسو 

لى كل  كال يقتصر ىذا عمى ماؿ اليتيـ، بل يمتد إلى ماؿ الكقف، كالماؿ العاـ، كا 
كالية عمى ماؿ الغير، ككالية الككيل كالمضارب، كلكف نص في القرآف عمى اليتيـ 

 .لضعفو

، في مجاؿ تعظيـ المنافع أك األرباح أك كأشير ىنا إلى أف مصطمح )التعظيـ(
ـْ َلُو َأْجًرا) األجكر...، ال حرج في استعظامو؟ قاؿ تعالى: . كال فرؽ 5الطبلؽ ) َكُيْعِظ

بيف )إعظاـ( مف )أعظـ( كبيف )تعظيـ( مف )عّظـ(. كنحف المسمميف نقكؿ في 
مناسبة ىػ( ب970 -العزاء: عظـ هللا أجركـ. كاستخدـ ىذا المصطمح ابف نجيـ )

كبلمو عف أسباب التممؾ، قاؿ: )الغاصب إذا فعل بالمغصكب شيًئا أزاؿ بو اسمو، 
 (. 47كعّظـ منافعو، َمَمَكو )األشباه كالنظائر ص

 ىػ(: 808 -: )ابف خمدكف كقاؿ 

اعمـ أف التجارة محاكلة الكسب بتنمية الماؿ، بشراء السمع باألرخص، كبيعيا بالغبلء، 
مف دقيق أك زرع أك حيكاف أك قماش، كذلؾ القدر النامي يسمى أًيا ما كانت السمعة، 

ربًحا. فالمحاكؿ لذلؾ الربح إما أف يختزف السمعة، كيتحيف بيا حكالة )تغّير( األسكاؽ 
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ما بأف ينقمو إلى بمد آخر، تنفق )تركج( فيو  مف الرخص إلى الغبلء، فيعظـ ربحو، كا 
فيعظـ ربحو )مقدمو ابف خمدكف تمؾ السمعة أكثر مف بمده الذؼ اشتراىا فيو، 

2/928). 

يقكؿ العمماء: إف المقصد العاـ لمتشريع اإلسبلمي ىك جمب المصالح كدرء المفاسد 
، كالقكاعد الكبرػ لمعز 1/286، كالمستصفى لو أيًضا 103)شفاء الغميل لمغزالي ص 

 (. كىذا يقتضي تعظيـ المصالح إلى أعظـ2/3ك 1/165، كالمكافقات لمشاطبي 1/6
حد ممكف، كتدنية )تقميل( المفاسد إلى أدنى حد ممكف. كتدنية المفاسد إنما تعني قيًدا 

 .عمى تعظيـ المصالح ضمف الحدكد المباحة

ىذا نمكذج كاحد فقط مف نماذج اإلعجاز االقتصادؼ لمقرآف الكريـ، نجد فيو أف 
قتصادؼ القرآف قد سبق عمـ االقتصاد الحديث بقركف طكيمة، في مجاؿ الرشد اال

كتعظيـ المنافع كاألرباح. كقد كجدنا أثر ذلؾ عمى عمماء المسمميف الذيف فسركا ىذه 
اآليات، كل منيـ بقدر عممو، مع ما قد يظير مف أف ىذه اآليات يمكف أف يفيميا 

 في الظاىر كل أحد. 

 فمف عّمـ النبي األمي ملسو هيلع هللا ىلص أصكؿ عمـ االقتصاد؟

 عنو قاؿ: مف أراد العمـ فعميو بالقرآف، فإف فيو عمـ األكليف عف ابف مسعكد رضي هللا
كاآلخريف. قاؿ البييقي: يعني أصكؿ العمـ )معترؾ األقراف في إعجاز القرآف 

 -(، كبيف الغزالي )4/28لو أيًضا  ، كاإلتقاف في عمـك القرآف1/14لمسيكطي 
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كدالالت يختص أىل ىػ( أف في القرآف مجامع عمـ األكليف كاآلخريف، كرمكًزا 505
العمـ بإدراكيا، كأف في معاني القرآف متسًعا ألرباب الفيـ )إحياء عمـك الديف 

 .(46، كجكاىر القرآف ص 1/260

*** 

 مف مجمة اإلعجاز 21منشكر في العدد 

 ىػ1426جمادػ األكلى  1

 ـ2005حزيراف  8

 

 (61)البقرة أتستبدلكف الذؼ ىك أدنى بالذؼ ىك خير  ۞
 

 قاؿ تعالى: 
ْذ قمػػتـ يػػا مكسػػى لػػف نصػػبَر عمػػى طعػػاـ كاحػػٍد فػػادُع لنػػا ربػػَؾ ُيخػػرْج لنػػا مّمػػا ُتنبػػُت ) كا 

األرُض ِمػػػف بقِميػػػا كقثائيػػػا كفكِميػػػا كعدِسػػػيا كبصػػػِميا قػػػاؿ أتسػػػتبدلكف الػػػذؼ ىػػػك أدنػػػى 
 .61( البقرة بالذؼ ىك خيرٌ 

سػػػكرة نفسػػػيا(، مػػػف ال 57كالسػػػمكػ )انظػػػر اآليػػػة  المقصػػػكد بالطعػػػاـ الكاحػػػد ىػػػك المػػػفّ 
ضػػرب مػػف الحمػػكػ. كالمعنػػى: أتأخػػذكف الػػذؼ ىػػك أدنػػى،  كالسػػمكػ لحػػـ طػػائر، كالمػػفّ 

ذا لػـ يعػرؼ الكاتػب أك القػارغ ىػذه  كتترككف الذؼ ىك خير؟! فالباء تمحق المتػركؾ، كا 
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القاعػػدة، فػػإف المعنػػى ينقمػػب! كاالسػػتفياـ فػػي اآليػػة يقصػػد بػػو اإلنكػػار عمػػييـ كالتعجػػب 
 ـ إنكارؼ. منيـ، أؼ ىك استفيا

 
، أـ في االمتثػاؿ، أـ  كقكلو: )خير( فيو اختبلؼ بيف المفسريف: ىل ىك خير في الحلِّ
في النفع، أـ في المذة، أـ في القيمة، أـ فػي الكمفػة، أـ فػي التأكػد؟ )تفسػير أبػي حيػاف 

1/377 .) 
بػو عمػييـ "فالمف كالسمكػ طعاـ مػفَّ هللا بػو عمػييـ، كأمػرىـ بأكمػو"، أك أف: "مػا مػفَّ هللا 

أطيب كألذ"، أك أف: "ما نزؿ عمييـ ال مرية في حمػّو )...(، كالحبكب كاألرض تتخمميا 
 (.1/428البيكع كالغصكب، كتدخميا الشبو )الشبيات(" )تفسير القرطبي 

*** 
 : 1/312الطبرؼ قاؿ 

"أتأخذكف الػذؼ ىػك أخػس خطػًرا )الخطػر ىنػا بمعنػى القيمػة، كلػيس بمعنػى المخػاطرة( 
قدًرا مف العػيش، بػداًل مػف الػذؼ ىػك خيػر منػو خطػًرا كقيمػة كقػدًرا؟! )...(. كال كقيمة ك 

( كالعػدس كالبصػل، فقػد  شؾ أّف َمف استبدؿ بالمّف كالسمكػ: البقل كالقثاء كالفـك )الثػـك
 استبدؿ الكضيع مف العيش بالرفيع منو".

*** 
 : 3/100 الرازؼ كقاؿ 

حصػػػكؿ، كمػػػا يطمبكنػػػو مشػػػككؾ الحصػػػكؿ، "المػػػراد )...( أّف المػػػّف كالسػػػمكػ متػػػيقف ال
كالمتػػػيقف خيػػػر مػػػف المشػػػككؾ، أك ألّف ىػػػذا يحصػػػل مػػػف غيػػػر كػػػٍد كال تعػػػب، كذلػػػؾ ال 
يحصل إال مع الكّد كالتعب، فيككف األكؿ أكلى"، كقاؿ: "الحاضر المتػيقف راجػح عمػى 

 الغائب المشككؾ". 
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رد ذكػػره ىػػك مػػف قبيػػل فػػالمّف كالسػػمكػ مػػف قبيػػل المػػكارد الطبيعيػػة، كالبقػػل كغيػػره مّمػػا ك 
المػػكارد االقتصػػادية. كالمػػكارد الطبيعيػػة ىػػي التػػي تكػػكف ىبػػة طبيعيػػة مػػف الخػػالق عػػز 
كجػػل، أؼ لػػيس فييػػا عمػػل إنسػػاني كال كمفػػة، بخػػبلؼ المػػكارد االقتصػػادية التػػي يممكيػػا 

 اإلنساف بسعيو كاكتسابو.
*** 
 : 1/428 القرطبيكقاؿ 

ة فيػو كال تعػب، كالػذؼ طمبػكه )مػف البقػل كالقثػاء "ما أُعطكا )ِمػَف المػّف كالسػمكػ( ال كمفػ
 كغيره( ال يجيء إال بالحرث كالزراعة كالتعب"! 

*** 
 :  الزجاجقاؿ 

"تفاضل األشياء بالقيـ، كىذه البقكؿ ال خطػر فييػا كال عمػّك قيمػة، كالمػّف كالسػمكػ ىمػا 
(، كاختػػػػار ىػػػػذا الزمخشػػػػرؼ 1/377أعمػػػػى قيمػػػػة، كأعظػػػػـ خطػػػػًرا" )تفسػػػػير أبػػػػي حيػػػػاف 

 ، كقاؿ عف ىذه البقكؿ بأنيا: "أقرب منزلة كأىكف مقداًرا". 1/285
 

لقػػػد كّبخيػػػـ هللا سػػػبحانو كتعػػػالى عمػػػى سػػػكء اختيػػػارىـ، كعػػػدـ رشػػػدىـ، أك قمػػػة رشػػػدىـ 
 (.1/523)تفسير ابف عاشكر 

*** 
دارؼ يقـك عمى الرشد كتعظػيـ  كبيذا تجد أف ىذه اآلية أصل شرعي لمبدأ اقتصادؼ كا 
المنػػافع. فػػإذا اجتمػػع أمػػراف، أحػػدىما نػػافع كاآلخػػر أنفػػع  )خيػػر( منػػو، فيجػػب اختيػػار 
ال لػػـ يكػػف اإلنسػػاف رشػػيًدا، أك كػػاف قميػػل الرشػػد. كليػػذا يجػػب اختيػػار أىػػكف  األنفػػع، كا 
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ا مًعػػا، كأصػػمح المصػػمحتيف، إذا تعارضػػتا، كلػػـ يمكػػف الشػػّريف، إذا لػػـ يمكػػف اجتنابيمػػ
 الجمع بينيما. 

كأحيل القارغ، في ىذا المكضكع، إلى كتاب العز بف عبػد السػبلـ: قكاعػد األحكػاـ فػي 
مصػػػالح األنػػػاـ، المعػػػركؼ بالقكاعػػػد الكبػػػرػ. فإنػػػو كتػػػاب فريػػػد فػػػي بابػػػو، ال يعػػػرؼ لػػػو 

 نظير بيف الكتب األخرػ المطبكعة.
*** 
   2006تمكز  13جدة في 

 
 (61)البقرة أتستبدلكف الذؼ ىك أدنى بالذؼ ىك خير؟!  ۞

 
ْذ قمتـ: يا ُمكسى لػف نصػبَر عمػى طعػاـ كاحػٍد، فػادُع لنػا رّبػَؾ ُيخػرْج لنػا قاؿ تعالى: ) كا 

مما ُتنِبػُت األرُض، ِمػف َبقميػا كِقثائيػا كُفكِميػا كَعَدِسػيا كَبَصػِميا. قػاَؿ: أتسػتبدلكَف الػذؼ 
 .61( البقرة بالذؼ ىك خيٌر؟!ىك أدنى 
 

 طعاـ كاحد:
مػػػف السػػػكرة نفسػػػيا(،  57المقصػػػكد بالطعػػػاـ الكاحػػػد ىػػػك المػػػّف كالسػػػمكػ )انظػػػر اآليػػػة 

 كالسمكػ لحـ طائر، كالمّف ضرب مف الحمكػ. 
 

 المعنى:
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ذا لػػـ   أتأخػػذكف الػػذؼ ىػػك أدنػػى، كتتركػػكف الػػذؼ ىػػك خيػػر؟! فالبػػاء تمحػػق المتػػركؾ، كا 
يعرؼ الكاتب أك القارغ ىذه القاعدة، فػإف المعنػى ينقمػب. كاالسػتفياـ فػي اآليػة ُيقصػد 

 بو اإلنكار عمييـ كالتعجب منيـ، أؼ ىك استفياـ إنكارؼ. 
 
 : خير

، أـ فػي االمتثػاؿ، أـ فػي النفػع، أـ  فيو اختبلؼ بيف المفسريف: ىل ىك خير فػي الحػلِّ
 (. 1/377؟ )تفسير أبي حياف التأكدفي المذة، أـ في القيمة، أـ في الكمفة، أـ في 

 
"فالمّف كالسمكػ طعاـ َمػفَّ هللا بػو عمػييـ، كأمػرىـ بأكمػو"، أك أف: "مػا مػفَّ هللا بػو عمػييـ 

ك أف: "ما نزؿ عمييـ ال ِمرية في حمػّو )...(، كالحبكب كاألرض تتخمميا أطيب كألذ"، أ
 (.1/428البيكع كالُغصكب، كتدخميا الشبو )الشبيات(" )تفسير القرطبي 

 
: "أتأخػػذكف الػػذؼ ىػػك أخػػّس خطػػًرا )الخطػػر ىنػػا بمعنػػى القيمػػة، 1/312 الطبػػرؼ قػػاؿ 

ف الػذؼ ىػك خيػر منػو خطػًرا كلػيس بمعنػى المخػاطرة( كقيمػة كقػدًرا مػف العػيش، بػداًل مػ
كقيمػػػة كقػػػدًرا؟! )...(. كال شػػػؾ أف مػػػف اسػػػتبدؿ بػػػالمّف كالسػػػمكػ: البقػػػل كالقثػػػاء كالفػػػـك 

( كالعدس كالبصل، فقد استبدؿ الكضيع مف العيش بالرفيع منو".   )الثـك
 
: "تفاضل األشياء بػالقيـ، كىػذه البقػكؿ ال خطػر فييػا كال عمػك قيمػة، كالمػّف الزجاجقاؿ 
(. كاختػػػار ىػػػذا 1/377ىمػػػا أعمػػػى قيمػػػة، كأعظػػػـ خطػػػًرا" )تفسػػػير أبػػػي حيػػػاف  كالسػػػمكػ 
 ، كقاؿ عف ىذه البقكؿ بأنيا: "أقرب منزلة كأىكف مقداًرا". 1/285الزمخشرؼ 
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، كمػػا يطمبكنػػو متػػيقف الحصػػكؿ: "المػػراد )...( أف المػػّف كالسػػمكػ 3/100 الػػرازؼ كقػػاؿ 
ف ىػذا يحصػل مػف غيػر كػٍد كال ، كالمتيقف خير مػف المشػككؾ، أك ألمشككؾ الحصكؿ

الحاضػػػر تعػػب، كذلػػؾ ال يحصػػل إال مػػع الكػػّد كالتعػػب، فيكػػكف األكؿ أكلػػى"، كقػػاؿ: "
 ".الغائب المشككؾراجح عمى  المتيقف
  

 المكارد: الطبيعية كاالقتصادية:
فػػالمّف كالسػػمكػ مػػف قبيػػل المػػكارد الطبيعيػػة، كالبقػػل كغيػػره ممػػا كرد ذكػػره ىػػك مػػف قبيػػل 

االقتصػػادية. كالمػػكارد الطبيعيػػة ىػػي التػػي تكػػكف ىبػػة طبيعيػػة مػػف الخػػالق عػػز المػػكارد 
كجػػل، أؼ لػػيس فييػػا عمػػل إنسػػاني كال كمفػػة، بخػػبلؼ المػػكارد االقتصػػادية التػػي يممكيػػا 

 اإلنساف بسعيو كاكتسابو.
 
: "مػا أُعطػكا )مػف المػّف كالسػمكػ( ال كمفػة فيػو كال تعػب، كالػذؼ 1/428 القرطبػيكقاؿ 

 بقل كالقثاء كغيره( ال يجيء إال بالحرث كالزراعة كالتعب". طمبكه )مف ال
 

 الرشد كتعظيـ المنافع:
لقػػػد كّبخيػػػـ هللا سػػػبحانو كتعػػػالى عمػػػى سػػػكء اختيػػػارىـ، كعػػػدـ رشػػػدىـ، أك قمػػػة رشػػػدىـ 

 (.1/523)تفسير ابف عاشكر 
دارؼ يقـك عمى الرشد كتعظػيـ  كبيذا تجد أف ىذه اآلية أصل شرعي لمبدأ اقتصادؼ كا 

( منػػو، فيجػػب اختيػػار خيػػرنػػافع. فػػإذا اجتمػػع أمػػراف، أحػػدىما نػػافع كاآلخػػر أنفػػع  )الم
ال لػػـ يكػػف اإلنسػػاف رشػػيًدا، أك كػػاف قميػػل الرشػػد. كليػػذا يجػػب اختيػػار أىػػكف  األنفػػع، كا 
الشػػريف، إذا لػػـ يمكػػف اجتنابيمػػا مًعػػا، كأصػػمح المصػػمحتيف، إذا تعارضػػتا، كلػػـ يمكػػف 
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ذا المكضػػكع، إلػػى كتػػاب العػػز بػػف عبػػد السػػبلـ: الجمػػع بينيمػػا. كأحيػػل القػػارغ، فػػي ىػػ
قكاعػػد األحكػػاـ فػػي مصػػالح األنػػاـ، المعػػركؼ أيًضػػا بالقكاعػػد الكبػػرػ. فإنػػو كتػػاب فريػػد 

 في بابو، ال ُيعرؼ لو نظير بيف الكتب األخرػ المطبكعة.
 

         ـ 5/3/2013الثبلثاء 
 

 (61)البقرة لف نصبر عمى طعاـ كاحد  ۞
 يصبركف عمى طعاـ كاحد ففيـ المؤاخذة؟كل الناس ال  ۞
ْذ قمػػتـ يػػا مكسػػى لػػف نصػػبَر عمػػى طعػػاـ كاحػػٍد فػػادُع لنػػا ربػػَؾ ُيخػػرْج لنػػا مّمػػا ُتنبػػُت ) كا 

األرُض ِمػػػف بقِميػػػا كقثائيػػػا كفكِميػػػا كعدِسػػػيا كبصػػػِميا قػػػاؿ أتسػػػتبدلكف الػػػذؼ ىػػػك أدنػػػى 
 .61( البقرة بالذؼ ىك خيرٌ 
 قاؿ لي:

طعػػاـ كاحػػد، فيػػذا شػػأف النػػاس كّميػػـ. فقػػد يأكػػل األثريػػاء ليػػـ الحػػّق أال يصػػبركا عمػػى 
أطيػػػػػب أنػػػػػكاع المحػػػػػـ كالحمػػػػػكػ، كيشػػػػػتيكف مػػػػػف حػػػػػيف آلخػػػػػر أف يػػػػػأكمكا )ُمجػػػػػّدرة( أك 
)ككشػػرؼ(؟ كمػػػا أف الطعػػػاـ الفاضػػػل ال ُيعػػػرؼ فضػػمو إال إذا أكمػػػت غيػػػره مػػػف الطعػػػاـ  

 .ثـ إّف المّف كالسمكػ مف هللا، كىذه النباتات كّميا مف هللا المفضكؿ.
 
 قمت:
صحيح، لكف يبدك لي أف ىػذا المػّف كالسػمكػ فػي القػرآف لػو أنػكاع كثيػرة كشػيّية  كبلمؾ

مميػزة بحيػث ال يمػّل منػو آكمػو، كقػد ال عاليػة أك ىػك مػف نػكع ذؼ جػكدة كمغذية جًدا، 
 يككف ىناؾ مثمو بيف ما نعرفو نحف اآلف مف مأككالت.
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 كهللا أعمـ.

*** 

 إلثالثاء:

 ىػ1440ربيع اآلخر  24

 ـ2019كانكف الثاني  01

 

 (61)البقرة كَيقتمكف النبييَف بغيِر الحّق  ۞

 السؤاؿ: ىل ُيقتل النبيكف بالحق؟ ۞

! تفسير عجيب بغير إذف هللا ليـ بقتميـ: كانكا يقتمكف ُرُسل هللا الطبرؼ قاؿ  -
أستغرب صدكره عف شيخ المفسريف! ىل يمكف أف يأذف هللا بقتل نبي أك  

 هللا! رسكؿ؟! معاذ
(: ىذا كصف لمقتل، كليس لقتل األنبياء. كالقتل تارة يككف القتل بغير الحق) -

 بحق، كتارة ببل حق. 
(: تككيد، ألف قتل النبييف ال ينقسـ إلى قتل بحق كقتل بغير حق. بغير الحق) -

 فيك ال يككف إال بغير حق.
 كأف المراد كهللا أعمـ:
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 قتٌل بغير حق! -
 كقتُل نبي! -
إذا كاف قتُل كاحٍد مف عامة الناس بغير حق ال يجكز، فكيف إذا كاف نبًيا؟! أؼ: 

 )ككيف إذا كاف أكثر مف نبي، ككيف إذا كثر العدد؟!(.

*** 

 في مكضع آخر:

 . بدكف أؿ التعريف لمحق.21( آؿ عمراف كيقتمكَف النبييف بغيِر حقّ )

*** 

 كردت في القرآف في مكاضع عديدة:

 .21( آؿ عمراف بغير حقيقتمكف النبييف ) -
 .112( آؿ عمراف كيقتمكف األنبياء بغير حق) -
  181( آؿ عمراف كقتَميـُ األنبياَء بغير حق) -
 .155( النساء كقتِميـُ األنبياَء بغير حق) -
 .87( البقرة ففريًقا كّذبتـ كفريًقا تقتمكف ) -
 .70( المائدة فريًقا كّذبكا كفريًقا يقتمكف ) -
 .26( األحزاب فريًقا فريًقا تقتمكف كتأِسركف ) -
*** 
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 ـ         30/3/2012الجمعة 

 

 (61)البقرة ذلؾ بما عَصكا ككانكا َيعتدكف  ۞

 .78، كسكرة المائدة 112، كآؿ عمراف 61سكرة البقرة 

 لـ يقل:

 ذلؾ بما عَصكا كاعتَدكا. -
 ذلؾ بما كانكا يعُصكف ككانكا يعتدكف. -
 ذلؾ بما كانكا يعُصكف كيعتدكف. -
 كاعتدائيـ.ذلؾ بعصيانيـ  -

 أقكاؿ المفسريف:

 لعصيانيـ كاعتدائيـ. -
 بسبب عصيانيـ  كاعتدائيـ عمى خمقو. -
 بما عصكا هللا كخالفكا أمره، ككانكا يتجاكزكف حدكده. -
عّبر في جانب العصياف بالماضي ألنو تقرر فمـ يقبل الزيادة، كعّبر في جانب  -

 االعتداء بالمضارع ألنو مستمر.
﴾، فيتقدر بالمصدر، أؼ: كبككنيـ عَصكامعطكًفا عمى ﴿يحتمل أف يككف  -

يعتدكف. كيحتمل أف يككف استئناؼ إخبار مف هللا، بأنو كاف شأنيـ كأمرىـ 
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 كاُنكا ال يتناَىكف عف ُمنكرٍ االعتداء، كيقكؼ ىذا ما جاء بعده كالشرح: ﴿
 ﴾.فعُمكه
 ما أرجحو:

 كاالعتداء.بما كانكا يعصكف كيعتدكف. أؼ: االستمرار في المعاصي 

 آيات أخرػ:

 .63﴾ يكنس الذيَف آمُنكا ككاُنكا يتقكفَ ﴿ -
 .75﴾ يكنس فاستكبُركا ككاُنكا قكًما ُمجرميفَ ﴿ -
 .16﴾ ىكد كَحِبَط ما صنُعكا فييا كباطٌل ما كاُنكا َيعممكفَ ﴿ -
*** 

 ـ         1/8/2013الخميس 
 

 (61 )البقرة يعتُدكف  ككانكا عَصكا بما ۞
 112سكرة آؿ عمراف ك 

 78سكرة المائدة ك 

 لـ يقل:

 بما عَصكا كاعتدكا. -
 بما كانكا يعصكف ككانكا يعتدكف. -
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 بما كانكا يعصكف كيعتدكف. -
*** 

 أنا أرػ أنيا تحتمل:

 بما عَصكا ككانكا يعتدكف في عصيانيـ. -
 بما كانكا يعصكف كيعتدكف. -
 بما عَصكا ككانكا يعصكف، كبما اعتدكا ككانكا يعتدكف. -

 كهللا أعمـ.

*** 

 المفسريف: أقكاؿ

 :ابف كثير
 .كانكا يعصكف كيعتدكف  

*** 
 :أبك حياف

لـ يعطف االعتداء عمى العصياف، لئبل يفكت تناسب مقاطع اآلؼ، كليدّؿ عمى أف  
 االعتداء صار كالشيء الصادر منيـ دائًما.

 :أقول
أكافق أبا حياف عمى النصف األكؿ مف كبلمو، كال أتفق معو في النصف الثاني. فبل 
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بيف االعتداء كالعصياف. ال أقصد الفرؽ في المعنى، بل الفرؽ في الترتيب فرؽ 
 .الزمني

*** 

 إلخميس:

 ىػ1439شعباف  11

 ـ2018نيساف  26

 

 (62)البقرة ف آمنكا كالذيف ىادكا كالنصارػ كالصابئيف الذي إفّ ۞ 

 لـ يقل:

 إّف الذيف آمنكا كالذيف ىادكا كالذيف تنّصركا كالذيف صبؤكا. -

 إّف المؤمنيف كالييكد كالنصارػ كالصابئيف. -

 تجاىمو المفسركف، كأنا لـ أتجاىمو، كلكف ال أعمـ الجكاب حتى اآلف.

 
 (62)البقرة َمف آَمف با كاليـك اآلخر كعمل صالًحا فميـ أجُرىـ عند رّبيـ  ۞

 لـ يقل:
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 َمف آَمف ... فمو أجُره عند رّبو. -
 أجُرىـ عند رّبيـ.َمف آمنكا ... كعممكا صالًحا فميـ  -
 مف: 

 يمكف أف ُيحمل عمييا المفرد باعتبار لفظيا، كالجمع باعتبار معناىا.

 كاآلية جمعت بينيما.

*** 

 إلثالثاء:

 ىػ1440ربيع اآلخر  24

 ـ2019كانكف الثاني  01

 
 (63)البقرة خذكا ما آتيناكـ بقكة كاذكركا مافيو لعمكـ تتقكف  ۞

 مبلحظة لكّتاب المصاحف ۞

 مافيه:

 األفضل: ما فيو.

 ترؾ مسافة بعد: ما.
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 لعل ىذه مف مسؤكلية كّتاب المصاحف، كال عبلقة ليا بالرسـ العثماني، كهللا أعمـ.

 كّتاب المصاحف مشككركف عمى دقتيـ، أرجك منيـ دراسة ىذه النقطة.

*** 

 إلثالثاء:

 ىػ1440ربيع اآلخر  24

 ـ2019كانكف الثاني  01

 

)البقرة خاسئيف  ردةً كا منكـ في السبت فقمنا ليـ ككنكا قِ الذيف اعتدَ  كلقد عممتـُ  ۞
65) 

. فجعمناىا خاسئيف كا منكـ في السبت فقمنا ليـ ككنكا قردةً الذيف اعتدَ  كلقد عممتـُ )
 .66-65البقرة  (لممتقيف مكعظةً ك يا ما بيف يدييا كما خمفَ كااًل لِ نَ 

 : حيمة السبت.السبت

 أؼ فجعمناىـ قردة. :فقمنا ليـ ككنكا قردة

 : كبلىما خبر )ككنكا(، خاسئيف ليست صفة لقردة.قردة خاسئيف

 نكااًل كمكعظة: عقكبة كعبرة.
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 لما بيف يدييا كما خمفيا مف القرػ.

البحر إْذ يعُدكف في السبت إْذ  كاسأليـ عف القرية التي كانت حاضرةَ حيمة السبت: )
َيسِبتكف ال تأتييـ كذلؾ نبمكىـ بما كانكا  ّرًعا كيـك التأتييـ حيتاُنيـ يـك سبتيـ شُ 

، ليتفرغكا فيو لمعبادة يـك السبت حيتافنعكا مف صيد المُ  .163( األعراؼ قكف يفسُ 
 !دألحفجمعكىا في البحر يـك السبت، كأخذكىا في يـك ا !يـك السبت حيتاففكثرت ال

 :ابف تيميةقاؿ 

لسبت في الصيد قد حاب امما يقضى منو العجب أف ىذه الحيمة التي احتاليا أص
استحّميا طكائف مف المفتيف المسمميف ... فقالكا: إف الرجل إذا نصب شبكة أك شًصا 
! كىذه  ، ليقع فيو الصيد بعد إحرامو، ثـ أخذه بعد حّمو لـ يحـر )سّنارة( قبل أف ُيحـر

فاستمتعكا بخبلقيـ بعينيا حيمة أصحاب السبت. كفي ذلؾ تصديق قكلو تعالى: )
، 69( التكبة فاستمعتـ بخبلقكـ كما استمتع الذيف مف قبمكـ كخضتـ كالذؼ خاضكا

كقكؿ النبي ملسو هيلع هللا ىلص: لتتبعّف َسنف َمف كاف قبمكـ حذك الُقّذة بالُقّذة، حتى لك دخمكا ُجحر 
أؼ ال تختمفكف : بالقذة القذةحذك ّب لدخمتمكه! )الترمذؼ، كابف ماجو، كأحمد(. َض 

   يء!عنيـ في ش

  
 (68 )البقرة ذلؾ بيف عكافٌ  ۞

 :تعالى قاؿ
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 .68 البقرة (ذلؾ بيفَ  عكافٌ  ِبكرٌ  كال فارٌض  ال بقرةٌ  إّنيا)

  فارٌض:

 .ىِرمة ُمسّنة

  عكاٌف:

 .كسط

*** 

 :يقل لـ

 .بينيما عكافٌ - 

 .كتمؾ ىذه بيف عكافٌ - 

 .حياف أبي رأؼ كىك كتمؾ، ىذه بيف عكافٌ  تقديره: محذكؼ، فيناؾ

  :بعضيـ كقاؿ

  .ُذكر ما بيف عكافٌ  :التقدير

 .ُذكر ما أؼ: :ذلؾ

*** 

 :السبت
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 ىػ1439 شعباف 20

 ـ2018 أيار 05

 

 (71 )البقرة فييا شيةَ  ال مةٌ مسمّ  الحرث تسقي كال األرض تثير ذلكؿٌ  ال بقرة إنيا ۞

 الحرث. تسقي ذلكؿ كال األرض تثير ذلكؿ ال :التقدير

 العيكب. مف سالمة :مةمسمّ 

 .صفراء بقرة :69 اآلية في األصفر. المكف  غير آخر لكف  يخالطيا ال فييا: شية ال

 

فّ  ۞ فّ  األنيارُ  منو َيتفّجرُ  لَما الحجارة ِمف كا   الماءُ  منو فَيخرجُ  َيّشققُ  لَما منيا كا 
 (74 )البقرة

 :تعالى قاؿ

فّ  قسكةً  أشدُّ  أك كالحجارةِ  فيي ذلؾ بعدِ  ِمف قمكُبكـ قسْت  ثـ)  َيتفّجرُ  لَما الحجارة ِمفَ  كا 
فّ  األنيارُ  منو  .(الماءُ  منو فيخرجُ  َيّشققُ  لما منيا كا 

  يّشقق:

 .يتشقق
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*** 

 :لي قاؿ

فّ ) اآلية: مف الجزء ىذا  ىذا عف يغني أال (األنيارُ  منو َيتفّجرُ  لَما الحجارة مف كا 
فّ  الجزء:  عف كبلـ كىناؾ الماء عف كبلـ فينا الماُء(؟ منو فيخرجُ  َيّشققُ  لَما منيا )كا 
 !الحجارة عف كبلـ الجزأيف كفي األنيار،

 :لو قمت

 .كليًنا قسكةً  القمكب مف مختمفة درجة عف كبلـ جزء كل في

 .(َيّشقق) غير (َيتفّجر)

  .(الماء) غير (األنيار)

 .أعمـ كهللا

*** 

 :إلسبت

 ىػ1439 رجب 29

 ـ2018 نيساف 14
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 (76 )البقرة ربكـ عند بو لُيحاّجككـ ۞
  
ذا) ذا آَمنَّا قاُلكا آَمُنكا الذيفَ  َلُقكا كا   َفَتحَ  بما أُتحّدثكَنيـ قاُلكا بعضٍ  إلى بعُضيـ َخبل كا 
ككـ عميكـ هللاُ    .76 البقرة (َتعِقمكفَ  أفبل ربكـ عندَ  بوِ  لُيحاجُّ
 لقكا:
  الييكد. أؼ
ذا  آمنا: قالكا آمنكا الذيف لقكا كا 
  رسكاًل. المبعكث كىك تابيـك في المكصكؼ ىك محمًدا بأفَّ  آمنَّا أؼ:

 عميكـ: هللا فتح بما أتحدثكنيـ
 دمحم. نعت مف
  كبعثو. كنعتو بدمحم تعترفكا كال آمّنا، ليـ تقكلكا ال أؼ:

 بو: ليحاجككـ
 بدمحم. أؼ:
 بو. عميكـ هللا فتح بما أك:
 بو. تحدثكنيـ بما أك:
 كاحدة. كالنتيجة
 هللا أف يفترض (،ربكـ عند بو ليحاجككـ عميكـ هللا فتح بما أتحدثكنيـ) قكليـ: 

 مف كالقاضي بينيـ كيقضي أقكاليـ! كحسب جيتيـ مف إال باألمر يعمـ ال كالبشر
 التالية: اآلية في هللا كبخيـ ليذا بحجتو! ألحف كاف لمف يقضي البشر
كفَ  ما َيعمـُ  هللاَ  أفَّ  َيعممكفَ  أكال)  .77 البقرة (ُيعِمنكفَ  كما ُيِسرُّ
 كف:تعقم أفبل
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 تعقمكف. ال فإنكـ ذلؾ فعمتـ إذا
***  
   ـ16/8/2013 الجمعة
 

  (77 )البقرة ُيعمنكف  كما ُيسّركف  ما يعمـُ  ۞

  :يقل لـ

 .ُيسّركف  كما ُيعمنكف  ما

 :لي قاؿ

 !ُيعمنكف  ما عمـ أنو بد فبل ُيسّركف  ما عمـ إذا ُيعمنكف؟ كما ُيسّركف  ما قاؿ: لماذا

 :قمت

 .شيًئا المفسركف  يذكر لـ

 :الجكاب

  غيره. كُيعمنكف  شيًئا ُيسّركف 

 !منافقكف 

*** 

 :أخرػ  آيات
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 5 ىكد (ُيعمنكف  كما ُيسّركف  ما يعمـُ )

 38 إبراىيـ (ُنعمف كما ُنخفي ما تعمـُ  إنؾ رّبنا)

 19 النحل (ُتعمنكف  كما ُتسّركف  ما يعمـُ  كهللاُ )

 23 النحل (ُيعمنكف  كما ُيسّركف  ما َيعمـُ )

 25 النمل (ُتعمنكف  كما ُتخفكف  ما كَيعمـُ )

فّ )  74 النمل (ُيعمنكف  كما صدكُرىـ ُتكفُّ  ما َليعمـُ  رّبؾ كا 

 69 القصص (ُيعمنكف  كما صدكُرىـ تكفُّ  ما َيعمـُ  كرّبؾ)

 76 يس (ُيعمنكف  كما ُيسّركف  ما نعمـُ  إّنا)

 1 الممتحنة (أعمنُتـ كما أخفيُتـ بما أعمـُ  كأنا)

 4 التغابف (ُتعمنكف  كما ُتسّركف  ما كَيعمـُ )

*** 

 :إلسبت

 ىػ1439 شعباف 27

 ـ2018 أيار 12
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 (78)البقرة ال يعممكف الكتاب إال أمانّي  ۞
 
 : 1/374 الطبرؼ قاؿ 

ال يعممػػػكف مػػػا فػػػي الكتػػػاب الػػػذؼ أنزلػػػو هللا، كال يػػػركف مػػػا أكدعػػػو هللا فيػػػو مػػػف حػػػدكده 
كأحكامو كفرائضو، كيتمنكف عمى هللا ما ليس ليـ. كالتمني في ىذا المكضع ىك تخمق 

 الكذب كتخرصو كافتعالو. يعني: لكنيـ يتمنكف. 
 
 : 3/139 الرازؼ كقاؿ 

أصػل كاحػد، أحػدىا: مػا يتخيمػو اإلنسػاف، األماني جمع أمنية، كليا معاف مشتركة فػي 
كيقػػػدر فػػػي نفسػػػو كقكعػػػو، أؼ: إال مػػػا ىػػػـ عميػػػو مػػػف أمػػػانييـ فػػػي أف هللا ال يؤاخػػػذىـ 

 بخطاياىـ؛ كثانييا: األماني: األكاذيب المختمقة. 
 
 : 2/6 القرطبيكقاؿ 

األماني جمع أمنية، كىي التبلكة. كمنو قكلػو تعػالى: )إال إذا تمّنػى ألقػى الشػيطاُف فػي 
، أؼ: إذا تبل ألقى الشيطاف فػي تبلكتػو. كاألمػاني أيًضػا: األكاذيػب، 52أمنّيتو( الحج 

كمنػػو قػػكؿ بعػػض العػػرب البػػف دأب، كىػػك يحػػّدث: أىػػذا شػػيء ركيتػػو أـ شػػيء تمنيتػػو؟ 
 ا: ما يتمناه اإلنساف كيشتييو. كاألماني: التقدير. أؼ: افتعمتو. كاألماني أيًض 

 
 : 1/444أبك حياف كقاؿ 

 ال يعممكف فقو الكتاب، إنما يقتصركف عمى ما يسمعكنو يتمى عمييـ. 
 : 1/447كقاؿ في الدر المصكف 
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 األماني جمع أمنّية، مف: منَّى ُيَمّني: إذا تبل كقرأ. 
 

 : 1/358 المناركقاؿ في 
كجد في كل األمـ، حاؿ الضػعف كاالنحطػاط، يفتخػركف بمػا بػيف أيػدييـ ىذه األماني ت

مف الشػريعة، كبسػمفيـ الػذيف كػانكا ميتػديف بيػا، كبمػا ليػـ مػف اآلثػار التػي كانػت ثمػرة 
تمػػؾ اليدايػػة. كتسػػكؿ ليػػـ األمػػاني أف ذلػػؾ كػػاؼ فػػي نجػػاتيـ كسػػعادتيـ كفضػػميـ عمػػى 

اًء، كمػػنيـ مػػف فسػػرىا بػػالقراءات، سػائر النػػاس. كفسػػر بعضػػيـ األمػػاني باألكاذيػػب ابتػػد
أؼ إنيػػػـ ال حػػػّع ليػػػـ مػػػف الكتػػػاب إال قػػػراءة ألفاظػػػو، مػػػف غيػػػر فيػػػـ كال اعتبػػػار يظيػػػر 

 أثرىما في العمل. 
 

كمػػف ىػػذه اآليػػة ربمػػا أخػػذ المصػػطمح الحػػديث "التفكيػػر باألمػػاني"، كىػػك عكػػس التفكيػػر 
ف، فيػك تفكيػر المكضكعي، أك ىك تفكير بمػا يحػب صػاحبو أف يكػكف، ال بمػا ىػك كػائ

 شخصي مزاجي، ال تفكير كاقعي. 
 

 (78)البقرة ال يعممكف الكتاَب إال أمانّي  ۞

ْف ىـ إال َيظّنكفَ ﴿  .78﴾ البقرة كمنيـ أّمّيكَف ال َيعممكَف الكتاَب إال أمانيَّ كا 

   منيـ:

 أؼ مف الييكد حسب السياؽ.

 كقيل: مف الييكد كالمنافقيف.
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 أماني:

التبلكة أك القراءة. يعممكنو حفًظا كقراءًة كال يعممكف معانَيو. جمع أمنية، كىي  -
 ﴾.أّمّيكف لكف ىذا المعنى ال يتناسب مع قكلو: ﴿

: التفكير باألماني، أؼ  - األماني: ما يتمّناه اإلنساف كيشتييو. كمنو ما يقاؿ اليـك
التفكير غير المكضكعي كغير الكاقعي، كىك حكـ الشخص عمى األشياء كما 

 يتمّناىا ىك، ال كما ىي في الكاقع.
 األماني: األحاديث. -
 ركيَتو أىذا شيءاألماني: األكاذيب. قاؿ بعض العرب البف دأب كىك يحّدث:  -

 ؟ أؼ: افتعمتو.تمّنيَتو أـ شيء
 تمؾَ قاؿ أبك مسمـ: حمُمو عمى تمّني القمب أكلى، لقكلو تعالى:     ﴿: »الرازؼ قاؿ 
 .123﴾ النساء ليَس بأمانّيكـ كال أمانيِّ أىِل الكتابِ و: ﴿، كقكل111﴾ البقرة أمانّييـ

في  إذا تمّنى ألقى الشيطافُ كقاؿ األكثركف: حمُمو عمى القراءة أكلى، لقكلو تعالى: ﴿
، كألف حممو عمى القراءة أليق بطريقة االستثناء، ألنا إذا حممناه 52﴾ الحج أمنّيِتو

يعممكف الكتاب إال بقدر ما ُيتمى عمييـ عمى ذلؾ كاف لو بو تعّمق، فكأنو قاؿ: ال 
 فيسمعكنو، كبقدر ما ُيذكر ليـ فيقبمكنو، ثـ إنيـ ال يتمكنكف مف التدّبر كالتأّمل.

ذا ُحمل عمى أف المراد األحاديث كاألكاذيب، أك الظف كالتقدير كحديث النفس، كاف  كا 
 «.االستثناء فيو نادًرا
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رز فيو المسممكف حتى سبقكا َمف قْبميـ، فقد ىذا النكع مف التمّني ب: »المنارقاؿ في 
 «.أمَسكا أكثر األمـ تبلكًة لكتابيـ، كأقّميـ فيًما لو كاىتداًء بو

*** 

 ـ               1/8/2013الخميس 

 

  (79 )البقرة بأيدييـ الكتاب يكتبكف  لمذيف فكيل ۞

 ثمًنا بو ليشتُركا هللاِ  عندِ  ِمف ىذا يقكلكفَ  ثـ بأيدييـ الكتابَ  يكتبكفَ  لمذيفَ  فكيلٌ )
  .79 البقرة (يكِسبكفَ  مّما ليـ ككيلٌ  أيدييـ كتبْت  مّما ليـ فكيلٌ  قميبلً 

 النكتة:

 بأيدييـ؟ كتبكا إذا الكيل لماذا

 آخر؟ معنى ليا (أيدييـ) ىل:

  معناىا؟ منيا نفيـ لكي بعدىا ما إلى بحاجة العبارة ىذه ىل

 يقل: لـ

  هللا. عند مف ىذا كيقكلكف 

 :التقدير لعل
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 ُيحّرفكه! لكي بأيدييـ الكتاب يكتبكف  -

  أنفسيـ! عند كمف بأنفسيـ، الكتاب يكتبكف  -

*** 

 المفسريف: أقكاؿ

 الطبرؼ:

 تأكلكه ما عمى كتاًبا ككتبكا إسرائيل، بني ييكد مف هللا كتاب حّرفكا الذيف بذلؾ يعني»
 ليـ عمـ ال قـك مف باعكه ثـ ،ملسو هيلع هللا ىلص مكسى نبيو عمى هللا أنزؿ لما مخالًفا تأكيبلتيـ، مف
 خسيسٍ  الدنيا مف عرضٍ  لطمب هللا، كتب في بما ُجّياؿ التكراة، في بما كال بيا،
.)...( 

 أنو كيحّدثكنيـ العرب، مف يبيعكنو ،عندىـ مف كتاًبا كتبكا الييكد مف ناٌس  كاف قاؿ:
 )...(. قميبلً  ثمًنا بو ليأخذكا هللا، عند مف

 صمى دمحم اسـ كمَحكا يكرىكف، ما منيا كمَحكا يحّبكف، ما فييا كزادكا التكراة، حّرفكا
 )...(. عمييـ! هللا غضب فمذلؾ التكراة! مف كسمـ عميو هللا

 تككف  كىل (؟بأيدييـ الكتابَ  يكتبكفَ  لمذيفَ  فكيلٌ ) قكلو: كجو ما قائل: لنا قاؿ إف
 ىؤالء عف يخبركا أف إلى المخاطبة، بيذه المخاطبكف  احتاج حتى اليد، بغير الكتابة
 بأيدييـ؟ الكتاب يكتبكف  كانكا أنيـ - قّصتيـ هللا قّص  الذيف لقـكا -

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=266&idto=266&bk_no=50&ID=271#docu
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ف آدـ، بني مف الكتاب إف لو: قيل  إلى الكتاب يضاؼ قد فإنو باليد، منيـ كاف كا 
ف بكذا، فبلف إلى فبلف كتب فيقاؿ: خّطو، رسـَ  المتكلي كغير كاتبو، غير  كاف كا 
 المضاؼ بأمر كتبو الكاتب كاف إذا ،الكتاب إليو المضاؼ غّير بيده، كتابتو المتكّلي
 المؤمنيف، عباده (بأيدييـ الكتابَ  يكتبكفَ  لمذيفَ  فكيلٌ ) بقكلو: ربنا فأعمـ الكتاب. إليو
 كعمد منيـ، عمـ عمى بأيدييـ، هللا عمى كالفرية الكذب كتابة تِمي الييكد ارأحب أف
 كافتراءً  هللا عمى تكذًبا هللا، كتاب كفي هللا عند مف أنو إلى تنحمو ثـ هللا، عمى لمكذب
 ذلؾ كتابة َكِليَ  يككف  أف ،(بأيدييـ الكتابَ  يكتبكفَ ) بقكلو: ثناؤه جلّ  فنفى عميو!
 كذا عينو فبلف باعني القائل: قكؿ نظير كذلؾ كأحبارىـ. عممائيـ بأمر ُجّياليـ بعض
 عف المبس نفي ذلؾ، في كالعيف" "النفس بإدخاؿ يراد كذا، نفسو فبلف فاشترػ  ككذا،
  أمره، لو المكصكؼ غير شراءه، أك ذلؾ بيع المتكّلي يككف  أف سامعو،
 الكتابَ  يكتبكفَ  لمذيفَ  فكيلٌ ) قكلو: فكذلؾ عنو، لممخبر الفعل حقيقة كيكجب
 («.بأيدييـ

 أقكؿ:

 آخر. مفّسر مف فيمو يمكنو الطبرؼ  مف الطبرؼ  جكاب يفيـ لـ مف

***  

 البغكؼ:

 هللا صمى النبي قدـ حيف رياستيـ، كزكاؿ مأكمتيـ ذىاب خافكا الييكد أحبار أف ذلؾ»
 في صفتو إلى فعمدكا بو، اإليماف عف الييكد تعكيق في فاحتالكا المدينة، كسمـ عميو

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=266&idto=266&bk_no=50&ID=271#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=266&idto=266&bk_no=50&ID=271#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=266&idto=266&bk_no=50&ID=271#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=266&idto=266&bk_no=50&ID=271#docu
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 )ال َرْبَعة العينيف، أكحل الشعر، حسف الكجو، حسف فييا: صفتو ككانت التكراة،
 الشعر! َسِبط أزرؽ، جًدا(، )طكيل طكاؿ مكانيا: ككتبكا فغّيركىا قصير(، كال طكيل
 فيكّذبكنو لصفتو، مخالًفا فيجدكنو كتبكا، ما قرءكا صفتو، عف سفمتيـ سأليـ فإذا

 بأنفسيـ كتبكا ما يعني ( أيدييـ كتبْت  مما ليـ فكيلٌ ) تعالى: هللا قاؿ كينكركنو!
 مف كيقاؿ: المآكل، (يكِسبكفَ  مما ليـ ككيلٌ ) ملسو هيلع هللا ىلص دمحم نعت تغيير مف اختراًعا
 «!المعاصي

***  

 الرازؼ:

 كجياف: ففيو (بأيدييـ الكتابَ  يكتبكفَ ) تعالى: قكلو أما»

 منيـ يقع لـ أنو (بأيدييـ) قكلو: ففائدة بذلؾ أمر إذا كتبت يقكؿ قد الرجل أف :األكؿ
 الكجو. ىذا عمى إال

 معرفة ينكر لمف تقكؿ كما التأكيد، فيو يحسف مما المكضع كىذا تأكيد، أنو :الثاني
 فالمراد (،هللاِ  عندِ  ِمف ىذا يقكلكفَ  ثـ) تعالى: قكلو أما بيمينؾ. كتبتو ىذا يا كتبو: ما
 عف ضّمكا ألنيـ الرداءة، غاية في الكسب، ىذا كيكسب الكتابة، ىذه يكتب مف أف
 أف المعمـك فإفّ  غيرىـ، ذْنب مف أعظـ فذنُبيـ بدنياىـ، آخرتيـ كباعكا كأضّمكا، يفالد
 إلى كيضـّ  هللا، عمى يكذب بمف فكيف إثمو، يعُظـ يضرّ  بما الغير عمى الكذب
 أّنو إلييا كيضـّ  تحصيميا، في كاالحتياؿ الدنيا حبّ  إلييما كيضـّ  اإلضبلؿ، الكذب
 فعمكه! ما تعالى عّظـ فمذلؾ الدىر، كجو عمى باقًيا اإلضبلؿ في طريًقا مّيد
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 أمريف: عنيـ حكى تعالى إنو قيل: فإف

 الكعيد فيذا الكذب! سبيل عمى تعالى هللا إلى إسناده كاآلخر: الكتاب، ِكْتبة أحدىما:
 مًعا؟ عمييما أك هللا، إلى المكتكب إسناد عمى أك الِكْتبة, عمى مرّتب

 عمى كالكذب المنكرات، مف اإلضبلؿ، لقصد الباطمة، ألشياءا ِكْتبة أف شؾ ال قمنا: 
 جًدا. عظيـ منكرٌ  بينيما كالجمع كذلؾ، أيًضا تعالى هللا

  أمريف: عمى تنبيو فيك (قميبلً  ثمًنا بو ليشتركا) تعالى: قكلو أما
 القميل بالكزر يرضى ال أف يجب العاقل ألف شقاكتيـ، نياية عمى تنبيو أنو األكؿ:
 العظيـ بالعقاب يرضى أف بو يميق فكيف الدنيا، في العظيـ  األجر ألجل اآلخرة، في
 الدنيا؟! في الحقير النفع ألجل اآلخرة، في

 لمماؿ طمًبا فعمكه إنما بل ديانة، التحريف ذلؾ فعمكا ما أنيـ عمى يدؿّ  أنو الثاني:
ف الباطل، عمى الماؿ أخذ أف عمى يدؿّ  كىذا كالجاه!  محّرـ، فيك بالتراضي، كاف كا 
 تعالى نّبو فقد ذلؾ كمع كرضا، محّبة عمى كاف الماؿ مف ُيعطكنو كانكا الذيف ألف
   «.تحريمو عمى

*** 
 القرطبي:

 مثل فيك باليد، إال يككف  ال الَكْتب أف عمـ قد فإنو تأكيد، (بأيدييـ) تعالى: قكلو»
 عمراف آؿ (بأفكاىيـ يقكلكفَ ) كقكلو: ، 38 األنعاـ (بجناحيو يطيرُ  طائرٍ  كال) قكلو:
167 . 
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ثباتٌ  لجرميـ، بيافٌ  (بأيدييـ) فائدة: كقيل:   أشدّ  الفعل تكّلى َمف فإفّ  تيـ،لمجاىر  كا 
فْ  يتكّلو، لـ مّمف مكاقعة  لو. رأًيا كاف كا 

ف عمييـ، ينزؿ أف دكف  ،تمقائيـ مف أنيـ عف كناية (:بأيدييـ) السراج: ابف كقاؿ  لـ كا 
 «.أيدييـ َكْتب في حقيقة تكف

***  

 كثير: ابف

 )...(. عندىـ مف كتاًبا كتبكا الييكد مف ناٌس  كاف : السّدؼ قاؿ»

 «!بحذافيرىا الدنيا القميل: الثمف : البصرؼ  الحسف أبي بف الحسف قاؿ

 أقكؿ:

 هللا! لكتاب بالنسبة قميل فيك كبيًرا كاف ميما الثمف أؼ

 عظـ! ميما قميل الثمف المقصكد: بل القميل، الثمف المقصكد: ليس

***  

 حياف: أبك

 َسِبًطا آدـ فجعمكه نعتو، كبّدلكا ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسكؿ صفة غّيركا الذيف في نزلت قيل:»
 انظركا كأتباعيـ: ألصحابيـ فقالكا بيا، ىك التي الصفة عمى كتابيـ في ككاف طكيبًل،
 ككانت ىذا! نعت ُيشبو ليس الزماف، آخر في ُيبعث الذؼ النبي ىذا صفة إلى
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 حاليا، عمى ملسو هيلع هللا ىلص النبي صفة بإبقاء مأكمتيـ، تذىب أف يخافكف  الييكد مف األحبار
 غّيركىا! فمذلؾ

 الييكد، أحبار إلى فجاءكا كّميـ، الناس آمف إذا ممكيـ، عمى ممككيـ خاؼ كقيل:
 مف ككشطكىا كمآكل، سمف( عمييا ُيصبّ  ثـ ُتدؽّ  )حنطة كضائع عمييـ ليـ فجعمكا
 اختاركا. ما كحّرمكا اختاركا، ما فيو كحّممكا كتاًبا، بأيدييـ ككتبكا التكراة،

 كحّممكا كتاًبا، بأيدييـ كتبكا بل كتاًبا، يتبعكا كلـ بنبّي، يؤمنكا لـ الذيف في نزلت كقيل:
 هللا! عند مف ىذا كقالكا: اختاركا، ما كحّرمكا اختاركا، ما فيو

 يغّيره، كاف ،ملسو هيلع هللا ىلص النبي كاتب ، سرح بف سعد بف هللا عبد في نزلت مالؾ: أبك كقاؿ 
 )...(. فارتّد!

 تقرّ اس حتى التكراة، مف بّدلكىا كأحكاًما اختمقكىا، أشياء كتبكا قيل: ىنا كالكتاب 
 بينيـ! حكميا

 سفيائيـ، في كبّثكىا ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسكؿ صفة خبلؼ عمى يدؿّ  ما التكراة في كتبكا كقيل:
 كَمف سفياؤىـ، كصار تبديل، بغير عندىـ كانت التي النسخ تمؾ كأخَفكا العرب، كفي
 ىذا ىك ما يقكلكف: ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسكؿ صفة عف سألكىـ إذا العرب، مشركي ِمف يأتييـ

 التكراة ىذه ليـ: كيقكلكف  عمييـ كيقرءكنيا المغّيرة، المبّدلة التكراة في عندنا المكصكؼ
 قميبًل! ثمًنا بو ليشتركا هللا، عند مف أنزلت التي

 الكتابة، يباشر أنو ظاىره يكتب، زيد قكلؾ: ألف ؛المجاز تكىـ يرفع تأكيد :بأيدييـ
 الحديث في جاء كما بذلؾ، آمًرا كيككف  المجاز، طريقة عمى إليو ينسب أف كيحتمل
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نما كتب، ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسكؿ أف  النبيّ  أنو أخبر قد تعالى هللا ألف بالكتابة؛ أمر المعنى: كا 
 ِمف تتمك كنت كما) تعالى: قاؿ كقد كتاب. في يقرأ كال يكتب ال الذؼ كىك األمّي،
 ىذا كنظير . 48 العنكبكت (الُمبِطمكفَ  الرتابَ  إذا بيميِنؾَ  تخّطوُ  كال كتابٍ  ِمف قبِمو
    كقكلو: ،167 عمراف آؿ (بأفكاىيـ كيقكلكف ) ،38 األنعاـ (بجناحيو يطير) التأكيد:

 منظرا بعينيؾ تنظر فمـ نظرت

 يحتممو. كاف الذؼ المجاز كلرفع المفع، ظاىر يقتضيو ما لتأكيد بيا أتي كميا فيذه
 حتى كالتغيير، باالختبلؽ يأمركا بأف يكتفكا لـ إذ لفعميـ، تقبيح أيًضا التأكيد ىذا كفي
 بأيدييـ! كاجترحكه بأنفسيـ، ذلؾ تعاطكا الذيف ىـ كانكا

 عند كمف ،تمقائيـ مف ذلؾ اختمقكا أنيـ عف كناية األيدؼ ذكر السراح: ابف كقاؿ
 مباشرة ألف ذكر؛ ما عمى يدؿّ  كال كبلمو. انتيى عمييـ. ؿينز  أف غير مف أنفسيـ،
 ما عمييا يدؿّ  محذكفة حاؿ تقدير مف بدّ  كال االختبلؽ، تقتضي ال باليد الشيء
 المعنى ىذا عمى يدؿّ  مما نحكه أك ،محّرًفا بأيدييـ الكتاب يكتبكف  التقدير: بعدىا،
 إال بيده، الكتاب يباشر مف عمى إنكار ال إذ (،هللاِ  عندِ  ِمف ىذا يقكلكفَ  ثـ) بعُد: لقكلو
 «.الحاؿ ىذه قّدرنا فمذلؾ مكضعو، غير كضعو إذا

***  

 الشككاني:
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  فاعمو. عمى ينكركنو كال يبّينكف  كال المحّرؼ الكتاب يكتبكف  أنيـ المراد:»
 طائر كال) قكلو: مثل فيك باليد، إال تككف  ال الكتابة ألف تأكيد، (:بأيدييـ) كقكلو:
 .167 عمراف آؿ (بأفكاىيـ يقكلكف ) كقكلو: ،38 األنعاـ (بجناحيو يطير

 عمييـ. ينزؿ أف دكف  تمقائيـ مف أنو عف كناية ىك سراج: ابف كقاؿ
 يفيد إلييـ الكتابة فإسناد (،الكتابَ  يكتبكفَ ) قكلو: تمقائيـ مف أنو عمى دؿّ  قد أنو كفيو
 ذلؾ.

 فيو، ثكاب ال فانًيا لككنو بالقّمة ككصفو عميو، الكبلـ تقّدـ كقد االستبداؿ، كاالشتراء:
 لذلؾ بالكتابة كال بالتحريف، يكتفكا لـ الكتبة فيؤالء البركة. بو تحلّ  ال حراًما لككنو أك

 المتكّررة المعاصي بيذه لينالكا هللا! عند مف بأنو المحافل في نادكا حتى المحّرؼ،
  الحقير! كالعكض النزير العرض ىذا

 الكيل ككّرر المعاصي، مف كقيل: كنحكىا، الرشا مف قيل: (يكسبكف  مما كقكلو:)
 «!ألستارىـ كىتًكا لفعميـ، كتعظيًما عمييـ، تغميًظا

*** 
 المنار:

 في عميو ىي ما خبلؼ عمى األحكاـ يكتبكف  كانكا إنيـ )الجبلؿ(: المفّسر قاؿ»
 .ملسو هيلع هللا ىلص النبي ككصف الرجـ، كآية الكتاب،

نما بالفاء، الكبلـ ُبدغ لما اآلية ىذه مف المراد ىك ىذا كاف لك اإلماـ: األستاذ كقاؿ  كا 
يياـ الدينية الكتب كتأليف ،بالكتابة الناس عمى لّبسكا أف عمى كعيد اآلية  أف العاّمة كا 
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 الديف بُكتب مّمة كل مف المقّمدكف  يعتقد كما هللا، كتاب مف مأخكذ فييا كتبكه ما كل
 ال اختبلفيا إف يقكؿ: بعضيـ إف حتى كالفركع، األصكؿ في عمماؤىـ يؤلفيا التي
 فيوِ  لكجدكا هللاِ  غيرِ  عندِ  ِمف كافَ  كلك) تعالى:  لقكلو خبلًفا هللا، عند مف ككنيا ينافي
 عمى أنزؿ كلذلؾ كالغركر؛ األماني مثار ىي الكتب فيذه ،82 النساء (كثيًرا اختبلًفا
 كأّمييف كمحّرفيف منافقيف مف الييكد أصناؼ ذكر ما بعد اليبلؾ، أصحابيا
 (.هللاِ  عندِ  ِمف ىذا يقكلكفَ  ثـ بأيدييـ الكتابَ  يكتبكفَ  لمذيفَ  فكيلٌ ) قاؿ:ف

 كيكدعكنيا بأيدييـ الكتب يكتبكف  الذيف العمماء ألكلئؾ عظيـ كىبلؾ كيل أؼ أقكؿ:
 كيمكف هللا، عند مف فييا ما إف قائميف: بيا التعّبد عمى الناس كَيحِممكف  آراءىـ،
 ميل الكتب بتمؾ يخطبكف  غيرنا، يفيـ ال ما منو نفيـ الذؼ الكتاب عف بيا االستغناء
 ليشتركا) قاؿ: كلذلؾ بالديف؛ أمكاليـ كيأكمكف  عندىـ، الجاه كيبتغكف  ككّدىـ، العاّمة
 أثمف الحق ألف قميل؛ فيك ألجمو كيترؾ الحق بو يباع ما ككل ، (قميبلً  ثمًنا بو

 كتبْت  مما ليـ فكيلٌ ) فقاؿ: عيدالك  كّرر كلذلؾ كأعبلىا؛ كأرفعيا كأغبلىا، األشياء
 بيـ كنازؿٌ  أقطارىـ، مف بيـ محيطٌ  كالكيل فاليبلؾ ، (يكِسبكف  مما ليـ ككيلٌ  أيدييـ
  «.المقصد جانب كمف ،الكسيمة جانب مف

*** 

 عاشكر: ابف 
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 يضعكنو بل رسميـ، مف يأتيـ لـ شيًئا يكتبكف  أنيـ (بأيدييـ الكتابَ  يكتبكفَ ) معنى:»
 قكليـ ذلؾ بأفّ  المشعر (هللاِ  عندِ  ِمف ىذا يقكلكفَ  ثـ) قكلو: عميو دؿّ  كما كيبتكركنو،
  )...(. األمر نفس في لما مطابًقا ليس بأفكاىيـ،

 عمراف آؿ (بأفكاىيـ يقكلكفَ ) كمثل: بعيني، نظرُتو مثل: تأكيد، (بأيدييـ) كِذْكرُ  
 كقكع تحقيق منو كالقصد .38 األنعاـ (بجناحيو يطيرُ  طائرٍ  كال) كقكلو: ،167
 قاصدكف. عامدكف  ذلؾ في كأنيـ عنيا، المجاز كرفع الكتابة،

 البقرة (قميبلً  ثمًنا بآياتي تشتركا كال) كقكلو: ىك (قميبلً  ثمًنا بو ليشتركا) كقكلو:
 ما عمى الديف أحكاـ ليـ غّيركا بأف العامة، إرضاء ىك ىنا المقصكد كالثمف ،41
 مف تافية ُكتًبا فكضعكا جاىمكف، أنيـ مع ألنفسيـ، العمـ انتحاؿ أك أىكاءىـ، يكافق
 عقكليـ تصل لـ لما ألنيـ المجامع، في بيا يقكاليتفي البسيطة، المعمكمات القصص
 سطحية، نتًفا لّفقكا الكاذبة، كالرئاسة التصّدر في طمعكا قد ككانكا الصحيح، العمـ إلى
 كنسبكىا أشاعكىا ثـ الصحيح، العمـ محؾّ  عمى تثبت ال كفراغات مكضكعات كجمعكا
 ليظيركا أىمّية، غير مف ةالرئاس إلى المتطّمعيف الجيمة شنشنة كىذه كدينو. هللا إلى
  «!كالكـر الشحـ بيف يمّيز ال كَمف العامة، أنظار لدػ العمماء صكر في

***  

  ـ25/12/2014 الخميس

 

 (79 )البقرة بكف يكسِ  مما ليـ ككيلٌ  أيدييـ كتبْت  مما ليـ فكيلٌ  ۞

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=61&surano=2&ayano=79#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=61&surano=2&ayano=79#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=61&surano=2&ayano=79#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=61&surano=2&ayano=79#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=61&surano=2&ayano=79#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=61&surano=2&ayano=79#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=61&surano=2&ayano=79#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=61&surano=2&ayano=79#docu
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 يقل: لـ

 كسبكا. مما ليـ ككيل

 يقل: لـ

 أيدييـ. كتب مما ليـ فكيل

 كيكسبكف. كسبكا مما لـ ككيل كتكتب، أيدييـ كتبت مما ليـ فكيل :التقدير لعل

 

 (80)البقرة أتخذتـ عند هللا عيًدا  ۞

نا الناُر إال أياًما معدكدًة ُقْل أتخذُتـ عنَد هللِا عيًدا فمف ُيخِمَف هللُا عيَدُه ﴿ كقاُلكا لف تمسَّ
 .80﴾ البقرة أـ تقكلكَف عمى هللِا ما ال َتعممكفَ 

  قالكا:

 الييكد.أؼ 

 معدكدة:

  قميمة يحصرىا العّد. كىذا عكس الخمكد في النار.

 أتخذتـ:
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أصل الفعل: اتخذتـ، دخمت عميو ىمزة االستفياـ. فتحكلت مف ىمزة كصل إلى ىمزة 
 قطع.

*** 

 السبر كالتقسيـ:

المعنى أنو ال بد مف أحد األمريف، إذ ال كاسطة بينيما: إما اتخاذ » قاؿ في المنار:
ذا كاف اتخاذ العيد لـ يحصل، تعّيف أنكـ عيد  ما القكؿ عمى هللا بغير عمـ. كا  هللا، كا 

  «.تكذبكف عمى هللا بجيمكـ كغركركـ

التقسيـ يعني حصر األكصاؼ، كالسبر يعني االختبار كاالختيار. فياىنا كصفاف: 
كؿ عمى اتخاذ العيد، كالقكؿ بغير عمـ. اتخاذ العيد ُيستبعد ألنو لـ يحصل، فيبقى الق

 هللا بغير عمـ!

 .35﴾ سكرة الطكر أـ ُخمقكا ِمف غيِر شيٍء أـ ىـُ الخالقكف ﴿كمثل ذلؾ قكلو تعالى: 

 مف غير شيء:

 مف غير خالق.

 : تطمق عمى الشيء كالشخص، بل عمى هللا، كما بينا في مكاضع أخرػ.شيء

 االحتماالت أك الفركض ثبلثة ال رابع ليا ألبتة:

 َخمقكا أنفَسيـ. -1
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 خالق ليـ.ال  -2
 َخمقيـُ هللا. -3

 خمقكا أنفسيـ: ال دليل عميو.

 ال خالق ليـ: غير معقكؿ.

أ تعالى تكراره ( مبيف في آيات أخرػ مف القرآف، لـ يش2( ك)1الدليل عمى بطبلف )
 ىنا، كهللا أعمـ.

 ىذا ىك السبر كالتقسيـ.

  أك التقسيـ كالسبر.

 الحصر.: حصر أكصاؼ المحل بطريقة مف طرائق التقسيـ

بقاء ما ىك صحيح.السبر  : اختبار األكصاؼ إلبطاؿ ما ىك باطل منيا، كا 

 أقساـ. 3التقسيـ: 

 السبر: االختبار.

إلى  ىذه اآلية مفيدة في البحث العممي، عند كضع الفركض كاختبارىا، لمكصكؿ
 الصحيحة. النتيجة

االت، ثـ التقسيـ كالسبر: طريقة عقمية فطرية عند اإلنساف تحصر جميع االحتم
 تناقشيا كاحًدا كاحًدا كتختبرىا، مف أجل اختيار األصمح منيا. 
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 اختيار.         اختبار    تقسيـ   

*** 

  آيات أخرػ ذات عبلقة:

 .78﴾ سكرة مريـ أّطمَع الغيَب أـ اتخَذ عنَد الرحمِف عيًدا كبّل ﴿

*** 

 ـ               1/8/2013الخميس 

 

 (81)البقرة ب سيئة ف كسَ مَ  ۞

﴾ خالدكفَ  َمف َكَسَب سيئًة كأحاطْت بِو خطيئُتو فأكلئَؾ أصحاُب الّناِر ىـ فييا بَمى﴿
 .81البقرة 

 لـ يقل:

 كأحاطت بو سيئتو. -
 َمف كسب خطيئة. -
 بمى:

 ﴾ اآلية السابقة.لف تمّسنا الناُر إال أياًما معدكدةً جكاب قكليـ: ﴿
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 فييا. أؼ: ليس األمر كما قمتـ، ستمّسكـ النار بل ستخمدكف 

 : أصميا: بل، زيد عمييا األلف المقصكرة لمكقف عمييا.بمى

 ، لك قالكا: نعـ، لكفركا.172﴾ األعراؼ ألسُت برّبكـ قالكا بَمى﴿

*** 

 السيئة كالخطيئة:

 مّيز بعض المفّسريف بينيما، كلـ يمّيز آخركف:

 قالكا: السيئة: الشرؾ. كالخطيئة: الكبيرة.

«. تعالى أف الذؼ يستحق بو الخمكد أف تككف سيئة محيطة بوبّيف هللا : »الرازؼ قاؿ 
بمى مف كسب كبيرة كأحاطت كبيرتو بطاعاتو فأكلئؾ أصحاب النار ىـ فييا » كقاؿ: 
 «.خالدكف 

ذىب قـك إلى أف السيئة كالخطيئة بمعنى كاحد، كأف الخطيئة : »أبك حيافكقاؿ 
 «.كصف لمسيئة

كسب السيئة ال يكجب الخمكد في النار،  أكضح سبحانو أف مجرد: »الشككانيكقاؿ 
 «.بل ال بد أف تككف سيئة محيطة بو

ني أختار عدـ التمييز بينيما، كالسيئة ىي الكفر، كاإلحاطة: عدـ التكبة كاإلصرار  كا 
 عمى الكفر حتى المكت، كهللا أعمـ.
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*** 

 ـ  2/8/2013الجمعة 

         

 

 (83 )البقرة إحساًنا كبالكالديف  ۞
  
ذ)  الُقربى كذؼ إحساًنا كبالكالديفِ  هللاَ  إال َتعبدكفَ  ال إسرائيلَ  بني ميثاؽَ  أخذنا كا 

 قميبلً  إال تكّليُتـ ثـ الزكاةَ  كآُتكا الصبلةَ  كأقيُمكا ُحسًنا لمّناسِ  كقكُلكا كالمساكيفِ  كاليتامى
  .83 البقرة (ُمعِرُضكفَ  كأنُتـ منكـ
 يقل: لـ
 هللا. إال تعبدكا ال      -

  الزكاة. كتؤتكف  الصبلة كتقيمكف  ُحسًنا لمناس كتقكلكف       -

 تعبدكف: ال إسرائيل بني ميثاؽ أخذنا
 التقدير:
 تعبدكف. ال ميثاقكـ أخذنا      -

 تعبدكف. ال ليـ: كقمنا إسرائيل بني ميثاؽ أخذنا      -

 تعبدكف. ال ليـ: قائميف إسرائيل بني ميثاؽ أخذنا      -

  الفعل. فارتفع )أف( ُحذفت هللا. إال تعبدكا ال بأف إسرائيل بني ميثاؽ أخذنا      -
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 تعبدكف: ال
 األمر. معنى في خبر
 قراءة: في
 تعبدكا. ال      -

 تعبدكا. أال      -

  يعبدكف. ال      -

 إحساًنا: كبالكالديف
 التقدير:
 إحساًنا. بالكالديف كأمرناىـ      -

 .8 العنكبكت (ُحسًنا بكالديوِ  اإلنسافَ  ككّصينا) إحساًنا. بالكالديف ككّصيناىـ      -

 إحساًنا. الكالديف إلى ُتحِسنكا كبأف      -

 إحساًنا. بالكالديف كأحِسنكا      -

 إحساًنا. بالكالديف كُيحِسنكف       -

حساًنا األصل: عاشكر: ابف قاؿ  بالكالديف. كا 
 التقدير. باختبلؼ يختمف ىذا :أقكؿ
  
 عمى إال بكالديو، أحسف يقاؿ: كال كالديو، إلى فبلف  أحسف» يقاؿ: :الطبرؼ  قاؿ
  «!لمكبلـ استكراه
 «.كاحد بمعنى إليو كأحسنت بو أحسنت» :حياف أبك كقاؿ
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 .100 يكسف (السجفِ  ِمفَ  أخرَجني إذ بي أحسفَ  كقد) تعالى: قكلو يؤيده :أقكؿ
                             

 القربى: كذؼ
 )الكالديف(. عمى عطف
  الرحـ. بصمة أمرناىـ أؼ إحساًنا، القربى بذؼ كأمرناىـ أؼ:

 كالمساكيف:
  كأذّلتيـ. الحاجة أسكنتيـ الذيف ىـ المساكيف
 قراءة: في
 َحَسًنا.
  محذكؼ. لمكصكؼ صفة حَسًنا: قكالً  لمناس كقكلكا :التقدير
 معرضكف: كأنتـ ... تكليتـ
        كاحد. بمعنى كاإلعراض التكلي
 بالقمب. كاإلعراض بالجسـ، التكلي كقيل:
***  
      ـ2/8/2013 الجمعة
 

 (84)البقرة ال تسفككف دماءكـ  ۞

ذ أخذنا ميثاقكـ ال َتسِفككَف دماءكـ كال ُتخرجكَف أنفَسكـ ِمف دياِركـ ثـ أقررُتـ كأنتـ ﴿ كا 
فريًقا منكـ ِمف دياِرىـ َتظاىركَف َتشيدكَف. ثـ أنُتـ ىؤالِء تقُتمكَف أنفَسكـ كُتخرجكَف 

ف يأتكُكـ ُأساَرػ ُتفاُدكىـ كىك محّرـٌ عميكـ إخراُجيـ أفُتؤمنكَف  عمييـ باإلثـ كالُعدكاِف كا 
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ببعِض الكتاِب كتكفركَف ببعٍض فما جزاُء َمف يفعُل ذلَؾ منكـ إال خزٌؼ في الحياِة 
-84﴾ البقرة هللُا بغافٍل عما تعممكفَ الدنيا كيكـَ القيامِة ُيرّدكَف إلى أشّد العذاِب كما 

85. 

 ميثاقكـ:

 ميثاؽ بني إسرائيل، حسب اآلية السابقة.

 المقصكد: ميثاؽ آبائكـ )أسبلفكـ(.

 َتشيدكَف:

 َتحُضركف.

 ال َتسفككف دماءكـ:

 ال يسفُؾ بعُضكـ دماَء بعض.

 ال َتسِفككا دماء غيركـ فُتسفؾ دماؤكـ.

 دمو.َمف سفؾ دماء الناس سفؾ الناس 

 مف قتل غيره فكأنما قتل نفسو.

 صاص.كقيل المراد: القِ 

 ال َيقتل أحٌد فُيقتل ِقصاًصا.
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 «.َجعَل دـَ كّل فرٍد مف أفراد األمة كأنو دـُ اآلخر عينو: »المنارقاؿ في 

 ُتخرجكف أنفسكـ:

 ُيخرج بعُضكـ بعًضا.

 كُتخرجكف فريًقا منكـ مف ديارىـ:

 الديار: جمع دار.

 .يخرجكنيـ مف منازليـ كينيبكف ما فييا مف أثاث كمتاع كماؿكانكا 

 كانكا يسيئكف جكار َمف جاكرىـ فيمجئكىـ إلى الخركج بسكء جكارىـ. 

 أنتـ ىؤالء:

 ﴾ لمغائبيف!ىؤالء﴾ لمحاضريف، ك﴿أنتـ: ﴿الرازؼ قاؿ 

 ىؤالء: لمتنبيو.

 كقكليـ: ىا أنا ذا، كىا أنتـ أكالء.

 .119﴾ آؿ عمراف كال ُيحّبكنكـ ىا أنُتـ أكالِء ُتحّبكنيـ﴿

ىا أنُتـ ىؤالِء جادلُتـ عنيـ في الحياِة الدنيا فَمف ُيجاِدُؿ هللَا عنيـ يكـَ القيامِة أـ َمف ﴿
 .109﴾ النساء يككُف عمييـ ككيبلً 

 المقصكد: التعجب مف حاؿ المخاَطب.
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 تقكؿ لمف كجدَتو حاضًرا ككنَت ال تترقب حضكره: ىا أنَت ذا!

 إعراب:

 .ـ ىؤالء تقتمكف أنفسكـأنت

﴾: تقتمكف ﴾: مبتدأ كخبر، كالجممة بعدىما ﴿ ىؤالء﴾ كاسـ اإلشارة ﴿أنتـالضمير ﴿
 حاؿ.

 «.أنتـ ىؤالء المشاىدكف الحاضركف : »الشككانيقاؿ 

 تظاىركف:

 .قراءةأصميا: تتظاىركف. كفييا 

 المعنى: تتعاكنكف.

 كالظير.مشتق مف الظير، ألف بعضيـ يقّكؼ بعًضا فيككف لو 

 : َتّظاىركَف.قراءةفي 

 ُأسارػ:

 :قراءةفي 

 أسرػ. -
 َأسارػ. -
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 أسارػ: منصكبة عمى الحاؿ.

 ُتفادكىـ:

 : َتفدكىـ.قراءةفي 

 كىك محّرـٌ عميكـ إخراُجيـ:

 ىك: مبتدأ. المقصكد: اإلخراج الذؼ تقدـ ذكره.

: خبر.  محـر

 (.ىكإخراجيـ: بدؿ ِمف )

 أفتؤمنكف ببعض الكتاب كتكفركف ببعض؟

 استفياـ إنكارؼ تكبيخي.

 العيكد المأخكذة عمى بني إسرائيل:

: ترؾ القتاؿ، كترؾ اإلخراج، كترؾ المظاىرة أربعة عيكدأخذ هللا عمى بني إسرائيل 
 عمييـ مع أعدائيـ، كفداء أسراىـ، فأعرضكا عف الكل إال الفداء!

ال مف الفداء المشركع ىك فداء األسرػ مف أيدؼ األعداء : »ابف عاشكرقاؿ 
 «!أيديكـ

 ِخزؼ:
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 الِخزؼ: اليكاف كالذؿ.

 كيـك القيامة ُيرّدكف:

 : ُترّدكف.قراءةفي 

 كما هللا بغافل عما تعممكف:

 ﴾.ُيرّدكف : يعممكف. كلعميا مناسبة لقراءة: ﴿قراءةفي 

كلعمر هللا لقد أعرضنا نحف عف الجميع بالفتف، فتظاىر بعضنا عمى : »القرطبيقاؿ 
  !«بعض

*** 

 ـ 2/8/2013الجمعة 

 

    (85)البقرة ظاىركف عمييـ باإلثـ كالعدكاف تَ ۞ 

   أصميا: تتظاىركف.

 : تّظاىركف.في قراءة

 

 (85)البقرة كىك ُمحّرـٌ عميكـ إخراُجيـ  ۞
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ف يأتككـ ُأساَرػ ُتفاُدكىـ كىك ُمحّرـٌ عميكـ إخراُجيـ﴿  .85﴾ البقرة كا 

 في قراءة:

 أسرػ. -
 تفدكىـ. -
 إعراب:

 ىك:

 مبتدأ.

 ُمحّرـٌ:

 خبر.

 إخراُجيـ:

 (.ىكبدؿ مف )

 إعراب آخر:

: خبره. كالجممة خبر ُمحّرـٌ : مبتدأ ثاف. إخراُجيـ: ضمير القصة كالشأف مبتدأ. ىك
 (.ىكعف )

 أؼ: كاألمُر )كالشأُف( ُمحرـٌ عميكـ إخراُجيـ.
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 إعراب ثالث:

 (.ىك(. كالجممة خبر عف )ُمحّرـٌ : نائب فاعل سّد مسّد خبر )إخراُجيـ: مبتدأ. ُمحّرـٌ 

 )تفسير القرطبي(

*** 

 معنى مقترح:

كىك، أؼ الفداء، محّرـ عميكـ، ألنو يعني اإلخراج، أك يؤدؼ إلى اإلخراج،  -
 كهللا أعمـ. كبيذا يككف )ىك( ليس ضمير الشأف.

﴾ ُيفيـ منيا أف المحّرـ ىك الفداء، فمّما كىك محّرـٌ عميكـكقد يككف المعنى: ﴿  -
 ﴾ ُفيـ أف المحّرـ ىك اإلخراج، كليس الفداء، كهللا أعمـ.إخراُجيـقاؿ: ﴿ 

*** 

 ـ  2/8/2013الجمعة 

 

  (85)البقرة العذاب كما هللا بغافل عما تعممكف  كف إلى أشدّ ردّ كيـك القيامة يُ  ۞

 لـ يقل:

 ُترّدكف.

    التفات مف المخاطب إلى الغائب.
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 ( 87)البقرة ففريًقا كّذبتـ كفريًقا تقتمكف  ۞
 لـ يقل : 

 ففريًقا كّذبتـ كفريًقا قتمتـ. -
 ففريًقا تكّذبكف كفريًقا تقتمكف. -
 فكّذبتـ فريًقا كتقتمكف فريًقا. -
 فكّذبتـ فريًقا كقتمتـ فريًقا. -
 فتكّذبكف فريًقا كتقتمكف فريًقا. -
 فتكّذبكف فريًقا كفريًقا تقتمكف. -
 فكّذبتـ فريًقا كفريًقا تقتمكف. -

 ـ26/12/2014 الجمعة

 

 (87 البقرة) تقتمكف  كفريًقا كّذبتـ ففريًقا ۞
  الفاء؟ إعراب ما ۞
 البّيناتِ  مريـَ  ابفَ  عيَسى كآتينا بالرُُّسلِ  بعِدهِ  ِمف كقّفينا الكتابَ  مكَسى آتينا كلقد)

 كّذبُتـ ففريًقا استكبرُتـ أنفُسكـ تيَكػ  ال بما رسكؿٌ  جاءكـ أفكّمما القُدسِ  بركحِ  كأّيدناهُ 
  .87 البقرة (تقتمكفَ  كفريًقا
 (:ففريًقا) قكلو: في الفاء:
 عاطفة. اإلعراب: كتب في أعربت
 دقيًقا. فيًما اآلية تفسير فيمكا أصحابو أف عمى يدؿ ال اإلعراب كىذا
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 عاشكر. ابف قاؿ كما ،سببية الفاء:
 مشكاره. يكمل لـ عاشكر ابف لكف
 (:تقتمكف ك) (كّذبتـك) (استكبرتـ) أفعاؿ:
 كميا: تككف  أف األصل
 بالماضي.      -

 بالمضارع. كميا أك      -

 مًعا. كالمضارع بالماضي كميا أك      -

 األخير. أختار أنا
 التقدير:
 كتقتمكف! قتمتـ كفريًقا كتكّذبكف، كّذبتـ ففريًقا
 كالمفسركف! عاشكر ابف قاؿ كما ال
 أعمـ. كهللا ،االحتباؾ سبيل عمى كىذا
***  
  ـ26/12/2014 الجمعة
 

 (89 )البقرة كفركا الذيف عمى يستفتحكف  قبلُ  مف ككانكا ۞

 :تعالى قاؿ

 عمى َيستفتحكف  قبلُ  مف ككانكا معيـ لما ُمصّدؽٌ  هللاِ  عندِ  ِمف كتابٌ  جاءىـ كلّما)
 .89 البقرة سكرة (الكافريف عمى هللا فمعنةُ  بو كفركا َعرفكا ما جاءىـ فمّما كفركا الذيف
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  يستفتحكف:

 .يستنصركف  أؼ: بو. يستفتحكف 

  بو:

 النبي؟ عمى أـ الكتاب عمى تعكد ىل الياء

 .الكتاب عمى الظاىر

 .عاشكر( ابف )عدا النبي! عمى التفاسير: كفي

  بو: كفركا

 .بالكتاب أؼ

 .الكبلـ لطكؿ (جاءىـ كلّما) قكلو: أعاد :جاءىـ فمما

*** 

 :األحد

 ىػػ1439 رجب 30

 ـ2018 نيساف 15

 

 (89)البقرة فمعنة هللا عمى الكافريف  ۞
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كلّما جاءىـ كتاٌب ِمف عنِد هللِا ُمَصّدٌؽ ِلما معيـ ككاُنكا ِمف قبُل َيستفتحكَف عمى ﴿
 .89﴾ البقرة الذيَف كفُركا فمّما جاءىـ ما عَرفكا كفُركا بِو فمعنُة هللِا عمى الكافريفَ 

 جاءىـ:

 أؼ الييكد.

 لـ يقل: 

 جاءىـ َمف عرفكا.

: لما جاءىـ ما عرفكا مف صفة النبي، كفركا بو، أؼ بالنبي؛ ألنو لـ يكف التقديرلعل 
 منيـ!

 لـ يقل:

 فمعنُة هللِا عمييـ.

 : "ألف الُمظَير )خبلؼ الُمضَمر( أبمغ كأعـّ كأشمل".المنارقاؿ في 

 ُمَصّدؽ:

 ﴾.كتابصفة لػ ﴿ 

 يجكز في المغة: "مصدًقا" عمى الحاؿ. 

 .قراءةكفيو 
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 ِمف عنِد هللِا مصّدٌؽ ِلما معيـ:كتاٌب 

 ىك القرآف مصّدؽ لمتكراة.

 مصّدؽ في المسألة التي نحف بصددىا، كىي صفة النبي ملسو هيلع هللا ىلص.

  يستفتحكف:

 يستنصركف.

 ِمف الفتح: النصر.

 : يستفتحكف بؾ.التقدير

 يستفتحكف بو:

 : بو

 أؼ: بالرسكؿ.

عمييـ بسؤاؿ هللا أف يبعث إلييـ الرسكؿ المنتظر كانكا إذا قاتمكا المشركيف استنصركا 
 المكصكؼ في التكراة.

في تفسيره فقاؿ: إنيـ كانكا يقكلكف إذا حزبيـ  كالبغكؼ  شّذ بعضيـ» :المنارقاؿ في 
أمٌر أك دىميـ عدٌك: الميـ انصرنا عمييـ بالنبي المبعكث في آخر الزماف الذؼ نجد 

، لـ عباس ابف عفصفتو في التكراة كاإلنجيل، فكانكا ينصركف، كفيو ركايات ضعيفة 

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11
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عمى شيء منيا، كلعمو تركيا ألنيا عمى ضعف ركايتيا كمخالفتيا  ابف كثير يعّرج
االستفتاح دعاًء بشخص النبي صمى هللا  بجعل -لمركايات المعقكلة شاذة المعنى 
، كال حّق ألحد عمى هللا  غير مشركعات "بحقو"، كىذا عميو كسمـ كفي بعض الركاي

، لـ يذكر شيًئا جرير ابف فعلفيدعى بو ، كما قاؿ اإلماـ أبك حنيفة كغيره، ككذلؾ 
ركايات في أنيـ كانكا مف ركايات الدعاء بحقو كاالستنصار بشخصو، بل ذكر عدة 

يدعكف هللا بأف يبعثو ليقتل المشركيف، كفي بعضيا أنيـ كانكا يرجكف أف يككف 
 «.منيـ

 أقكؿ: 

 كبلـ المنار غير صحيح، ألنو يفترض أف الييكد مسممكف! 

 فمّما جاءىـ:

 أعيدت لطكؿ الكبلـ.

 ما عرفكا:

 ما عرفكه مف صفة دمحم.

 كفركا بو:

 كفركا بالرسكؿ.

 لما جاءىـ ما عرفكا مف صفة الرسكؿ كفركا بو. :التقدير

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16935
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16935
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 فمعنة هللا عمى الكافريف:

 أؼ: لعنة هللا عمييـ كعمى أمثاليـ.

ظاىره الدعاء كحقيقتو القضاء، ألف البشر ىـ الذيف يدعكف هللا، أما هللا فبل يعجزه 
 شيء حتى يدعك! كّمف يدعك؟!

*** 

 ـ 3/8/2013السبت 

 

      (90)البقرة  فباءكا بغضب عمى غضب ۞

 العبارة تفيد غضبيف أك أكثر.

 (92)البقرة مف بعده  العجلَ  ثـ اتخذتـُ ۞ 

 اتخذتمكه إلًيا.

 

  (96 )البقرة حياة عمى الناس أحرص ۞

 سنةٍ  ألفَ  ُيعّمرُ  لك أحُدىـ يكدّ  أشرككا الذيفَ  كِمف حياةٍ  عمى الناسِ  أحرَص  كَلتجدّنيـ) 
                              .96 البقرة (ُيَعّمرَ  أف العذابِ  ِمفَ  ِبُمَزحزِحوِ  ىك كما
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 كلتجدّنيـ:

  الييكد. أؼ

 يقل: لـ

  الحياة. عمى الناس أحرص

 يقل: لـ

  أشرككا. الذيف مف كأحرص

 يقل: لـ

  أشرككا. الذيف مف كطائفة

 يقل: لـ

 المشركيف. كمف

  

 يقل: لـ

  يعّمر. أف أحدىـ يكدّ 

 كلتجدّنيـ:

  القَسـ. الـ البلـ:
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        أحدىـ:

  مًعا؟ عمييما أـ المشركيف عمى أـ الييكد عمى يعكد ىل الضمير

 حياة:

 حياة. أؼّ  -

 مضاؼ(. )حذؼ حياة طكؿ -

 صفة(. )حذؼ طكيمة حياة -

فّ ) اآلخرة: الحياة عف لتمييزىا نّكرىا لعّمو الدنيا: الحياة -  َلِييَ  اآلخرةَ  الدارَ  كا 
العنكبكت(مكفَ َيعم كاُنكا لك الحيكافُ   المعنى ىذا الحياة. َلِييَ  :الحيكاف َلِييَ  .64 ٍٍ
  المفسريف. عند مف كليس عندؼ، مف األخير

 يعّمر:

 البقاء. طكؿ العمر، طكؿ التعمير:

  المعّمرة. السمع كمنو:

 مزحزحو:

  اإلبعاد. التنحية، الزحزحة:

 يعّمر: أف
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 مزحزحو. الفاعل: السـ مرفكع فاعل محل في

*** 

 المفسريف: أقكاؿ

 الطبرؼ:

 «.الحياة عمى أشرككا الذيف مف كأحرص»

***  

 البغكؼ:

 أشرككا. الذيف مف كأحرص باألكؿ: متصل ىك قيل:»

 («.أشرككا الذيفَ  كِمف) ابتدأ: ثـ (،حياة عمى) بقكلو: الكبلـ تـّ  كقيل:

***  

 الرازؼ:

 كلذلؾ المتطاكلة، الحياة كىي مخصكصة، حياة ألنيا بالتنكير (حياة عمى) قاؿ:»
 الحياة". "عمى ُأَبّي: قراءة مف أكقع بيا القراءة كانت

 أقكاؿ: ثبلثة ففييا (اأشركك  الذيفَ  كِمفَ ) قكلو: في كالكا أما

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=486&idto=487&bk_no=132&ID=146#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=486&idto=487&bk_no=132&ID=146#docu
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 مف كأحرص حياة، عمى الناس أحرص الييكد أف كالمعنى عطف، كاك أنيا :أحدىا
 كاألصـّ. الفّراء قكؿ ىذا حاتـ. كمف الناس أسخى ىك كقكلؾ: أشرككا، الذيف

 بالذكر ُأفردكا كلكنيـ بمى، قمنا: (؟الناس) تحت (أشرككا الذيف) يدخل ألـ قيل: فإف
 كما بالَمعاد، يؤمنكف  ال أشرككا الذيف ألف عظيـ، تكبيخ كفيو شديد، حرصيـ ألف
 في عمييـ زاد فإذا جّنتيـ! ألنيا ُيستبعد، ال عمييا فحرصيـ الدنيا. الحياة إال َيعرفكف 
 التكبيخ! بأعظـ حقيًقا كاف بالجزاء، مقرّ  كىك كتاب، لو َمف الحرص

 صائركف  أّنيـ عممكا ألنيـ قمنا: المشركيف؟ حرص عمى حرصيـ زاد كلـَ  قيل: فإف
    ذلؾ. يعممكف  ال كالمشرككف  محالة، ال النار إلى

 (،حياة عمى) قكلو: عند الكبلـ تـّ  كقد استئناؼ، كاك الكاك ىذه أف :الثاني القكؿ
 كما) كقكلو: المكصكؼ حذؼ عمى أحدىـ"، يكدّ  أناٌس  أشرككا الذيف "كمف كتقديره:
 .164 الصافات (معمكـٌ  مقاـٌ  لو إال مّنا

 أشرككا الذيف مف كطائفة "كلتجدّنيـ كتقديره: كتأخيًرا، تقديًما فيو أفّ  :الثالث القكؿ
 ألفَ  يعّمر لك أحدىـ يكدّ ) بقكلو: المحبة ىذه فّسر ثـ حياة". عمى الناس أحرص
 في القصة كانت إذا ألنو أكلى األكؿ كالقكؿ مسمـ. أبي قكؿ كىك (،سنةٍ 
 عمى أحرص الييكد كلتجدفّ  المراد: يككف  أف بالظاىر فاألليق خاصة الييكد شأف
 كفي دعكاىـ، إبطاؿ في أبمغ ذلؾ ككف لي أشرككا، الذيف كمف الناس، سائر مف الحياة
    «.أعمـ كهللا لغيرنا، ال لنا اآلخرة الدار إف قكليـ: في كذبيـ إظيار

***  

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=486&idto=487&bk_no=132&ID=146#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=486&idto=487&bk_no=132&ID=146#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=486&idto=487&bk_no=132&ID=146#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=486&idto=487&bk_no=132&ID=146#docu
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 القرطبي:

 )...(. كأحرص المعنى: قيل:»

 أحرص أشرككا الذيف مف كطائفة كلتجدّنيـ كالمعنى: كتأخير، تقديـ الكبلـ في كقيل:
 «.حياة عمى الناس

***  

 حياف: أبك

 عمى أك حياة؛ طكؿ عمى أؼ مضاؼ، حذؼ عمى أنو فيو قّدركا (:حياة عمى»)
 يككف  أف كىك المعنى، لصحّ  حذؼٌ  يقّدر لـ كلك طكيمة. حياة عمى أؼ صفة، حذؼ
 تحققيا كىك حياة، مطمق عمى أحرص كاف مف ألف حياة؛ مطمق عمى الناس أحرص
 أكلى! طكيمة حياة عمى أحرص يككف  فؤلف زماف، بأدنى

 كاحدة! ساعة كلك حياة، عمى حرًصا الناس أشدّ  بأنيـ ذّمكا قد ككانكا

 كالبلـ. باأللف الحياة، عمى ُأَبّي: كقرأ

 حياة أراد ألنو ُأَبّي؛ قراءة مف أبمغ التنكير قراءة معناه: ما الزمخشرؼ  قاؿ
 ىذه إلى يضطر ال أنو بينا كقد انتيى. المتطاكلة. الحياة كىي مخصكصة،
     الصفة.

 ذلؾ فيككف  التفضيل، أفعل تحت داخبلً  متصبلً  يككف  أف يجكز (:أشرككا الذيف كمف)
 الناس. مف أحرص لناس:ا أحرص معنى ألف المعنى؛ عمى الحمل مف

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=62&ID=54&idfrom=98&idto=102&bookid=62&startno=4#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14423
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=62&ID=54&idfrom=98&idto=102&bookid=62&startno=4#docu
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 فحذؼ أشرككا، الذيف مف كأحرص أؼ: الحذؼ، باب مف ذلؾ يككف  أف كيحتمل
 )...(. عميو األكؿ أحرص لداللة أحرص

 قكلو: في الضمير عمى معطكؼ (أشرككا الذيف كمف) قكلو: أف زعـ مف قكؿ كأما
 فيككف  حياة، عمى الناس أحرص أشرككا الذيف مف كطائفة كلتجدّنيـ أؼ: (،كلتجدّنيـ)
 كُيخرجو عنو، ينبك كالتركيب المفع لكف يصّح، معنى فيك كتأخير، تقديـ الكبلـ في
 سيما ال كالتأخير، التقديـ باب مف ذلؾ يككف  أف إلى تدعك ةضركر  كال الفصاحة. عف
 )...(. بالضركرة كالتأخير التقديـ يخّص  مف قكؿ عمى

 كىذا أحدىـ. يكدّ  قـك أشرككا الذيف كمف أؼ: محذكؼ، لمبتدأ صفة (أحدىـ يكدّ ك)
 َمقاـٌ  لو إال مّنا كما) تعالى: كقكلو فييا، المكصكؼ حذؼ يجكز التي المكاضع مف
ف ) ،164 الصافات ( معمكـٌ   النساء (مكِتوِ  قبلَ  بو َلُيؤِمَنفّ  إال الكتابِ  أىلِ  مف كا 
 )...(. أقاـ كمّنا ظعف مّنا العرب: ككقكؿ ،159

نما سائرىـ، دكف  منيـ كاحد يكدّ  أؼ: (أحدىـ يكدّ ) بقكلو: يراد كال   عاـّ  ىنا أحدىـ كا 
 )...(. البدؿ عمـك

 أقكاؿ: ثبلثة (لك) في: قررناه بما فتمخص

 ه.غير  لكقكع سيقع كاف لما حرًفا تككف  أف

 مصدرية. تككف  كأف

 محكّية. لمتمّني تككف  كأف

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=62&ID=54&idfrom=98&idto=102&bookid=62&startno=4#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=62&ID=54&idfrom=98&idto=102&bookid=62&startno=4#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=62&ID=54&idfrom=98&idto=102&bookid=62&startno=4#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=62&ID=54&idfrom=98&idto=102&bookid=62&startno=4#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=62&ID=54&idfrom=98&idto=102&bookid=62&startno=4#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=62&ID=54&idfrom=98&idto=102&bookid=62&startno=4#docu
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 عف كناية (سنة ألف) فيككف: جنسو، أبناء في الطكيل العمر (:سنة ألف) كمعنى
 الطكيل. الزماف

ف حقيقة، سنة ألف يريد أف كيحتمل  التمّني ألف سنة؛ ألف يعيش ال أنو يعمـ كاف كا 
 في حرصيـ لشّدة أنيـ معناه ىذا فيككف  عقبًل، أك عادة كالمستحيل الجائز عمى يقع
 عادة. كقكعو يمكف ال بما ذلؾ في تمّنييـ يتعمق الحياة ازدياد

 المفيـك المصدر عمى أك (؟أحدىـ) عمى: عائد أىك الضمير: ىذا في تمّخص (:ىك)
 أك الشأف؟ ضمير ىك أك (؟يعّمر أف) قكلو: ِمف بعده ما عمى أك (؟يعّمر) ِمف:
 «.األكؿ أظيرىا خمسة، أقكاؿ ِعماد؟

 *** 

 الشككاني:

 محذكؼ. قَسـ جكاب (كلتجدّنيـ ) قكلو: في البلـ»

 في لبث كأقل حياة، أحقر عمى الناس أحرص إنيـ أؼ لمتحقير، (حياة) كتنكير:
 حياة بالتنكير أراد إنو :الكشاؼ في كقاؿ متطاكؿ؟ كلبث كثيرة بحياة فكيف الدنيا،

 )...(. تفسيره في الرازؼ  ذلؾ في كتبعو المتطاكلة، الحياة كىي مخصكصة،

 )...(. المبالغة إرادة عند ذلؾ تذكر كانت العرب ألف بالذكر األلف كخص
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 (،أحدىـ) إلى راجع ىك فقيل: ،(بمزحزحو ىك كما) قكلو: في الضمير في كاختمف
 أف) قكلو: يككف  ىذا كعمى يعّمر. أف العذاب مف بمزحزحو أحدىـ كما كالتقدير:
 لمزحزحو. فاعبلً  (يعّمر

 قكلو: كيككف  بمزحزحو، التعمير كما أؼ مصدره، مف (يعّمر) عميو دؿّ  لما ىك كقيل:
 «.منو بدالً  (يعّمر أف)

*** 

 المنار:

ف الحياة، عمى الحرص شديدك إنيـ يقكؿ: كأنو لمتحقير، الحياة نّكر :حياة»  كانت كا 
 )...(. كشقاء بؤس في

 «.الكثرة في المبالغة عف بو فيعّبر العدد، أسماء منتيى العرب عند األلف لفع :ألف

*** 
 عاشكر: ابف

 «.الحياة تمؾ كانت كيفما أؼ: لمتنكيع، قصًدا الحياة نّكر »

 *** 

     ـ4/12/2014 الخميس
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)البقرة  َمف كاف عدًكا  كمبلئكتو كُرسمو كجبريَل كميكاَؿ فإّف هللا عدكّّ لمكافريف ۞
98)  

 قاؿ لي:

عدًكا  كرسمو كمبلئكتو كجبريل كميكاؿ؟ لكي يرد ذكر ىذيف المَمكيف لماذا لـ يقل: 
 بعد ذكر المبلئكة مباشرة؟

 قمت لو:

أنت تفترض أف جبريل كميكاؿ ىما مف المبلئكة كليسكا مف الرسل! كالصحيح أنيما 
 مف المبلئكة كالرسل مًعا، فالرسل منيـ مبلئكة كمنيـ بشر. 

 .   75الحج  (كمف الناس هللا يصطفي مف المبلئكة رسبلً )

 قاؿ:

 لماذا لـ يقل: فإّف هللا عدّك لو؟

 قمت:

 التقدير: فيك كافر، كهللا عدكّّ لمكافريف. 

 قاؿ:

 لماذا ذكر جبريل كميكاؿ، مع أنيما داخبلف في المبلئكة كالرسل؟
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 قمت:

ىذا تخصيص بعد تعميـ، ألف األمر ىنا متعمق بيما: جبريل كميكاؿ. كانكا يكرىكف 
جبريل، كيحبكف ميكائيل: جبريل عدكنا، كميكاؿ كلّينا! راجع قكلو تعالى في اآلية 

 (.قْل مف كاف عدًكا لجبريلالسابقة: )

 قاؿ: 

 ( بالنصب.جبريل كميكاؿلماذا جاء )

 قمت:

 بالفتحة بدؿ الكسرة، ألنيما ممنكعاف مف الصرؼ.

*** 

 2018نيساف  15

 

كاتبعكا ما تتمك الشياطيُف عمى ُممِؾ ُسميماَف كما كفر سميماُف كلكّف الشياطيَف  ۞
 (102)البقرة كفركا ُيعّممكف الناَس السحَر 

 اجتمع ىنا أمراف:

 الشياطيف -
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 سميماف عميو السبلـ -
تبلكة الشياطيف عمى ممؾ سميماف فييا تكفير لمشياطيف كتبرئة لسميماف. ال دخل 

ىؤالء الشياطيف. كربما أراد الشياطيف أف يكّفركا سميماف معيـ إذا لسميماف في فعل 
اتُّيمكا بالكفر! كربما زعمكا أنو ساحر، كليس نبًيا! كأنو سخر اإلنس كالجّف كالريح 

 بسحره، ال بنبكتو.

ال يجكز في مثل ىذه الحاالت إذا ارتكب البعض كفًرا أك ذنًبا أف نتيـ معو غيره إذا 
 أدخمكه في لعبتيـ!كاف بريًئا، كلك 

كفي حالة سميماف قد يككف األمر كاضًحا ألنو نبي، لكف لك تعمق األمر بشخص 
 عادؼ كاف ىذا الفصل بيف مذنب كبرؼء أصعب إذا اجتمعا في حادثة كاحدة!

 كهللا أعمـ.

*** 

 إلثالثاء:

 ىػ1440ربيع اآلخر  24

 ـ2019كانكف الثاني  01

 

 (102 )البقرة ينفعيـ كال ىـيضرّ  ما كيتعممكف  ۞
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 النكتة: 

  (؟يضّرىـ) قكلو: بعد (ينفعيـ كال) قكلو: فائدة ما

 مقترح: معنى

 يضّره بما اشتغل إذا اإلنساف أف التأكيد: ىذا كظيفة (،يضّرىـ) لػ: تأكيد (:ينفعيـ كال)
 ككمفة الكاقع، الضرر كمفة كمفتاف: عميو فتجتمع ينفعو، بما االشتغاؿ نفسو عمى فّكت
 تكمفة أك الخيار، تكمفة بػ: االقتصاد عمـ في يعرؼ ما كىك الضائع! النفع فكات
 االقتصادية العبارة إف حيث مف عنيا يختمف كربما الضائعة. أك البديمة، الفرصة
 خسارة، مف كقع ما تحسب عبارتنا أف حيف في ضاعت، فرصة أعمى قيمة تحسب
 ربح. مف فات كما

 كاف فإذا ضاّر؟ أـ نافع العمل ىذا ىل فسي:ن أسأؿ أف يجب عمبلً  أختار عندما فأنا
ذا عنو، العزكؼ عميّ  كجب ضاًرا  عمل ىناؾ ىل أتساءؿ: أف يجب نافًعا كاف كا 
 منو؟ أنفع آخر

 ىذا جّراء أصابتني التي الخسائر مقدار أعمـ أف عميّ  كاف الضارّ  العمل اخترتُ  لك
 إذا سيما ال نافًعا، آخرَ  عمبلً  اخترت أني لك فاتتني التي األرباح كمقدار االختيار،
 ممكنة. قيمة أعظـ نفعو صار أؼ: نفعو، عظـ

***  

 المفسريف: أقكاؿ
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 الطبرؼ:

 في فأما معادىـ. في ينفعيـ كال دينيـ، في يضّرىـ الذؼ السحر منيما يتعّممكف »
 «.معاًشا بو كيصيبكف  بو، يكسبكف  كانكا قد فإنيـ الدنيا، في العاجل

 أقكؿ:

 في ينفعيـ كال كالدنيا، الديف في يضّرىـ عمل مف اختاركه ما ألف نظر، تفسيره في
 كالدنيا. الديف

*** 

 البغكؼ: 

 («.ينفعيـ كال) يضّرىـ السحر أف يعني (يضرىـ ما كيتعّممكف »)

 أقكؿ:

 شيًئا! يفّسر لـ

*** 
 الرازؼ:

 منافع إلى االحتراز بذلؾ ليصل عنو االحتراز السحر بتعميـ قصدا إنما المَمكيف أف»
  الدنيا. منافع اآلخرة بمنافع اشترػ  فكأنو السحر، استعمل فمما اآلخرة،
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 ذلؾ مف ليتمكف المشقة تحمل إنما أنو عممنا السحر استعمل لما أنو كثالثيا:
 «.االستعماؿ ذلؾ عمى قدرتو تحمميا التي بالمحف اشترػ  فكأنو االستعماؿ،

 أقكؿ:

 غمكض! فيو

 *** 
 القرطبي:

ف اآلخرة، في يريد (ينفعيـ كال يضّرىـ ما كيتعّممكف »)  في قميبلً  نفًعا بيا أخذكا كا 
 الدنيا.

 إذا الدنيا في الساحر عمى يعكد كالتفريق السحر ضرر ألف الدنيا; في يضّرىـ كقيل:
 «.السحر شـؤ كيمحقو كُيزجر، يؤّدب ألنو عميو; عثر

 أقكؿ:

 بينيما. ذلؾ في تفريق فبل اآلخرة، في كال الدنيا في ال ينفعيـ، كال يضرىـ

***  

 كثير: ابف

 «.ضرره يكازؼ  نفع لو كليس دينيـ، في يضّرىـ أؼ:»

 أقكؿ:
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ذا الضرر! يعدؿ نفًعا يفيد ما فيو كليس الديف، عمى االقتصار النص في ليس  كاف كا 
 يقارف  ال الدنيكؼ  النفع ألف أسكأ، التفسير صار الدنيكؼ  المادؼ النفع بالنفع يقصد
 نفعيف أك ضرريف بيف المقارنة تصح خاصة. لغة منيما فمكل الديني، النفع كبيف بينو
 كاحد. جنس مف

 *** 

 ف:حيا أبك

 بينيما يفّرؽ  لمف الضرر بو يحصل أنو ذكر لّما (ينفعيـ كال يضّرىـ ما كيتعّممكف »)
 ىك بل ذلؾ، بو يفعل مف عمى يقتصر ال ضرره أف أيًضا ذكر كزكجو(، المرء )بيف
 يكجد قد ألنو النفع؛ ينفي ال بشيء الضرر إثبات كاف كلّما تعممو. مف يضرّ  أيًضا
 )ال(، بمفع كأتى ،بالكمية عنو النفع نفى النفع، بو كيحصل الضرر بو فيحصل الشيء
 كالمستقبل. الحاؿ بيا ينفى ألنيا

 فبل ، (ما) لػ: صمة الفعميف ككبل (،يضّرىـ) عمى معطكؼ (ينفعيـ كال) أف كالظاىر
 .اإلعراب مف مكضع ليا يككف 

 في فيككف  ينفعيـ، ال كىك أؼ: ىك، إضمار: عمى ينفعيـ ال يككف  أف بعضيـ كجّكز
 ضعيف. كىذا حالية، جممة فتككف  لمحاؿ، الكاك كتككف  رفع، مكضع

 فإف كاآلخرة، الدنيا في ىك كقيل: باآلخرة. مختص النفع كعدـ الضرر قيل: كقد
لى بو، العمل إلى يجرّ  فيك مباح، غير كاف إف تعّممو،  عميو، عثر إذا بو، التنكيل كا 
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لى  مف عميو يترّتب فمما اآلخرة في كأما الدنيا. في ىذا حراـ، عميو يأخذه ما أف كا 
 «.العقاب

 أقكؿ:

 الذؼ المفسريف سائر مف لمصكاب أقرب بالكمية" عنو النفع فى"ن حياف: أبي قكؿ
    النفع! عف بالبحث أنفسيـ شغمكا

*** 
 الشككاني:

 عمى يعكد ال السحر بأف تصريح فيو (ينفعيـ كال يضّرىـ ما كيتعّممكف  قكلو:) »
 «!بحت كخسراف محض، ضرر ىك بل منفعة، إليو يجمب كال بفائدة، صاحبو

 أقكؿ:

 الصحيح. كىك حياف، أبك إليو ذىب ما إلى الشككاني ذىب

***  

 المنار:

 كىك بالناس، اإلضرار في سبب ألنو يضرىـ ، (ينفعيـ كال يضّرىـ ما كيتعّممكف »)
 الناس يمقتو الناس بإيذاء ُعرؼ كمف اآلخرة. في عميو تعالى هللا يعاقب محّرـ
 كانت كربما - أخرػ  جية مف نافًعا جية مف الضارّ  بعض كاف كلما عميو. كيككنكف 
 قانكف  في كاجب النفي فيذا المضّرة. إثبات بعد المنفعة نفى - إثمو مف أكبر منفعتو
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 معناه، في كما السحر، منتحمي نرػ  فإننا تعالى، هللا صدؽ كقد منو، بدّ  ال الببلغة
 المنافع يمتمسكف  إلييـ يختمفكف  الذيف السفياء عقل كلك كأحقرىـ. الناس أفقر
 السعادة ييب أف يمكف ال نفسو في الشقيّ  أف لعممكا بأعدائيـ، كاإليقاع ألنفسيـ،
 اآلخرة في يككنكف  فكيف الدنيا، في حاليـ ىذه يعطيو. ال الشيء فاقد ألف لغيره؛
 حاالً  تككف  أنيا جَرـ ال ،281 البقرة (ُيظممكفَ  ال كىـ كَسبْت  ما نفسٍ  كل تكّفى) يـك
 ِمف اآلخرةِ  في لو ما اشتراه َلمفِ  عممكا كلقد) قاؿ: كما ذلؾ يعممكف  كالييكد َسكأػ،
 «.التالية اآلية (خبلؽ

 أقكؿ:

 الصحيح. كىك المنفعة، نفي اختار

***  

 عاشكر: ابف

 غير آخر ضًرا الناس يضر ما يعني: (ينفعيـ كال يضّرىـ ما كيتعممكف ) قكلو:« 
 ضمير عميو عاد ما غير عمى عائد (يضّرىـ) فضمير كزكجو. المرء بيف التفرقة
 الدنيا. في أؼ الضّر، إال منيا يأتي ال السحر أمكر أف كالمعنى: (.يتعممكف )

 بعد غنًيا ليصير أك بميًدا، كاف أف بعد ذكًيا ليصير أحد سحر يستطيع ال فالساحر
 كبيذا اآلية. مقصد كىك بو، المشتغميف عقكؿ سخافة عمى تنبيو زيادة كىذا الفقر.
 الضرّ  ىذا في كالمبلحع تأكيًدا. ال تأسيًسا (ينفعيـ كال) قكلو: عطف يككف  فسيرالت
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 َلمفِ  عممكا كلقد) قكلو: فسيفيده اآلخرة في حاليـ كأما الدنيا. في يحصل ما ىك كالنفع
 التالية. اآلية (خبلؽ ِمف اآلخرة في لو ما اشتراه

 الحصر مفاد ضده ىك الذؼ النفع كنفي الضرّ  إثبات بيف بجمعيا اآلية أفادت كقد
 الرحيـ عبد بف الممؾ كعبد السمكأؿ كقكؿ ضًرا، إال ليس ما كيتعّممكف  قيل: كأنو
 الحارثي:

 تسيلُ  الظُّباتِ  غير عمى كليس    نفكُسنا الظُّباتِ  حدّ  عمى تسيلُ        

 كا عادة ضّر. أنو عمى التنبيو كىي المتقدمة، النكتة لتمؾ القصر صيغة عف كعدؿ
 «.المعترضة بالجممة الفصل مف كقع ما ألجل العطف حرؼ مع (يتعّممكف ) فعل:

 أقكؿ:

 أعمـ. كهللا التأكيد، ىذا كظيفة بياف مع "تأكيد"، أنو مف بالقكؿ بأس ال

***  

   ـ27/12/2014 السبت

 

 (111)البقرة كقالكا لف يدخَل الجنة إال َمف كاف ُىكًدا أك نصارػ  ۞

 )كاف(: مفرد، ك)ىكًدا(: جمع! ۞
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أؼ: قالت الييكد: لف يدخل الجنة إال مف كاف منيـ، كقالت النصارػ: لف يدخل 
 الجنة إال مف كاف منيـ.

 البقرة نفسيا:كمثمو قكلو تعالى في سكرة 

 .135( البقرة كقالكا ككنكا ىكًدا أك نصارػ تيتدكا)

 (: مف كبلـ القائميف، كليس مف كبلـ الييكد كال النصارػ.أك)

 ىكًدا:

 ييكًدا.

 لـ يقل:

 إال مف كاف ييكدًيا أك نصرانًيا. -
 إال مف كانكا ُىكًدا أك نصارػ. -
 إال مف كاف منيـ ُىكًدا أك نصارػ. -
 في قراءة:

 كاف ييكدًيا أك نصرانًيا.إال مف 

 كىي مف القراءات التي تزيل إشكاالت.

*** 
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( بالجمع حمبًل عمى ىكًداقاؿ المفسركف: )كاف( بالمفرد حمبًل عمى لفع )َمف(، )
 معنى )َمف(.

 لف أنقل كبلـ المفسريف ألنو طكيل كيكرر بعضو بعًضا، إال َمف رحـ ربي.

غريًبا، مف حيث يككف في آية كاحدة: االسـ لعمي أرػ ىذا التقدير مف المفسريف 
بالمفرد كالخبر بالجمع، االسـ عمى لفع )َمف( كالخبر عمى معناىا! فصار عندؼ مف 
 اإلسراؼ في تطبيقات: )َمف(. الكبلـ صحيح في )َمف(، كلكف ليس في ىذا المكضع.

*** 

 تقدير آخر مقترح:

 إال مف كاف منيـ: ييكًدا أك نصارػ.

 بالصكاب.كهللا أعمـ 

*** 

  آيات أخرػ:

ـَ خالديف فييا)  . 23الجف  (فِإفَّ َلُو َناَر جينَّ

*** 

 إلثالثاء:
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 ىػ1440ربيع اآلخر  10

 ـ2018كانكف األكؿ  18

 

 (111 )البقرة برىانكـ ىاتكا ۞
 (صادقيفَ  كنُتـ إف ُبرىانكـ ىاُتكا ُقلْ  أمانّييـ تمؾ) :111 البقرة 

 24 األنبياء
 64 النمل
 75 القصص
***  
 كالعقمية. النقمية كاألدلة بالبراىيف اإلسبلـ اىتماـ مدػ عف تعّبر اآلية ىذه
 كاألحكاـ كاألماني التحّكـ عمى قاـ إذا البحث ألف العممي، البحث في ميمة كىي
 مرفكض! بحث فيك كالبراىيف، األدلة عمى ال المسبقة،
 ىاتكا:
 آتكا. أصميا:
  
 المذكر. لمكاحد ىاِت:
 بالياء؟ ىاتي أـ ىاتِ  لؤلنثى: تقكؿ ىل
 المذكر؟ لممثنى تقكؿ ماذا
  
 المذكر. لمجمع ىاتكا:
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 المؤنث؟ لمجمع تقكؿ ماذا
 المؤنث؟ لممثنى تقكؿ ماذا
  
 ىاِت:
 أعِطني(. )بمعنى: المذّكر لممفرد أمر فعل اسـ
 المؤنث. لممفرد ىاتي:
 كالمؤنث. المذكر بنكعيو لممثنى ىاتيا:
 المذكر. لمجمع ىاتكا:
 المؤنث. لمجمع يف:ىاتِ 
  
 القرطبي: قاؿ
 ىاتي. المؤنث: كفي ىاِت، المذكر: الكاحد في يقاؿ
 زيادة! ببل الشككاني عنو كنقل
***  
     ـ10/11/2014 اإلثنيف
 

 (112 )البقرة يحزنكف  ىـ كال عمييـ خكؼٌ  كال ۞
 حزف. كال عمييـ خكؼ ال :يقل لـ
 

  (114)البقرة مف أظمـ ممف منع مساجد هللا أف يذكر فييا اسمو ك  ۞

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=62&ID=57&idfrom=120&idto=130&bookid=62&startno=1#docu
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 مف أظمـ:

 ال أحد أظمـ.

 منع المساجد: يعني:

 منع الناس. -
 منع الذكر. -
 التقدير: 

 كمف أظمـ ممف منع ذكر اسـ هللا في مساجده.

 فالمنع لمذكر أك لمناس، كمنع المساجد مجاز.

 كمنع الذكر في المساجد قد يؤدؼ إلى منع المساجد.

 ذكر اسـ هللا: كل عبادة فييا ذكر السـ هللا.

 الطبرؼ:قاؿ 

 كمف أظمـ ممف منع أف يذكر اسـ هللا في مساجده.

*** 

  إلثالثاء:

 ىػ1440ربيع اآلخر  24



282 
 

 ـ2019كانكف الثاني  01

 

 (115)البقرة هللا  كّلكا فثـّ كجوُ فأينما تُ ۞ 

 : فيناؾ.فثـّ 

 

 (116)البقرة كلّّ لو قانتكف ۞ 

 .لو قانتٌ  : كلّّ لـ يقل

 : كميـ لو قانتكف.التقدير

 

 (117)البقرة بديع السمكات كاألرض  ۞

 البدعة

بعض العمماء يركف أف البدعة بدعتاف: حسنة، كسيئة، كما سيرد عف القرطبي،  كما 
 كرد في الحديث: "كل بدعة ضبللة" )صحيح مسمـ( يركف أنو ليس عمى إطبلقو! 

*** 
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كآخركف يقكلكف: البدعة في االصطبلح الشرعي ال تككف إال سيئة، لقكلو صمى هللا 
إطبلقو، كيقكلكف بأف البدعة في قكؿ عمر  عميو كسمـ: "كل بدعة ضبللة"، كىك عمى

عف صبلة التراكيح: "نعمت البدعة ىذه"!، كقكؿ ابف عمر عف صبلة الضحى، ىي 
بدعة بالمعنى المغكؼ )بدعة لغكية(. كأعتقد أنيـ ال بد أف يقكلكا الشيء نفسو في قكلو 

 (.بديُع السمكات كاألرضتعالى: )

*** 

كأرػ أف مف األفضل أف يككف المعنى االصطبلحي كأنا أختار أف البدعة بدعتاف، 
 مكافًقا لممعنى المغكؼ، ال مختمًفا عنو.

كما أرػ أف البدعة بدعتاف عمى غرار السّنة سّنتاف )متفق عميو(، كما كرد في 
الحديث، كال يتصكر منطقًيا إال أّف السّنة سّنتاف، كالبدعة بدعتاف، ىكذا ببل اختبلؼ 

 بينيما!

قكؿ: ىذا الحديث لغة، كاآلخر اصطبلح! فكبلىما اصطبلح، كما يرد كال يميق أف ن
 في الحديث أكلى أف يككف مف االصطبلح!

كما أرػ أف القكؿ بالبدعة الحسنة يفيد في تفسير المصمحة المرسمة، فالمصمحة 
المرسمة بدعة حسنة، بخبلؼ االستحساف، كبيذا تصير البدعة الحسنة أصبًل مف 

مي، كىك عنكاف كتاب لعيسى الحميرؼ، غير أف الحميرؼ شّبو أصكؿ التشريع اإلسبل
البدعة الحسنة بالسّنة التقريرية، كأنا أشّبو البدعة الحسنة بالمصمحة المرسمة، ألف 
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السنة التقريرية تتعمق بالنصكص الشرعية، كالمصمحة المرسمة تعمل بعد النصكص، 
مف مصادر التشريع فكذلؾ  كىذا مف شرط البدعة. كبما أف المصمحة المرسمة مصدر

 البدعة الحسنة، كهللا أعمـ.

*** 

 ىػ( كىك مالكي قاؿ في كتابو االعتصاـ:790-)الشاطبي الغريب أف 

 "ذُـّ البدع كالمحدثات عاّـّ ال يخّص ُمحدثًة دكف غيرىا"!

ىػ( كىك مالكي قاؿ قبمو بخبلفو، كبمثل ما قاؿ القرطبي قاؿ 671-) القرطبيغير أف 
-ىػ(، كالزرقاني )954-ىػ(، كالحّطاب )914-ىػ(، كالكنشريسي )684-القرافي )
 ىػ(. ككميـ مالكية خالفيـ الشاطبي جميًعا، كىك مثميـ مالكي أيًضا!1122

*** 

 أقكاؿ المفسريف:

 ىػ(: 310-)الطبرؼ قاؿ 

 ...(."أؼ: ُمبدعيا )

حداثو أحٌد. كلذلؾ  كمعنى المبدع: المنشئ كالُمحدث ما لـ َيسبقو إلى إنشاء مثمو كا 
سّمي المبتدع في الديف "مبتدًعا"، إلحداثو فيو ما لـ َيسبقو إليو غيُره. ككذلؾ كل 

 ُمحدٍث فعبًل أك قكاًل لـ يتقّدمو فيو متقّدـ فإّف العرب تسّميو مبتدًعا".
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 *** 

 ىػ(:774-)ابف كثير كقاؿ 

 ( أؼ: خالُقيما عمى غير مثاٍؿ سبق".بديُع السماكات كاألرض"قكلو تعالى: ) 

*** 

 ىػ(:671-)القرطبي كقاؿ 

( فعيل لممبالغة، كارتفع عمى خبر ابتداء بديُع السماكات كاألرض"قكلو تعالى: )
محذكؼ، كاسـ الفاعل: ُمبدع، كبصير ِمف ُمبصر. أبدعت الشيء ال عف مثاؿ، فا 

كجل بديُع السماكات كاألرض، أؼ ُمنشئيا كُمكجدىا كُمبدعيا كُمخترعيا عمى  عزّ 
 غير حّد كال مثاؿ. 

ككل مف أنشأ ما لـ ُيسبق إليو قيل لو: ُمبدع، كمنو أصحاب البدع. كسّميت البدعة 
بدعة ألّف قائميا ابتدعيا مف غير فعل أك مقاؿ إماـ، كفي البخارؼ:  )كنعمت البدعة 

 ياـ رمضاف.ىذه( يعني ق

كل بدعة صدرت مف مخمكؽ يجكز أف يككف ليا أصل في الشرع أك ال ، فإْف كاف 
ليا أصل كانت كاقعة تحت عمـك ما ندب هللُا إليو، كحّض رسكُلو عميو، فيي في 

 حّيز المدح. 



286 
 

ْف لـ يكف مثالو مكجكًدا، كنكع مف الجكد كالسخاء كفعل المعركؼ، فيذا فعل مف  كا 
ْف لـ يكف الفاعل قد سبق إليو. كيعضد ىذا قكؿ عمر رضي هللا  األفعاؿ المحمكدة، كا 
عنو: )نعمت البدعة ىذه(، لما كانت مف أفعاؿ الخير كداخمة في حّيز المدح، كىي 

ْف كاف النبي ملسو هيلع هللا ىلص  قد صبّلىا إال أنو تركيا كلـ يحافع عمييا، كال جمع الناس عمييا، كا 
فمحافظُة عمر رضي هللا عنو عمييا، كجمُع الناس ليا، كندُبيـ إلييا، بدعٌة لكنيا 

ْف كانت في خبلؼ ما أمر هللُا بو كرسكُلو فيي في حّيز بدعة محمكدة  ممدكحة. كا 
 .الذـّ كاإلنكار، قاؿ معناه الخطابي كغيره

قمت: كىك معنى قكلو ملسو هيلع هللا ىلص في خطبتو: )كشرُّ األمكر ُمحدثاُتيا ككّل بدعٍة ضبللٌة( 
 يريد ما لـ يكافق كتاًبا أك سّنة، أك عمل الصحابة رضي هللا عنيـ. 

كقد بّيف ىذا بقكلو: )َمف سّف في اإلسبلـ سّنًة حسنًة كاف لو أجُرىا كأجُر َمف عمل 
غير أف ينقص ِمف أجكرىـ شيء، كَمف سّف في اإلسبلـ سّنًة سيئًة بيا ِمف بعده، ِمف 

كاف عميو كزُرىا ككزُر َمف عمل بيا ِمف بعده، ِمف غير أف ينقص ِمف أكزارىـ 
، كىك أصل ىذا الباب، كبا قبيح كحسفشيٌء(. كىذا إشارة إلى ما ابتدع ِمف 
 العصمة كالتكفيق، ال رّب غيره".

*** 

 إلخميس:

 ىػ1438اآلخرة جمادػ  11
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 ـ2017آذار/ مارس  09

 

 (117)البقرة كْف فيككُف  ۞

 59ك 47آؿ عمراف 

 73األنعاـ 

 40النحل 

 35مريـ 

 82يس 

 68غافر 

*** 

 قاؿ لي:

 لماذا لـ يقل: كْف فكاف؟

 قمت:

 لك قاؿ ذلؾ لكقعت )كاف( قبل )كْف(.
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كقًتا، بل  (، كليس فيو معنى التككف الذؼ يأخذكفْ (: يقع بعد األمر بػ )يككف )
ذا كاف الفعل المضارع يفيد االستمرار فإف االستمرار ىنا ليس  المعنى: يككف فكًرا. كا 

.  استمرارا لحيف الكينكنة، بل ىك استمرار في الكجكد إلى أجل معمـك

 كالفاء: تفيد سرعة الكقكع، بخبلؼ )ثـ( فييا تراخ.

الزمف القميل، فإنيا ىنا تفيد  إذا كانت الفاء تفيد االتصاؿ في الكقكع ببل زمف، أك تفيد
 االتصاؿ ببل زمف.

(: لمتقريب إلى أذىاف الناس، ألف هللا إذا أراد شيًئا كقع فكًرا بمجرد إرادتو كْف فيككفُ )
 مف دكف زمف، أؼ بزمف قدره صفر، كالصفر لـ يرد في القرآف.

 (.كفْ كقع بأسرع مف )

*** 

 فائدة:

باتجاىات عقيمة حيث يريدكف ىـ، ال حيث بعض العمماء يكجيكف العمـك كالشركح 
 تككف الفاعمية كالمنفعة.

*** 

 إلجمعة:

 ىػ1440ربيع اآلخر  13
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 ـ2018كانكف األكؿ  21

 

 (117)البقرة كْف فيككُف  ۞

 قاؿ: أنو الحعْ  .59 عمراف آؿ (فيككفُ  كفْ  لو قاؿ ثـ تراب مف خمقو) تعالى: قاؿ
 الفعل بدؿ المضارع بالفعل التعبير جاء أؼ فكاف"، "كفْ  يقل: كلـ (،فيككف  كفْ )

  .(قاؿك) (خمقو) ماضياف: فعبلف ىما السابقيف الفعميف أف مع الماضي،

  "فكاف"؟ قكلو: مف بدالً  (فيككف ) قكلو: مف الحكمة فما

 جاء الككف  ىذا أف يفيـ قد كلكف كاف، أنو لفيـ "كاف" قاؿ: لك أنو المفسركف  يرػ 
 كثير بعد قميل، بعد فكًرا، كاف؟ متى كلكف "كاف"، أؼ (،كفْ ) بقكلو: األمر عف متأخًرا
  .متجدد دائـ بأمر ال مضى، بأمر مرتبط ىذا أف يفيـ قد كما أعمـ. هللا ...

  :أمكر ثبلثة منو فيفيـ )فيككُف( قكلو: أما

 .(كفْ ) األمر: بعد فكًرا جاء قد الككف  أف :األكؿ

 عنو عبر ما كىذا الماضي. في ال اآلف، يجرؼ  ككأنو الككف، ىذا استحضار :كالثاني
 ابف تفسير أيًضا نظر)كا ماضية" حاؿ "حكاية بأنو: 3/186 تفسيره في حياف أبك
 .(3/220 المصكف  الدر كقارف  ،3/264 عاشكر

  .التجدد يفيد فالمضارع أمر، كل مع يتجدد الككف  ىذا أف :كالثالث
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 أف الذىف إلى يتبادر لكي الماضي دكف  )...( المضارع بصيغة "عبر :البقاعي قاؿ
شارة ليا،  كتصكير لمحاؿ، حكاية المعنى  تخمف، غير مف  كاف األمر أف إلى كا 
 اآلمر مراد عف يتخمف كال مراد، كل مع يتجدد دائًما، الشأف ىك ىذا أف عمى كتنبيو
 تفسيره في أيًضا القاسمي نقمو ما كىك بتصرؼ، 4/427 الدرر )نظـ أصبًل"
4/111).  

 جاءت التي األخرػ  اآليات عمى ينطبق ال 59 عمراف آؿ آية في قمناه الذؼ ىذا فإ
 كالنحل ،73 كاألنعاـ ،47 عمراف كآؿ ،117 البقرة آية (:فيككف  كفْ ) عبارة: فييا
 جاء المكاضع ىذه في )يككف( ألف: ذلؾ .68 كغافر ،82 كيس ،35 كمريـ ،40

ذا) تعالى: قاؿ قبمو. )يقكؿ( أك )نقكؿ( فعل: مثل مضارًعا،  يقكؿ فإنما أمًرا قضى كا 
 )يقكؿ(، فعل: مع متناسب )يككف( فعل: أف نجد فياىنا .117 البقرة (فيككف  كف لو
 . إشكاؿ كال

*** 

  ؟ في: جدة

 نشر إعادة

 :إإلثنين

 ىػ1440 اآلخر ربيع 16

 ـ2018 األكؿ كانكف  24



291 
 

 

 (120البقرة ) ]بعد، ِمف بعد[، ]قبل، ِمف قبل[ ۞
 
 .120لبقرة  (اتبعَت أىكاءىـ بعَد الذؼ جاءؾ ِمف العمـكلئف )

 (. 145" )البقرة كلئف اتبعَت أىكاءىـ ِمف بعد ما جاءؾ مف العمـكفي مكضع الحق: "
"، كىذا يعني جكاز ِمف بعد"، كفي األخرػ: "بعدففي األكلى بدكف حرؼ الجر: "

 الحالية.الكجييف. كاألكلى في القرآف أكثر شيكًعا، بخبلؼ لغتنا 
*** 

" قبل ىذاكما قمناه في: )بعد، ِمف بعد( ينطبق عمى: )قبل، ِمف قبل(. قاؿ تعالى: "
 (. 49" )ىكد ِمف قبل ىذا(، ك"62)ىكد 
*** 

 كينطبق أيًضا في بعض الحاالت عمى:
 
ُيَصبُّ ِمف فكؽ (، "48" )الدخاف ُصبُّكا فكؽ رأسو)فكؽ، ِمف فكؽ(. قاؿ تعالى: " -

 (.19" )الحج رؤكسيـ
 
تجرؼ ِمف (، "100" )التكبة تجرؼ تحتيا األنيار)تحت، ِمف تحت(. قاؿ تعالى: " -

 (.89" )التكبة تحتيا األنيار
 
(، 79" )الكيف ككاف كراءىـ ممؾ يأخذ كل سفينة)كراء، ِمف كراء(. قاؿ تعالى: " -

 كىذا بمعنى: مف كرائيـ، كهللا أعمـ.
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*** 
 2007تشريف الثاني  13
 
 

 (120 )البقرة بعدِ  مف بعَد، ۞
  
 بعدِ  ِمف بعَد،

  
 .120 البقرة سكرة (العمـ ِمفَ  جاءؾَ  الذؼ بعدَ  أىكاَءىـ اتبعتَ  كلئفِ ) -
  
 .145 البقرة سكرة (العمـ ِمفَ  جاءؾَ  ما بعدِ  ِمف أىكاَءىـ اتبعتَ  كلئفِ ) -
  
 (.بعدِ  ِمف) األخرػ: كفي (،بعدَ ) األكلى: ففي
 الكجييف. جكاز يعني كىذا
  
 قبلِ  ِمف قبَل،
 .62 ىكد (ىذا قبلَ ) -
 .49 ىكد (ىذا قبلِ  ِمف) -
  
 فكؽِ  ِمف فكَؽ،
 .48 الدخاف (رأِسو فكؽَ  ُصبُّكا) -
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 .19 الحج (ُرءكِسيـ فكؽِ  ِمف ُيَصبُّ ) -
  

   تحتِ  ِمف تحَت،
 .100 التكبة (األنيارُ  تحَتيا تجرؼ ) -
 .89 التكبة (األنيارُ  تحِتيا ِمف تجرؼ ) -
  
   كراءِ  ِمف كراَء،
 .79 الكيف (َغْصًبا سفينةٍ  كلّ  يأخذُ  َمِمؾٌ  كراَءىـ ككافَ )
 أعمـ. كهللا كرائيـ، ِمف بمعنى: كىذا
***  
  ـ11/2/2013 اإلثنيف
 

 (122 )البقرة عميكـ أنعمتُ  التي نعمتي أذكركا۞ 
 أنعمُتيا.
 

 (123 )البقرة اشيئً  نفس عف نفٌس  جزؼ تَ  ال ايكمً  كاتقكا۞ 
 فيو. تجزؼ  ال
 
 

ـَ ربُّو بكمماٍت فأتّميّف قاؿ إّني جاعُمَؾ لمّناِس إماًما قاؿ كِمف  ۞ ذ ابتمى إبراىي كا 
 (124)البقرة ُذّريتي قاؿ ال يناُؿ عيدؼ الظالميف 
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 كممات:

 تكاليف محددة.

 سميت كممات ألنيا أكامر كَنكاه.

 إماًما:

 رسكاًل.

 ُذّريتي:

 أبنائي كأحفادؼ.

 عيدؼ:

 ىنا الكعد بػ: الرسالة، النبكة.العيد 

 ال يناؿ عيدؼ الظالميف:

 ليا أحد احتماليف:

 األكؿ: الذرية ظالمة كميا فبل إماـ منيـ.

 الثاني: الذرية ظالـ بعضيا، كىك الصحيح.

سحاؽ كيعقكب كيكسف كمكسى  مف ىذه الذرية الصالحة لئلمامة: إسماعيل كا 
 كعيسى كدمحم، عمييـ السبلـ جميًعا. كىاركف كسميماف كأيكب كيكنس كزكريا كيحيى 
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 كهللا أعمـ.

*** 

 إلثالثاء:

 ىػ1440ربيع اآلخر  24

 ـ2019كانكف الثاني  01
 

 (124)البقرة ال يناؿ عيدؼ الظالميف  ۞

 ناؿ: 

 حصل.

 ناؿ: 

 أدرؾ، بمغ، كصل.

 ناؿ مطمكبو: 

 بمغو، أدركو، كصل إليو.
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 ناؿ جاِئزًة: 

 حصل عمييا.

 .قراءةيجكز في المغة: )الظالميف( ك)الظالمكف(، كفي كّل 

 ليس الغرض مراعاة الفاصمة.

 فالفاصمة جاءت ىنا مرة بالكاك كالنكف، كمرة بالياء كالنكف:

 122( اآلية فضمتكـ عمى العالميف)

 122( اآلية فضمتكـ عمى العالميف)

 123( اآلية كال ىـ ُينصركف )

 ال يناؿ عيدؼ الظالميف:
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 فاعل. الظالميف: مفعكؿ.عيد: 

 ال يناؿ عيدؼ الظالمكف:

 عيد: مفعكؿ بو مقدـ. الظالمكف: فاعل مؤخر.

 معنى اآلية: 

 ال يصيب عيدؼ الظالميف.

 أك: ال يحصل عمى عيدؼ الظالمكف.

*** 

 أقكاؿ المفسريف:

 الطبرؼ:
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أما نصب "الظالميف"، فؤلف العيد ىك الذؼ ال يناؿ الظالميف. كذكر أنو في قراءة ابف 
 مسعكد: "ال يناؿ عيدؼ الظالمكف"، بمعنى أف الظالميف ىـ الذيف ال ينالكف عيد هللا. 

نما جاز الرفُع في )الظالميف( كالنصُب، ككذلؾ في )العيد(، ألّف كل ما ناؿ المرء  كا 
ا يقاؿ: "نالني خيُر فبلف، كنمُت خيَره"، فيكجو الفعل مّرة إلى فقد نالو المرء، كم
 الخير، كمّرة إلى نفسو.

 تعميق:

 مثاؿ الطبرؼ غير مكّفق: نالني خيُره، كنمت خيَره!

*** 

 الزمخشرؼ:

 كُقرغ: )الظالمكف(.

*** 

 إلجمعة:
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 ىػ1439شعباف  05

 ـ2018نيساف  20

 

 (126 )البقرة قميبلً  عوفأمتّ  كفر كمف ۞

ذ)  باِ  منيـ آمفَ  َمف الثَمراتِ  ِمف أىَموُ  كارزؽْ  آمًنا بمًدا ىذا اجعلْ  ربّ  إبراىيـُ  قاؿَ  كا 
 (المصيرُ  كبئَس  الّنارِ  عذابِ  إلى أضطُرهُ  ثـ قميبلً  فأمّتُعوُ  كفرَ  كَمف قاؿَ  اآلِخرِ  كاليـك
  .126 البقرة

 النكتة:

 المؤمف؟ رزؽ  مف أقل الدنيا في الكافر رزؽ  أف اآلية مف نفيـ ىل

 قميبًل! أمتعو الكافر:

 كثيًرا! أمتعو المؤمف:

 المؤمنيف؟ مف أكثر الدنيا في الكافريف رزؽ  هللا أف كيف ترػ  أال

 كالكافريف: المؤمنيف الدنيا في يرزؽ  هللا

 .20 اإلسراء (محظكًرا ربؾَ  عطاءُ  كافَ  كما ربؾَ  عطاءِ  ِمف كىؤالءِ  ىؤالءِ  ُنِمدّ  كبلً )

 لممؤمنيف! )االختبار( كاالبتبلء ريف،لمكاف االستدراج باب مف أكثر، الكافريف يرزؽ  كقد

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&surano=2&ayano=126#docu
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 فّضةٍ  مف ُسقًفا لبيكتيـ بالرحمفِ  يكفرُ  لَمف لجعمنا كاحدةً  أمةً  الناُس  يككف  أف كلكال)
ف كزخرًفا يتكئكف. عمييا كُسرًرا أبكاًبا كلبيكتيـ يظيركَف. عمييا كمعارجَ   لّما ذلؾ كلّ  كا 
 .35-33 الزخرؼ (لممتقيف ربؾَ  عندَ  كاآلخرةُ  الدنيا الحياةِ  متاعُ 

ف الدنيا، في الكافر فرزؽُ  لمكافر، بالنسبة كاآلخرة الدنيا بيف قارنت اآلية كلكف  زاد كا 
 بالكـّ  محدكدة الدنيا ألف صفًرا، بل لآلخرة، بالنسبة ميبلً ق رزًقا يعدّ  المؤمف، عمى فيو
 محدكدة. غير كاآلخرة كالزمف، كالنكع

   اآلخرة! إلى يصل عندما كلكنو بمتاعيا، يشعر الدنيا في الكافر

 ما جية كمف عذاب، مف يصيبو ما جية مف الصفر! إلى مآلو ألف زائل الكافر متاع
 ثكاب! مف يفكتو

 ما بأف اآلخرة في سيشعر فإنو اآلخرة، آثر كألنو قّل. كلك صكؿ،مك  المؤمف كمتاع
 مضاعفة! أضعاًفا عنو هللا سيعّكضو الدنيا، مف فاتو

 كافر ىناؾ يعد كلـ )التكميف(! االبتبلء لبطل الكافريف، كمنع المؤمنيف، هللا أعطى لك
 كاحد!

 كاحد! مؤمف ىناؾ عدي لـ معيف، حدّ  فكؽ  كبيرة، زيادة الكافريف رزؽ  في هللا زاد كلك
  (.35-33 )الزخرؼ

 )الثانية(: قاؿ

 هللا. قاؿ

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&surano=2&ayano=126#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&surano=2&ayano=126#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&surano=2&ayano=126#docu
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 إبراىيـ! قاؿ بعضيـ: كقاؿ

 اضطرَّه، ثـ فأْمِتْعو )الدعاء(: األمر صيغة عمى القراءة كانت إذا إال لو، كجو كال
 حياف(. كأبك )القرطبي، قراءة كفييا

 )الدعاء(، باألمر القراءة يذكر كلـ إبراىيـ، عمى (قاؿ) ضمير: أعاد مفسًرا أف كلك
  يجكز! ال بما عاشكر(، ابف )مثل: العمماء بل الناس، كألكىـ مخطًئا، لكاف

 قميبًل: فأمتعو

  كالزمف. كالنكع الكـّ  حيث مف

 أضطره:

 ُألجئو.

 َأدفعو.

  َأسكقو.

*** 

 المفسريف: أقكاؿ

 :الطبرؼ 

 قراءتو. كجو كفي القكؿ، ىذا قائل في التأكيل أىل اختمف»
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 كفر كمف قاؿ: قكليـ: عمى كتأكيمو ذكره، تعالى ربنا القكؿ ىذا قائل بعضيـ: فقاؿ
 )...(. وأجم يأتيو أف إلى الدنيا، في الثمرات مف برزقي قميبلً  فأمتعو

 «.ربو منو المسألة كجو عمى الرحمف، خميل إبراىيـ ذلؾ قاؿ بل آخركف: كقاؿ

*** 

 البغكؼ:

 «.قميل الدنيا متاع ألف بالقّمة قّيد إنما»

***  

 الرازؼ:

 أمتعو:»

 بالرزؽ. قيل:

 الدنيا. في بالبقاء كقيل:

 الكفر. عمى أقاـ إف الديار، ىذه مف يخرجو أك فيقتمو ملسو هيلع هللا ىلص دمحم خركج إلى بيما كقيل:

ف إنؾ قاؿ: كأنو تعالى هللا أف كالمعنى  فإني المؤمنيف، بدعائؾ خصصتَ  كنت كا 
 إلى المؤمنيف، عمى بو أتفضل ما ذلؾ مف أمنعو كال الدنيا، بعاجل منيـ الكافر أمتع
 الكافر رزؽ  ما فجعل النار، عذاب إلى اآلخرة في أضطره ثـ فأقبضو عمره، يتـّ  أف
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 األزؿ بيف فيما كاقعة مّدة كىي عمره، مّدة في كاقًعا كاف إذ قميبًل، الدنيا دار في
 جًدا. قميل إلييما بالنسبة كىك كاألبد،

 اآلخرة، في بالنعمة مكصكلة الدنيا في المؤمف نعمة أف بّيف تعالى هللا أف لحاصلكا
 «.اآلخرة إلى منو كتتخمص المكت, عند تنقطع الدنيا في نعمتو فإف الكافر بخبلؼ

***  

 حياف: أبك

 يتنافيا. فمـ كالقمة الكثرة جيتا اختمفت فقد اآلخرة. نعيـ إلى باإلضافة القّمة»
 صفة أنو عمى أك قميبًل، زماًنا أؼ: محذكؼ، لظرؼ صفة أنو عمى (قميبلً ) كانتصاب:
 ضمير مف الحاؿ عمى أك الجميكر، تقدير عمى قميبًل، تمتيًعا أؼ محذكؼ، لمصدر
 سيبكيو. مذىب عمى كذلؾ الفعل، عميو الداؿّ  المحذكؼ المصدر

ما األجل، لحمكؿ إما انقضائو، لسرعة بالقّمة كالكصف   عميو هللا صمى دمحم بظيكر كا 
 الكفر. عمى أقاـ إف البمد، ىذا عف يخرجو أك فيقتمو كسمـ

 بالبقاء أك بالرزؽ، أك فييا، االنتقاـ تعجيل عف باإلمياؿ أك كالزينة، بالنعيـ كاإلمتاع
 «.لممفسريف أقكاؿ الدنيا، في

*** 

 الشككاني:

 «.كفر َمف دكف  أىمو ِمف آَمف َمف ارزؽ  أؼ: (،أىمو) قكؿ: ِمف بدؿ (آَمفَ  َمف قكلو:)»

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16076
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=66&surano=2&ayano=126#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=66&surano=2&ayano=126#docu
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 أقكؿ:

 كال هللا، إلى الضمير عكد قراءة عمى ال صحيح! غير "كفر مف دكف " الشككاني: قكؿ
 إبراىيـ! إلى الضمير عكدة قراءة عمى

*** 

 عاشكر: ابف

 هللا. إلى عائد (قاؿ) ضمير:»

 المقكؿ لطكؿ القكؿ إعادة كأف إلبراىيـ، (قاؿ) في: الضمير يككف  أف جّكز فمف
  .(فأمتعو) قكلو: في الضمير كعف االستعماؿ، كعف المعنى، عف غفل فقد األكؿ،

 «.النار عذاب إلى أضطره ثـ بقكلو: المقابمة عميو دّلت كما الدنيا متاع القميل كالمتاع

 أقكؿ:

 إبراىيـ، عمى الضمير عكد عمى االعتراض في قالو ما عمى عاشكر ابف أكافق ال
 أعمـ. كهللا )الدعاء(! األمر قراءة عمى ُيحمل قكليـ ألف

*** 

 ـ7/1/2015 األربعاء

 

 (127 )البقرة البيت مف القكاعد ۞
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ذْ ) سماعيلُ  البيتِ  ِمفَ  القكاعدَ  إبراىيـُ  َيرفعُ  كا   .127 البقرة (كا 

 يقل: لـ

ذ سماعيلُ  إبراىيـُ  يرفع كا   البيت. مف القكاعدَ  كا 

 مساعًدا. كاف إسماعيل -

  صبًيا. كاف إسماعيل -

 يقل: لـ

 البيت. قكاعد

***  

 المفسريف: أقكاؿ

 الرازؼ:

ذ) قاؿ: إنما»  ألف البيت"، قكاعد "يرفع يقل: كلـ ( البيت مف القكاعد إبراىيـ يرفع كا 
 «.األخرػ  العبارة في ليس ما الشأف تفخيـ مف اإلبياـ بعد كتبيينيا القكاعد إبياـ في

 أقكؿ:

 البيت أف إظيار ىي النكتة كلعل البيت، قكاعد نكتة في تبعو كمف الرازؼ  أكافق ال
 أعمـ. كهللا بناه، الذؼ ىك إبراىيـ يكف كلـ مكجكًدا، كاف

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=559&idto=562&bk_no=132&ID=170#docu
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*** 

 حياف: أبك

 ككـ باباه، كاف شيء أؼ كمف كحدكثو، كقدمو البيت، ىذا ماىية في المفسركف  ذكر»
 .كثيرة قصًصا البناء، عمى ساعده كَمف إبراىيـ، بناه شيء أؼ كمف آدـ، حجو مرة

 عرض الذؼ كالصمع آدـ، طكؿ كفي المعمكر، البيت في لمكبلـ ذلؾ مف كاستطردكا
 الحديث كال القرآف يتضمنيا لـ بأشياء ذلؾ في كطّكلكا األسكد، الحجر كفي كلكلده، لو

 كما دبّ  ما نقل في عاداتيـ جرؼ  عمى كذلؾ بعًضا، يناقض كبعضيا الصحيح.
 هللا صمى هللا رسكؿ كسنة هللا كتاب في صح ما عمى إال يعتمد أف ينبغي كال .درج
 القكاعد برفع إبراىيـ أمر هللا أف كمو ىذا مف يصح كالذؼ عطية: ابف قاؿ كسمـ. عميو
 )...(. بذلؾ أمر هللا بأف النص يأت لـ إذ أمر، قكلو: في كنشاحو بيت.ال مف

 الحاؿ مكضع في يككف  أف كيحتمل (،يرفع) بػ: متعمًقا يككف  أف يحتمل (:البيت مف) 
 البيت. مف كائنة تقديره: بمحذكؼ فيتعمق القكاعد، مف

 عدـ في لما البيت"، "قكاعد الكبلـ: يككف  فكاف البيت، إلى القكاعد تضف كلـ 
 «.المبيف شأف كتفخيـ اإلبياـ، بعد اإليضاح مف اإلضافة

 أقكؿ:

 مسّممة! غير كىي يذكره! كلـ الرازؼ، إلييا سبقو البيت قكاعد نكتة

***  
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 المنار:

 تعالى  هللا قّصو ما بغير ذلؾ مف جاءكنا المفسريف مف تبعيـ كمف القصاصيف لكف»
 إليو، األنبياء مف بعده كمف آدـ حج كعف البيت، قدـ عف ركاياتيـ في كتفننكا عمينا،
 الركايات كىذه أخرػ، مرة نزكلو ثـ الطكفاف، كقت في السماء إلى ارتفاعو كعف
 في كفاسدة كتعارضيا، تناقضيا في فاسدة فيي بعًضا، بعضيا يعارض أك يناقض
 مف الناس بعض يستح كلـ القرآف، لظاىر مخالفتيا في كفاسدة أسانيدىا، صحة عدـ
لصاقيا القرآف تفسير في إدخاليا  منيا! برؼء كىك بو كا 

 إلييا آدـ حج ككصفيـ آدـ، زمف في السماء مف نزلت الكعبة أف زعميـ ذلؾ كمف
 الجنة، مف ىبكطيما بعد عنو ضّمت قد كانت أف بعد عرفة، في بحكاء كتعارفو
 إلى أخرػ  مرة ىبطت أنيا كزعميـ جدة! في ليا قبر بتزكير ذلؾ تأكيد كحاكلكا
 كاف الحجر ىذا كأف األسكد، بالحجر كحميت الطكفاف، بسبب ارتفاعيا بعد األرض
 في مكدعة كانت كأنيا زمّردىا، أك الجنة يكاقيت مف زمّردة، كقيل: بيضاء! ياقكتة
 النساء لمبلمسة اسكدّ  إنما الحجر كأف فكلدىا! الجبل فتمخض قبيس، أبي جبل باطف
 بثيا إسرائيمية خرافات الركايات ىذه ككل إياه. المذنبيف الستبلـ كقيل: لو، الحّيض
 منو! الكتاب أىل كينفركا دينيـ، عمييـ ليشكىكا المسمميف، في الييكد زنادقة

 األسكد الحجر إف لقالكا: الماس يعرفكف  القصاصكف  أكلئؾ كاف لك اإلماـ(: )األستاذ
 كُيرّقشكه الديف ُيزّينكا أف ىؤالء أراد كقد بياًء، كأكثرىا منظًرا الجكاىر أبيج ألنو منو؛
 كالعمـ العقل ألىل تركؽ  ال فإنيا العامة، مف لمُبمو راقت إذا كلكنيا ىذه! بركاياتيـ
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 هللا شرفو ما ىك - المعنكؼ  الشرؼ مف الضرب ىذا - الشريف أف يعممكف  الذيف
 كضًعام كجعمو بيتو، إياه تعالى هللا بتسمية ىك إنما البيت ىذا فشرؼ تعالى.
 سائر تفضل أحجاره بككفِ  ال تقدـ، كما غيره في تككف  ال عبادتو، مف لضركب
 مف بأنو كال السماء، مف بككنو كال المكاقع، سائر يفضل مكقعو بككفِ  كال األحجار،
 أجساميـ، في لمزية ليس البشر مف غيرىـ عمى األنبياء شرؼ ككذلؾ الضياء. عالـ
نما مبلبسيـ، في كال  ىي التي بالنبكة كتخصيصيـ إياىـ، تعالى هللا ءالصطفا ىك كا 
  منيـ. نعمة كأكثر زينة أحسف الدنيا أىل كاف كقد معنكؼ، أمر

 دعائـ كمشيد المؤمنيف أمير اإلماـ األستاذ قرره الذؼ المعنى ىذا عف أفصح كقد
 الحجر استبلـ عند قاؿ إذ عنو، تعالى هللا رضي  الخطاب بف عمر اإلسبلـ
 هللا رسكؿ رأيت أني كلكال تنفع، كال تضرّ  ال حجر أنؾ ألعمـ إني كهللا أما» األسكد:
 كاإلماـشيبة أبي بف بكر أبك )ركاه «فقّبمو دنا ثـ ؾ،قّبمت ما قّبمؾ ملسو هيلع هللا ىلص
 طرؽ(. عدة مف كغيرىـ كالنسائي كالترمذؼ داكد كأبك كمسمـ كالبخارؼ  أحمد
 النبي رأػ رجل عف طمحة بف عيسى عف العمل في كالدارقطني شيبة أبي ابف كركػ 
 حجّ  ثـ قّبمو. ثـ تنفع( كال تضرّ  ال حجر أنؾ ألعمـ )إني فقاؿ: الحجر عند كقف ملسو هيلع هللا ىلص
 أني كلكال تنفع، كال تضرّ  ال حجر أنؾ ألعمـ إني قاؿ: ثـ الحجر عند فكقف بكر أبك
نما المرفكعة، الركاية يؤيد عمر كحديث قّبمتؾ! ما يقّبمؾ ملسو هيلع هللا ىلص هللا ؿرسك  رأيت  قّدمناه كا 
 يعّكؿ فبل صحيح، غير ذلؾ في لعمر عمي مراجعة مف ركؼ  كما سنًدا. أصح ألنو
نما الحجارة، كسائر فيك ذاتو، في لو مزية ال الحجر أف إلى يرشدنا كالحديث عميو،  كا 
 هللا إلى تكجًيا إلييا التكجو كجعل الكعبة، استقباؿ معنى في دؼتعبّ  أمر استبلمو

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=2
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12508
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12070
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13948
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13948
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12508
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12508
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16745
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 طبائع في غرز قد أنو عمى الجيات، مف جية تحصره كال مكاف، يحدده ال الذؼ
 إلى تضاؼ أك لؤلحياء، تنسب التي كالمشاىد كاآلثار كالمعاىد، البيكت تكريـ البشر
 العظماء:

  
 الجدارا كذا الجدارَ  ذا أقّبل        ليمى ديارِ  الديار عمى أمرّ       

 الديارا سكف َمف حبّ  كلكف       قمبي شغففَ  الديار حبّ  كما      

نما  إذا النفس ألف كالديار، الساكف غيبة حاؿ في لمديار، كالتكريـ التعظيـ يككف  كا 
 القرب، بمذة كالشعكر اإلحساس كتييج الحّب، نار تذكي التي المشاىدة مف حرمت
 الحجر خصص لماذا يقاؿ: كال كاآلثار. باألطبلؿ بالتعمل النار، تمؾ يتذك أف تحاكؿ
 دينًيا شعكًرا تثير بمزية خّص  قد المشاعر تمؾ مف َمشعر كل فإف بالتقبيل؟ األسكد
 اآلفاؽ أىل كتعارؼ كاالجتماع، الكقكؼ كاف لماذا يقاؿ: فبل بو، يميق خاًصا
 معاف كالشعائر المشاعر كليذه ؟البقاع مف غيرىا دكف  بعرفة مخصكًصا كاألصقاع،
 الناس. لعامة شرحيا ينبغي ال الخكاّص، بعض عند أخرػ  كأسرار

 مزية كجعمكا كاألسرار، المعاني كىذه كاآلثار، األحاديث تمؾ القّصاص جعل كقد
 كككف  الحجارة، لسائر مخالفتيا في محصكرة المكـر كحجره كمشاعره الحراـ البيت
 لبقيت صحيًحا ذلؾ كاف كلك الغيب! عالـ مف ىي تيال الجنة جكاىر مف أصميا
 عند المزجاة بضاعتيـ راجت كقد بزعميـ! الجنة مف نزلت عندما كانت كما حجارتيا
 كسكة كمنيا الظاىرة! الرسـك ىذه إال الديف مف يعرؼ ال مف عند كالعقل، العمـ أىل
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 الديف! شعائر أعظـ مف األزمنة ىذه في عاّمتنا عند فإنيا المزركشة، الحريرية الكعبة
ف  األزىر عمماء بعض رؤيتيا أك احتفاليا حضكر حّرـ كا 

 االحتفاؿ في لما بل مشركعة، فإنيا لذاتيا التحريـ ىذا كليس كالباجكرؼ. المتأخريف
 األمراء مقكده يقبل الذؼ جمميا كفي فييا، البركة اعتقاد مف عميو كما ،البدع مف بيا
 كيأخذ الديف، يفيـ كاحد كل كىكذا ليـ، الُمدىنيف سمييفالر  العمماء كرؤساء كالكزراء
 كأىمو، جيرانو نظر في كيحسف عقمو، استعداد يناسب ما كاآلخريف، األكليف كتب مف
 االجتماعية شئكنيـ كيدير ،كالعمـ الديف في الفكضى ىذه مف المسممكف  يخرج حتى
 يعتصـ كمف ) كالتعميـ بيةالتر  تعميـ في يتبع نظاًما ليـ فيضعكف  كالفيـ، الحكمة أىل
   .101 عمراف آؿ (مستقيـ صراط إلى ىدؼ فقد با

 الذىف ينّبو أكالً  لقكاعدا ذكر أف كىي ،لطيفة نكتة الكبلـ كفي اإلماـ: األستاذ قاؿ
 بعد البياف جاء فإذا ىي؟ شيء أؼّ  كقكاعد ىي؟ ما القكاعد معرفة طمب إلى كيحّركو
 الذىف. في تمكًنا كأشدّ  النفس، في كقًعا أحسف كاف ذلؾ

ذ يقاؿ: أف الظاىر أف مع المفعكؿ، ذكر عف إسماعيل ذكر تأخير في النكتة كأما  كا 
سماعيل إبراىيـ يرفع  ببناء هللا مف المأمكر ككف  إلى اإللماع فيي البيت مف دالقكاع كا 
نما إبراىيـ، ىك البيت  «.الحجارة يناكلو كاف أنو كرد كقد لو، مساعًدا إسماعيل كاف كا 

 أقكؿ:

 حياف! أبك إلييا سبقو اآلية في ذكره يرد لـ ما بذكر االستطراد نكتة -

 يذكرىما! كلـ حياف، كأبك الرازؼ  إلييا سبقو البيت قكاعد نكتة -

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=65&surano=2&ayano=127#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=65&surano=2&ayano=127#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=65&surano=2&ayano=127#docu
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 ىك يكف لـ إبراىيـ ألف دقيًقا، ليس إبراىيـ" ىك البيت ببناء هللا مف "المأمكر قكلو: -
 البيت. بنى الذؼ

 ميًما. يبقى كبلمو لكف -

***  

 عاشكر: ابف

   كمناكلو. معاكنو كاف إذ بو، تنكيو إبراىيـ عمى إسماعيل عطف»

 بعد الفاعل عمى العطف أكقع إسماعيل كعمل إبراىيـ عمل بيف التفاكت إلى كلئلشارة
 فيما العطف أسمكب في العربية خصكصيات مف كىذا كالمتعمقات، المفعكؿ ذكر
 عمى تدؿ أف أردت إذا أنؾ كذلؾ العرب، كبلـ في مثمو اآلف يحضرني كال لي. ظير
 يتعمق ما انتياء بعد أحدىما عطف تجعل الفعل صدكر في الفاعميف بيف التفاكت
ذا األكؿ، بالفاعل  صدكر في سكاءً  عميو كالمعطكؼ المعطكؼ تجعل أف أردت كا 
 «.عميو لممعطكؼ مكالًيا المعطكؼ تجعل الفعل

 أقكؿ:

 إسماعيل. تأخير نكتة إلى المنار صاحب سبقو

*** 

 ـ9/1/2015 الجمعة 
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 (128 )البقرة الرحيـ التكاب أنت إنؾ عمينا كتْب ۞ 

 تكبتو. قبل عميو: تاب

 عباده. مف التكبة قبكؿ كثير :التكاب

 

 (132 )البقرة الديف لكـ اصطفى هللا إف َبنيّ  يا كيعقكبُ  بنيو إبراىيـُ  بيا ككّصى۞ 

  بنيو. يعقكبُ  ككصى أؼ:

 

 (135 )البقرة حنيًفا إبراىيـ ممة بل ۞

  جديد تفسير ۞

 (الُمشركيفَ  ِمفَ  كافَ  كما حنيًفا إبراىيـَ  مّمةَ  بلْ  ُقلْ  تيتُدكا َنصارػ  أك ُىكًدا ككُنكا كقاُلكا)
  .135 البقرة

 النكتة:

 عيسى؟ أك مكسى كليس إبراىيـ لماذا

 با! أعكذ المشركيف؟ مف ككاف حنيًفا، يكف لـ عيسى أك مكسى أف نفيـ ىل
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 مكسى. ديف عمى ككنكا يقكلكا: كلـ مثمنا، ىكًدا ككنكا قالكا:

 عيسى. ديف عمى ككنكا يقكلكا: كلـ مثمنا، نصارػ  ككنكا كقالكا:

 إبراىيـ، ديف عمى كانا المذيف عيسى، كديف مكسى، ديف عمى ككنكا المقصكد:
 المذككريف: ىؤالء أفضل ككاف يشرككا. كلـ يغّيركا كلـ يّبدلكا لـ كميـ: استقامكا
 كيبقى األنبياء، مف غيره عف الحنف أصل ينفي ال حنيًفا، كاف بأنو فكصفو إبراىيـ.
  أعمـ. كهللا درجة،ال في التفاضل

 :الرازؼ  قاؿ

 عميو إبراىيـ ديف عمى أنو يّدعي كالنصارػ  الييكد مف كاحد كل أف أليس قيل: فإف»
 السبلـ؟

 بالتثميث، يقكلكف  النصارػ  أف كثبت بالتكحيد، قائبلً  كاف إبراىيـ أف ثبت لما قمنا: 
 محمًدا كأف السبلـ، عميو إبراىيـ ديف عمى ليسكا أنيـ فثبت بالتشبيو، يقكلكف  كالييكد
 «.إبراىيـ ديف عمى ىك كاف التكحيد، إلى دعا لما السبلـ عميو

 أقكؿ:

 إال يقبل ال فالدفاع دفاًعا، قكلو داـ ما دائًما، العالـ يقكلو ما نصّدؽ أف عمينا ليس
 كبلـ! بأؼّ  يقبل كال بالحق،
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 لمرازؼ  يجكز كال بالتثميث! يقل لـ عيسى أك مكسى ألف صحيح، غير الرازؼ  قالو فما
 بيف تككف  أف يجب المقارنة كعيسى(. مكسى ك)أتباع )إبراىيـ( بيف يقارف  أف

  كعيسى(. )كمكسى )إبراىيـ(

 آخر: سؤاؿ كىناؾ

 سبقكه؟ الذيف األنبياء مف غيره كليس إبراىيـ لماذا :الرازؼ  يطرحو لـ

 األنبياء؟ أكؿ ىك كاف ىل

 الرسل؟ أكؿ ىك كاف ىل

؟ ذكؼ  مف الرسل أكؿ كاف ىل  العـز

 ذلؾ إلى أِضْف  الرحمف. خميل كبأنو األنبياء، أبك بأنو لقب كليذا األخير، إلى أميل
 كآخرىـ كاحدة، مرتبة مف كميـ كليسكا هللا، عند متفاضمكف  كالرسل األنبياء أف

 أعمـ. كهللا أفضميـ،

 .125 النساء (خميبلً  إبراىيـَ  هللاُ  كاتخذَ )

 رحيـ. أب كممتيف: مف منحكت إبراىيـ اسـ لعل

 األنبياء(. أبك إبراىيـ العقاد: )انظر

***  

 حياف: أبك
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نما» ف األنبياء، مف غيره دكف  إبراىيـ خّص  كا   الحّق، إلى مائميف كميـ كانكا كا 
 الحجّ  مناسؾ مف سّنو لما باإلمامة، إبراىيـ اختّص  هللا ألف ُحنفاء; الطريقة مستقيمي
 كصارت الساعة. قياـ إلى بو يقتدػ مما ـ،اإلسبل شرائع مف ذلؾ كغير كالختاف،
  «.كالكافر المؤمف بيف مميًزا عمًما الحنيفية

 يقل: لـ

  تيتدكا. نصارػ  ككنكا النصارػ: كقالت تيتدكا، ىكًدا ككنكا الييكد: كقالت

 يقل: لـ

  إبراىيـ. مّمة عمى ككنكا بل

 كقالكا:

 تيتدكا. ىكًدا ككنكا الييكد قاؿ أؼ:

  تيتدكا. نصارػ  ككنكا النصارػ  كقالت

 قل:

  دمحم. يا

 إعراب:

 :مّمة

 نّتبع(. )أك اّتبعكا تقديره: محذكؼ لفعل بو مفعكؿ -
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  إبراىيـ. بمّمة نيتدؼ( )أك اىتدكا التقدير: الخافض. بنزع منصكب -

 قراءة: في

 بالرفع: ممةُ 

 التقدير:

 إبراىيـ. ممةُ  اليدػ بل -

 إبراىيـ. ممةُ  مّمتنا بل -

  

 حنيًفا:

 الحَنف:

 بأصابعيا. األخرػ  إلى منيما كل قدماه تميل أحنف: رجل الميل. -

 الجَنف. بخبلؼ الحَنف فمعل االستقامة. -

 كلمميمكة: سميـ، لّمديغ: قيل كما باالستقامة، تفاؤالً  أحنف، الرجميف المعكجّ  كسّمي »
  كالقرطبي(. )الطبرؼ، «أكثرىـ قكؿ في مفازة،

 إعراب:

 :حنيًفا
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 )إبراىيـ(. مف )البلزمة( الحاؿ مىع منصكب -

 إبراىيـ(. )ممة مف )البلزمة( الحاؿ عمى منصكب -

  

 :حياف أبك قاؿ

 إف قيل قاؿ: أماليو. مف الثالث المجمس في الشجرؼ  بف هللا ىبة خرجو ىذا كعمى»
ف المّمة، مف حاالً  يجعمو أف عندؼ ذلؾ مف كأكجو إبراىيـ، مف حاؿ (حنيًفا)  خالفيا كا 

 جلّ  قكلو في الديف مف ُأبدلت قد أنيا ترػ  أال الديف. معنى في المّمة ألفّ  بالتذكير;
 ديف ألف ;الزمة حاالً  كتككف  كبلمو. انتيى )...( ؟ (إبراىيـَ  ممةَ  قيًما ديًنا) كعّز:
 يككف  أف إبراىيـ مف حاالً  (حنيًفا) جعل مف يمـز ككذلؾ الحنيفية، عف ينفؾّ  لـ إبراىيـ
 «.الحنيفية عف ينفؾّ  لـ إبراىيـ ألف الزمة; حاالً 

***  

 رأيي:

ال المّمة، مف حاؿ (حنيًفا) بأف أجـز بل أرّجح، ال أنا  كاف إبراىيـ أف اآلية مف ُفيـ كا 
 با! أعكذ عيسى! ككذلؾ كذلؾ! يكف لـ مكسى كأف المشركيف، مف يكف كلـ حنيًفا

***  

 الزبيدؼ: الحكيـ عبد الدكتكر اعتراض

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12772
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=62&ID=61&idfrom=144&idto=149&bookid=62&startno=3#docu
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 عمراف آؿ آية في إعرابو عف (٥٣١) البقرة آية في (حنيًفا) إعراب: يختمف كيف
 البقرة؟ آية في منو حذرتَ  الذؼ المحظكر في نقع أف دكف  (،٧٦)

 يؤدؼ إبراىيـ مف حاؿ أنيا عمى البقرة آية في (حنيًفا) حمل: كاف إذا أخرػ: بعبارة
 كال عمراف، آؿ آية في (حنيًفا) نؤكؿ: فكيف ذكرتو، الذؼ المقصكد غير الفيـ إلى
 إبراىيـ؟ مف حاؿ أنيا عمى إال حمميال مجاؿ

 جكابي: 

 اعتراض  حقيقتو في كىك كجيو، اعتراض اإلعراب عمى الزبيدؼ الدكتكر اعتراض
   مًعا. حياف كأبي الشجرؼ  كعمى عميّ 

 ىذه كفي ،67 عمراف آؿ آية بداللة إبراىيـ، مف حاالً  اإلعراب يككف  أف كأختار
  ك)الحاؿ(. )الخبر( بيف مكضكعنا في فرؽ  كال كاف، خبر اآلية:

 كجو ىناؾ يككف  ال كقد المّمة، مف الحاؿ مف أفضل إبراىيـ مف الحاؿ يككف  كعندئذ
  أعمـ. كهللا عمراف، آؿ آية كجكد مع الشجرؼ، عف حياف أبك نقمو لما

 في هللا، عند متفاضمكف  كلكنيـ حنفاء، كّميـ األنبياء بأف المعنى تكجيو إعادة كيمكف
، إلى ُبعث كبعضيـ رسكؿ، نبيّ  كبعضيـ نبّي، فبعضيـ ة،كالرسال النبكة  قـك
، أكلي مف كبعضيـ كافة، الناس إلى كبعضيـ  أبك كىذا هللا، خميل كىذا العـز
 أعمـ. كهللا ... األنبياء خاتـ كىذا األنبياء،
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 فرؽ  عمى تدؿ بل كغيرىما، كعيسى مكسى عف الحَنف أصل تنفي ال البقرة فآية
 أعمـ. كهللا الحَنف، درجة

***  

 أخرػ: آيات

 المشركيف. ِمفَ  كافَ  كما مسمًما حنيًفا كاف كلكف نصرانًيا كال ييكدًيا إبراىيـ كاف ما) -
 .68-67 عمراف آؿ (آمُنكا كالذيف النبيُّ  كىذا اّتبعكهُ  َلمذيف بإبراىيـَ  الناسِ  أكلى إفّ 

سماعيلَ  إبراىيـَ  عمى ُأنزؿَ  كما عمينا ُأنزؿَ  كما باِ  آمّنا ُقلْ ) - سحقَ  كا   كيعقكبَ  كا 
 لوُ  كنحفُ  منيـ أحدٍ  بيف نفّرؽُ  ال رّبيـ ِمف كالنبيُّكف  كعيسى ُمكسى ُأكتي كما كاألسباطِ 
 .84 عمراف آؿ (ُمسممكفَ 

 شييًدا الرسكؿُ  ليككفَ  ىذا كفي قبلُ  ِمف الُمسمميفَ  سّماكـُ  ىك إبراىيـَ  أبيكـ ممةَ ) -
 .78 الحج (ّناسِ ال عمى ُشيداءَ  كتككنكا عميكـ

ءاءُ  إّنا ِلقكِميـ قاُلكا إذ معوُ  كالذيفَ  إبراىيـَ  في حسنةٌ  ُأسكةٌ  لكـ كانْت  قد) - ٍَ  منكـ ُبَر
 .4 الممتَحنة (هللاِ  ُدكفِ  ِمف تعُبدكفَ  كمّما

***  

  ـ10/1/2015 السبت
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 ( 136)البقرة ال نفّرُؽ بيف أحٍد منيـ  ۞

 لـ يقل: 

 كأحٍد.ال نفّرؽ بيف أحٍد منيـ  -

 ال نفّرؽ بيف كاحٍد منيـ كآخر. -

 ال نفّرؽ بينيـ. -

*** 

 ـ7/1/2015 األربعاء

 

 (138)البقرة صبغة هللا  ۞

 138( سكرة البقرة ِصبغَة هللا كَمف أحسُف ِمَف هللِا ِصبغةً ) 

 صبغة هللا:

 ديف هللا.

 سمي صبغة لظير أثر الديف عمى صاحبو، كأثر الصبغ عمى الثكب.

 صبغة هللا:

 قراءتاف:
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 صبغَة. -
 صبغُة. -

 صبغَة هللا:

 منصكب بفعل محذكؼ تقديره: الزمكا، أك اتبعكا. -
 مفعكؿ مطمق لفعل محذكؼ، تقديره: ُصبغنا صبغة هللا. -
*** 

 :صبغةُ 

 خبر مبتدأ محذكؼ تقديره: ىذه، أك ىي.

*** 

 صبغة )الثانية(:

 تمييز منصكب.

*** 

 إلثالثاء:

 ىػ1440ربيع اآلخر  24

 ـ2019الثاني كانكف  01
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ـُ أـ هللُا  ۞  (140)البقرة أأنتـ أعم

 قاؿ لي:

 ىذا السؤاؿ أليس جكابو بدىًيا؟

 قمت:

جكابو بدىي بالنسبة لممؤمف، كلكف الخطاب ىنا لغير المؤمنيف، كمنيـ مف يعتقدكف 
 أنيـ آلية!

سحَق كيعقكَب كاألسباَط كانكا ىكًدا أك ) سماعيَل كا  ـَ كا  نصارػ قْل أـ تقكلكف إّف إبراىي
ـُ مّمف كتـ شيادًة عنده ِمف هللا كما هللُا بغافٍل عّما تعممكف  ـُ أـ هللُا كَمف أظم ( أأنتـ أعم

 .140سكرة البقرة 

ىذه اآلية تفيد أف عمماء التاريخ، مثبًل، أك غيرىـ، إذا تعارض قكليـ مع القرآف، 
 فقكليـ باطل! ىذه فائدة لممؤمنيف.

كلكنيـ يقكلكنو لمصمحة غير معترؼ بيا مف الشارع، كقد يعممكف أف كبلميـ باطل، 
 ألنيا مصمحة متعارضة.

 كقد يمككف النصكص الشرعية لمكافقة أقكاليـ.
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كقد تنتشر األقكاؿ المخالفة في العمـك كالمؤسسات، فيككف ليا ثقل، ربما يؤثر عمى 
 الناس.

 قد يقاؿ: ىؤالء عمماء مختصكف، كليـ عمـ في مجاؿ اختصاصيـ.

 كبلـ هللا مقّدـ عمى كّل كبلـ. أقكؿ: 

 نبدأ بالقرآف كالسّنة.

 ثـ بأقكاؿ الفقياء.

 .1( الُحُجرات ال تقّدمكا بيف يدؼ هللا كرسكلو)

*** 

 إألربعاء:

 ىػ1440ربيع اآلخر  11

 ـ2018كانكف األكؿ  19

 

ـُ ممف كتـ شيادة عنده مف هللا ۞   (140)البقرة كمف أظم

 شيادة مف هللا.

 مف هللا. كتـ عنده شيادة
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 (144 )البقرة السماء في كجيؾ تقمب نرػ  قد ۞

 تفسير جديد ۞

 .144سكرة البقرة 

 ( مع المضارع تفيد التقميل: قد نرػ كقد ال نرػ، كىذا غير الئق بحق هللا تعالى.قد)

 ( مع الماضي تفيد التحقيق.قد)

 التقدير عندؼ:

 قد رأينا كال نزاؿ نرػ.

*** 

 آيات أخرػ 

 33( األنعاـ َليحزُنؾ الذؼ يقكلكف قد نعمـ إنو )

 97( الحجر كلقد نعمـ أنؾ َيضيق صدُرؾ بما يقكلكف )

 103( النحل كلقد نعمـ أنيـ يقكلكف إنما يعّممو بشرٌ )

 63( النكر قد يعمـ هللا الذيف يتسّممكف منكـ ِلكاًذا)

 64( النكر قد يعمـ ما أنتـ عميو)
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 18( األحزاب قد يعمـ هللُا المعّكقيف منكـ)

*** 

 يمكف لمقارغ أف يعزؼ عف قراءتيا إف شاءأقكاؿ المفسريف: 

 معظميـ سكت.

 كمف تكمـ جاءت أقكالو متكمفة جًدا كمتناقضة، ليتيـ قالكا مرة كاحدة: ال ندرؼ!

 كالتصريح بػ: ال ندرؼ، أفضل مف السككت كأكثر تكاضًعا كشفافية كنفًعا.

صحيح، كلكني ال أكافق الزمخشرؼ كال كقكؿ الزمخشرؼ معيب، كرّد أبي حياف عميو 
 أبا حياف.

*** 

 أقكاؿ المفسريف:

 الزمخشرؼ:

 (: ربما نرػ، كمعناه: كثرة الرؤية كقكلو ]مف البسيط[: قد نرػ )

 َقْد أْتُرُؾ الِقْرَف ُمْصَفّرا أَناِمُمو

*** 

 أبك حياف:
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( ىنا مضارع بمعنى الماضي، كقد ذكر بعض النحكييف أف مما يصرؼ نرػ )
 المضارع إلى الماضي )قد(، في بعض المكاضع، كمنو:

 64( الحج قد يعمـ ما أنتـ عميو)

 97( الحجر كلقد نعمـ أنؾ َيضيق صدُرؾ)

 18( االحزاب قد يعمـ هللُا المعّكقيف منكـ)

)...( 

 قاؿ الزمخشرؼ: قد نرػ: ربما نرػ، كمعناه: كثرة الرؤية، كقكلو: 

 أَناِمُموَقْد أْتُرُؾ الِقْرَف ُمْصَفّرا 

 انتيى. 

كرّب، عمى “. ربما نرػ ”كشرحو ىذا عمى التحقيق متضاد، ألنو شرح )قد نرػ( بػ 
مذىب المحققيف مف النحكييف، إنما تككف لتقميل الشيء في نفسو، أك لتقميل نظيره. 
ثـ قاؿ: كمعناه كثرة الرؤية، فيك مضاد لمدلكؿ رب عمى مذىب الجميكر. ثـ ىذا 

كىك كثرة الرؤية، ال يدؿ عميو المفع، ألنو لـ يكضع لمعنى  المعنى الذؼ ادعاه،
 الكثرة. 

ىذا التركيب، أعني تركيب )قد( مع المضارع المراد منو الماضي، كال غير المضي 
نما ُفيمت الكثرة مف متعمق الرؤية، كىك التقمب، ألف  )المراد منو الماضي ال غير(، كا 
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نما مف رفع بصره إلى السماء مرة كاحدة، ال ي قاؿ فيو: قّمب بصره في السماء، كا 
 يقاؿ: قّمب إذا ردد. فالتكثير إنما ُفيـ مف التقّمب.

*** 

 ابف عاشكر:

جيء بالمضارع مع )قد( لمداللة عمى التجدد، كالمقصكد تجدد الزمو ليككف تأكيًدا 
، كىك الكعد، فمف أجل ذلؾ غمب عمى )قد( الداخمة عمى المضارع أف  لذلؾ البلـز

 تكثير، مثل: ربما يفعل )...(.تككف لم

( في قد نعمـ إنو َليحزنؾ الذؼ يقكلكف كستجيء زيادة بياف ليذا عند قكلو تعالى: )
 سكرة األنعاـ. 

*** 

 في األنعاـ:ابف عاشكر قاؿ 

)قد( تحقيق لمخبر الفعمي، فيك في تحقيق الجممة الفعمية بمنزلة )إّف( في تحقيق 
بالدخكؿ عمى األفعاؿ المتصّرفة الخبرية  الجممة االسمية . فحرؼ )قد( مختّص 

المثبتة المجّردة مف ناصب كجاـز كحرؼ تنفيس، كمعنى التحقيق مبلـز لو. كاألصّح 
أّنو كذلؾ سكاء كاف مدخكليا ماضًيا أك مضارًعا، كال يختمف معنى )قد( بالنسبة 
أفاد تقميل  لمفعميف. كقد شاع عند كثير مف النحكّييف أّف )قد( إذا دخل عمى المضارع
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حصكؿ الفعل. كقاؿ بعضيـ: إّنو مأخكذ مف كبلـ سيبكيو، كمف ظاىر كبلـ 
في ىذه اآلية. كالتحقيق أّف كبلـ سيبكيو ال يدّؿ إاّل عمى أّف )قد( يستعمل « الكشاؼ»

 في الداللة عمى التقميل، لكف بالقرينة، كليست بداللة أصمية. 

معّكؿ عميو عندؼ . كلذلؾ فبل فرؽ بيف كىذا ىك الذؼ استخمصُتو مف كبلميـ كىك ال
دخكؿ)قد( عمى فعل المضي كدخكلو عمى الفعل المضارع في إفادة تحقيق الحصكؿ، 

( في سكرة قد يعمـ ما أنتـ عميوكما صّرح بو الزمخشرؼ في تفسير قكلو تعالى: )
. فالتحقيق يعتبر في الزمف الماضي إف كاف الفعل الذؼ بعد )قد( فعَل 64النكر
، كفي زمف الحاؿ أك االستقباؿ إف كاف الفعل بعد )قد( فعبًل مضارًعا مع ما ُمضيّ 

يضـّ إلى التحقيق مف داللة المقاـ، مثِل تقريب زمف الماضي مف الحاؿ في نحك: قد 
قامت الصبلة. كىك كناية تنشأ عف التعّرض لتحقيق فعل ليس مف شأنو أف يشّؾ 

ر مع المضارع تبًعا لما يقتضيو المضارع مف السامع في أّنو يقع، كمثِل إفادة التكثي
الداللة عمى التجّدد، كالبيت الذؼ نسبو سيبكيو لميذلي، كحّقق ابف برؼ أّنو لعبيد بف 

 األبرص، كىك: 

ْت ِبِفْرَصاد   َقْد أْتُرُؾ الِقْرَف ُمْصَفّرا أَناِمُمو *** كأّف أْثَكاَبو ُمجَّ

 كبيت زىير: 

 و *** كلكنَّو قد ييمؾ الماَؿ نائُمو أخا ثقة ال ُتيمؾ الخمُر مالَ 

فادة استحضار الصكرة، كقكؿ كعب:   كا 
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 َلقد أُقكـُ َمَقاما لك يقـك بو *** أرػ كأسمُع ما لك يسَمع الِفيُل 

 َلظّل ُيرَعد إاّل أف يككف لو *** مف الرسكؿ بإذف هللا َتْنكيل 

استحضار تمؾ الحالة العجيبة مف الكجل أراد تحقيق حضكره لدػ الرسكؿ ملسو هيلع هللا ىلص مع 
المشكب بالرجاء. كالتحقيق أّف كبلـ سيبكيو برؼء مّما َحمَّمكه، كما نشأ اضطراب 
كبلـ النحاة فيو إاّل مف فيـ ابف مالؾ لكبلـ سيبكيو. كقد رّده عميو أبك حّياف رًدا 

ر. كقد تقّدـ لي كبلـ كجيًيا. فمعنى اآلية عممنا بأّف الذؼ يقكلكنو ُيحزنؾ محّققًا فتصبّ 
( في سكرة البقرة قد نرػ تقّمب كجيؾ في السماءفي ىذه المسألة عند قكلو تعالى: )

، فكاف فيو إجماؿ، كأَحْمت عمى تفسير آية سكرة األنعاـ، فيذا الذؼ استقّر عميو 144
 رأيي.

*** 

 إلثالثاء:

 ىػ1439شعباف  02

 ـ2018نيساف  17

 

 (145)البقرة كلئف اتبعَت أىكاءىـ ِمف بعِد ما جاءؾ مف العمـ ۞ 

 إذا جاء عمـ هللا فكّل عمـ آخر ىكػ!
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 (147)البقرة فبل تككنّف مف الُممتريف  ۞

 147( البقرة الحقُّ ِمف ربَؾ فبل تككنّف ِمَف الُممتريف) 

 60( آؿ عمراف الحقُّ مف ربَؾ فبل تكْف ِمف الُممتريف)

( آتيناىـُ الكتاَب يعممكف أنو ُمنّزٌؿ ِمف ربَؾ بالحّق فبل تككنّف ِمَف الُممتريفكالذيف )
 114األنعاـ 

 94( يكنس لقد جاءَؾ الحقُّ ِمف ربَؾ فبل تككنفَّ ِمَف الُممتريف)

*** 

 يذىب المفسركف إلى أف الخطاب ىنا لمنبّي كالمراد أّمُتو.

 لماذا ال يككف الخطاب لمنبّي كأمتو؟

 يككف الخطاب لكل كاحد؟لماذا ال

 :ابف عاشكرقاؿ 

يجكز أف يككف الخطاب في قكلو: )مف ربؾ( كقكلو )فبل تككنّف( خطاًبا لغير معيَّف 
 .ِمف كّل َمف يصمح ليذا الخطاب

*** 
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 أقكاؿ المفسريف:

 الطبرؼ:

قيل: ذلؾ مف الكبلـ الذؼ ُتخرجو العرب مخَرج األمر أك النيي لممخاطب بو، كالمراد 
سكرة ( َيا َأيَُّيا النَِّبيُّ اتَِّق َّللاََّ َكال ُتِطِع اْلَكاِفِريَف َكاْلُمَناِفِقيفغيره, كما قاؿ جل ثناؤه: )بو 

( َكاتَِّبْع َما ُيكَحى ِإَلْيَؾ ِمْف َربَِّؾ ِإفَّ َّللاََّ َكاَف ِبَما َتْعَمُمكَف َخِبيًرا، ثـ قاؿ: )1األحزاب
األمِر لمنبي ملسو هيلع هللا ىلص كالنيِي لو, كالمراد بو أصحابو  فخرج الكبلـ مخرج .2سكرة األحزاب 
 المؤمنكف بو. 

 .كقد بينا نظيَر ذلؾ فيما مضى قبل بما أغَنى عف إعادتو

***  

 ابف عطية:

 (، الخطاب لمنبي ملسو هيلع هللا ىلص كالمراد أمتو.فبل تككنف مف الممتريفقكلو تعالى: )

*** 

 الرازؼ:

 فيو مسألتاف: 

 ( في ماذا اختمفكا فيو عمى أقكاؿ: َفبَل َتُككَنفَّ ِمَف ٱْلُمْمَتِريفَ )المسألة األكلى: 
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فبل تككنف مف الممتريف في أف الذيف تقدـ ذكرىـ عممكا صحة نبّكتؾ، كأف  أحدىا:
 بعضيـ عاَند ككتـ، قالو الحسف. 

 بل يرجع إلى أمر القبمة.  كثانييا:

كىذا ىك األقرب ألف أقرب المذككرات إليو قكلو:  إلى صحة نبّكتو كشرعو، كثالثيا:
ّبؾَ ) (، فإذا كاف ظاىره يقتضي النبكة كما تشتمل عميو مف قرآف ككحي ٱْلَحقُّ ِمف رَّ

 ( كجب أف يككف راجًعا إليو. َفبَل َتُككَنفَّ ِمَف ٱْلُمْمَتِريفَ كشريعة، فقكلو: )

ف نياه عف االمتراء، فالمسألة الثانية:  بل يدؿ ذلؾ عمى أنو كاف شاًكا أنو تعالى كا 
 .فيو، كقد تقدـ القكؿ في بياف ىذه المسألة، كهللا أعمـ

*** 

 القرطبي:

 الخطاب لمنبي ملسو هيلع هللا ىلص كالمراد أمتو.

*** 

 أبك حياف:

 لـ أعثر عميو.

البحث في تفسير أبي حياف، كما ىك مصّمـ في تفاسير األردف )اإللكتركنية(، بحٌث 
 في السكر الطكيمة.متعب جًدا، 
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*** 

 األلكسي:

ليس المراد نيي الرسكؿ ملسو هيلع هللا ىلص عف ذلؾ، ألف النيي عف شيء يقتضي كقكعو أك ترقبو 
مف المنيي عنو، كذلؾ غير متكقع مف ساحة حضرة الرسالة ملسو هيلع هللا ىلص، فبل فائدة في نييو، 

كالتردد مما يحصل بقصد كألف المكمف بو يجب أف يككف اختيارًيا، كليس الشؾ 
كاختيار، بل المراد إما تحقيق األمر، كأنو بحيث ال يشؾ فيو أحد كائًنا مف كاف، أك 

 األمر لؤلمة.

*** 

 ابف عاشكر:

( تحذير األمة، كىذه عادة القرآف في كل تحذير ُمِيـ، فبل تككنف مف الممتريفقكلو: )
هللا تعالى كأكالىـ بكرامتو، دليبًل ليككف خطاب النبي بمثل ذلؾ، كىك أقرب الخمق إلى 

عمى أف مف كقع في مثل ذلؾ مف األمة قد حقت عميو كممة العذاب، كليس لو مف 
( فبل تككنف( كقكلو: )مف ربؾالنجاة باب، كيجكز أف يككف الخطاب في قكلو: )
 .خطابًا لغير معيَّف ِمف كل َمف يصمح ليذا الخطاب

*** 

 إألحد:
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 ىػ1440ربيع اآلخر  15

 ـ2018كانكف األكؿ  23

 

 (148)البقرة لكلٍّ كجيٌة ىك ُمكّلييا  ۞

:  لكلٍّ

 لكّل أىل مّمة مف الممل. -
 لكّل بمد مف بمداف المسمميف: االتجاه إلى القبمة. -

 األكؿ أرجح، كعميو بنيُت ما يمي مف كبلـ.

 كجية:

 ِقبمة.

 ىك:

 هللا: الضمير عائد عمى اسـ الجبللة. -
 )كّل(.كّل: الضمير عائد عمى:  -
 ُمكّلييا:

 مّتجو إلييا.
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 ُمكّلييا كجَيو.

 مف السكرة نفسيا )البقرة(. 150ك 149ك 144( اآلية َفَكؿِّ كجَيؾ)

*** 

 :148المغزػ مف اآلية 

 يتضح مف قكلو تعالى في سكرة البقرة نفسيا في آية سابقة:

بتابٍع ِقبمتيـ كما كلئْف أتيَت الذيف ُأكتكا الكتاب بكّل آيٍة ما تبعكا ِقبمتَؾ كما أنت )
بعُضيـ بتابٍع ِقبمة بعض كلئِف اتبعَت أىكاءىـ ِمف بعِد ما جاءؾ ِمَف العمـ إنؾ إًذا 

 .145( البقرة َلِمَف الظالميف

*** 

 خبلصة اآلية:

 ، أؼ: كلي ِديني.6( سكرة الكافركف لكـ ِديُنكـ كلي ِديفِ )

 كالِقبمة تدّؿ عمى الديف، أؼ: تحّدد االتجاه الديني.

 ـ ِقبمة كلنا ِقبمة أخرػ.لك

 لكـ ِقبمتكـ كلنا ِقبمتنا.

*** 
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 آيات أخرػ:

 .48( المائدة لكّل جعمنا منكـ ِشرعًة كِمنياًجا)

*** 

 إألربعاء:

 ىػ1440ربيع اآلخر  11

 ـ2018كانكف األكؿ  19

 

 (152)البقرة كاشكركا لي كال تكفركِف ۞ 

 شكره، كشكر لو: بمعنى كاحد.

 .قراءة: كال تكفركني. كفييا كال تكفركفِ 

 

 (155)البقرة  كلنبمكنكـ بشيء مف الخكؼ كالجكع ۞
  

كَلنبمػػػكّنكـ بشػػػيٍء ِمػػػَف الخػػػكِؼ كالجػػػكِع، كنقػػػٍص ِمػػػَف األمػػػكاِؿ كاألنفػػػِس قػػػاؿ تعػػػالى: ﴿ 
ّنػا إليػِو راجعػكفَ  ﴾ كالثمراِت، كبّشِر الصابريَف الذيَف إذا أصابتيـ مصيبٌة قالكا: إّنػا ِ كا 

 .156–155 البقرة
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 كَلنبمكّنكـ:

 .ملسو هيلع هللا ىلص الضمير يعكد عمى أمة دمحم
 الببلء: االمتحاف، االختبار.

إنما أخبر بالببلء قبل الكقكع، ليكّطنكا عميو نفكسػيـ، كيػزداد : » 1/325 القاسميقاؿ 
يقيػػنيـ عنػػد مشػػاىدتيـ لػػو، حسػػبما أخبػػر بػػو، كليعممػػكا أنػػو شػػيء يسػػير، كأف عاقبتػػو 

 «. إذا صبركا حميدة،
لما في الفتف مف التمحيص الذؼ يتميز بو المؤمف الصػادؽ : » 2/34 المنارقاؿ في 

مػػف المسػػمـ المنػػافق، فيػػي ُتظيػػر الثابػػت عمػػى الحػػق المطمػػئف بػػو، كَتفضػػح المنػػافق 
 «.المرائي فيو، بما ُتظير مف زلزالو كاضطرابو فيما لديو، كانقبلبو ناكًصا عمى عقبيو

 
 بشيء:
ف شػعر بشيءإنما قاؿ: ﴿ : » القاسميقاؿ  ﴾ ليؤذف أف كػل بػبلء يصػيب اإلنسػاف، كا 

 «.  أنو كبير، إال أنو يعّد صغيًرا بالنسبة لما ىك فكقو
 
 نقص:
 معطكؼ عمى: )شيء(. كالتقدير: "بشيء مف الخكؼ، كبنقص مف األمكاؿ".  -
﴾، كالتقػػػػدير: "بشػػػػيء مػػػػف الخػػػػكؼ كمػػػػف نقػػػػص الخػػػػكؼأك: معطػػػػكؼ عمػػػػى: ﴿  -

 «. كاألكؿ أكلى: » 2/185ؿ". قاؿ في الدر المصكف األمكا
 



338 
 

﴾ قػد يكػكف عػف رياضػة، الجػكعكلّما كاف ﴿ : » 2/255في نظـ الدرر  البقاعيكقاؿ 
﴾، كىك التقاصر عف الكفاؼ. كلّما كػاف قػد يكػكف كنقصبيَّف أنو عف حاجة بقكلو: ﴿ 
 «. ﴾كاألنفسعف إفراط في الكثرة، قاؿ: ﴿ 

 
 رات:األمكاؿ كاألنفس كالثم

 لماذا قّدـ األنفس عمى الثمرات؟
 الثمرات: ىي ثمرات األمكاؿ كاألنفس. ثمرات األنفس: األكالد.

لػك كػاف األمػر كمػا قػاؿ لكػاف حقيػا «! الثمػرات تنػدرج تحػت األمػكاؿ: » أبك حيافقاؿ 
 التقديـ عمى األنفس: األمكاؿ كالثمرات كاألنفس.

 
 المراد بالخكؼ كالجكع:

المراد بالخكؼ كالجكع ... ما أصاب المسمميف مف القّمة، : » 2/54ابف عاشكر كقاؿ 
كتأّلػػػب المشػػػركيف عمػػػييـ بعػػػد اليجػػػرة، كمػػػا كقػػػع فػػػي يػػػـك األحػػػزاب، إْذ  جػػػاءكىـ مػػػف 

ذ زاغػػػِت األبصػػػاُر، كبمغػػػِت القمػػػكبُ فػػػكقيـ، كمػػػف أسػػػفل مػػػنيـ، ﴿  ﴾ سػػػكرة الحنػػػاجرَ  كا 
في بعػض الغػزكات، كأمػا نقػص  . كأما الجكع فقد أصابيـ مف قمة األزكاد10األحزاب 

األمػكاؿ فيػك مػػا نشػأ عػف قمػػة العنايػة بنخػيميـ بسػػبب خػركجيـ إلػى الغػػزك، كأمػا نقػػص 
األنفػػس فقػػد كػػاف بسػػبب قمػػة الػػكالدة، لبعػػدىـ عػػف نسػػائيـ ... كالستشػػيادىـ فػػي سػػبيل 

 «. هللا
 

)تفسػػػير الطبػػػرؼ « المػػػراد فػػػي ىػػػذه اآليػػػة: مػػػؤف الجيػػػاد ككمفػػػو»قػػػاؿ بعػػػض العممػػػاء: 
 (.2/55، كأبي حياف 4/149، كالرازؼ 2/40
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*** 
 ـ                3/8/2013السبت 
 

 (155 )البقرة كالثمرات كاألنفس األمكاؿ ۞

ـْ بشيٍء ِمف الخكِؼ كالجكِع كنقٍص ِمفقاؿ تعالى: ) األمكاِؿ كاألنُفِس  كَلَنْبُمَكنَُّك
اِبريفَ  ِر الصَّ  . 155( البقرة كالثمراِت كَبشِّ

 
 عباس: نقص الثمرات: قمة النبات كانقطاع البركات.قاؿ ابف 

 كقاؿ آخركف: الجكائح في الثمار.
 

 لـ يقل:
 األمكاؿ كالثمرات كاألنفس. -
 الثمرات كاألمكاؿ كاألنفس. -

 
( كلـ يجئ األنفس(، فمماذا جاء ذكرىا بعد )األمكاؿ( أقرب إلى )الثمراتقد يقاؿ: )
 (؟األمكاؿبعد )
 

 العمماء:عف ىذا إجابتاف عند 
 : قاؿ الشافعي: نقص الثمرات: مكت األكالد. فكلد الرجل: ثمرة قمبو.اإلجابة األكلى
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(: تخصيص بعد تعميـ، ألنيا تندرج تحت الثمرات: قاؿ أبك حياف: )اإلجابة الثانية
 (.األمكاؿ)
 : أقكؿ
 (: قد يقصد بيا ثمرات األمكاؿ كاألنفس مًعا، كهللا أعمـ.الثمرات)
*** 
 
 2012شباط  22
 

 (162)البقرة خّفُف عنيـ العذاُب كال ىـ ُينظركف ال يُ  ۞
 أؼ: كال يكقف عنيـ.

 
 (165)البقرة ِمف دكف هللا  ۞

 .165( البقرة كِمَف الناس َمف يّتخُذ ِمف دكِف هللِا أنداًدا ُيحبُّكنيـ كُحّب هللاِ )

 لـ يقل:

 يتخذكف.

 مف دكف هللا:

 مف غير هللا.

 لعل التقدير: 
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 ممف ىـ دكف هللا أنداًدا لو، سبحانو.يتخذكف 

 فصار المعنى مستمًدا مف أمريف:

 ِمف غير هللا. -
 دكف هللا: كل َمف عداه فيك دكنو. -

 كهللا أعمـ.

*** 

 أقكاؿ المفسريف:

 ابف عطية:

( عف القضية التي فييا الكبلـ، دكف (: لفع يعطي غيبة ما تضاؼ إليو )مف دكف )
 "غير" ال يّطرد.( بػ "سكػ" أك بػ دكف كتفسير )

*** 

 أبك حياف:

دكف ىنا بمعنى: غير، كأصميا أف يككف ظرؼ مكاف، كىي نادرة التصرؼ إذ ذاؾ. 
قاؿ ابف عطية: كمف دكف: لفع يعطي غيبة ما يضاؼ إليو دكف عف القضية التي 

 فييا الكبلـ، كتفسير دكف بسكػ، أك بغير، ال يطرد. انتيى. 
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غائب. كتقكؿ: اتخذت منؾ صديًقا، كاتخذت  تقكؿ: فعمت ىذا مف دكنؾ، أؼ كأنت
مف دكنؾ صديًقا. فالذؼ يفيـ مف ىذا أنو اتخذ مف شخص غيره صديًقا. كتقكؿ: قاـ 
القـك دكف زيد. فالذؼ يفيـ مف ىذا: أف المعنى أف زيًدا لـ يقـ، فداللتيا داللة غير 

 في ىذا. 

ف، كأنيا قميمة كالذؼ ذكر النحكيكف ىك ما ذكرت لؾ مف ككنيا تككف ظرؼ مكا
التصرؼ نادرتو. كقد حكى سيبكيو أيًضا أنيا تككف بمعنى: ردؼء، تقكؿ: ىذا ثكب 
دكف، أؼ: ردؼء. فإذا كانت ظرًفا دّلت عمى انحطاط المكاف، فتقكؿ: قعد زيد دكنؾ، 
فالمعنى: قعد زيد مكاًنا دكف مكانؾ، أؼ منحًطا عف مكانؾ. ككذلؾ إذا أردت بػ 

زية تقكؿ: زيد دكف عمرك في الشرؼ، تريد المكانة ال المكاف. )دكف( الظرفية المجا
ككجو استعماليا بمعنى )غير( انتقاليا عف الظرفية فيو خفاء، كنحف نكضحو فنقكؿ: 
إذا قمت: اتخذت مف دكنؾ صديًقا، فأصمو: اتخذت مف جية كمكاف دكف جيتؾ 

ذا كاف المكاف المتخذ منو ا لصديق مكانؾ كمكانؾ صديًقا، فيك ظرؼ مجازؼ. كا 
كجيتؾ منحطة عنو كىي دكنو لـز أف يككف غيًرا، ألنو ليس إياه، ثـ حذفت 
المضاؼ، كأقمت المضاؼ إليو مقامو مع ككنو غيًرا، فصارت داللتو داللة )غير( 

 .بيذا الترتيب، ال أنو مكضكع في أصل المغة لذلؾ

***  

 ابف عاشكر:
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( تؤذف بالحيمكلة، ألنيا بمعنى: دكف كممة )( معناه: مع هللا، ألف مف دكف هللاقكلو: )
ذا قالكا: اتخذه  كراء، فإذا قالكا: اتخذه دكف هللا فالمعنى أنو أفرده، كأعرض عف هللا، كا 
مف دكف هللا فالمعنى أنو جعمو بعض حائل عف هللا، أؼ: أشركو مع هللا، ألف 

 .ريؾاإلشراؾ يستمـز اإلعراض عف هللا، في أكقات الشغل بعبادة ذلؾ الش

*** 

  2015كانكف الثاني  15الخميس 

 

 (165 )البقرة العذابَ  يَركفَ  إذ َظممكا الذيفَ  َيرػ  كلك ۞
 العذابِ  شديدُ  هللاَ  كأفّ  جميًعا ِ  القكةَ  أفّ 
   
 كحذؼ. إشكاؿ اآلية في :القرطبي قاؿ
 كلـ باإلشكاؿ، منو يتعمق ما خصكًصا جًدا، ميـ القرطبي مف التصريح ىذا :أقكؿ
 غيره! يذكره
  
 لك:
 كِمفَ ) اآلية: مطمع األنداد! كاتخاذ الشرؾ ضرر ليـ لتبيف تقديره: محذكؼ جكابيا
 (!هللاِ  َكُحبّ  ُيحّبكَنيـ أنداًدا هللاِ  ُدكفِ  ِمف يّتخذُ  َمف الّناسِ 
، حتى الناس ككبلـ العربية في معيكد الحذؼ كىذا  كقكلو القرآف، في كمعيكد اليـك
 ُكِقُفكا إذ َترػ  كلك) .93 األنعاـ (المكتِ  غَمراِت  في الظالمكفَ  ذِ إ َترػ  كلك) تعالى:
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 مف كالغرض .31 الرعد (الجباؿُ  بوِ  ُسّيرت قرآًنا أفّ  كلك) .27 األنعاـ (الّنارِ  عمى
 مذىب! كل فيو الذىف يذىب بحيث التيكيل، ىك الحذؼ ىذا
  
 يرػ:
 بمعنى: العمـ، رؤية مف اني:كالث البصر، رؤية مف األكؿ: قكالف: فييا األكلى (يرػ )
 يعمـ.
 البصر. رؤية مف الثانية (يركف )
  
 ظممكا: الذيف
 بالشرؾ. أنفسيـ ظممكا الذيف
  أشرككا. الذيف
  

 المعنى:
 الدنيا. في آمنكا لك كيتمّنكف  سيندمكف  اآلخرة في هللا عذاب المشرككف  يرػ  عندما
 آلمنكا. الدنيا في اآلخرة عذاب رأكا كلك
*** 

 مناقشة:
 :القرطبي تفسير في جاء
 يركنو حيف لعممكا اآلخرة عذاب الدنيا في ظممكا الذيف يرػ  لك المعنى: :عبيد أبك قاؿ
 معاني كتاب في النحاس قاؿ البصر. رؤية مف ىذا عمى (يرػ ك) جميًعا.  القكة أف
 لو: القرآف إعراب كتاب في كقاؿ .التفسير أىل عميو الذؼ ىك القكؿ ىذا لو: القرآف
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 كليست ،بعيد عبيد أبك بو جاء الذؼ التفسير ىذا قاؿ: أنو يزيد بف دمحم عف كركؼ 
 )يجعل يجعمو فكأنو العذاب، ظممكا الذيف يرػ  كلك يقّدر: ألنو بالجيدة، فيو عبارتو
 تعالى! هللا أكجبو كقد فيو، مشككًكا العذاب(
  
 عف القرآف إعراب في النحاس نقمو كما صحيح، التفسير كأىل عبيد أبي كبلـ :أقكؿ
 ىك فيو المشككؾ اآلخرة، في فيو مشككًكا ليس فالعذاب نظر. فيو يزيد بف دمحم
 الدنيا، عمى مقصكرة ىنا (:لك) المشيد. استحضار بمعنى الدنيا، في لمعذاب رؤيتيـ
 استحضار أف إيمانيـ!غير منيـ ُيقبل لف اآلخرة في العذاب يركف  عندما حتى كىـ
 ليـ نافعة اليداية ىذه كتككف  فييا، ىدايتيـ إلى يؤدؼ قد االدني في المشيد ىذا
 عندئذ.
 :كثير ابف قاؿ
 لو الحكـ إف أؼ: جميًعا،  القكة أف حينئذ لعممكا العذاب عاينكا لك الكبلـ: تقدير
 كسمطانو. كغمبتو قيره تحت األشياء جميع كأف لو، شريؾ ال كحده
 يعاينكنو فسكؼ اآلخرة في أما الدنيا. يف عاينكه لك أؼ: العذاب، عاينكا لك :قكلو
 إيمانيـ! منيـ يقبل ال كلكف قطًعا،
  

 جميًعا:
 )صفر(. كالعدـ غيره كقكة القكة. أنكاع جميع القكة، جميع أؼ: (.القكة) لػ تككيد
 القكة. ىذه آثار مف ىي (العذابِ  شديدُ  هللاَ  كأفّ ) قكلو: في العذاب كشدة
  
 العذاب: شديد هللا كأف
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 .جميًعا  القكة أف جممة: عمى معطكفة
***  
  ـ13/5/2013 اإلثنيف
 

 (165 )البقرة العذابِ  شديدُ  هللاَ  كأفّ  ۞
  
 .196 البقرة (الِعقابِ  شديدُ  هللاَ  أفّ  كاعممكا) 
 .98 المائدة (رحيـُ  غفكرٌ  هللاَ  كأفّ  العقابِ  شديدُ  هللاَ  أفّ  اعممكا)
  
 تكحي كقد العذاب. شديد العقاب، شديد هللا أف عمى تنص القرآف في كثيرة آيات
 نقكؿ: فنحف .40 النساء (ذّرةٍ  ِمثقاؿَ  َيظِمـُ  ال هللاَ  إفّ ك) عقابو! في ظالـ هللا بأف العبارة
 الشّدة! في الحدّ  يتجاكز أنو كنعني متشدد، فبلف شديد، فبلف
  
 مع متناسبة هللا عقاب شدة أف ذلؾ العمماء، لعقكؿ امتحاف فييا القرآنية العبارة لكف
 شديدة! عقكبتو معو: متناسبة كعقكبتو شديد، منيما فكل كالشرؾ! الكفر شدة
  
 يكف لـ فيك الحساب. عند اآلخرة في الكافر بو يشعر عما تعبيًرا العبارة تككف  كقد
 العقاب بأف شعر الشرؾ أك الكفر عقاب رأػ إذا حتى شركو، أك كفره خطكرة يدرؾ
 شديد!
  



347 
 

 مف ككل أعبله، اآلية في كما رحيـ، غفكر بالمقابل فإنو العقاب شديد هللا أف ككما
 الرحمة! شديد المغفرة، شديد أؼ: مبالغة! صيغة الصيغتيف
  

 بأضعافيا! الحسنة عمى كيثيب بِمثميا، السيئة عمى يعاقب هللا أف الشرع في كمعمـك
، ىنا كالعدؿ الحسنة! في محسف السيئة، في عادؿ فا ليا! حدّ  ال كاألضعاؼ  معمـك
 المعاكضة! في مغتفر غير اإلحساف، في مغتفر كالَغَرر مجيكؿ، فقدره اإلحساف أما
 المفسريف! مف ىذا عمى نبو مف أجد لـ
 *** 
      ـ12/5/2013 األحد
 

 (165 )البقرة العذاب شديد هللا ۞
 العقاب شديد هللا
 المعنى. أك المفع بيذا كثيرة أخرػ  كآيات
  
 ألف ظبّلـ، بل ظالـ، هللا أف المجادلة، أك الحقيقة سبيل عمى المشرككف، منيا فيـ
 البحث. ىذا مني سبق كقد شديد! كعقابو شديد، عذابو
 العقكبة. شدة تستحق الجـر فشدة مًعا، كالعقاب الجريمة مف كل إلى ىنا النظر يجب
ذا الظمـ، مف كليس العدؿ مف كىذا  فيميـ! فيك ذلؾ خبلؼ فيمكا كا 
 يشعركف  كال العقاب، بشدة يشعركف  فيـ بو، يشعركف  بما المشركيف هللا خاطب اكربم
 كذلؾ. ليس األمر نفس في كىك شديد، العقاب أف فيظنكف  الذنب، بشدة
. مف الحذر تقتضي العقاب شدة  العقاَب. أِمفَ  الجـر اجتنبَ  فمف الجـر
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***  
    ـ3/8/2014 األحد
 

 (168)البقرة كال تتبعكا خطكات الشيطاف  ۞

يا أّييا الّناُس ُكمكا مما في األرِض حبلاًل طيًبا كال تتبعكا ُخُطكاِت الشيطاِف إّنُو لكـ ﴿
كِء كالفحشاِء كأف تُقكلكا عمى هللِا ما ال َتعممكفَ  ﴾ البقرة عدٌك ُمبيٌف. إّنما يأمُركـ بالسُّ

168-169. 

 في قراءة:

 َخَطكات.

 ُخْطكات.

   خطكات الشيطاف:

ما ينقميـ إليو الشيطاف مف معصية إلى : » أبك حيافمف المعاني التي ذكرىا 
معصية، حتى يستكعبكا جميع المعاصي، مأخكذ مف خطك القَدـ مف مكاف إلى 

  «.مكاف

 حبلاًل طيًبا:

 طيًبا: 



349 
 

 بمعنى: حبلاًل، تككيد. -
 مستطاًبا، مستمًذا. -
 «.بأنو خبيث الحبلؿ يكصف بأنو طيب، كالحراـ يكصف: »أبك حيافقاؿ 

أف الحبلؿ حكـ يتعمق بذات الشيء، كالطيب حكـ يتعمق بغيره، فالطيب  الرازؼ كذكر 
 ما خبل مف حّق الغير. 

 دكف عزك. المناركأخذ بو في 

 إعراب:

 : حاؿ.حبلالً 

صة إذا حبلالً : صفة لػ )طيًبا (. صفة مؤّكدة إذا كاف معناىما كاحًدا، كصفة مخصِّ
 اختمف معناىما.

 لـ يقل:

 إف الشيطاف لكـ عدك ُمبيف. -
 إنو عدك لكـ ُمبيف. -
 لـ يقل:

 إنما يأمركـ الشيطاف.

 عدك مبيف:
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 بمعنى ظاىر العداكة، ال بمعنى أنو ُيظير العداكة.

 السكء كالفحشاء:

 السكء: القبح. كالفحشاء ما تجاكز الحّد في القبح. كقد يطمق عمى الزنا.

كالفحشاء: ما فيو حّد )الكبائر(. كالحّد: كقيل: السكء ما ال حّد فيو مف المعاصي. 
 العقكبة المنصكصة.

   :أف تقكلكا عمى هللا ما ال تعممكف 

 مف تحريـ الحرث كاألنعاـ كالَبحيرة كالسائبة.

 عمى َيفتركفَ  كفُركا الذيفَ  كلكفّ  حاـ كال َكصيمةٍ  كال سائبةٍ  كال َبحيرةٍ  ِمف هللاُ  َجعلَ  ما﴿
 .103﴾ المائدة الكِذبَ  هللاِ 

 «.ىك قكليـ: ىذا حبلؿ كىذا حراـ، بغير عمـ: »الزمخشرؼ قاؿ 

*** 

 ـ3/8/2013السبت 

 

 (170)البقرة أَكلك كاف آباؤىـ ال يعقمكف شيًئا كال ييتدكف  ۞

 كال ييتدكف إلى شيء.

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=64&surano=2&ayano=169#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=64&surano=2&ayano=169#docu
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 (171)البقرة سمع كمثُل الذيف كفركا كمثِل الذؼ َينِعق بما ال يَ  ۞

 أؼ: كمثُل الذؼ يدعك الذيف كفركا.

 

 (172 )البقرة تعُبدكفَ  إّياهُ  كنُتـ إف ِ  اشكركا ۞

 يقل: لـ 

 هللا. كاشكركا

 .152 البقرة (لي كاشكركا)

 .14 لقماف (كلكالديؾ لي اشكر أف)

 كشكره. لو، شكر يقاؿ:

  كنصحو. لو، نصح مثل:

 يقل: لـ

  تعبدكنو. كنتـ إف

 كنتـ: إف

 تفيد؟ ال أك الشرط تفيد ىل )إف(
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 .9 األعمى سكرة (الذكرػ  نفعتِ  إفْ  فذّكر) في: قمتو ما راجع

***  

 المفسريف: أقكاؿ

 الرازؼ:

  «.كبالحرؼ بنفسو يتعّدػ لو: كشكر شكره، يقاؿ: أنو تقدـ قد  كاشكركا قكلو:»

 حياف: أبك

 فقكلو )إذ(، معنى إْف( )معنى: معناىا أف إلى ذىب مف (:تعبدكف  إياه كنتـ إفْ »)
 ككفي. قكؿ كىك ضعيف،

 فالشكر كاجبة، لو العبادة المعنى: ككأف لمنفكس، كاليزّ  التثبت إال ىنا بالشرط يراد كال
 تريد ال فأطعني، عبدؼ كنت إف العبكدية: متحقق ىك لمف تقكؿ كما كذلؾ كاجب، لو
 ليا كأىزّ  لمطاعة أدعى ليككف  التعميق، صكرة في تبرزه بل المحض، التعميق بذلؾ
.)...( 

 )...(. ذلؾ عمى الكبلـ تقدـ كقد بالبلـ، الشكر تعدية ىنا كجاء

 كُيعبد َأخُمق عظيـ: نبأ في كاإلنس كالجف إني" تعالى: هللا يقكؿ ملسو هيلع هللا ىلص النبي كعف
 الزمخشرؼ. كبلـ انتيى !غيرؼ  كُيشكر كَأرُزؽ  !غيرؼ 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=66&surano=2&ayano=172#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=66&surano=2&ayano=172#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=62&ID=67&idfrom=172&idto=179&bookid=62&startno=3#docu
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 كالتعظيـ بو كلبلىتماـ آية، رأس كقع فيو العامل لككف  كقّدـ مقّدـ، مفعكؿ ىنا (إياك)
ياؾ) قكلؾ: في كما تعالى، هللا عمى عائد ألنو لشأنو;  («.نستعيف كا 

 :152 البقرة (لي كاشكركا) قكلو: في حياف أبك كقاؿ 

 التي األفعاؿ مف كىك ،14 لقماف (كلكالديؾ لي اشكر أف) ككذلؾ بالبلـ، ىنا عّداه»
    )...(. بنفسيا تتعدػ كتارة جر، بحرؼ تتعدػ تارة أنيا ذكر

 جر، بحرؼ كتارة بنفسو، تارة يتعدػ يككف  أف كىك الفعل، مف النكع ىذا إثبات كفي
 خبلؼ. فييما الكضع، بحق

 لكاحد يتعدػ مما فجعمكه صنيعو، لزيد شكرت فالتقدير: لزيد، شكرت قمت: إذا كقالكا:
 (لي كاشكركا) بقكلو: المكضع ىذا الزمخشرؼ  فسر كلذلؾ بنفسو. كآلخر جر بحرؼ
 عميكـ. بو أنعمتُ  ما

 مع كأشير أفصح (ليك) كاحد، بمعنى كاشكركني (لي كركاكاش) :عطية ابف كقاؿ
 لؾ شكرت فالمعنى: شكرتؾ، قمت: إذا ككذلؾ كأيادؼ. نعمتي كمعناه: الشكر،
 فما مًعا، ُمسدييا كذكر اليد ذكر الشكر: معنى إذ المضاؼ، فحذؼ كذكرتو، صنيعؾ
 كبلمو. انتيى حذؼ، ما عمى بقي ما لداللة اختصار فيك ذلؾ مف حذؼ

 صنيعو، لزيد شكرت فتقكؿ: جر، بحرؼ كلآلخر بنفسو، لكاحد يتعدػ ككنو كيحتاج
 «.إليو يصار كحينئذ العرب، مف لسماع

*** 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=62&ID=65&idfrom=153&idto=164&bookid=62&startno=10#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14423
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 عاشكر: ابف

 :152 البقرة (لي كاشكركا) اآلية: في قاؿ»

 التبميغ، الـ البلـ: كتسمى األفصح، ىك بالبلـ لممفعكؿ تعديتو (:لي كاشكركا) قكلو:
 «.كنصحو لو، نصح قالكا: كما التبييف، كالـ

***  

 الشككاني:

 «.كبالحرؼ بنفسو يتعدػ لو: كشكر شكره، يقاؿ: أنو تقدـ قد  كاشكركا قكلو:»

 أقكؿ:

 الرازؼ! لقكؿ بالحرؼ مطابق الشككاني قكؿ

*** 

  ـ16/11/2014 األحد

 

 (173)البقرة إّف هللَا غفكٌر رحيـٌ  ۞

 في مكاضع أخرػ:

 .218( البقرة كهللُا غفكٌر رحيـٌ ) -

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=66&surano=2&ayano=172#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=66&surano=2&ayano=172#docu
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 .226( البقرة فإّف هللَا غفكٌر رحيـٌ ) -

 .34( المائدة فاعممكا أّف هللَا غفكٌر رحيـٌ ) -

 .145 ( األنعاـفإّف ربَؾ غفكٌر رحيـٌ ) -

ّنو لغفكٌر رحيـٌ ) -  .167( األعراؼ كا 

 .107( يكنس كىك الغفكُر الرحيـُ ) -

 .41( ىكد إّف رّبي َلغفكٌر رحيـٌ ) -

 .53( يكسف إّف رّبي غفكٌر رحيـٌ ) -

 .98( يكسف إّنو ىك الغفكُر الرحيـُ ) -

 .11( النمل فإّني غفكٌر رحيـٌ ) -

 .5( الشكرػ أال إّف هللَا ىك الغفكُر الرحيـُ ) -

 .23( النساء كاف غفكًرا رحيًما إّف هللاَ ) -

 .96( النساء ككاف هللُا غفكًرا رحيًما) -

 .129( النساء فإّف هللَا كاف غفكًرا رحيًما) -

 .6( الفرقاف إّنو كاف غفكًرا رحيًما) -

*** 
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 إلسبت:

 ىػ1440ربيع اآلخر  21

 ـ2018كانكف األكؿ  29

 

 (175)البقرة فما أصبرىـ عمى النار  ۞

 لبلستفياـ.: لمتعجب، أك ما

 

 (177)البقرة لماذا جاء )ابف السبيل( في القرآف مفرًدا ال جمًعا؟  ۞

كآتى الماَؿ عمى حّبو ذكؼ القربى كاليتامى كالمساكيَف كابَف السبيل كالسائميَف كفي )
 .177( البقرة الرقاب

*** 

 .215البقرة  (ما أنفقتـ ِمف خير فممكالديِف كاألقربيَف كاليتامى كالمساكيِف كابِف السبيل)

*** 

كبالكالديِف إحساًنا كبذؼ القربى كاليتامى كالمساكيِف كالجاِر ذؼ القربى كالجاِر الجُنِب )
 .36( النساء كالصاحِب بالجْنِب كابِف السبيل
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*** 

كاعممكا أّنما غِنمتـ ِمف شيٍء فأف ِ ُخُمَسُو كلمرسكِؿ كلذؼ القربى كاليتامى )
 .41ألنفاؿ ( اكالمساكيِف كابِف السبيل

*** 

إنما الصدقاُت لمفقراء كالمساكيِف كالعامميَف عمييا كالمؤلفِة قمكُبيـ كفي الرقاب )
 .60( سكرة التكبة كالغارميَف كفي سبيِل هللا كابِف السبيل

*** 

 .26( اإلسراء كآِت ذا القربى حقَّو كالمسكيَف كابَف السبيلِ )

*** 

 .38( الرـك السبيلِ فآِت ذا القربى حقَّو كالمسكيَف كابَف )

*** 

ما أفاء هللُا عمى رسكلو ِمف أىل القرػ فممو كلمرسكؿ كلذؼ القربى كاليتامى )
 .7( الحشر كالمساكيِف كابِف السبيلِ 

*** 
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مف أكؿ آية تشعر أف ابف السبيل جاء مفرًدا بخبلؼ غيره، كلّما فتشت اآليات 
 األخرػ كجدتو كذلؾ في جميع آيات القرآف.

اب بأنو مفرد بمعنى الجمع، ما كاف ذلؾ كافًيا! ألنو يمكف أف يقاؿ: لك كاف الجك 
 لماذا لـ ُيفرد سائر األسماء؟

 ىل طرح المفسركف ىذا السؤاؿ؟ 

-) األلكسيىػ(، كمف المعاصريف 803-)ابف عرفة لعل أكؿ مف طرحو مف القدامى 
ىػ( فقط. كبلىما طرح السؤاؿ، كلكف اختمف بينيما الجكاب، كىما مشككراف 1270

عمى السؤاؿ، كلكف الجكاب قد ال يككف مقنًعا، كأنا ال أعممو اآلف. كأرػ مف المفيد 
عممًيا طرح السؤاؿ، كلك لـ يكف لو جكاب، فقد نجيب عنو الحًقا، أك يأتي بعدنا مف 

 يجيب عنو إجابة مناسبة.

 : لكثرتيـ كقمة ابف السبيل.ابف عرفةقاؿ 

 : النفراده في السفر عف أقاربو كأصحابو.األلكسيكقاؿ 

*** 

 :177ابف عرفة في البقرة 

ـَ جمع الكّل كأفرد ابف السبيل؟  فإف قمت: ل

 قمنا: ِلكثرتيـ باعتبار الكجكد الخارجي كقّمة ابف السبيل.
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*** 

 :177األلكسي في البقرة 

ِبيِل( أؼ المسافر، كما قالو مجاىد، كسمي بذلؾ لمبلزمتو الطريق في  )َكٱْبِف ٱلسَّ
 السفر، أك ألف الطريق تبرزه، فكأنيا كلدتو. 

، فيك أبًدا يتكؽ إلى الجمع، كيشتاؽ ككأف إفراده النفراده عف أحبابو ككطنو كأصحابو
ك ألنو لما لـ يكف بيف إلى الربع، كالكريـ يحّف إلى كطنو حنيف الشارؼ إلى عطنو؛ أ

أبناء السبيل كالمعطي تعارؼ غالًبا ييكف أمر اإلعطاء، كيرغب فيو، أفردىـ لييكف 
ف كانكا جمًعا ينبغي أف يعتبركا كنفس كاحدة، فبل  أمر إعطائيـ، كليشير إلى أنيـ كا 

 يضجر مف إعطائيـ لعدـ معرفتيـ كبعد منفعتيـ، فميفيـ. 

  جبير أنو الضيف الذؼ ينزؿ بالمسمميف. كركؼ عف ابف عباس كقتادة كابف

*** 

 :7األلكسي في الحشر 

ِبيِل( باإلفراد كما قيل: )َكِلِذؼ  كلما كاف أبناء السبيل بمنزلة األقارب قيل: )َكٱْبِف ٱلسَّ
 ٱْلُقْرَبٰى(.

*** 

 انظر أيًضا مقالة بعنكاف: 
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 العزيز.السّر في كركد ابف السبيل مفرًدا بصكرة مطردة في الكتاب 

 )شبكة الفصيح(.

مف ىذه المقالة عرفت أف ابف عرفة كتب عف ىذه النقطة، فأنا في العادة ال أرجع 
 إليو.

*** 

 إألربعاء:

 ىػ1440ربيع اآلخر  11

 ـ2018كانكف األكؿ  19

 

 (177)البقرة كالمكفكف بعيدىـ إذا عاىدكا  ۞

 في قراءة: كالمكفيف، كىي مف القراءات التي تحل إشكاالت.

 

 (178 )البقرة البقرة سكرة في ترابطال ۞

 .178 البقرة (الَقْتَمى في الِقصاُص  عميكـ ُكِتبَ  آمُنكا الذيفَ  أّييا يا) تعالى: قاؿ
 اآليات: ككذلؾ ترابط، ال أنو بدء ذؼ بادغ يبدك 
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 .180 البقرة الكصية( ... عميكـ ُكتب) -

 183 البقرة الصياـ( عميكـ ُكتب آمنكا الذيف أييا )يا -

 الِقصاص: 
 كاحد. بمعنى كالُمقاّصة كالتقاّص  الِقصاص
 بعض. بديات القتمى بعض ِديات ُمقاّصة ىنا: المراد
 الديكف. في الُمقاّصة في العبارة كاستخدمت الدماء، في الُمقاّصة عف الكبلـ ىنا
 كالمساكاة. المماثمة القصاص: أصل
 حّرـ، ما كحّرـ قبل، حّمل ما حّمل لما أنو قبميا لما اآلية ىذه مناسبة) :حياف أبك قاؿ 
 النار، إال بطنو في يأكل كاف ما كأنو كجيو، غير ِمف ماالً  أخذ َمف بذكر أتبع ثـ

 اتصف مف بذكر ذلؾ أعقب ثـ األمكاؿ، مف الُمحّرمات جميع انتظاـ ذلؾ كاقتضى
 ،الدماء تحريـ يذكر أخذ عمييا، انطككا التي الحميدة بالصفات عمييـ كأثنى بالبّر،
 جكاز عمى كنّبو تحريميا، عمى الِقصاص بمشركعية فنّبو كصكنيا، حفظيا كيستدعي
 كجيو(. غير ِمف يؤخذ الذؼ الماؿ مف ليس كأنو بسببيا، ماؿٍ  أخذ
 التشريع ِمف صنف ىذا ألف ،آمنكا الذيف أييا يا بػ الخطاب )أعيد :عاشكر ابف قاؿ
 صار حيف كأمنو، نظامو كاستتباب مياإلسبل المجتمع صبلح في باؿٍ  ذاتِ  ألحكاـ
 اآليات )ىذه( ىاتو فإف كمدنيتيا، بنفسيا استقبلؿ ذات جماعة اليجرة بعد المسممكف 
 في نزكليا سبب في المفسركف  ذكره كما اليجرة، عاـ بالمدينة نزؿ ما أكائل مف كانت
 اآلية. يقاتمكنكـ الذيف هللا سبيل في كقاتمكا ىذا: بعد تعالى قكلو تفسير
 كابتدغ المجتمع. كأحكاؿ األفراد أحكاؿ إصبلح مف متتابعة أحكاـ تمؾ
 ،األمة نفكس حفع اختبلؿ األحكاؿ اختبلؿ مف شيء أعظـ ألفّ  الِقصاص بأحكاـ
 بتاريخيـ إلماـ أدنى لو َمف ذلؾ يعمـ األصل. ىذا إضاعة في العرب أفرط كقد
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 فمـ ذلؾ طاؿ لك الفناء، شؾك  إلى ذلؾ في تطّرفيـ بيـ بمغ فقد كأحكاليـ. كآدابيـ
 أنعامو لغنيمة بعض عمى بعضيـ ُيغيركف  فكانكا اإلسبلـ. بنعمة فيو هللا يتداركيـ
 ذلؾ عف ينشأ ثـ .الفريقيف بيف نفكس كتتمف عميو، الُمغار فيدافع كنسائو، كعبيده
ف كلّيو، قاتل قتل في قتيل، لو ُقتل َمف كل فيسعى ،الثارات طمب  بو َقتل ذلؾ أعكزه كا 
 ،الدـ في التكايل ذلؾ كيسّمكف  يكازكنو، ال يراىـ عدًدا أك لو، كفء كاحدٍ  ِمف غيَره،
 كىكذا بمئة. أك بعشرة أك باثنيف قّدركه فربما كثيرة، بدماء ُيكاؿ الشريف دـ كأف أؼ
 إلى قبيمة مف األمر كينتقل )...(. تفانًيا يصير حتى فاحًشا تزايًدا كيتزايد األمر يدكر
 بينيـ، فتخاذلكا ،فاشية اإلحف صارت حتى كالنصرة، كالحمف كالنسب لكالءبا قبيمة

 ،بينيـ التفرقة إلى مدخبلً  كالرـك الفرس فكجد بعض. عمى القبائل بعض كاستنصر
لى كأرىبكىـ! فحكمكىـ  هللاِ  نعمةَ  كاذكركا) تعالى: بقكلو أعمـ كهللا اإلشارة ىذا كا 
 ُحفرةٍ  َشفا عمى ككنُتـ إخكاًنا بنعمِتو فأصبحُتـ قمكِبكـ بيفَ  فأّلفَ  أعداءً  كنُتـ إذ عميكـ
 بكممة بينكـ فأّلف ،كالحركب الغارات بأسباب أعداء كنتـ أؼ ،منيا( فأنقذكـ النارِ  مف

 منو(. فأنقذكـ ،اليبلؾ كشؾ عمى ككنتـ اإلسبلـ،
***  
 ـ10/6/2012 األحد

 

 (178)البقرة الِقصاص في القتمى  ۞

 . 178( سكرة البقرة آمُنكا ُكتب عميكـُ الِقصاُص في القتمىيا أّييا الذيف ) 

 المراد ُمقاّصة ِديات القتمى بعِضيا ببعض.
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 .179( سكرة البقرة كلكـ في الِقصاص حياٌة يا أكلي األلباب)

ـُ بالشيِر الحراـ كالُحُرماُت ِقصاٌص فَمِف اعتدػ عميكـ فاعتدكا عميو ) الشيُر الحرا
: ىذا عمى سبيل المشاكمة، فاعتدكا عميو. 194( سكرة البقرة بمثِل ما اعتدػ عميكـ

 ألنو في حقيقتو جزاء عمى االعتداء، كليس باعتداء.

ككتبنا عمييـ فييا أّف النفَس بالنفس كالَعيَف بالَعيف كاألنَف باألنف كاألُذَف باألُذف )
 .45( المائدة كالسفَّ بالسّف كالجركَح ِقصاٌص 

 كفي الحديث:

 "الظيُر ُيركب بنفقتو إذا كاف مرىكًنا" )صحيح البخارؼ(. 

 ىينا ُمقاّصة بيف نفقة الظير )الداّبة( كأجرة رككبو.

 الِقصاص كالُمقاّصة بمعنى كاحد.

كالُمقاّصة في الديكف مفيدة لمطرفيف، مف حيث تكفير ُمؤنة )كمفة( تحصيل الديف. 
ذا كاف أحدىما أكبر مف كيشترط فييا تساكؼ الدينيف في الحمكؿ أك في األ جل. كا 
 اآلخر أمكف أف تتـ الُمقاّصة بمقدار األقل منيما.

 كهللا أعمـ

*** 

 إلثالثاء:
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 ىػ1440ربيع اآلخر  24

 ـ2019كانكف الثاني  1

 

 (179)البقرة كلكـ في الِقصاص حياٌة  ۞

 (.كلكـ في الِقصاص حياٌة يا أكلي األلباِب لعمَّكـ تتقكفَ )

 . 179سكرة البقرة 

 األلباب: 

 العقكؿ. 

 تتقكف: 

 القتَل كشركره. 

 لعّمكـ: 

 لعّل: فييا قكالف: 

 : أنيا بمعنى البلـ، أؼ: لتتقكا. المعنى األكؿ

 : أنيا لمرجاء. المعنى الثاني
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 تتقكف: 

 أؼ تتقكف القتل، أك تتقكف هللا باجتناب معاصيو.

*** 

 كاف العرب يقكلكف: القتل أنفى لمقتل.

 كنػَقل الزركشي في البرىاف عشريف كجًيا ألبمغية اآلية عمى قكؿ العرب: 

منيا أف القتل ليس كمو نافًيا لمقتل، فإف القتل العدكاني ال ينفي القتل، ككذا  -
نما ينفيو قتل خاص، ىك قتل الِقصاص.  القتل في الردة كالزنا ال ينفيو، كا 

ْف  كمنيا أف الِقصاص في النفكس كاألعضاء، كقد جعل - في الكل حياة. كا 
فرض ِقصاص بما ال حياة فيو، كالسّف )مفرد أسناف(، فإف مصمحة الحياة 

 تنقص بذىابو.

كيكفي أف تقرأ كبًل منيما، كتبلحع الفرؽ بينيما في الفخامة كالجزالة كالجْرس، كفي  
 الحركؼ كالحركات كاأللفاظ كالتركيب. 

يف األخيريف، ككذلؾ في قكلو بعد كفي اآلية حرؼ المّد، األلف، في كل مف المفظ
 ". يا أكلي األلبابذلؾ: "

 (.347، كانظر نياية اإليجاز ص 1/300، كمعترؾ األقراف 3/185، كاإلتقاف 3/222)البرىاف 

 : ابف المعتزقاؿ 
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ىذه اآلية مف أممح الطباؽ كأخفاه، ألف معنى الِقصاص: القتل، فصار القتل سبب 
 الحياة. 

 (.3/326)اإلتقاف 

 معنى: ال

 . قتُل البعض إحياٌء لمجميع

 (. 202)دالئل اإلعجاز، ص 

*** 

ال تذكر اآلية القتل صريًحا، إال ما يفيـ مف الِقصاص، كما ال تمتفت إلى الجاني كال 
مكتو، بل تطمس ذكره، كتصرح بذكر الحياة. كىذا خبلؼ ما ىك شائع في عصرنا، 

بالجاني، كا ىماؿ الحياة لمشعكب، كذلؾ مف في بعض األكساط، مف المناداة بالرأفة 
خبلؿ دعكتيـ إلى إسقاط الحدكد. كأف الذؼ يدعك إلى إسقاطيا ىك مف المجرميف! 
 فيل المجرمكف ىـ المشّرعكف؟ ىل المافيات ىـ الذيف يحكمكف عالمنا المعاصر؟

*** 

 إلثالثاء:

 ىػ1440ربيع اآلخر  24

 ـ2019كانكف الثاني  01
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 (182)البقرة فمف خاؼ مف ُمكص جنًفا أك إثًما  ۞

 جَنًفا: انحراًفا.

 

 (184)البقرة ا أك عمى سفر فمف كاف منكـ مريًض  ۞

 : مريًضا أك مسافًرا.لـ يقل

 

  (184)البقرة مسكيف  طعاـُ  كعمى الذيف يطيقكنو فديةٌ  ۞

 لماذا تجب الفدية عمى مف ال يطيق الصياـ؟ ۞

ـٍ ُأَخَر َكَعَمى الَِّذيَف ُيِطيُقكَنُو ِفْدَيٌة  ٌة ِمْف َأيَّا ـْ َمِريًضا َأْك َعَمى َسَفٍر َفِعدَّ َفَمْف َكاَف ِمْنُك
ـْ َتْعَمُمكَف  ـْ ِإْف ُكْنُت ـُ ِمْسِكيٍف َفَمْف َتَطكََّع َخْيًرا َفُيَك َخْيٌر َلُو َكَأْف َتُصكُمكا َخْيٌر َلُك َطَعا

 .(184سكرة البقرة )

المريض أك المسافر يجكز لو اإلفطار، عمى أف يقضي أياما عدتيا عدة األياـ التي 
 أفطر فييا.

 فإذا أفطر ككاف يطيق الصياـ فعميو فدية طعاـ مسكيف.
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 فالفدية ىنا تتعمق بمف كاف يطيق.

 أما مف ال يطيق الصياـ، كالعجكز، فيفطر ال قضاء عميو كال فدية.

 عاجًزا.ال قضاء عميو: ألنو سيبقى 

 كال فدية: ألنو لـ يرتكب ما يكجب الفدية.

 قاؿ لشيخو:

، لماذا تجب عميّ   فدية طعاـ مسكيف؟ مع أني لـ أرتكب ذنًبا! أنا عجكز ال أصـك

 قاؿ الشيخ:

 لؾ أف تفطر مف دكف فدية. فالفدية ليست لؾ.

*** 

 2017حزيراف  11

 

 (184)البقرة لماذا ىذا التكرار في القرآف؟  ۞

 مف آيات الصياـ في سكرة البقرة: 184تعالى في اآلية قاؿ 

 فَمْف كاف منكـ مريًضا أك عمى سفٍر فعّدٌة ِمف أياـ ُأَخر.
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 كفي اآلية التالية:

 كَمْف كاف مريًضا أك عمى سفٍر فعّدٌة ِمف أياـ ُأَخر.

*** 

 :قاؿ لي

  لماذا كّرر القرآف ىذه اآلية مع أنيا قريبة جًدا مف اآلية السابقة؟

 قمت:

 أراد أف يبني عمييا قكلو في تتمة اآلية: 

 يريُد هللُا بكـُ الُيْسَر كال ُيريُد بكـُ الُعْسَر كلُتكممكا العّدَة. 

 قاؿ:

 ، كلـ ترد في اآلية البلحقة؟184( في اآلية منكـلماذا كردت )

 قمت:

 الشيَر فمَيُصْمو. منكم  ألنيا كردت في اآلية نفسيا في قكلو: فَمف شيد 

 قاؿ:

 ؟الُعْسرَ  بكمالُيْسَر كال ُيريُد  بكم  يريُد هللُا ( مرتيف في قكلو: بكـلماذا كرت )
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 : كال يريد العسر؟لماذا لـ يقل

 قمت:

لعل المراد أف تككف الجممة الثانية مستقمة بنفسيا، كربما يككف الكزف المكسيقي مراًدا، 
 كهللا أعمـ.

*** 

 إلجمعة:

 ىػ1438رمضاف  22

 ـ2017حزيراف  16

 

 

 

 (184)البقرة ( في آيات الصياـ؟ الخيرلماذا كرر القرآف كممة ) ۞

 قاؿ تعالى:

 .184(. البقرة فَمف تطّكع خيًرا فيك خيٌر لو كأْف تصكمكا خيُر لكـ)

*** 
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 قاؿ:

 لماذا تكررت كممة الخير ثبلث مرات في آية كاحدة؟

 قمت:

 ألف شير رمضاف شير الخيرات!

 قاؿ: 

 ما إعراب: خيًرا؟

 قمت:

 منصكبة بنزع الخافض )حرؼ الجر(. التقدير: بخير. 

 المعنى: مف تطكع بأفضل مف ىذا.

*** 

 إلجمعة:

 ىػ1438رمضاف  22

 ـ2017حزيراف  16
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 (184)البقرة كأْف تصكمكا خير لكـ  ۞

 قاؿ تعالى:

 فَمْف كاف منكـ مريًضا أك عمى سفٍر فِعّدٌة ِمف أياـ ُأَخر

ـُ مسكيفٍ كعمى الذيف ُيطيقكنو فديٌة   طعا

 فمف تطّكع خيًرا فيك خيٌر لو

 كأْف تصكمكا خيٌر لكـ إْف كنتـ تعممكف 

 (.184)البقرة 

*** 

 قاؿ لي:

ما معنى: كأف تصكمكا خير لكـ؟ أليس هللا ىك الذؼ أمرنا بالصياـ، فكيف ال يككف 
 خيًرا لنا؟ لماذا ىذه اآلية كاألمر بدىي؟

 قمت:

فالصبلة عبادة ظاىرة كالصياـ عبادة باطنة، إْذ الصياـ يختمف عف الصبلة مثبًل، 
 يمكف لئلنساف أف يفطر في رمضاف، كال يعمـ بو أحد إال هللا.
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كليس األمر بدىًيا كما يبدك ألكؿ مرة، إْذ يزعـ أناس مف الغرب كالشرؽ أف الصياـ 
يؤخر اإلنتاجية، كيؤدؼ إلى ضرب مف البطالة كالتكاسل، كما يمكف أف يؤدؼ إلى 

ر العصبي كما ينشأ عنو مف معاممة سيئة لمغير! أال ترػ كيف يناـ الصائمكف التكت
في النيار، كيعممكف في الميل؟ أال ترػ كيف تخفض الحككمة ساعات العمل في 

 رمضاف؟

ال شؾ أف تأثير الصياـ عمى اإلنساف يختمف بيف حالة كأخرػ، حسب السّف كالصحة 
يصـك كال يشعر أف الصياـ يؤثر عمى  كالمرض كالمينة كغير ذلؾ. فمف الناس مف

عممو تأثيًرا سمبًيا، بل قد يشعر بخبلؼ ذلؾ تماًما، كمف الناس مف يرػ في الصياـ 
 الجكانب الظاىرة منو: الجكع كالعطش كالتعب ...

*** 

أنا أرػ أف الصياـ كلك كاف لو تأثير عمى اإلنساف، إال أف لو جكانب أخرػ كثيرة قد 
، كال يدرؾ البعض اآلخر، عمى حسب عممو. ىْب أف الصياـ يدرؾ اإلنساف بعضيا

لو تأثير عمى بعض األعماؿ، إال أنو يجب النظر إلى الصياـ عمى أنو ضرب مف 
ضركب اإلجازة الجزئية السنكية، أؼ ال يمكف النظر إلى بعض الجزئيات كا ىماؿ 

! تعلمون  إْن كنتمالجزئيات األخرػ التي قد نعمميا كقد ال نعمميا. كلذلؾ قاؿ تعالى: 
ذا عممكا لـ يعممكا بمقدار كاحد! كال أحد يعمـ ما يعممو  فميس كل الناس يعممكف، كا 

 هللا.
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*** 

كاألمر الدقيق في ىذه اآلية الدقيقة أف تغميب جانب الصياـ مفّضل عمى جانب  
 اإلفطار، في حالة الشيخكخة مثبًل. فالرجل المسّف قد تحّدثو نفسو باإلفطار، كلك كاف
يستطيع الصياـ بشيء مف المشقة! كعمى األطباء الذيف يرخصكف لمصائميف مف 
كبار السّف باإلفطار أف يراعكا ىذا الجانب، فيناؾ فكائد لمصياـ خفية ىي أرجح مف 
األسباب التي تدعك لئلفطار بأدنى مشقة كعذر! كربما ليذا السبب استخدـ الفقياء 

مف  وإلتهربلتصعيب اإلفطار، كعدـ التساىل  ، فكأف ىناؾ ميبلً إلفانيعبارة الشيخ 
 الصياـ!

*** 

كقد حقق المسممكف انتصارات عسكرية في رمضاف، كغزكة بدر كغيرىا. قد يقاؿ 
ىنا: إف المجاىديف ربما أفطركا فييا! أقكؿ: نعـ كال مشكمة ألنو يجب أف ننظر إلى 

اـ لو أعذار لئلفطار مجمكع أحكاـ الصياـ، ال إلى جزء منيا كىك الصياـ فقط. فالصي
 ال يمكف تجاىميا في منظكمة الصياـ المتكاممة.  

*** 

: ال أحد يحيط بمنافع الصياـ إال هللا كحده ال شريؾ لو! كنحف البشر إف كنتـ تعممكف 
ذا تعارض عمـ هللا مع عممنا غمب عمـ هللا غير المحدكد عمى  ال نعمـ إال القميل، كا 

 العمـ القاصر المحدكد!
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*** 

 فالصـك ركف مف أركاف اإلسبلـ.

 كلو مقاصد )مصالح، منافع( ظاىرة، منيا:

 الناحية الدينية: السيطرة عمى الشيكات. -

 الناحية الصحية: الِحْمية. -

 الناحية النفسية: الصبر. -

 الناحية التربكية: إشعار الصائـ بآالـ الجائعيف. -

 ف آداب:كلكي تتحقق منافع الصـك يجب االلتزاـ بما يتعمق بالصـك م
 تجنب اإلسراؼ في الطعاـ كالشراب عند اإلفطار كعند السحكر. -

االمتناع عف الصـك في الحاالت التي حددىا الشارع: صـك يـك العيد، صـك -
 الدىر، صـك الكصاؿ، صـك العاجز كالمريض كالحائض.

*** 

ا كلذلؾ فإف مف يستطيع الصياـ بمشقة كأفطر تجب عميو الفدية، كتنيض الفدية ىن
بدكر مثّقل كي ال يتيرب الناس مف الصياـ، ال سيما كالصياـ عبادة باطنة! كقد 
 كأفيؤثركف الفدية عمى الصياـ، كالقرآف يدعكنا إلى إيثار الصياـ عمى الفدية بقكلو: 

 .تصكمكا خير لكـ
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 خير لكـ مف )اإلفطار + الفدية(.

 اإلسبلـ ديف ىداية ال ديف جباية!

 الصياـ، إال أف تككف األعذار صحيحة ثابتة راجحة.: ال تتيربكا مف المعنى

إذا خطر في بالؾ أف ترّجح اإلفطار قميبًل فافعِل العكس، أؼ رّجح الصياـ قميبًل عمى 
 !اإلفطار

*** 

ذكر المفسركف أف المسمـ كاف في أكؿ األمر مخيًرا بيف الصياـ كالفدية، كىذا مثل 
: إما تخدـ بنفسؾ أك تدفع البدؿ النقدؼ. األكؿ جياد بالنفس،  الخدمة العسكرية اليـك

 كاآلخر جياد بالماؿ.

*** 

 البغكؼ:قاؿ 

ف شق عميو فيك خير لو مف أف يفطر  "قيل ىذا في الشيخ الكبير لك تكمف الصـك كا 
 كيفدؼ".

 ابف عاشكر:كقاؿ 

ف كاف نازاًل في إباحتو لصاحب المشقة كالَيِرـ  "ىذا ترغيب في الصـك كتأنيس بو، كا 
كما بعده، فيككف تفضيبًل  (ومن كان مريًضا) كيحتمل أف يرجع إلى قكلو: فكذلؾ،
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لمصـك عمى الفطر، إاّل أف ىذا في السفر مختمف فيو بيف األئمة، كمذىب مالؾ 
رحمو هللا أف الصـك أفضل مف الفطر، كأما في المرض ففيو تفصيل بحسب شدة 

 . المرض"

*** 

 الخبلصة:

إذا عممَت أف ىناؾ اليـك مف يقكؿ لنا: كأف تفطركا خير لكـ، أدركَت سّر قكلو تعالى: 
 !كأف تصكمكا خير لكـ

 كهللا أعمـ.

*** 

 إلخميس:

 ىػ1438رمضاف  21

 ـ2017حزيراف  15

 

 (185)البقرة فَمف شيَد منكـُ الشيَر فْميُصْمو  ۞

 ما معنى: شيَد؟
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  :شيدَ 

 .حضر

 .الزماني، ال المكانيكالمقصكد ىنا: الحضكر 

 :التقدير

 .فمف شيد منكـ الشير كّمو فميصْمو كّمو

 .المطمكب صياـ الشير كّمو، ال بعضو

 .كهللا أعمـ بالصكاب

*** 

 :أقكاؿ المفسريف

 :الطبرؼ 

  .فمف شيده عاقبًل بالًغا مكمًفا فميصْمو

*** 

 :البغكؼ 

يشيد منكـ الشير كمو فمف شيد منكـ الشير كمو فميصْمو، أؼ الشير كمو، كمف لـ 
 .فميصـْ ما شيد منو
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*** 

 :إلسبت

 ىػ1440صفر  17

 ـ2018تشريف األكؿ  27

 

 (185)البقرة فَمف شيَد منكـُ الشيَر فْميُصْمو  ۞

 : ىل ىك ظرؼ أـ مفعكؿ بو؟الشيرَ 

  :الشير

 :فيو قكالف عند أىل التفسير كالنحك

 .ظرؼ  -

 .مفعكؿ بو  -

 كاأللكسي()أبك حياف، كالسميف الحمبي، 

 .أنا أختار أنو مفعكؿ بو، خبلًفا لمزمخشرؼ كالرازؼ كالقرطبي كالشككاني

   !كأستغرب أف يككف ظرًفا

 :األلكسيقاؿ 
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 .ذىب أكثر النحكييف إلى أّف الشير مفعكؿ بو

*** 

 الجمعة:

 ىػ1440صفر  16

 ـ2018تشريف األكؿ  26

 

 (185)البقرة فمف شيد منكـ الشيَر فْميُصْمو  ۞

  (؟ ىل ىي مفعكؿ بو أـ ظرؼ؟فميصموإعراب الياء في قكلو: )ما 

 :فْميُصْمو

الياء: ضمير متصل في محل نصب عمى الظرفية، كليس مفعكاًل بو، ألف فعل صاـ 
 .الـز )األلكسي(

 :التقدير

  .فْميُصـْ فيو

 )انظر الزمخشرؼ، كالرازؼ، كاأللكسي(.

 :كفي إعراب القرآف لدعاس
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  :الياء

 .نصب بنزع الخافض )حرؼ الجر(، أؼ: فميصـ فيوضمير في محل 

 كمثل ذلؾ قكلو في الحديث النبكؼ:  

  :صاـ الدىرَ 

 .: ظرؼ، كليس مفعكاًل بوالدىرَ 

*** 

 :أقكاؿ أىل التفسير كاإلعراب

 :الزمخشرؼ 

 .الياء منصكبة عمى الظرؼ، كليست مفعكاًل بو )كمثمو في الرازؼ(

*** 

 :  األلكسي

 .( عمى االتساع، ألّف صاـ الـزفميصْموفي )نصب الضمير المتصل 

***  

 :دعاس
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 .الياء: ضمير في محل نصب بنزع الخافض )حرؼ الجّر(، أؼ: فميصـْ فيو

*** 

 :إلخميس

 ىػ1440صفر  15

 ـ2018تشريف األكؿ  25

 

 ( 185)البقرة يريد هللا بكـ اليسر  ۞
 

 قاؿ تعالى: 
 .185البقرة ( يريد هللا بكـ اليسر كال يريد بكـ العسر)

 (. 2/156اليسر ىنا: اإلفطار في السفر، كالعسر: الصياـ فيو )تفسير الطبرؼ 
: اليسر في المغة معناه السيكلة، كمنو يقػاؿ لمغنػى كالسػعة: اليسػار، 5/91 الرازؼ قاؿ 

 إذ تسيل بو األمكر. 
، : اليسر عمػل ال يجيػد الػنفس، كال يثقػل الجسػـ، كالعسػر مػا يجيػد الػنفسالحراليقاؿ 

(. كقاؿ الشعبي: إذا اختمف عميؾ 2/87، كالقاسمي 3/62كيضّر الجسـ )نظـ الدرر 
 أمراف، فإف أيسرىما أقربيما إلى الحق، ليذه اآلية. 

. كقاؿ آخركف: الكجػو عمػـك المفػع  قاؿ بعض العمماء: اليسر كالعسر ال يفيداف العمـك
، 78( الحػج مػف حػرج كما جعػل عمػيكـ فػي الػديففي جميع أمكر الديف. قاؿ تعالى: )
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. كقػاؿ 157( األعراؼ كيضع عنيـ إصَرىـ كاألغبلَؿ التي كانت عمييـكقاؿ أيًضا: )
، كَبّشػػرا كال ُتعّسػػراَيّسػػرا كال رسػػكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص لمعػػاذ كأبػػي مكسػػى، حػػيف بعثيمػػا إلػػى الػػيمف: 

)صػحيح البخػارؼ، كتػاب الجيػاد، بػاب مػا ُيكػره مػف التنػازع؛ ُتنّفرا، كَتطاكعا كال َتختمفػا 
مػػػا ُخّيػػػر رسػػػكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص بػػػيف كصػػػحيح مسػػػمـ، كتػػػاب الجيػػػاد كالسػػػير(. كفػػػي الحػػػديث: 

ُبعثُت بالحنيفية . كفي السنف كالمسانيد أّف رسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ: أمريف إال اختار أيسرىما
، 2/199، كأبػػي حيػػاف 2/301)تفسػػير القرطبػػي  ر فييػػا كال حػػرجالسػمحة، أؼ ال إصػػ
 (. 2/175كابف عاشكر 

 
(، كػػػرره يريػػػد هللا بكػػػـ اليسػػػر( ىػػػك بمعنػػى قكلػػػو: )كال يريػػػد بكػػػـ العسػػػركقكلػػو تعػػػالى: )
 تككيًدا.
 أقكؿ:

لمتككيد ىنا كظيفة، كىي أف العسر لو كمفة، كفكات اليسر لػو كمفػة، فمػف أخػذ بالعسػر 
 فتاف!كقعت عميو كم
: ىػػػذا تعميػػػل لمػػػا قبمػػػو، ذلػػػؾ أف هللا ال يريػػػد إعنػػػات النػػػاس 2/164 المنػػػارقػػػاؿ فػػػي 

بأحكامو. كمنو أخذت القاعدة الفقيية الكمية: "المشػقة تجمػب التيسػير". كالمػراد بػاإلرادة 
 (: حكمة التشريع، ال إرادة التككيف.يريدىنا في قكلو تعالى: )

 
*** 
 2006تمكز  13
 

 (185)البقرة كلتكممكا العدة  ۞
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شيُر رمضاَف الذؼ ُأنزؿ فيو القرآُف ىًدػ لمناس كبّيناٍت ِمف الُيَدػ كالفرقاِف فَمف )
شيد منكـ الشير فْميصْمو كَمف كاف مريًضا أك عمى سفٍر فعّدة ِمف أياـ ُأَخر يريد هللُا 

هللا عمى ما ىداكـ كلعّمكـ بكـُ اليسر كال يريد بكـُ العسر كِلتْكممكا العّدة كِلتكّبركا 
 .185البقرة  (تشكركف 

 العّدة:

 عدة األياـ التي أفطرتـ فييا. -
 عدة الشير. -

 كالمعنى كاحد ألنكـ إذا أكممتـ عدة األياـ أكممتـ عدة الشير، كهللا أعمـ.

 ركا:كلتكبّ 

 التكبير: غير تكبير عيد الفطر. -
 التكبير: تكبير عيد الفطر. -
 التعظيـ. -
*** 
 القرطبي:

 فيو تأكيبلف:  كلتكممكا العدة:

 : إكماؿ عدة األداء لمف أفطر في سفره أك مرضو. أحدىما

 : عدة اليبلؿ سكاء كانت تسًعا كعشريف أك ثبلثيف.الثاني

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=785&idto=785&bk_no=48&ID=205#docu
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***  

 2017حزيراف  17

 

ذا ۞  (186 )البقرة دعافِ  إذا الداعِ  دعكةَ  أجيبُ  قريبٌ  فإّني عّني عبادؼ سألؾَ  كا 

 :النزكؿ سبب في جاء 

 فنناديو؟ بعيدٌ  أـ فنناجيو، رّبنا أقريبٌ  لو: كقاؿ ملسو هيلع هللا ىلص النبي إلى جاء أعرابًيا أف -

 500 السماء كبيف بيننا أف تزعـ كأنت دعاءنا، رّبنا يسمع كيف الييكد: قالت -
 عاـ؟!

 سألؾ: 

 دمحم. يا

 عني: عبادؼ سألؾ

 كالبعد. القرب عف -

 الدعاء. ساعة عف -

 الدعاء. مكاف عف -

 معينة. بأسماء األسماء، بجميع سًرا. جيًرا، الدعاء: كيفية عف -
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 الدعاء. إجابة عف -

 أعـّ. ىك عما -

 أخرػ. أشياء إلى صرفو هللا كلكف هللا، ذات عف سؤاالً  يككف  قد

 الداع:

 .قراءة كفيو الداعي،

 دعاف: 

 .قراءة كفيو دعاني،

 قريب: 

 بالعمـ. -

 باإلجابة. -

 باإلنعاـ. -

  

 يقل: لـ

 قريب. إّني ليـ فقلْ  -

 قريب. إّني فقلْ  -
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 عميّ  يخفى ال بالعمـ منيـ قريب إني ليـ فقل قاؿ: كأنو إضمار فيو :البغكؼ  قاؿ
 حياف(. أبي تفسير في )كمثمو شيء!

 المقاؿ. آخر الرازؼ  قكؿ كسيأتيؾ

 :عاشكر ابف كقاؿ

ذا قكلو: مف لظيكره إيجاًزا قريب؛ إني ليـ فقلْ  :يقل لـ  كتنبيًيا عني، ادؼعب سألؾ كا 
 أف إيياـ كىي ،قرآنية لطيفة كفيو بالفعل، منيـ كاقع غير مفركض السؤاؿ أف عمى
 يدؿّ  ما المفع في حذؼ إذ بنفسو، سؤاليـ عف جكابيـ تكّلى تعالى هللا
 .الدعاء مقاـ في ربو مف العبد قرب شدة عمى تنبيًيا ،ملسو هيلع هللا ىلص النبيء كساطة عمى

 دعاِف: إذا الداعِ  دعكة أجيبُ  

 العبادة. بمعنى: الدعاء عبدني. َمف عبادةَ  أقبلُ  -

 بمعناه. الدعاء -

 دعاء. كل هللا يستجيب ال -

 (المعتديف يحبّ  ال إنو كُخفيةً  تضرًعا ربكـ ادعكا) الدعاء في المعتديف يجيب ال -
 أغبر أشعث السفر يطيل الرجل) الحراـ كيأكمكف  الكبائر، يرتكبكف  كمف 55 األعراؼ
 حراـ، كممبسو حراـ، كمشربو حراـ، كمطعمو رب! يا .. رب يا السماء: إلى يديو يمدّ 
 مسمـ. صحيح (؟!لو يستجاب فأّنى بالحراـ، كُغّذؼ

 شئُت. كمتى شئُت، ككيف شئُت، إف أجيبُ  -

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=61&surano=2&ayano=186#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=61&surano=2&ayano=186#docu
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 مستحبة. كأمكنة كأزمنة الدعاء(، قبل )كالثناء لمدعاء آداب ىناؾ -

  أخرػ: آيات 

  اآلية. تفسير في كميا الرازؼ  ذكرىا

 63 األحزاب (هللا عند عمميا إنما قلْ  الساعة عف الناس يسألؾَ ) -

 189 البقرة (كالحج لمناس مكاقيت ىي قلْ  األىّمة عف يسألكنؾَ ) -

    كاألقربيفَ  فممكالديفِ  خير مف أنفقتـ ما قلْ  ينفقكف  ماذا يسألكنؾَ ) -
 215 البقرة (السبيل كابفِ  كالمساكيفِ  كاليتامى

 217 البقرة (كبيرٌ  فيو قتاؿٌ  قلْ  فيو قتاؿٍ  الحراـ الشير عف يسألكنؾَ ) -

ثميما لمناس كمنافعُ  كبير إثـ فييما قلْ  كالميسر الخمر عف يسألكنؾَ ) -  مف أكبر كا 
 219 البقرة (نفعيما

 219 البقرة (العفك قلِ  ينفقكف  ماذا كيسألكنؾَ ) -

 220 البقرة (خير ليـ إصبلح قلْ  اليتامى عف كيسألكنؾَ ) -

 222 البقرة (أًذػ ىك قلْ  المحيض عف كيسألكنؾَ ) -

 4 المائدة (الطيبات لكـ أحلّ  قلْ  ليـ أحلّ  ماذا يسألكنؾَ ) -

 187 األعراؼ (ربي عند عمميا إنما قلْ  ُمرساىا أيافَ  الساعة عف يسألكنؾَ ) -
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 187 األعراؼ (هللا عند عمميا إنما قلْ  عنيا حفيّ  كأنؾ يسألكنؾَ ) -

 1 األنفاؿ (كالرسكؿ  األنفاؿ قلِ  األنفاؿ عف يسألكنؾَ ) -

 85 اإلسراء (ربي أمر مف الركح قلِ  الركح عف كيسألكنؾَ ) -

 83 الكيف (ذكًرا منو عميكـ سأتمك قلْ  القرنيف ذؼ عف كيسألكنؾَ ) -

 105 طو (نسًفا ربي ينِسفيا فقلْ  الجباؿ عف كيسألكنؾَ ) -

 إنما منتياىا. ربؾ إلى ذكراىا. مف أنت فيـ مرساىا. أياف الساعة عف يسألكنؾَ ) -
 النازعات (ضحاىا أك عشية إال يمبثكا لـ يركنيا يـك كأنيـ يخشاىا. مف منذرُ  أنت
 يخشاىا. َمف منذر أنا إنما منتياىا. ربي إلى ذكراىا. ِمف أنا فيـَ  قلْ  :يقل لـ .42
 ضحاىا. كأ عشيةً  إال تمبثكا لـ تركنيا يـك كأنكـ

 .53 يكنس (لحقّ  إّنو كرّبي إؼ قلْ  ىك أحقّ  كيستنبئكنؾَ ) -

 .176 النساء (الكبللة في ُيفتيكـ هللاُ  قلِ  يستفتكنؾَ ) -

 

 الرازؼ: قاؿ

 أنكاع: ثبلثة عمى أجكبتيا جاءت األسئمة ىذه فنقكؿ: ىذا، عرفت إذا

   .ُقلْ  لدمحم: قاؿ السؤاؿ حكى لما تعالى أنو فييا فاألغمب -1
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 قكلو أف فيو كالسبب التعقيب. فاء مع ،فقلْ  بقكلو: الجكاب جاء كاحدة صكرة كفي -2
 مسألة كىذه كحدكثيا، قدميا عف سؤاؿ ،105 طو  (الجباؿ عف كيسألكنؾ) تعالى:
 قاؿ: كأنو  105 طو (نسًفا رّبي ينِسُفيا فقل تعالى:) هللا قاؿ جـر فبل أصكلية
 ثـ كفر. فيو الشؾ فإف الجكاب، تؤخر كال ،الحاؿ في السؤاؿ ىذا عف أجْب  دمحم يا
 الكلّ  في ممكًنا فيككف  الجبل، أجزاء مف جزء كل في ممكف النسف أف الجكاب تقدير
 يذكر لـ جـر فبل فركعية فيي المسائل سائر أما قدمو، امتناع عمى يدؿ عدمو كجكاز
 ب.التعقي فاء فييا

ذا :)قاؿ اآلية ىذه في كىي الثالثة الصكرة أما-3  فإّني عّني عبادؼ سألؾَ  كا 
   كجكه: مف الدعاء حاؿ تعظيـ عمى فتدؿّ  قريب، إني فقلْ  :يقل كلـ (، قريب
 غير في الكاسطة إلى تحتاج إنما أنت عبدؼ! يقكؿ: كتعالى سبحانو كأنو األكؿ:
 )...(. كبينؾ بيني كاسطة فبل الدعاء مقاـ في أما الدعاء، كقت

*** 

  ـ20/4/2013 السبت 

 

 )186 البقرة) دعاف إذا الداع دعكة أجيب ۞
 
ذا)   .186 البقرة (دعافِ  إذا الداعِ  دعكةَ  أجيبُ  قريبٌ  فإّني عّني عبادؼ سألؾَ  كا 
 قاؿ: لماذا
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 ؟الداعي لفع: مف مفيـك كىك ،دعاني إذا
 غيرؼ. يدعُ  كلـ دعاني إذا
 كاسطة. ببل كحدؼ دعاني إذا
 شرؾ. ببل
 بيا! كيستشفعكف  كيكّسطكنيا، األصناـ، يدعكف  ككانكا
  
 قراءة: في
 الياء. بإثبات دعاني،
  
 يقل: لـ
 قريب. إني ليـ فقل
 منو. المزيد عف أك القرب، عف التعبير منو ُيقصد الحذؼ ىذا إف بعضيـ: قاؿ
  
 دعاف: إذا الداع دعكة
 دعاني. إذا الداعي دعكة األصل:
 منيما. كل مف الياء ُحذفت
  أدناه(. الكرقة ىذه في عاشكر ابف عف نقمتو ما )انظر
 يدؼ؟عب يقل: كلـ عبادؼ، قاؿ: لماذا
 اختيارىـ، في أحرار العباد أف السبب لعل ك)عبيد(، )عباد( بيف العمماء بعض يفّرؽ 
 حرية. ليـ ليست كالعبيد
 العيف: كتاب في جاء
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  .«المممككيف كالعبيد هللا عباد بيف ما تفرقة عمى اجتمعكا العامة»
 لؤلصفياني: القرآف مفردات كتاب مف التفرقة ىذه تفيـ كقد
 ،29 ؽ (لمعبيد بظبلـ أنا كما) قاؿ: كليذا العباد. مف أعـّ  هللا إلى أضيف إذا العبيد»
 بعبد تسّمكا الذيف ِمف غيره إلى انتسب كَمف بعبادتو يختص مف يظمـ ال أنو فنّبو
 .«ذلؾ كنحك البلت كعبد الشمس
 هللا. بعبادة اختصكا لمف فالعباد
 بو. أشرككا كَمف كّحدكه فمَ  الفريقيف: يجمع كالعبيد
 )العباد(؟ يجعل كلـ أعـّ، )العبيد( جعل لماذا يبيف لـ األصفياني الراغب لكف
 العباد! مف أكثر العبيد أف الجكاب لعل
 كلفع .46 فصمت (لمعبيد بظبلـ ربؾ كما) تعالى: قكلو عمييا يرد التفرقة ىذه لكف
 ـظبل بعبارة: كميا (،29 كؽ  ،10 كالحج ،51 )األنفاؿ أخرػ: سكر في كرد العبيد
 لمعبيد.
 يرد كىذا بالكفار. مختص فيك القرآف في كرد حيثما )العبيد( لفع أف البعض كذكر
 في الراغب أكضحو ما كىذا القيامة. يـك الحساب شأف في كرد المفع ىذا أف عميو
 )العباد(. مف أعـّ  )العبيد( إف بقكلو: مفرداتو
 ثير.بك )العبيد( لفع مف القرآف في كركًدا أكثر )العباد( كلفع
 ِعباد يقاؿ: كال هللا، ِعباد يقاؿ: غيره. دكف  مف هللا بو يختص )العباد( لفع أف غير
 الشيطاف، عبيد يقاؿ: بل كالدنانير، الدراىـ كِعباد كالشيطاف، الطاغكت كِعباد البشر،
 الدراىـ. كعبيد
 كعبكدية. عبادة، هللَا: َعَبدَ  يقاؿ:
 كاحد. فييما المفرد عبد. ك)عبيد(: )عباد( كمفرد
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 كعَبدة. ُعّباد، جمعيا: عابد:
 . عبيد كمنا أبى، كمف شاء َمف أبينا، أك شئنا كنحف
 ! عباد إلى  عبيد مف أنفسنا نحّكؿ أف كيجب
***  
 النزكؿ: سبب
 ابف عف صالح أبي عف الكمبي ركاه ما منيا: سبب، مف أكثر المفسركف  فييا ذكر
 قاؿ: عباس
 خمسمائة السماء كبيف بيننا أف تزعـ كأنت دعاءنا، ربنا يسمع كيف الييكد قالت
 )البغكؼ، اآلية ىذه فنزلت ذلؾ؟! مثل سماء كل )سمؾ( كغمع الترمذؼ(! )سنف عاـ

 حياف(. كأبك كالقرطبي،
*** 
  
 سخرية؟ أـ جيل
 سخرية، عف ككاف ثبت فإذا سخرية. عف يككف  كقد جيل، عف يككف  قد السؤاؿ ىذا
 الساخرة الكاريكاتير برسـك المتعمقة الحديثة السخرية تشبو ةالقديم السخرية فيذه
 في األجنبية كالمجبلت الصحف بعض قبل مف ،ملسو هيلع هللا ىلص كلمرسكؿ لممسمميف كالمسيئة
 الحالي! عصرنا
***  
 المفسريف: أقكاؿ
 الطبرؼ:
 اآلية. ىذه فيو أنزلت فيما اختمف»
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 بعيد أـ فنناجيو، رّبنا أقريب دمحم يا فقاؿ: ملسو هيلع هللا ىلص النبي سأؿ سائل في نزلت بعضيـ: فقاؿ
ذا) هللا: فأنزؿ فنناديو؟  (.)... اآلية (أجيب قريب فإني عني عبادؼ سألؾ كا 
 فييا؟ هللا يدعكف  ساعة أؼ :ملسو هيلع هللا ىلص النبي سألكا قـك لمسألة جكاًبا نزلت بل آخركف: كقاؿ
.)...( 
 أستجب ادعكني) ليـ: هللا قاؿ إذ - قالكا قـك لقكؿ جكاًبا نزلت بل آخركف: كقاؿ
 )...(. ندعكه! أيف إلى (:لكـ
 ؟«ندعك كيف قالكا: لقـك جكابا نزلت بل آخركف: كقاؿ
*** 
  

 البغكؼ:
 كالباقكف  الكصل، في فييما الياء بإثبات عمرك كأبك قالكف  غير المدينة أىل قرأ»

 «.ككقًفا كصبلً  بحذفيا
 *** 

 الرازؼ:
 المراد بل ، كالمكاف بالجية القرب ىذا مف المراد ليس أنو اعمـ»
 «.كالحفع بالعمـ القرب منو

***  
 حياف: أبك
 «.خبر بعد خبر أك (،قريب) لػ: صفة إما (:أجيبُ »)
***  

 الشككاني:
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    «.باإلنعاـ كقيل: ،بالعمـ كقيل: ،باإلجابة قيل: (قريب فإني ) قكلو:»
 *** 

 المنار:
 بكل محيط عممو أف بمعنى ،بالعمـ القرب إنو قالكا: فقد تعالى هللا قرب معنى أما»
 لكماؿ تمثيل البيضاكؼ:كىك كعبارة أعماليـ. كيرػ  العباد أقكاؿ يسمع فيك شيء،
 مكانو قرب مف بحاؿ أحكاليـ عمى كاطبلعو كأقكاليـ، العباد بأفعاؿ تعالى عممو
نما اىػ. منيـ.  باعتبار يككناف إنما الحقيقي كالبعد القرب ألف تمثيبًل; الكبلـ جعمكا كا 
 المكاف. في االنحصار عف منزه كىك المكاف،
 يتحدد كال يتحيز ال الذؼ فإف ،الكجكد قرب مف يككف  أف يصح اإلماـ: األستاذ كقاؿ
 منو إذ شيء، كل مف بذاتو قريب تعالى فيك كاحدة، إليو فييا كما األمكنة نسب تككف 
مداًدا إيجاًدا شيء كل ليو كا   )...(. ىػ ا المصير. كا 
 الكجكد، قرب في عبده( )دمحم شيخنا كممة عمى التعميق مف رضا( )رشيد كتبتو ام ىذا
 لمذىب مخالف بأنو السمفييف إخكاننا بعض استشكمو ثـ عميو، ىك كاطمع أكالً  كطبع
 تعالى هللا إف كيقكلكف: كالمتكمميف، بالعمـ القرب يفّسركف  أك يتأّكلكف  فإنيـ ;السمف
 عرشو. عمى مستك خمقو مف بائف عباده فكؽ 
 كافقيـ كمف المتكمميف تأكيل مف السمف مذىب إلى أقرب إجماليا عمى األستاذ كعبارة
 تككف  الذؼ ىك - يتحدد كال يتحيز ال الذؼ - شيء كل مف البائف فإف السمفييف; مف
 العمك يقتضييا التي المطمقة البينكنة كىي كاحدة، إليو فييا كمف األمكنة جميع نسبة
 قرب بدكف  يعقل ال الصفات كقرب شيء، بكل كاإلحاطة يء،ش كل فكؽ  المطمق
 انفكاؾ. كال بينيما انفصاؿ ال إذ الذات;
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 غير مف ظاىرىا عمى الصفات في النصكص إمرار السمف مذىب أف كالتحقيق
 سكرة كآيتي اآلية ىذه في )القرب( أسند قد تعالى كهللا تأكيل. كال تمثيل كال تعطيل
 عف تنزييو إثبات مع ظاىره عمى اإلسناد ىذا فنأخذ و،ذات إلى ؽ كسكرة الكاقعة
ثبات خمقو، مماثمة  كل في القرب ىذا مف المراد بيا يفيـ التي لو الكماؿ صفات كا 
 أثناء في ليـ كاإلمداد لمعباد اإليجاد مف األستاذ ذكره ما فيو كالجامع بحسبو، سياؽ
 اإليجاد يناسب )ؽ( رةسك  في فالقرب آجاليـ. انتياء بعد إليو كمصيرىـ كجكدىـ
 متعمق 17 ؽ  (المتمقياف يتمقى إذ) قكلو: إف قكليـ: عمى كالحفع بالعمـ كاإلمداد
 يناسب الكاقعة سكرة في كالقرب .16 ؽ  (الكريد حبل مف إليو أقرب كنحف) بقكلو:
 اإلمداد يناسب نفسرىا التي اآلية في كقربو بعده، مما يعمـ كما تعالى إليو المصير
جابتو، الدعاء بسمع  تكحيد تقرير منو كالغرض كالرحمة، القدرة متعمقات مف كىي كا 
 بقكلو: مستأنًفا بياًنا بينو كقد آنًفا، قررناه كما العبادة
 بدكف  كحده يدعى أف يجب أؼ: حاجتو; طمب في كحدؼ إليّ  كتكجو (دعاف إذا)

 )...(. كاسطة
 قاؿ (.دعاف إذا) بقكلو: قّيدىا حتى الداعي عكةد يجيب إنو يقل: لـ كيف كانظر
 أكثر عمى يصدؽ كىك شيًئا، يطمب شخص الداعي إف مثالو: ما اإلماـ األستاذ
 هللا بدعاء متحقًقا منيـ كاحد كل كليس كثيرة، أشياء يـك كل يطمبكف  الذيف الناس
 خصني إذا الداعي دعكة أجيب يقكؿ: فيك يدعى، أف يجب كما كحده، تعالى
 ال بأنو قمبو كشعر إلّي، نفسو عف ذىب بحيث حقيقًيا، التجاءً  إليّ  كالتجأ ،الدعاءب
 أف يصح ال ما يطمب كال مطمع، غير في يطمع ال ىذا كمثل إلّي. إال لو ممجأ
نما يطمب،  الصحيحة طرقيا مف الكسائل جميع باتخاذ تعالى هللا أمر يمتثل كا 
 فقد بذلؾ يريد ما لمعبد تـّ  فإف كالعمل. زيمةكالع بالعمـ إال تتحقق ال كىي المعركفة،
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ف الخمق. في سننو مّتبعي جميع عمى منيا يفيض التي خزائنو مف تعالى هللا أعطاه  كا 
 كىادؼ األسباب، مسبب إلى يمجأ أف إال عميو فما بسؤلو، يظفر كلـ جيده، بذؿ
 ممككت يدهب ممف كالتكفيق المعكنة كيطمب عمييا، كخفي عنيا، غاب ما إلى القمكب
  «.محالة ال يجاب ىذا مثل إف السمف: بعض قاؿ كقد شيء، كل
***  
 عاشكر: ابف
 مف لظيكره إيجاًزا قريب"؛ إني ليـ "فقل يقل: كلـ ،(قريب فإني) تعالى: قاؿ إنما»
ذا ) قكلو:  منيـ كاقع غير مفركض السؤاؿ أف عمى كتنبيًيا ،(عني عبادؼ سألؾ كا 
 بالفعل.
 حذؼ إذ بنفسو، سؤاليـ عف جكابيـ تكّلى تعالى هللا أف إيياـ كىي آنية،قر  لطيفة كفيو
 مقاـ في ربو مف العبد قرب شّدة عمى تنبيًيا ملسو هيلع هللا ىلص النبيء كساطة عمى يدؿّ  ما المفع في
 )...(. الدعاء
 عمرك كأبي نافع قراءة في (دعاف) قكلو: مف المتكمـ ياء كُحذفت
 كال الحجاز، أىل عدا العرب جميكر لغة الكقف في حذفيا ألف كالكسائي؛ كحمزة
 الكقف. حاؿ عمى يبنى الرسـ كألف عدمو، األصل ألف الكصل؛ في عندىـ تحذؼ
 كالكقف. الكصل في كيعقكب كىشاـ كثير ابف الياء كأثبت
 تقّدـ كقد ىذيل، لغة كىي كالكقف، الكصل في الياء بحذؼ كعاصـ ذككاف ابف كقرأ
ياؼ) تعالى: قكلو في عميو متفًقا الحذؼ لكاف فاصمة كقعت لك الكممة أف  كا 

 «.السكرة ىذه في (فارىبكف 
***  
    ـ31/1/2015 السبت
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 (186)البقرة ما كجو آية الدعاء بيف آيات الصياـ؟  ۞

 ( ما كجو ذكرىا بيف آيات الصياـ؟إذا سألؾ عبادؼ عني فإني قريب)

 قاؿ تعالى في آيات الصياـ في سكرة البقرة:

ُأْنِزَؿ ِفيِو اْلُقْرآُف ُىًدػ ِلمنَّاِس َكَبيَِّناٍت ِمَف اْلُيَدػ َكاْلُفْرَقاِف َفَمْف َشْيُر َرَمَضاَف الَِّذؼ )
ـٍ ُأَخَر ُيِريُد َّللاَُّ  ٌة ِمْف َأيَّا ْيَر َفْمَيُصْمُو َكَمْف َكاَف َمِريًضا َأْك َعَمى َسَفٍر َفِعدَّ ـُ الشَّ  َشِيَد ِمْنُك

ـُ ا ـُ اْلُيْسَر َكاَل ُيِريُد ِبُك ـْ ِبُك ـْ َكَلَعمَُّك َة َكِلُتَكبُِّركا َّللاََّ َعَمى َما َىَداُك ْلُعْسَر َكِلُتْكِمُمكا اْلِعدَّ
 .185 البقرة (َتْشُكُركفَ 

اِع ِإَذا َدَعاِف َفْمَيْسَتِجيُبكا ِلي َكْلُيْؤِمُنك  َذا َسَأَلَؾ ِعَباِدؼ َعنِّي َفِإنِّي َقِريٌب ُأِجيُب َدْعَكَة الدَّ ا َكاِ 
ـْ َيْرُشُدكَف )ِبي َلَعمَّ   ( 186ُي

ـِ ... َيا ـْ َلْيَمَة الصِّ  ُأِحلَّ َلُك

ذا سألؾ عبادؼ عني:  كا 

 فيو حذؼ تقديره:

ذا سألؾ عبادؼ عف استجابتي لدعائيـ.  كا 

 كُيعرؼ الحذؼ في السؤاؿ مف جكاب السؤاؿ.
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 فإني قريب:

 فيو حذؼ تقديره: فقل ليـ فإني قريب.

 القرب.كلعل ىذا الحذؼ لئلشعار بالمزيد مف 

 :ابف عاشكرقاؿ 

فيو لطيفة قرآنية، كىي إيياـ أف هللا تعالى تكلى جكابيـ عف سؤاليـ بنفسو إذ حذؼ 
في المفع ما يدؿ عمى كساطة النبيء ملسو هيلع هللا ىلص تنبيًيا عمى شدة قرب العبد مف ربو في مقاـ 

   الدعاء.

 الداع:

 أصميا الداعي، كفييا قراءة.

 دعاف:

 كفييا قراءة.أصميا دعاني، 

 لعميـ يرشدكف:

 اإلسبلـ ديف الرشاد.

 قاؿ:

 لماذا اعترضت آية الدعاء آيات الصياـ؟
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 قمت:

الدعاء مطمكب في كل كقت، ال سيما في رمضاف، كفي العشر األكاخر منو، في ليمة 
 القدر )راجع فضل الدعاء في رمضاف(.

*** 

 2017حزيراف  18

 

 (187)البقرة كال تباشركىّف كأنتـ عاكفكف في المساجد  ۞

 ىل يجكز خارج المساجد؟ ۞

 :قاؿ لي

( ىل ُيفيـ منو أف المباشرة إذا كال ُتباشركىّف كأنتـ عاكفكف في المساجدقكلو تعالى: )
 كانت خارج المسجد فيي جائزة ال تبطل االعتكاؼ؟

 :قمت لو

حالّية، تعني: حاؿ ككنكـ عاكفيف ( جممة كأنتـ عاكفكف في المساجدجممة: )
)معتكفيف(، فيي جممة حالية متعمقة بالزماف، أؼ: ال تباشركىف زمف العككؼ 

 .)االعتكاؼ(
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 .( فيي متعمقة بالمكاف، مكاف االعتكاؼ، فاالعتكاؼ يككف في المساجدالمساجدأما )

المباشرة كالمباشرة في المساجد ال يمكف تصّكرىا قط! فميذا كاف النيي منصًبا عمى 
 .خارج المسجد

 :ىػ( الشافعي في أحكاـ القرآف504-)الكيا اليراسي قاؿ 

( يقتضي أف يككف الحظر مختًصا كال تباشركىّف كأنتـ عاكفكف في المساجدقكلو: )”
 !“بالمسجد، حتى لك جامع عند الخركج ال يبطل اعتكافو

 .ال أكافق عمى ما قالو الكيا اليراسي

 :ىػ(538-)الكشاؼ لمزمخشرؼ ففي 

عف قتادة كاف الرجل إذا اعتكف خرج فباشر امرأتو، ثـ رجع إلى المسجد، فنياىـ ”
 .“هللا عف ذلؾ

( ال يعني بالضركرة في المساجدىػ( إلى أف قكلو تعالى: )745-)أبك حياف بل ذىب 
  .لزـك االعتكاؼ في المساجد

 :قاؿ

(، كانكا إذا كانكا معتكفيف، فّ فاآلف باشركىلّما أباح ليـ المباشرة في ليمة الصياـ )”
كدعت ضركرة أحدىـ إلى الجماع، خرج إلى امرأتو، فقضى ما في نفسو، ثـ اغتسل، 

 .(...) كأتى المسجد، فنيكا عف ذلؾ في حاؿ اعتكافيـ داخل المسجد كخارجو
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( أنو ليس مف شرط االعتكاؼ ككنو في عاكفكف في المساجدكظاىر قكلو: )
الشيء مقيد بحاؿ ليا متعمق ال يدؿ عمى أف تمؾ الحاؿ، المساجد، ألف النيي عف 

إذا كقعت مف المنيييف يككف ذلؾ المتعمق شرًطا في كقكعيا، كنظير ذلؾ: ال تضرب 
زيًدا كأنت راكب فرًسا، كال يمـز مف ىذا أنؾ متى ركبت فبل يككف رككبؾ إالَّ فرًسا، 

سجد في االعتكاؼ ضعيف، فتبيف مف ىذا أف االستدالؿ بيذه اآلية عمى اشتراط الم
(، إنما ىك ألف االعتكاؼ غالًبا ال يككف إالَّ فييا، ال أف ذلؾ شرط المساجدفذكر )

 .“في االعتكاؼ

 .كهللا أعمـ

*** 

 إألربعاء:

 ىػ1439ذك الحجة  11

 ـ2018آب  22

 

    (188 )البقرة بالباطل بينكـ أمكالكـ تأكمكا كال ۞

 الّناسِ  أمكاؿِ  ِمف فريًقا لتأكمكا الحّكاـ إلى بيا كُتدلكا بالباطلِ  بينكـ أمكاَلكـ تأُكمكا كال) 
  .188 البقرة (تعممكفَ  كأنُتـ باإلثـ
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 فيجحد بّينة، فيو عميو كليس ماؿ، عميو يككف  الرجل في ىذا « عباس: ابف عف
 «.حراـ آكلُ  آثـٌ  أنو يعمـ كىك عميو، الحق أف يعرؼ كىك الحّكاـ، إلى كيخاصـ الماؿ

 لؾ ُيحقّ  كال حراًما، لؾ ُيحلّ  ال القاضي قضاء أف آدـ ابفَ  يا اعمـْ » قتادة: قاؿ
نما باطبًل،  يخطئ بشر كالقاضي الشيكد، بو كيشيد يرػ  ما بنحك القاضي يقضي كا 
 هللا يجمع حتى تنقض لـ خصكمتو أف بباطل لو ُقضي مف أف كاعممكا كيصيب،
 عمى لمُمبطل بو قضي مما بأجكد قّ لمُمح الُمبطل عمى فيقضي القيامة، يـك بينيما
  «.الدنيا في الُمحقّ 

  «.ظالـ كأنت تخاِصـْ  ال» مجاىد: عف

 يقل: لـ

  بالباطل. أمكالكـ تأكمكا ال

 قاؿ: لماذا

                                      بينكـ.

 بينكـ:

 تديركنيا( الصكاب: )لعل تريدكنيا لقكلو: كأماناتكـ، معامبلتكـ في أؼ :حياف أبك قاؿ
 :المنار في قالو ما منو أكضح يككف  كربما بالباطل. بينكـ

 أف اإلنساف عمى يجب أنو عمى لمتنبيو كىك بعضيـ، قالو آخر معنى اإلضافة كفي»
 فيو كنظر المحرمة، الباطل سبيل في يضيعو كأال الحق، سبيل في نفسو ماؿ ينفق
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 بعيد اآلية مف فيمو كلكف اتو،ذ في صحيح إنو فقاؿ: اإلماـ األستاذ رضيو بما آخر
  . «فأكثر اثنيف بيف بيالتعامل يقع ما المراد أف في صريح فيك (بينكـ) لقكلو:

 مطبعية أخطاء كلعميا المنار، كبلـ بعض ككذلؾ آخره، في مشكش حياف أبي كبلـ
 اإلنساف بيف التعامل يفيد (بينكـ) قكلو: أف المراد لكف اآلية، مف نقطة أدؽ في كقعت
  أعمـ. كهللا نفسو، كبيف بينو ال يره،كغ

 أمكالكـ: تأكمكا ال

 بعٍض. أمكاؿَ  بعُضكـ يأكلْ  ال

 بعًضا. بعضكـ يقتل ال :29 النساء (أنفسكـ تقتمكا كال) كقكلو:

 تراضٍ  عف تجارةً  تككفَ  أف إال بالباطلِ  بينكـ أمكالكـ تأكمكا ال آمُنكا الذيفَ  أّييا يا) 
 قكلو: مًعا: القكالف فييا كرد أنو ألبّيف اآلية ذكرتُ  .29 النساء (أنفَسكـ تقتمكا كال منكـ
 (!أنفَسكـ تقتمكا كال) كقكلو: (أمكالكـ تأكمكا ال)

 الباطل: 

 الزائل. الذاىب

  «.حقيقي شيء مقابمة في يكف لـ ما» :المنار في قاؿ

 كُتدلكا:

  ُتدلكا. كال :قراءة في
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 الحكاـ: إلى بيا كُتدلكا

 ليـ. رشكةً 

 ليقضكا كترشكىـ الحّكاـ بأمكالكـ تصانعكا ال الحكاـ: إلى بيا تدلكا ال» :القرطبي قاؿ
 إال الرشاء مظّنة الحكاـ ألف يترّجح؛ القكؿ كىذا :عطّية ابف قاؿ منيا. أكثر عمى لكـ
 كال تو،مظنّ  ال الرشا عيف اليـك فالحكاـ» :القرطبي قاؿ )...(. األقل كىك عصـ َمف
 «!با إال قكة كال حكؿ

 :المنار في قاؿ

 لمف يجكز فبل (،المحاميف) بػ ُيدعكف  الذيف الدعاكػ  لككبلء عبرة )...( اآلية في»
 كال مبطل، صاحبيا أف يعتقد دعكػ  في الككالة يقبل أف اآلخر كاليـك با منيـ يؤمف
ننا التقاضي. أثناء في بطبلنيا لو ظير إذا إثباتيا، محاكلة في يستمرّ  أف  نراىـ كا 

 »األلبابِ  أكلك إال يّذّكر كما  الخطاب في كلحنيـ القكؿ، في ِخبلبتيـ عمى يعتمدكف 
  .269 البقرة

 كما فرقت! كجماعة أىينت، كنفكس خربت، كبيكت نفدت، ثركة مف ككـ» قاؿ: ثـ
 الناس ىؤالء تأّدب كلك الحكاـ. إلى بالماؿ كاإلدالء الخصاـ، إال سبب مف لذلؾ كاف
 كيمنع حقكقيـ، يحفع ما ىدايتو مف ليـ لكاف إليو ينتسبكف  الذؼ الكتاب بآداب
نؾك  كالتبلحـ. التزاحـ محلّ  كالتبلحـ، التراحـ فييـ كيحلّ  كعقكقيـ، تقاطعيـ  مف ترػ  ا 
 مف بتركو أصابيـ عما عمكا كقد أغنياء، الديف ىدؼ عف أنيـ يزعـ َمف أذكيائيـ

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=65&surano=2&ayano=188#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=65&surano=2&ayano=188#docu
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 أنيـ كيحسبكف  كيتناقدكف، كيتنافدكف  كيتحاسدكف، يتنابذكف  عنو بالفسق فيـ األرزاء!
 !»الكاذبكف  ىـ إنيـ أال شيء، عمى

 الحكاـ: 

  القضاة.

 فريًقا:

 قطعة.

 جزًءا.

 الناس. مف فريق أمكاؿ لتأكمكا التقدير: كتأخير: تقديـ الكبلـ في كقيل: 

 تعممكف: كأنتـ 

 إثـ. أنو -

 ُمبطمكف. أنكـ -

 آثمكف. أنكـ -

 حالية. جممة

 *** 

 الحراـ: الكسب مصادر
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 القمار ىذا: في فيدخل حق، بغير بعض ماؿ بعضكـ يأكل ال» :القرطبي قاؿ 
 أك مالكو، نفس بو تطيب ال كما الحقكؽ، كجحد ]جمع:غصب[ كالغصكب كالخداع
ف الشريعة حّرمتو  كأثماف الكاىف كحمكاف البغيّ  كمير مالكو، نفس بو طابت كا 
 بحقيقة البائع معرفة مع البيع في الغبف فيو يدخل كال ذلؾ. كغير كالخنازير الخمكر
 ."النساء" سكرة في بيانو يأتي ما عمى )!(، ىبة كأنو الغبف ألف باع ما

 عنو، كمنيًيا منيًيا منيما كاحد كل كاف لما المنيي ضمير إلى األمكاؿ كأضيفت
: كقاؿ  (.أنفسكـ تقتمكا كال ) قاؿ: كما  بينكـ أمكالكـ تأكمكا كال) باآلية: المراد قـك
 الماؿ إضافة ىذا عمى فيجيء كالبطالة، كالشرب كالقياف المبلىي في أؼ (،بالباطل
 )...(. المالكيف ضمير إلى

 أف بالباطل األكل كِمف بالباطل. أكمو فقد الشرع إذف كجو عمى ال غيره ماؿ أخذ َمف
 القاضي؛ بقضاء حبلالً  يصير ال فالحراـ ُمبطل، أنؾ تعمـ كأنت لؾ، القاضي يقضي
 . «بالظاىر يقضي إنما ألنو

 :المنار في قاؿ

 (أمكالكـ) لفع كاختار بعض، ماؿ بعضكـ يأكل ال كالمراد المكمفيف، لعامة الخطاب»
 أف عمى كلمتنبيو كتكافميا، األمة بكحدة لئلشعار نفسو ماؿ اإلنساف بأكل يصدؽ كىك
 التعدؼ استحبلؿ ألف لمالؾ؛ كالحفع االحتراـ عيف ىك كحفظو غيرؾ ماؿ احتراـ
 البميغة اإلضافة ىذه ففي كالذىاب! لمضياع ماؿ كل يعّرض حق بغير الماؿ كأخذ
 بالباطل؛ بعضٍ  ماؿَ  بعُضكـ يأكلْ  ال قاؿ: كأنو الحكـ، لحكمة يافكب لمنيي، تعميل

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=788&idto=788&bk_no=48&ID=208#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=788&idto=788&bk_no=48&ID=208#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=788&idto=788&bk_no=48&ID=208#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=788&idto=788&bk_no=48&ID=208#docu
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 أحد ىك التي األمة عمى جناية ىك حيث مف اآلكل، نفس عمى جناية ذلؾ ألف
 غيره ماؿَ  باستحبللو فيك عمييا، تقع جناية كل مف سيـ يصيبو أف بد ال أعضائيا؛
 كما اإليجاز! ىذا أبمغ فما االستطاعة، عند مالو أكل استحبلؿ عمى غيره ُيجّرغ 
   اإلعجاز! بكصف الكممة ىذه أجدر

 أف اإلنساف عمى يجب أنو عمى لمتنبيو كىك بعضيـ، قالو آخر معنى اإلضافة كفي
 فيو كنظر المحرمة، الباطل سبيل في يضيعو كأال الحق، سبيل في نفسو ماؿ ينفق
 بعيد اآلية مف يموف كلكف ذاتو، في صحيح إنو فقاؿ: اإلماـ األستاذ رضيو بما آخر
     .«فأكثر اثنيف بيف التعامل بو يقع ما المراد أف في صريح فيك (بينكـ) لقكلو:

 كاف إذا إال لممضطر كال إلييا، مضطر غير كىك صدقة يقبل أف لمسمـ يحلّ  فبل»
 ككسبو. بسعيو اضطراره إزالة عف عاجًزا

 يجب ال أنو مف الفقياء ذكره ما كذاؾ ىذا مف كأبمغ المنار(: صاحب )قكؿ :أقكؿ
 أك فيو، يصّمي ثكًبا يستعير أف الصبلة في عكرتو يستر ما يجد ال الذؼ العارؼ  عمى
 كلو احتماليا، اإلسبلـ يكمفو ال التي المّنة مف ذلؾ في لما لو؛ يبذلو ممف صدقة يقبمو
 «!عارًيا يصمي أف

*** 

 الحبلؿ: الكسب مصادر 

 :الرازؼ  قاؿ
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 باختياره كالذؼ كاإلرث، اختياره بغير أك المتممؾ، باختيار يككف  أف إما الماؿ أخذُ »
ما المعادف، كأخذ المالؾ غير مف مأخكًذا يككف  أف إما  مالؾ، مف مأخكًذا يككف  أف كا 
 ةعصم لسقكط يؤخذ أف إما قيًرا كالمأخكذ بالتراضي، أك قيًرا يؤخذ أف إما كذلؾ
 عمييـ، الكاجبة كالنفقات الممتنعيف كزككات األخذ الستحقاؽ أك كالغنائـ، الممؾ
ما كاألجرة، كالصداؽ كالبيع بِعَكض يؤخذ أف إما تراضًيا كالمأخكذ  بغير يؤخذ أف كا 
 ستة: أقساـ التقسيـ ىذا مف فيحصل كالكصية، كاليبة ِعَكض

حياء المعادف، كنيل مالؾ غير مف يؤخذ ما  :األكؿ  كاالصطياد، المكت، كا 
 يككف  ال أف بشرط حبلؿ فيذا كاالحتشاش، األنيار، مف كاالستقاء كاالحتطاب،
 اآلدمييف. مف حرمة بذؼ مختًصا المأخكذ

 
 الكفار أمكاؿ كسائر كالغنيمة، الفيء، كىك لو، حرمة ال ممف قيًرا المأخكذ  :الثاني

 المستحقيف بيف كقسمكه الُخمس، منو أخرجكا إذا لممسمميف حبلؿ كذلؾ المحاربيف،
   كعيد. كأماف حرمة لو كافر مف يأخذكه كلـ بالعدؿ،

 كذلؾ رضاه، دكف  فيؤخذ عميو، َمف امتناع عند باستحقاؽ قيًرا يؤخذ ما :كالثالث
 القدر عمى كاقتصر المستحق، كصف كتـ االستحقاؽ، سبب تـ إذا حبلؿ
 .  المستحق
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 كشرط الِعَكضيف شرط ركعي إذا حبلؿ كذلؾ ،بمعاكضة تراضًيا يؤخذ ما :الرابع
 اجتناب مف بو الشرع يعتدّ  مما كالقبكؿ اإليجاب أعني المفظيف؛ كشرط العاقديف
 الُمفِسد. الشرط

 إذا كالصدقة، كالكصية اليبة في كما ِعَكض، غير مف بالرضا يؤخذ ما :الخامس
 بكارث ضرر إلى يؤدّ  كلـ العقد، كشرط العاقديف، كشرط عميو، المعقكد شرط ركعي
 غيره. أك

 اكتسب قد المكركث كاف إذا حبلؿ كىك كالميراث، اختياره بغير يحصل ما : السادس
 الديف، قضاء بعد ذلؾ كاف ثـ حبلؿ، كجو عمى الخمس الجيات بعض مف الماؿ
خراج الكرثة، بيف القسمة كتعديل الكصايا، كتنفيذ  كانت إف كالكفارة كالحج الزكاة كا 
 كاف ما فكل تفاصيميا عمى مشتممة الفقو ككتب ،الحبلؿ مداخل مجامع يذاف كاجبة.
 حراًما. كاف بخبلفو كاف ما ككل ، حبلالً  ماالً  كاف كذلؾ

 حرمتو كانت لغيره كاف فإف لو، أك لغيره يككف  أف إما الماؿ فنقكؿ: ىذا عرفتَ  إذا
ف المذككرة، الستة الكجكه ألجل  الخمر شرب إلى يصرؼ أف بالحراـ فأكمو لو كاف كا 
، السرؼ إلى أك كالقمار كالمكاط كالزنا  كال) قكلو: تحت داخمة األقساـ ىذه ككل المحـر
 مف مكاضع في النيي ىذا كّرر سبحانو أنو كاعمـ (. بالباطل بينكـ أمكالكـ كاتأكم
 تككف  أف إال بالباطلِ  بينكـ أمكالكـ تأكمكا ال آمنكا الذيف ياأييا ):فقاؿ كتابو،
 ،10 : النساء (  ظمًما ىاليتام أمكاؿَ  يأكمكفَ  الذيفَ  ) كقاؿ: ،29 : النساء ( تجارةً 
 : البقرة ( نيفَ مؤم كنُتـ إف الربا ِمفَ  بقيَ  ما كذُركا هللاَ  اتقكا آمُنكا الذيفَ  أّييا يا) كقاؿ:

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=132&ID=231&idfrom=846&idto=848&bookid=132&startno=0#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=132&ID=231&idfrom=846&idto=848&bookid=132&startno=0#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=132&ID=231&idfrom=846&idto=848&bookid=132&startno=0#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=132&ID=231&idfrom=846&idto=848&bookid=132&startno=0#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=132&ID=231&idfrom=846&idto=848&bookid=132&startno=0#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=132&ID=231&idfrom=846&idto=848&bookid=132&startno=0#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=132&ID=231&idfrom=846&idto=848&bookid=132&startno=0#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=132&ID=231&idfrom=846&idto=848&bookid=132&startno=0#docu


411 
 

 قاؿ: ثـ ،279  البقرة (كرسكِلو هللاِ  ِمفَ  بحربٍ  فأذُنكا تفعمكا لـ فإف )  قاؿ: ثـ ،278
ف)  أصحابُ  فأكلئؾَ  عادَ  كَمف  ) قاؿ: ثـ ،279 البقرة ( أمكاِلكـ رءكُس  فمكـ تبُتـ كا 
 هللا بمحاربة مؤذًنا األمر أكؿ في الربا آكل جعل .275 البقرة ( خالدكفَ  فييا ىـ النار
  ».لمنار متعرًضا آخره كفي ،

***  

     ـ4/8/2013 األحد

 

 ( 189)البقرة يسألكنؾ  ۞

 !سؤاالف فييا ال أعمـ جكابيما حتى اآلف

 189( البقرة يسألكنؾ عف األىمة)

 215( البقرة يسألكنؾ ماذا ينفقكف )

 217( البقرة يسألكنؾ عف الشير الحراـ)

 219( البقرة يسألكنؾ عف الخمر كالميسر)

 219( البقرة كيسألكنؾ ماذا ينفقكف )

 220( البقرة كيسألكنؾ عف اليتامى)

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=132&ID=231&idfrom=846&idto=848&bookid=132&startno=0#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=132&ID=231&idfrom=846&idto=848&bookid=132&startno=0#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=132&ID=231&idfrom=846&idto=848&bookid=132&startno=0#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=132&ID=231&idfrom=846&idto=848&bookid=132&startno=0#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=132&ID=231&idfrom=846&idto=848&bookid=132&startno=0#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=132&ID=231&idfrom=846&idto=848&bookid=132&startno=0#docu
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 222( البقرة كيسألكنؾ عف المحيض)

 مرات 7كردت في البقرة 

 :ككردت مرة في كل مف السكر التالية )عدا األعراؼ مرتيف في آية كاحدة(

 4( المائدة يسألكنؾ ماذا ُأحّل ليـ)

 187( األعراؼ يسألكنؾ عف الساعة)

 187( األعراؼ يسألكنؾ كأنؾ حفّي عنيا)

 1( األنفاؿ يسألكنؾ عف األنفاؿ)

 85( اإلسراء كيسألكنؾ عف الركح)

 83( الكيف كيسألكنؾ عف ذؼ القرنيف)

 105( طو كيسألكنؾ عف الجباؿ)

 42( النازعات يسألكنؾ عف الساعة)

*** 

 .في جميع السكر كمعظـ سكرة البقرة كردت أكؿ اآلية

 :في بعض السكر
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 مختمفتيفكردت مرتيف في مسألتيف  219البقرة 

 كردت مرتيف في مسألة كاحدة 187األعراؼ 

 :كردت ىكذا 219في سكرة البقرة 

ْثُمُيَما َأْكَبُر ِمف  ۖ  َيْسَأُلكَنَؾ َعِف اْلَخْمِر َكاْلَمْيِسِر  ـٌ َكِبيٌر َكَمَناِفُع ِلمنَّاِس َكاِ  ُقْل ِفيِيَما ِإْث
ـْ  ۖ  َعْفَك َكَيْسَأُلكَنَؾ َماَذا ُينِفُقكَف ُقِل الْ  ۖ  نَّْفِعِيَما  ـُ اآْلَياِت َلَعمَُّك ِلَؾ ُيَبيُِّف َّللاَُّ َلُك َكذَٰ
ُركفَ   (219) َتَتَفكَّ

 :كردت ىكذا 220-219في سكرة البقرة 

ْثُمُيما َأْكَبُر ِمْف  ـٌ َكِبيٌر َكَمناِفُع ِلمنَّاِس َكاِ  َيْسَئُمكَنَؾ َعِف اْلَخْمِر َكاْلَمْيِسِر ُقْل ِفيِيما ِإْث
ُركفَ َنْفِعِيما َكيَ  ـْ َتَتَفكَّ ـُ اآْلياِت َلَعمَُّك  ْسَئُمكَنَؾ ماذا ُيْنِفُقكَف ُقِل اْلَعْفَك َكذِلَؾ ُيَبيُِّف َّللاَُّ َلُك
(219)  

ـْ  ـْ َفِإْخكاُنُك ْف ُتخاِلُطكُى ـْ َخْيٌر َكاِ  ْنيا َكاآْلِخَرِة َكَيْسَئُمكَنَؾ َعِف اْلَيتامى ُقْل ِإْصبلٌح َلُي ِفي الدُّ
ـْ ِإفَّ َّللاََّ َعِزيٌز َحِكيـٌ َكَّللاَُّ َيعْ  ـُ اْلُمْفِسَد ِمَف اْلُمْصِمِح َكَلْك شاَء َّللاَُّ أَلَْعَنَتُك  .(220) َم

*** 

 :سؤإالن

 :السؤاؿ األكؿ
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يسألكنؾ عف مرتيف مع أف المسألة مختمفة: ) 219لماذا كردت )يسألكنؾ( في اآلية 
 كل منيما في آية مستقمة؟ (؟ لماذا لـ ترديسألكنؾ ماذا ينفقكف ( )الخمر كالميسر

 :السؤاؿ الثاني

  ؟ كلـ ترد في اآلية السابقة؟220لماذا كرد عبارة )في الدنيا كاآلخرة( أكؿ اآلية 

 .: لعمكـ في الدنيا كاآلخرة تتفكركف لـ يقل

 :الجكاب

 .ال أعمـ حتى اآلف

*** 

 :إلخميس

 ىػ1439شعباف  04

 ـ2018نيساف  19

 

 (189)البقرة كأتكا البيكت مف أبكابيا  ۞

َيسألكنَؾ عف األىّمة ُقْل ىي مكاقيُت لمّناس كالحّج كليس البرُّ بأف تأُتكا الُبيكَت ِمف )
 (. ُظيكرىا كلكّف البرَّ َمف اّتقى كأُتكا الُبيكَت ِمف أبكابيا كاتقكا هللَا لعّمكـ ُتفمحكف 
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 .189سكرة البقرة 

 ليا معنياف عند المفسريف:

 كأبكابيا.معنى حقيقي: لمبيكت  -
 ا فميأِتو ِمف بابو.معنى مجازؼ: مف أراد شيئً  -

 المعنى الحقيقي:

 اآلية. كانكا إذا أحرمكا في الجاىمية أتكا البيت مف ظيره، فأنزؿ هللا -
كا لـ يدخمكا بيكتيـ مف أبكابيا، بل كانكا َينقبكف  - ناس مف العَرب كانكا إذا حجُّ

 مف البّر! أك ينصبكف ُسّمًما! كيظنكف ىذا في أدباِرىا،
 كانت األنصار إذا قدمكا مف سفر لـ يدخل الرجل مف ِقبل بابو. -
كاف أقكاـ مف أىل الجاىمية إذا أراد أحدىـ سفًرا كخرج مف بيتو، يريد سفره  -

الذؼ خرج لو، ثـ بدا لو بعد خركجو أف يقيـ كيَدع سفره، لـ يدخل البيت مف 
 .بابو، كلكف يتسّكره مف ِقبل ظيره

كاف الرجل في الجاىمية إذا ىـّ بشيء، فتعّسر عميو مطمكبو, لـ يدخل بيتو مف  -
بابو، بل يأتيو مف خمفو، كيبقى عمى ىذه الحالة حكاًل كامبًل! فنياىـ هللا تعالى 
عف ذلؾ ألنيـ كانكا يفعمكنو تطّيًرا، كعمى ىذا تأكيل اآلية ليس البر أف تأتكا 

 .التطّيرالبيكت مف ظيكرىا عمى كجو 
*** 

 المعنى المجازؼ:
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قاؿ أبك عبيدة: اآلية ضرب مثل، المعنى: ليس البّر أف تسألكا الجيَّاؿ، كلكف اتقكا 
 .كاسألكا العمماء، فيذا كما يقاؿ: أتيت ىذا األمر مف بابو

كقاؿ غير أبي عبيدة: "المعنى ليس البّر أف تشّذكا في األسئمة عف األىّمة كغيرىا،  
 ".ر ما يجبفتأتكف األمكر عمى غي

 كثيًرا ما ُتذكر ىذه اآلية بمعناىا المجازؼ حتى يكمنا ىذا.

*** 

 الترابط بيف جزأؼ اآلية:

انتقل مف مكضكع األىّمة إلى مكضكع البيكت كأبكابيا، كالمكضكعاف متعمقاف   -
 بالحج، كجرػ السؤاؿ عنيما.

السؤاؿ، بحيث السؤاؿ عف األىّمة، كالكبلـ عف البيكت كأبكابيا، يتعمقاف بآداب  -
تياف البيكت مف  يكّجو السؤاؿ لمعمماء ال لمجّياؿ. الجّياؿ كّجيكا الناس لمتطير كا 

 غير أبكابيا!
*** 

 إلثالثاء:

 ىػ1440ربيع اآلخر  24

 ـ2019كانكف الثاني  01
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 (189)البقرة يسألكنؾ عف األىّمة قل ىي مكاقيُت لمناس كالحج  ۞

 :قاؿ لي

 أليس ىذا غريًبا؟ ما كجو عطف الحج عمى الناس؟

 :قمت

  :لعل ىذه الغرابة تزكؿ إذا عرفت التقدير

 .مكاقيُت لمناس كحّجيـ

 .   أك: مكاقيُت لمعامبلت الناس كعباداتيـ

 .أك: مكاقيُت لمناس في معامبلتيـ كعباداتيـ

 .الحج مثاؿ عمى العبادات

 .كهللا أعمـ

*** 

 :إألربعاء

 ىػ1439شعباف  03
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 ـ2018نيساف  18

 

 (190 )البقرة المعتديف يحب ال هللا إف ۞
  
 تعالى: قاؿ
 .87 المائدة ك 190 البقرة (الُمعتديفَ  ُيِحبّ  ال هللاَ  إفّ ) -

 .55 األعراؼ (الُمعتديفَ  ُيِحبّ  ال إّنوُ ) -

 .205 البقرة (الفسادَ  ُيِحبّ  ال كهللاُ ) -

 .276 البقرة (أثيـ كّفارٍ  كلّ  ُيِحبّ  ال كهللاُ ) -

 .32 عمراف آؿ (الكافريفَ  ُيِحبّ  ال هللاَ  فإفّ ) -

 .45 الرـك (الكافريفَ  ُيِحبّ  ال إّنوُ ) -

 .140 ك 57 عمراف آؿ (الظالميفَ  ُيِحبّ  ال كهللاُ ) -

 .40 الشكرػ  (الظالميفَ  ُيِحبّ  ال إّنوُ ) -

 .36 النساء (َكُفكًرا ُمختاالً  كافَ  َمف ُيِحبّ  ال هللاَ  إفّ ) -

 .18 لقماف (َكُفكرٍ  مختاؿٍ  كلّ  ُيِحبّ  ال هللاَ  إفّ ) -

 .23 (الحديدَكُفكرٍ  ُمختاؿٍ  كلّ  ُيِحبّ  ال كهللاُ ) -

 .107 النساء (أثيًما َخّكاًنا كافَ  َمف ُيِحبّ  ال هللاَ  إفّ ) -
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 .38 الحج (َكُفكرٍ  َخّكافٍ  كلّ  ُيِحبّ  ال هللاَ  إفّ ) -

 .148 النساء (ُظِمـَ  َمف إال القكؿِ  ِمفَ  بالسكءِ  الجيرَ  هللاُ  ُيِحبّ  ال) -

 .64 المائدة (الُمفِسديفَ  ُيِحبّ  ال كهللاُ ) -

 .77 القصص (الُمفِسديفَ  ُيِحبّ  ال هللاَ  إفّ ) -

 .31 كاألعراؼ 141 األنعاـ (الُمسرفيفَ  ُيِحبّ  ال إّنوُ ) -

 .58 األنفاؿ (الخائنيفَ  ُيِحبّ  ال هللاَ  إفّ ) -

 .23 النحل (الُمستكبريفَ  ُيِحبّ   ال إّنوُ ) -

 .76 القصص (الَفِرحيفَ  ُيِحبّ  ال هللاَ  إفّ ) -

 .46 التكبة (انبعاَثيـ هللاُ  َكِرهَ ) -

 .10 غافر (أنفَسكـ َمقِتكـ ِمف أكبرُ  هللاِ  َلَمقتُ ) -

 ُيِحّب(؟ )ال قاؿ: لماذا
 )يمقت(؟ )يكره(، يقل: كلـ
 ُيِحّب: ال
 كيمقت. كيبغض، يكره، بمعنى: ىنا
 أعمـ. كهللا هللا، بمحّبة كالظفر بالعكس اإلطماع المفع يتضمف كقد
***  
  ـ17/1/2013 الخميس
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 (190)البقرة لماذا قاؿ هللا: ال يحب، كلـ يقل: يكره كيمقت؟  ۞

*** 

 .190( البقرة إّف هللَا ال ُيحّب الُمعتديف)

 .46( التكبة َكِرَه هللُا انبعاَثيـ)

 .10( غافر َلمقُت هللِا أكبُر ِمف َمقِتكـ أنفَسكـ)

 .39( فاطر يزيُد الكافريَف كفُرىـ عند رّبيـ إال َمقًتاكال )

 ال ُيحّب: 

 مرة! 22كرد ذكرىا 

 كالكره كالمقت مرة أك مرتيف.

 ال ُيحّب:

 ال تعني بالضركرة أنو: يكره.

 الصفة الغالبة: المحبة كعدـ المحبة.

ال ُيحّب: تغرؼ القارغ أك السامع بأف يتحكؿ مف كضع غير محبكب إلى كضع 
 محبكب.

 لك استعمل الكره كالمقت كثيًرا لربما شعر القارغ أك السامع أف تكبتو إذا تاب لـ ُتقبل!
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بعد أف كتبُت ىذا رجعُت فكجدُت مف سبقني إلى ىذا المعنى، لكف ما ذكره قد يضيع 
 باإلطالة ككثرة الكبلـ!

 كهللا أعمـ.

*** 

 2016تشريف األكؿ  16

 

 (194 )البقرة الحراـ الشيرُ  ۞
 .194 البقرة (ِقصاٌص  كالُحُرماتُ  الَحراـ بالشيرِ  الَحراـُ  الشيرُ ) 
  

 الحراـ: الشير
 القعدة. ذك ىنا:
 يقتل كال السبلح، فيو كيضعكف  كالقتل، القتاؿ فيو يحرمكف  الجاىمية في العرب كاف
 فيو لقعكدىـ القعدة ذا كسمكه ابنو. أك أبيو قاتل الرجل فيو لقي كلك أحًدا، أحد فيو
 بو. تسميو العرب كانت الذؼ باالسـ هللا فسماه كالحركب، المغازؼ  عف
 الحراـ: بالشير الحراـ الشير 
 ... بالُبرّ  الُبرّ  الستة: األصناؼ حديث في الربا في ملسو هيلع هللا ىلص كقكلو الِعَكض، باء ىنا الباء
 بدرىـ. السمعة ىذه ككقكليـ: إلخ،
  
 ِقصاٌص. الَحراـ شيرِ بال الَحراـُ  الشيرُ  :التقدير لعل
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 الحراـ. الشير حرمة بانتياؾ )كائف( الحراـ الشير حرمة انتياؾ المقصكد:
  

: األشير  الحـر
 َفْرد. ككاحد )متتابعة( َسْرد ثبلثة أربعة،
. الحجة، ذك القعدة، ذك السْرد: ياًبا ذىاًبا فييا يقع فالحج الحج، أشير كىي المحـر  كا 
 كأداًء.
 العمرة. شير الجاىمية في ككاف رجب. الَفْرد:
  
؟ األشير مف رمضاف شير يكف لـ لماذا  الحـر
 مف رمضاف شير أف الناس بعض كيظف رمضاف، في حتى جارٍ  سكرية في القتاؿ
، األشير ؟ األشير مف يكف لـ لماذا كذلؾ. كليس الحـر  الحـر
 رمضاف. في كانت بدر معركة
 األشير رأس عمى رمضاف لكاف الشير بقدسية يتعمق أمًرا الحراـ الشير كاف لك
 ال أمر كىذا كالعمرة، الحج في الطريق بأمف متعمق أمر الحراـ الشير لكف الحراـ،
. في يكجد  الصـك
  

 الحرمات:
 اإلحراـ. كحرمة الحراـ، كالبمد الحراـ، الشير
***  
 أخرػ: آيات
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 كاألرَض  السمكاتِ  خمقَ  يكـَ  هللاِ  كتابِ  في شيراً  عَشرَ  اثنا هللاِ  عندَ  الشيكرِ  ِعدةَ  إفّ )
 .36 التكبة (ُحُرـٌ  أربعةٌ  منيا
  
 ىػ1433 رمضاف 10 األحد
  ـ2012 تمػػػػػػػػػػػػػكز 29      
 

 (194 )البقرة عميو فاعتدكا عميكـ اعتدػ فمف ۞

  .194 البقرة (هللاَ  كاّتقكا عميُكـ اعتدػ ما بِمثلِ  عميوِ  فاعتُدكا عميُكـ اعتدػ فمفِ ) 

 عميكـ: اعتدػ

 )حقيقي(. عدكاف ىذا

 عميو: فاعتدكا

نما بعدكاف، ليس ىذا  .المشاكمة باب مف كذلؾ سمي كا 

 أك )ِقصاًصا(، ُمقاّصة أك ُمجازاة، أك مكافأة، أك ُمقابمة، البعض: يسّمييا قد المشاكمة
  َمجاًزا.

 هللا: كاتقكا

 البمد الحراـ، )الشير األخرػ  األمكر سائر في كال القْدر في الِمْثل تتجاكزكا ال أؼ:
 الحراـ(.
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 التجاكز. أؼ: االعتداء، مظّنة االعتداء ردّ  ألف ذلؾ

  النفس. ضبط فيو فيطمب

*** 

 المفسريف: أقكاؿ

 الطبرؼ:

تباع المجازاة بمعنى:» ف لفًظا، لفع كا   كمكرَ  كمكُركا) قاؿ: كما معنياىما، اختمف كا 
 .54 عمراف آؿ سكرة (هللاُ 

 مما ذلؾ، أشبو كما ،79 التكبة سكرة (منيـ هللاُ  سِخرَ  منيـ فيسَخركفَ  ) قاؿ: كقد
 «.المعنياف كاختمف لفًظا، لفع أتبع

 *** 

 البغكؼ:

تباع المجازاة بمعنى:» ف لفًظا، لفع كا   كمكر كمكركا) قاؿ: كما معنياىما، اختمف كا 
  .54 عمراف آؿ سكرة (هللا

 أتبع مما ذلؾ، أشبو كما ،79 التكبة سكرة (منيـ هللا سخر منيـ فيسخركف ) قاؿ: كقد
  «.المعنياف كاختمف لفًظا، لفع

 أقكؿ:
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 بالحرؼ! الطبرؼ  عف منقكؿ

 *** 

 الرازؼ:

 فقاِبمكه، عميكـ اعتدػ فمف التقدير: الجزاء. مف االعتداء يقابل بما األمر منو: المراد»
 «.تقّدـ قد اعتداءً  تسميتو في كالسبب

***  

 القرطبي:

 ،مجاز القرآف في ليس قاؿ: فمف ال؟ أـ عدكاًنا تسمى ىل المكافأة في الناس اختمف»
 مباح كذب العرب كبلـ في المجاز أف كما مباح، عدكاف كىك عدكاف، المقابمة قاؿ:
.)...( 

 الكبلـ مقابمةك  المجاز، طريق عمى عدكاًنا ىذا سّمى مجاز، القرآف في قاؿ كمف
 «.بِمثمو

*** 

 كثير: ابف 

 أـ بف عمرك قاؿ كما ،المقابمة باب مف االقتصاص، عمى االعتداء ىاىنا أطمق»
:  كمثـك
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 «.الجاىمينا جيلِ  فكؽَ  فنجيلَ      عمينا أحدٌ  َيجيمفّ  ال أال

***  

 حياف: أبك

 «.المقابمة سبيل عمى اعتداءً  ذلؾ سّمي»

  

 الشككاني:

نما ،(قصاص كالحرمات) قكلو: أعني األكلى، لمجممة التأكيد حكـ في الجممة ىذه»  كا 
 «.تقدـ كما مشاكمة اعتداءً  المكافأة سّمى

 المنار: 

 «.لممشاكمة اعتداءً  الجزاء كسّمى المماثمة، فيو تتأتى فيما ىذا يتحقق إنما»

 *** 

 أخرػ: آيات

ف) -  .126 النحل  (بو ُعكقبُتـ ما بمثلِ  فعاِقبكا عاقبُتـ كا 

 .40  الشكرػ   (مثُميا سيئةٌ  سيئةٍ  كجزاءُ ) -

***  

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=66&surano=2&ayano=194#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&surano=2&ayano=194#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&surano=2&ayano=194#docu
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 ـ14/2/2015 السبت

 

 (195)البقرة كال تمقكا بأيديكـ إلى التيمكة  ۞

﴾ هللِا كال ُتمقكا بأيديكـ إلى التيُمكِة كأحِسُنكا إّف هللَا ُيحّب الُمحِسنيفَ كأنِفُقكا في َسبيِل ﴿
  .195البقرة 

 لـ يقل:

 كال ُتمقكا أنفَسكـ بأيديكـ إلى التيُمكة. -
 كال ُتمقكا بأنفِسكـ بأيديكـ إلى التيُمكة. -

 ىذا ىك التقدير في اآلية، كهللا أعمـ.

هللا يؤدؼ إلى اليبلؾ؟ نعـ، كىبلؾ  ىل يعني أف اإلمساؾ عف اإلنفاؽ في سبيل
 المجتمع يؤدؼ إلى ىبلؾ الفرد.

 التيمكة:

 اليبلؾ.

 كأحِسنكا:

 اإلحساف ىنا يتعمق باإلنفاؽ في سبيل هللا، كىك ضرب مف ضركب اإلحساف.
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*** 

 ـ         4/8/2013األحد 

 

 (196 )البقرة َمِحّمو اليْدؼُ  يبمغَ  حتى رءكَسكـ َتحِمقكا كال ۞

 باليدؼ؟ الحمق عبلقة ما كيتساءؿ يستغربيا، قد المسمميف غير مف اآلية ىذه يقرأ مف

جراءاتو كآدابو الحج يعرؼ يكف لـ إذا المسمـ يستغربيا كقد  كمقاصده. كا 

 فإنو العمرة( )أك الحج في يدخل عندما المسمـ أف عممنا إذا االستغراب ىذا كيزكؿ
،  قبل لو مباحة كانت التي األمكر بعض )كالعمرة( الحج خبلؿ عميو كَيحـر ُيحـر
 كيقّص  رأسو، كيحمق شعره، كيمّشط بدنو، ينّظف ُيحـر أف قبل فيك )كالعمرة(. الحج
 يجكز ال ىذا بعد مخيط(. كغير الميت، بكفف )أشبو اإلحراـ لباس يمبس ثـ أظافره،
 الحج أعماؿ ترتيب في يدخل الرأس فحمق اإلحراـ، مف يتحمل حتى رأسو يحمق أف لو
 اإلحراـ. مف التحمل كيعني كالعمرة(،)

 فبل المساكاة، بمظير كالمعتمريف الحجاج ظيكر منيا: كثيرة، كالعمرة الحج كمقاصد
 كمرؤكس. رئيس كال كضعيف، قكؼ  كال كفقير، غني بيف فرؽ 

 أعمـ. كهللا

***  
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 عاشكر: ابف قاؿ

 اليدؼ، ينحر حتى اإلحراـ حالة لمبلزمة بياف اآلية، (رءكسكـ َتحِمقكا كال) قكلو:»
نما  كالطيب اإلحراـ )محظكرات( منافيات مف غيره دكف  الحمق عف النيي خّص  كا 
 حكـ استمرار كيعمـ (رأِسو ِمف أذػ بو أك مريًضا منكـ كاف فمف) لقكلو: تمييًدا
 بكناية كليس التراكيب، مستتبعات مف كىذا كالسياؽ، القياس داللةب البقية في اإلحراـ
 المبلزمة. كضكح لعدـ اإلحبلؿ؛ عف

 كىك المناسؾ، أحكاؿ مف أمكف ما بعض تحصيل ىذا مف كالمقصكد  
    «.المناسؾ في المقصكد الشعث استبقاء

***  

   ـ1/2/2015 األحد

 

 (197)البقرة  الحجُّ أشيٌر معمكماٌت أـ أياـٌ معمكماٌت؟ ۞

 .197( البقرة الحجُّ أشيٌر معمكماتٌ ) 

 في سكرة الحج:

( كأّذْف في الناس بالحّج ... ليشيدكا منافَع ليـ كيذكركا اسـَ هللِا في أياـ معمكماتٍ )
 .28 - 27الحج 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=61&surano=2&ayano=196#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=61&surano=2&ayano=196#docu
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 أشير معمكمات:

 شكاؿ، كذك القعدة، كعشر مف ذؼ الحجة.

 بعضيـ اآلخر.عشر مف ذؼ الحجة عند بعضيـ، ككل ذؼ الحجة عند 

 األشير تتعمق باإلحراـ بالحج، كاألياـ تتعمق بأفعاؿ الحج.

فيناؾ فرؽ بيف اإلحراـ بالحج كأفعاؿ الحج، فاإلحراـ عند بعض العمماء يجكز في 
أؼ شير مف أشير السنة، كعند آخريف ال يجكز إال في األشير المعمكمات. كأفعاؿ 

ؼ كيف يتـ آخر الحج عند مف يقكؿ بأف الحج تقع أكاخر األشير المعمكمات. كال أدر 
 شير ذؼ الحجة كمو ىك مف أشير الحج؟

*** 

 بعض أقكاؿ المفسريف:

 الزمخشرؼ:

فإف قمت ما فائدة تكقيت الحج بيذه األشير؟ قمت فائدتو أف شيًئا مف أفعاؿ الحّج ال 
ي يصّح إال فييا، كاإلحراـ بالحج ال ينعقد أيًضا عند الشافعي في غيرىا. كعند أب

 حنيفة ينعقد إال أنو مكركه.

*** 

 ابف كثير:
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القكؿ بصحة اإلحراـ بالحج في جميع السنة مذىب مالؾ، كأبي حنيفة، كأحمد بف 
سحاؽ ابف راىكيو، كبو يقكؿ إبراىيـ النخعي، كالثكرؼ، كالميث بف سعد   حنبل، كا 

 . فصح اإلحراـ بو في جميع السنة كالعمرة)...(. 

إلى أنو ال يصح اإلحراـ بالحج إال في أشيره )...(.  كذىب الشافعي رحمو هللا
 (.الحج أشير معمكمات) :كالدليل عميو قكلو تعالى

*** 

 أبك حياف:

  ( ىل التقدير: اإلحراـ بالحج أك أفعاؿ الحج؟الحج أشير معمكمات)

*** 

 إلخميس:

 ىػ1440ربيع اآلخر  12

 ـ2018كانكف األكؿ  20

 

 (197 )البقرة كتزّكدكا ۞

 مناقشة
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 جداؿَ  كال ُفسكؽَ  كال َرَفثَ  فبل الحجّ  فييفّ  َفَرَض  فَمف معمكماتٌ  أشيرٌ  الحجُّ تعالى:) قاؿ
  .197 البقرة (التقكػ  الزادِ  خيرَ  فإفّ  كتزّكدكا هللاُ  َيعمْموُ  خيرٍ  ِمف تفعمكا كما الحجّ  في

 تزّكدكا:

 كالشراب؟ بالطعاـ لمحجّ  التزكد المقصكد ىل

 النزكؿ. أسباب في جاء كما

 التقكػ:

 غيره؟ عمى االتكاؿ الحاج يّتقي بحيث كالشراب بالطعاـ لمحج التزّكد بيا المقصكد ىل
 الغير. عمى االعتماد تقكػ 

 غيركـ. إلى ُيحكجكـ كال لحّجكـ، يكفيكـ ما تزّكدكا أؼ:

 التقكػ. بقدر تزّكدكا الجكاب: نتزكد؟ كـ قيل: كأنو

 غيره. كإلعانة نفسو لكفاية التزّكد لو يستحب قد الحاجّ  أف ىذا عمى يرد قد لكف

 الغير. إعانة كتقكػ  الغير، عمى االعتماد تقكػ  تقكياف: التقكػ  فإف كعندئذ

 الثكاب. في الرغبة تعني الثانية كالتقكػ  االحتماء، تعني األكلى التقكػ 

  هللا؟ تقكػ  بالتقكػ: المقصكد أـ

 التقدير: لعل
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 التزّكد فإف خيًرا، لمدنيا التزّكد كاف فإذا لآلخرة، التزّكد كاتنسَ  كال )لمحج( لمدنيا كتزّكدكا
 خيًرا. أكثر لآلخرة

 عمى االعتماد كاتقاء النفس عمى لبلعتماد الحج زاد المعنييف: تشمل اآلية فمعل
  هللا. بتقكػ  اآلخرة كزاد الغير،

 التقدير: كليس

 التقكػ! الزاد خير فإف بالتقكػ  لمحج كتزكدكا

 الحّج، في بالطعاـ يتزّكد ال َمف بعض بو تمّسؾ ربما الذؼ اآلية ظاىر ىك ىذا
  تقكاه! عمى كيعتمد

 الفاء:

 الزاد: خير فإفّ 

 اإلعراب؟ أىل قاؿ كما تعميمية، الفاء ىل

  محذكؼ؟ سؤاؿ لجكاب رابطة أـ:

 يقل: لـ

 الزاد. خير فإّنيا التقكػ  كتزّكدكا -

فّ  كتزّكدكا -  التقكػ. الزاد خير كا 

 اآلخرة. في لكـ كخير الدنيا في لكـ خير فإنيا التقكػ  كتزّكدكا -
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 خير. )التزّكد( الزاد فإف كتزّكدكا -

 التقكػ. ىك الجكاب: الزاد؟ كـ قيل: فإف كتزّكدكا. -

 الغير. إعانة كتقكػ  الغير، عمى االعتماد تقكػ  التقكػ: بقدر كتزّكدكا -

*** 

 المفسريف: أقكاؿ 

 الطبرؼ:

كيق كالدقيق الكعؾ يتزّكدكا أف ُأمركا»  )...(. كالسَّ

 )...(. كالزيت الكعؾ

كيق التمر  )...(. كالسَّ

 «.كالتمر كالمحـ الخبز

 *** 

 البغكؼ:

 كانكا اليمف، أىل مف ناس في نزلت (التقكػ  الزادِ  خيرَ  فإفّ  كتزّكدكا) تعالى: قكلو»
 هللا، بيت نحجّ  نحف كيقكلكف: !متكّكمكف  نحف كيقكلكف: زاد، بغير الحجّ  إلى يخرجكف 
 الحاؿ بيـ ُيفضي كربما الناس، سألكا مّكة قِدمكا فإذا ُيطعمنا. فبل

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=51&surano=2&ayano=197#docu
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 بو كتكّفكف  بو، تتبّمغكف  ما أؼ: (كتزّكدكا) كجل: عز هللا فقاؿ ،كالغصب النيب إلى
 كجكىكـ.

كيق كالزبيب الكعؾ التفسير: أىل قاؿ  كنحكىا. كالتمر كالسَّ

 كالنيب. السؤاؿ ِمف (التقكػ  الزادِ  خيرَ  فإفّ )

 «.العقكؿ ذكؼ  يا  (األلباب أكلي يا كاتقكفِ )

*** 

 :الرازؼ  

 قكالف: ففيو (التقكػ  الزادِ  خيرَ  فإفّ  كتزّكدكا) تعالى: قكلو أما»

 الزادِ  خيرَ  فإفّ ) ذلؾ: بعد قكلو عميو كالدليل ،التقكػ  مف كتزّكدكا المراد: أف :أحدىما
 َسَفراف: لو اإلنساف أف فيو الكبلـ كتحقيق (.التقكػ 

 يا.الدن مف كَسفر الدنيا، في َسفر 

 كالماؿ. كالمركب كالشراب الطعاـ كىك زاد، مف لو بد ال الدنيا في فالسفر

 عّما كاإلعراض كمحّبتو، هللا معرفة كىك زاد، مف أيًضا فيو بد ال الدنيا مف كالسفر 
 )...(. لكجكه األكؿ الزاد مف خير الزاد كىذا سكاه،

 التقكػ. الزاد خير أف ذكرنا ما بمجمكع فثبت

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=51&surano=2&ayano=197#docu
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 الزاد خير أف ثبت لما قاؿ: تعالى فكأنو اآلية، تفسير إلى فمنرجع اىذ عرفتَ  إذا
 الذيف األلباب، أرباب مف كنتـ إف يعني: األلباب! أكلي يا بتقكاؼ فاشتغمكا التقكػ 
 الزاد ىذا بتحصيل تشتغمكا أف كلّبكـ عقمكـ بحكـ عميكـ كجب األمكر، حقائق يعممكف 
 )...(. المنافع كثرة مف فيو ِلما

 زاد بغير يحّجكف  كانكا اليمف أىل مف أناس في نزلت اآلية ىذه أف :الثاني ؿكالقك 
 فأمرىـ كغصبكىـ! الناس ظممكا كربما الناس، يسألكف  كانكا ثـ !متكّكمكف  إنا كيقكلكف:
 بو تكّفكف  ما الزاد خير فإف بو؛ تبّمغكف  ما كتزّكدكا فقاؿ: يتزّكدكا، أف تعالى هللا

 الظمـ. عف كأنفَسكـ السؤاؿ، عف كجكَىكـ

 فنزلت. كالعمرة الحجّ  في الزاد ُيحَرمكف  كانكا العرب مف قبائل أف زيد: ابف كعف

 رَمكا أزكدة، كمعيـ أحرمكا، إذا كانكا قاؿ: عمر ابف عف الطبرؼ  جرير بف دمحم كركػ 
 الزادِ  خيرَ  فإفقكلو:) ألف بعيد كىذا القاضي: قاؿ اآلية. بيذه ذلؾ عف فُنيكا بيا،
 في كالتقكػ  ،التقكػ  مف كتزّكدكا تقديره: فكاف (،كتزّكدكا) قكلو: إلى راجع (التقكػ 
 المحظكرات. رؾكت الكاجبات فعل عف عبارة كالقرآف الشرع عرؼ

 كجياف: ففيو القكؿ ىذا تصحيح أردنا فإف قاؿ:

 هللا عصى يستصحبو لـ إذا السفر في الزاد يستصحب أف عمى القادر أف :أحدىما
 اآلية. تحت دخكلو صح الطريق ىذا فعمى ذلؾ، في

 سفركـ لعاجل كتزّكدكا المراد: كيككف  حذؼ، الكبلـ في يككف  أف :كالثاني
 «.التقكػ  الزاد خير فإف كلآلجل،
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*** 

 القرطبي: 

 بعضيـ: كيقكؿ زاد! ببل الحج إلى تجيء كانت العرب مف طائفة في اآلية نزلت»
 كُأمركا ذلؾ، عف فُنيكا الناس، عمى عالةً  يبقكف  فكانكا ُيطعمنا؟ كال هللا بيت نحجّ  كيف
 بالزاد.

 بالزاد فُأمركا بالزاد، بعض عمى بعُضيـ يتكل الناس كاف الزبير: بف هللا عبد كقاؿ
.)...( 

 كيقكلكف: يتزّكدكف  كال يحّجكف  اليمف أىل كاف قاؿ: عباس ابف عف البخارؼ  ركػ  كما
 خيرَ  فإفّ  كتزّكدكا) تعالى: هللا فأنزؿ الناس! سألكا مّكة قِدمكا فإذا !المتكّكمكف  نحف
 المفّسريف. أكثر كعميو ذكرنا، فيما نص كىذا (،التقكػ  الزادِ 

ِكيُق. التمرُ  الزادُ  الشعِبي: قاؿ ِكيقُ  الكعؾُ  ُجبيٍر: ابف َكالسَّ  )...(. َكالسَّ

 لو فقاؿ زاد! بغير التكّكل عمى مكة إلى أخرج أف أريد حنبل: بف ألحمد رجل قاؿ
 الناس ُجْرب فعمى قاؿ: معيـ! إال ال، فقاؿ: القافمة. غير في اخرجْ  أحمد:
 أجربة، عمى ُيجمع الزاد. لحفع كعاء كالِجراب: ِجراب، جمع كالُجْرب )...(. !تكّكمَت؟
 )كُجُرب(. كُجْرب

 فأمرىـ المنييات، اتقاء الزاد خير أف تعالى أخبر (التقكػ  الزادِ  خيرَ  فإفّ ) تعالى: قكلو
 التقكػ. التزّكد إلى يضّمكا أف
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 اتقكا (:كتزكدكا) معنى ألف المعنى; عمى محمكالً  (التقكػ  دِ الزا خيرَ  فإفّ ) قكلو: كجاء
 بالزاد. الخركج مف بو أمركـ ما اتباع في هللا

 أك اليمكة مف المسافر بو اتقى ما الزاد خير فإف المعنى: يككف  أف يحتمل كقيل:
 «.كالتكّفف السؤاؿ إلى الحاجة

***  

 كثير: ابف

 نحجّ  يقكلكف: أزكدة، معيـ ليست أىمييـ، مف يخرجكف  أناس كاف عباس: ابف عف»
 )...(. الناس عف كجكىكـ يكفّ  ما تزّكدكا هللا: فقاؿ ُيطعمنا؟ كال هللا بيت

كيق كالدقيق الكعؾ يتزّكدكا أف كُأمركا   )...(. كالسَّ

 زاد إلى أرشدىـ الدنيا، في لمسفر بالزاد أمرىـ لّما (التقكػ  الزادِ  خيرَ  فإفّ ) كقكلو:
 ذلؾ التقكػ  كلباُس  كريًشا) قاؿ: كما إلييا، التقكػ  استصحاب كىك اآلخرة،
 كىك المعنكؼ، المباس إلى مرشًدا نّبو الحسي المباس ذكر لّما .26 األعراؼ (خيرٌ 
 «.كأنفع ىذا مف خير أنو كذكر كالتقكػ، كالطاعة الخشكع

***  

 حياف: أبك

 حذؼ كلّما ،التقكػ  مف أك ،التقكػ  كتزّكدكا تقديره: محذكًفا (تزّكدكا) مفعكؿ: كيككف »
 لـ كلك الظاىر. ىذا ىك المحذكؼ أف عمى ليدؿ ظاىًرا (إفّ ) بخبر أتى المفعكؿ
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 تفخيًما ظاىًرا يأتي كاف أك المفعكؿ، عمى عائًدا مضمًرا بو ألتى المفعكؿ يحذؼ
 )...(. لشأنيا كتعظيًما التقكػ، لذكر

 كالماؿ، كالمركب كالشراب الطعاـ كزاده كالمعاش، العبادة لسفر بالتزكد أمر كقيل:
 األكؿ الزاد مف خير الزاد كىذا تعالى، هللا تقكػ  كزاده المعاد، لسفر كبالتزكد
 (.التقكػ  الزادِ  خيرَ  فإفّ ) لقكلو:

 أقكاؿ: ثبلثة كمو ىذا مف فتمّخص

 فإف بو، ينتفعكف  ما (تزّكدكا) مفعكؿ: فيككف  الدنيا، أسفار في بالتزكد أمر أنو :أحدىا
 قاؿ :لبغكؼ كقاال الظمـ. مف كأنفَسكـ السؤاؿ، مف كجكىكـ بو تكّفكف  ما الزاد خير

 مف ذلؾ يشاكل كما كالزبيب، كالتمر كالسكيق كالزيت الكعؾ ىنا: التقكػ  المفسركف:
 .المطعكمات

 .نختاره الذؼ كىك اآلخرة، لسفر بالتزّكد أمر أنو :كالثاني

 لعاجل بو تنتفعكف  ما (كتزكدكا) التقدير: كأف السفريف، في بالتزّكد أمر أنو :كالثالث
 كآجمو. سفركـ

 العمل بو عنى إف إال الصالح، الرفيق كتزّكدكا المعنى: أف إلى ذىب َمف كأبعد
 اخترناه. الذؼ الثاني القكؿ ىك ألنو يبعد، فبل الصالح

 التقكػ، كزاد الطعاـ زاد مف األمريف (كتزّكدكا) قكلو احتمل :الرازؼ  بكر أبك كقاؿ
 مف التزّكد كذكر األمريف، أحد تخصيص عمى داللة تقـ لـ إذْ  عمييما، الحمل فكجب
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 فيو، البرّ  أعماؿ مف باالستكثار شيء أحقّ  ألنو الحّج، في الصالحة األعماؿ
ف الفسكؽ، حظر( )الصكاب: خطر عمى نص كما عميو، الثكاب لمضاعفة  كاف كا 
خباًرا اإلحراـ، لحرمة تعظيًما غيره يف محظكًرا  زاد أف أخبر ثـ مأثًما. أعظـ فيو أنو كا 
 «.ثكابو كدكاـ نفعو لبقاء خيرىما التقكػ 

 أقكؿ:

 أقكػ! ترجيحو لكاف الثالث القكؿ حياف أبك رجح لك

*** 

 المنار:

 الكجو. ماء كبذؿ السؤاؿ اّتقاء ىذا عمى بالتقكػ  فالمراد»

 زاد ىك الزاد أف منيا المتبادر بل العبارة، مف ظاىر غير كىك اإلماـ: األستاذ قاؿ 
 فإفّ ) قكلو: في التعميل إليو يرشد كما كالبّر، الخير مف تّدخر كما الصالحة، األعماؿ
 (.التقكػ  الزادِ  خيرَ 

 كالتنّزه البرّ  إال ذلؾ كليس هللا، سخط يّتقي بو ما كىك معركؼ، التقكػ  مف كالمعنى
 منيا. التزّكد يريد كىك إال زاد خير التقكػ  بأف يعّمل كال المنكر، عف

 لـ السبب مف أكردكا ما لكال ألنو اآلية; مف مراًدا يصمح فبل ذكركه الذؼ معنى أما
 المفع. سامع بباؿ يخطر
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 مف المراد عمى قرينة يصمح فبل فييا، إليو مشاًرا كال اآلية، في مذككًرا ليس كالسبب
 مفيكمة تككف  أف يجب كلكف اآلية، فيـ في السبيل ينير قد السبب إف نعـ ألفاظيا.
 (:األلباب أكلي يا كاتقكفِ ) بقكلو: أتّميا كلذلؾ القرآف، مف ليس السبب ألف بنفسيا;
 كأىبلً  التقكػ، فائدة مف نكر عمى يككف  فإنو فميتقني، كعقل لبّ  لو كاف مف يعني
 بيا. لبلنتفاع

 كسائل كتحامي كالتزّكد، باألسباب، األخذ كالطاعة الخير فعل في كيدخل أقكؿ:
، السؤاؿ إلى الحاجة  «.أعمـ كهللا المذمـك

 أقكؿ:

 غامض! المنار صاحب كبلـ

***   
 عاشكر: ابف

 لمسفر، التزّكد مف أفضل التقكػ  أؼ: التذييل؛ بمنزلة (التقكػ  الزادِ  خيرَ  فإفّ ) قكلو:»
 أحرص. عمييا فككنكا

 في المفع استعماؿ كجو عمى الحقيقي معناه في ذلؾ مع التزّكد يستعمل أف كيجكز
 أىل مف بقـك تعريًضا الحج، لسفر الزاد بإعداد أمًرا فيككف  كمجازه، حقيقتو
 هللا، عمى متكّكمكف  نحف كيقكلكف: زاد، أؼّ  دكف  الحج إلى يجيئكف  كانكا اليمف،
 باإللحاؼ! الناس عمى )عالة( َكبلً  فيككنكف 
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 أنو عمى بالتفريع تنبيًيا بالتزّكد، األمر تأكيد إلى إشارة إلخ: (الزادِ  خيرَ  فإفّ ) فقكلو:
 «.كالعرض الكجو ماء صيانة فيو ألف التقكػ؛ مف

 *** 
 2015 آذار 19 الخميس

 

 (197 )البقرة رفث فبل ۞

 في ِجداؿَ  كال ُفُسكؽَ  كال َرَفثَ  فبل الَحجَّ  فييفَّ  َفَرَض  فَمفْ  معمكماتٌ  أشيرٌ  الَحجُّ ) 
 .197 البقرة (الَحجّ 

 يقل: لـ

 معمكماٌت. أشيرٌ  الحجّ  أشيرُ      -

 معمكماٌت. أشيُرهُ  الحجُّ      -

  معمكماٌت. أشيرٌ  الحجّ  كقتُ      -

 يقل: لـ

 معمكماٌت. أياـٌ  الحجُّ 

 يقل: لـ

  نفِسو. عمى الحجَّ  فييفّ  َفَرَض  َمف

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=248&idto=248&bk_no=61&ID=253#docu
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 يقل: لـ

  فييا. َفَرَض  فَمف

 قكالف:

 سكاء. ىما -

 القّمة(. )جمع لمقميل فييّف: الكثرة(. )جمع لمكثير فييا: -

 يقل: لـ .36 التكبة (ُحُرـٌ  أربعةٌ  منيا ... شيًرا َعَشرَ  اثنا هللاِ  ِعندَ  الشيكرِ  ِعّدةَ  إفّ )
  منيّف.

 معمكمات: أشير

 الحجة. ذؼ مف كعشر القعدة، كذك شكاؿ،

  كمو؟ الشير أـ منو عشر ىك ىل الحجة ذؼ شير عمى خبلؼ كىناؾ

 رفث: فبل

 َيرُفْث. فبل نفسو عمى الحج فرض مف أؼ: النيي. بو يراد خبر

 عميو(. متفق) َيرُفْث  فبل أحِدكـ صـك يكـُ  كاف إذا الحديث: في

 الرفث:

 الجماع. -
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 ابف كقالو كناية، غير مف كذا، بؾِ  فعمنا أحممنا إذا كقكلو: بالكبلـ، لممرأة اإلفحاش -
: كىك كأنشد أيًضا، عباس  محـر

 كىفّ  يمشيفَ  بنا َىميسا     إفْ  تصدؽِ  الُطير َنِنؾْ  َلميسا 

 لميسا. َنَنلْ  الكناية: باب مف معّدلة لعميا ركاية كفي  

 البيت. ىذا ذكركا المفسريف أكثر  

 ال. أـ بحضرتيفّ  ذلؾ كاف النساء، بذكر اإلفحاش -

  .َغمز أك مداعبة أك كمكاعدة بمعانقة التعرض -

 أىمو. مف الرجل يريده لما جامعة كممة -

 الكبلـ. مف المغك -

*** 

  المفسريف: أقكاؿ

 الرازؼ:

 يككف  كأف خبًرا، يككف  أف يحتمل فقاؿ: المكضع، ىذا في حسًنا كبلًما القاضي ذكر
 لمخبر. المفع كظاىر فيو. ترتابكا ال أؼ: ،9 عمراف آؿ (فيوِ  ريبَ  ال) كقكلو: نيًيا،
 عف عدكؿ الحقيقة في كىك النيي، عمى حممناه إذا أما )...(. الخبر عمى حممناه فإذا
 إلخ". ... المفع ظاىر
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 أقكؿ:

 ىػ(!543 -) ربيالع بابف جزئًيا تأثر ىػ(606 -) الرازؼ  لعل

***  

 القرطبي:

 نجد فإنا مكجكًدا، ال مشركًعا نفيو (رفث فبل) تعالى: بقكلو المراد العربي: ابف قاؿ»
نما ُمخبره، بخبلؼ يقع أف يجكز ال سبحانو هللا كخبر كنشاىده، فيو الرفث  يرجع كا 
 كالمطمقاتُ ) تعالى: كقكلو محسكًسا، كجكده إلى ال مشركًعا، كجكده إلى النفي
 المطمقات نجد فإّنا حًسا، ال شرًعا معناه: ،228 البقرة (ُقركءٍ  ثبلثةَ  بأنُفِسيفّ  َيترّبصفَ 
 كقكلو كىذا الحسي، الكجكد إلى ال الشرعي الحكـ إلى النفي فعاد ، يتربصفَ  ال
وُ  ال) تعالى:  كىك - اآلدمييف في كارد إنو قمنا: إذا ،79 الكاقعة (َطيَّركفَ المُ  إال يمسُّ
 حكـ خبلؼ فعمى المّس  ُكجد فإف شرًعا، منيـ أحد يمّسو ال معناه أف - الصحيح
 الشرع.

 كجد كما ،النيي بمعنى يككف  الخبر إف فقالكا: العمماء فاتت التي ىي الدقيقة كىذه
 «!كصًفا كمتضاّداف حقيقًة، مختمفاف فإنيما يكجد، أف يصحّ  كال قّط، ذلؾ

 كاإلنشاء(. الخبر في ،57 النكع لمسيكطي، اإلتقاف في )كمثمو

 مالكي. كالقرطبي شافعي، السيكطي

 عميو! يعمق كلـ العربي ابف اعتراض نقل السيكطي
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*** 
 عاشكر: ابف

بعادىا عنيا النيي في مبالغة الجنس نفي كالجداؿ كالفسكؽ  الرفث نفى»  عف كا 
 ىذا كنظير أجناسيا! فانتفت فانتيى، عنيا الحاج نيى قد كأنيا جعمت حتى ج،الحا
 بأف التمثيل قبيل مف كىك (،َيتَرّبصفَ  كالُمَطّمقاتُ  ) تعالى: كقكلو القرآف، في كثير
 كفعل امتثل فكأنو امتثالو، بعد الحاصمة بالحالة األمر كقت المأمكر حالة شبيت
 في الكشاؼ في قرره كما فعل، بأنو عنو يخبر بحيث فصار بو، المأمكر
 الييئة عمى بيا المشبو الييئة عمى الداؿ المركب فأطمق ،(َيتَرّبصفَ  كالُمَطّمقاتُ ) قكلو:
  .«المشبية

 أقكؿ:

 العربي. ابف لرأؼ يتعرض لـ مالكي أنو مع عاشكر ابف

***  

 العربي: ابف قالو ما مناقشة

 بو ُيراد خبر بأنو (رفثَ  ال) تفسير عمى يعترض العربي ابف أف القرطبي نص في كرد
 عنيا التعبير جاء سكاء المحرمات، جميع بحقّ  َيِردُ  بو اعترض ما أف غير النيي.
 ككنت صحيح. غير اعتراضو فإف ثـّ  كِمف الصريح. النيي بأسمكب أك الخبر بأسمكب
 تراضواع أكرد أنو غير المالكي، العربي ابف يناقش أف الشافعي السيكطي مف أتمنى

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=61&surano=2&ayano=197#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=61&surano=2&ayano=197#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=61&surano=2&ayano=197#docu
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 بل مجتيد، أنو اّدعى الذؼ كىك كتبو، مف كثيرة مكاضع في ذلؾ فعل كربما ككّلى،
 القرف! مجّدد بل مطمق، مجتيد

***  

   ـ7/10/2014 الثبلثاء

 

 (184)البقرة كأْف تصكمكا خير لكـ  ۞

 قاؿ تعالى:

 فَمْف كاف منكـ مريًضا أك عمى سفٍر فِعّدٌة ِمف أياـ ُأَخر

ـُ مسكيفٍ كعمى الذيف   ُيطيقكنو فديٌة طعا

 فمف تطّكع خيًرا فيك خيٌر لو

 كأْف تصكمكا خيٌر لكـ إْف كنتـ تعممكف 

 (.184)البقرة 

*** 

 قاؿ لي:
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ما معنى: كأف تصكمكا خير لكـ؟ أليس هللا ىك الذؼ أمرنا بالصياـ، فكيف ال يككف 
 خيًرا لنا؟ لماذا ىذه اآلية كاألمر بدىي؟

 قمت:

لصبلة مثبًل، فالصبلة عبادة ظاىرة كالصياـ عبادة باطنة، إْذ الصياـ يختمف عف ا
 يمكف لئلنساف أف يفطر في رمضاف، كال يعمـ بو أحد إال هللا.

كليس األمر بدىًيا كما يبدك ألكؿ مرة، إْذ يزعـ أناس مف الغرب كالشرؽ أف الصياـ 
ؤدؼ إلى يؤخر اإلنتاجية، كيؤدؼ إلى ضرب مف البطالة كالتكاسل، كما يمكف أف ي

التكتر العصبي كما ينشأ عنو مف معاممة سيئة لمغير! أال ترػ كيف يناـ الصائمكف 
في النيار، كيعممكف في الميل؟ أال ترػ كيف تخفض الحككمة ساعات العمل في 

 رمضاف؟

ال شؾ أف تأثير الصياـ عمى اإلنساف يختمف بيف حالة كأخرػ، حسب السّف كالصحة 
فمف الناس مف يصـك كال يشعر أف الصياـ يؤثر عمى  كالمرض كالمينة كغير ذلؾ.

عممو تأثيًرا سمبًيا، بل قد يشعر بخبلؼ ذلؾ تماًما، كمف الناس مف يرػ في الصياـ 
 الجكانب الظاىرة منو: الجكع كالعطش كالتعب ...

*** 

أنا أرػ أف الصياـ كلك كاف لو تأثير عمى اإلنساف، إال أف لو جكانب أخرػ كثيرة قد 
اإلنساف بعضيا، كال يدرؾ البعض اآلخر، عمى حسب عممو. ىْب أف الصياـ يدرؾ 
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لو تأثير عمى بعض األعماؿ، إال أنو يجب النظر إلى الصياـ عمى أنو ضرب مف 
ضركب اإلجازة الجزئية السنكية، أؼ ال يمكف النظر إلى بعض الجزئيات كا ىماؿ 

! تعلمون  إْن كنتمؾ قاؿ تعالى: الجزئيات األخرػ التي قد نعمميا كقد ال نعمميا. كلذل
ذا عممكا لـ يعممكا بمقدار كاحد! كال أحد يعمـ ما يعممو  فميس كل الناس يعممكف، كا 

 هللا.

*** 

كاألمر الدقيق في ىذه اآلية الدقيقة أف تغميب جانب الصياـ مفّضل عمى جانب  
فطار، كلك كاف اإلفطار، في حالة الشيخكخة مثبًل. فالرجل المسّف قد تحّدثو نفسو باإل

يستطيع الصياـ بشيء مف المشقة! كعمى األطباء الذيف يرخصكف لمصائميف مف 
كبار السّف باإلفطار أف يراعكا ىذا الجانب، فيناؾ فكائد لمصياـ خفية ىي أرجح مف 
األسباب التي تدعك لئلفطار بأدنى مشقة كعذر! كربما ليذا السبب استخدـ الفقياء 

مف  وإلتهربأف ىناؾ ميبًل لتصعيب اإلفطار، كعدـ التساىل ، فكإلفانيعبارة الشيخ 
 الصياـ!

*** 

كقد حقق المسممكف انتصارات عسكرية في رمضاف، كغزكة بدر كغيرىا. قد يقاؿ 
ىنا: إف المجاىديف ربما أفطركا فييا! أقكؿ: نعـ كال مشكمة ألنو يجب أف ننظر إلى 
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مجمكع أحكاـ الصياـ، ال إلى جزء منيا كىك الصياـ فقط. فالصياـ لو أعذار لئلفطار 
 ال يمكف تجاىميا في منظكمة الصياـ المتكاممة.  

*** 

: ال أحد يحيط بمنافع الصياـ إال هللا كحده ال شريؾ لو! كنحف البشر إف كنتـ تعممكف 
ذا تعارض عمـ هللا مع عممنا غ مب عمـ هللا غير المحدكد عمى ال نعمـ إال القميل، كا 

 العمـ القاصر المحدكد!

*** 

 فالصـك ركف مف أركاف اإلسبلـ.

 كلو مقاصد )مصالح، منافع( ظاىرة، منيا:

 الناحية الدينية: السيطرة عمى الشيكات. -

 الناحية الصحية: الِحْمية. -

 الناحية النفسية: الصبر. -

 الناحية التربكية: إشعار الصائـ بآالـ الجائعيف. -

 كلكي تتحقق منافع الصـك يجب االلتزاـ بما يتعمق بالصـك مف آداب:
 تجنب اإلسراؼ في الطعاـ كالشراب عند اإلفطار كعند السحكر. -
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االمتناع عف الصـك في الحاالت التي حددىا الشارع: صـك يـك العيد، صـك -
 الدىر، صـك الكصاؿ، صـك العاجز كالمريض كالحائض.

*** 

يع الصياـ بمشقة كأفطر تجب عميو الفدية، كتنيض الفدية ىنا كلذلؾ فإف مف يستط
بدكر مثّقل كي ال يتيرب الناس مف الصياـ، ال سيما كالصياـ عبادة باطنة! كقد 
 كأفيؤثركف الفدية عمى الصياـ، كالقرآف يدعكنا إلى إيثار الصياـ عمى الفدية بقكلو: 

 .تصكمكا خير لكـ

 خير لكـ مف )اإلفطار + الفدية(.

 اإلسبلـ ديف ىداية ال ديف جباية!

 : ال تتيربكا مف الصياـ، إال أف تككف األعذار صحيحة ثابتة راجحة.المعنى

إذا خطر في بالؾ أف ترّجح اإلفطار قميبًل فافعِل العكس، أؼ رّجح الصياـ قميبًل عمى 
 !اإلفطار

*** 

دية، كىذا مثل ذكر المفسركف أف المسمـ كاف في أكؿ األمر مخيًرا بيف الصياـ كالف
: إما تخدـ بنفسؾ أك تدفع البدؿ النقدؼ. األكؿ جياد بالنفس،  الخدمة العسكرية اليـك

 كاآلخر جياد بالماؿ.
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*** 

 البغكؼ:قاؿ 

ف شق عميو فيك خير لو مف أف يفطر  "قيل ىذا في الشيخ الكبير لك تكمف الصـك كا 
 كيفدؼ".

 ابف عاشكر:كقاؿ 

ف كاف نازاًل في إباحتو لصاحب المشقة كالَيِرـ  ترغيب في الصـك كتأنيس بو، "ىذا كا 
كما بعده، فيككف تفضيبًل  (ومن كان مريًضا) فكذلؾ، كيحتمل أف يرجع إلى قكلو:

لمصـك عمى الفطر، إاّل أف ىذا في السفر مختمف فيو بيف األئمة، كمذىب مالؾ 
شدة رحمو هللا أف الصـك أفضل مف الفطر، كأما في المرض ففيو تفصيل بحسب 

 . المرض"

*** 

 الخبلصة:

إذا عممَت أف ىناؾ اليـك مف يقكؿ لنا: كأف تفطركا خير لكـ، أدركَت سّر قكلو تعالى: 
 !كأف تصكمكا خير لكـ

 كهللا أعمـ.

*** 
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 إلخميس:

 ىػ1438رمضاف  21

 ـ2017حزيراف  15

 

 (184)البقرة كأْف تصكمكا خير لكـ  ۞

 قاؿ تعالى:

 عمى سفٍر فِعّدٌة ِمف أياـ ُأَخرفَمْف كاف منكـ مريًضا أك 

ـُ مسكيفٍ   كعمى الذيف ُيطيقكنو فديٌة طعا

 فمف تطّكع خيًرا فيك خيٌر لو

 كأْف تصكمكا خيٌر لكـ إْف كنتـ تعممكف 

 (.184)البقرة 

*** 

 قاؿ لي:

ما معنى: كأف تصكمكا خير لكـ؟ أليس هللا ىك الذؼ أمرنا بالصياـ، فكيف ال يككف 
 ه اآلية كاألمر بدىي؟خيًرا لنا؟ لماذا ىذ



454 
 

 قمت:

الصياـ يختمف عف الصبلة مثبًل، فالصبلة عبادة ظاىرة كالصياـ عبادة باطنة، إْذ 
 يمكف لئلنساف أف يفطر في رمضاف، كال يعمـ بو أحد إال هللا.

كليس األمر بدىًيا كما يبدك ألكؿ مرة، إْذ يزعـ أناس مف الغرب كالشرؽ أف الصياـ 
إلى ضرب مف البطالة كالتكاسل، كما يمكف أف يؤدؼ إلى  يؤخر اإلنتاجية، كيؤدؼ

التكتر العصبي كما ينشأ عنو مف معاممة سيئة لمغير! أال ترػ كيف يناـ الصائمكف 
في النيار، كيعممكف في الميل؟ أال ترػ كيف تخفض الحككمة ساعات العمل في 

 رمضاف؟

، حسب السّف كالصحة ال شؾ أف تأثير الصياـ عمى اإلنساف يختمف بيف حالة كأخرػ 
كالمرض كالمينة كغير ذلؾ. فمف الناس مف يصـك كال يشعر أف الصياـ يؤثر عمى 
عممو تأثيًرا سمبًيا، بل قد يشعر بخبلؼ ذلؾ تماًما، كمف الناس مف يرػ في الصياـ 

 الجكانب الظاىرة منو: الجكع كالعطش كالتعب ...

*** 

إلنساف، إال أف لو جكانب أخرػ كثيرة قد أنا أرػ أف الصياـ كلك كاف لو تأثير عمى ا
يدرؾ اإلنساف بعضيا، كال يدرؾ البعض اآلخر، عمى حسب عممو. ىْب أف الصياـ 
لو تأثير عمى بعض األعماؿ، إال أنو يجب النظر إلى الصياـ عمى أنو ضرب مف 
ضركب اإلجازة الجزئية السنكية، أؼ ال يمكف النظر إلى بعض الجزئيات كا ىماؿ 
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! تعلمون  إْن كنتمت األخرػ التي قد نعمميا كقد ال نعمميا. كلذلؾ قاؿ تعالى: الجزئيا
ذا عممكا لـ يعممكا بمقدار كاحد! كال أحد يعمـ ما يعممو  فميس كل الناس يعممكف، كا 

 هللا.

*** 

كاألمر الدقيق في ىذه اآلية الدقيقة أف تغميب جانب الصياـ مفّضل عمى جانب  
اإلفطار، في حالة الشيخكخة مثبًل. فالرجل المسّف قد تحّدثو نفسو باإلفطار، كلك كاف 
يستطيع الصياـ بشيء مف المشقة! كعمى األطباء الذيف يرخصكف لمصائميف مف 

جانب، فيناؾ فكائد لمصياـ خفية ىي أرجح مف كبار السّف باإلفطار أف يراعكا ىذا ال
األسباب التي تدعك لئلفطار بأدنى مشقة كعذر! كربما ليذا السبب استخدـ الفقياء 

مف  وإلتهرب، فكأف ىناؾ ميبًل لتصعيب اإلفطار، كعدـ التساىل إلفانيعبارة الشيخ 
 الصياـ!

*** 

كغيرىا. قد يقاؿ  كقد حقق المسممكف انتصارات عسكرية في رمضاف، كغزكة بدر
ىنا: إف المجاىديف ربما أفطركا فييا! أقكؿ: نعـ كال مشكمة ألنو يجب أف ننظر إلى 
مجمكع أحكاـ الصياـ، ال إلى جزء منيا كىك الصياـ فقط. فالصياـ لو أعذار لئلفطار 

 ال يمكف تجاىميا في منظكمة الصياـ المتكاممة.  

*** 
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الصياـ إال هللا كحده ال شريؾ لو! كنحف البشر : ال أحد يحيط بمنافع إف كنتـ تعممكف 
ذا تعارض عمـ هللا مع عممنا غمب عمـ هللا غير المحدكد عمى  ال نعمـ إال القميل، كا 

 العمـ القاصر المحدكد!

*** 

 فالصـك ركف مف أركاف اإلسبلـ.

 كلو مقاصد )مصالح، منافع( ظاىرة، منيا:

 الناحية الدينية: السيطرة عمى الشيكات. -

 الناحية الصحية: الِحْمية. -

 الناحية النفسية: الصبر. -

 الناحية التربكية: إشعار الصائـ بآالـ الجائعيف. -

 كلكي تتحقق منافع الصـك يجب االلتزاـ بما يتعمق بالصـك مف آداب:
 تجنب اإلسراؼ في الطعاـ كالشراب عند اإلفطار كعند السحكر. -

ا الشارع: صـك يـك العيد، صـك االمتناع عف الصـك في الحاالت التي حددى-
 الدىر، صـك الكصاؿ، صـك العاجز كالمريض كالحائض.

*** 
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كلذلؾ فإف مف يستطيع الصياـ بمشقة كأفطر تجب عميو الفدية، كتنيض الفدية ىنا 
بدكر مثّقل كي ال يتيرب الناس مف الصياـ، ال سيما كالصياـ عبادة باطنة! كقد 

 كأفرآف يدعكنا إلى إيثار الصياـ عمى الفدية بقكلو: يؤثركف الفدية عمى الصياـ، كالق
 .تصكمكا خير لكـ

 خير لكـ مف )اإلفطار + الفدية(.

 اإلسبلـ ديف ىداية ال ديف جباية!

 : ال تتيربكا مف الصياـ، إال أف تككف األعذار صحيحة ثابتة راجحة.المعنى

ّجح الصياـ قميبًل عمى إذا خطر في بالؾ أف ترّجح اإلفطار قميبًل فافعِل العكس، أؼ ر 
 !اإلفطار

*** 

ذكر المفسركف أف المسمـ كاف في أكؿ األمر مخيًرا بيف الصياـ كالفدية، كىذا مثل 
: إما تخدـ بنفسؾ أك تدفع البدؿ النقدؼ. األكؿ جياد بالنفس،  الخدمة العسكرية اليـك

 كاآلخر جياد بالماؿ.

*** 

 البغكؼ:قاؿ 
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ف شق عميو فيك خير لو مف أف يفطر "قيل ىذا في الشيخ الكبير لك  تكمف الصـك كا 
 كيفدؼ".

 ابف عاشكر:كقاؿ 

ف كاف نازاًل في إباحتو لصاحب المشقة كالَيِرـ  "ىذا ترغيب في الصـك كتأنيس بو، كا 
كما بعده، فيككف تفضيبًل  (ومن كان مريًضا) فكذلؾ، كيحتمل أف يرجع إلى قكلو:

ر مختمف فيو بيف األئمة، كمذىب مالؾ لمصـك عمى الفطر، إاّل أف ىذا في السف
رحمو هللا أف الصـك أفضل مف الفطر، كأما في المرض ففيو تفصيل بحسب شدة 

 . المرض"

*** 

 الخبلصة:

إذا عممَت أف ىناؾ اليـك مف يقكؿ لنا: كأف تفطركا خير لكـ، أدركَت سّر قكلو تعالى: 
 !كأف تصكمكا خير لكـ

 كهللا أعمـ.

*** 

 إلخميس:

 ىػ1438رمضاف  21
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 ـ2017حزيراف  15

 

 (184)البقرة كأْف تصكمكا خير لكـ  ۞

 قاؿ تعالى:

 فَمْف كاف منكـ مريًضا أك عمى سفٍر فِعّدٌة ِمف أياـ ُأَخر

ـُ مسكيفٍ   كعمى الذيف ُيطيقكنو فديٌة طعا

 فمف تطّكع خيًرا فيك خيٌر لو

 كأْف تصكمكا خيٌر لكـ إْف كنتـ تعممكف 

 (.184)البقرة 

*** 

 قاؿ لي:

ما معنى: كأف تصكمكا خير لكـ؟ أليس هللا ىك الذؼ أمرنا بالصياـ، فكيف ال يككف 
 خيًرا لنا؟ لماذا ىذه اآلية كاألمر بدىي؟

 قمت:
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الصياـ يختمف عف الصبلة مثبًل، فالصبلة عبادة ظاىرة كالصياـ عبادة باطنة، إْذ 
 .يمكف لئلنساف أف يفطر في رمضاف، كال يعمـ بو أحد إال هللا

كليس األمر بدىًيا كما يبدك ألكؿ مرة، إْذ يزعـ أناس مف الغرب كالشرؽ أف الصياـ 
يؤخر اإلنتاجية، كيؤدؼ إلى ضرب مف البطالة كالتكاسل، كما يمكف أف يؤدؼ إلى 
التكتر العصبي كما ينشأ عنو مف معاممة سيئة لمغير! أال ترػ كيف يناـ الصائمكف 

أال ترػ كيف تخفض الحككمة ساعات العمل في  في النيار، كيعممكف في الميل؟
 رمضاف؟

ال شؾ أف تأثير الصياـ عمى اإلنساف يختمف بيف حالة كأخرػ، حسب السّف كالصحة 
كالمرض كالمينة كغير ذلؾ. فمف الناس مف يصـك كال يشعر أف الصياـ يؤثر عمى 

رػ في الصياـ عممو تأثيًرا سمبًيا، بل قد يشعر بخبلؼ ذلؾ تماًما، كمف الناس مف ي
 الجكانب الظاىرة منو: الجكع كالعطش كالتعب ...

*** 

أنا أرػ أف الصياـ كلك كاف لو تأثير عمى اإلنساف، إال أف لو جكانب أخرػ كثيرة قد 
يدرؾ اإلنساف بعضيا، كال يدرؾ البعض اآلخر، عمى حسب عممو. ىْب أف الصياـ 

ى الصياـ عمى أنو ضرب مف لو تأثير عمى بعض األعماؿ، إال أنو يجب النظر إل
ضركب اإلجازة الجزئية السنكية، أؼ ال يمكف النظر إلى بعض الجزئيات كا ىماؿ 

! تعلمون  إْن كنتمالجزئيات األخرػ التي قد نعمميا كقد ال نعمميا. كلذلؾ قاؿ تعالى: 
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ذا عممكا لـ يعممكا بمقدار كاحد! كال أحد يعمـ ما يعممو  فميس كل الناس يعممكف، كا 
 .هللا

*** 

كاألمر الدقيق في ىذه اآلية الدقيقة أف تغميب جانب الصياـ مفّضل عمى جانب  
اإلفطار، في حالة الشيخكخة مثبًل. فالرجل المسّف قد تحّدثو نفسو باإلفطار، كلك كاف 
يستطيع الصياـ بشيء مف المشقة! كعمى األطباء الذيف يرخصكف لمصائميف مف 

ىذا الجانب، فيناؾ فكائد لمصياـ خفية ىي أرجح مف  كبار السّف باإلفطار أف يراعكا
األسباب التي تدعك لئلفطار بأدنى مشقة كعذر! كربما ليذا السبب استخدـ الفقياء 

مف  وإلتهرب، فكأف ىناؾ ميبًل لتصعيب اإلفطار، كعدـ التساىل إلفانيعبارة الشيخ 
 الصياـ!

*** 

زكة بدر كغيرىا. قد يقاؿ كقد حقق المسممكف انتصارات عسكرية في رمضاف، كغ
ىنا: إف المجاىديف ربما أفطركا فييا! أقكؿ: نعـ كال مشكمة ألنو يجب أف ننظر إلى 
مجمكع أحكاـ الصياـ، ال إلى جزء منيا كىك الصياـ فقط. فالصياـ لو أعذار لئلفطار 

 ال يمكف تجاىميا في منظكمة الصياـ المتكاممة.  

*** 
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بمنافع الصياـ إال هللا كحده ال شريؾ لو! كنحف البشر : ال أحد يحيط إف كنتـ تعممكف 
ذا تعارض عمـ هللا مع عممنا غمب عمـ هللا غير المحدكد عمى  ال نعمـ إال القميل، كا 

 العمـ القاصر المحدكد!

*** 

 فالصـك ركف مف أركاف اإلسبلـ.

 كلو مقاصد )مصالح، منافع( ظاىرة، منيا:

 الشيكات.الناحية الدينية: السيطرة عمى  -

 الناحية الصحية: الِحْمية. -

 الناحية النفسية: الصبر. -

 الناحية التربكية: إشعار الصائـ بآالـ الجائعيف. -

 كلكي تتحقق منافع الصـك يجب االلتزاـ بما يتعمق بالصـك مف آداب:
 تجنب اإلسراؼ في الطعاـ كالشراب عند اإلفطار كعند السحكر. -

التي حددىا الشارع: صـك يـك العيد، صـك االمتناع عف الصـك في الحاالت -
 الدىر، صـك الكصاؿ، صـك العاجز كالمريض كالحائض.

*** 
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كلذلؾ فإف مف يستطيع الصياـ بمشقة كأفطر تجب عميو الفدية، كتنيض الفدية ىنا 
بدكر مثّقل كي ال يتيرب الناس مف الصياـ، ال سيما كالصياـ عبادة باطنة! كقد 

 كأفياـ، كالقرآف يدعكنا إلى إيثار الصياـ عمى الفدية بقكلو: يؤثركف الفدية عمى الص
 .تصكمكا خير لكـ

 خير لكـ مف )اإلفطار + الفدية(.

 اإلسبلـ ديف ىداية ال ديف جباية!

 : ال تتيربكا مف الصياـ، إال أف تككف األعذار صحيحة ثابتة راجحة.المعنى

عكس، أؼ رّجح الصياـ قميبًل عمى إذا خطر في بالؾ أف ترّجح اإلفطار قميبًل فافعِل ال
 !اإلفطار

*** 

ذكر المفسركف أف المسمـ كاف في أكؿ األمر مخيًرا بيف الصياـ كالفدية، كىذا مثل 
: إما تخدـ بنفسؾ أك تدفع البدؿ النقدؼ. األكؿ جياد بالنفس،  الخدمة العسكرية اليـك

 كاآلخر جياد بالماؿ.

*** 

 البغكؼ:قاؿ 
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ف شق عميو فيك خير لو مف أف يفطر "قيل ىذا في الشيخ  الكبير لك تكمف الصـك كا 
 كيفدؼ".

 ابف عاشكر:كقاؿ 

ف كاف نازاًل في إباحتو لصاحب المشقة كالَيِرـ  "ىذا ترغيب في الصـك كتأنيس بو، كا 
كما بعده، فيككف تفضيبًل  (ومن كان مريًضا) فكذلؾ، كيحتمل أف يرجع إلى قكلو:
ذا في السفر مختمف فيو بيف األئمة، كمذىب مالؾ لمصـك عمى الفطر، إاّل أف ى

رحمو هللا أف الصـك أفضل مف الفطر، كأما في المرض ففيو تفصيل بحسب شدة 
 . المرض"

*** 

 الخبلصة:

إذا عممَت أف ىناؾ اليـك مف يقكؿ لنا: كأف تفطركا خير لكـ، أدركَت سّر قكلو تعالى: 
 !كأف تصكمكا خير لكـ

 كهللا أعمـ.

*** 

 إلخميس:

 ىػ1438رمضاف  21
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 ـ2017حزيراف  15

 

 (197 )البقرة األلباب أكلي يا كاتقكفِ  ۞

 .قراءة كفييا كاتقكني،
 

ْف كنُتـ مف قبمو َلِمَف الضاّليف  ۞  (198)البقرة كا 

ْف كنُتـ )  فإذا أفضتـ ِمف عرفاٍت فاذكركا هللَا عنَد المشَعر الحراـ كاذكركه كما ىداكـ كا 
 198( البقرة الضاّليف ِمف قبِمو َلِمفَ 

ْف كنتـ:   كا 

نكـ كنتـ.  كا 

 )إْف(: مخففة مف الثقيمة: إّف، التي تناسب البلـ في: )َلِمف(.

 ِمف قبِمو: 

 مف قبل اليدػ، أك القرآف، أك النبي ملسو هيلع هللا ىلص.

*** 

 2015كانكف الثاني  16
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 (199 )البقرة الناس أفاض حيث مف أفيضكا ۞

 شرًعا؟ بو المأمكر ىك الناس يفعمو ما ىل ۞

 الشرع؟ جاّدة عمى كنككف  الناس؟ يفعمو ما نفعل ىل ۞

 كىك الناس، جميكر يفعمو اإلفاضة( )كىك شيًئا الحج مناسؾ في ىناؾ أف يبدك
 مخالف أخرػ( بطريقة )اإلفاضة الناس بعض يفعمو آخر كشيء شرًعا، صحيح
 لمشرع.

 أفاَض  حيثُ  ِمف أفيضكا ثـّ ) فييـ: هللا أنزؿ الذيف ىـُ  الُحْمس قالت: عائشة عف
 منالمزدلفة، يفيضكف  الُحْمس ككاف عرفات، مف ُيفيضكف  الناس كاف قالت: (،الناُس 
، مف إال ُنفيض ال يقكلكف:  رجعكا (الناس أفاض حيث مف أفيضكا) نزلت: فمما الحـر
 مسمـ(. )صحيح عرفات إلى

 إبراىيـ (:الناسك) كّميـ، لمسممكف ا (:أفيضكا) بقكلو: المعني» العمماء: بعض كقاؿ 
 «.الرحمف خميل السبلـ عميو

***  

 المفسريف: أقكاؿ

 الطبرؼ:
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 كانكا الذيف قريش، كلدتو كمف قريش ، (أفيضكا ثـ) بقكلو: المعني بعضيـ: قاؿ»
 )...(. "الُحْمس" الجاىمية: في يسّمكف 

 مف) بقكلو: كالمعني كّميـ، المسممكف  (:أفيضكا ثـ) بقكلو: المخاطبكف  آخركف: كقاؿ
 عميو الرحمف خميل إبراىيـ (،الناس) كبػ: ، )مزدلفة( َجْمع ِمف (،الناُس  أفاَض  حيثُ 
    )...(. السبلـ

 (الناسك) معناه؟ ذلؾ يككف  أف يجكز ككيف قائل: لنا قاؿ فإف
براىيـ جماعة،  أفاَض  حيثُ  مف أفيضكا ثـ) يقكؿ: ذكره تعالى كهللا كاحد، ملسو هيلع هللا ىلص  كا 
 (؟الناُس 

 هللا قكؿ ذلؾ كمف الكاحد. عمى الجماعة بذكر فتدؿّ  كثيًرا، ذلؾ تفعل العرب إف قيل:
 كالذؼ ،173 عمراف آؿ (لكـ جمعكا قد الناَس  إفّ  ناُس ال ليـُ  قاؿَ  الذيفَ ) كجل: عز
 مسعكد بف نعيـ السير: أىل مف الركاية بو تظاىرت فيما كىك كاحد، ذلؾ قاؿ

 كاعممكا الطّيباتِ  مف ُكمكا الرسلُ  أييا يا) كجل: عز هللا قكؿ كمنو األشجعي.
 أكثر العرب كبلـ في ذلؾ كنظائر ،ملسو هيلع هللا ىلص النبي بذلؾ عني قيل: 51 المؤمنكف  (صالًحا
 «.تحصى أف مف

***  

 البغكؼ:

 َيحُسدكفَ  أـ) تعالى: كقكلو كحده، السبلـ عميو إبراىيـ ىاىنا الناس الضحاؾ: كقاؿ»
 «.كحده ملسو هيلع هللا ىلص محمًدا كأراد ،54 النساء (الناَس 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=50&surano=2&ayano=199#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=50&surano=2&ayano=199#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=50&surano=2&ayano=199#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=50&surano=2&ayano=199#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=50&surano=2&ayano=199#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=50&surano=2&ayano=199#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=50&surano=2&ayano=199#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=51&surano=2&ayano=199#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=51&surano=2&ayano=199#docu
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*** 

 الرازؼ:

 كقكلو كىك بو، يقتدػ رئيًسا كاف إذا جائز، الكاحد عمى الجمع اسـ إيقاع»
 قد الناَس  إفّ ) مسعكد بف نعيـ يعني: ،173 عمراف آؿ (الناُس  ليـُ  قاؿَ  الذيفَ ) تعالى:
يقاع سفياف، أبا يعني: ،173 عمراف آؿ (لكـ جمعكا  الكاحد عمى الجمع اسـ كا 
 «.مشيكر مجاز المعظـ

***  

 المنار:

 الِخطاب كغيره )الجبلؿ( المفّسر جعل (الناُس  أفاَض  حيثُ  ِمف أفيضكا ثـّ »)
 ديَنيـ داف كَمف قريًشا أف الشيخيف: عند عائشة حديث في كرد إذ خاصة، لقريش ىنا
 في العرب مع الكقكؼ عف ترفًعا بمزدلفة الجاىمية في يقفكف  كانكا - الُحْمس كىـ -

 لما إبطاالً  أؼ: منيا، ُيفيض ثـ بيا، يقف ثـ عرفات، يأتي أف نبّيو هللا فأمر عرفات،
 «.قريش عميو كانت

***  

 ـ17/1/2015 السبت

 

 ( 198)البقرة أفيضكا مف حيث أفاض الناس  ۞

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=913&idto=913&bk_no=132&ID=242#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=913&idto=913&bk_no=132&ID=242#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=913&idto=913&bk_no=132&ID=242#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=65&surano=2&ayano=199#docu


469 
 

 :199-198لنقرأ في سكرة البقرة اآليتيف 

ليس عميكـ ُجناٌح أف تبتغكا فضبًل مف ربكـ فإذا أفضُتـ مف عَرفات فاذكركا هللَا عند )
ْف كنُتـ ِمف قبِمو َلمف الضاّليف. ثـ أفيضكا ِمف  المشعر الحراـ كاذكركه كما ىداكـ كا 

 .199-198( البقرة حيُث أفاض الناُس 

( كفي قكلو: ليس عميكـف يشعر أف المخاطبيف كاحد في قكلو: )مف يقرأ ىاتيف اآليتي
ىـ  199(. ىذا مع أف الحديث النبكؼ ينّص عمى أف المخاطبيف باآلية ثـ أفيضكا)

ال كيف نفيـ قكلو: ) الُحمس، كال يمكف أف نفيـ النص القرآني إال فإذا أفضُتـ بذلؾ، كا 
 (؟!أفاض الناُس  ثـ أفيُضكا مف حيث( مع قكلو بعد ذلؾ: )مف عَرفات

 كقاؿ بعض المفسريف:

في الكبلـ تقديـ كتأخير، تقديره: فمف فرض فييّف الحج فبل رفث كال فسكؽ كال »
جداؿ في الحج، ثـ أفيضكا مف حيث أفاض الناس، فإذا أفضتـ مف عرفات فاذكركا 

 )تفسير البغكؼ(.« هللا عند المشعر الحراـ

ا خشية التشكيش، كىي متاحة لمف أراد كىناؾ أقكاؿ أخرػ في التفسير أُعرض عني
 التكسع.

 .ىذا كهللا أعمـ

*** 

 2016نيساف  26الثبلثاء 
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 (202)البقرة الحساب  سريعُ  كهللاُ ۞ 

 سريع: لمتقريب إلى أذىاف الناس.

 هللا فكرؼ الحساب. الحساب في زمف قدره صفر، كالصفر لـ يرد في القرآف.

 

 (204)البقرة ألدُّ الِخصاـ  ۞

الّناس َمف ُيعجبؾ قكُلو في الحياِة الدنيا كُيشيُد هللَا عمى ما في قمِبو كىك ألدُّ كِمف )
ذا تكّلى سعى في األرض ِلُيفسَد فييا كُييمَؾ الحرَث كالنسَل كهللُا ال ُيِحبُّ  الِخصاـ. كا 

ـُ كَلِبئَس الِميادُ  ذا قيل لو اّتِق هللَا أخذْتو العّزُة باإلثـ فحسُبو جيّن  (. الفساَد. كا 

 .206 – 204سكرة البقرة 

 الِخصاـ:

 فييا قكالف:

 الخصكمة. -
- .  الخصـك

 كالراجح عندؼ ىك القكؿ الثاني، ألننا نستغني بو عف التقدير.
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 ألّد:

 أشدّ 

 كمنو: عدّك لدكد.

 تكّلى:

 انصرؼ )ِمف عندؾ(. -
 صار كالًيا. -

 أخذتو العّزة باإلثـ:

 : استكلت عميو.أخذتو

 كاعتّز!تمّسؾ بإثمو كَتعّزز بو 

 العّزة عّزتاف:

 عّزة محمكدة. -
 كعّزة مذمكمة. -

 كالعّزة ىنا مذمكمة.

*** 

 إلثالثاء:
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 ىػ1440ربيع اآلخر  24

 ـ2019كانكف الثاني  01

 

 (205)البقرة الفساد  ال يحبُّ  كهللاُ ۞ 

 : يمقت الفساد.لـ يقل

 

 (207)البقرة هللا  مرضاتِ  ابتغاءَ ۞ 

 مرضاة.

 رسـ عثاني.

 

 (208)البقرة كات الشيطاف طُ خُ بعكا كال تتّ ۞ 

 ألنو يجّركـ مف خطكة إلى خطكة.

 الرذائل يجّر بعضيا بعًضا.
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 (209 )البقرة حكيـ عزيز ۞

 مفبركة؟ ىي ىل األعرابي حكاية ۞

  .209 البقرة (َحكيـٌ  َعزيزٌ  هللاَ  أفّ  فاعممكا البّيناتُ  جاءتكـُ  ما بعدِ  ِمف زلمُتـ فإف) 

 زلمُتـ:

 ضممُتـ.

 قبميا. اآلية حسب الشيطاف، ُخُطكاتِ  اتبعُتـ

  القدـ. زّلة مف أصميا

 :السيكطي نقل

 أفّ  فاعممكا البّيناتُ  جاءتكـُ  ما بعدِ  ِمف زلمُتـ فإفْ ) يقرأ: قارًئا سمع أعرابًيا أف ُحكي
 كذا، يقكؿ فبل هللا كبلـَ  ىذا كاف إف فقاؿ: القرآف، يقرأ يكف كلـ َرحيـٌ، َغُفكرٌ  (هللاَ 

 عميو! إغراءٌ  ألنو الزلل! عند الغفراف يذكر ال )الحكيـ(

  اآلؼ(. فكاصل في ،59 النكع )اإلتقاف،

*** 

 الرازؼ:
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 كبلـَ  ىذا كاف إف كقاؿ: فأنكره، أعرابيٌ  فسمعو َرحيـٌ(، )َغُفكرٌ  قرأ: قارًئا أف يحكى»
 .«عميو إغراءٌ  ألنو الزلل؛ عند الغفراف يذكرُ  ال )الحكيـ( كذا، يقكؿ فبل هللا

***  

 القرطبي:

 يعّممو: كاف الذؼ فأقرأه القرآف، يتعّمـ كاف أسمـ لّما األحبار كعب أف النقاش حكى»
 بيما كمرّ  ىكذا، يككف  أف ألستنكر إني كعب: فقاؿ َرحيـٌ"، َغُفكرٌ  هللاَ  أفّ  "فاعممكا
 َعزيزٌ  هللاَ  أفّ  فاعممكا ) الرجل: فقاؿ اآلية؟ ىذه تقرأ كيف كعب: فقاؿ رجل،
 فيما (َحكيـٌ ) يريده، ما عميو يمتنع ال (َعزيزٌ ) ينبغي؛ ىكذا كعب: فقاؿ ،(َحكيـٌ 
 «.يفعمو

***  

 حياف: أبك

 كقاؿ: القرآف، يقرأ يكف كلـ فأنكره، أعرابي فسمعو َرحيـٌ(، )َغفكرٌ  قرأ: قارًئا أف ركؼ »
 إغراءٌ  ألنو الزلل، عند الغفراف يذكر ال )الحكيـ( كذا، يقكؿ فبل هللا كبلـَ  ىذا كاف إف
 عميو!

 َغُفكرٌ  هللاَ  أفّ  فاعممكا) أقرأه: منو يتعّمـ كاف الذؼ كأف ىذا، نحك كعب عف ركؼ  كقد
 «.ينبغي ىكذا فقاؿ: (،كيـٌ حَ  َعزيزٌ ) سمع: حتى فأنكره َرحيـٌ(،

***  

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=810&idto=810&bk_no=48&ID=230#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=810&idto=810&bk_no=48&ID=230#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=810&idto=810&bk_no=48&ID=230#docu
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  عاشكر: ابف

 أعرابيٌ  فسمعو رحيـٌ"، غفكرٌ  هللاَ  "فإفّ  اآلية: ىذه قرأ قارًئا أف ركؼ  الكشاؼ في»
 اىػ. عميو إغراءٌ  ألنو الزلل، عند الغفراف يذكر ال كذا، )الحكيـ( يقكؿ ال كقاؿ: فأنكره

 األحبار. كعب إلى القصة ىذه مثل نسبة النقاش تفسير عف القرطبي كفي

 أيدَييما فاقطُعكا كالسارقةُ  كالسارؽُ ) أقرأ: كنتُ  قاؿ: األصمعي عف الطيبي كذكر 
 فقاؿ: أعرابٌي، كِبجنبي ،38 المائدة َرحيـٌ( َغُفكرٌ  كهللاُ  هللاِ  ِمفَ  َنكاالً  َكَسبا بما َجزاءً 
 عزيزٌ  كهللاُ ) فقرأُت: فانتبيُت، هللا، كبلـَ  ىذا ليس قاؿ: هللا. كبلـُ  قمت: ىذا؟ َمف كبلـُ 
 أيفَ  ِمف قمُت: ال، قاؿ: القرآف؟ أتقرأ فقمُت: هللا، كبلـُ  ىذا أصبَت! فقاؿ: (،حكيـٌ 
 «!قطع لَما كرِحـ َغفر كلك فَقطع، فَحكـ عزّ  ىذا يا قاؿ: َعِممَت؟

***  

 األعرابي: قصة في رأيي

 بيف شائعة كىي ،مفبركة حكاية األعرابي حكاية أف البدء في بالي في خطر
 كرد التي المكاطف في الكريـ، القرآف إلى كرجعتُ  منيا، التحقق فأردتُ  المسمميف،
 فانتييتُ  المغفرة. كطمب التكبة مكاطف في كردْت  أنيا فكجدتُ  (،رحيـٌ  غفكرٌ ) فييا:
 السند! حيث مف مفبركة كانت كلك المتف، حيث مف صحيحة القصة أف إلى

 ُخُطكاتِ  تّتبعكا ال آمنكا الذيف أّييا يا هللا: يقكؿ أف كالنيي األمر معرض في ُيعقل ىل
ف الشيطاف،  َرحيـٌ! َغُفكرٌ  هللاَ  فإفّ  الشيطاف ُخُطكاتِ  اّتبعُتـ كا 

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16850
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13721
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=61&surano=2&ayano=209#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=61&surano=2&ayano=209#docu
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 أال منؾ أستحسف لو: كيقكؿ الغداء، طعاـ إلى صديَقو شخٌص  يدعك أف ُيعقل ىل
 تأتي!

 .209 البقرة  آية في بكثير منيا أكضح (38 )المائدة السرقة آية في المسألة

فْ  ِعباُدؾَ  فإّنيـ ُتَعّذْبيـ إفْ ) تعالى: قكُلو ىنا ُيشكل قد لكف  أنتَ  فإّنؾَ  ليـ َتغِفْر  كا 
 .118 المائدة (الحكيـُ  العزيزُ 

 إفْ ) فسيا:ن اآلية في قكلو إلى عائد (الحكيـُ  العزيزُ  أنتَ ) قكلو: أف الجكاب يككف  قد
ف تقديره: حذؼ ىناؾ يككف  كربما (.ُتعّذْبُيـ  الرحيـ(. الغفكرُ  أنت فإنؾ ليـ َتغِفْر  )كا 

نؾ الحكيـُ  العزيزُ  أنتَ  )فإنؾ التقدير: يككف  أك ـُ( الغفكرُ  أنت كا   طريقة عمى الرحي
 أعمـ. كهللا المرتب، كالنشر المف

 ىنا كالجكاب .71 التكبة (َحكيـٌ  َعزيزٌ  هللاَ  إفّ  هللاُ  سيرحُميـُ  أكلئؾَ ) قكُلو: ُيشكل قد كما
 قكلو: فيككف  المشركيف، عف الكبلـ 70 اآلية في تقدـ فقد ىناؾ، الجكاب شاكمة عمى
 مقّدًرا. محذكًفا (َرحيـٌ  َغُفكرٌ ) كقكلو: عمييـ، عائًدا (َحكيـٌ  َعزيزٌ )

 ذكر جاء اآلية أكؿ ففي ،5 الممتحنة (الحكيـُ  العزيزُ  أنتَ  إنؾَ  ربَّنا لنا كاغِفْر ) كقكُلو:
 (.الَحكيـُ  أنَتالعزيزُ  إنؾَ  رّبنا لنا كاغِفْر  كفُركا لمذيفَ  ِفتنةً  َتجعْمنا ال رّبنا) كفركا: الذيف

 .8 غافر (الَحكيـُ  الَعزيزُ  أنتَ  إنؾَ  ... كعدَتيـ التي َعْدفٍ  جّناتِ  كأدِخْمُيـ رّبنا) كقكلو:
 في (كفركا الذيف) عمى عائد (الحكيـُ  زُ العزي) قكلو: أف أيًضا ىنا الجكاب يككف  قد
 السكرة. مف 6 اآلية
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 تحلّ  أف القراءة، في ال المغة، في الجائز مف أنو كىك آخر، جكاب ىناؾ يككف  كقد 
 أعمـ. كهللا العكس، بخبلؼ (َرحيـ َغفكر) محلّ  (حكيـٌ  َعزيزٌ )

 اآلؼ(. فكاصل في ،59 النكع اإلتقاف، )قارف 

 اآلؼ(. كرؤكس الفكاصل معرفة ،3 النكع البرىاف، )كانظر

*** 

           ـ9/10/2014 الخميس
 

 (210 )البقرة ظمل في هللا يأتييـ ۞

لى األمرُ  كُقضي كالمبلئكةُ  الَغماـ ِمفَ  ُظملٍ  في هللاُ  يأتَييـ أف إال ينُظركفَ  ىل)  هللاِ  كا 
 .210 البقرة (األمكرُ  ُترجع
  
 اآلخرة؟ في أـ الدنيا في ىذا ىل

  قكالف.
 يقل: لـ
 ينتظركف. ىل

  اآلية. في المراد ىك كىذا
 يقل: لـ
 كالمبلئكُة. هللاُ 

 :قراءة في
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 الطبرؼ. كخّطأىا الغماـ. عمى عطًفا كالمبلئكةِ 

 المبلئكة. كفي التقدير: آخركف: كقاؿ

 :قراءة كفي
 الغماـ. مف ُظمل في كالمبلئكةُ  هللاُ  يأتييـ أف إال ينظركف  ىل 

 ظمل في المبلئكة كتأتييـ يشاء، ما في هللا يأتييـ القراءة: ىذه معنى في بعضيـ قاؿ
  الغماـ. مف
 يقل: لـ
 بظمل.

  المعنى. ىك ىذا العمماء: بعض قاؿ
 الغماـ: مف ظمل

 بيا؟ يأتييـ مف
 هللا.      -

 المبلئكة.      -

  كالمبلئكة. هللا      -

 ُترجع:

 لممفعكؿ. البناء عمى

  لمفاعل. البناء عمى َترجع. :قراءة في
 المبلئكة:

  أركاحيـ. لقبض تأتييـ
 هللا: يأتييـ
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 تأكيميا. عف بعضيـ كسكت يفسر، ال الذؼ المكتـك مف ىذا      -

 حسابو كحكمو، هللا أمر باإلتياف: المراد سبحانو. حقو في ظاىره عمى الكبلـ ليس      -
 كجزاؤه.

 بُظمل. يأتييـ المعنى:      -

*** 

  مقترح: آخر تقدير
 الغماـ. مف ظمل في بالعذاب هللا يأتييـ أف إال ينظركف  ىل

 العذاب. صكر مف صكرة (الغماـ مف ظمل)

 هللا. صفات في الخكض مف يخرجنا التقدير كىذا
خراجيا بالباء، )في( تفسير مف كيخرجنا  بابيا. عف كا 

 

*** 
 :البغكؼ  قاؿ
 هللا إلى عمميا كيكل بظاىرىا، اإلنساف يؤمف أف شاكميا كما اآلية ىذه في األكلى»

 أئمة مضى ذلؾ عمى الحدث. سمات عف منّزه اسمو عزّ  هللا أف كيعتقد تعالى،
 السّنة. كعمماء السمف

 ككاف ،يفّسر ال الذؼ المكتـك مف ىذا الكمبي: قاؿ
 كأحمد سعد بف كالميث الثكرؼ  كسفياف المبارؾ كابف كمالؾ كاألكزاعي زىرؼ كال مكحكؿ
سحاؽ  بف سفياف قاؿ .كيف ببل جاءت كما أِمّركىا أمثاليا: كفي فييا يقكلكف  كا 

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12300
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12300
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http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16867
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 ألحد ليسعميو، كالسككت قراءتو فتفسيره كتابو في نفسو بو هللا كصف ما كل ُعيينة:
 «.كرسكلو تعالى هللا إال يفّسره أف
 أقكؿ: 

 رأييف: عمى الصفات آيات في العمماء

 )التمرير(. التفكيض األكؿ:

 .11 الشكرػ  (شيءٌ  كِمثموِ  ليَس ) التنزيو(. )مع التأكيل الثاني:
 مف أك السياؽ، مف سيستمد التأكيل ألف األكؿ، إلى يعكد الثاني الرأؼ أف أرػ  كلعمي
 باالعتماد التأكيل كأما الصفات، في اختبلفيـ فيو يختمفكا فمف السياؽ أما أخرػ، آيات
ف لآلية، تفسيًرا يككف  فمف األخرػ  اآليات عمى  ذاتو! في صحيًحا كاف كا 
 في مرجعيـ ألف التأكيل، أىل عمى اإلنكار كعدـ التفكيض، ىك الرأؼ فإف كليذا
 أعمـ. كهللا التفكيض، إلى المطاؼ نياية

 أف فيمكف ،الكافريف مجازاة ىك كالظمل اإلتياف معنى إف التأكيل أىل قاؿ فإذا
 هللا إتياف صفة فّسركا ىل المفّكضكف؟! قالو ما إلى المتأّكلكف  أضاؼ ماذا نتساءؿ:
 ظمل؟! في

 القرآف كمف الغيبيات! بيذه العمـ أدكات نممؾ ال البشر نحف ألننا التفكيض ىك الرأؼ
  هللا. إال تفسيرىا يعمـ ال آيات
 األمر: كُقضي

 الجزاء. كتـ

***  
 ـ18/1/2014 األحد
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 (211)البقرة كـ آتيناىـ مف آية بينة كمف يبدؿ نعمة هللا  ۞

َسْل بني إسرائيَل كـ آتيناىـ ِمف آيٍة بّينٍة كمف ُيبّدْؿ نعمة هللا ِمف بعِد ما جاءتو فإّف ) 
 .211( سكرة البقرة هللا شديُد العقاب

 قاؿ لي:

الكبلـ مف اآلية ىذه آية كاحدة لـ أفيـ فييا الربط بيف )آية( ك)نعمة(. كيف انتقل 
 إلى النعمة؟

 قمت:

 نعمة تعني: آية.

 التقدير: فبّدلكىا كَمف يبّدْؿ.

*** 

 لـ يقل:

 فإف هللا يعاقبو شديد العقاب. -
 فإف هللا شديد العقاب لو. -
*** 

 لـ يقل:
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 كَمف يبّدلكف نعمة هللا ِمف بعد ما جاءتيـ.

*** 

 إلثالثاء:

 ىػ1440ربيع اآلخر  24

 ـ2019كانكف الثاني  01

 

 (211 )البقرة هللا نعمة يبدؿ كمف ۞

 فإفّ  جاءتوُ  ما بعدِ  ِمف هللاِ  نعمةَ  ُيبّدؿْ  كَمف بّينةٍ  آيةٍ  ِمف آتيناىـ كـ إسرائيلَ  بني َسلْ )
 .211 البقرة (العقابِ  شديدُ  هللاَ 

 المعنى:

 كفًرا. باإليماف بّدلكا -

 كفًرا. بالشكر بّدلكا -

 كتابيـ. في ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسكؿ صفة بّدلكا -

 بخصكص ال المفع بعمـك العبرة ألف كغيرىـ، إسرائيل بني عمى ينطبق كىذا -
 السبب.



483 
 

 أعمـ. كهللا

***  

 المفسريف: أقكاؿ

 الطبرؼ:

 دينو. شرائع مف فرض كما اإلسبلـ ثناؤه: جل بالنعـ يعني»

 ىي التي نعمتو في هللا عاىد ما يغّير كمف (:هللا نعمةَ  يبدؿْ  كَمف) بقكلو: كيعني  
 مف بو الكفر عمى أكعد بما معاقبو فإنو بو، فيكفر فيو كالدخكؿ العمل مف اإلسبلـ،
 عذاُبو. أليـٌ  عقاُبو، شديدٌ  كهللا العقكبة،

 جميًعا اإلسبلـ، في ادخمكا بيا، فصدقكا بالتكراة آمنكا الذيف أييا يا إذا اآلية فتأكيل
 مف البّينات جاءتكـ كقد ضبللتو، مف الشيطاف إليو دعاكـ كما الكفر، كدعكا
 إليكـ عيدؼ تبدلكا فبل العبر،ك  الحجج مف لكـ يديو عمى أظيرتُ  كما بدمحم، عندؼ
 ذلؾ يبدؿْ  َمف فإنو كرسكلي، نبيي بأنو كتابكـ، في عندؼ مف بو جاءكـ كفيما فيو،
 «.العقكبة مف باألليـ معاقب لو فإّني فيغّيره منكـ

*** 

 البغكؼ:

 يغّير. (:يبدؿ كمف)«

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=610&idto=610&bk_no=50&ID=615#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=51&surano=2&ayano=211#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=51&surano=2&ayano=211#docu
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 هللا. كتابَ  (:هللا نعمة)

 هللا. عيدَ  كقيل:

 «.ملسو هيلع هللا ىلص دمحم نبكة عمى الداللة ينكر َمف كقيل:

 الرازؼ: 

 السبلـ، عميو دمحم نبكة دالئل مف كاإلنجيل التكراة في ما البينة يةباآل المراد قاؿ: َمف»
دخاؿ تحريفيا، تبديميا: مف المراد قاؿ:  فييا. الشبية كا 

 كهللا كالكفاية, كاألمف الصحة أسباب مف هللا آتاىـ ما هللا بنعمة المراد الثاني: كالقكؿ
 سبب ألنو إلييـ؛ التبديل أضاؼ كلكف كفركا، لما بالنقمة النعمة أبدؿ الذؼ ىك تعالى
 «.البّينات اآليات بتمؾ العمل مف عمييـ كجب بما القياـ ترؾ كىك جيتيـ، مف

*** 

 القرطبي:

ف العامة، لجميع عاـ لفع (جاءتو ما بعدِ  ِمف هللاِ  نعمةَ  يبدؿْ  كمف) تعالى: قكلو»  كا 
 هللا صمى أمردمحم كجحدكا كتبيـ، في ما بدلكا لككنيـ إسرائيل، بني إليو المشار كاف
 كسمـ. عميو

 تعالى. هللا نعمة مبدؿ كل عمى منسحب فالجحكد

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=51&surano=2&ayano=211#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=812&idto=812&bk_no=48&ID=232#docu
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 أيًضا المفع في كيدخل األكؿ. مف قريب كىذا اإلسبلـ، ىنا النعمة :الطبرؼ  قاؿ
 «.كفًرا عمييا كالشكر قبكليا فبدلكا عمييـ، نعمةٌ  فييـ ملسو هيلع هللا ىلص دمحم بعثَ  فإف قريش، كفار

*** 

 كثير: ابف

 كمف) عنيا كاإلعراض بيا، الكفر بيا باإليماف استبدلكا أؼ: كفًرا، هللا نعمة بدلكا» 
 كفار عف إخباًرا قاؿ كما (.العقابِ  شديدُ  هللاَ  فإفّ  جاءتوُ  ما بعدِ  ِمف هللاِ  نعمةَ  يبدؿْ 
 َيصَمكنيا جيّنـ الَبكار دار قكَميـ كأحّمكا كفًرا هللاِ  نعمةَ  بّدلكا الذيف إلى ترَ  ألـ) قريش:
 .29 -28 إبراىيـ («القرار كبئَس 

*** 

 حياف: أبك

 نعمة، مبدؿ كل إسرائيل بني مع فيو فيندرج شرط، كىك عاـ، (يبدؿْ  مف) لفع»
 كقبكليا عمييا بالشكر بدلكا كقد عمييـ، نعمةٌ  ملسو هيلع هللا ىلص دمحم بعثة فإف كغيرىـ، قريش ككفار
 «.الكفر

***  

 الشككاني:

 بيا هللا أنعـ نعمة كل دخكؿ كالظاىر اإلسبلـ، ىنا النعمة : الطبرؼ  جرير ابف قاؿ»
 بشكرىا. القياـ كعدـ ليا، التبديل منو فكقع كاف، مف كائًنا عباده، مف عبد عمى

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&surano=2&ayano=211#docu
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http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&surano=2&ayano=211#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&surano=2&ayano=211#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&surano=2&ayano=211#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16935
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 تقرر ِلما النزكؿ، في السبب ككنيـ أك إسرائيل، بني في السياؽ ككف  ذلؾ ينافي كال
 «.السبب بخصكص ال المفع بعمـك االعتبار أف مف

***  

 المنار:

 إلى الداعية كالكحدة الحق، عمى الدالة باآليات عميو  (هللا نعمةَ  يبدؿْ  كَمف»)
 لمتفّرؽ  مثاًرا بجعميا بالبرىاف، كُأبرىت بالبياف، (جاءتوُ  ما بعدِ  ِمف) الشكر

 كعصبيات التأكيل بسكء كفرًقا كمذاىبَ  كأحزاًبا شيًعا الكاحدة األمة كجعل كاالختبلؼ،
 «.كالسياسة الرياسة

 أقكؿ:

 بالبرىاف. أتى أبره:

 بالبرىاف. تأييدىا تـ بالبرىاف: أبرىت

*** 

     ـ4/12/2015 األربعاء 

 

 (211 )البقرة هللا نعمة يبدؿ كمف ۞

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=65&surano=2&ayano=211#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=65&surano=2&ayano=211#docu
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 فإفّ  جاءتوُ  ما بعدِ  ِمف هللاِ  نعمةَ  ُيبّدؿْ  كَمف بّينةٍ  آيةٍ  ِمف آتيناىـ كـ إسرائيلَ  بني َسلْ ) 
  .211 البقرة (العقابِ  شديدُ  هللاَ 

 التقدير:

  هللا. نعمة ُيبّدؿْ  كمف فبّدلكىا بّينة آية مف آتيناىـ كـ

 المفسريف: أقكاؿ

 أجزاء بيف الترابط لبياف التفسير، في ميـّ  كىك التقدير! ليذا تعّرضكا المفسريف مف قّمة
 اآلية.

 تبعو! عاشكر كابف فقط، (حياف )أبك كاحد مفّسر إنو يقاؿ أف يمكف

 حياف: أبك

 كبعضيـ: بيا، فكّذبكا بعضيـ: قّدره محذكًفا، (بّينة آية ِمف) قكلو: بعد قّدركا»
 «.فبّدلكىا

 أقكؿ:

 بيا". "فكّذبكا مف: أفضل "فبّدلكىا"

*** 
 عاشكر: ابف
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 فبّدلكىا تقديره: (،هللا نعمةَ  يبّدؿْ  كمف) قكلو: عميو دؿّ  حذؼٌ  كصيغتو السؤاؿ ىذا في»
 «.بيا يعممكا كلـ

 أقكؿ:

 بيا". يعممكا "كلـ حذؼ: يحسف

 عف تفسيرنا نمّيز أف ييـّ  كال الحذؼ، مف يمكف ما بأقل يككف  أف يحسف التقدير
 مبلئمة! غير بزيادة غيرنا تفسير

  أعمـ. كهللا

*** 
   ـ6/12/2015 الثبلثاء

 

 (212)البقرة كَيسخركف ِمف الذيف آمنكا كالذيف اتقكا فكقيـ يكـَ القيامة  ۞

فكقيـ يـك ُزّيف لمذيف كفركا الحياُة الدنيا كَيسخركف ِمَف الذيف آمُنكا كالذيف اتقكا )
 .212( سكرة البقرة القيامة

 قاؿ لي:

(، كالكبلـ عف الذيف اتقكا(. مف أيف أتى: )الذيف اتقكا(، ثـ ذكر: )الذيف آمنكاذكر: )
 (؟الذيف آمنكا)

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=61&surano=2&ayano=211#docu
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 قمت:

 لـ يقل:

 كالذيف آمنكا فكقيـ يـك القيامة. -
 كىـ فكقيـ يـك القيامة. -

ما أف يككف زاد صفة آمنكاالذيف ( تعبيًرا آخر عف )الذيف اتقكاإما أف يككف ) (، كا 
ف تؤمنكا كتتقكاأخرػ ليـ: )آمنكا كاتقكا(، كأرجح المعنى الثاني، لقكلو تعالى: ) ( آؿ كا 

 .179عمراف 

 كهللا أعمـ بالصكاب.

*** 

 أقكاؿ المفسريف:

 الزمخشرؼ:

ـَ قاؿ: )  (؟ َكٱلَِّذيَف ٱتََّقكاْ ( ثـ قاؿ: )ِمَف ٱلَِّذيَف َءاَمُنكاْ فإف قمت ل

قمُت: ليريؾ أنو ال يسعد عنده إال المؤمف المتقي، كليككف بعًثا لممؤمنيف عمى التقكػ 
 .إذا سمعكا ذلؾ

*** 

 الرازؼ:
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ـَ قاؿ: )   (؟ َكٱلَِّذيَف ٱتََّقكاْ ( ثـ قاؿ: )ِمَف ٱلَّذيَف َءاَمُنكال

الجكاب: ليظير بو أف السعادة الكبرػ ال تحصل إال لممؤمف التقي، كليككف بعًثا 
 .منيف عمى التقكػ لممؤ 

 أقكؿ:

 الرازؼ يقمد الزمخشرؼ، كمف دكف إحالة.

*** 

 أبك حياف:

( ليظير أف السعادة الكبرػ ال تحصل كالذيف اتقكاجاءت ىذه الجممة مصدرة بقكلو: )
إال لممؤمف المتقي، كلتبعث المؤمف عمى التقكػ، كليزكؿ قمق التكرار لك قاؿ: كالذيف 

 .أمنكاآمنكا، ألف قبمو: الذيف 

 أقكؿ:

 تقميد لمزمخشرؼ مف دكف إحالة.

( لـ يكف مف التكرار المعيب، كال فيو قمق، كالذيف اتقكالك قيل: كالذيف آمنكا بدؿ: )
 إنما القمق فيما جاء في اآلية، كلكنو قمق يشحذ األذىاف كيختبر العمماء.

*** 
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 األلكسي:

شعاًرا بعّمة ( ىـ الذيف آمنكا بعينيـ، كآثر َكٱلَِّذيَف ٱتََّقكاْ ) التعبير بو مدًحا ليـ بالتقكػ، كا 
، كيدخل ىؤالء فييـ دخكاًل أكلًيا.  الحكـ، كيجكز أف يراد العمـك

*** 

 ابف عاشكر:

( المؤمنكف الذيف َسِخر منيـ الذيف الذيف اتقكا( أريد مف )كالذيف اتقكا فكقيـقكلو: )
 كفركا، ألف أكلئؾ المؤمنيف كانكا متقيف. 

الظاىر أف يقاؿ: كىـ فكقيـ، لكف ُعدؿ عف اإلضمار إلى اسـ ظاىر، ككاف مقتضى 
لدفع إيياـ أف يغتر الكافركف بأف الضمير عائد إلييـ، كيضمكا إليو كذًبا كتمفيًقا، كما 

، إذ سجد المشرككف، 19النجـ  (أفرءيتـ البلت كالعّزػ فعمكا حيف سمعكا قكلو تعالى: )
فعدؿ لذلؾ عف اإلضمار إلى اإلظيار، كلكنو لـ  كزعمكا أف محمًدا أثنى عمى آليتيـ!
( لقصد التنبيو عمى مزية التقكػ، كككنيا الذيف َءامنكايكف باالسـ الذؼ سبق، أعني )

سبًبا عظيًما في ىذه الفكقية، عمى عادة القرآف في انتياز فرص اليدػ كاإلرشاد، 
كب التقكػ لتككف ليفيد فضل المؤمنيف عمى الذيف كفركا، كينّبو المؤمنيف عمى كج

سبب تفكقيـ عمى الذيف كفركا يـك القيامة، كأما المؤمنكف غير المتقيف فميس مف 
غرض القرآف أف يعبأ بذكر حاليـ، ليككنكا َدكًما بيف شدة الخكؼ كقميل الرجاء، كىذه 

 .عادة القرآف في مثل ىذا المقاـ
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*** 

 إلثالثاء:

 ىػ1440ربيع اآلخر  17

 ـ2018كانكف األكؿ  25

 

 (213 )البقرة أكتكه الذيف إال فيو اختمف كما ۞
 .213 البقرة (بينيـ بغًيا البّيناتُ  جاءتيـُ  ما بعدِ  ِمف أكُتكهُ  الذيفَ  إال فيوِ  اختمفَ  كما) 
  
 يقل: لـ
 البينات. جاءتيـ ما بعد مف إال أكتكه الذيف فيو اختمف كما
 بكضكح. المفسريف مف ذكره مف أجد كلـ أعمـ، كهللا اآلية، تقدير ىك ىذا نظرؼ  في
 المطمكب: مف لبلقتراب محاكلة في الطبرؼ  قاؿ
 ككذلؾ هللا، عند مف البينات كمجيء عمييـ، الحجة قياـ بعد مف إال يختمفكا لـ القـك»
 «.اآلية بتأكيل أشبو فذلؾ بغًيا، إال يختمفكا لـ
 آخر: مكضع في تعالى قاؿ
 عمراف آؿ (بينيـ بغًيا العمـُ  جاءىـُ  ما بعدِ  فمِ  إال الكتابَ  أكُتكا الذيفَ  اختمفَ  كما)
19.  
 بغًيا:
 ألجمو. مفعكؿ



493 
 

***  
 ـ2/2/2015 اإلثنيف
 

 (216)البقرة كهللا يعمـ كأنتـ ال تعممكف  ۞

 الصْفر لـ يرد في القرآف ۞

 قاؿ تعالى:

. عمـ هللا 66، كآؿ عمراف 232، كالبقرة 216( البقرة كأنتـ ال تعممكف  كهللا يعمـُ ) -
ـُ  غير محدكد كعمـ البشر محدكد، كنسبة المحدكد إلى غير المحدكد ىي الصفر. فعم

 البشر بالنسبة لعمـ هللا صفر.

. دخكؿ الجنة 43( األعراؼ الجنة أكرثتمكىا بما كنتـ تعممكف  كدكا أف تمكـُ كنُ ) -
يككف بعمل المؤمف كبرحمة هللا. كرحمة هللا أضعاؼ عمل المؤمف. إذا لـ يكف ىناؾ 

ل، أؼ كاف العمل صفًرا، فإف أؼ مضاعف لمرحمة ميما كاف كبيًرا إذا ضرب في عم
الصفر كاف حاصل الضرب صفًرا! العمل محدكد كالرحمة )الثكاب( غير محدكدة، 
فالعمل بالنسبة لمرحمة )الثكاب( صفر. ىل يدخل المؤمف الجنة بعممو أـ برحمة هللا؟ 

ة فإف عممو يساكؼ الصفر بالنسبة لرحمة ال بد لو مف العمل، كلكف عندما يدخل الجن
 هللا. كعندئذ كأنو دخل الجنة برحمة هللا كليس بعممو!
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، أؼ: في الدنيا. فالدنيا محدكدة كاآلخرة غير 114( المؤمنكف إف لبثتـ إال قميبلً ) -
محدكدة )مف حيث الزمف كالكـ كالنكع(. كنسبة المحدكد إلى غير المحدكد ىي 

 سبة لآلخرة صفر.الصفر. فالدنيا بالن

. الساعة 55( الرـك ساعة ُيْقسـ المجرمكف ما لبثكا غيرَ  تقـك الساعةُ  كيكـَ ) -
األكلى: القيامة. الساعة الثانية: لحظة مف الزماف، كليست بمعناىا االصطبلحي 

 : دقيقة. اآلخرة غير محدكدة كالدنيا محدكدة، كنسبة الدنيا إلى اآلخرة ىي  60اليـك
 بالنسبة لآلخرة صفر! الصفر، فالدنيا

. كالنفس الكاحدة ال يستغرؽ خمقيا 28( لقماف كاحدةٍ  ما خمقكـ كال بعثكـ إال كنفسٍ ) -
أك إعادة خمقيا إال صفًرا مف الزمف: كف فيككف. حتى ىذه الكممة ىي لمتقريب. كذلؾ 
خمق الناس جميًعا كبعثيـ جميًعا ال يستغرؽ مف هللا إال صفًرا مف الزمف. ذلؾ ألف 

 أؼ عدد )مف الناس( يضرب في الصفر سيككف حاصل ضربو الصفر.

. الساعة 35( األحقاؼ ف نيارمِ  كعدكف لـ يمبثكا إال ساعةً يركف ما يُ  يـ يكـَ كأنّ ) -
 : دقيقة. المعنى: كأنيـ في  60بمعنى: المحظة، كليست بمعناىا االصطبلحي اليـك
ا مف الزمف. ذلؾ ألف الدنيا اآلخرة سيشعركف بأنيـ لـ يمبثكا في الدنيا إال صفرً 

محدكدة كاآلخرة غير محدكدة، أك زمف الدنيا محدكد كزمف اآلخرة غير محدكد 
 )خمكد(، كنسبة المحدكد إلى غير المحدكد ىي الصفر. فالدنيا بالنسبة لآلخرة صفر!
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. متاع الدنيا محدكد )كْىـ(، كنعيـ 20( الحديد الغركر الدنيا إال متاعُ  كما الحياةُ ) -
اآلخرة غير محدكد، كنسبة المحدكد إلى غير المحدكد ىي الصفر، فمتاع الدنيا 

 بالنسبة لنعيـ اآلخرة صفر!

. أؼ كأنيـ في 46( النازعات حاىاأك ُض  كنيا لـ يمبثكا إال عشيةً يـ يـك يرَ كأنّ ) -
اآلخرة يشعركف أنيـ لـ يمبثكا في الدنيا إال صفًرا مف الزمف. عشية أك ضحاىا 

زمف الدنيا محدكد كزمف اآلخرة غير محدكد )خمكد(. فزمف الدنيا بالنسبة  لمتقريب.
  لآلخرة صفر!

 لماذا لـ يرد لفع الصفر في القرآف؟

خاطب هللا العرب عمى قدر عقكليـ، فقد كانكا أمة أمية ال تقرأ كال تحسب. كربما 
عمماء الحساب خاطب الناس بمغة سيمة يفيمكنيا، كال تفتنيـ، فالقرآف ال يتكجو إلى 

: أنت  كالرياضيات الذيف يعرفكف الصفر كالمحدكد كغير المحدكد. فمك قمت لي اليـك
ال تمبث في الدنيا إال صفًرا، ربما ُأنكر عميؾ قكلؾ، ألنني أشعر في الدنيا بأني 
مكثت طكيبًل! كال أدرؾ أف المسألة ليست مسألة دنيا، بل ىي مسألة نسبة الدنيا إلى 

بما لك قيل لي ذلؾ في اآلخرة لفيمتو، ألني في اآلخرة سأنسى الدنيا اآلخرة. نعـ ر 
بزمانيا كمتاعيا ككل شيء فييا كًما كنكًعا. غير أف الخطاب القرآني ىك في الدنيا، 
كلك خاطبيـ هللا في الدنيا كما يخاطبيـ في اآلخرة لما فيمكا، كلربما فتنكا عف العمـ 

  كعف اليداية.
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، أك عمـ البشر صفر، لربما ُأنكر ذلؾ، أما لك قاؿ لي: لك قاؿ لي: عممي صفر
عممؾ قميل فإني أميل إلى تصديقو. كال ريب أف عممي أك عممؾ أك عمـ البشر 
جميًعا لو قيمة في ذاتو، كلكف المسألة ليست ىي النظر إلى ىذا العمـ منفرًدا، بل 

ف الذيف يفيمكف أف ىي في النظر إلى ىذا العمـ منسكًبا إلى عمـ غير محدكد! قميمك 
عمميـ يصبح صفًرا في ىذه النسبة، كال يكادكف يصدقكف! فحتى العقكؿ الكبيرة ربما 
تتيو في البلمحدكد، كتتيو في المطمق، كتتيو في نسبة ما ىك نيائي إلى ما ال نياية 

  لو.

كذلؾ لك قاؿ لي: عممي صفر، سأنكر عميو، ألني أرػ أف لي عمبًل، كليس ىذا 
ا. نعـ ىذا صحيح في ذاتو، كلكف ليست المسألة ىي النظر إليو في ذاتو، العمل صفرً 

بل المسألة ىي النظر إليو منسكًبا إلى ثكاب هللا. نعـ سأدرؾ ىذا في اآلخرة، كلكف 
قد يككف مف الصعب، أك مف الصعب كثيًرا، أف أدركو اآلف، السيما إذا لـ أكف أتمتع 

  بعقل رياضي كبير.

*** 

 جّدة:

 ىػ11/01/1432

 ـ17/12/2010
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 (216 )البقرة تعممكف  ال كأنتـ يعمـ كهللا ۞
 مقترح جديد تفسير ۞

 أفْ  كَعَسى لكـ خيرٌ  كىك شيًئا تكرُىكا أفْ  كَعَسى لكـ ُكرهٌ  كىك الِقتاؿُ  عميكـُ  ُكِتبَ ) 
 .216 البقرة (َتعمُمكفَ  ال كأنُتـ َيعمـُ  كهللاُ  لكـ شرّّ  كىك شيًئا ُتحّبكا
 يقل: لـ
 منكـ. أكثر يعمـ كهللا      -

 تعممكف. ال ما يعمـ كهللا      -

 منكـ. أعمـ كهللا      -

 يقل: لـ 

 تعممكف. ال كأنتـ ىذا يعمـ كهللا      -

 تعممكنو. ال كأنتـ يعممو كهللا      -

 منكـ. أكثر المسألة ىذه يعمـ كهللا      -

 يقل: لـ
 يعممو. كهللاُ 

 يقل: لـ 
 تعممكنو. ال كأنتـ

 المعنى: 

 ألف عممكـ، كاطرحكا هللا بعمـ فخذكا مسألة، أؼ في عممكـ مع هللا عمـ تعارض إذا
 الصفر! ىي المحدكد غير إلى المحدكد كنسبة محدكد، غير هللا كعمـ محدكد، عممكـ
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 كغيره. القتاؿ يعـّ  بل القتاؿ، عمى يقتصر ال كىذا

 قكلو: مع بالمقارنة ىذا كعمْمنا لو. يايةن ال محدكد، غير عممو أؼ (:َيعمـُ  كهللاُ )
 (.تعممكفَ  ال كأنتـ)
 صفر! عمُمكـ شيًئا، تعممكف  ال أؼ (:تعممكفَ  ال كأنتـ)
 آخر. شخص بعمـ مقارنتو عند قيمة لو منكـ كلٍّ  عمـُ 
 أصبًل. كاردة غير كالمقارنة هللا! بعمـ قكرف  إذا تماًما قيمتو يفقد كلكف

ـُ: كهللاُ   َيعم
 كغيره. ذلؾ يعمـ

 شيء. كل يعمـ
 أعمـ: كهللا 
 تفسيرؾ! تنقض (أعمـُ  كهللاُ ) عبارة: إف يقاؿ: قد

 .140 البقرة (هللاُ  أـ أعمـُ  أأنتـ)  -

 .36 عمراف آؿ (َكَضَعْت  بما أعمـُ  كهللاُ )  -

 .167 عمراف آؿ (يكُتُمكفَ  بما أعمـُ  كهللاُ )   -

 .124 األنعاـ (رسالَتوُ  َيجعلُ  حيثُ  أعمـُ  هللاُ )    -

 كثيرة. أخرػ  كآيات
*** 
 المفّسركف: فعمو ما 

 (.أعمـُ  كهللاُ ) بػ: (تعممكفَ  ال كأنتـ يعمـُ  كهللاُ ) فّسركا:
 التناقض. كظاىرىما مختمفاف، كىما
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 البشر. كعمـ هللا عمـ بيف مقارنة ىناؾ تككف  (أعمـُ  كهللاُ ) يقكؿ: عندما أنو ذلؾ

 مقارنة. ىناؾ تككف  ال (تعممكفَ  ال كأنتـ يعمـُ  كهللاُ ) يقكؿ: كعندما

 التناقض؟ ىذا كُنزيل القكليف، بيف ُنكّفق فكيف تناقض فيذا

 المكضكع: في أراه ما 

 دقيق، الرياضيات( عمـ عمى )قائـ رياضي خطاب (:تعممكفَ  ال كأنتـ يعمـُ  كهللاُ )    -
 األصل. كىك لمعمماء، خطاب كىك

 لمجميكر، خطاب فيك الناس، لجميكر مكجو عممي خطاب (:أعمـُ  كهللاُ )      -
 أعمـ. كهللا األكؿ، لمخطاب بالنسبة رخصة كفيو

 يعمـ كهللاُ  الدقة: كجو عمى أعني فإنما أعمـ، كهللاُ  عممُت، ما ىذا أقكؿ: عندما أنا      -
 هللا! عمـ أماـ عممي مف أتبرأ أؼ: أعمـ! ال كأنا

 بالعقيدة. تتعمق جًدا حّساسة كلكنيا بالتفسير، تتعمق المسألة      -

*** 

 صحيحة( )غير المفّسريف: أقكاؿ 

 الطبرؼ:

 «.لكـ شرّ  ىك مما لكـ، خير ىك ما يعمـ كهللا»
 أقكؿ:

 البشر. كعمـ تعالى عممو بيف العبلقة يفّسر لـ

 .يعمـ كهللاُ  بتفسير: اكتفى
 .تعممكفَ  ال كأنتـ يفّسر: كلـ
***  



500 
 

 الرازؼ:

 سبحانو أنو عمـ ثـ ،تعالى هللا عمـ ككماؿَ  ،نفسو عمـ قصكرَ  اعتقد إذا اإلنساف ألف»
 بو تعالى هللا أمره الذؼ أف قطًعا عمـ كمصمحتو، خيرتو فيو بما إال العبد يأمر ال
 أييا يا قاؿ: تعالى فكأنو يكف، لـ أك لمطبع مكركًىا كاف سكاء امتثالو، عميو كجب
 مقتضى إلى تمتفت كال بطاعتي مشتغبلً  فكف ،عممؾ مف أكمل عممي أف اعمـ العبد
 إني﴿ المبلئكة جكاب في تعالى قكلو مجرػ  تجرؼ  المقاـ ىذا في اآلية فيذه طبعؾ،
 «.﴾تعممكفَ  ال ما ـُ أعم
 أقكؿ: 

 هللا. لعمـ بالنسبة البشر، عمـ قصكر عمى يدؿ ما اآلية في ليس
 صحيح. غير عممؾ: مف أكمل عممي قكلو:

 هللا! عمـ أماـ شيء ال البشر كعمـ محدكد، غير مطمق هللا عمـ الصحيح:
 مجتمعيف! كميـ البشر عمـ ىنا: المقصكد

                                                               حياف: أبك

 يعممو ما ﴾ تعممكفَ  ال كأنتـ ﴿ القتاؿ كّمفكـ حيث المصمحة؛ فيو ما ﴾ يعمـُ  كهللاُ  ﴿»
 الرضى عمى تنبيو الكبلـ ىذا كفي عممكـ. عف مغّيبة األمكر عكاقب ألف ؛تعالى هللا
 فيو تكرىوُ  أمر فمربّ  الكاقعة؛ الممّمات تكرىكا ال الحسف: قاؿ المقادير. بو جرت بما
  «!عطُبؾ فيو تحّبوُ  أمر كلربّ  أرُبؾ،
 أقكؿ:

 صحيح. غير تعالى: هللا يعممو ما تعممكف  ال قكلو:

 !صفر عممو أماـ كعمُمكـ يعّممكـ، الذؼ ىك كهللا شيًئا، تعممكف  ال الصحيح:
*** 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=132&ID=256&idfrom=970&idto=973&bookid=132&startno=3#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=132&ID=256&idfrom=970&idto=973&bookid=132&startno=3#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=62&ID=71&idfrom=230&idto=278&bookid=62&startno=33#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=62&ID=71&idfrom=230&idto=278&bookid=62&startno=33#docu
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    كثير: ابف
 كأخراكـ؛ دنياكـ في صبلحكـ فيو بما كأخبرُ  ،منكـ األمكر بعكاقب أعمـُ  ىك»

 «.ترشدكف  لعّمكـ ألمره، كانقادكا لو، فاستجيبكا
 أقكؿ:

 فيو بما رخصة فيو ليس ما يفّسر كىك دقيق، غير منكـ: أعمـ هللا كثير: ابف قكؿ
 رخصة.

 صفر! فعمُمكـ هللا، كعمـ عممكـ بيف مقارنة ال الدقيق:
*** 
 عاشكر: ابف

 عميو، ىي ما عمى األشياء يعمـ هللا ألف تعممكنيما، ال كأنتـ كالشر، الخير يعمـ كهللا»
 . »ضاًرا المبلئـ( )عكس: كالمنافر نافًعا المبلئـ فيظّنكف  العمـ، عمييـ يشتبو كالناس
 أقكؿ:

 كالضرر. كالنفع كالشر، الخير بمسألة هللا لعمـ تقييد فيو عاشكر ابف كبلـ

 صفر! لعممو بالنسبة كعممكـ محدكد، غير هللا عمـ الصحيح:
*** 
 أخرػ: آيات

 كهللاُ  كأطيرُ  لكـ أزَكى ذِلكـ اآلِخرِ  كاليـك باِ  ُيؤِمفُ  منكـ كافَ  َمف بوِ  ُيكَععُ  ذلؾَ )      -
 .232 البقرة (َتعمُمكفَ  ال كأنُتـ َيعمـُ 

 .66 عمراف آؿ (َتعمُمكفَ  ال كأنُتـ َيعمـُ  كهللاُ  عمـٌ  بوِ  لكـ ليَس  فيما ُتحاجُّكف  فِمـَ )      -

 .74 النحل (َتعمُمكفَ  ال كأنُتـ َيعمـُ  هللاَ  إفَّ  األمثاؿَ  ِ  َتضربكا فبل)      -
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 الدنيا في أليـٌ  عذابٌ  ليـ آمُنكا الذيفَ  في الفاحشةُ  َتشيعَ  أفْ  ُيحبُّكفَ  الذيفَ  إفَّ )      -
 .19 النكر (َتعمُمكفَ  ال كأنتـُ َيعمـُ  كهللاُ  كاآلخرةِ 

*** 
   ـ13/2/2014 الخميس
 كمكّضحة. كمنقحة مزيدة النسخة: ىذه

  
 

 (216)البقرة كهللا يعمـ كأنتـ ال تعممكف  ۞

 232ك 216البقرة 

 66آؿ عمراف 

 (إّف هللا يعمـ كأنتـ ال تعممكف : )74النحل 

 19النكر 

 قاؿ:

 كيف يقكؿ: أنتـ ال تعممكف؟ 

 قمت:

في ىذا الجزء مف اآلية مقارنة بيف عمـ هللا كعمـ البشر. فا يعمـ الغيب كالبشر ال 
 يعممكف. كهللا يعمـ كل شيء كالبشر ال يعممكف. هللا عممو محيط، كعمـ البشر قميل.
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 لكاف عمـ هللا غير محدكد، كعمـ البشر محدكد، كلك ُنسب عمـ البشر إلى عمـ هللا
عمميـ صفًرا: أنتـ ال تعممكف! ال مقارنة بيف عمـ البشر كعمـ هللا. فإذا تعارض عممكـ 

 مع عمـ هللا فقّدمكا عمـ هللا.

 )راجع: الصفر لـ يرد في القرآف(.

*** 

 إلثالثاء:

 ىػ1440ربيع اآلخر  24

 ـ2019كانكف الثاني  01

 
 (216)البقرة الصْفر لـ يرد في القرآف  ۞

 تعالى:قاؿ 

. عمـ 66، كآؿ عمراف 232، كالبقرة 216( البقرة كهللا يعمـ كأنتـ ال تعممكف ) -
هللا غير محدكد كعمـ البشر محدكد، كنسبة المحدكد إلى غير المحدكد ىي 

ـُ البشر بالنسبة لعمـ هللا صفر. كذلؾ قكلو: ) كما أكتيتـ مف العمـ الصفر. فعم
 عممكـ إلى عمـ هللا لكاف صفًرا.. أؼ لك نسب 85( اإلسراء إال قميبلً 
. دخكؿ الجنة 43( األعراؼ كنكدكا أف تمكـ الجنة أكرثتمكىا بما كنتـ تعممكف ) -

يككف بعمل المؤمف كبرحمة هللا. كرحمة هللا أضعاؼ عمل المؤمف. إذا لـ يكف 
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ىناؾ عمل، أؼ كاف العمل صفًرا، فإف أؼ مضاِعف لمرحمة ميما كاف كبيًرا 
كاف حاصل الضرب صفًرا. العمل محدكد كالرحمة  إذا ضرب في الصفر

)الثكاب( غير محدكدة، فالعمل بالنسبة لمرحمة )الثكاب( صفر. ىل يدخل 
المؤمف الجنة بعممو أـ برحمة هللا؟ ال بد لو مف العمل، كلكف عندما يدخل 
الجنة فإف عممو يساكؼ الصفر بالنسبة لرحمة هللا. كعندئذ كأنو دخل الجنة 

 كليس بعممو. برحمة هللا
، أؼ: في الدنيا. فالدنيا محدكدة كاآلخرة 114( المؤمنكف إف لبثتـ إال قميبلً ) -

غير محدكدة )مف حيث الزمف كالكـ كالنكع(. كنسبة المحدكد إلى غير المحدكد 
 ىي الصفر. فالدنيا بالنسبة لآلخرة صفر.

. الساعة 55( الرـك كيـك تقـك الساعة ُيْقسـ المجرمكف ما لبثكا غير ساعة) -
األكلى: القيامة. الساعة الثانية: لحظة مف الزماف، كليست بمعناىا 

 : دقيقة. اآلخرة غير محدكدة كالدنيا محدكدة، كنسبة  60االصطبلحي اليـك
 الدنيا إلى اآلخرة ىي الصفر، فالدنيا بالنسبة لآلخرة صفر.

ال يستغرؽ . كالنفس الكاحدة 28( لقماف ما خمقكـ كال بعثكـ إال كنفس كاحدة) -
خمقيا أك إعادة خمقيا إال صفًرا مف الزمف: ُكْف فيككف. حتى ىذه الكممة ىي 
لمتقريب. كذلؾ خمق الناس جميًعا كبعثيـ جميًعا ال يستغرؽ مف هللا إال صفًرا 
مف الزمف. ذلؾ ألف أؼ عدد )مف الناس( يضرب في الصفر سيككف حاصل 

 ضربو الصفر.
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. 35( األحقاؼ يمبثكا إال ساعة مف نياركأنيـ يـك يركف ما يكعدكف لـ ) -
 : دقيقة.  60الساعة بمعنى: المحظة، كليست بمعناىا االصطبلحي اليـك

المعنى: كأنيـ في اآلخرة سيشعركف بأنيـ لـ يمبثكا في الدنيا إال صفًرا مف 
الزمف. ذلؾ ألف الدنيا محدكدة كاآلخرة غير محدكدة، أك زمف الدنيا محدكد 

محدكد )خمكد(، كنسبة المحدكد إلى غير المحدكد ىي كزمف اآلخرة غير 
 الصفر. فالدنيا بالنسبة لآلخرة صفر.

إنا كل شيء ، )77( النحل كما أمر الساعة إال كممح البصر أك ىك أقرب) -
، أؼ: إال كممة 50-49( القمر خمقناه بقدر. كما أمرنا إال كاحدة كممح بالبصر

. كىذا 82( يس ا فإنما يقكؿ لو ُكْف فيككف إنما أمره إذا أراد شيئً (. )ُكفْ كاحدة )
يعني أقصى سرعة، بل صفر مف الزمف. الممح بالبصر، كُكْف، لمتقريب مف 
مفيـك الزمف صفر. البشر يحتاجكف إلى الزمف في أفعاليـ، أما هللا فيك غني 
عنو. كىذا يفيد العمماء )أحمد زكيل كفريقو( الذيف يتحدثكف اليـك عف 

لى يمينو الفيمتكثانية، ك  صفًرا، أؼ ىي جزء  15ىي ثانية مقسمة عمى كاحد كا 
مف مميكف مميار جزء مف الثانية، أؼ نسبة الفيمتكثانية إلى الثانية كالنسبة بيف 

هللا الذؼ خمق السمكات كاألرض مميكف سنة. كقكلو تعالى: ) 32الثانية إلى 
كل شيء أراد ، ال يتعارض مع ىذا، ألف 4( السجدة كما بينيما في ستة أياـ

 خمقو في ىذه األياـ كاف بسرعة ال متناىية، أؼ بزمف قدره صفر.
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( ىنا لمتقريب. فحساب هللا سريع، كلفع )202( البقرة كهللا سريع الحساب) -
ثـ ُرّدكا إلى هللا مكالىـ الحق أال لو الحكـ كىك يجرؼ في زمف مقداره صفر. )

 يب أيًضا، فبل مجاؿ لممقارنة. ( لمتقر أسرع، كلفع )62( األنعاـ الحاسبيف أسرع
. متاع الدنيا محدكد )كْىـ(، 20( الحديد كما الحياة الدنيا إال متاع الغركر) -

كنعيـ اآلخرة غير محدكد، كنسبة المحدكد إلى غير المحدكد ىي الصفر، 
 فمتاع الدنيا بالنسبة لنعيـ اآلخرة صفر.

. أؼ كأنيـ في 46ازعات ( النكأنيـ يـك يركنيا لـ يمبثكا إال عشية أك ضحاىا) -
اآلخرة يشعركف أنيـ لـ يمبثكا في الدنيا إال صفًرا مف الزمف. عشية أك ضحاىا 
لمتقريب. زمف الدنيا محدكد كزمف اآلخرة غير محدكد )خمكد(. فزمف الدنيا 

 بالنسبة لآلخرة صفر.
*** 
 قاؿ:

 كيف يقكؿ: أنتـ ال تعممكف؟ 

 قمت:

عمـ هللا كعمـ البشر. فا يعمـ الغيب كالبشر ال  في ىذا الجزء مف اآلية مقارنة بيف
 يعممكف. كهللا يعمـ كل شيء كالبشر ال يعممكف. هللا عممو محيط، كعمـ البشر قميل.
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عمـ هللا غير محدكد، كعمـ البشر محدكد، كلك ُنسب عمـ البشر إلى عمـ هللا لكاف 
مـ هللا. فإذا تعارض عممكـ عمميـ صفًرا: أنتـ ال تعممكف! ال مقارنة بيف عمـ البشر كع

 مع عمـ هللا فقدمكا عمـ هللا.

*** 

 لماذا لـ يرد لفع الصفر في القرآف؟

خاطب هللا العرب عمى قدر عقكليـ، فقد كانكا أمة أمية ال تقرأ كال تحسب. كربما 
خاطب الناس بمغة سيمة يفيمكنيا، كال تفتنيـ، فالقرآف ال يتكجو إلى عمماء الحساب 

: أنت كالرياضيات  الذيف يعرفكف الصفر كالمحدكد كغير المحدكد. فمك قمت لي اليـك
ال تمبث في الدنيا إال صفًرا، ربما أنكر عميؾ قكلؾ، ألنني أشعر في الدنيا بأني 
مكثت طكيبًل. كال أدرؾ أف المسألة ليست مسألة دنيا، بل ىي مسألة نسبة الدنيا إلى 

رة لفيمتو، ألني في اآلخرة سأنسى الدنيا اآلخرة. نعـ ربما لك قيل لي ذلؾ في اآلخ
بزمانيا كمتاعيا ككل شيء فييا كًما كنكًعا. غير أف الخطاب القرآني ىك في الدنيا، 
كلك خاطبيـ هللا في الدنيا كما يخاطبيـ في اآلخرة لما فيمكا، كلربما فتنكا عف العمـ 

 كعف اليداية.

أنكر ذلؾ، أما لك قاؿ لي: لك قاؿ لي: عممي صفر، أك عمـ البشر صفر، لربما 
عممؾ قميل فإني أميل إلى تصديقو. كال ريب أف عممي أك عممؾ أك عمـ البشر 
جميًعا لو قيمة في ذاتو، كلكف المسألة ليست ىي النظر إلى ىذا العمـ منفرًدا، بل 
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ىي في النظر إلى ىذا العمـ منسكًبا إلى عمـ غير محدكد. قميمكف الذيف يفيمكف أف 
ح صفًرا في ىذه النسبة، كال يكادكف يصّدقكف. فحتى العقكؿ الكبيرة ربما عمميـ يصب

تتيو في البلمحدكد، كتتيو في المطمق، كتتيو في نسبة ما ىك نيائي إلى ما ال نياية 
 لو.

كذلؾ لك قاؿ لي: عممي صفر، سأنكر عميو، ألني أرػ أف لي عمبًل، كليس ىذا 
كف ليست المسألة ىي النظر إليو في ذاتو، العمل صفًرا. نعـ ىذا صحيح في ذاتو، كل

بل المسألة ىي النظر إليو منسكًبا إلى ثكاب هللا. نعـ سأدرؾ ىذا في اآلخرة، كلكف 
قد يككف مف الصعب، أك مف الصعب كثيًرا، أف أدركو اآلف، السيما إذا لـ أكف أتمتع 

 بعقل رياضي كبير.  

                                                                ***  

 الصْفر في الحديث النبكؼ:

: الخالي. بيت صفر مف المتاع. رجل صفر اليديف. أصفر الرجل: الصفر في المغة
 افتقر. رجل ُمْصِفر: أؼ فقير. َصِفر اإلناء مف الطعاـ: أؼ خبل.

*** 

أصفر البيكت مف الخير البيت الصفر مف كتاب هللا  إف: الصفر في الحديث النبكؼ 
 )ركاه الطبراني كالحاكـ في المستدرؾ كالبزار(، أؼ: الخالي مف كتاب هللا. تعالى
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)أخرجو  إف هللا يستحيي مف عبده إذا رفع يديو أف يرّدىما صفًراكفي الحديث أيًضا: 
 ما شيء.األربعة إال النسائي كصححو الحاكـ(، أؼ: خائبتيف، ليس فيي

*** 

 مقارنة بيف الصفر في القرآف كالصفر في الحديث:

لك قمت: عمـ البشر في ذاتو صفر لما صّح، كلك قمت: عمـ البشر بالنسبة لعمـ هللا 
 صفر صّح.

لك قمت: عمل المؤمف في ذاتو صفر لما صّح، كلك قمت: عمل المؤمف بالنسبة 
 .لرحمة هللا )أك ثكاب هللا( في دخكؿ الجنة صفر صحّ 

 لك قمت: الدنيا في ذاتيا صفر لما صّح، كلك قمت: الدنيا بالنسبة لآلخرة صفر صّح.

لك قمت لو: ممكؾ صفر، ككاف ال يممؾ شيًئا، لصدقؾ كلما شعر بمشكمة. لكف لك 
كاف لو ماؿ، قميل أك كثير، كقمت لو: ممكؾ صفر، فمف يصدقؾ. كلك قمت لو: ممكؾ 

فر، ال يسيل عميو تصديقؾ. كلك قمت لو: ممكؾ ميما بمغ فيك بالنسبة لممؾ هللا ص
 قميل بالنسبة لممؾ هللا أمكف أف يصدقؾ. 

لك قمت لو: عممؾ صفر، لـ يصدقؾ، أما لك قمت لو: ما أكتيت مف العمـ إال قميبًل 
أمكف أف يصدقؾ، إذا كاف العمـ اآلخر ىك عمـ هللا، كحتى لك كاف العمـ اآلخر عمـ 
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( سكرة يكسف كفكؽ كل ذؼ عمـ عميــ كاحد مف البشر. )البشر جميًعا، أك عمـ عال
76 . 

الصفر بمعناه في الحديث النبكؼ كالصفر بمعناه في المغة ليس صعب الفيـ، ألنو 
كصف لشيء في ذاتو، أما الصفر )الممحكظ كغير الممفكظ( في القرآف فيك بمعنى 

جرػ تجنب ذكر  دقيق ال يفيمو كل إنساف، ألنو عبلقة أك نسبة بيف شيئيف. لذلؾ
الصفر في القرآف كلـ يجر تجنب ذكر الصفر في الحديث، فاألكؿ مستخمص بعمـ 
الحساب كالرياضيات، كاآلخر ال يحتاج إلى استخبلص، ألنو مفيـك يسير كمبسط. 
فالصفر في لغة الحديث يمكف مخاطبة الناس بو ببل محذكر، أما الصفر في القرآف 

ة الناس، كليذا تـ التعبير عنو بمغة المقاربة كالتقميل لك تـ التصريح بو ألدػ إلى فتن
 كليس بمغة الصفر.

*** 

 40( سكرة النكر كمف لـ يجعل هللا لو نكًرا فما لو مف نكرآية )

( كاف المعنى أف نكره، نكر اإلنساف، صفر، أك كل ما لو مف نكرإذا نظرت إلى )
ذا قارنت بيف )نكر هللا(  ك)نكر اإلنساف(، ككاف لنكر نكر غير نكر هللا صفر. كا 

اإلنساف قيمة مكجبة فرًضا، فإف نكر اإلنساف أًيا كانت قيمتو بالنسبة لنكر هللا صفر. 
 ذلؾ ألف نكر هللا غير محدكد، كنكر اإلنساف محدكد.

*** 
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 أحاديث نبكية تجنبت لفع الصفر:

رناه عمى أف ىناؾ أحاديث نبكية تـ فييا تجنب ذكر الصفر، لمسبب نفسو الذؼ ذك
  في الحديث القدسي:في القرآف، مف ىذه األحاديث قكلو ملسو هيلع هللا ىلص

نسكـ كجّنكـ، قامكا في صعيد كاحد فسألكني، ) يا عبادؼ لك أف أكلكـ كآخركـ، كا 
فأعَطيُت كل كاحد مسألتو، ما نقص ذلؾ مما عندؼ إال كما ينقص الِمْخَيط إذا أدخل 

 ( صحيح مسمـ.البحر

 مما عندؼ شيًئا.  أؼ: ما نقص ذلؾ

إال كما ينقص الِمْخَيط )اإلبرة( إذا أدخل البحر: تقريب يراد منو أف اإلبرة إذا غمست 
في البحر ثـ أخرجت لـ تنقص البحر شيًئا. كالمراد أف ممؾ هللا ال ينقص شيًئا. أؼ 
إف ممؾ البشر محدكد، كممؾ هللا غير محدكد، كنسبة المحدكد إلى غير المحدكد 

 إف ممؾ البشر بالنسبة لممؾ هللا صفر.صفر، أؼ 

كفي الحديث نكتة أخرػ، كىي أف هللا يعطي الجميع، في كقت كاحد، في زمف قدره 
 صفر!

*** 

 جدة في: 

 ىػ11/01/1432
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 ـ17/12/2010

 
 (  217)البقرة يسألكنَؾ عف الشير الحراـ قتاٍؿ فيو ُقْل قتاٌؿ فيو كبيٌر  ۞

 لـ يقل: 

 القتاُؿ فيو كبيٌر.

 لـ يقل: 

 يسألكنَؾ عف القتاؿ في الشير الحراـ.

 لـ يقل: 

 راـ.يسألكنَؾ عف قتاٍؿ في الشير الح

*** 

 ـ2003ُنشرت في عاـ 

 إعادة نشر

 إلسبت:

 ىػ1440ربيع اآلخر  21

 ـ2018كانكف األكؿ  29
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ثميما ۞  (219 )البقرة نفعيما مف أكبر كا 
 
ثُميما لمّناسِ  كمنافعُ  كبيرٌ  إثـٌ  فييما ُقلْ  كالميسرِ  الخمرِ  عف يسألكنؾَ تعالى:) قاؿ  كا 
 .219 البقرة سكرة (نفِعيما ِمف أكبرُ 
 يسألكنَؾ: 
 دمحم. يا

 منيـ. جماعة المسممكف، ىـ السائمكف 
  

 كالميسِر: الخمرِ  عفِ  يسألكنؾَ 
 منيما. كل ذات عف ال كالميسر، الخمر حكـ عف أؼ
  
 اإلثـ:
 العقاب. يستحق ما أك العقاب، بو يراد قد اإلثـ الثكاب. ضد      -

 القربة. ضد      -

 قميمة. كحسنات كثيرة سيئات :لمناس كمنافع كبير إثـ الَحسنة. ضد      -

  
 لمناس: كمنافعُ  كبيرٌ  إثـٌ 
ثُميما) تعالى: قكلو يؤكده قميمٌة. كمنافعُ  كبيرٌ  إثـٌ  :التقدير      -  (.نفِعيما ِمف أكبرُ  كا 
 قميمٌة. كمنافعُ  كبيرٌ  ضررٌ  أك:
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 كمنافعُ  كثيرٌ  إثـٌ  أك: كبيرٌة، كمنافعُ  كبيرٌ  إثـٌ  فييما :التقدير العمماء: بعض قاؿ      -
 كثيرٌة. كمنافعُ  كثيرةٌ  آثاـٌ  أك: كثيرٌة، كمنافعُ  كثيرةٌ  مضارّ  أك: القراءة(، )حسب كثيرةٌ 

 كالتقدير ،قميمةٌ  كالمنافعُ  كثيرةٌ  المضار األكؿ: التقدير ألف كاحدة، التقديريف نتيجة
 المنافع. مف أكثرُ  المضارّ  لكف كثيرٌة، كالمنافع كثيرةٌ  المضارّ  الثاني:
 كالمباحات لضررىا. حرمت إنما فالمحّرمات بالضرر. اإلثـ ارتباط اآلية مف يفيـ      -

 .157 األعراؼ (الخبائثَ  عمييـُ  كُيحّرـُ  الطّيباتِ  ليـُ  كُيحلّ ) لنفعيا.

 متعددة، غير كاحدة كانت كلك المضّرة، أف المنافع كجمع اإلثـ دإفرا مف ُيفيـ قد      -
 تعددت. كلك المنفعة مف الحجـ في أعظـ تككف  قد

*** 

 أخرػ: قراءات
 .كثيرٌ  إثـٌ       -

ثُميما      -  نفِعيما. ِمف أكثرُ  كا 

ثُميما      -  نفِعيما. ِمف أقربُ  كا 

  
 الخمر:
 رأسيا. يستر ألنو المرأة ِخمار كمنو تستره. أؼ العقل، تخُمر ألنيا كذلؾ ُسميت
 خمر. ُمْسكر كل
 داكد(. أبي )سنف حراـ فقميمو كثيره أسكر كما
 الميسر: 
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 تعب. كال كدّ  غير مف كسيكلة، بيسر الماؿ عمى الحصكؿ كىك الُيسر، مف
 الغنى. كىك الَيسار، مف أك
 ذلؾ. غير كقيل:
 قَمر فأييما كمالو، أىمو عمى الرجلَ  يخاطر الجاىمية في الرجلُ  كاف :عباس ابف قاؿ
 مف كبيرة مالو: عمى يخاطر القمار. في غمبو قَمره: كأىمو! بمالو ذىب صاحبو
 خسارة ىذا: يعني ىل كأعظـ! أخطر ىذه عرضو، عمى أىمو: عمى يخاطر الكبائر.
 ...؟ أك زكجتو،
 المغمكب. مف الغالب يأخذه ماؿ عمى لعبٍ  كل )القمار(: الميسر
  
 النرد الميك ميسر فمف القمار. كميسر الميك، ميسر ميسراف: الميسر :مالؾ قاؿ

 التخاطر عميو. الناس يتخاطر ما القمار كميسر كميا. كالمبلىي كالشطرنج )الطاكلة(
 القمار. مبمغ الخطر، مبمغ ىنا: كىك الَخطر، مف ىما كالمخاطرة
 القمار. ميسر بخبلؼ ماؿ، فيو يكف لـ ما الميك ميسر المراد: كأف
  

 كالَخْرص: القرعة
 (.74 ص كالتأميف الخطر عف كتابي )راجع المحـر القمار مف ليسا
  

 كالميسر: الخمر
 بينيما؟ هللا جمع لماذا
 المحرمات. مف كبلىما      -

 الكبائر. مف كبلىما      -
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 الكثير. إلى يدعك منيما القميل      -

 اإلدماف. إلى صاحبيما يقكداف كبلىما      -

 الجاىمية. في العرب لذائذ أكبر مف كاف كبلىما      -

 الشيطاف. عمل مف رجس كبلىما      -

 كالبغضاء. العداكة في يكقع كبلىما      -

 هللا. ذكر عف يصدّ  كبلىما      -

 الصبلة. عف يصدّ  كبلىما      -

 .متشابية كمنافُعيما متشابية مضاّرىما      -

 الشيطافِ  عملِ  ِمف ِرْجٌس  كاألزالـُ  كاألنصابُ  كالميِسرُ  الخمرُ  إّنما آمُنكا الذيفّ  أّييا يا)
 الخمرِ  في كالبغضاءَ  العداكةَ  بينكـُ  ُيكقعَ  أف الشيطافُ  يريدُ  إّنما ُتفمحكَف. لعّمكـ فاجتنبكهُ 
-90 المائدة سكرة (ُمنتيكفَ  أنُتـ فيل الصبلةِ  كعف هللاِ  ذكرِ  عف كيصّدكـ كالميِسرِ 
 القْسـ طمب باألزالـ: االستقساـ كالمراد: القداح، األزالـ: األكثاف. :نصاباأل .91

 مف أخرػ  أشياء عمى يتكقف الفبلح ألف ربما (لعّمكـ) قاؿ: :ُتفمحكف  لعّمكـ بالحظكظ.
 كالميسر الخمر قرف  اآلية ىذه في عنيما. منتيكف  أؼ :ُمنتيكف  ككاجبات. محرمات
 كلـ كالميسر، الخمر ككرر الكثف(، كعابد الخمر شارب قيل: )كمنو األكثاف بعبادة
 الناس، مع عبلقة فييما كالميسر الخمر ألف ذلؾ لعل كاألزالـ. األنصاب يكرر
 كأبا الرازؼ  )قارف  أعمـ كهللا كنفسو، الشخص بيف عبلقة ىما كاألزالـ األصناـ بخبلؼ
 في لنا فبيّ  الميـ عنو: هللا رضي عمر قاؿ المنار(. كتفسير عاشكر كابف حياف
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 .. انتيينا فقاؿ: عميو، فُقرئت عمر، فُدعي المائدة، آية فنزلت شافًيا، بياًنا الخمر
 انتيينا!
  

 منافُع:
 جمع كل كىي الجمكع، منتيى صيغة عمى فيي الصرؼ، مف ممنكعة ألنيا تنّكف  لـ
 مفاتيح. مفاتح، ساكف: أكسطيا ثبلثة أك حرفاف ألفو بعد تكسير
  
 يقل: لـ
 لمناس. كمنافعُ  كبيرٌ  ضررٌ 
  
 يقل: لـ
 ال أستطع فمـ لئلثـ مضاّدة كممة أجد أف )حاكلتُ  لمناس. ... ك كبير إثـ فييما      -
 القربة ضد أك الثكاب ضد أنو مف أعبله ذكرتو كما المفسريف. عند مف كال عندؼ مف
   المكضع(. ىذا في ىنا يصمح ال تقريب ىك

 لمناس. كمنافعُ  كثيرة مضارّ  فييما      -

  
 يقل: لـ
 نفعيما. مف أكبر كضررىما      -

 بخبلفو. كالنفع إثـ، الضرر
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 مف أكثر ضرره كاف إذا أيًضا يحـر بل فحسب، مطمق ضرر ألنو ال الشيء يحـر
 بالنفع، مقترًنا ضرًرا تجد ما غالًبا بل مطمًقا، كنفًعا مطمًقا، ضرًرا تجد كقّمما نفعو.
 بالضرر! مشكًبا كنفًعا
  
 يقل: لـ
ثُميما      -  منافعيما. ِمف أكبرُ  كا 

 لمناس. كنفعٌ  كبيرٌ  إثـٌ       -

*** 
 مراحل: أربع عمى بالتدريج الخمر تحريـ
 لـ .67 النحل (َحسًنا كرزًقا َسكًرا منو تتخذكفَ  كاألعنابِ  الّنخيلِ  ثمراتِ  كِمف)   -1
 منيا. تتخذكف  :يقل

ثُميما لمّناسِ  كمنافعُ  كبيرٌ  إثـٌ  فييما ُقلْ  كالميسرِ  الخمرِ  عفِ  يسألكنؾَ )       -2  أكبرُ  كا 
 .219 البقرة (نفِعيما ِمف

 (تقكلكفَ  ما َتعممكا حتى ُسكارػ  كأنتـ الصبلةَ  َتقرُبكا ال آمُنكا الذيفَ  أّييا يا)           -3
 .43 النساء

 كالميسرِ  الخمرِ  في كالبغضاءَ  العداكةَ  بينكـُ  ُيكقعَ  أف الشيطافُ  ُيريدُ  إّنما)           -4
 .91 المائدة (ُمنتيكفَ  أنتـ فيل الصبلةِ  كعفِ  هللاِ  ذكرِ  عف كيصّدكـ
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نما :القفاؿ قاؿ  شربيا أِلُفكا قد كانكا العرب ألف الخمر، في التدّرج مسمؾ سمؾ كا 
 كثيًرا. بيا كاالنتفاع
 السيل. باألمر ليس المستحكمة العادات تغيير
***  

 الخمر: مضارّ  مف
 هللا. ذكر عف الصدّ       -

 الصبلة. عف الصدّ       -

 كالمنكر. الفحشاء في الكقكع      -

 كالزكر. الفحش كقكؿ كالمشاتمة كالمخاصمة العربدة      -

 الكاذب. الحمف      -

 كالتفاخر. التباىي      -

 !عيًبا فييا المماكسة كيعّدكف  غالية بأثماف الخمر يشتركف  ككانكا العقل. زكاؿ      -
 االستغبلؿ! مف المزيد مف كيمكنيـ بائعييا، أرباح في يزيد ما كىذا

 لمماؿ. َمتمفة( )أك َمسمبة لمعقل َمذىبة الخمر الماؿ. زكاؿ      -

 لمعقبلء. ُضْحكة يصبح الشارب      -

 كتصّمب السّل، بداء كاإلصابة كالكبد، كالرئتيف القمب عمى الصحية أضرارىا      -
، الشيخكخة كسرعة الشراييف،  بيذا. أعمـ كالمختصكف  كاألطباء كاليـر

 كاألكالد. الُذرية عمى أضرارىا      -
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فشاء األستار ىتؾ      -  كليذا الدكلة! بأمف األسرار ىذه تعمقت كربما األسرار، كا 
 كانتزاع لمتجسس كالدبمكماسية السياسية الحفبلت في الخمكر تدار قد السبب
 السكارػ! مف معمكماتال

 اإلثـ كصف فناسب ... كمبتاعيا بائعيا، عشرة: الخمر في ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسكؿ لعف      -
 القراءتيف. إحدػ عمى (كثير إثـ) االعتبار: بيذا بالكثرة

 الخبائث. أـّ  الخمر      -

  
 كيقكؿ: يتكضأ! كجيو، بو كيمسح يده، في يبكؿ كىك سكراف، عمى الدنيا أبي ابف مرَ 
 طيكًرا! كالماء نكًرا، اإلسبلـ جعل الذؼ  الحمد
  
 الشاعر: قاؿ

 األنسِ  جمػػػبَ  بػػػػػيػػػػػػػا مديػػركىػػػػػػا أراد     عتيقػػةٍ  كراحٍ  الدنيا إنما أال          
 بالعكسِ  األنسِ  ِمفَ  رامكا الذؼ فعادَ      حقكَدىـ أثارت أداركىا فمما          

  

 نصف إغبلؽ لكـ أضمفْ  الحانات نصف لي أغِمقكا األلماف: األطباء أحد ؿقا
 كالسجكف! كالمبلجئ المستشفيات
 خّمارة مزارعيا أك مصر قرػ  إحدػ في فتح الخكاجات أحد أف المنار تفسير في جاء
 القرية ابتمعت ثـ أراضييـ، كغبلت الناس ثركة ابتمعت حتى تتسع زالت ال صغيرة،
  الخمارة! صاحب الخكاجة يد في كتجارتيا كقطنيا كغبلتيا أمكاليا فصارت كميا،
*** 
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 الخمر: منافع مف
 مادية. دنيكية المنافع      -

 جزئية(. )شخصية، مرجكحة المنافع      -

 التجارة. ربح      -

، كتطرد النفس، كتنشط الضعف، كتقكؼ  الطعاـ، تيضـ منافعيا: في كقيل      -  اليمـك
 مف ذلؾ غير إلى المكف، كُتصّفي الجباف، كُتشّجع البخيل، كُتسّخي الباه، عمى كتعيف
 ذلؾ. بصحة أعمـ كهللا كالطرب! كالنشكة كالفرح بيا المذة

***  

 الميسر: مضارّ  مف
 دينية. المضار      -

 راجحة. المضار      -

 األكقات. إضاعة      -

 بالباطل. الماؿ أكل      -

 الكسل.      -

 البطالة.      -

 السرقة.      -

 لمعياؿ. كالكسب الديف، عمـك عف كالدنيا: الديف عف االنشغاؿ      -
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 التعكيض. في طمع خسر ككمما الزيادة، في طمع ربح فكمما اإلدماف.      -

 الطبلؽ.      -

 االغتصاب.      -

 كاألسر. البيكت خراب      -

 اإلفبلس.      -

 بممارستو. لمترخيص اتالسمط رشكة الرشكة:      -

 االنتحار.      -

 الخاسريف عمى كُيعّتـ الرابح، عمى األضكاء كُتسّمط .خاسركف  كأكثرىـ رابحة قمة      -
 كككارث! نكبات مف بيـ يحل كما

 ضآلة كعرفكا خداع، مف القمار في ما الناس عرؼ لك الغرب: عمماء بعض قاؿ
 يككف  أف منيـ أؼ ألبى أرباح، مف منظمكه مايجنيو مقدار كعرفكا الفكز، في فرصيـ
 ضحاياه! مف ضحية
 المقامرة، إلى ميبلً  كلده مف رأػ عاقبلً  رجبلً  أف حكي المنار: تفسير في قاؿ

 أبيو، مف يرث ما كلُده يضيع أف كخاؼ كفاتو، اقتربت فمما أىميا. بعَض  لمعاشرتو
 بأف تقامر، أف شئت إف يؾ،أكص ُبنيّ  يا لو: قاؿ إغراًء، إال يككف  ال النيي أف كعمـ
 انتيى حتى كيسأؿ، يبحث الكلد فطفق معو! كتمعب البمد في ُمقامر أقدـ عف تبحث
 مآؿ أف كمقالو حالو مف فعمـ االكتئاب، ظاىر الثياب، رثّ  شيخ إلى البحث بو

 الحكمة أكتي كأنو فأصاب، نصيحتو في اجتيد قد كالده كأف مآب، أسكأ إلى المقامر



523 
 

 كال طاؽٍ  مف مقامرةٍ  بيتَ  يدخل فمـ كأناب، رشده إلى ىك كرجع الخطاب، كفصل
 باب!
*** 
 الميسر: منافع مف 

 دنيكية. المنافع      -

 جزئية(. )شخصية، مرجكحة المنافع      -

 الميك.      -

 تعب. كال كدّ  بغير اإلنساف إلى الماؿ مصير      -

 الماؿ. تنمية      -

 الغمبة. لذة      -

 )الجمل( الَجزكر عمى يتقامركف  الجاىمية في كانكا فقد المحاكيج. عمى التكسعة      -
 الّجزكر يشتركف  ككانكا كالثناء. المدح فيكسبكف  الفقراء، عمى كيكزعكنو يقسمكنو ثـ
 المقامرة. بعد ما إلى مؤجل بثمف

***  
   ـ21/12/2012 الجمعة
 

ثميما أكبر مف نفعيما ۞  (219)البقرة  كا 
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يسألكنؾ عف الخمر كالميسػر ، قػل : فييمػا أثػـ كبيػر ، كمنػافع لمنػاس ، تعالى : )قاؿ 
ثميما أكبر مف نفعيما  . 219( البقرة كا 

 
عف ابف عباس قاؿ : الميسر : القمار . ككاف الرجل فػي الجاىميػة يخػاطر عمػى أىمػو 
بػرؼ كمالو ، فأييما قمػر ) غمبػو فػي القمػار ( صػاحبو ذىػب بأىمػو كمالػو ) تفسػير الط

( . كالقمػار كػل مراىنػة عمػى غػرر  2/402، كأبي حياف  3/51، كالقرطبي  2/358
محض ، ككأنو مأخكذ مف القمر ، ألنو يزيد ماؿ المقامر تارة ، كينقصو أخرػ ، كما 

 ( . 3/241يزيد القمر كينقص ) نظـ الدرر 
 
ليسػر ، ألنػو : الميسر مذىبة لمعقل ، مسمبة لمماؿ . كاشػتقاقو مػف ا 6/40 الرازؼ قاؿ 

أخذ لماؿ الرجل بيسر كسيكلة ، مف غيػر كػد كال تعػب ، أك مػف اليسػار ، ألنػو سػبب 
يسػػاره . كعػػف ابػػف سػػيريف كمجاىػػد كعطػػاء : كػػل شػػيء فيػػو خطػػر فيػػك مػػف الميسػػر . 

 43ك 6/40كقاؿ بعضيـ : الميسر ما يكجػب دفػع مػاؿ أك أخػذ مػاؿ ) تفسػير الػرازؼ 
 ( . 1/241الجكزؼ  ، كابف 1/359، كالزمخشرؼ  46ك 45ك
 
: الميسػػػر الػػػذؼ حرمػػػو هللا تعػػػالى ىػػػك القمػػػار ، كذلػػػؾ مبلعبػػػة الرجػػػل ابػػػف حػػػـز قػػػاؿ 

صاحبو ، عمى أف مف غمب منيما أخذ مف المغمكب قػػُْمرتو ) المبمػغ الػذؼ قػامر بػو ( 
التػػي جعبلىػػا بينيمػػا ، كالمتصػػارعيف يتصػػارعاف ، كالػػراكبيف يتراكبػػاف ، عمػػى أف مػػف 

مغالب عمى المغمكب كذا ككذا ، خطاًرا كقماًرا ، فإف ذلػؾ ىػك الميسػر غمب منيما ، فم
 ( . 123الذؼ حرمو هللا تعالى ) الفركسية البف القيـ ص 
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كيمكف اختصػار تعريػف الميسػر ، أك القمػار ، عمػى أنػو كػل لعػب عمػى مػاؿ ، يأخػذه 
 الغالب مف المغمكب .

 
الكسل ، كانتظار الرزؽ مػف األسػباب كمف إثـ الميسر : إفساد التربية ، بتعكيد النفس 

ضعاؼ القكة العقمية ، بترؾ األعماؿ المفيدة في طرؽ الكسػب الطبيعيػة ،  الكىمية ، كا 
كا ىماؿ الياسريف ) المقامريف ( لمزراعػة كالصػناعة كالتجػارة التػي ىػي أركػاف العمػراف ، 

فػػي سػػاعة  كمنيػػا كىػػك أشػػيرىا تخريػػب البيػػكت فجػػأة ، باالنتقػػاؿ مػػف الغنػػى إلػػى الفقػػر
كاحػػدة . كأكثػػر ربػػح القمػػار فػػي ىػػذا العصػػر يغتالػػو الػػذيف يػػديركف أعمالػػو . كالمقػػامر 
ف  يبذؿ مالو المممكؾ لػو حقيقػة عمػى كجػو اليقػيف ، ألجػل ربػح مكىػـك أك مشػككؾ . كا 
صاحبو كمما ربح طمع في الزيادة ، ككمما خسػر طمػع فػي تعػكيض الخسػارة ) تفسػير 

 ( . 335ك 334ك 332ك 330ك 2/324المنار 
 

كمنفعة الميسر مصػير الشػيء إلػى اإلنسػاف فػي القمػار بغيػر كػد كال تعػب ، كالتكسػعة 
 عمى المحاكيج ، إذا صرؼ الماؿ إلييـ .

 
ثـ الخمر ما يصدر عف الشػارب مػف المخاصػمة كالمشػاتمة كاالفتػراء كالتعػدؼ كقػكؿ  كا 

 . قػاؿ عثمػاف : الفحش كالزكر كزكاؿ العقػل كتعطيػل الصػمكات كالتكقػف عػف ذكػر هللا
 الخمر أـ الخبائث . 

 
يػا أييػا الػذيف آمنػكا إنمػا الخمػر كالميسػر كاألنصػاب كاألزالـ رجػس مػف قاؿ تعالى : ) 

عمػػل الشػػيطاف ، فػػاجتنبكه لعمكػػـ تفمحػػكف . إنمػػا يريػػد الشػػيطاف أف يكقػػع بيػػنكـ العػػداكة 
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أنػػػتـ  كالبغضػػػاء فػػػي الخمػػػر كالميسػػػر ، كيصػػػدكـ عػػػف ذكػػػر هللا كعػػػف الصػػػبلة ، فيػػػل
 .  91 – 90( المائدة  منتيكف ؟
 

 أما منافع الخمر فيي ربح التجارة كلذة الشرب . 
  

 كاعمـ أف الخمر كالميسر مف الكبائر.
 

كتفيػػد ىػػذه اآليػػة أف المحرمػػات ال تحػػـر ألنيػػا ذات ضػػرر خػػالص فحسػػب ، بػػل تحػػـر 
نمػا تكمػف الصػعكبة فػي المكازنػة الدقيقػة بػيف النفػع  أيًضا ألنيا ذات ضػرر صػاؼ . كا 
كالضػػرر ، فػػإذا كػػاف الرصػػيد ضػػرًرا صػػافًيا تػػـ التحػػريـ . كقػػد ال يقػػكػ العقػػل البشػػرؼ 

ال يسػتطيع فييػا أحػد إثبػات شػارع نفسػو ، كالتػي عمى مثػل ىػذه المكازنػة التػي تكالىػا ال
 .العكس
 
 

 (220)البقرة إصبلٌح ليـ خيٌر  ۞

ف ُتخالطكىـ فإخكاُنكـ كهللاُ قاؿ تعالى: )  كَيسألكنَؾ عِف اليتامى ُقْل إصبلٌح ليـ خيٌر كا 
ـُ الُمفِسَد ِمَف الُمصِمح كلك شاَء هللُا ألعنتكـ إّف هللَا عزيٌز حكيـٌ    .220( البقرة َيعم

 ُتخالطكىـ:

  تشارككىـ )في مطعـ أك ممبس أك مسكف أك تجارة أك مضاربة(.
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 إصبلح ليـ:

 بحفظيا كتنميتيا.  ألمكاليـبالتعميـ كالتأديب كالتدريب، ك  ألحكاليـأؼ: إصبلح 

*** 

 إصبلح الماؿ:

ق( كتاًبا عنكانو: )إصبلح الماؿ(. نقل فيو عف 281-)ابف أبي الدنيا أّلف  -
الخطاب رضي هللا عنو قكلو: )عميكـ باستصبلح الماؿ(، كقكلو: بف  عمر

 )أصمحكا أمكالكـ( أك )معايشكـ(.
ق(: )الطّحاف ُيصمح الحّب بالطحف(، أؼ: يحكؿ الحب 505-) الغزالييقكؿ  -

إلى طحيف، أك يصنع )أك ينتج( الطحيف مف الحّب )الحّب يجمع عمى: 
 حبكب(.

 ؿ ىك صبلح الماؿ.عند جميكر عمماء الفقو كاألصك الرشد  -
إصبلح الماؿ يعني حفظو كتنميتو كحسف إدارتو كالتصرِؼ فيو كالقياـ عميو،  -

أؼ إدارتو إدارة اقتصادية، كىك مصطمح قريب مف مصطمح العمارة أك العمراف 
أك التنمية. ككثيًرا ما تكرر لفع )الصبلح( في القرآف الكريـ. كىك يقتضي بذؿ 

 طة االقتصادية المفضية إلى الصبلح.الجيد كالكقت كالماؿ في األنش
*** 

 تعظيـ الربح:
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ق( في باب تصرؼ الكصي بماؿ اليتيـ عف: 450-) الماكردؼتحدث  -
"االجتياد في تكفير )تعظيـ( الثمف حسب اإلمكاف. فإف باعو بثمف ىك قادر 
عمى الزيادة فيو لـ يجز )...(، ألف ترؾ الزيادة مع القدرة عمييا عدكؿ عف 

 العظيـ( لميتيـ". )النفع الحع
)= كصكلو إلى النياية  الثمف انتياء: "أف يككف البيع عند الماكردؼكما أكجب 
، مف غير أف يغمب في الظف حدكث زيادة فيو، لما في بيعو الربح ككماؿالعظمى(، 

قبل كماؿ الربح مف تفكيت باقيو. فإف باعو مع غمبة الظف في حدكث الزيادة في 
 لميتيـ في بيعو".الحع ثمنو لـ يجز، لعدـ 

( بمعنى كاحد، كالمقصكد فييما ىنا: الِغْبَطة( ك)الحعكرد في أقكاؿ الفقياء: ) -
 أعظـ ربح كأعظـ منفعة لميتيـ.

*** 

 تقميل المخاطر:

: "أمكاؿ اليتامى يجب أف تككف محفكظة األصل، مكفكرة النماء". كربما الماكردؼقاؿ 
يتيـ أكلى مف االتجار بمالو، ألف ذلؾ: "أحفع رأػ كثير مف العمماء أف شراء عقار لم

 أصبًل، كأقّل خطًرا".

*** 

 أىمية أحكاـ اليتيـ:
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في  إدارة أمكاؿ اليتامىمرة، كاعتبرت  23كرد ذكر اليتيـ في القرآف حكالي  -
 .الماؿ أمكاؿ بيت، ك األكقاؼ أمكاؿاإلسبلـ أساًسا إلدارة 

كالمبادغ في اإلدارة المالية كاألجكر عّممتنا آيات اليتيـ كثيًرا مف األحكاـ  -
 كالتدريب كاالختبار كالرشد كتعظيـ األرباح كالمنافع.

*** 

 آيات أخرػ في اليتيـ:

 منيا:

 .34، كاإلسراء 152( األنعاـ كال تقرُبكا ماَؿ اليتيـ إال بالتي ىي أحسفُ ) -
 ا إلييـكابتمكا اليتامى حتى إذا بمغكا النكاَح فإف آنستـ منيـ ُرشًدا فادفعك ) -

 . ابتمكا: اختبركا، أجركا اختباًرا ليـ )بيف الحيف كاآلخر(.6( النساء أمكاَليـ
*** 

 ـ    7/7/2012السبت 
 

 (221)البقرة كال َتنكحكا المشركاِت حتى ُيؤمّف  ۞
 كال ُتنكحكا المشركيف حتى ُيؤمنكا
 :كال َتنكحكا المشركات حتى ُيؤمفّ 
 .أؼ: فإذا آَمّف فانكحكىفّ 

 .( تكحي بالحافز إلى إسبلـ المشركةحتى ُيؤمفّ الصياغة بإضافة )ىذه 
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فإذا أحّبْت مشركٌة رجبًل مسمًما فقد يدفعيا حبُّيا لو إلى اإلسبلـ، فُتسمـ مف أجل 
 .الزكاج، ثـ َيحسف إسبلُميا

 :كذلؾ
 :كال ُتنكحكا المشركيف حتى ُيؤمنكا
 .أؼ: فإذا آمنكا فأنكحكىـ
 .مًة، فُيسمـ مف أجل أف يتزكج بيا، ثـ َيحسف إسبلُموقد يحّب مشرٌؾ امرأًة مسم

*** 
 :الخميس
 ىػ1439شعباف  04
 ـ2018نيساف  19
 

 (224)البقرة صمحكا بيف الناس كا كتتقكا كتُ رضة أليمانكـ أف تبرّ كال تجعمكا هللا عُ ۞ 
رضة أليمانكـ، ىذا ليس مف الصعب فيمو، فالمعنى ال لك قيل: كال تجعمكا هللا عُ 
 .تكثركا مف الحمف با

 : أف تبركا ىذا أفضل.التقدير: أف تبركا
 لكف تبقى مشكمة الربط بيف القسميف: )ال تجعمكا( )أف تبركا(.

ربما يككف المعنى: ال تجعمكا الحمف با مانعا لكـ مف أف تبّركا ... عميكـ أف تبركا 
 كتكفركا عف اليميف.

 المفسركف أف يككف لكل معنى تقدير مناسب.يبقى تركيب اآلية صعبا، كلـ يستطع 
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 في كتب اإلعراب:
 : مفعكؿ بو ثاف.عرضة
 فيو ثبلثة أكجو: النصب، كالجر، كالرفع:: كاأف تبرّ 

 النصب: عمى تقدير: لئبل تبّركا، أك كراىة أف تبّركا.
 الجّر: عمى تقدير: في أف تبّركا.

 الرفع: عمى تقدير: أف تبّركا أفضل كأكلى.
 

 : ىناؾ تعتعة في تفسير ىذه اآلية كا عرابيا.المسألةخبلصة 
 

)البقرة رحيـ  هللا غفكرٌ  أربعة أشير فإف فاءكا فإفّ  ُص ؤلكف مف نسائيـ تربّ لمذيف يُ ۞ 
226) 

ف عزمكا الطبلؽ فإفّ في اآلية التالية: )  .(عميـ عٌ ميهللا س كا 
 ؤلكف: مف اإليبلء المعركؼ في الفقو.يُ  : يحمفكف.ؤلكف يُ 
 .يقكؿ ليا: كهللا ال أقربؾِ  : يحمفكف عمى االبتعاد مف نسائيـ.نسائيـمف 

 قارف الظيار في أكؿ سكرة المجادلة: 
 (.ظاىركف منكـ مف نسائيـ ما ىّف أمياِتيـالذيف يُ )
  

 (228)البقرة درجة  بالمعركؼ كلمرجاؿ عمييفّ  الذؼ عمييفّ  مثلُ  كليفّ  ۞
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 الذؼ عمييف: ليف مثلُ  

 المساكاة بيف الرجاؿ كالنساء.تقرير ألصل 

 كلمرجاؿ عمييف درجة:

 ىي درجة القكامة.

 فبل بد ليما مف مدير.

 .34( سكرة النساء الرجاُؿ قّكامكف عمى النساء)

 بالمعركؼ:

 حسب العرؼ.

 كيختمف مف مكاف آلخر.

 كمف زماف آلخر.

 كمف حالة ألخرػ.

 )الزمخشرؼ(.الناس  بالكجو الذؼ ال ُينكر في الشرع كعادات

 يعني العرؼ. :المعركؼ

 خبلؼ المنكر. :كيعني



533 
 

 المعركؼ غير المنكر مف الشرع.
*** 

 إلثالثاء:

 ىػ1440ربيع اآلخر  24

 ـ2019كانكف الثاني  01

 
 

 (229)البقرة كيف يككف الطبلؽ بإحساف؟  ۞
 قاؿ تعالى:

 .229( البقرة فإمساٌؾ بمعركٍؼ أك تسريٌح بإحسافٍ )
 إمساؾ بمعركؼ:
 الطبرؼ:
 «.المعركؼ أف ُيحسف صحبتيا»

 البغكؼ:
  «.المعركؼ أداء حقكؽ النكاح كحسف الصحبة»

 ابف عاشكر:
  «.المعركؼ حسف العشرة كا عطاء حقكؽ الزكجية»
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*** 
 تسريح بإحساف:
 الطبرؼ:
  «.ُيسّرحيا كال َيظمميا مف حّقيا شيًئا»
  .» اإلحساف: أف ُيكفييا حّقيا, فبل ُيؤذييا, كال َيشتميا»
أف يدعيا حتى تمضي عّدتيا, كيعطييا ميًرا إف كاف ليا عميو إذا طمقيا، كيعطييا »

  «.المتعة عمى قدر الميسرة

*** 
 القرطبي:
 «.ال َيظمميا شيًئا مف حّقيا، كال يتعّدػ في قكؿ»

*** 
 ابف عاشكر:

اشيّف، كاف األزكاج )في الجاىمية( َيظممكَف الُمطّمقات، كيمنعكنيّف مف حمّييّف كري»
 «!كُيكثركف الطعَف فييفّ 

*** 
  2016أيار  12الخميس 
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 (229)البقرة الطبلُؽ مّرتاِف فإمساٌؾ بمعركٍؼ أك تسريٌح بإحساٍف  ۞

 ىل ىناؾ فرؽ بيف المعركؼ كاإلحساف؟ ۞

 229سكرة البقرة 

 لـ يقل:

 فإمساؾ بمعركؼ كتسريح بمعركؼ. -
 فإمساؾ بإحساف أك تسريح بمعركؼ. -
 أك تسريح بإحساف.فإمساؾ بإحساف  -
*** 

 ىل ىناؾ فرؽ بيف المعركؼ كاإلحساف؟

 يبدك أنيما مترادفاف.

 كما قالو ابف عرفة في الفرؽ بينيما لعمو تكمٌف ال كجو لو.

 قاؿ تعالى: 

 .231( البقرة فأمسككىّف بمعركؼ أك سّرحكىّف بمعركؼ) -
 . 2( الطبلؽ فأمسككىّف بمعركؼ أك فارقكىّف بمعركؼ) -
(، كأنيا فاصمة قرآنية داخمية، صارت معيا مرتاف( يناسب قكلو: )بإحسافكقكلو: )

 اآلية قاعدة أشبو بالمَثل، كليس األمر كذلؾ في اآليتيف األخرييف.
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لك قاؿ: الطبلؽ مرتاف فإمساؾ بإحساف أك تسريح بإحساف، لـ يكف ذلؾ مناسًبا 
 لمذكؽ المغكؼ.

*** 

 أقكاؿ المفسريف:

 إال ابف عرفة كابف عاشكر.لـ أجده عند المفسريف، 

 ىػ(:803-) ابف عرفة

( قاؿ ابف عرفة: فإف قمت: ىبّل َفِإْمَساٌؾ ِبَمْعُركٍؼ َأْك َتْسِريٌح ِبِإْحَسافٍ قكلو تعالى: )
 قيل: "فإمساؾ بإحساف أك تسريح بمعركؼ"، كىذا السؤاؿ مذككر في حسف االئتبلؼ؟

، ألف المعركؼ حسف العشرة، اإلحسافالمعركؼ أخّف مف قاؿ: كعادتيـ يجيبكف بأف 
كالتزاـ حقكؽ الزكجية، كاإلحساف أاّل يظمميا شيًئا مف حقيا، فيقتضي اإلعطاء، كبذؿ 
الماؿ أشق عمى النفكس مف حسف العشرة، فجعل المعركؼ مع اإلمساؾ المقتضي 
لدكاـ العصمة، إْذ ال يضر تكّرره، كجعل اإلحساف المشق عمى النفكس مع التسريح 

 .ذؼ ال يتكرر، بل ىك مرة أك مرتاف أك ثبلث فقطال

*** 

 ىػ(:1394-) ابف عاشكر
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المعركؼ ىنا ىك ما عرفو الناس في معامبلتيـ مف الحقكؽ التي قررىا اإلسبلـ أك 
قررتيا العادات التي ال تنافي أحكاـ اإلسبلـ. كىك يناسب اإلمساؾ ألنو يشتمل عمى 

 كغير ذلؾ، فيك أعـ مف اإلحساف. أحكاـ العصمة كميا مف إحساف معاشرة، 

كأما التسريح فيك فراؽ كمعركفو منحصر في اإلحساف إلى المفارقة بالقكؿ الحسف 
كقد  49األحزاب  { فمتعكىف كسرحكىف سراًحا جميبلً  }كالبذؿ بالمتعة، كما قاؿ تعالى

كاف األزكاج يظممكف المطمقات كيمنعكنيف مف حمييف كرياشيف، كيكثركف الطعف 
 . فييف

فإف قمت ىبل قيل فإمساؾ بإحساف أك تسريح بمعركؼ « »تفسيره»في ابف عرفة قاؿ 
قمت عادتيـ يجيبكف بأف المعركؼ أخف مف اإلحساف إذ المعركؼ حسف العشرة 
كا عطاء حقكؽ الزكجية، كاإلحساف أال يظمميا مف حقيا فيقتضي اإلعطاء كبذؿ الماؿ 

المعركؼ مع اإلمساؾ المقتضي دكاـ أشق عمى النفكس مف حسف المعاشرة، فجعل 
 .«العصمة، إذ ال يضر تكرره، كجعل اإلحساف الشاؽ مع التسريح الذؼ ال يتكرر

*** 

 إلثالثاء:

 ىػ1440ربيع اآلخر  17

 ـ2018كانكف األكؿ  25
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 (229)البقرة الطبلُؽ مّرتاِف فإمساٌؾ بمعركٍؼ أك تسريٌح بإحساٍف  ۞

 كيف ىذا كالطبلؽ ثبلث مرات؟ ۞

 لعل الجكاب:

 الطبلؽ مرتاف: طبلؽ رجعي.

 الثالثة طبلؽ بائف: تسريح بإحساف. ىك تسريح نيائي.

 الطبلؽ مرتاف أيف الثالثة؟

 الثالثة: تسريح بإحساف.

*** 

 إلثالثاء:

 ىػ1440ربيع اآلخر  24

 ـ2019كانكف الثاني  01

 
 (229)البقرة الظالمكف  تمؾ حدكُد هللا فبل تعتدكىا كَمف يتعّد حدكد هللا فأكلئؾ ىـُ  ۞

 حدكد هللا:
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 مرات. 4: 229ذكرت في اآلية 

 : مرتيف.230كذكرت في اآلية التالية 

 مرات. 6فصار المجمكع: 

 ما معنى حدكد هللا؟

 أحكاـ هللا. -
 أكامره كنكاىيو. -

 سّميت بالحدكد ألنيا ترسـ حدكد الحق كحدكد الباطل، كترسـ حدكد الحبلؿ كالحراـ.

 لـ يقل:

 تتعّدكىا.فبل 

 فبل تعتدكىا:

 مف فعل: اعتدػ.

 كمف يتعّد:

 ِمف فعل: تعّدػ.

 فبل تعتدكىا:

 اعتدػ الحق: تجاكزه.
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 بمعنى: تعدػ.

*** 

 لـ يقل:

 كَمف يتعّد حدكد هللا فيك ظالـ. -
 كَمف يتعّدكف حدكد هللا فأكلئؾ ىـ الظالمكف. -
 كَمف يتعّد حدكد هللا فيـ ظالمكف. -
 الظالمكف.كَمف يتعّد حدكد هللا فيـ  -
*** 

 إلثالثاء:

 ىػ1440ربيع اآلخر  24

 ـ2019كانكف الثاني  01

 
 (231)البقرة ا هللا ىزكً  كال تتخذكا آياتِ  ۞

 ما باُؿ أقكاـ يمعبكف بحدكد هللا، كيستيزئكف بآياتو؟! قاؿ رسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: 

 )احتج بو ابف بطة كابف تيمية كابف القيـ كغيرىـ(.

 في كتابو: إقامة الدليل عمى إبطاؿ التحميل:ابف تيمية 
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خداع  كاستيزاء بآيات هللا كتبلعب بحدكد هللا، كقد دّؿ عمى تحريميا  الحيل»
جماع السمف الصالح كعامة دعائـ اإليماف كمباني اإلسبلـ. كدالئل  الكتاب كالسنة كا 

 «.ذلؾ ال تكاد تنضبط

*** 

 ابف القيـ في إعبلـ المكقعيف:

لمفسدة فييا ال تزكؿ بيذه الحيمة، بل ىي بحاليا،  الِعينةالشارع قد حّرـ مسألة »
كاتخاذ أحكاـ هللا  المكر كالخداعكانضمت إلييا مفسدة أخرػ أعظـ منيا، كىي مفسدة 

 «.ُىزًكا

اإلثـ كأقبح المحرمات، كىي  كبائرىذه الحيل كأمثاليا ال يستريب مسمـ في أنيا مف »
 «.ُىزًكاهللا، كاتخاذ آياتو  بديف التبلعبمف 

*** 

 ابف عاشكر في التفسير:

هللا، كمقاصد  كىك تحذير لمناس مف التكصل بأحكاـ الشريعة إلى ما يخالف مراد«
شرعو، كمف ىذا التكصل المنيي عنو، ما يسمى بالحيل الشرعية بمعنى أنيا جارية 

لزكجو ليمة عمى صكر صحيحة الظاىر، بمقتضى حكـ الشرع ، كمف ييب مالو 
 .»الحكؿ ليتخمص مف كجكب زكاتو، كمف أبعد األكصاؼ عنيا الكصف بالشرعية
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*** 

 عبد الكىاب بحيرؼ في كتابو: الحيل في الشريعة اإلسبلمية:

الحيل في الديف، بالمعنى المذككر، خداع ، كاستيزاء بآياتو، كتبلعب بأحكامو، »
جماع  السمف الصالح، كقكاعد الديف العامة، كقد دؿ عمى تحريميا الكتاب كالسنة كا 

 «.كأدلة ذلؾ ال تكاد تنحصر

*** 

 ـ   5/8/2013اإلثنيف 
 

  (232)البقرة كهللا يعمـ كأنتـ ال تعممكف  ۞
أؼ إذا كجد في شيء عمـ هللا فخذكا بعمـ هللا، كال تأخذكا بعممكـ إذا كاف مخالًفا لعمـ 

بة المحدكد إلى غير المحدكد ىي هللا، فعممكـ محدكد كعمـ هللا غير محدكد، كنس
     الصفر، كالصفر لـ يرد في القرآف.

 

 (233 )البقرة لو المكلكد ۞

 جديد كتفسير معدلة نسخة ۞
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 المكلكدِ  كعمى الرضاعةَ  ُيتـّ  أف أراد ِلمف كامميفِ  َحكليفِ  أكالدىفّ  ُيرضعفَ  كالكالداتُ )
 بكلِدىا كالدةٌ  تضارَّ  ال ُكسَعيا إال نفٌس  ُتكّمفُ  ال بالمعركؼِ  كِكسكتيفّ  رزُقيفّ  لو
 .233 البقرة (بكلده لو مكلكدٌ  كال
  

 النكتة:

 .كالكالداتُ  قاؿ:
 .كالدةٌ  كقاؿ:
 الكالد. يقل: كلـ

 .لو مكلكد ،لو المكلكد قاؿ: بل
  
 النكتة: جكاب

 درجة يحّددكا كلـ بائسة، محاكالت مجرد ىك بل مناسًبا، أراه ال المفسركف  قالو ما
 بيا! ثقتيـ
 عّمة أك النفقة، كجكب عّمة عف المنار صاحب قالو ما ىك األقرب الجكاب كلعل
 .لؤلب النفقة تحميل
 المرأة. نفقة ىنا: بالنفقة يقصد المنار صاحب كلكف

 كقكلو: المرأة، نفقة في أنو كاضح (ككسكتيفّ  رزقيفّ ) قكلو: أف المسألة في أراه ما
 أف كذلؾ يعني بل المفسركف، قاؿ كما فقط، لمكالد الكلد نسبة يعني ال (لو المكلكد)
 .أحد عند أجده لـ التفسير كىذا أيًضا، الكلد نفقة يتحمل الكالد
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 النبكؼ، الحديث عمى الكلد نفقة في اعتمدكا أنيـ يبدك كلكف فقياء، المفسريف بعض
 ىعم الكلد نفقة كجكب يفيد (لو المكلكد) تعالى: قكلو أف كأرػ  القرآف. عمى كليس
 الكالد.

***  
 المفسريف: أقكاؿ

 مقبكؿ! جكابو أف بالضركرة يعني كال السؤاؿ، طرح مف كمنيـ تجاىل، مف منيـ

 نقل! ما يناقش كلـ إليو، ُيِحلْ  كلـ غيره، عف نقل مف كمنيـ
 إلى يحتاج السؤاؿ طرح ألف مقنع، جكاب إلى فيو نصل لـ كلك ميـّ، السؤاؿ كطرح
 آخر. شخص إليو يكفق قد آخر، جيد كالجكاب جيد،

 تجاىمكه كلعّميـ تجاىمكه، ممف أفضل ىـ السؤاؿ طرحكا الذيف المفسريف فإف كليذا
 مقنع! جكاب لدييـ كليس عنو! بالجكاب يقتنعكا لـ ألنيـ

 الطبرؼ:

 «.رزقيفّ  لممراضع الصبياف آباء كعمى (:لو المكلكد كعمى»)
 أقكؿ:

 لمنكتة. بياف يكجد ال

*** 
 البغكؼ:

 «.األب يعني (: لو المكلكد كعمى»)
 أقكؿ:

 الطبرؼ. عمى التعميق في قمت ما

***  

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=51&surano=2&ayano=233#docu
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 الرازؼ:

 (:بالمعركؼ ككسكتيف رزقيف لو المكلكد كعمى) تعالى: قكلو»
نما الكالد، ىك (لو المكلكد)    لكجكه: االسـ بيذا عنو عّبر كا 
 األكالد كلدف إنما الكالدات أف يعمـ أف فيو السبب إف ":الكشاؼ" صاحب قاؿ :األكؿ
   الرشيد: ابف لممأمكف  كأنشد األميات، إلى ال إلييـ، ُينسبكف  كلذلؾ لآلباء،

نما أّمياتُ  الناسِ  أكعيةٌ       ُمستكَدعاتٌ  كلآلباء أبناءُ   كا 
 عمى فراشو، عمى مكلكًدا لككنو بالكالد يمتحق إنما الكلد أف عمى تنبيو ىذا أف :الثاني
 فراشو، كعمى لمرجل، الكلد المرأة كلدت إذا قاؿ: فكأنو ، لمفراش" "الكلد  :ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ ما
 ىذا مجرد كالمحاؽ النسب سبب أف عمى تنبيو فيذا مصالحو، رعاية عميو كجب
   القدر.
 مشفقة األـ أف منو المراد أف  94 طو (أـّ  ابف قاؿ) :قكلو تفسير في قيل أنو :الثالث
 بمفع الكالد ذكر ىاىنا فكذا الشفقة، تذكير األـ ذكر مف الغرض فكاف الكلد، عمى
 إليو، عائًدا نقصو فكاف األب، ألجل كلد إنما الكلد ىذا أف عمى تنبيًيا (لو المكلكد)

 «.عميؾ ككممة لؾ، كممة قيل: كما لو، الزمة مصالحو كرعاية
 أقكؿ:

 عميؾ! ككممة لؾ كممة األخيرة: العبارة ىذه ارتباط كجو أفيـ لـ      -

 يناقش! كلـ غيره، كعف عنو كنقل كالزمخشرؼ، السؤاؿ طرح الرازؼ       -

 الثاني كلعل آباُء! كلؤلبناء كتارة: أبناُء، كلآلباء فيو: ُذكر تارة الشعر بيت      -
 أفضل.

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=132&ID=275&idfrom=1069&idto=1085&bookid=132&startno=6#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=132&ID=275&idfrom=1069&idto=1085&bookid=132&startno=6#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15128
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=132&ID=275&idfrom=1069&idto=1085&bookid=132&startno=6#docu
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*** 
 القرطبي:

 األب. كعمى أؼ: (لو المكلكد كعمى) تعالى: قكلو»

 (إليؾ يستمعكف  مف كمنيـ) تعالى: كقكلو ليـ"، المكلكد "كعمى العربية في كيجكز
 لو. كلد الذؼ كعمى المعنى: ألف ؛ 42 يكنس
 «.تقدـ كما كالجمع الكاحد عف بو يعّبر "الذؼ" ك
 أقكؿ:

 المطمكبة. النكتة عف جكاب كبلمو في ليس      -

 األىمية. قميمة معركفة مسألة كىي ليـ"، "المكلكد بػ: شغمنا      -

***  
 كثير: ابف

 «.الطفل كالد كعمى أؼ: (بالمعركؼ كِكسكتيفّ  رزقيفّ  لو المكلكد كعمى) قكلو:»
 أقكؿ:

 بشيء! ىذا ليس

 الطفل! كالد ىك الطفل كالد يقكؿ: كمف ىذا

***  
 حياف: أبك

 بو يقرأ لـ أنو إال ، "ليـ" يككف  فكاف المعنى؛ عمى يعكد أف العربية في يجكز »
.)...( 

 جاء بل األب، بمفع كال الكالد، بمفع يأت كلـ األب، كىك الكالد، ىك (:لو المكلكدك)
 في: البلـ إذ كأعطاه؛ لو هللا منح ما األب إعبلـ مف ذلؾ في لما (،لو المكلكد) بمفع

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=832&idto=832&bk_no=48&ID=252#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&surano=2&ayano=233#docu
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 النحل (كحَفدة بنيفَ  أزكاجكـ مف لكـ كجعل) تعالى: كقكلو التمميؾ، شبو معناىا (لو)
 الكالد يتصرؼ كلذلؾ الفاتحة؛ أكؿ في البلـ في ذكرناىا التي المعاني أحد كىك ،72
 ما منفًذا بو، أمر ما ممتثبلً  ألبيو، مطيًعا الغالب في الكلد كتجد يختار، بما كلده في
 أمياتيـ. إلى ال إلييـ كينتسبكف  لآلباء، ىـ الحقيقة في فاألكالد بو، أكصى

 قاؿ: مراجل، تدعى طباخة جارية أمو ككانت ، الرشيد بف المأمكف  أنشد كما

 آباءُ  كلؤلبناء ُمستكدعاتٌ      أكعيةٌ  الناسِ  أّمياتُ  فإّنما
 كلفع "الكلد" لفع دكف  بو أتى التمميؾ، كشبو بالمنحة مشعًرا (المكلكد) لفع: كاف فمما 

 ال) تعالى: قاؿ كما "األب"، كلفع "الكالد" بمفع أتى المعنى ىذا يرد لـ كحيث "األب".
 .55 األحزاب (آبائيفّ  في عمييفّ  جناحَ  ال) كقاؿ: ،33 لقماف (كلِده عف كالدٌ  يجزؼ 

 لكلده الُمرضعة بمؤف  كّمف لما أنو كىك (،لو المكلكد كعمى) قكلو: في أخرػ  كلطيفة 
 الذؼ كأنؾ ألّمو، ال لؾ كلد ىك الكلد ذلؾ بأف )!( يسمى أف ناسب كالكسكة الرزؽ  مف
 ألجمو عميؾ كاف كما الطكاعية، عميو لؾ كأف العشيرة، كتكثير التناصر في بو تنتفع
   «.لُمرضعتو كالكسكة الرزؽ  كمفة
 أقكؿ:

 الكالد. عمى الكلد نفقة أف يعني (لو المكلكد) قكلو: كاالختصار: الدقة

***  
 الشككاني:

 ىذا كآثر لو، يكلد الذؼ األب عمى أؼ (ككسكتيفّ  رزقيفّ  لو المكلكدِ  كعمى) قكلو:»
 كليذا لؤلميات، ال لآلباء األكالد أف عمى لمداللة الكالد" "كعمى قكلو: دكف  المفع
 «.الكشاؼ في معناه ذكر فقط، ليـ كلدفَ  إنما كأنيفّ  دكنيفّ  إلييـ ُينسبكف 
 أقكؿ:

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=62&ID=73&idfrom=292&idto=296&bookid=62&startno=2#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15128
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=62&ID=73&idfrom=292&idto=296&bookid=62&startno=2#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=62&ID=73&idfrom=292&idto=296&bookid=62&startno=2#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=62&ID=73&idfrom=292&idto=296&bookid=62&startno=2#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=62&ID=73&idfrom=292&idto=296&bookid=62&startno=2#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=66&surano=2&ayano=233#docu
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 الكشاؼ! في قالو ما معنى ذكرتُ  يقكؿ: أف األمانة باب مف يحسف كاف

 شيًئا! ُيضف كلـ
***  
 المنار:

 اختيار ككجو األب، ىك لو المكلكد  (بالمعركؼ ككسكتيف رزقيف لو المكلكد كعمى »)
لييـ ُيدعكف  ليـ آلبائيـ، األكالد بأف اإلشعار ىك كاألب الكالد لفع عمى التعبير ىذا  كا 

   المأمكف: قاؿ كما ليـ مستكدعة أكعية األميات كأف ُينسبكف،

ّنما أّمياتُ  الناسِ  أكعيةٌ      مستكَدعاتٌ  كلآلباء أبناءُ   كا 
 الكلد أف اإلسبلـ كىداية الجاىمي، العرؼ عمى إال يصح ال المأمكف  قالو الذؼ كىذا
 حعّ  بياف تقدـ التي الزكجية كحقكؽ  منيما، كل فطرة بحسب تربيتو، يتقاسماف لكالديو
 لمتنبيو كاختير (،الكالدات) بػ: التعبير مقابل (لو المكلكد) بػ: فالتعبير فييا. منيما كلّ 
 أّييا لؾ ككلدف حممف قد الكالدات ىؤالء إف يقكؿ: كأنو ،النفقة كجكب عّمة عمى
 فعميؾ دكنيف، مف نسبؾ سمسمة كيحفع إليؾ، ُينسب يرضعنو الذؼ الكلد كىذا الرجل،
 حقّ  بذلؾ ليقمفَ  كالمباس، الطعاـ مف المعاش حاجات يكفييفّ  ما عمييفّ  تنفق أف
 بو تقضي الذؼ ىك كالكالد، األب لفع عمى ىنا (لو المكلكد) لفع فاختيار القياـ،
 غير في الدقة ىذه نجد كأيف بيما، ُيستفاد ال ما ُيستفاد كبو ُمبرًما، قضاء الببلغة
 ؟!«العزيز القرآف
 أقكؿ:

 قالو فيما مصيًبا لكاف الكالد، عمى الكلد نفقة تككف  أف يقتضي (لو المكلكد) قاؿ: لك
 كدقتو! القرآف ببلغة عف

***  

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=65&surano=2&ayano=233#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=65&surano=2&ayano=233#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15128
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15128
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=65&surano=2&ayano=233#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=65&surano=2&ayano=233#docu
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 عاشكر: ابف

 الكلد منافع ألف الحكـ; بيذا الحقيق أنو إلى إيماءً  لو(، )المكلكد بػ: الكالد عف عّبر»
 األجدر فيك األمـ، مصطمح حسب القبيمة، في بو كمعتزّ  بو الحق كىك إليو، منجزة
 «.كسائميا كتقكيـ بإعاشتو،
*** 
  

 المنير(: )التفسير الزحيمي

 عمى المطمقة نفقة أكجب هللا ألف الكالد، عمى الكلد نفقة كجكب أيًضا اآلية مف ُأخذ»
نما الكلد، ألجل ،الرضاع زمف في الكالد  كالكالد كاحتياجو، الكلد لَضعف كجبت كا 
 .)...( إليو الناس أقرب
 في كيجكز كالجمع. الكاحد عف بو يعّبر كالذؼ لو، كلد الذؼ لو: بالمكلكد كالمراد
 يكنس (ِإليؾَ  َيستِمُعكفَ  َمف كِمنيـ) تعالى: كقكلو ليـ"، المكلكد "كعمى القكؿ: العربية
42.» 
 *** 

          ـ6/2/2015 الجمعة

 ـ14/2/2015 تعديل:
 

 (233 )البقرة كسعيا إال نفٌس  تكّمفُ  ال ۞
دارؼ. ديني مبدأ   كا 
 كسعو. في يزيد أف منا كل عمى لكف
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 (233)البقرة ال ُتكّمف نفٌس إال ُكسَعيا  ۞

 ُكْسعيا:

 طاقتيا.

 ينطبق ىذا عمى التكاليف الشرعية

 كالتكاليف العائمية

 كالتكاليف المالية

 كغيرىا

 كعمى اإلنساف أف يزيد في كسعو، كال يقف عند ُكسع محدد.

*** 

 آيات أخرػ:

 286( البقرة ال ُيكّمُف هللُا نفًسا إال ُكسَعيا)

 42، كاألعراؼ 152( األنعاـ ال ُنكّمُف نفًسا إال ُكسَعيا)

 62( المؤمنكف كال ُنكَمُف نفًسا إال ُكسَعيا)

 7( الطبلؽ آتاىاال ُيكّمُف هللا نفًسا إال ما )
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*** 

 إلثالثاء:

 ىػ1440ربيع اآلخر  24

 ـ2019كانكف الثاني  01

 
 (233 )البقرة ذلؾ مثلُ  الكارث كعمى ۞
 صعبة. عبارة
 في احتمل ،الكالدات كذكر ،الكالد كذكر ،الكلد ذكر تقدـ لما أنو اعمـ :الرازؼ  قاؿ
 بو القكؿ يمكف اكجيً  عكايدَ  لـ كالعمماء ىؤالء، فم كاحد إلى امضافً  يككف  أف الكارث
 .بعضيـ بو كقاؿ إال
 

 (233 )البقرة بالمعركؼ آتيُتـ ما سّممتـ إذا ۞
ف)   (بالمعركؼ آتيُتـ ما سّممتـ إذا عميكـ ُجناحَ  فبل أكالدكـ تسترضعكا أف أردُتـ كا 
 .233 البقرة
  
 غامضة. عبارة
  
 آتيُتـ: ما سّممُتـ
 آتيتمكىّف. ما سّممتمكىفّ 
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 أجر. مف العقد في ليفّ  حددُتـ ما ليفّ  دفعُتـ
  
 يقل: لـ
 آتيتـ. ما آتيتـ
 عقًدا. آتيتـ ما نقًدا آتيتـ
  
 التقدير: لعل
 )المنار(. لمرضاعة أكالد مف آتيتمكىفّ  ما أجرَ  بالمعركؼ سّممتمكىفّ  إذا -

 مقابل في أجر مف ليفّ  )حّددتـ( سّميتـ ما بالمعركؼ سّممتمكىفّ  إذا -
 )البغكؼ(. الرضاعة

  
 باألكالد يميق ال ربما بل لؤلكالد، منو لؤلجر أنسب )اإليتاء( ألف الثاني، التقدير أرجح
 أصبًل!
  

 األجرة. دفع الدفع: يعني: التسميـ
 األجرة. تحديد اإليتاء:
 ثـ العقد، في عميو ُيّتفق فاألجر العقد. في عميو تعاقدتـ ما نّفذتـ أؼ: آتيتـ: ما سّممتـ
 جر.األ بدفع العقد ينّفذ

 نقص. ببل كاممة دفعيا أك األجرة، تعجيل إما المقصكد
 :الرازؼ  قاؿ 
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 راضية، النفس طّيبة تككف  حتى بيد، يًدا المرضعة إلى األجرة تسميـ منو المقصكد»
 «.مصالحو في كاالحتياط الصبي، حاؿ لصبلح سبًبا ذلؾ فيصير
  
 الكاجب تقدير يتـ حيث يبة،كالضر  الزكاة في نظير لو كاإليتاء الدفع بيف التمييز كىذا

 كالثمار الزركع لصاحب ُيسمح ثـ كالثمار، الزركع زكاة في كما أكالً  )الَخْرص(
 القطاؼ. أك الحصاد بعد المحدد الكاجب دفع يتـ ثـ منيا، باالستيبلؾ

  
 بالمعركؼ:
 باإلحساف. -

 الِمْثل(. )أجر العرؼ حسب -

  
 (،عميكـ ُجناحَ  فبل) قكلو: نفيـ أف يمكف ال أنو كىي اآلية، في أخرػ  مسألة كىناؾ
 كىك زكجيا، مف طبلقيا بعد الكلد أـّ  ىي الُمرضع كانت إذا إال (،بالمعركؼ) كقكلو:
 (.ِفصاالً  أرادا فإفْ ) اآلية: في كرد ما
 ألف بالمعركؼ، ليا الرضاع أجرة سّمـ إذا الرضاع، ىذا في الرجل عمى ُجناح ال أؼ:
 الكلد، أـّ  باعتبارىا األجرة، مف عميو االتفاؽ تـ ما يدفع ال بأف تحدثو ربما نفسو
 السابقة! الرجل كزكجة
 سّرحكىفّ  أك بمعركؼٍ  فأمسككىفّ ) آخر: مكضع في قكلو مثل (بالمعركؼ) ىنا: فقكلو
 .229 البقرة (بإحسافٍ  تسريحٌ  أك بمعركٍؼ  فإمساؾٌ ) ،231 البقرة (بمعركؼٍ 
 كهللا الطبلؽ، في لممعركؼ مكّمل لِمثل(ا أجر )كلعمو الرضاع أجر في فالمعركؼ
 أعمـ.
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***  
     ـ17/2/2015 الثبلثاء

 
 (234)البقرة أربعة أشير كعشًرا  ۞

 تفسير جديد مقترح ۞

( البقرة كالذيف ُيتكفَّكَف منكـ كَيَذركَف أزكاًجا َيترّبْصَف بأنُفِسيّف أربعة أشيٍر كعشًرا)
234. 

 مقدمة:

حيث العّدة، كالعمماء يستشكمكف بعض حاالتيا كيصفكنيا المسألة ميّمة في ذاتيا مف 
بأنيا تعّبدّية، أؼ: غير مفيكمة، بعبارة ميّذبة. كالمسألة ميّمة أيًضا مف الناحية 

 المنيجية كاألصكلية، بحًثا عف أكبر قدر ممكف مف الرصانة العممية.

*** 

 عّدة المرأة:

 (.228قركء )سكرة البقرة  3 -
 (.4أشير )سكرة الطبلؽ  3 -
 (.234)سكرة البقرة  10أشير ك 4 -
 (.4كضع الحمل )سكرة الطبلؽ  -
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*** 

 عّدة كضع الحمل:

بدت أىميتيا عند بعض العمماء في القريب، كأىميتيا عندؼ في البعيد. فعند جميكر 
العمماء إذا كضعت في مكعد قريب، كلك بعد لحظة مف كفاة الزكج، سقطْت عنيا 

ثر أىمية في البعيد، فمك أّف المرأة أمضت أربعة العّدة. غير أف كضع الحمل ىك أك
 ، كأكثر مف ذلؾ، كلـ تضع، كجب عمييا انتظار الكضع.10أشير ك

*** 

 الغرض مف العدة:

 براءة الرحـ. -

 الِحداد عمى الزكج. -

*** 

 مذىب مقترح:

يقـك عمى تجزئة العّدة أربعة أشير كعشر إلى جزأيف: ثبلثة أشير لبراءة  -
 يكًما لمكفاة. كيبدك لي ىذا ثابًتا بداللتيف:  40الرحـ، ك

الداللة األكلى أف حالة المتكفى عنيا زكجيا فييا أمراف: األمر األكؿ يتعمق 
 بالرحـ، كاألمر الثاني يتعمق بالكفاة. 
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قركء، كما ىك  3أشير أك  3العّدة المتعمقة بالرحـ ىي كالداللة الثانية أّف 
. كمف ثـ فإف حالتنا ىذه مرّكبة مف  يكًما، ثبلثة أشير  40أشير +  3معمـك

 يكًما لمكفاة. 40لمرحـ، ك
إذا كضعت حمميا بعد الكفاة خبلؿ ثبلثة أشير سقطْت عنيا عّدة براءة الرحـ،  -

 يكًما. 40اة أشير أك أقّل، كتستقبل عدة الكف 3كىي ىنا 
إذا كضعت حمميا بعد الكفاة، كمضت أربعة أشير كعشر، سقطْت عنيا عّدة  -

 براءة الرحـ كعّدة الكفاة.
إذا لـ تضع حمميا، كمضْت أربعة أشير كعشر، لـ تنتِو عّدتيا إال بكضع  -

 الحمل، فإذا كضعْت انتيِت العّدتاف مًعا.  
عي تقسيـ العّدة المنصكصة إلى فائدة ىذا المذىب أنو يراعي عّدة الكفاة، كيرا  -

 جزأيف: جزء يتعمق ببراءة الرحـ، كجزء آخر يتعمق بالكفاة )الِحداد(.
*** 

 المذاىب:

جميكر الفقياء عمى القكؿ بانتياء العّدة بكضع الحمل، كلك بعد دقيقة مف  -
الكفاة. مشكمة ىذا المذىب أنو يضرب عّدة الكفاة، يضرب الِعدد بعضيا 

ذا صح ىذ  ا المذىب كاف مذىًبا تعّبدًيا خالًصا.ببعض! كا 
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مذىب عمى القكؿ بأبعد األجميف )عمّي كابف عباس رضي هللا عنيما(: أَجل  -
كضع الحمل، كأَجل أربعة أشير كعشر. فائدة ىذا المذىب أنو يراعي عّدة 

 الكفاة، كال ُييمميا.
*** 

 الفرؽ بيف المذىب الثاني كالمذىب المقترح:

 مى أربعة أشير كعشر ِمف دكف تجزئة.المذىب الثاني قائـ ع -
 ال فرؽ بيف المذىبيف إذا كاف كضع الحمل ىك األَجل األبعد. -
يككف ىناؾ فرؽ. فإذا  10لكف إذا كاف األَجل األبعد ىك أربعة أشير ك -

كضعْت حمميا في أقّل مف ثبلثة أشير كاف عمييا في المذىب الثاني أف 
يكًما فقط. فمك  40قترح تنتظر يكًما، كفي المذىب الم 40تنتظر أكثر مف 

كضعْت بعد الكفاة فكًرا لكاف عمييا أف تنتظر أربعة أشير كعشًرا، أما في 
 يكًما فقط. 40المذىب المقترح فإنيا تنتظر 

 ىذا كهللا أعمـ بالصكاب.

*** 

 2014حزيراف  21السبت 
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)البقرة كالذيف ُيتكفَّكف منكـ كَيَذركف أزكاًجا يترّبصَف بأنفسيّف أربعة أشير كعشًرا  ۞
234 ) 

( إخبار عف األزكاج )الزكجات( البلتي جاء ذكرىّف في الجممة الثانية يتربصفقكلو: )
(، كجاء ذكرىـ في الذيف ُيتكفَّكف مف اآلية: )كَيَذركف أزكاًجا(، كليس إخباًرا عف: )

 ألكلى، كالمتكقع عادة أف يككف كذلؾ. الجممة ا

 لـ يقل: 

 كأزكاُج الذيف ُيتكّفكف منكـ يترّبصَف.

 كلـ يقل: 

 إذا ُتكفي منكـ أحد كترؾ زكجة فعمى الزكجة أف تترّبص بنفسيا.

*** 

 ـ2003ُنشرت عاـ 

 إعادة نشر

 إلسبت:

 ىػ1440ربيع اآلخر  21

 ـ2018كانكف األكؿ  29
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 (236 )البقرة المحسنيف عمى حًقا بالمعركؼ متاًعا ۞
  
 عمى حًقا بالمعركؼِ  متاًعا قَدُرهُ  الُمْقترِ  كعمى قَدُرهُ  الُمْكِسعِ  عمى كمّتعكىفّ ) تعالى: قاؿ

  .236 البقرة (الُمحسنيفَ 
 الُمكِسع:

 الُمكِسر.

 الغني.

  السعة. ذك
 الُمقِتر:

 مالو. قلّ  َمف
  الُمِقّل.
 متاًعا:

 متاًعا. ... متعكىف مطمق. مفعكؿ      -

  متاًعا. ككنو حاؿ في المكسع قدر التقدير: حاؿ.      -

 :حًقا
 لمتاًعا. صفة      -

 حًقا. ذلؾ حق تقديره: محذكؼ، فعل بتقدير      -
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 المحسنيف. عمى حًقا ككنو حاؿ المعركؼ التقدير: )بالمعركؼ(. قكلو: مف حاؿ      -

 حًقا. ككنو حاؿ في المكسع قدر بتقدير: حاؿ      -
 

 أخرػ: قراءة

 المكضعيف. في الداؿ بسككف  قْدره:

***  
   ـ24/1/2013 الخميس

 

 (240 )البقرة أزكاًجا كيذركف  منكـ يتكفكف  كالذيف ۞

 غيرَ  الَحكؿِ  إلى متاًعا ألزكاجيـ كصيةً  أزكاًجا كَيَذركفَ  منكـ ُيتكفَّكفَ  كالذيفَ )
  .240 البقرة (إخراجٍ 

 منكـ: ُيتكّفكف 

 الكفاة. تحضرىـ أؼ:

ال  ماتكا؟! إذا يكصكف  كيف كا 

 البقرة (كاألقربيفَ  لمكالَديفِ  الكصّيةُ  َخيًرا َترؾَ  إف المكتُ  أحَدُكـُ  حضرَ  إذا عميكـ ُكتب)
180. 

 الزكج. مف الكصية أف تقدير عمى ىذا
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  الكفاة. تحضرىـ بمف لمقكؿ حاجة كال هللا، مف الكصية كقيل:

 زكاًجا:أ

 زكجات.

  كالزكجة. الزكج، عمى يطمق المغة في الزكج

 خيًرا:

 مااًل. أؼ:

 كالنظائر. )األشباه( الكجكه في داخل أؼ: مشترؾ، لفع الخير:

 كصية: 

 كصيًة. يكصكا أف عمييـ أك: كصيًة، فميكصكا :التقدير كصيًة. بالنصب: قراءة فييا

 كصيٌة. بالرفع: كقراءة

 يٌة.كص ألزكاجيـ :التقدير

        كصيٌة. عمييـ ُكتبت أك: هللا، مف كصيةٌ  :التقدير أك

 .12 النساء (هللاِ  ِمف كصيةً )

 كصية، منكـ ليككفَ  الخامس: القكؿ منيا الرفع، تقدير في أقكاؿ خمسة الرازؼ  ذكر
 كصية. منكـ ليكفْ  الصكاب: كلعل
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 إخراج: غيرَ  

 إخراجيف. لمكرثة يجكز ال

 المغة أئمة مف كاف كلك البشر، مف أحد باؿ في تخطر أف يمكف ال غريبة عبارة
 العربية!

 :الرازؼ  قاؿ

 قكالف: ففيو (إخراج غير) قكلو: أما»

 ُمخرجاٍت. غيرَ  مقيماتٍ  مّتعكىفّ  قاؿ: كأنو الحاؿ، مكقع بكقكعو ُنصب أنو :األكؿ  

   .«إخراج غير ِمف أراد: الخافض، بنزع انتصب :كالثاني

 :المنار في كقاؿ

 كالنكتة األزكاج. مف حاؿ اإلعراب( )في كىك ُمخرجاٍت، غير (: إخراج غير) معنى»
 أكلياؤه ينفذ كأف زكجو، إخراج بعدـ الرجل يكصي أف المراد أف ىي عنو العدكؿ في

 بيكتيف. مف يخرجكنيف فبل كصيتو،

 جكاز عدـ كألفاد البيكت، في بالبقاء عمييف تحتيًما لكاف ُمخرجاٍت( )غير قاؿ: كلك
 المعنى تفيد اآلية فعبارة بمراد. ىذا كليس كأبييا، كلًيا كاف كلك ألحٍد، إخراجيف
 «.سكاه ُتكىـ كال المراد،

 أقكؿ:

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=65&surano=2&ayano=240#docu
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 لو.قا ما بصحة أعمـ هللا

 تكّمفو. عمى أكافقو ال

 عاطفًيا ميبلً  لدييـ ألف يقبمكنيا كالناس عصرنا، في شائعة التكمفات ىذه كمثل
 المحى! كذكؼ  المعّمميف مف سيما ال المشايخ، يقكلو ما لتصديق

 القكؿ! كجكه مف كجو بكل ليس لكف عظيـ، القرآف تعظيـ

***  

 منسكخة؟ اآلية ىل

 أقكاؿ. ثبلثة فيو

 كالميراث. العّدة بآية منسكخة بأنيا قكؿ -

 منسكخة. غير محكمة بأنيا كقكؿ -

 ُيكصِ  لـ فإذا بعّدتيا. ليا عبلقة كال الزكجة، بُسكنى تتعمق اآلية ىذه بأف كقكؿ -
ذا ليا، ُسكنى فبل الزكج  كبيف حكاًل، كتبقى الكصية تقبل أف بيف مخّيرة فيي أكصى كا 
 إف أؼ: .240 البقرة آية تتمة (عميكـ ُجناحَ  فبل فَ َخَرجْ  فإف) لمزكاج: طمًبا تخرج أف
ف كصيتيا، في سكنْت  شاءْت   خرجْت. شاءْت  كا 

*** 

 العّدة: آية
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 سكرة ( كعشًرا أشيرٍ  أربعةَ  بأنفسيفّ  َيترّبصفَ  أزكاًجا كيَذركفَ  منكـ ُيتكّفكفَ  كالذيفَ )
 (َحمَمُيفّ  يضعفَ  أف أجُمُيفّ  األحماؿِ  كأكالتُ ) حامبًل: تككف  أف إال ،234 البقرة
 ارتبُتـ إفِ  نساِئكـ ِمف المحيضِ  ِمفَ  َيِئسفَ  كالبلئي) َتِحْض: لـ أك يائسة أك ،4 الطبلؽ
 .4 الطبلؽ (َيِحْضفَ  لـ كالبلئي أشيرٍ  ثبلثةُ  فعّدُتيفّ 

 الميراث: آية

 .12 النساء (الثُمفُ  فميفّ  كلدٌ  لكـ كافَ  فإف كلدٌ  لكـ يكف لـ إف تركتـ مّما الرُبعُ  كليفّ )

***  

 القرآف؟ في بقيت فمماذا منسكخة اآلية كانت إذا

 :كثير ابف قاؿ

 زكاؿ مع رسميا إبقاء في الحكمة فما األشير، باألربعة ُنسخ قد حكميا كاف إذا»
 المؤمنيف أمير فأجابو ؟حكميا بقاء يكىـ نسختيا التي بعد رسميا كبقاء ؟حكميا
 كذلؾ المصحف في مثبتة كجدتيا كأنا ،تكقيفي أمر ىذا بأف عفاف( بف )عثماف
  .«كجدتُّيا حيث فأثبتُّيا بعدىا،

 :الطبرؼ  قاؿ 

 في ذلؾ مف مضى لذؼا نظير بذكره، الخبر ابتدأ مف ذكر عف الخبرَ  صرؼَ »
 أربعةَ  بأنفسيفّ  يترّبصفَ  أزكاًجا كيَذركفَ  منكـ ُيتكّفكفَ  كالذيف) :قكلو

  ».أزكاجيـ ذكر عف الخبر إلى 234 البقرة سكرة  (أشيٍركَعشًرا

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=50&surano=2&ayano=240#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=50&surano=2&ayano=240#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=50&surano=2&ayano=240#docu
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 أقكؿ:

 أعمـ. كهللا الطبرؼ، قاؿ كما كليس مختمفتاف، اآليتاف

 القرآف. دقائق مف كىذا

 عممي. حسب المفسريف مف غيره يذكره لـ الطبرؼ  ذكره الذؼ كىذا

***  

 النسخ: عمى المعترضيف حجج

 :أحدىا

 اإلمكاف. بقدر عدمو إلى المصير فكجب األصل، خبلؼ النسخ أف

 :الثاني

ذا النزكؿ، في المنسكخ عف متأخًرا الناسخ يككف  أف  النزكؿ في عنو متأخًرا كاف كا 
 فأما أحسف. الترتيب ىذا ألف أيًضا، التبلكة في عنو متأخًرا يككف  أف األحسف كاف
ف فيك التبلكة، في المنسكخ عمى الناسخ تقدـ  مف ُيعدّ  أنو إال الجممة، في جائًزا كاف كا 
 اآلية ىذه كانت كلما اإلمكاف. بقدر كاجب عنو تعالى هللا كبلـ كتنزيو الترتيب، سكء
 بتمؾ. منسكخة بككنيا يحكـ ال أف األكلى كاف التبلكة، تمؾ عف متأخرة

 :الثالث الكجو
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 كبيف النسخ بيف التعارض كقع متى أنو الفقو أصكؿ عمـ في ثبت أنو كىك
 بالحالتيف، اآليتيف فىاتي خصصنا إف كىينا أكلى. التخصيص كاف التخصيص،
 التزاـ مف أكلى مجاىد قكؿ إلى المصير فكاف النسخ، اندفع ،مجاىد قكؿ ىك ما عمى
 ألنكـ أظير؛ فالكبلـ )األصفياني( مسمـ أبي قكؿ عمى كأما دليل. غير مف النسخ
 فأنتـ كصية، فميكصكا تقديرىا: أك ألزكاجيـ، كصية فعمييـ اآلية: تقدير تقكلكف:
 يتكفكف  كالذيف اآلية: تقدير بل يقكؿ: مسمـ كأبك تعالى، هللا إلى الحكـ ىذا تضيفكف 
 يضيف فيك ألزكاجيـ، كصية أكصكا كقد تقديرىا: أك ألزكاجيـ، كصية ـكلي منكـ
ذا الزكج. إلى الكبلـ ىذا  مف أكلى إضماركـ فميس اإلضمار مف بد ال كاف كا 

 اآلية، إلى النسخ تطرؽ  يمـز ذكرتـ ما اإلضمار يككف  أف تقدير عمى ثـ إضماره،
 التزاـ كأف إضماركـ، فم أكلى مسمـ أبي إضمار بأف سميـ عقل كل يشيد ىذا كعند
 الترتيب سكء مف النسخ بيذا القكؿ في ما مع دليل، غير مف لو التزاـ النسخ ىذا
 كاضح. كبلـ كىذا عنو، تعالى هللا كبلـ تنزيو يجب الذؼ

 .الرازؼ( )تفسير

 المنار. تفسير كانظر

*** 

   ـ16/9/2014 الثبلثاء

 

   (237 )البقرة كفَ عفُ يَ  أف إال۞ 

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16879
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16879
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 المطمقات. أؼ:

 :الزمخشرؼ  قاؿ

كالنساء يعفكف؟ قمت الكاك في األّكؿ  ،الرجاؿ يعفكف  :فإف قمت أؼ فرؽ بيف قكلؾ
كالنكف ضميرىّف، كالفعل  ،ضميرىـ، كالنكف عمـ الرفع. كالكاك في الثاني الـ الفعل

 .كيعفك عطف عمى محمو ،كىك في محل النصب ،مبني ال أثر في لفظو لمعامل

 أقكؿ:

 األمر بالرجاؿ لقاؿ: إال أف يعفكا.لك تعمق 

 :أبك حيافقاؿ 

فرؽ الزمخشرؼ بيف قكلؾ: الرجاؿ يعفكف، كالنساء يعفكف، بأف الكاك في األكؿ 
ضمير، كالنكف عبلمة الرفع، كالكاك في الثاني الـ الفعل كالنكف ضميرىف، كالفعل 

ؼ يدرؾ بأدنى الذكىذا مف النحك الجمي فرقو،  ني ال أثر في لفظو لمعامل. إنتيىمب
 .قراءة في ىذا العمـ

اف فيو تحامل، كليست ىي المرة يكبلـ الزمخشرؼ في محمو، كتعميق أبي ح أقكؿ:
 ة.دالكحي

 

 (238)البقرة حافظكا عمى الصمكات كالصبلة الكسطى ۞ 
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أؼ: صبلة العصر، كقيل: الفجر، كقيل: غير ذلؾ. كقد تختمف باختبلؼ الشخص، 
 تفكتو عميو المحافظة عمييا، كهللا أعمـ.فكل صبلة يظف بو أف 

 

)البقرة ألزكاجيـ متاًعا إلى الحكؿ  ركف أزكاًجا كصيةً تكفكف منكـ كيذَ كالذيف يُ ۞ 
240) 

 .234( اآلية كالذيف يتكفكف منكـ كيذركف أزكاجا يتربصفقارف اآلية: )

 
 (243)البقرة كلكف أكثر الناس ال يشكركف  ۞

 حكـ األكثرية في القرآف:

 أكثرىـ ال يؤمنكف 

 أكثرىـ ال يعقمكف 

 أكثرىـ ال يعممكف 

 أكثرىـ يجيمكف 

 أكثرىـ ال يشكركف 

 أكثرىـ كاذبكف 
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 أكثرىـ لمحق كارىكف 

*** 

 ـ2018تشريف الثاني  21

 

 ( 245)البقرة َمف ذا الذؼ ُيقرض هللا قرًضا حسًنا فيضاعفو لو  ۞

 245سكرة البقرة 

  11الحديد سكرة 

 السياؽ: ىذا في تعالى قاؿ
 .7 اآلية (فيوِ  ُمستخَمفيفَ  َجعمكـ مما كأنِفقكا كرسكِلو باِ  آِمنكا)      -

  .10 اآلية (كاألرضِ  السمكاتِ  ميراثُ  كِ  هللاِ  سبيلِ  في تنفقكا أال لكـ كما)      -

 يشمل: الحسف فالقرض
 التبرع. هللا: سبيل في اإلنفاؽ      -

 كتبّرع الماؿ، رأس يستردّ  إذ معاكضة كتبّرع، معاكضة ربا: ببل القرض يشمل كما      -
 هللا. مف )الثكاب( الزيادة ىذه يطمب بل الماؿ، رأس عمى زيادة الُمقرض يأخذ ال إذ

 *** 

 الربكؼ  كالقرض الحسف القرض في المضاعفة
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 الُمقترض. مف المضاعفةَ  الُمقرُض  فيو َيقصد الربكؼ  القرض      -

 هللا. مف المضاعفةَ  الُمقرُض  فيو َيقصد الحسف القرض      -

 *** 
 المضاعفة: شأنو مف القرض
 ربكؼ. قرض فيك الُمقترض، مف إما      -

ما      -  حسف. قرض فيك هللا، مف كا 

***  
 أكبر: هللا مضاعفة
 الربكؼ. القرض في مثميا يحصل أف يمكف ال كثيرة أضعاًفا الثكاب يضاعف فا
 عاجز! محتاج كالُمقترض قادر، غني فا
***  
    ـ16/4/2013 الثبلثاء

 

   (245 )البقرة حسًنا اقرًض  هللا قرضيُ  الذؼ ذا فمَ ۞ 

 مطمق. مفعكؿ :قرًضا

   بو. مفعكؿ مااًل: مااًل: يقرض قاؿ: لك

  ىذا. َمف :ذا َمف
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  الذؼ(؟ فك)مَ  (الذؼ ذا فمَ ) بيف الفرؽ  ما

 

 (245 )البقرة كيبسط يقبض كهللا ۞

 كَيبُسطُ  َيقِبُض  كهللاُ  كثيرةً  أضعاًفا لوُ  فُيضاِعَفوُ  حسًنا قرًضا هللاَ  ُيقِرُض  الذؼ ذا َمف) 
ليوِ    .245 البقرة (ُترَجُعكفَ  كا 

 يقرض: الذؼ ذا مف

 العظيـ؟ الثكاب في الراغبكف  المقرضكف  أيف

 :المنار في قاؿ

 اليمـ، يحفز كأسمكب النفكس، تستفز بعبارة هللا سبيل في اإلنفاؽ ىذا حكـ ذكر»
، األكف كيبسط  أبمغ العبارة فيذه (.حسًنا قرًضا هللاَ  ُيقرُض  الذؼ ذا َمف) فقاؿ: بالكـر
 في كالكجو الفائدة. إلى كالتنبيو الحكمة، ببياف المقركف  األمر كمف المجرد، األمر مف
 في البذؿ إلى الداعية أف اإلماـ األستاذ قرره ما عمى ىنا األسمكب ىذا اختيار
 المذة مف فيو ليس إذ قميمة؛ فيو كالرغبة األكثريف، نفكس في ضعيفة العامة المصالح
  «.التأثير في مبالغةلم فيو فاحتيج لؤلفراد، البذؿ في ما كاألريحية

  «.أحد عميو يقدـ أف يندر الذؼ األمر في كذا؟ يفعل الذؼ ذا مف يقاؿ: إنما»

 هللا: ُيقرض 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=65&surano=2&ayano=245#docu
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 العالميف. عف غني كهللا هللا، أقرض كأنو هللا عباد أقرض مف

 حدّ  ال مضاعف كثكابو مضمكف، كثكابو مضمكف، القرض أف معانيو مف
  لمضاعفتو.

    حسًنا: قرًضا

 كقد صدقة. كىك الربكؼ، غير القرض فيو كيدخل الصدقة، فيو تدخل الحسف القرض
 قرضو عف المقرض لو كتنازؿ المقترض، أعسر إذا كاممة صدقة إلى القرض يتحكؿ
فْ ) كمو! قكا كأف َمْيَسرةٍ  إلى فنِظرةٌ  ُعْسرةٍ  ذك كافَ  كا   (َتعممكفَ  كنُتـ إفْ  لكـ خيرٌ  َتَصدَّ
  .280 البقرة

 حسًنا:

 سمعة. كال رياء كال أذػ كال فيو مفّ  كال ربا، ببل

 فيضاعفو: 

 )الربا( الفائدة مضاعفة بديل ىي الثكاب كمضاعفة الثكاب. مضاعفة ىي المضاعفة
 أعمى الثكاب كمعّدؿ المقترض. مف ال هللا، مف أجره الشرعي فالقرض المقترض. عمى
 بكثير! الفائدة معّدؿ مف

 قراءات: 

 فُيضاِعَفو. -
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 فُيضاِعُفو. -

 فُيضّعَفو. -

  فُيضّعُفو. -

 كثيرة: أضعاًفا

 ليا. حدّ  ال

  السّدؼ. قاؿ كما هللا، إال أحد يعمميا ال

 كيبُسط: يقِبض

 الثكاب. أك األجر

 كيزيد. ينقص

ليو   ُترَجعكف: كا 

 إحسانكـ. عمى يثيبكـ لكي

*** 

 ـ5/8/2013 اإلثنيف

       

 األجر الحسف، القرض الحسف، الرزؽ الحسف، المتاع الحسف، النبات الحسف،  ۞
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  (245)البقرة الكعد الحسف، القبكؿ الحسف، الببلء الحسف 

 (88ىكد ك ، 4-3الكيف )ك 

 مقدمة

عندما يكصف الشيء بأنو حسف فإننا نفيـ المراد منو بسيكلة، كلكف عندما يكصف 
كقد نحتاج إلى االستعانة بآراء أىل المغة األجر بأنو حسف فإف األمر يختمف، 

 كالتفسير.

الرزؽ ، القرض الحسف، األجر الحسفكردت في القرآف الكريـ العبارات التالية: 
. الببلء الحسف، القبكؿ الحسف، الكعد الحسف، النبات الحسف، المتاع الحسف، الحسف

 فماذا يعني ىذا الكصف في كل عبارة مف ىذه العبارات الحسنة؟

*** 

 األجر الحسف:

كيبشَر المؤمنيف الذيف َيعممكف الصالحاِت أّف  لُينذر بأًسا شديًدا ِمف لدنوُ قاؿ تعالى: )
 .  4-3( الكيف ليـ أجًرا حسًنا. ماكثيف فيو أبًدا

 األجر: جزاء العمل.

 األجر الحسف: 

 الثكاب الجميل.  -
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 الثكاب الجزيل. -
*** 

 القرض الحسف:

( البقرة ُيقرض هللَا قرًضا حسًنا فيضاعَفو لو أضعاًفا كثيرةَمف ذا الذؼ قاؿ تعالى: )
245. 

 قرًضا حسًنا: 

 محتسًبا بو طيبًة بو نفُسو.  -
 خالًصا .  -
 خالًيا مف الربا. -
 ال يعتقد في قرضو ِعَكًضا. -
 ال يمّف بو كال ُيؤذؼ.  -
 ال يفعمو رياًء أك سمعًة.  -
 الكقف الخيرؼ.  -
 اإلنفاؽ في سبيل هللا.  -
 اإلنفاؽ عمى العياؿ.  -
 اإلنفاؽ مف ماؿ حبلؿ.  -
 بذؿ الماؿ أك النفس أك البدف بنية الثكاب مف هللا.  -
 ما حّل محّمو ككافق المصمحة.  -
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*** 

 الرزؽ الحسف:

( قاؿ يا قـك أرأيُتـ إف كنُت عمى بينٍة ِمف رّبي كرزقني منو رزًقا حسًناقاؿ تعالى: )
 . 88ىكد 

 الرزؽ الحسف: 

 الحبلؿ، ككاف شعيب كثيَر الماؿ.الكاسع  -
 النبكة. -
 نعمة النبكة.  -
 الرزؽ الحبلؿ.  -
 الرزؽ الحبلؿ الطيب.  -
 الرزؽ الحبلؿ الطيب مف غير بخس كال تطفيف.  -
 الحكمة.  -
 التكفيق.  -
 العمـ كالمعرفة.  -
 رزقو مف هللا كال يسأليـ أجًرا. -
 . 67( النحل حسًناتتخذكف منو َسَكًرا كرزًقا  كِمف ثمراِت النخيِل كاألعنابِ )

 الرزؽ الحسف: 
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 الحبلؿ مف الطعاـ كالشراب.  -
 حبلليما.  -
 ما أحّل مف ثمرتييما.  -
 التمر كالرطب كالزبيب كالدبس. -

 حسف: لما فيو مف المنافع. 

*** 

 المتاع الحسف:

( كأِف استغفركا رّبكـ ثـ تكُبكا إليو يمّتْعكـ متاًعا حسًنا إلى أجٍل ُمَسّمىقاؿ تعالى: )
 . 3ىكد 

 المتاع: منافع الدنيا.

 المتاع الحسف: 

 المتاع الحسف في الدنيا.  -
 الحياة الطيبة.  -
 سعة الرزؽ.  -
 بسط الرزؽ.  -
 العيشة الكاسعة.  -
 رغد العيش.  -
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 الخفض كالدعة كاألمف كالسعة.  -
 عدـ االستئصاؿ بالعذاب.  -
 ترؾ الَخمق كاإلقباؿ عمى الحق.  -
 القناعة بالمكجكد كترؾ الحزف عمى المفقكد.  -
 الرضا بالميسكر كالصبر عمى المقدكر.  -
 حسف العمل كقطع األمل.  -
 العافية في الدنيا.  -
 النعمة الكافية مع الصحة كالعافية.  -
 لزـك القناعة كتكفيق الطاعة.  -
 الحبلؿ الذؼ ال طمَب فيو كال تعَب.  -
 انتظاـ الحاؿ كترّفو الباؿ.  -
*** 

 النبات الحسف:

 .37( آؿ عمراف كأنبتيا نباًتا حسًنا ككّفميا زكريا فتقّبميا رّبيا بَقبكٍؿ حسفٍ قاؿ تعالى: )

 أؼ مريـ. 

 أنبتيا نباًتا حسًنا: 

 سّكػ َخمقيا مف غير زيادة كال نقصاف.  -
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جعميا شكبًل مميًحا، كمنظًرا بييًجا، كّيسر ليا أسباب القبكؿ، كقرنيا بالصالحيف  -
 ده، تتعمـ منيـ الخير كالعمـ كالديف. مف ِعبا
 أنبتيا ربيا في غذائو كرزقو نباًتا حسًنا، حتى تمت ككممت امرأة بالغة تامة.  -
 أنشأىا إنشاًء صالًحا، كذلؾ في الُخمق كنزاىة الباطف.  -
 عبارة عف حسف النشأة كالجكدة، في َخمق كُخمق.  -
 أنشأىا عمى الطاعة كالعبادة. لـ تجِر عمييا خطيئة.  -
يثار رضا هللا في جميع األكقات.  -  االستقامة عمى الطاعة، كا 
رّباىا كنّماىا في خيره كرزقو كعنايتو كتكفيقو تربية حسنة شاممة لمركح كالجسد،  -

 كما ُترّبى الشجرة في األرض الصالحة، حتى تنمك كتثمر. 
*** 

 الكعد الحسف:

ـْ يعْدكـ ربُّكـ كعًدا  فرجع مكسى إلى قكِمو غضباَف أِسًفاتعالى: )قاؿ  قاؿ يا قـك أل
( حسًنا أَفطاَؿ عميكـُ العيُد أـ أردتـ أف َيِحّل عميكـ غضٌب ِمف رّبكـ فأخمفُتـ َمكِعدؼ

 . 86طو 

 : ألـ َيِعْدكـ رّبكـ كعًدا حسًنا

 كعدكـ الجنة إذا أقمتـ عمى طاعتو.  -
 كعدكـ النصر كالظفر.  -
 كعدكـ المغفرة.  -
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 كعدكـ كل خير في الدنيا كاآلخرة.  -
 كعدكـ حسف العاقبة.  -
 كعدكـ أنو غفار لمف تاب كآمف كعمل صالًحا ثـ اىتدػ.  -
 كعدكـ جانب الطكر األيمف.  -
 كعدكـ أف يعطيكـ التكراة.  -
 كعدكـ أف ينزؿ عميكـ المّف كالسمكػ.  -
  كعدكـ ثبلثيف ليمة لممناجاة. -
 كعدكـ أف ينصركـ عمى عدككـ كييديكـ في طريقكـ.  -
 كعدكـ الجنة. -
*** 

 القبكؿ الحسف:

 .37( آؿ عمراف كأنبتيا نباًتا حسًنا ككّفميا زكرّيا فتقّبميا رّبيا بَقبكٍؿ حسفٍ قاؿ تعالى: )

 التقبل: التكفل كالتربية كالقياـ بشأنيا. 

 تقّبميا رّبيا بقبكؿ حسف: 

 تقّبميا مف أّميا.  -
 سمؾ بيا طريق السعداء.  -
 ما عّذبيا ساعة قط مف ليل أك نيار. -
*** 
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 الببلء الحسف:

ـْ تقتمكىـ كلكّف هللَا قتميـ كما رَمْيَت إْذ رَمْيَت كلكّف هللَا رَمىقاؿ تعالى: ) كلُيْبمي  فم
 .17( األنفاؿ المؤمنيف منو ببلًء َحَسًنا

 الببلء: النعمة. 

 الببلء الحسف: 

 النعمة الحسنة الجميمة.  -
 العطاء الحسف.  -
 الغنيمة في الدنيا كالجنة في اآلخرة. -

 لُيبمي المؤمنيف منو ببلًء حسًنا : 

لُيعّرؼ المؤمنيف نعمتو عمييـ، مف إظيارىـ عمى عدكىـ، مع كثرة عدكىـ،  -
 كقمة عددىـ، ليعرفكا بذلؾ حقو، كيشكركا بذلؾ نعمتو. 

ما معيـ، كيكتب ليـ أجكر أعماليـ كجيادىـ  ليظيرىـ عمى أعدائيـ، كيغنميـ -
 مع رسكؿ هللا. 

 لينعـ عمييـ بالنصر كالغنيمة كالشيادة كحسف السمعة كاألجر كالثكاب.  -
*** 

 الجامع المشترؾ:
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الجامع المشترؾ في صفة )الحسف( في ىذه العبارات ىك األجر، أك القرض، أك 
بكؿ، أك الببلء: الحبلؿ الطيب الكاسع الرزؽ، أك المتاع، أك النبات، أك الكعد، أك الق

 الذؼ يراد بو كجو هللا، كهللا أعمـ. 

*** 

 2013أيمكؿ  5

 

 (247 )البقرة بالممؾ أحقّ  كنحف ۞
  
 كنحفُ  عمينا الُممؾُ  لوُ  يككفُ  أنَّى قالكا َمِمًكا طالكتَ  لكـ بعثَ  قد هللاَ  إفَّ  نبيُّيـ ليـ كقاؿَ )
 في َبْسطةً  كزادهُ  عميكـ اصطفاهُ  هللاَ  إفَّ  قاؿَ  الماؿِ  ِمفَ  َسعةً  ُيؤتَ  كلـ منوُ  بالُممؾِ  أحقُّ 
  .247 البقرة (عميـٌ  كاسعٌ  كهللاُ  يشاءُ  َمف ُممكوُ  ُيؤتي كهللاُ  كالِجسـ الِعمـ
 طالكت:
 كالُعجمة. لمعَممية الصرؼ مف ممنكع
  كجبركت. كرحمكت، كممككت، جالكت، مف: قريب االسـ تركيب
 َمِمًكا:
  حاؿ.
 ى:أنَّ 
 كيف.
  أيف. مف
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 منو: بالُممؾ أحقُّ  كنحف
  حالية. جممة
 الماؿ: ِمف سعةً  يؤتَ  كلـ
 كربما منيكًبا. مالو يككف  فقد الَمِمؾ، لماؿ كليس الماؿ، بيت لماؿ الدكلة في العبرة
 مف بمزيد الخاصة ثركتو سيزيد أنو كالغالب بمالو، يساعدىـ سكؼ أنو الناس تصّكر
 استخداًما ثركاتيـ الخاصة الثركات أصحاب َيستخدـ ما الًباكغ الماؿ! لبيت النيب
  كالدكؿ! األفراد عمى كاالعتداء الطغياف في تعسفًيا
 انشغل ربما أؼ: الممؾ، كظيفة عف بتثميرىا انشغل ربما ثركة ذا كاف إذا كالَمِمؾ
  العاـ! العمل عف الخاص بالعمل
 الماؿ: ِمف َسعةً  يؤتَ  كلـ
  معطكفة. حالية جممة
 بسطة:
 سعة.
 كالجسـ: العمـ في بسطة 
 في الكبرػ  الدكؿ لنا تختار قد كلؤلسف البدنية، كالقكة الصحة تعني الجسـ بسطة
 ىـ َمف لنا يختاركف  صحتيـ، كاعتّمت سّنيـ كبرت الذيف مف رؤساء أك ممكًكا بمداننا
 فكل فضائل! رذائميـ لنا يجعل مف المتزلفيف مف يأتيؾ ثـ يعقمكف! ال ُعمي ُبكـ ُصـّ 
  فييـ! فضيمة ىي الناس في رذيمة
 يقل: لـ

 لكـ. اصطفاه
  عميكـ. َمِمًكا اصطفاه :التقدير
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 بسطة: كزاده
 :التقدير
 بسطة. عميكـ كزاده -

  الممكؾ. عمى كزاده -

 كاسع:
  يشاء. مف برحمتو يختص الفضل كاسع
 عميـ:
 كغيره. الُممؾ يستحق بمف عميـ
 أسماء ىي األسماء كىذه اآليات. نياية في الحسنى هللا أسماء القرآف في ترد ما كثيًرا
  لآلية. مناسبة
 كراثة: ليست اإلمامة
 «.كراثة ليست اإلمامة أف عمى داللة طالكت قصة في» :حياف أبك قاؿ
 الجسـ. كشرط العمـ شرط بالضركرة فييا يتحقق ال فالكراثة :أقكؿ
 حالتيـ ليـ تبقى أف أراد أنو الَمِمؾ: ىذا ليـ نبّييـ اختيار في السرّ » :عاشكر ابف قاؿ
 في قدمو لتككف  سادتيـ، مف ال عاّمتيـ مف َمِمكيـ فجعل اإلمكاف، بقدر الشكرية
 ابتداء في الممكؾ ألف أمتو، استعباد في يشتدّ  أف منو ُيخشى فبل راسخة، غير الُممؾ
 ينَسكا كلـ مؾالمُ  عظمة يعتادكا لـ ألنيـ الخير، إلى أقرب يككنكف  الدكؿ تأسيس
  «.الَخمع يتكقعكف  يزالكف  كما ألمثاليـ، مساكاتيـ
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 مف أنو يبدك جميكرؼ! كنظاـ َممكي نظاـ بيف فرؽ  ال الكراثة، يريد الكل عندنا اليـك
 مف سبب أىـ الكراثة ىذه كلعل عنو! التخمي عميو عسر طعمو، كذاؽ بالُممؾ، ظفر
 !العربية منطقتنا في الحالية الثكرات أسباب
  

 المعارض الحزب كيصبر دماء! كال ثكرات ببل رئيس كيخرج رئيس فيو يدخل الغرب
 االنتخابية العممية لنقض الثكرات إلى فيمجأ عندنا أما الحاكـ، الحزب عمى

 الديمقراطية.
 أف عمييـ أف أرػ  بل السمطة، أجل مف دمكية ثكرات في المسممكف  يدخل أف أحّبذ ال
 أف المبلئـ كمف الظركؼ. كتكاتييـ ليـ، هللا يأذف أف إلى صحيًحا إعداًدا أنفسيـ ُيعّدكا
 أنيـ فالمشكمة الكراسي! أجل مف استقتاؿ كال فييا دماء ال سممية معارضة ليـ تككف 
 مع التبلـؤ يستطيعكا لـ ألنيـ عمييـ الدماء تراؽ ثـ لمكصكؿ، الدماء يريقكف 
 الحالية! العالمية األكضاع
  
 بغـّ! كغًما بدـّ، دًما أصبحت حياتنا
***  
 السمطة: عمى الصراع
 عمى الصراع يفيد ما (:منوُ  بالُممؾِ  أحقُّ  كنحفُ  عمينا الُممؾُ  لوُ  يككفُ  أّنى) قكلو: في

 كالسمطة! الُممؾ إلى لو مكصمة يراىا لمُممؾ شركًطا يضع فريق ككل السمطة،
 بشر؟! اختاره لك بالؾ فما عميو، كاعترضكا هللا اختاره
***  
   ـ15/8/2013 الخميس
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 (247)البقرة كلـ ُيؤَت سعًة ِمَف الماؿ  ۞

كقاؿ ليـ نبيُّيـ إّف هللا قد بعث لكـ طالكَت مِمًكا قالكا أّنى يككف لو الُممُؾ عمينا كنحف )
أحقُّ بالُممؾ منو كلـ ُيؤَت سعًة ِمَف الماؿ قاؿ إّف هللا اصطفاه عميكـ كزاده بسطة في 

 .247( سكرة البقرة ُيؤتي ُممَكو َمف يشاءالعمـ كالجسـ كهللُا 

 الممؾ في النظـ المعاصرة يتبع الماؿ! ال العمـ.

ككثيًرا ما ُيستخدـ الماؿ ألغراض سياسية انتخابية )الماؿ السياسي(: رشكة لمحصكؿ 
 عمى األصكات في النظـ البرلمانية! أال تقضي الرشكة عمى الديمقراطية؟

 تجّر الماؿ )استغبلؿ النفكذ(.الماؿ يجّر السمطة، كالسمطة 

*** 

 إلثالثاء:

 ىػ1440ربيع اآلخر  24

 ـ2019كانكف الثاني  01

 

 (249)البقرة ي ف لـ يطعمو فإنو منّ ي كمَ ف شرب منو فميس منّ فمَ ۞ 
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 لـ يقل:

 كمف لـ يشرب فإنو مني.

 :القرطبيقاؿ 

أف يكرركه بمفع آخر،  اف مف عادة العرب إذا كرركا شيئً أل ،كمف لـ يشربو :لـ يقل
 .طعمت الماء :كلغة القرآف أفصح المغات، فبل ِعبرة بقدح مف يقكؿ: ال يقاؿ

إال مف اغترؼ ىذا يتعارض مع قكلو: ): لـ يذقو، لكف لـ يطعموقاؿ المفسركف: 
 (.غرفة بيده

 
 (249)البقرة كـ ِمف فئٍة قميمٍة َغمبْت فئًة كثيرًة بإذِف هللا  ۞

طالكُت بالجنكد قاؿ إّف هللا ُمبتميكـ بنَير ... فمّما جاكزه ىك كالذيف آمنكا فمّما َفَصَل )
معو قالكا ال طاقة لنا اليـك بجالكَت كجنكِده قاؿ الذيف يظّنكف أّنيـ ُمبلقك هللِا كـ ِمف 
فئٍة قميمٍة َغمبْت فئًة كثيرًة بإذف هللا كهللُا مع الصابريف. كلّما برزكا لجالكَت كجنكِده 

رّبنا أفرْغ عمينا صبًرا كثّبْت أقداَمنا كانُصْرنا عمى القـك الكافريف. فيزمكىـ بإذف  قالكا
 .251 – 249( سكرة البقرة هللا

إذا اتخذت الفئة القميمة أسباب الجياد ضمف طاقتيا، ككانت مؤمنة حًقا، كالتجأت إلى 
صر الضعفاء عمى هللا بالدعاء، فبل بد أف ينصرىا هللا، فالنصر مف هللا، كهللا قد ين
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األقكباء، كالقرآف مميء بالِعبر مف ىذا القبيل. فا ُييمؾ األقكياء بذنكبيـ، كينصر 
 الضعفاء بإيمانيـ.

 كهللا أعمـ.

*** 

 :إلثالثاء

 ىػ1440ربيع اآلخر  24

 ـ2019كانكف الثاني  01

 

كلكف هللا ذك فضل عمى  األرُض  يـ ببعض لفسدتِ بعَض  هللا الناَس  كلكال دفعُ  ۞ 
 (251)البقرة  العاَلميف

 لـ يقل:

 كلكال دفُع هللا بعَض الناس ببعض.

 

 لـ يقل:

 بعضيـ بعًضا.
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 : مفعكؿ بو.الناس

 : بدؿ.بعضيـ

 كيف يككف ىذا الدفع؟ لعل المقصكد ىك األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر.

أف تككف معارضة كمف ىذه اآلية يستفاد جكاز كجكد معارضة لمحككمة، عمى 
 بالحق. فالمعارضة في النظـ األخرػ ليست دائًما عمى حق.

اآلية تفيد كجكد فئتيف: كل فئة تدفع األخرػ، فإذا كاف أىل اإليماف يدفعكف أىل 
 الكفر كالمعاصي، فكيف يقاؿ بأف أىل الكفر كالمعاصي يدفعكف أىل اإليماف؟

 المقصكد ىنا: التدافع: يدفع بعُضيـ بعًضا.

يككف المعنى أف أىل الكفر كالمعاصي مكجكدكف في كل زماف كمكاف، مف ناحية قد 
الكاقع، كىـ األكثركف، فأىل الكفر ىنا يدفعكف أىل اإليماف لمحاكلة التخفيف ما 

 أمكف مف الفساد، فمكالىـ ما كاف ابتبلء.

 كقد يككف المعنى أف أىل الظمـ كالفساد يسمط هللا بعضيـ عمى بعض.

معنى، كىذا مشاىد، أف أىل الفساد قد يخرج منيـ بصكر بطكلية مف كقد يككف ال
 يعادييـ كيكشف سّرىـ، فا تعالى قد ينصر الناس بغير المؤمنيف أيًضا.

 كقد يككف المعنى أف أىل الصبلح يتنافسكف فيما بينيـ، لتحقيق األصمح.

 نيا.كقد تجمع ىذه اآلية بيف كل ىذه المعاني كأمثاليا، إذ ال تناقض بي
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كبيذا ال يقتصر التدافع عمى التدافع بيف المؤمنيف كغير المؤمنيف، بل يمتد إلى 
لى غير المؤمنيف فيما بينيـ أيًضا.  المؤمنيف فيما بينيـ، كا 

: لفسدت الدنيا. ىل يعني أف سّنة التدافع تحقق صبلح األرض، أـ األرض لفسدتِ 
األرض سيبقى فييا صبلح، كليذا يعني: لفسدت األرض فساًدا مطمًقا! فيذا معناه أف 

(، كىذا الصبلح قميل في كّمو قكّؼ في نكعو، هللا ذك فضل عمى العالميف كلكفقاؿ: )
 ألف أىل الصبلح مدعكمكف مف هللا، كأىل الفساد مدعكمكف مف أىل الباطل.

 كهللا أعمـ بالصكاب.

*** 

 إألربعاء:

 ىػ1440رمضاف  10

 ـ2019أيار  15

 
 (253 )البقرة بعض عمى بعَضيـ فّضمنا الرسلُ  تمؾ ۞ 

 البقرة (درجاتٍ  بعَضيـ كرفعَ  هللا كّمـ َمف منيـ بعضٍ  عمى بعَضيـ فّضمنا الرسلُ  تمؾَ )
253. 

 خبلؼ:
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 أصل حيث مف سيما ال األنبياء، بيف تفاضل ال أف منيا يفيـ النصكص بعض -
 الرسالة. أك النبكة

 ال بعض، عمى بعضيـ يفّضل كالرسل األنبياء أف منيا يفيـ النصكص بعض -
 منيـ كبلً  أف بمعنى بل بإطبلؽ، شيء كل في اآلخر مف أفضل أحدىـ أف بمعنى
 (.بعض عمى بعَضيـ فضمنا) بشيء اآلخر عمى ُفّضل

 شجار يقع لئبل ،المفضكؿ ذكر دكف  كلكف المفاضمة، منيا يفيـ النصكص بعض -
 (.درجات بعَضيـ كرفع) األتباع بيف

 بالنصكص، نمتـز أف عمينا بل عندنا، مف بينيـ نفّضل أف البشر نحف لنا يجكز ال -
 سبب الشككاني بيف كقد فيو. خبلؼ ال كاضح رأيي في كىذا هللا. فّضل ما فنفّضل
  بياف! أحسف ذلؾ

 يقل: لـ

 الرسل. أكلئؾ

 :الرازؼ  قاؿ

 )جماعة الجماعة إلى ذىب ألنو الرسل"، "أكلئؾ يقل: كلـ (،الرسل تمؾ) قاؿ: إنما
 الرسل(.

*** 

 :حياف أبك كقاؿ
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ف المؤنثة، لمكاحدة التي (،تمؾ) بػ: أتى»  تكسير. جمع ألنو جمًعا؛ إليو المشار كاف كا 

 كفي الضمير، عكد كفي الكصف، في المؤنثة الكاحدة حكـ حكمو التكسير كجمع
 ذلؾ. غير

 أكلئؾ جاء: لك ألنو ر؛التكرا قمق كإلزالة المفع، الختصار ىنا تكسير جمع ككاف
 «.طكؿ فيو المفع كاف فضمنا، المرسمكف 

 أقكؿ:

 )أكلئؾ(؟ تقكؿ: أك (تمؾ) تقكؿ: أف بيف حياف أبا يا اختصار أؼ

***  

 :عاشكر ابف كقاؿ

 «.المرسميف جماعة إلى اإلشارة»

 درجات: بعضيـ كرفع 

 كرفع) كقكلو: بشيء، ُفّضل منيـ كبلً  أف يفيد (بعض عمى بعَضيـ فّضمنا) قكلو:
 بعض. مف أفضل بعضيـ أف يفيد (درجاتٍ  بعَضيـ

 :الرازؼ  قاؿ

 تمؾ) قكلو: مف المفيـك ىك (درجاتٍ  بعَضيـ كرفع) قكلو: مف المفيـك قيل: فإف»
 )...(. التكرير؟ في الفائدة فما (بعض عمى بعَضيـ فّضمنا الرسلُ 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=132&ID=294&idfrom=1174&idto=1179&bookid=132&startno=3#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=132&ID=294&idfrom=1174&idto=1179&bookid=132&startno=3#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=132&ID=294&idfrom=1174&idto=1179&bookid=132&startno=3#docu
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 تفضيل إثبات عمى يدؿّ  (بعض عمى بعضيـ فضمنا الرسل تمؾ) قكلو: أف لجكاب:ا
 أك كثيرة بدرجات حصل التفضيل ذلؾ أف عمى يدؿّ  أف فأما البعض، عمى البعض
 فائدة فيو (درجاتٍ  بعَضيـ كرفع) قكلو: فكاف عميو، داللة فيو فميس قميمة، بدرجات
 «.تكريًرا يكف فمـ زائدة،

***  

 المفسريف: أقكاؿ

 كمف كالقرطبي، كدار لفّ  كمف كالرازؼ، جًدا أطاؿ مف فيناؾ بعضيـ، عمى عّمقت
 كالشككاني. السبب بياف في أجاد كمف كثير، كابف أحسف

 ذكركىا! التي األحاديث يخّرجكا لـ أنيـ ىك المفّسريف، جميع عمى عاـ مأخذ كىناؾ

 لطبرؼ:ا

 كّممتو كالذؼ بعَضيـ، فكّممتُ  بعض، عمى بعَضيـ فّضمتُ  رُسمي ىؤالء»
 )...(. المنزلة كرفعة بالكرامة بعض، عمى درجاتٍ  بعَضيـ كرفعتُ  ،ملسو هيلع هللا ىلص مكسى منيـ

 قاؿ: (بعض عمى بعَضيـ فّضمنا الرسلُ  تمؾَ ) ذكره: تعالى هللا قكؿ في مجاىد، عف
 هللا كّمـ يقكؿ: درجات. بعض عمى بعضيـ كرفع هللا، كّمـ مف منيـ يقكؿ:
 )...(. كافة الناس إلى محمًدا كأرسل مكسى،

 كاألسكد، األحمر إلى بعثتُ  قبمي: أحد ُيعطيفّ  لـ خمًسا أُعطيتُ "  :ملسو هيلع هللا ىلص النبي قكؿ
 األرُض  لي كُجعمْت  شير، مسيرة عمى مني ليرعب العدك فإفّ  بالرعب، كنصرتُ 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=132&ID=294&idfrom=1174&idto=1179&bookid=132&startno=3#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=132&ID=294&idfrom=1174&idto=1179&bookid=132&startno=3#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=50&surano=2&ayano=253#docu
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 عطو،تُ  َسلْ  لي: كقيل قبمي، كاف ألحدٍ  تحلّ  كلـ الغنائـ، لي كأحمْت  كطيكًرا، مسجًدا
 «.شيًئا" با يشرؾُ  ال َمف هللاُ  شاء إف منكـ نائمة فيي ألمتي، شفاعة فاختبأتيا

 أقكؿ:

 عميو. متفق الحديث:

*** 

 البغكؼ:

 تمؾ مثل نبّينا أكتي كقد إال آية نبي أكتي كما عميو: هللا رحمة اإلماـ الشيخ قاؿ»
 عمى الجذع كَحنيف بإشارتو، القمر انشقاؽ مثل: بآيات غيره عمى كُفّضل ،اآلية
 مف الماء كنبع برسالتو، كالشيادة البيائـ ككبلـ عميو، كالشجر الحجر كتسميـ مفارقتو،
 الذؼ القرآف كأظيرىا تحصى، ال التي كاآليات المعجزات مف ذلؾ كغير أصابعو، بيف
 «.بمثمو اإلتياف عف األرض كأىل السماء أىل عجز

 أقكؿ:

 نظر. فيو اآلية، تمؾ مثل نبّينا أكتي كقد إال آية نبي أكتي كما كبلمو:

***  

 الرازؼ:
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 هللا صمى محمًدا أف كعمى بعض، مف أفضل األنبياء بعض أف عمى األمة أجمعت»
 «.الكل مف أفضل كسمـ عميو

 ثمة تككف  ال كقد لمتفسير، يصمح ال قد صفحة(، 16) جًدا طكيل كبلـ ذلؾ بعد كلو
 المفّسر! فيو يطيل أف مف أكضح فاألمر اإلطالة، ىذه إلى أصبلً  حاجة

 تخريج عميو الكاجب مف ككاف الحجج، بعض في أكافقو كال النتيجة، في أكافقو
 النبكية! األحاديث

 القرآف في نفسو التفضيل في كرد ما عمى التفضيل في نعتمد نحف حاؿ كل كعمى
 قد ضيل،التف ليذا أخرػ  أسباًبا غيره، عند مف أك عنده مف يمتمس، كالرازؼ  كالسنة،
 .الشككاني منو حّذر ما كىك فيو! رأؼ ال فيما الرأؼ باب مف بأنيا تفّسر

*** 

 القرطبي:

 كال األنبياء بيف تخّيركا ال" قاؿ: ملسو هيلع هللا ىلص النبي بأف ثابتة كاألحاديث مشكمة، آية ىذه»
 )...(. الثقات األئمة ركاىا هللا"، أنبياء بيف تفضمكا

 تفاضل ال كاحدة خصمة ىي التي النبكة جية مف ىك إنما التفضيل مف المنع إف
نما ،فييا  كالمعجزات كاأللطاؼ كالكرامات كالخصكص األحكاؿ زيادة في التفضيل كا 

نما تتفاضل، فبل نفسيا في النبكة كأما ،المتباينات  ،عمييا زائدة ُأَخر بأمكر تتفاضل كا 
، كأكلك رسل، منيـ كلذلؾ  كرفع هللا، كّمـ مف كمنيـ خميبًل، اتخذ مف كمنيـ عـز
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 داكدَ  كآتينا بعضٍ  عمى النبييفَ  بعَض  فّضمنا كلقد) تعالى: هللا قاؿ درجات. بعضيـ
 .253 البقرة (بعض عمى بعضيـ فضمنا الرسل تمؾ) اؿ:كق ، 55 اإلسراء (زبكًرا

 أقكؿ:

 عميو. كتعميقي كامبلً  القرطبي لنص خاصة كرقة سأفرد

 البخارؼ. ركاه األنبياء: بيف تخيركا ال حديث -

 البخارؼ. ركاه األنبياء: بيف تفضمكا ال حديث -

*** 

 كثير: ابف

 بعَض  فضمنا كلقد) قاؿ: كما بعض عمى الرسل بعض فضل أنو تعالى يخبر»
 فضمنا الرسلُ  تمؾ) ىاىنا: كقاؿ ،55 اإلسراء (زبكًرا داكدَ  كآتينا بعض عمى النبييف
 كما آدـ، ككذلؾ ،ملسو هيلع هللا ىلص كمحمًدا مكسى يعني: (هللا كّمـ َمف منيـ بعضٍ  عمى بعضيـ
 كرفع) عنو: هللا رضي ذر أبي عفحبان ابف صحيح في المركؼ  الحديث بو كرد
 في األنبياء ملسو هيلع هللا ىلص النبي رأػ حيف اإلسراء حديث في ثبت كما (،درجات بعضيـ
 كجل. عز هللا عند منازليـ تفاكت بحسب السماكات

 أبي عف الصحيحيف في الثابت الحديث كبيف اآلية ىذه بيف الجمع فما قيل: فإف
 قسـ في الييكدؼ فقاؿ الييكد، مف كرجل المسمميف مف رجل استبّ  قاؿ: ىريرة
 كجو بيا فمطـ يده، المسمـ فرفع العالميف. ىعم مكسى اصطفى كالذؼ ال يقسمو:

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=851&idto=851&bk_no=48&ID=271#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=851&idto=851&bk_no=48&ID=271#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&surano=2&ayano=253#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&surano=2&ayano=253#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&surano=2&ayano=253#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&surano=2&ayano=253#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&surano=2&ayano=253#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13053
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&surano=2&ayano=253#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&surano=2&ayano=253#docu
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 فاشتكى ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسكؿ إلى الييكدؼ فجاء !ملسو هيلع هللا ىلص دمحم كعمى خبيث أؼ فقاؿ: الييكدؼ
 ُيصعقكف  الناس فإف األنبياء؛ عمى تفّضمكني ال" :ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسكؿ فقاؿ المسمـ، عمى
 أفاؽ أدرؼ  فبل العرش، بقائمة باطًشا مكسى فأجد ُيفيق، مف أكؿ كف فأك القيامة، يـك
 تفضمكا ال" ركاية: كفي ". األنبياء عمى تفضمكني فبل الطكر؟ بصعقة ُجكزؼ  أـ قبمي
    ".األنبياء بيف

 كجكه: مف فالجكاب 

  نظر. ىذا كفي بالتفضيل، يعمـ أف قبل كاف ىذا أف :أحدىا 

 كالتكاضع. اليضـ باب مف قالو ىذا أف :الثاني 

 فييا تحاكمكا التي الحاؿ ىذه مثل في التفضيل عف نيي ىذا أف :الثالث
 .كالتشاجر التخاصـ عند

 .كالعصبية اآلراء بمجرد تفّضمكا ال :الرابع

نما ،إليكـ التفضيل مقاـ ليس :الخامس  االنقياد كعميكـ كجل، عز هللا إلى ىك كا 
 «.بو كاإليماف لو كالتسميـ

 أقكؿ:

 الحديث. يخّرج لـ كلكنو كأحسف، أكجز -

 البخارؼ. ركاه تفضمكني: ال حديث -
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***  

 حياف: أبك

 دكف  الجممة في بعض عمى األنبياء بعض تفضيل عمى اآلية ىذه في تعالى نص»
 تفضمكنيعمى ال" كقاؿ: ".آدـ كلد سيد أنا الحديث:" في جاء كىكذا .تعييف
 "«.متى بف يكنس مف خير أنا يقكؿ: أف ألحد ينبغي ال" كقاؿ: "،مكسى

 مسمـ. ركاه آدـ: كلد سيد أنا حديث -

 البخارؼ. ركاه مكسى: عمى تفضمكني ال حديث -

 السنف. في الدارمي ركاه ألحد: ينبغي ال حديث -

*** 

 الشككاني: 

 في ثبت ما كبيف اآلية ىذه بيف الجمع العمـ أىل مف جماعة استشكل كقد»
 لفع كفي "،األنبياء عمى تفّضمكني ال" بمفع: مرفكًعا ىريرة أبي حديث مف الصحيحيف
: فقاؿ األنبياء. بيف تخّيركا ال لفع: كفي "،األنبياء بيف تفّضمكا ال" آخر:  ىذا إف قـك
 القرآف كأف بالتفضيل، إليو يكحى أف قبل كاف كسمـ كآلو عميو هللا صمى منو القكؿ
 ال" ؿ: قا كما التكاضع سبيل عمى ذلؾ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص قاؿ إنو كقيل: التفضيل، مف لممنع ناسخ
 كما األنبياء، أفضل أنو عممو مع تكاضًعا، "متى بف يكنس مف خير أنا أحدكـ يقل

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3
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 في كالخصاـ لمجداؿ قطًعا ذلؾ عف نيى نماإ كقيل: ،آدـ كلد سيد أنا قكلو: عميو يدؿ
 مأمكًنا. ذلؾ صدكر كاف إذا ال ذلؾ، بمثل مخصكًصا فيككف  األنبياء،

 كال ،فييا تفاضل ال كاحدة خصمة ألنيا ،فقط النبكة جية مف ىك إنما النيي إف كقيل:
 .كالكرامات الخصكصيات بزيادة التفاضل عف نيي

    كالعصبية. األىكاء لمجرد التفضيل عف النيي المراد إف كقيل:

 .ضعف األقكاؿ ىذه جميع كفي 

 بعض فضل هللا أف عمى دؿ القرآف فإف كالسنة، القرآف بيف تعارض ال أنو كعندؼ 
 فإف بعض، عمى بعضيـ نفضل أف لنا يجكز أنو يستمـز ال كذلؾ بعض، عمى أنبيائو
 كليست خافية، منيا عميو تخفى ال هللا، عند معمكمة التفضيل مناط ىي التي المزايا
 مزاياه بعض األنبياء مف نبي أتباع يجيل فقد ،البشر عند بمعمكمة

 غيره. مزايا عف فضبلً  كخصكصياتو

 كىذا فاضبلً  ىذا بيا يككف  التي األسباب بجميع العمـ بعد إال يجكز ال كالتفضيل
قداـ ،الجيلب تفضيل ذلؾ فإف بأقميا، أك بأكثرىا أك ببعضيا العمـ قبل ال مفضكاًل،  كا 
 في القرآف إال يرد لـ أنو فرضنا فمك منو. ممنكع كىك لو، الفاعل يعممو ال أمر عمى
 يجكز أنو عمى دليل فيو يكف لـ بعض عمى أنبيائو بعض فضل هللا بأف لنا اإلخبار
 ذلؾ؟ عف بالنيي الصحيحة السنة كردت كقد فكيف األنبياء، بيف يفضمكا أف لمبشر

ذا  فيو فالقرآف الكجكه، مف بكجو كالسنة القرآف بيف تعارض ال أنو تعمم ىذا عرفت كا 
 أف لعباده النيي فييا كالسنة بعض، عمى أنبيائو بعض فضل بأنو هللا مف اإلخبار
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 غمًطا غمط فقد متعارضاف أنيما زاعما بينيما لمجمع تعرض فمف أنبيائو، بيف يفضمكا
 بيًنا.

 عمييما. هللا سبلـ كنبينا مكسى كىك هللا كمـ مف منيـ قكلو:

 .مكمـ نبي إنو :آدـ في قاؿ أنو ملسو هلآو هيلع هللا ىلص النبي عف ركؼ  كقد

 هللا عند منزلتو عظمت مف بو يراد أف يحتمل البعض ىذا درجات بعضيـ كرفع قكلو:
 األنبياء. مف سبحانو

 لتفضيمو. المقتضية مزاياه لكثرة كسمـ، كآلو عميو هللا صمى نبينا بو يراد أف كيحتمل

 إنيـ كقيل: عمًيا. مكاًنا رفعو بأنو أخبرنا سبحانو هللا ألف إدريس بو يراد أف كيحتمل
. أكلك  العـز

 لنا يجكز فبل المرفكع، البعض ىذا أبيـ سبحانو هللا أف يخفاؾ كال إبراىيـ، كقيل:
 كالسبلـ، الصبلة عمييـ أنبيائو مف أك سبحانو، هللا مف ببرىاف إال لو لمبياف التعرض
 بمحض الكريـ القرآف تفسير مف ىك لبيانو فالتعرض ذلؾ، إلى يرشد ما يرد كلـ
 بيف التفضيل إلى ذريعة ذلؾ ككف  مع الشديد، الكعيد مف فيو ما عرفت كقد الرأؼ،
 .عنو نيينا كقد ،األنبياء

 هللا خصو بما كاستدلكا ذلؾ، في كأطالكا ،ملسو هلآو هيلع هللا ىلص نبينا أنو التفسير أئمة مف كثير جـز كقد
 عمى يدؿ ال بدليل الجـز بيذا كىـ الفضل، كخصاؿ الكماؿ كمزايا المعجزات مف بو

 كالدخكؿ بالرأؼ، القرآف تفسير كىما نيييف، كارتكبكا خطريف، في كقعكا قد المطمكب

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=66&surano=2&ayano=253#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=66&surano=2&ayano=253#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=66&surano=2&ayano=253#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=66&surano=2&ayano=253#docu


601 
 

ف األنبياء، بيف التفضيل ذرائع في  ببل إليو ذريعة فيك صريًحا تفضيبلً  ذلؾ يكف لـ كا 
 انتقل الفبلني النبي ىك درجات المرفكع البعض ىذا بأف جـز مف ألف شبية؛ كال شؾ
 كآلو عميو هللا صمى المصطفى نبينا هللا أغنى كقد عنو، المنيي التفضيل إلى ذلؾ مف
 تتقرب أف فإياؾ كالفكاضل، الفضائل مف غيره إلى معو يحتاج ال بما ذلؾ عف كسمـ
 أنؾ تظف كأنت كتسيء، فتعصيو دخكليا، عف نياؾ أبكاب في بالدخكؿ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ليوإ

 «.محسف مطيع

 أقكؿ:

 يمغي ال لكنو عميو، متفق بدىي أمر ىذا منا، كليس هللا، مف التفاضل قكلو: -
 التفاضل!

 نفسو. التفاضل كليس التفاضل، في المراء ىك عنو ُنيينا ما -

 منيا عميو تخفى ال هللا، عند معمكمة التفضيل مناط ىي التي المزايا» قكلو: -
 مزاياه بعض األنبياء مف نبي أتباع يجيل فقد ،البشر عند بمعمكمة كليست خافية،

 غيره. مزايا عف فضبلً  كخصكصياتو

 كىذا فاضبلً  ىذا بيا يككف  التي األسباب بجميع العمـ بعد إال يجكز ال كالتفضيل
 «!بالجيل تفضيل ذلؾ فإف بأقّميا، أك بأكثرىا أك ببعضيا العمـ قبل ال كاًل،مفض

 (كالزيتكف  التيف) بيف يفاضمكف  الذيف العممي اإلعجاز أىل كينفع نفيس، ىذا قكلو
 الشككاني. كبلـ عمى مطمًعا أكف كلـ آخر، مكضع في ذكرتُ  كما كغيرىما،
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***  

 عاشكر: ابف

 ىاتو أف المسمميف كتعميـ السبلـ، عمييـ الرسل سمعة تمجيد اآلية ىذه مف المقصكد»
 كأسباببعض، عمى بعضيا هللا فضل قد شأنيا عظيـ مع الطيبة الفئة )ىذه(
 مف أيدييـ عمى جرػ  ما إلى ترجع أنيا غير ،تعالى هللا إال يعمميا ال التفضيل
 كما ذلؾ، سبيل في األذػ مف لقكه كما الحق، نصر كمف لمبشر المصمحة الخيرات
 اليدػ ذلؾ عمـك كفي البشر، ىدػ في المتفاكتة العظيمة الشرائع مف بو أيدكا
ذا كدكامو،  عميو طمعت مما لؾ خير رجبلً  بؾ هللا ييدؼ ألف يقكؿ: ملسو هيلع هللا ىلص الرسكؿ كاف كا 
 كاف ذلؾ أجل كمف متعاقبة؟! أزماف في أمًما بيـ هللا ىدػ بمف بالؾ فما الشمس،
 فيما السبلـ عميو لمرسكؿ كتسمية عمييـ ثناءً  الكبلـ كيتضمف ،الرسل أفضل ملسو هيلع هللا ىلص دمحم
 قكمو. مف لقي

 بذكر أك منيـ المقصكد بيا يتعّيف بصفات بعًضا الرسل جممة مف هللا خص كقد
 بيذه الشتياره السبلـ، عميو مكسى كىذا هللا، كمـ مف منيـ قاؿ: إذ ثبلثة فذكر اسمو،
 إلى اإليماء بينيما ككسط السبلـ، عميو عيسى كذكر القرآف، في العظيمة الخصمة
 (.درجات بعضيـ كرفع) بقكلو: ، بكصفو ملسو هيلع هللا ىلص دمحم

 مف كاحًدا ىنا البعض مف المراد يككف  أف يتعّيف (درجات بعضيـ كرفع) كقكلو:
 ألنو الكاحد؛ لذلؾ بتةثا الفضيمة مف مراتب الدرجات كتككف  طائفة، ال معيًنا الرسل
 بينيـ درجات الدرجات كمف مجمبًل، الرسل مف جماعة البعض مف المراد كاف لك
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 بعض أريد لك كألنو (،بعض عمى بعضيـ فضمنا) قكلو: مع تكراًرا الكبلـ لصار
 اآلية في قاؿ كما (،درجات بعض فكؽ  بعضيـ كرفع) لقاؿ: بعض عمى فضل
 (.رجاتد بعض فكؽ  بعضكـ كرفع) األخرػ:

 االحتشاـ دفع لقصد بو، المشيكر بالكصف أك باالسـ، التصريح مف فالعدكؿ كعميو
 بالبعض تعّبر كالعرب ،ملسو هيلع هللا ىلص دمحم كىك الكصف، ىذا مف المقصكد ىك الذؼ المبّمغ، عف
 )...(. النفس عف

 تعييف عدـك  اإلجماؿ، كجو عمى بعض مف أفضل الرسل بعض بأف إعبلـ كىذا
 أف مف يخمكف  ال خير صفة في اشترككا فريق كل أف ذلؾ ;المفضكؿ مف ضلالفا
 الصفة عمى زائدة كماؿ صفات مف لمبعض بما بعض، مف أفضل بعضيـ يككف 
 الخطأ لتكقع كتطرؽ  غمكض، التفاضل صفات تمييز كفي بينيـ. المشتركة
 تفضيلال كاف فإذا كالخطأ، لمغفمة المعرضة العقكؿ عمى بسيل ذلؾ كليس كعركض،
 لكضع يتصدركا أف الناس قدر مف فميس ،التفضيل إليو كمف الجميع رب بو أنبأ قد
 لساف عمى أك كتابو في هللا ينبئيـ ما عند الكقكؼ كحسبيـ مراتبيـ، في الرسل
 رسكلو.

 عف النيي بو يعني "،األنبياء بيف تفضمكا ال" الصحيح: الحديث مكرد كىذا
 أفضل الرسل نقكؿ: كما ،اإلجماؿ سبيل عمى التفضيل بخبلؼ ،التفصيمي التفضيل
 مف تظاىر لما الرسل أفضل ملسو هيلع هللا ىلص محمًدا أف ثبت كقد رسبًل. ليسكا الذيف األنبياء مف
 كىي عميو. أنزؿ الذؼ الكتاب كتفضيل بو، جاء الذؼ الديف كتفضيل تفضيمو، آيات
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 عمبلً  معانييا بمجمكع اليقيف تحصل ياكثرت أف إال كظيكًرا، تنصيًصا الداللة متقارنة
ذ) آية: كأعظميا القطع، تفيد الظكاىر كثرة بقاعدة:  لما النبيئيف ميثاؽ هللا أخذ كا 
 بو لتؤمنف معكـ لما مصدؽ رسكؿ جاءكـ ثـ كحكمة ابكت مف آتيتكـ
  اآلية. (كلتنصرنو

 )أنا( بقكلو: يعني "متى بف يكنس مف خير أنا أحدكـ: يقكلف ال" :ملسو هيلع هللا ىلص النبيء قكؿ كأما
 أف قبل صدر فذلؾ "،مكسى عمى تفضمكني ال" كقكلو: االحتماليف، أرجح عمى نفسو
 عنده. الخمق أفضل بأنو هللا ينبئو

 الدىر، طكؿ كدكاميا الناس، لكافة الرسالة عمـك منيا: عرفنا كثيرة الدرجات كىذه
 كبدكاـ كالشعكذة، بالسحر تمتبس ال التي العظيمة بالمعجزة كالتأييد لمرساالت، كختميا
مكاف المعجزة، تمؾ  كبابتناء اإلعجاز، إلدراؾ نفسو يؤىل مف كل يشاىدىا أف كا 
 كبتيسير الكماؿ، أكج إلى بالنفكس كالبمكغ المفاسد، كدرء المصالح رعي عمى شريعتو
 نقل كبجعل قصير، زمف في كأمكاليـ كديارىـ أرضيـ كتمميكو لو، معانديو إدانة
مكاف الشريف، لقبره أمتو كبمشاىدة مكابر، إال يجيميا ال متكاتًرا معجزتو  اقترابيـ كا 
 عمييما مكسى عمى دؿّ  ما عمى ملسو هيلع هللا ىلص نانبيئ عمى دؿ ما عطف كقد بو. كائتناسيـ منو،
 مما الشرائع، أكسع السبلـ عميو مكسى شريعة ألف شريعتييما، بيف الشبو لشدة السبلـ
 «.السبلـ عميو عيسى شريعة بخبلؼ قبميا،

 أقكؿ:
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 أف يتعّيف (درجات بعضيـ كرفع) تعالى: قكلو في عاشكر ابف قكؿ عمى أكافق ال -
 طائفة. ال معيًنا الرسل مف كاحًدا ىنا البعض مف المراد يككف 

 "عدـ الصكاب: لعل المفضكؿ"! مف الفاضل تعييف "عدـ قكلو: عمى أكافق كال -
 المفاضمة؟! فأيف الفاضل كال المفضكؿ نعّيف لـ إذا ألننا المفضكؿ"، تعييف

***  

 ـ18/2/2015 األربعاء

 

 (253)البقرة كلك شاء هللُا ما اقتتمكا كلكّف هللا يفعُل ما ُيريد  ۞

شديًدا عمى ـ حزف الناس حزًنا 2011عندما كقعت الثكرات في البمداف العربية عاـ 
 سفؾ الدماء كما حدث مف تشريد كخراب كدمار، فقاؿ قائل: لك شاء هللا ما اقتتمكا!

*** 

 إلثالثاء:

 ىػ1440ربيع اآلخر  24

 ـ2019كانكف الثاني  01
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 (255 البقرة) نكـٌ  كال ِسَنةٌ  تأخذه ال ۞

  الكرسي. آية مف جزء

 يقل: لـ

  ِسَنة. كال نكـٌ  يأخذه ال

 النكتة:

(؟ عف )الِسَنة( ُتغني أال  )النـك

 (ِسَنة تأخذه ال)

 ذكره؟ فمماذا أكلى، باب مف النـك

ذا ، الِسَنة ذكر أريد كا  ؟ تقديـ يحسف أفبل كالنـك ( يككف  ال كي النـك  تكراًرا؟ )النـك

  ِسَنة! حتى كال نـك يأخذه ال

 الجكاب:

 قكع،الك  ترتيب حسب صحيح ىذا مقنًعا. أره كال .الكقكع ترتيب حسب ذكَرىما -
 المقاـ! ىذا في صحيح غير لكنو بياف، إلى يحتاج ال كظاىر

 كلعمو المنار، صاحب قالو ما كىك .األقكػ  نفي إلى األضعف نفي مف الترقي -
 قد كلكنو أحياًنا، معو تختمف قد المنار كصاحب أعمـ. كهللا الصكاب، إلى األقرب
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 أنفسيـ البعض حَرـ كقد العمماء! أذكياء مف كىك أخرػ! أحياف في ُمجمًيا يككف 
  منو!

 ِسَنة:

 نعاس.

. أكؿ السنة:  النـك

***  

 المفسريف: أقكاؿ

 الطبرؼ:

 «.النـك ىك كالنـك النعاس، ىي السنة عباس: ابف عف»

 أقكؿ:

 تفسير. إلى يحتاج ال الناس لجميع معركؼ ىك أؼ:

*** 

 الرازؼ: 

 النعاس. يسّمى الذؼ الفتكر مف يتقدـ ما الِسَنة:»
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، مقّدمة عف عبارة الِسَنة كانت إذا قيل: فإف    فقد  (ِسَنة تأخذه ال) قاؿ: فإذا النـك
  .تكريًرا النـك ذكر ككاف ،األكلى بطريق نـك يأخذه ال أنو عمى ذلؾ دؿّ 
 «.النـك يأخذه أف عف فضبلً  ِسَنة، تأخذه ال اآلية: تقدير قمنا:

 أقكؿ:

 لمجكاب! طريقة أؼ عف كبحث تكّمف، فيو التقدير ىذا

***  

 كثير: ابف

 «.السنة مف أقكػ  النـك»

 أقكؿ:

 تجاىل إلى كثير ابف يميل ما كغالًبا المطركحة، المسألة عف يجب كلـ بدىي ىذا
 المطائف! ىذه

 عنده! عنيا يبحث فبل قصدىا فمف

***  

 حياف: أبك

 )...(. جميل كال دقيق عف يغفل ال تعالى أنو المعنى:»
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 (ال) أسقطت لك إذ حاؿ، كل عمى انتفاؤىما (نـك كال) قكلو: في (ال) تكرار كفائدة
 االجتماع. بقيد انتفاؤىما الحتمل

 أحدىما. بل كعمرك، زيد قاـ ما تقكؿ:

 «.أحدىما بل عمرك، كال زيد قاـ ما يقاؿ: كال

 أقكؿ:

 األىـ المسالة عف بيا يشغمنا أف أراد لعمو أخرػ! مسألة عف يتكمـ حياف أبك
 كاألصعب!

***  

  الشككاني:

، عمى الِسَنة قّدـ»  .الكجكد في تتقدمو لككنيا النـك

، تتقدـ ما الِسَنة إف تفسيره: في الرازؼ  قاؿ ، مقّدمة عف عبارة كانت فإذا النـك  النـك
 النـك ذكر فكاف األكلى، بطريق نـك يأخذه ال أنو عمى دؿّ  ِسَنة تأخذه ال قيل: فإذا
 تكراًرا.

، يأخذه أف عف فضبلً  ِسَنة تأخذه ال اآلية: تقدير قمنا:  انتيى. بمراده، أعمـ كهللا نـك

 ابتداء يرد قد النـك فإف مسّممة، غير ذكرىا التي األكلكية ىذه إف (:الشككاني) أقكؿ
 النعاس. مف ذكر ما دكف  مف
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ذا  ، لو يقاؿ فإنو كاحدة دفعة كالعيف القمب عمى كرد كا   فبل سنة، لو يقاؿ كال نـك
. نفي السنة نفي يستمـز  النـك

 )...(. جميًعا نفييما العرب عف كرد كقد  

 كال الِسَنة، نفسو عف يدفع فأ عمى يقدر اإلنساف فإف كأيًضا السنة، بنفي يكتف فمـ
، نفسو عف يدفع أف عمى يقدر  كقع فمك الِسَنة، تأخذه كال النـك يأخذه فقد النـك

، نفي ذلؾ يفد لـ الِسَنة نفي عمى القرآني النظـ في االقتصار  كقع لك كىكذا النـك
 حرؼ ككّرر نائـ، غير ِسَنة ذؼ مف فكـ السنة، نفي يفد لـ النـك نفي عمى االقتصار
 «.منيما كاحد لكل النفي شمكؿ عمى لمتنصيص النفي

 أقكؿ:

 السبب. اختبلؼ مع عميو، أكافقو لمرازؼ  نقده -

 مقبكؿ. غير متكمف تفسيره -

 *** 

 المنار:

 بأف كأجيب .الترقي طريق عمى بعده، كالِسَنة أكاًل، النـك ينفي أف الظاىر كاف قيل:»
 ثـ أكالً  يعرض ما فنفى ،الكجكد في الطبيعي الترتيب حسب عمى جاء النظـ في ما
 لمكاقع مراعاة عميو"، تطرأ "ال أك لو"، تعرض "ال دكف: (تأخذه ال) قاؿ: كقد يتبعو. ما

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=65&ID=153&idfrom=225&idto=227&bookid=65&startno=1#docu
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 عميو كيستكلياف أخًذا، نفسو عف الحيكاف يأخذاف كالنـك الِسَنة فإف ؛الكجكد في
 استيبلًء.

 كمف النقص، ىذا نفي في ترؽّ  الكريـ النظـ في ذكر ما إف اإلماـ: األستاذ كقاؿ 
 تغمبو ال كمف كاالستيبلء، الغمب كىك األخذ، معنى عف غفل فقد الترقي بعدـ قاؿ
 إلى األضعف نفي مف ترؽّ  السَنة بعد النـك فذكر أقكػ، ألنو النـك يغمبو قد الِسَنة
 «.األقكػ  نفي

 أقكؿ:

 أعمـ. كهللا النقطة، ىذه في األفضل ىك المنار تفسير لعل

***  

 عاشكر: ابف

 تعتريو ال مف األحياء مف ألف عنو، النـك نفي عف ُيغني ال تعالى هللا عف الِسَنة نفي
 كقد غمبة، النـك كقت غير في الِسَنة تأخذه مف الناس كمف عميًقا، ناـ ناـ فإذا الِسَنة،
 ر )...(.السي عمى بالقدرة العرب تمادحت

 كال غمبة كال طكيبًل، كال ضعيًفا حجًبا شيء عممو يحجب ال هللا أف كالمقصكد
 عمى الِسَنة تقديـ أف مف البيضاكؼ ك  (الرازؼ ) الفخر تطمبو ما إلى حاجة فبل اكتساًبا،
 «.االحتراس قبيل مف النـك ذكر كأف ،الكجكد ترتيب فيو مراعى النـك

 أقكؿ:
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 الغامضة! مسألتنا مف أغمض غامض، قكؿ االحتراس: قبيل مف -

 التعديل! مف شيء في الرغبة مع المنار، مف قريب كلعمو تكّمف! فيو تفسيره -

*** 

  ـ8/2/2015 األحد 

 
  (256 )البقرة الديف في إكراه ال ۞

 الخبلصة:

 كاإلجبار. بالقسر يككف  كال كاالختيار، بالرضا يككف  الديف

 كالتكميف. االبتبلء معنى لبطل باإلجبار الديف كاف كلك

 المعنى ىك فإنو المفسريف، بعض ذكر كما ،المعتزلة قالو لك حتى المعنى كىذا
 أعمـ. كهللا الصحيح،

*** 

 المفسريف: أقكاؿ

 الطبرؼ:

 ذلؾ: معنى في التأكيل أىل اختمف»
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 أكالد ليـ كاف منيـ، رجل في أك األنصار، مف قـك في اآلية ىذه نزلت :بعضيـ فقاؿ
 عف هللا فنياىـ عميو، إكراىيـ أرادكا باإلسبلـ هللا جاء فمما نّصركىـ، أك ىّكدكىـ قد
  )...(. اإلسبلـ في الدخكؿ يختاركف  ىـ يككنكا حتى ذلؾ،

 كلكنيـ ،الجزية بذلكا إذا الديف عمى الكتاب أىل ُيكره ال ذلؾ معنى بل :آخركف  كقاؿ
 )...(. شيء منيا ينسخ كلـ الكفار، مف خاص في اآلية كقالكا: دينيـ. عمى ُيقّركف 

نما ،منسكخة اآلية ىذه :آخركف  كقاؿ  )...(. القتاؿ يفرض أف قبل نزلت كا 

 دينكـ عمى ]أحًدا[ - منو الجزية أخذ لكـ أبحتُ  كمف - الكتابيف أىل مف ُتكرىكا فبل 
 عقكبتو كليّ  كىك أمره، ربو فإلى لو، استبانتو بعد الرشاد عف حاد مف فإف الحق، ديف
 «.معاده في

*** 

 الرازؼ: 

 كجكه: اآلية تأكيل في«

 ما تعالى أنو معناه :المعتزلة بأصكؿ األليق كىك كالقفاؿ مسمـ أبي قكؿ كىك :أحدىا
نما ،كالقسر اإلجبار عمى اإليماف أمر بنى  ثـ ،كاالختيار التمكف عمى بناه كا 
 شافًيا بياًنا التكحيد دالئل بّيف لما تعالى بأنو المراد ىك ىذا أف عمى القفاؿ احتج
 في عذرٌ  لمكافر الدالئل ىذه إيضاح بعدَ  يبقَ  لـ إنو ذلؾ: بعد قاؿ لمعذر، قاطًعا
 في يجكز ال مما ؾكذل عميو، كُيجبر اإليماف عمى ُيقسر أف إال الكفر، عمى اإلقامة
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 معنى بطبلف الديف عمى القيركاإلكراه في إذ ،االبتبلء دار ىي التي الدنيا دار
 شاءَ  كَمف فميؤِمفْ  شاءَ  فَمف) تعالى: قكلو ىذا كنظير ،كاالمتحاف االبتبلء
 كّميـ األرضِ  في َمف آلمفَ  ربؾَ  شاءَ  كلك أخرػ:) سكرة في كقاؿ ،29 الكيف (فميكفر
 سكرة في كقاؿ ،99 يكنس  (ُمؤمنيفَ  يككنكا حتى الناَس  ُتكِرهُ  أفأنتَ  جميًعا
 آيةً  السماء ِمفَ  عمييـ ُننّزؿْ  نشأ إف مؤمنيفَ  يككنكا أال نفَسؾَ  باخعٌ  لعّمؾَ ) الشعراء:
 بعد قاؿ تعالى أنو القكؿ ىذا يؤكد كمما .3 الشعراء (خاضعيفَ  ليا  أعناُقيـ فظّمْت 
 كلـ البينات، ككضحت الدالئل، ظيرت يعني (الغيّ  ِمفَ  الرشدُ  تبّيف قد) اآلية: ىذه
 ،التكميف ينافي ألنو ؛جائز غير كذلؾ كاإلكراه، كاإللجاء القسر طريق إال بعدىا يبقَ 
 التأكيل. ىذا تقرير فيذا

ال آمنتَ  إف لمكافر: المسمـ يقكؿ أف اإلكراه أف ىك التأكيل: في الثاني القكؿ  قتمتؾ، كا 
 فؤلنيـ المجكس، حق كفي الكتاب أىل حق في أما (.الديفِ  في إكراهَ  ال) تعالى: فقاؿ
 اختمف فقد تنّصركا أك تيّكدكا فإذا الكفار سائر كأما عنو، القتل سقط الجزية قبمكا إذا
 قبل إذا القتل عنو يسقط التقدير ىذا كعمى عميو، ُيقرّ  إنو بعضيـ: فقاؿ فييـ، الفقياء
 أما ،الكفار كل في عاًما (الديفِ  في إكراهَ  ال) قكلو: كاف ىؤالء مذىب كعمى الجزية،
 عميو، ُيقّركف  ال نيـفإ تنّصركا أك تيّكدكا إذا الكفار سائر بأف الفقياء مف يقكؿ مف
 .الكتاب بأىل مخصكًصا (إكراهَ  ال) قكلو: ككاف حقيـ، في اإلكراه يصح قكلو فعمى

 إذا ألنو مكرًىا، دخل إنو الحرب بعد الديف في دخل لمف تقكلكا ال :الثالث كالقكؿ 
 كنظيره ، اإلكراه إلى تنسبكىـ ال كمعناه بمكره، فميس إسبلمو كصح الحرب بعد رضي
 «.94 النساء (مؤمًنا لستَ  السبلـَ  إليكـُ  ألقى ِلَمف تقكلكا كال) تعالى: قكلو
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*** 

 القرطبي:

  أقكاؿ: ستة عمى اآلية ىذه معنى في العمماء اختمف»

 كلـ ،كقاتميـ اإلسبلـ ديف عمى العرب أكره قد ملسو هيلع هللا ىلص النبي ألف ؛منسكخة إنيا قيل :األكؿ
 جاىدِ  النبيّ  أّييا يا) نسختيا: قاؿ: مكسى، بف سميماف قالو باإلسبلـ، إال منيـ يرَض 
 المفسريف. مف ككثير مسعكد ابف عف ىذا كركؼ  ،9 التحريـ (كالمنافقيفَ  الكفارَ 

نما بمنسكخة، ليست :الثاني  عمى ُيكرىكف  ال كأنيـ خاصة، الكتاب أىل في نزلت كا 
 فيـ اإلسبلـ، إال منيـ يقبل فبل األكثاف أىل يكرىكف  كالذيف الجزية، أّدكا إذا اإلسبلـ
 ىذا .9 التحريـ (كالمنافقيفَ  الكفارَ  جاىدِ  النبيّ  أّييا يا) فييـ: نزؿ الذيف
 عف أسمـ بف زيد ركاه ما القكؿ ليذا كالحجة كالضحاؾ. كالحسف كقتادة الشعبي كؿق
 العجكز أيتيا أسممي نصرانية: لعجكز يقكؿ الخطاب بف عمر سمعت قاؿ: أبيو
 قريب! إليّ  كالمكت كبيرة عجكز أنا قالت: بالحق. محمًدا بعث هللا إف تسممي،
   الديِف. في إكراهَ  ال كتبل: اشيد، الميـ عمر: فقاؿ

 تككف  كانت األنصار، في ىذه نزلت قاؿ: عباس ابف عف داكد أبك ركاه ما :الثالث
 بنك أجميت فمما تيّكده، أف كلد ليا عاش إف نفسيا عمى فتجعل ،مقبلتاً  المرأة
 ال تعالى:) هللا فأنزؿ أبناءنا، ندع ال فقالكا: األنصار أبناء مف كثير فييـ كاف النضير
 ليا يعيش ال التي كالمقبلت :داكد أبك قاؿ  .(الغيّ  ِمفَ  الرشدُ  تبّيفَ  قد الديفِ  في إكراهَ 
 كأما عميو، نحف مما أفضل دينيـ أف نرػ  كنحف فعمنا ما فعمنا إنما ركاية: في كلد.

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16047
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 بيـ التحق شاء مف (الديفِ  في إكراهَ  ال) فنزلت: عميو فنكرىيـ باإلسبلـ هللا جاء إذا
 قاؿ: أنو إال كمجاىد كالشعبي جبير بف سعيد قكؿ كىذا اإلسبلـ. في دخل شاء كمف
 ىذه في عباس ابف قكؿ النحاس: قاؿ االسترضاع. النضير بني في ككنيـ سبب كاف
 بالرأؼ. يؤخذ ال مثمو كأف إسناده، لصحة األقكاؿ أكلى اآلية

 لو كاف حصيف، أبك لو يقاؿ األنصار، مف رجل في اآلية نزلت  السدؼ: قاؿ :الرابع 
 أتاىـ الخركج أرادكا فمّما الزيت، يحممكف  المدينة إلى الشاـ مف تجار فقدـ ابناف،
 أبكىما فأتى الشاـ، إلى معيـ كمضيا فتنّصرا النصرانية إلى فدعكىما الحصيف، ابنا
 مف كسمـ عميو هللا صمى هللا رسكؿ يبعث أف في كرغب أمَرىما، مشتكًيا ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسكؿَ 
 أبعدىما كقاؿ: الكتاب، أىل بقتاؿ يكمئذ يؤمر كلـ ،الديفِ  في إكراهَ  ال فنزلت: يرّدىما
 في يبعث لـ حيف ملسو هيلع هللا ىلص النبي عمى نفسو في الحصيف أبك فكجد كفر! مف أكؿ ىما هللا

 َشَجرَ  فيما ُيحّكُمكؾَ  حتى ُيؤمنكفَ  ال كربؾَ  فبل) ثناؤه: جل هللا فأنزؿ طمبيما،
 في الكتاب أىل بقتاؿ فأمر الديِف، في إكراهَ  ال نسخ إنو ثـ ،65 النساء اآلية (بيَنيـ
 مع الزبير حديث يؤمنكفَ  ال كربؾَ  فبل تعالى: قكلو سبب في كالصحيح )براءة(. سكرة
 تعالى. هللا شاء إف بيانو )النساء( في يأتي ما عمى السقي، في األنصارؼ  جاره

  .الخامس القكؿ كىك مكرًىا، ُمجبًرا السيف تحت أسمـ لمف تقكلكا ال معناىا كقيل:
 إذا ُيجبركا لـ الكتاب أىل مف كانكا متى السبي في كردت أنيا كىك :سادس كقكؿ
ف كباًرا، كانكا  اإلسبلـ؛ عمى ُيجبركف  فإنيـ كثنييف، أك كباًرا أك صغاًرا مجكًسا كانكا كا 
 كال ذبائحيـ، تؤكل ال أنو ترػ  أال كثنييف، ككنيـ مع بيـ ينتفع ال سباىـ مف ألف
 ليـ، المالؾ كيستقذرىـ كغيرىما، كالنجاسات الميتة بأكل كيدينكف  نساؤىـ، تكطأ
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 ابف ركػ  ىذا كنحك اإلجبار. لو فجاز الممؾ، جية مف بيـ االنتفاع عميو كيتعذر
 أجبركا امتنعكا إذاف سباىـ، مف ديف عمى ىـ قاؿ: فإنو أشيب كأما .مالؾ عف القاسـ
 اإلسبلـ، ديف في الدخكؿ عمى أجبركا فمذلؾ ليـ، ديف ال كالصغار اإلسبلـ، عمى
 عمى نكرىيـ لـ الجزية بذلكا متى الكفر أنكاع سائر فأما باطل. ديف إلى يذىبكا لئبل

 لمعمماء كما ىذا، بياف كسيأتي .غيرىـ أك قريًشا عجًما أـ عرًبا كانكا سكاء اإلسبلـ،
 (.29 التكبة «.)تعالى هللا شاء إف )براءة( في منو تقبل كمف لجزية،ا في

 أقكؿ:

 كتبيا كلد. ليا يعيش ال المرأة )المقبلة(: أخرػ: تفاسير في جاء )المقبلت( لفع
 ىكذا! كتارة ىكذا تارة المفسركف 

*** 

 براءة: سكرة في القرطبي نص

 إال الجزية تقبل ال هللا: رحمو الشافعي قاؿ ،الجزية منو تؤخذ فيمف العمماء اختمف 
 بالذكر خصكا الذيف ىـ فإنيـ اآلية، ليذه عجًما أك كانكا عرًبا خاصة الكتاب أىل مف
 حيث المشركيف فاقتمكا :كجل عز لقكلو سكاىـ مف دكف  إلييـ الحكـ فتكجو
 كقاؿ: الكتاب. أىل في قاؿ كما الجزية يعطكا حتى يقل: كلـ (،5 )التكبة كجدتمكىـ
 كأبي الثكرؼ  مذىب كىك  ثكر. كأبك أحمد قاؿ كبو بالسنة؛ المجكس مف كتقبل
  كأصحابو. حنيفة
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 ككذلؾ مكذب. أك جاحد أك نار أك كثف عابد كل مف الجزية تؤخذ :األكزاعي كقاؿ
 أك عربًيا كالجحد، الشرؾ أجناس جميع مف تؤخذ الجزية رأػ فإنو مالؾ، مذىب
 ابف كقاؿ المرتد. إال كاف، مف كائنا قرشًيا، أك تغمبًيا عجمًيا،
 عبدة كأما كميا. كاألمـ العرب مجكس مف الجزية تؤخذ  كسحنكف: كأشيب القاسـ
نما أحد، منيـ األرض عمى يبقى كال جزية، فييـ هللا يستفّ  فمـ العرب مف األكثاف  كا 
 كما ،منيـ تؤخذ الجزية أف القاسـ: البف كيكجد اإلسبلـ. أك القتاؿ ليـ
 ال كىب: ابف كقاؿ نص. ال احتماؿ كىك الجبلب البف التفريع في كذلؾ مالؾ. يقكؿ
 مجكسي العرب في ليس ألنو قاؿ: غيرىـ. مف كتقبل العرب، مجكس مف الجزية تقبل
 لـ إف حاؿ بكل يقتل مرتد فيك اإلسبلـ بخبلؼ منيـ كجد فمف أسمـ، كجميعيـ إال
 بغير داف مف كل مف الجزية تقبل الجيـ: ابف كقاؿ جزية. منيـ تقبل كال يسمـ،
 عف ليـ إكراـ أنو ذلؾ تعميل في كذكر قريش. كفار مف عميو أجمع ما إال اإلسبلـ
 أسمـ جميعيـ ألف ذلؾ إنما غيره: كقاؿ .ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسكؿ مف لمكانيـ كالصغار، الذلة
  أعمـ. كهللا مكة فتح يـك

*** 

 كثير: ابف

 كبراىينو، دالئمو جمي كاضح بّيف فإنو اإلسبلـ، ديف في الدخكؿ عمى أحًدا ُتكرىكا ال»
 صدره، كشرح لئلسبلـ، هللا ىداه مف بل فيو، الدخكؿ عمى أحدٌ  ُيكره أف إلى يحتاج ال
 بّينة. عمى فيو دخل بصيرتو، كنّكر
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 مكرًىا الديف في الدخكؿ يفيده ال فإنو كبصره، سمعو عمى كختـ قمبو، هللا أعمى كمف
ف األنصار، مف قـك في اآلية ىذه نزكؿ سبب أف ذكركا كقد مقسكًرا.  حكميا كاف كا 
 «.عاًما

*** 

 حياف: أبك 

 كالقسر، اإلجبار عمى اإليماف أمر تعالى بنى ما أنو معناه كالقفاؿ: مسمـ، أبك قاؿ»
نما  التكحيد دالئل بّيف لما أنو المعنى ىذا عمى كيدؿ كاالختيار، التمكف عمى بناه كا 
 كُيجبر اإليماف عمى ُيقسر أف إال الكفر في عذر يبقَ  لـ ذلؾ: بعد قاؿ شافًيا، بياًنا
 كاإلكراه القير في إذ ،االبتبلء دار ىي التي الدنيا دار في يجكز ال ما كىذا عميو،
 مف الرشدُ  تبّيفَ  قد) :بعد قكلو ىذا كيؤكد .البتبلءا معنى بطبلف الديف عمى
 القسر طريق الإ بعدىا يبق كلـ البينات، ككضحت الدالئل ظيرت يعني: (الغيّ 
 التكميف. ينافي ألنو بجائز؛ كليس كاإللجاء

 لـ:  الزمخشرؼ  قاؿ كلذلؾ ،المعتزلة بأصكؿ الئق كالقفاؿ مسمـ أبك قالو الذؼ كىذا
 كنحكه كاالختيار، التمكيف عمى كلكف كالقسر، اإلجبار عمى اإليماف أمر هللا ُيجر
 يككنكا حتى الناَس  كِرهُ تُ  أفأنتَ  جميًعا كّميـ األرضِ  في َمف آلَمفَ  ربؾَ  شاءَ  كلك) قكلو:
 األمر كبنى يفعل، لـ كلكنو اإليماف، عمى لقسرىـ شاء لك أؼ: ،99 يكنس (ُمؤمنيفَ 
  «.االختيار عمى

*** 
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 المنار:

 مف أنو يظف مف كفييـ أعدائو، مف الكثيركف  يزعـ الذؼ الديف حكـ ىك ىذا أقكؿ:«
 قبمو فمف يمينو، عف كالقكة الناس عمى يعرض فكاف ،كالقكة بالسيف قاـ أنو أكليائو،
 إكراه في عممو يعمل السيف كاف فيل حكمو، فيو السيف حكـ رفضو كمف نجا،
  )...(. اإلسبلـ عمى الناس

 ال الممل، بعض عند معيكًدا كاف تعالى: هللا رحمو اإلماـ األستاذ قاؿ
 ألصق المسألة كىذه باإلكراه. دينيـ في الدخكؿ عمى الناس حمل النصارػ، سيما
 النفس، إذعاف عف عبارة كجكىره الديف أصل كىك اإليماف ألف ،بالديف منيا بالسياسة
نما كاإلكراه، باإللزاـ اإلذعاف يككف  أف كيستحيل  قاؿ كلذلؾ كالبرىاف، بالبياف يككف  كا 
 الرشد الديف ىذا في أف ظير قد أؼ  الغّي، ِمفَ  الرشدُ  تبّيفَ  قد :اإلكراه نفي بعد تعالى
 عمى كالنحل الممل مف خالفو ما كأف نكر، عمى الجادة في كالسير كالفبلح كاليدػ
 )...(. كضبلؿ غيّ 

 جميًعا كّميـ األرضِ  في َمف آلَمفَ  ربؾَ  شاءَ  كلك تعالى: قكلو اآلية ىذه بمعنى كرد
 الناطقة الكثيرة اآليات كيؤيدىما (،99 )يكنس مؤمنيفَ  يككنكا حتى الناَس  ُتكِرهُ  أفأنتَ 
 لـ الرسل كأف كالبينات، باآليات مؤيدة عمييـ تعرض لمناس اختيارية ىداية الديف بأف
نما ،مسيطريف كال جباريف يبعثكا  قد أننا عمينا يرد كلكف كمنذريف، مبشريف بعثكا كا 
 بني غزكة في نزلت نفسرىا التي اآلية أف ذلؾ حكمة بياف تقدـ كقد بالقتاؿ، أمرنا
 يككنكا كال يسممكا أف المتيكديف أكالدىـ إجبار الصحابة بعض أراد إذ النضير،
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 في العمدة كأف ،ممنكع اإلكراه أف ليـ هللا فبيف مّر، كما جبلئيـ في النضير بني مع
 قبكلو في ذلؾ بعد مخيركف  الناس كأف الغي، مف الرشد يتبيف حتى بيانو الديف دعكة
 يزعزعكا لكيبل المؤمنيف، عف الكافريف شرّ  كلكف الدعكة لتأميف القتاؿ شرع كتركو.
 كانكا كما دينو، عف بفتنتو قكييـ كيقيركا قمبو، مف اليداية تتمكف أف قبل ضعيفيـ
 )البقرة  الديفُ  كيككفَ  فتنةٌ  تككفَ  ال حتى كقاتمكىـ :قاؿ كلذلؾ جيًرا، مكة في يفعمكف 
 بإيذاء لو المعانديف زلزلة مف آمًنا المؤمف قمب في اإليماف يككف  حتى أؼ (،193
  الًصاخ يككف  ال فالديف مضطرب، كال مزعزع غير  خالًصا دينو فيككف  صاحبو
 أحد. أىمو عمى يجرؤ ال حتى سمطانو كقكؼ  عنو الفتف كفت إذا إال

نما اإلماـ(: األستاذ )قاؿ   أمريف: بأحد الفتف تكفّ  كا 

 مف يككف  ال ذلؾ فعل مف ألف بالمساف، كلك اإلسبلـ المعانديف إظيار :األكؿ
 الديف كيككف  العميا، ىي إليو بالنسبة كممتنا تككف  كبذلؾ بالعداء، يبارزنا كال خصكمنا
  إليو. الدعكة مف يمنع كال فيو، صاحبو يفتف كال ،

 إياه يعطكننا الماؿ مف شيء كىي ،الجزية قبكؿ اإلكراه، عدـ عمى أدؿّ  كىك :كالثاني
 ىي هللا كممة كتككف  شّرىـ نكتفي الخضكع بيذا لنا، خضكعيـ بعد ليـ حمايتنا جزاءَ 
 كركف ،اإلسبلـ ديف قكاعد مف كبرػ  قاعدة الديفِ  في إكراهَ  ال تعالى: فقكلو العميا،
 ألحد يسمح كال فيو، الدخكؿ عمى أحد إكراه يجيز ال فيك ،سياستو أركاف مف عظيـ
نما منو، الخركج عمى أىمو مف أحًدا يكره أف  الركف، ىذا إقامة مف متمكنيف نككف  كا 
 يحاكؿ ممف كأنفسنا ديننا بيا نحمي ،كمنعة قكة أصحاب كنا إذا القاعدة، ىذه كحفع
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 إلى ندعك أف أمرنا إذ عميو، بمثمو نعتدؼ أف آمف ىك بما عمينا اعتداءً  ديننا في فتنتنا
 أحسف، ىي بالتي المخالفيف نجادؿ كأف الحسنة، كالمكعظة بالحكمة ربنا بيلس

 مع اإليماف، إلى المستقيـ الصراط ىك بالبرىاف: الغي مف الرشد تبّيف عمى معتمديف
 جكىره مف ليس إنو أؼ االعتبار، بيذا الديف مف فالجياد الفتنة، كأمف الدعكة، حرية

نما كمقاصده،  التفات كال لمضركرة، لو الـز سياسي أمر فيك كجنة، لو سياج ىك كا 
 الجياد كأف بالسيف، قاـ الديف أف يزعمكف  إذ الطغاـ، كمعممكىـ العكاـ، بو ييذؼ لما
  «.عمييـ حجة كتفصيمو جممتو في فالقرآف ،لذاتو مطمكب

*** 

  عاشكر: ابف 

 نًصا، العمـك لقصد الجنس بنفي كجيء قسًرا. اإلسبلـ اتباع عمى أحًدا ُتكرىكا ال»
 اإليماف أمر ألف ،أنكاعو بسائر الديف عمى اإلكراه إبطاؿ عمى كاضح دليل كىي
 )...(. كباالختيار النظر، مف كالتمكف االستدالؿ، عمى يجرؼ 

 ثبلثة: أنكاع بعدىا أك قبميا النازلة اآليات أف عمى 

 ُيقاتمكنكـ كما كافةً  المشركيفَ  كقاتمكا) تعالى: كقكلو الدفاع بقتاؿ أمرت آيات :أحدىا
 فَمف ِقصاٌص  كالُحُرماتُ  الحراـ بالشير الحراـُ  الشيرُ ) : كقكلو  ،36 التكبة (كافةً 
 قتاؿ اكىذ .194 البقرة (هللاَ  كاتقكا عميكـ اعتدػ ما بمثلِ  عميوِ  فاعتدكا عميكـ اعتدػ
 المشركيف. غائمة لدفع ىك بل اإلسبلـ، عمى لئلكراه ليس
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 يككف  أف فيجكز بغاية، تغيّ  كلـ كالكفار المشركيف بقتاؿ أمرت آيات :الثاني النكع 
 في إكراه ال ىذه آيتنا تعارضو فبل (،الجزية ُيعطكا حتى) آية: بغاية مقيًدا إطبلقيا
   الديف.

 الديفُ  كيككفَ  فتنةٌ  تككفَ  ال حتى كقاتمكىـ) تعالى: كقكلو بغاية ُغيي ما :الثالث النكع
 كما الجزية ُيعطكا حتى كآية: اآلية بياتو منسكًخا يككف  أف فيتعيف ،193 البقرة (ِ 
 .الناَس  أقاتلَ  أف ُأمرتُ  حديث نسخ

  «.أعمـ كهللا اآلية، معنى في لنا يظير ما ىذا

 (.16 )الفتح ُيسممكف  أك تقاتمكنيـ القرآف: نكت مف راجع:

*** 

        ـ25/5/2014 األحد

 

 (256 )البقرة الديف في إكراه ال ۞
 منيا: أقكاؿ، فييا
 الكتاب. ألىل إكراه ال -
 اإلكراه. يجكز أؼ: منسكخة. -
 كبلمو. نص كسيرد !ناسخة ىي بل :عاشكر ابف قالو ما أختار كأنا
 (.الغيّ  ِمفَ  الرشدُ  تبّيف قد) نفسيا: اآلية في مباشرة تعالى قكُلو يؤّيده
 الغّي! مف الرشدُ  تبّيف بعدما الديف في إكراه ال أؼ:
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 اإلكراه اسُتعمل النسخ قبل لماذا كىي: ،أخرػ  مشكمة تبقى لكف مشكمة، يحلّ  ىذا
 هللا. شاء إفْ  الجكاب عف سأبحث الديف؟ عمى
*** 
 المفسريف: أقكاؿ بعض
 القرطبي:
 بقرينة كالمّمة، المعتقد اآلية: ىذه في الديف (:الديف في إكراه ال) تعالى: قكُلو»
 كالبيكع اإليماف مف األحكاـ في الذؼ كاإلكراه .(الغيّ  مف الرشدُ  تبّيف قد( قكلو:
نما مكضعو، ىذا ليس كغيرىا كاليبات  )...(. ُأكره مف إال قكلو: تفسير في يجيء كا 
 :أقكاؿ ستة عمى اآلية ىذه معنى في العمماء اختمف
 كلـ كقاتميـ اإلسبلـ! ديف عمى العرب أكره قد ملسو هيلع هللا ىلص النبيّ  ألف ،منسكخة إنيا قيل :األكؿ
 جاىدِ  النبيّ  أّييا يا) نسخْتيا: قاؿ:  مكسى بف سميماف قالو باإلسبلـ! إال منيـ يرَض 
 .المفسريف مف ككثير مسعكد ابف عف ىذا كركؼ   .(كالمنافقيف الكّفار
نما بمنسكخة، ليست :الثاني  عمى ُيكرىكف  ال كأنيـ خاصة، الكتاب أىل في نزلت كا 
 فيـ اإلسبلـ، إال منيـ ُيقبل فبل األكثاف، أىلُ  ُيكرىكف  كالذيف ،الجزية أّدكا إذا اإلسبلـ
 كقتادة الشعبي قكؿ ىذا .(كالمنافقيف الكفارَ  جاىد النبيّ  أّييا يا) فييـ: نزؿ الذيف
 أبيو عف أسمـ بف زيد ركاه ما القكؿ ليذا كالحّجة .كالضحاؾ كالحسف
 َتسممي، العجكز أيتيا أسِممي نصرانية: لعجكز يقكؿ الخطاب بف عمر سمعتُ  قاؿ:
 :عمر فقاؿ قريب! إليّ  كالمكت كبيرة، عجكز أنا قالت: بالحّق. محمًدا بعث هللا إف
 (!الديف في إكراه ال) كتبل: فاشيْد، الميـّ 
 تككف  كانت األنصار، في ىذه نزلت قاؿ: عباس ابف عف داكد أبك ركاه ما :الثالث
 بنك ُأجميْت  فمما تيّكده، أف كلد ليا عاش إفْ  نفسيا عمى فتجعل مقبلًتا، المرأة
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 هللا فأنزؿ أبناءنا، ندع ال فقالكا: األنصار، أبناء مف كثير فييـ كاف النضير
 ال التي كالمقبلت داكد: أبك قاؿ .(الغيّ  ِمفَ  الرشدُ  تبّيف قد الديف في إكراه ال( تعالى:
 نحف مما أفضل دينيـ أف نرػ  كنحف فعمنا، ما عمناف إنما ركاية: في كلد. ليا يعيش
 شاء مف (الديف في إكراه ال( فنزلت: عميو، فُنكرىيـ باإلسبلـ هللا جاء إذا كأما عميو،
 سعيد قكؿ كىذا اإلسبلـ. في دخل شاء كمف بيـ، التحق
 بني في ككنيـ سبب كاف قاؿ: أنو كمجاىدإال كالشعبي جبير بف

 لصحة األقكاؿ ىأكل اآلية ىذه في عباس ابف قكؿُ  النحاس: قاؿ االسترضاع. النضير
 بالرأؼ. ُيؤخذ ال مثمو كأف إسناده،
 لو كاف حصيف، أبك لو يقاؿ ،األنصار مف رجل في اآلية نزلت :السّدؼ قاؿ :الرابع
 ابنا أتاىـ الخركج أرادكا فمما الزيت، كف يحمم المدينة إلى الشاـ مف تجار فقدـ ابناف،
 أبكىما فأتى الشاـ، إلى معيـ كمضيا فتنّصرا النصرانية، إلى فدعكىما الحصيف،
 يرّدىما مف ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسكؿ يبعث أف في كرغب أمرىما، مشتكًيا ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسكؿ
 هللا! )أبعدىما كقاؿ: الكتاب، أىل بقتاؿ يكمئذ ُيؤمر كلـ ،(الديف في إكراه ال( فنزلت:
 في يبعث لـ حيف ملسو هيلع هللا ىلص النبي عمى نفسو في الحصيف أبك فكجد كفر(، مف أكؿ ىما
 شَجر فيما ُيحّكمكؾ حتى يؤمنكف  ال كربؾ فبل( ثناؤه: جل هللا فأنزؿ طمبيما،
 سكرة في الكتاب أىل بقتاؿ فأمر ،(الديف في إكراه ال) نسخ إنو ثـ اآلية، (بينيـ
 مع الزبير حديث (يؤمنكف  ال كربؾ فبل) تعالى: قكلو سبب في كالصحيح )براءة(.
 تعالى. هللا شاء إف بيانو )النساء( في يأتي ما عمى السقي، في األنصارؼ  جاره
   .الخامس القكؿ كىك مكرًىا، ُمجبًرا السيف تحت أسمـ لمف كاتقكل ال معناىا: كقيل:
 إذا ُيجبركا لـ الكتاب أىل مف كانكا متى السبي في كردْت  أنيا كىك :سادس كقكؿ
فْ  كباًرا. كانكا  اإلسبلـ، عمى ُيجبركف  فإنيـ كثنييف أك كباًرا أك صغاًرا مجكًسا كانكا كا 
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 كال ذبائحيـ، ُتؤكل ال أنو ترػ  أال كثنييف، ككنيـ مع بيـ ينتفع ال سباىـ َمف ألفّ 
 ليـ، المالؾ كيستقذرىـ كغيرىما، كالنجاسات الميتة بأكل كيدينكف  نساؤىـ، ُتكطأ
 ابف ركػ  ىذا كنحك اإلجبار. لو فجاز الممؾ، جية مف بيـ االنتفاع عميو كيتعذر
 ُأجبركا كاامتنع فإذا سباىـ، مف ديف عمى ىـ قاؿ: فإنو كأماأشيب مالؾ. عف القاسـ
 اإلسبلـ، ديف في الدخكؿ عمى ُأجبركا فمذلؾ ليـ، ديف ال كالصغار اإلسبلـ، عمى
 عمى ُنكرىيـ لـ الجزية بذلكا متى الكفر أنكاع سائر فأما باطل! ديف إلى يذىبكا لئبل

 لمعمماء كما ىذا، بياف كسيأتي غيرىـ. أك قريًشا عجًما، أـ عرًبا كانكا سكاء اإلسبلـ،
 «.تعالى هللا شاء إفْ  )براءة( في منو ُتقبل كمف ،الجزية في
*** 
 عاشكر: ابف
 أؼ اإلسبلـ، ُحكـ في اإلكراه أسباب نفي كالمراد النيي، معنى في خبرٌ  اإلكراه نفيُ »
 نًصا. العمـك لقصد الجنس بنفي كجيء قسًرا، اإلسبلـ اتباع عمى أحًدا ُتكرىكا ال
يف عمى اإلكراه إبطاؿ عمى كاضح دليل كىي ٍِ  اإليماف أمر ألفّ  أنكاعو، بسائر الدِّ
 اإلسبلـ صدر في تقرر كقد كباالختيار. النظر، مف كالتمكيف االستدالؿ، عمى يجرؼ 
 ال يقكلكا: حتى الناس أقاتل أف أمرتُ " الحديث: كِفي ،اإلسبلـ عمى المشركيف قتاؿُ 
 يا".بحقّ  إالّ  كأمكاليـ دماءىـ مّني عصمكا قالكىا فإذا ،هللا إالّ  إلو
 اآلية ىذه أفّ  فالظاىر كّمو، القتاؿ ابتداء قبل نزلْت  قد اآلية ىذه تككف  أف جائز كال
 سنيف، السكرة نزكؿ يدـك أف يمكف إذْ  العرب، ببلد كاستخبلص مكة، فتح بعد نزلت
 ىي نزلْت  آية آخر بأفّ  قيل كقد سيما ال الفاتحة، سكرة تفسير صدر في قّدمناه كما
 عمى القتاؿ حكـ فنسخْت  اآلية، (تضّمكا أف لكـ هللاُ  فيبيّ ) ): (176 النساء سكرة في
 اإلسبلـ، سمطاف تحت بالدخكؿ منيـ االقتناع عمى كدّلت اإلسبلـ، الكافريف قبكؿ
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 مف العرب ببلد ُخمصت حيف كذلؾ النبي، عملُ  ككّضحو بالذّمة، عنو المعّبر كىك
 العرب كفكد جاءت حيف أفكاًجا، الديف في الناس دخكؿ كبعد مكة، فتح بعد الشرؾ
 إبراىيـ، ممَّة إلى بيـ كالرجكع الشرؾ، مف العرب إنقاذ مف هللا مراد تـّ  فمّما الفتح، بعد
 ىذا لحمل عظيمة طائفة تييئة كمف المشركيف، أرجاس مف الكعبة تخميص كمف
 مف اتِّباعو دكف  يحكؿ كاف ما كزاؿ اإلسبلـ، ىدػ كتبّيفَ  بيضتو، كحماية الديف
 حجة خطبة في كقع كما الشرؾ، مف العرب ببلد سبلمة هللا كحّقق المكابرة،
 هللاُ  أبطل كّمو ذلؾ تـ لمَّا !ىذا بمدكـ في ُيعبد أف ِمفْ  يئس قد الشيطاف إفّ  الكداع:
 ال الذيف قاِتمكا) قاؿ: كلذلؾ سمطانو، تكسيع عمى القتاؿ كأبقى ،الديف عمى القتاؿَ 
 الحقّ  ديفَ  َيدينكف  كال كرسكُلو هللاُ  حّرـ ما يحّرمكف  كال اآلخر باليـك كال با يؤمنكف 
 .29 التكبة (صاغركف  كىـ يدٍ  عف الجزيةَ  ُيعطكا حتى الكتاب أكُتكا الذيف مف
 أّييا يا) قبميا: قكلو مثل ،القتاؿ آيات مف تقّدـ ِلما ناسخة اآلية تككف  ىذا كعمى 
 .73 التكبة )عمييـ كاغمعْ  كالمنافقيف الكفارَ  جاىدِ  النبيّ 
 :ثبلثة أنكاع بعدىا أك قبميا النازلة اآليات أف عمى

 يقاتمكنكـ كما كاّفة المشركيف كقاِتمكا) تعالى: كقكلو الدفاع بقتاؿ أمرْت  آيات :أحدىا 
 فمفِ  ِقصاٌص  كالحُرماتُ  الحراـ بالشير الحراـُ  الشيرُ ) كقكلو: ،36 التكبة )كاّفة
 قتاؿ كىذا ،194 البقرة )هللاَ  كاتقكا عميكـ اعتدػ ما بمثلِ  عميو فاعتدكا عميكـ اعتدػ
 .المشركيف غائمة لدفع ىك بل ،اإلسبلـ عمى لئلكراه ليس
 يككف  أف فيجكز بغاية، تغيّ  كلـ كالكّفار، المشركيف بقتاؿ أمرْت  آيات :الثاني النكع
 آيُتنا تعارضو فبل كحينئذ ،29  التكبة (الجزية ُيعطكا حتى) آيِة: بغاية مقّيًدا إطبلقيا
 .(الديف في إكراه ال) ىذه:
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 الديفُ  كيككفَ  فتنةٌ  تككفَ  ال حتى كقاتمكىـ) :تعالى كقكلو بغاية ُغيِّيَ  َما :الثالث النكع
 التكبة (الجزية ُيعطكا حتىكآيِة) اآلية بياتو منسكًخا يككف  أف فيتعّيف ،193 البقرة (
 ".الناس أقاتل أف أمرتُ " :حديثُ  ُنسخ كما ،29
 .أعمـ كهللا ، اآلية معنى في لنا يظير ما ىذا  
 قكالف: فييا قبمنا العمـ كألىل
 جاىدِ  النبيّ  أّييا يا) بقكلو: منسكخة ىي مكسى: بف كسميماف مسعكد ابف قاؿ :األكؿ
 كلـ كقاتميـ، اإلسبلـ عمى العرب أكره ملسو هيلع هللا ىلص النبيّ  فإفّ  ، 73 التكبة (كالمنافقيف الكّفارَ 
 عمى كاالستدالؿ التخصيص. معنى النسخ مف يريداف كلعّميما بو. إالّ  منيـ يرض
 السبلـ عميو أّنو يعارضو اإلسبلـ، عمى العربَ  ملسو هيلع هللا ىلص النبيّ  بقتاؿ نسخيا،
 التنصيص. ىك الجمع فكجوُ  الكّفار، جميع مف الجزية أخذ
 كالضحاؾ كالحسف كقتادة الشعبي فقاؿ ة،خاّص  كلكنيا ُمحكمة أنيا :الثاني القكؿ
ّنما الجزية، أّدكا إذا اإلسبلـ عمى ُيْكَرىكف  ال فإّنيـ ،الكتاب بأىل خاصة ىي  يجبر كا 
لى األكثاف، أىل اإلسبلـ عمى  مف إالّ  تؤخذ ال الجزية إفّ  فقاؿ: الشافعي ماؿ ىذا كا 
 قبكؿ رأػ مف فكل اىذ "كعمى األحكاـ: في العربي ابف قاؿ كالمجكِس. الكتاب أىل
 كقاؿ اإلكراه. فييا يتحقق طائفة بقاء مع يعني عميو"، اآلية َيحمل جنسٍ  مف الجزية
 في كانكا األنصار، في اآلية ىذه نزلت كمجاىد: جبير بف كسعيد عباس ابف

 كلد ليا عاش إف تنذر كلد، ليا يعيش ال أؼ: ِمقبلًتا، منيـ المرأة كانت إذا الجاىمية
 ال فقالكا: ييكًدا األنصار أبناء مف كثير كاف كأسممكا اإلسبلـ جاء مماف تيّكده، أف
 (.الديف في إكراه ال) :تعالى هللا فأنزؿ اإلسبلـ، عمى نكرىيـ بل أبناءنا، نَدع

 سِممة بني مف ُحَصيف أبك لو يقاؿ األنصار، مف رجل قصة في نزلت السّدؼ: كقاؿ 
 إلى فدَعْكىما المدينة إلى الشاـ نصارػ  مف تّجار جاء ابناف، كلو َعكؼ، بف
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 مف يبعث أف كطمب ،ملسو هيلع هللا ىلص لمنبيء فشكا أبكىما فجاء معيـ، كخرجا فتنّصرا النصرانية،
 ذلؾ ُنسخ ثـ ،بالقتاؿ يكمئذ ُيؤمر كلـ ،)الديف في إكراه الفنزلت:) مكرىيف، يرّدىما
 القتاؿ. بآيات
 السيف، مف فراًرا كرًىا، أسمـ مف إسبلـ في هتأثير  نفي اإلكراه بنفي المراد إف كقيل:
 عَرض تبتغكف  لسَتمؤمًنا السَمـ إليكـ ألقى لمف تقكلكا كال) :تعالى قكلو معنى عمى
 عمى لمنفي كحمل اإلكراه، معنى في تأكيل القكؿ كىذا .94 النساء (الدنيا الحياةِ 
 .األمر دكف  اإلخبار
فّ  سماكؼ، كتاب لو كديف التكحيد بالديف المراد إفّ  :كقيل  كالمعنى نيي، اإلكراه نفي كا 
 منيـ المجكَس  كأكِرُىكا ديف، أىل ألّنيفّ  الكتاب، أىل مف السبايا ُتكرىكا ال

  .«كالمشركاتِ 
*** 
        2016 آذار 7 اإلثنيف

 

 (258 )البقرة الُممؾ هللاُ  آتاه ۞

 الذؼ رّبيَ  إبراىيـُ  قاؿ إذْ  الُممؾ هللاُ  آتاهُ  أف رّبوِ  في إبراىيـَ  حاجّ  الذؼ إلى ترَ  ألـ)
 فأِت  الَمشرؽِ  ِمفَ  بالشمسِ  يأتي هللاَ  فإفّ  إبراىيـُ  قاؿَ  كُأميتُ  ُأحيي أنا قاؿَ  كُيميتُ  ُيحيي
  .258 البقرة (الظالميفَ  القكـَ  َييدؼ ال كهللاُ  كفر الذؼ فُبيتَ  الَمغربِ  ِمفَ  بيا

 كمؤمف الربكبية( )يدعي تأّلوم كافر بيف كرسكؿ، ممؾ بيف كعالـ، حاكـ بيف حكار
 متعبد.
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 كالنبكة. العمـ هللا آتاه كاآلخر الممؾ، هللا آتاه أحدىما

 ال أذكياء، أنيـ مناصبيـ بمجرد يظنكف  كالماؿ الجاه كرجاؿ الحكـ رجاؿ كبعض
ذا كالمستشاريف، الدكتكراه كحممة العمماء عندىـ كّظفكا إذا سيما  يستطع لـ تكّممكا كا 
 كال بنكاجذىـ! كالمنصب الماؿ عمى يعّضكف  ىؤالء ألف عمييـ! يردّ  أف ىؤالء مف أحد
  ذّؿ! مف بيـ يمحق بما يكترثكف 

 الُممؾ: هللا آتاه أف

 )نمركذ(. الُممؾ هللا آتاه ألف

 الُممؾ. هللا آتاه أف أجل مف

 ُممُكو. غّره َمِمًكا بكصفو

 كأميت: أحيي أنا 

 حًيا! اآلخر كيترؾ أحدىما يقتل بإثنيف، يجيء

 هللا: فإف إبراىيـ قاؿ 

 الفاء: إعراب

 :حياف أبك قاؿ

 المحكية ىي كانت لك إذ قبميا، محذكفة جممة عمى يدؿ (فإفّ ) في: الفاء مجيء»
 (.بالشمس يأتي هللا فإف) إبراىيـ: قاؿ التركيب: ككاف الفاء، تدخل لـ فقط

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=62&surano=2&ayano=258#docu
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 هللا فإف بذلؾ، مّكىتَ  أك ذلؾ، زعمتَ  إف إبراىيـ: قاؿ أعمـ; كهللا الجممة، كتقدير 
 «.المشرؽ  مف بالشمس يأتي

 ىػ(:458-) سيده البف القرآف إعراب في

 «.َّللاّ  فإفّ  قادر أّنؾ زعمتَ  إف أؼ: مقّدر، شرط لجكاب رابطة الفاء:»

 :القرآف إعراب في الجدكؿ في تماًما كمثمو

  «.َّللاّ  فإفّ  قادر أّنؾ زعمتَ  إف أؼ: مقّدر، شرط لجكاب رابطة الفاء:»

 ُبيت:

 ُأفحـ.

 ُدىش.

 حجتو. انقطعت

*** 

 المفسريف: أقكاؿ 

 الرازؼ:

 بعد إنو ثـ مؤمًنا، كاف ما حاؿ الممؾ أعطاه تعالى إنو يقاؿ: أف يجكز ال ِلـَ  أيًضا»
 )...(. تعالى؟ با كفر ذلؾ
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 فحاجّ  كالعتّك، الكْبر كأكرثو أبطره الممؾ إيتاء أف معنى عمى (:الممؾ هللا آتاه أف)
 )...(. لذلؾ

 المغرب؟ مف بيا ربؾ فميأتِ  نمركذ: قاؿ ىبل قيل: فإف

 كجييف: مف الجكاب قمنا:

 سالًما، منيا كخركجو النار، في إلقائو بعد إبراىيـ مع كانت الُمحاّجة ىذه أف :أحدىما
 عمى يقدر االحتراؽ، مف العظيمة النار تمؾ في إبراىيـ حفع عمى قدر مف أف فعمـ
 المغرب. مف بالشمس يأتي أف

 «.السبلـ عميو لنبيو نصرةً  الشبية، ىذه إيراد كأنساه خذلو هللا أف :كالثاني

 أقكؿ:

 ذلؾ، تفيد كثيرة آيات كىناؾ لكافر! الُممؾ يعطي أف هللا مف يستغرب الرازؼ  كأف -
 سبق كقد االبتبلء! باب مف عميو يضّيق قد كالمؤمف االستدراج، باب مف ىذا كيككف 
 بسط كلك جميًعا! الناس آلمف الكافر دكف  مف لممؤمف الرزؽ  بسط هللا أف لك قمت: أف
 كفاًرا! كميـ الناس لصار لو بسطو مما أكثر لمكافر الرزؽ  هللا

 أعمـ كال إبراىيـ! عمى بيا يردّ  حجة تمقينو كأراد الَممؾ، مكضع نفسو الرازؼ  كضع -
 أف كلك إلييا! كصل حتى ىدكء عمى بيتو في الحجة ىذه في يفّكر الرازؼ  قعد كـ
 كاف كربما ؿ!أطك  زمًنا إبراىيـ كبيف بينو المحاّجة الستمّرت الرازؼ  عقل هللا آتاه الَممؾ
 كثيرة! أخرػ  فكائد ذلؾ في
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 أضافيا. التي حّجتو عف لمتعبير ألطف طريقة يختار أف الرازؼ  بإمكاف كاف -

 بضعف بل حّجتو! بقكة ال السبلـ عميو إبراىيـ نصر هللا بأف يفيد الرازؼ  كبلـ -
 إبراىيـ! عمى كالردّ  المحاّجة في الَممؾ

 أحياًنا كالمفّسركف  كاستعراض! غمظة مف يخمك كال مستغرب، الرازؼ  كبلـ -
 عديدة! منو أخرػ  مكاضع كفي التفسير مقدمة في يستعرضكف،

*** 

 حياف: أبك

 معنييف: عمى أجمو مف مفعكؿ (:آتاه أف)«

 كالعتّك، الكْبر كأكرثو أبطره الُممؾ، إيتاؤه ىك المحاّجة عمى لو الحامل أف :أحدىما
 .لذلؾ فحاجّ 

 إيتائو عمى تعالى  الشكر مف عميو كجب ما مكضع المحاّجة كضع أنو :كالثاني
 عميو يجب كاف ما عكس أنو تريد إليو، أحسنت ألني فبلف عاداني تقكؿ: كما الممؾ،
 «!اإلحساف ألجل المكاالة مف

***  

 الشككاني:
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 لُبيت ذلؾ؟ عمى تقدر فيل األجساد، في كالمكت الحياة يخمق الذؼ رّبو لو: قاؿ لك»
 لِخناِقو، تنفيًسا أخرػ  حّجة إلى معو انتقل كلكنو !كىمة أكؿ كفي بدء بادغ كفر الذؼ
رساالً   مف بيا فأتِ  المشرؽ  مف سبالشم يأتي هللا فإف) فقاؿ: المناظرة، لِعناف كا 
 عنيا يخرج أف لمكافر يتيسر كال المغالطة، فييا تجرؼ  ال الحّجة ىذه لككف  (المغرب
 «.كمشاغبة مكابرة بمخرج

 أقكؿ:

 إبراىيـ! يحاجج كيف الَممؾ تعميـ في الرازؼ  لكثة أصابتو الشككاني

***  

 ـ9/2/2015 اإلثنيف

 

 (258)البقرة عالـ أقكػ مف مِمؾ!  ۞

 مناقشة البغكؼ  ۞

ـُ رّبي الذؼ ) ـْ تَر إلى الذؼ حاّج إبراىيـ في رّبو أْف آتاه هللُا الُممَؾ إْذ قاؿ إبراىي أل
ـُ فإّف هللا يأتي بالشمس ِمَف المشرؽ فأِت  ُيحيي كُيميت قاؿ أنا ُأحيي كُأميت قاؿ إبراىي

 .258سكرة البقرة ( بيا ِمَف المغرب فُبيَت الذؼ كفر كهللُا ال ييدؼ القكـَ الظالميف

 حاّج:

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=66&surano=2&ayano=258#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=66&surano=2&ayano=258#docu
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 حاجج.

 قاؿ أنا أحيي كأميت:

 كاف يأتي بشخص يقتمو، فإذا لـ يقتمو زعـ أنو أحياه!

 ُبيت:

 تحّير كُدىش كانقطعت حجتو.

 لـ يقل إبراىيـ لمممؾ:

- .  َأْحي َمف أمتَّ
 أحييت الحّي كلـ ُتحي الميت. -

 انتقل إلى حّجة أخرػ.

 الظالميف:

 الكافريف.

 بكفرىـ.يظممكف أنفسيـ 

*** 

 أقكاؿ المفسريف:

 البغكؼ:
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فإف قيل: كيف ُبيت ككاف يمكنو أف يعارض إبراىيـ فيقكؿ لو: سْل أنت ربؾ حتى 
 يأتي بيا مف المغرب؟ 

قيل: إنما لـ يقمو ألنو خاؼ أف لك سأؿ ذلؾ دعا إبراىيـ ربو فكاف زيادة في فضيحتو 
 كانقطاعو. 

إظياًرا لمحجة عميو، أك معجزة إلبراىيـ كالصحيح أف هللا صرفو عف تمؾ المعارضة 
 عميو السبلـ.

 أقكؿ:

ما كاف مف المناسب أف يذكر المفسر ما كاف يمكف أف يقكلو الممؾ: سْل أنت ربؾ 
 حتى يأتي بيا مف المغرب!

 كأنيا حّجة ُألقيت بيف يديو مف كافر!

 ألف المعترض عمى هللا ىك الممؾ ال إبراىيـ.

عف تمؾ المعارضة، ىذا القكؿ يضعف حّجة إبراىيـ  فوصر كقكؿ المفسر: بأف هللا 
كيقكؼ حّجة الممؾ، كيذكرنا بمسألة الصرفة في إعجاز القرآف، مف حيث إف هللا 
صرفيـ عف اإلتياف بمثل القرآف، كىذا يعني أنو كاف بإمكانيـ أف يأتكا بمثمو! ما ىذه 

 الصرفة؟! صرؼ هللا عنا القائميف بيا!

*** 
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 ابف عطية:

 يكذبكنو. األسنافلـ يمكنو أف يقكؿ: أنا اآلتي بيا مف المشرؽ، ألف ذكؼ 

*** 

 الزمخشرؼ:

ككاف االعتراض عتيًدا، كلكف إبراىيـ لما سمع جكابو األحمق لـ يحاّجو فيو، كلكف 
 .انتقل إلى ما ال يقدر فيو عمى نحك ذلؾ الجكاب ليبيتو أكؿ شيء

*** 

 الرازؼ:

فإف قيل: ىبل قاؿ نمركذ )المِمؾ(: فميأِت ربؾ بيا مف المغرب؟ قمنا: الجكاب مف 
 كجييف: 

أحدىما: أف ىذه المحاجة كانت مع إبراىيـ بعد إلقائو في النار كخركجو منيا سالًما، 
فعمـ أف مف قدر عمى حفع إبراىيـ في تمؾ النار العظيمة مف االحتراؽ يقدر عمى أف 

 غرب. يأتي بالشمس مف الم

 .كالثاني: أف هللا خذلو كأنساه إيراد ىذه الشبية نصرة لنبيو عميو السبلـ

 أقكؿ:
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 يرد عمى الرازؼ في سطره األخير ما أكردتو عمى البغكؼ في مسألة الصرفة.

*** 

 أبك حياف:

كمعنى قكؿ الزمخشرؼ: ككاف االعتراض عتيًدا: أؼ مف إبراىيـ، لك أراد أف يعترض 
 أحي مف أمّت.عميو بأف يقكؿ لو: 

*** 

 إلثالثاء:

 ىػ1440ربيع اآلخر  24

 ـ2019كانكف الثاني  01

 

 (258 )البقرة القرآف في الكافريف صفات ۞
 
 (الظالميفَ  القكـَ  َييدؼ ال كهللاُ  َكفرَ  الذؼ فُبيتَ ) تعالى: قاؿ :ظالمكف  الكافركف  -
 .258 البقرة
 أذىبتـ الّنارِ  عمى كفركا الذيف ُيعرُض  كيـك) تعالى: قاؿ :فاسقكف  الكافركف  -

 كنتـ بما الُيكفِ  عذابَ  ُتْجَزكفَ  فاليكـَ  بيا كاستمتعتـ الدنيا حياِتكـُ  في طّيباِتكـ
 .20 األحقاؼ (َتفُسقكفَ  كنتـ كبما الحقّ  بغير فياألرضِ  تستكبركفَ 
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 (الخاطئكفَ  إال يأكُموُ  ال ِغْسميٍف. ِمف إال طعاـٌ  كال) تعالى: قاؿ :خاطئكف  الكافركف   -
 .37-36 الحاقة

 .51 الكاقعة (الُمكّذبكفَ  الضاّلكفَ  أّييا إّنكـ ثـ) تعالى: قاؿ :ضاّلكف  الكافركف   -

 .1 المطففيف (لمُمطّففيفَ  كيلٌ ) تعالى: قاؿ :مطففكف  الكافركف   -

 اليكـَ  الِخْزؼَ  إفّ  العمـَ  أكُتكا الذيفَ  قاؿَ ) تعالى: قاؿ :متكبركف  الكافركف   -
 نعملُ  كّنا ما السَمـَ  فألَقكا أنفِسيـ ظالمي المبلئكةُ  تتكفاىـُ  الذيفَ  الكافريَف. عمى كالسكءَ 
 فمبئَس  فييا خالديفَ  جيّنـَ  أبكابَ  فاْدُخمكا تعممكَف. كنتـ بما عميـٌ  هللاَ  إفّ  ُسكٍءبمى ِمف
 .29 -27 النحل (المتكّبريفَ  َمثكػ 

 النبأ (مآًبا لمطاغيفَ  صاًدا.ِمرْ  كانْت  جيّنـَ  إفّ ) تعالى: قاؿ :طاغكف  الكافركف   -
21-22. 

 .20 الُممؾ (ُغركرٍ  في إال الكافركفَ  إفِ ) تعالى: قاؿ :مغركركف  الكافركف  -

 كاستكبرتَ  بيا فكّذبتّ  آياتي جاءتؾَ  قد بمى) تعالى: قاؿ :كاذبكف  الكافركف   -
 .59 الزمر (الكافريفَ  ِمفَ  ككنتَ 

 .9 القمـ (فُيدِىنكفَ  ُتدِىفُ  لك كّدكا) تعالى: قاؿ :ُمْدِىنكف  الكافركف   -

 إّنا قالكا الُمرَسمكَف. أّييا َخْطُبكـ فما قاؿَ ) تعالى: قاؿ :ُمسرفكف  الكافركف  -
 (لمُمسرفيفَ  رّبؾَ  عندَ  ُمَسّكمةً  طيٍف. ِمف حجارةً  عمييـ ِلُنرِسلَ  ُمجرميَف. قـك إلى أرِسمنا
 .34-31 الذاريات

 .45 الكاقعة (ُمترفيفَ  ذلؾَ  قبلَ  كاُنكا ـإّني) تعالى: قاؿ :ُمترفكف  الكافركف  -
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 الجاثية (الُمْبِطمكفَ  َيخَسرُ  يكمئذٍ  الساعةُ  تقكـُ  كيكـَ ) تعالى: قاؿ :ُمْبِطمكف  الكافركف  -
27. 

 .25 األحقاؼ (الُمجرميفَ  القكـَ  َنجزؼ  كذلؾَ ) تعالى: قاؿ :ُمجرمكف  الكافركف  -

فّ  َنعيـ. فيلَ  األبرارَ  إفّ ) تعالى: قاؿ :فاجركف  الكافركف  -  (َجحيـ َلفي الُفّجارَ  كا 
 .14-13 االنفطار

 الذيفَ  الخاسريفَ  إفّ  آمُنكا الذيفَ  كقاؿَ ) تعالى: قاؿ :خاسركف  الكافركف   -
 .45 الشكرػ  (ُمقيـ عذابٍ  في الظالميفَ  إفّ  أال القيامةِ  يكـَ  كأىِمييـ أنفَسيـ َخِسركا

 (ىـ ما كقميلٌ  الّصالحاتِ  كَعِمُمكا آمُنكا الذيفَ  إال) تعالى: قاؿ :كثيركف  الكافركف  -
  .24 ص

   مبلحظة
 بكل يشعر الضعيفة الدكؿ مع "العظمى" الدكؿ أخبار ىذه أيامنا في يتابع مف  -
 ذلؾ.

 بيا اتصف فإذا الكافريف، مف اقترب الصفات ىذه مف بصفة مؤمف اتصف كمما  -
 شعرة! الكفر كبيف بينو بقي جميًعا

*** 

   ـ1/2/2013 الجمعة
 

 (259)البقرة كلنجعمؾ آية لمناس  ۞
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فانُظر إلى طعامؾ كشرابؾ لـ يتسّنو كانُظر إلى حمارؾ كلنجعمؾ آية لمّناس كانظر )
إلى العظاـ كيف ُننشزىا ثـ نكسكىا لحًما فمّما تبّيف لو قاؿ أعمـ أف هللا عمى كل شيء 

 .259( البقرة قدير

 لـ يتسّنو:

 لـ تغّيره السنكف.

 يتغّير.لـ 

 ُننشزىا:

 نرفع بعضيا فكؽ بعض.

 فمّما تبّيف لو:

 فمما تبيف لو ذلؾ )اإلعجاز(.

 كلنجعمؾ:

 الكاك: مقحمة )زائدة(. -
كقيل: تتعمق البلـ بفعل محذكؼ تقديره: أريناؾ ذلؾ لتعمـ قدرتنا، كلنجعمؾ آية  -

 لمناس. 
*** 

 أقكاؿ المفسريف:
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 البغكؼ:

أدخمت الكاك فيو داللة  الفراء: قيل الكاك زائدة مقحمة. كقاؿ (:كلنجعمؾ آية لمناس)
البعث بعد  عمى أنيا شرط لفعل بعدىا معناه: كلنجعمؾ آية، أؼ: عبرة كداللة عمى

 المكت قالو أكثر المفسريف. 

كغيره: إنو عاد إلى قريتو شاًبا كأكالده كأكالد أكالده شيكخ كعجائز، كىك  الضحاؾ كقاؿ
  أسكد الرأس كالمحية.

*** 

 الرازؼ:

 كىذا المفع إنما يستعمل في حق األنبياء كالرسل قاؿ تعالى: (كلنجعمؾ آية لمناس)
، فكاف ىذا كعًدا مف هللا تعالى بأنو يجعمو 91األنبياء  (كجعمناىا كابنيا آية لمعالميف)

دؿ عمى النبكة بصريحو، فبل شؾ أنو يفيد التشريف نبًيا. كأيًضا فيذا الكبلـ إف لـ ي
  العظيـ، كذلؾ ال يميق بحاؿ مف مات عمى الكفر كعمى الشؾ في قدرة هللا تعالى.
ـَ ال يجكز أف يككف المراد مف جعمو آية أف مف عرفو مف الناس شاًبا  فإف قيل: ل

أك سمعكا بالخبر كامبًل إذا شاىدكه بعد مائة سنة عمى شبابو، كقد شاخكا أك ىرمكا، 
أنو كاف مات منذ زماف كقد عاد شاًبا، صح أف يقاؿ ألجل ذلؾ: إنو آية لمناس ألنيـ 

 يعتبركف بذلؾ، كيعرفكف بو قدرة هللا تعالى، كنبكة نبي ذلؾ الزماف.

  كالجكاب مف كجييف: 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=51&surano=2&ayano=259#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=132&ID=299&idfrom=1194&idto=1199&bookid=132&startno=3#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=132&ID=299&idfrom=1194&idto=1199&bookid=132&startno=3#docu
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 األكؿ: 

إخبار عف أنو تعالى يجعمو آية، كىذا اإلخبار إنما كقع بعد  (كلنجعمؾ آية) أف قكلو:
 كلنجعمؾ آية أف أحياه هللا، كتكمـ معو، كالمجعكؿ ال يجعل ثانًيا، فكجب حمل قكلو: )

عمى أمر زائد عف ىذا اإلحياء، كأنتـ تحممكنو عمى نفس ىذا اإلحياء، فكاف  (لمناس
  باطبًل.
 كالثاني: 

يدؿ عمى التشريف العظيـ، كذلؾ ال  (كلنجعمؾ آية لمناس) أف كجو التمسؾ أف قكلو:
  يميق بحاؿ مف مات عمى الكفر كالشؾ في قدرة هللا تعالى.

*** 

  حياف:أبك 

 قيل: الكاك مقحمة، أؼ: لنجعمؾ آية. (كلنجعمؾ آية لمناس)

كقيل: تتعمق البلـ بفعل محذكؼ مقدر تقديره أؼ: أريناؾ ذلؾ لتعمـ قدرتنا، كلنجعمؾ 
 آية لمناس. 

كقيل: بفعل محذكؼ مقدر تأخيره، أؼ: كلنجعمؾ آية لمناس فعمنا ذلؾ، يريد إحياءه 
 بعد المكت كحفع ما معو. 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=132&ID=299&idfrom=1194&idto=1199&bookid=132&startno=3#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=132&ID=299&idfrom=1194&idto=1199&bookid=132&startno=3#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=132&ID=299&idfrom=1194&idto=1199&bookid=132&startno=3#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=132&ID=299&idfrom=1194&idto=1199&bookid=132&startno=3#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=132&ID=299&idfrom=1194&idto=1199&bookid=132&startno=3#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=62&ID=80&idfrom=333&idto=336&bookid=62&startno=1#docu
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ككنو آية ىك أنو جاء شاًبا عمى حالو يـك مات، فكجد الحفدة كاألبناء  األعمش: كقاؿ
 شيكًخا. 

جاء كىك ابف أربعيف سنة كما كاف يـك مات، ككجد بنيو قد يتكفكف  عكرمة: كقاؿ
 عمى مائة سنة. 

كقيل: ككنو آية ىك أنو جاء كقد ىمؾ كل مف يعرؼ، ككاف آية لمف كاف حًيا مف 
 قكمو؛ إذ كانكا مكقنيف بحالو سماًعا. 

عزير، فكذبكه، فقاؿ: ىاتكا التكراة، فأخذ  كقيل: أتى قكمو راكب حماره، كقاؿ: أنا
ييذىذ عف ظير قمبو، كىـ ينظركف في الكتاب، فما خـر حرًفا، فقالكا: ىك ابف هللا. 

ذه المدة، ثـ عزير، فذلؾ ككنو آية، كفي إماتتو ى كلـ يقرأ التكراة ظاىًرا أحد قبل
إحيائو، أعظـ آية. كأمره كمو آية لمناس غابر الدىر ال يحتاج إلى تخصيص بعض 

( لمعيد إْف عني بو مف بقي مف قكمو، أك مف لمناسدكف بعض. كاأللف كالبلـ في )
كاف في عصره، أك لمجنس إذ ىك آية لمف عاصره، كلمف يأتي بعدىـ إلى يـك 

   القيامة

*** 

 المنار:

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13726
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13726
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مف حيث العطف، كال معطكؼ عميو  (كلنجعمؾ آية لمناساختمفكا في قكلو: )كذلؾ 
مف  في الكبلـ، فقدر بعضيـ فعبًل محذكًفا، أؼ: كلنجعمؾ آية لمناس فعمنا ما فعمنا

  اإلماتة كاإلحياء.

كقاؿ األستاذ اإلماـ: لنزيل تعجبؾ كنريؾ آياتنا في نفسؾ كطعامؾ كشرابؾ كحمارؾ 
كلنجعمؾ آية لمناس، فالعطف دلنا عمى المحذكؼ المطكؼ داللة ظاىرة، كىذا مف 

 لطائف إيجاز القرآف. 

مكتو مائة أما ككف ما رأػ آية لو فظاىر، كأما ككنو ىك آية لمناس فيك أف عمميـ ب
 سنة، ثـ بحياتو بعد ذلؾ، مف أكبر اآليات. 

كقد قاؿ المفسركف: إنو كاف عند مكتو ال يزاؿ شاًبا، ككاف لو أكالد قد شابكا كىرمكا، 
 كقد عرفكه كعرفيـ. 

كبياف ذلؾ أف بدنو لـ يعمل في ىذه المدة األعماؿ التي تضنيو، كتذىب بماء 
  التي تكفيت نفسو كىك عمييا. الشباب منو فتيرمو، بل حفظت لو حالتو

*** 
 ابف عاشكر:

كانظر  فانظر إلى طعامؾ، معطكؼ عمى مقدر، دّؿ عميو قكلو: (كلنجعمؾ آيةقكلو: )
فإف األمر فيو لبلعتبار، ألنو ناظر إلى ذلؾ ال محالة، كالمقصكد  إلى حمارؾ،

اعتباره في استبعاده أف يحيي هللا القرية بعد مكتيا، فكاف مف قكة الكبلـ: انظر إلى 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=65&surano=2&ayano=259#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=316&idto=316&bk_no=61&ID=321#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=316&idto=316&bk_no=61&ID=321#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=316&idto=316&bk_no=61&ID=321#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=316&idto=316&bk_no=61&ID=321#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=316&idto=316&bk_no=61&ID=321#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=316&idto=316&bk_no=61&ID=321#docu
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ما ذكر، جعمناه آية لؾ عمى البعث، كجعمناؾ آية لمناس، ألنيـ لـ يركا طعامو 
 و. كشرابو كحماره، كلكف رأكا ذاتو كتحققكه بصفات

(، كالظاىر أف المراد عظاـ بعض كانظر إلى العظاـ كيف ُننشزىاثـ قاؿ لو: )
لمضاؼ إليو، اآلدمييف الذيف ىمككا، أك أراد عظاـ الحمار فتككف "الػ" عكًضا عف ا

في قكة البدؿ مف حمارؾ، إال أنو برز فيو العامل المْنكؼ  (إلى العظاـ) فيككف قكلو:
  تكريره.

*** 

 إلثالثاء:

 ىػ1440ربيع اآلخر  24

 ـ2019كانكف الثاني  01

 

 (260)البقرة فخْذ أربعة مف الطير فُصرىفَّ إليؾ ۞ 

 أِمميّف إليؾ.

 الكممة غامضة.

 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=316&idto=316&bk_no=61&ID=321#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=316&idto=316&bk_no=61&ID=321#docu
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 (261)البقرة  كهللا يضاعف لمف يشاء ۞
َمَثُل الذيف ُينفقكَف أمكاَليـ في سػبيِل هللِا كَمثَػِل حبَّػٍة أنبتػْت سػبَع سػنابَل فػي كػلِّ ُسػنبمٍة )

 .261سكرة البقرة ( يضاِعُف ِلَمف يشاُء كهللُا كاسٌع عميـٌ مائُة حبٍَّة كهللُا 
 

قػػد يكػػكف ىنػػاؾ سػػنبمة مػػف ىػػذا النػػكع كقػػد يكػػكف المثػػاؿ افتراضػػًيا، كأىػػل الزراعػػة أعمػػـ 
 بالمكضكع. 
 يضاعف: 

 يضاعف الثكاب عمى اإلنفاؽ. 
 في سبيل هللا: 

 في الجياد، أك في جميع أبكاب الخير. 
*** 

االقتصػاد مصػطمح: "ُمضػاِعف اإلنفػاؽ"، كيقصػد بػو أف النفقػة  كاليـك يستخدـ في عمـ
تتضاعف مف خبلؿ العمميات المتتالية، بما يؤدؼ إلى أف مبمغ اإلنفاؽ األكلي يصػبح 

 أضعاًفا مضاعفة. 
كمثمػػو: ُمضػػاِعف االئتمػػاف، كمضػػاِعف الربػػا. النػػاس يحبػػكف مضػػاعفة أمػػكاليـ بالربػػا 

كلكف مضاعفة هللا ىنػا ىػي الثػكاب، كقػد تمتػد  كغيره، كلذلؾ خاطبيـ بمغة المضاعفة،
 إلى مضاعفة الماؿ، كما يريدكف كيحبكف.

*** 
 إلثالثاء:
 ىػ1440ربيع اآلخر  24
 ـ2019كانكف الثاني  01
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 (262)البقرة كال خكٌؼ عمييـ كال ىـ يحزنكف ۞ 
 لـ يقل:

 ال خكؼ كال حزف.

 

 (264 )البقرة الناس رئاء مالو ينفق كالذؼ ۞
 جديد تفسير ۞
  
 كال الناسِ  رئاءَ  ماَلو ُينفقُ  كالذؼ كاألذػ بالَمفّ  صدقاِتكـ ُتْبِطمكا ال آمُنكا الذيفَ  أّييا يا)
 (صمًدا فتركوُ  كابلٌ  فأصابوُ  ترابٌ  عميوِ  َصفكافٍ  كَمثلِ  فمثُمو اآلِخرِ  كاليـك باِ  ُيؤمفُ 
 .264 البقرة
  

 النكتة:
 آمنكا. لمذيف خطاب (كاألذػ بالمفّ  صدقاِتكـ ُتبطمكا ال آمُنكا الذيف أّييا يا) قكلو: -

 كفركا. بالذيف يتعمق (... يؤمفُ  كال الناسِ  رئاءَ  ماَلو ُينِفقُ  كالذؼ) قكلو: -

 كفركا؟! كالذيف آمنكا الذيف يككف  كيف

 مف الرياء أف المقصكد كأف كفركا. كالذيف تككنكا ال آمنكا الذيف أييا يا المقصكد:
 المؤمنيف. صفة فم ال الكفار صفة
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  :المعنى لعل

 كنتـ ذلؾ فعمتـ إذا فإنكـ كاألذػ، بالمفّ  صدقاِتكـ ُتبطمكا ال آمُنكا الذيف أييا يا
 مف الثكاب ينتظركف  كال باآلخرة، ُيؤمنكف  ال كىـ الرياء، ألجل ُينفقكف  الذيف كالكفار
 بثكابو، أغناكـ فا هللا، مف الثكاب كتنتظركف  باآلخرة تؤمنكف  فإنكـ أنتـ أما هللا،
 مثميـ؟! تفعمكف  فمماذا

 أحد. عند التفسير ىذا أجد لـ

 أعمـ. كهللا اإلعراب، كتب في جاء كما عطف، كاك كليست حالية، الكاك (:يؤمف كال)

 مؤمٍف، رياءُ  رياءاف: الرياء أف اآلية ظاىر الكفر؟ في صاحبو يدخل الرياء ىل ثـ -
 كافٍر. كرياءُ 

 فالَمفّ  المفسركف. يبّينيا لـ ك)الرياء( كاألذػ( )المفّ  بيف صمة ىناؾ تككف  قد -
  أعمـ. كهللا كأذػ، َمفّ  فيو كالرياء الرياء، يعنياف كاألذػ

 يقل: لـ
  صدقاتكـ. أجكر ُتبطمكا ال
 ينفق: كالذؼ
  منيما؟ أؼّ  في يدخل ال أـ األذػ في أـ المفّ  في يدخل ىذا ىل
 المّف:
  كالتعديد. كالترديد بالذكر عميو تصّدؽ مف عمى التفاخر
 األذػ:
  فعل. أك بقكؿ عميو التطاكؿ أك إليو اإلساءة
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 الرئاء:
 الرياء. ىك
 رياء. :قراءة كفي
 كتعظيمو! عميو الثناء بقصد الناس! يراه لكي بل هللا، لكجو ال الخير يعمل أف كىك
***  
 مناقشة:
 البغكؼ:
 بكفره ُمعمف الكافر ألف لممنافقيف، كىذا المؤمنيف، فعل مف الرياء مع النفقة تككف  كال»
 «.ُمراء غير
***  
 حياف: أبك
 «.بكفره ُمجاىر لمديف، ُمناصب ألنو رياء؛ عنده فميس الكافر أما»
 حياف: كأبي البغكؼ  عمى تعميًقا أقكؿ
 كالكافر. المؤمف مف يصدر قد الرياء
 النفاؽ. ككذلؾ
 أعمـ. كهللا األعماؿ، في يككف  كقد اإليماف، في يككف  قد فالنفاؽ
***  
  ـ2015 شباط 22 األحد
 

 (265 )البقرة فطلّ  كابلٌ  ُيِصْبيا لـْ  فإف ۞
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 بربكةٍ  جّنةٍ  كمثلِ  أنُفِسيـ ِمف كتثبيًتا هللاِ  مرضاةِ  ابتغاءَ  أمكاَليـ ُينفقكفَ  الذيف كمثلُ ) 
 (بصيرٌ  تعممكفَ  بما كهللاُ  فطلٌ  كابلٌ  ُيِصْبيا لـ فإف ضعفيفِ  أُكَميا فآتْت  كابلٌ  أصابيا
  .265 البقرة

 ربكة:

 الراء. بفتح

  .قراءة كفييا ُتضـّ، كقد

 أُكميا:

 ُيؤكل. ما األًكل:

  ُيؤكل(. )ألنو ثمرىا أُكميا:

 إعراب:

 ضعفيف:

 الحاؿ. عمى منصكب

 فطل:

 لمجكاب. رابطة الفاء:

 طّل:
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 كجكه: فييا

 ُيصيبيا. فطلٌ  أؼ: عميو، المعنى لداللة الخبر، محذكؼ مبتدأ -

 طّل. فُمصيبيا، أك يصيبيا، فالذؼ أؼ: محذكؼ، مبتدأ خبر -

 طّل. فيصيبيا أؼ: ،فاعبلً  بعضيـ كقّدره -

 حياف(. )أبك

 *** 

 المفسريف: أقكاؿ

 الطبرؼ:

 «.طلّ  أصابيا أصابيا، الكابل يكف لـ فإف ضعفيف، أُكميا فآتت الكبلـ: معنى»

*** 

 القرطبي:

 يكفييا. فطلّ  تقديره: كغيره: المبّرد قاؿ»

 «.طلّ  ُيصيبيا فالذؼ الزّجاج: كقاؿ

***  

 ىػ(:745-) حياف أبك
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 إضمار. فيو عيسى: ابف قاؿ  (َفطلٌ  كابلٌ  ُيِصْبيا لـ فإف)»

 )...(. كابلٌ  يصيبيا يكف لـ فإف التقدير:

 أكـر كذلؾ ضعفيف، الثمرة إخراج في الكابل مناب كينكب يكفييا، الطلّ  أف كالمعنى:
 المطر. بنقصاف ثمرتيا تنقص فبل كطيبيا، األرض

 ما دكف  جتفأخر  طلّ  كأصابيا ثمرىا، فيتضاعف كابل يصبيا لـ فإف المعنى كقيل:
 تثمر. أف مف تخمك ال حاؿ كل عمى فيي بالكابل، تخرجو

ف - كفيو ريًعا، كأقل المطر، زرع مف أضعف الطلّ  زرع :الماكردؼ قاؿ  - قلّ  كا 
 )...(. انتيى كنفٌع، تماسؾٌ 

 جممة، تصير بحيث تقدير إلى فيحتاج لمشرط، جكاب (فطلّ ) كقكلو:
 ُيصيبيا. فطلٌ  أؼ: عميو، المعنى لداللة الخبر، محذكؼ مبتدأ المبّرد: فقّدره

 الشرط. جكاب في جاءت ألنيا بالنكرة كابتدغ

 الَمثل: في جاء ما كمثمو بالنكرة، االبتداء جكاز مسكغات مف ىذا أف بعضيـ كذكر
 الرباط. في فعيرٌ  عيرٌ  ذىب إف

 طّل. فُمصيبيا أك يصيبيا، فالذؼ أؼ: محذكؼ، مبتدأ خبر المبرد: غير كقّدره

 طّل. فيصيبيا أؼ: ،فاعبلً  بعضيـ كقّدره

 «.سائغة التقادير ىذه ككل

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=62&ID=81&idfrom=337&idto=341&bookid=62&startno=3#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15153
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15153
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 أقكؿ:

 حياف! أبي إلعراب مطابق ىػ(458-) سيده البف القرآف إعراب

***  

 الشككاني:

 
 )...(. يكفييا الطلّ  فإف أؼ: (،َفطلٌ  كابلٌ  ُيِصْبيا لـ فإف ) قكلو:»
 يكفييا. فطلّ  تقديره: كغيره: المبّرد قاؿ

 في الكابل مناب ينكب الطلّ  أف كالمراد طّل، يصيبيا فالذؼ تقديره  :الزجاج كقاؿ 
 «.ضعفيف الثمرة إخراج

*** 

 المنار:

 «.يكفييا فطلّ  أك: طّل، ُيصيبيا فالذؼ أؼ: (فطل كابل يصبيا لـ فإف»)

*** 

 عاشكر: ابف 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=66&surano=2&ayano=265#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=66&surano=2&ayano=265#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15153
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14416
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=237&idto=237&bk_no=65&ID=159#docu
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 عف النفس لكبح يككف  أف يجكز تمثيل كىك كترسيخو، الشيء تحقيق التثبيت»
 كال البّر، كجكه في اإلنفاؽ في التردد مف أنفسيـ يمنعكف  إنيـ أؼ: كالتردد. التشكؾ
 )...(. الشحّ  لخكاطر مجاالً  يترككف 

 قميل، مطر كفاىا غزير، مطر يصبيا لـ فإف أؼ: (فطلٌ  كابلٌ  ُيِصْبيا لـ فإف) كقكلو:
 الضعفيف. دكف  أُكميا فآتت

 عمى متفاكت ذلؾ مع كىك عظيـ، ثكاب لو هللا مرضاة البتغاء اإلنفاؽ أف كالمعنى
 في الزكية الجنات أحكاؿ تتفاكت كما كالتثبيت، االبتغاء في اإلخبلص مقدار تفاكت
    «.صاحبيا تخّيب ال كلكنيا زكائيا، مقدار

*** 

   ـ2015 شباط 23 اإلثنيف 

 

 (267 )البقرة تنفقكف  منو الخبيث مكاتيمّ  كال ۞
  
 ِمفَ  لكـ أخرْجنا كمّما كَسبُتـ ما طّيباتِ  ِمف أنِفُقكا آمُنكا الذيفَ  أّييا يا) تعالى: قاؿ
 .267 البقرة (فيوِ  ُتغِمُضكا أف إال بآخذيوِ  كلسُتـ ُتنِفُقكفَ  منو الخبيثَ  تيّمُمكا كال األرضِ 
  
: نكتة  اليـك
 منو(. )الخبيث منو

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=61&surano=2&ayano=265#docu
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 حثياب الذؼ الكحيد المفسر أف كرأيت (،منو) أجل: مف اآلية ليذه تعرضت
 بغمكض! كلكف بحثكىا، آخركف  ىناؾ الجرجاني! عف نقبلً  ،القرطبي ىك
  
 كسبتـ: ما
 كالسكائـ. كالفضة كالذىب التجارة( عركض )صدقة التجارة مف
 أقكاؿ. كمتاىما؟ أك النافمة أك )الزكاة( الكاجبة الصدقة
  
 األرض: مف لكـ أخرجنا مما
 كركاز. كمعادف كثمار زركع مف
  
 َتيّممكا: كال
 تقِصدكا. كال
  

             تيّممكا:
 تخفيًفا. إحداىما حذفت بتاءيف تتيممكا، أصميا:
  

 طّيبات:
 المنار(. )تفسير يأباه السياؽ ألف الحبلؿ، كليس المستطاب، الجيد ىنا: الطّيب
  

 فيو: ُتغمضكا
 تتساىمكا. تتسامحكا،      -
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 قيمتو. مف َتحّطكا منو، تنقصكا      -

 حياء. أك غيع أك ُكره عمى تأخذكه      -

 النظر. غض الجفف، إطباؽ اإلغماض:
  

 ُتغمضكا:
 قراءات. عدة فييا
  

 الخبيث:
 المنار(. )تفسير الحراـ كليس المستكره، الخبيث الردؼء،
  
 :المنار في قاؿ
 فتجعمكا الخبيث، – تقصدكا أؼ - تيّممكا كال أمكالكـ، جياد مف أنفقكا المعنى:
 كال الخبيث، في الصدقة حصر تعّمد عف نيي فيك الجيد، دكف  خاصة منو كـصدقت
  .حصر كال تعّمد غير مف بو التصدؽ منع عمى يدؿ
  
 :عاشكر ابف كقاؿ
 الجيد مف إخراجو أما مالو، ردؼء خصكص مف صدقتو الرجل ُيخرج أف النيي محل
 ىك ما كل عف ُيخرج ألنو الكاجبة؛ الزكاة في سيما ال بمنيّي، فميس الردؼء كمف
 نكعو. مف عنده
  
 منو:
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 الكسب. عمى تعكد الياء (:منو) كأرضكـ. كسبكـ مف الخبيث      -

 الخبيث. عمى تعكد الياء (:منو) منو. تنفقكف       -

 بأف القكؿ كيمكف لتكرارىا؟ منًعا بينيما، نزاع مكضع (منو) تككف  أف يمكف ىل      -
 كبقيت: (منو الخبيث) منيما: األكلى حذفت مرتيف، (منو) تكرار األصل
 آية. رأس ليست أؼ: فاصمة، ليست (تنفقكف ) الحع: منو. تنفقكف  أؼ (،تنفقكف  منو)
 الفاصمة! لمراعاة كالتأخير التقديـ إف يقاؿ فبل ثـ كمف

 القرآف(: )نظـ في الجرجاني قاؿ
 آخر خبًرا ابتدأ ثـ (،الخبيث) تعالى: قكلو في تـّ  الكبلـ إف الناس: مف فريق قاؿ      -
 عمى عائد (منو) في: كالضمير )...(. (تنفقكف  منو) فقاؿ: الخبيث كصف في
 . )...( الخبيث

 عمى عائد (منو) في فالضمير (،منو) قكلو: إلى متصل الكبلـ آخر: فريق كقاؿ      -
 اىػ (.كسبتـ ما)

 يقل: لـ
 تنفقكف. منو منو الخبيث تيّممكا كال      -

 .منو تنفقكف  منو الخبيث تيّممكا كال      -

***  
  ـ13/4/2013 السبت
 

 (270 )البقرة أنصار مف لمظالميف كما ۞
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 البقرة (أنصارٍ  ِمف لمظالميفَ  كما يعمُموُ  هللاَ  فإفّ  نذرٍ  ِمف نَذرُتـ أك نفقةٍ  ِمف أنفقُتـ كما) 
270. 

 النكتة: 

 باآلية؟ الظالميف عبلقة ما

 كالمعصية. بعدىا( كما 261 )اآلية كالرياء كاألذػ بالمفّ  الظالمكف       -

 الخيرات. في ُينفقكف  ال الذيف ىـ الظالمكف       -

 اآلية، تفيـ لكي الثاني، لمقكؿ تابًعا فيو بأس ال القكؿ كىذا عمكًما. الظالمكف       -
 بيا. الظمـ عبلقة كتتبيف

 الثاني. القكؿ إلى أميل كأنا

  سابقة. آيات في تقّدـ كاألكؿ

 يقل: لـ

 يعمميا.

 النذر. كىك األخير، مراعاة عمى (يعمُمو) جاء:

*** 

 المفّسريف: أقكاؿ
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 الطبرؼ:

 النذر ذكر كقد "يعمميما" يقل: كلـ (،يعمُمو هللاَ  فإفّ ) قاؿ: فكيف قائل: لنا قاؿ فإف»
 كالنفقة.

 كّحد فمذلؾ نذرتـ، أك أنفقتـ ما يعمـ هللا فإف أراد: ألنو (يعمُمو هللاَ  فإفّ ) قاؿ: إنما قيل:
 «.الكناية

 أقكؿ:

 بالكاك العطف جاء لك صحيح، كالنفقة": النذر ذكر كقد يعمميما، يقل: "كلـ قكلو:
 أك. بدؿ:

 حياف(. أبي عف نقمتو ما أدناه )راجع الطبرؼ  عف مثمو يصدر أف الغريب كمف

***  

 البغكؼ:

 كقكلو منيما، اآلخر إلى رّده ألنو "يعمميا" يقل: كلـ (،يعممو) قاؿ: إنما«
 .112 النساء (بريًئا بو يـر ثـ إثًما أك خطيئةً  يكِسْب  كَمف) تعالى:

ف  يعُظكـ كالحكمةِ  الكتابِ  ِمفَ  عميكـ َأنزؿَ  كما) كقكلو: (،ما) عمى حممَتو شئتَ  كا 
 «."بيما" يقل: كلـ ، 231 البقرة (بو

*** 
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 الرازؼ: 

 لكجييف: "يعمميا"، يقل: كلـ (يعمُمو هللاَ  فإفّ ) قاؿ: إنما»

 بو يـر ثـ إثًما أك خطيئة يكِسْب  كَمف) كقكلو: األخير، إلى عائد الضمير أف األكؿ: 
 األخفش. قكؿ كىذا ،112 النساء (بريًئا

 مف أنفقتـ كما) قكلو: في (ما) إلى عادت الكناية( )الصكاب: الكتابة أف كالثاني: 
 (البقرةبو يعُظكـ كالحكمةِ  الكتابِ  ِمفَ  عميكـ َأنزؿ كما) كقكلو: اسـ، ألنيا (نفقة
231 .)...( 

 كىك لمظالميف، شديد كعيد )...( ففيو (أنصار ِمف لمظالميفَ  كما) تعالى: قكلو أما
 قسماف:

 المعاصي. كل في حاصل فذاؾ نفَسو ظمُمو أّما

 يككف  أك غيره، إلى المستحق عف اإلنفاؽ يصرؼ أك ينفق ال فبأف غيَره ظمُمو كأما
 كىذاف بالمعاصي. ُيفسدىا أك كالسمعة، الرياء المستحق عمى اإلنفاؽ في نيتو
 «.النفس عمى الظمـ باب مف بل الغير، عمى الظمـ باب مف ليسا األخيراف القسماف

*** 

 القرطبي:

 شيئيف. ذكر كقد الضمير كّحد»

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1214&idto=1214&bk_no=132&ID=308#docu
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 هللا فإفّ  نذر مف نذرتـ "أك يعمميا، هللا فإفّ  نفقة" مف أنفقتـ "كما التقدير: :النحاس قاؿ
 حذؼ. ثـ يعممو"،

 (ما) عمى الياء كتعكد يعممو، هللا فإفّ  نفقة مف أنفقتـ كما التقدير: يككف  أف كيجكز
 عميو. معطكًفا (نذر مف نذرتـ أك) كيككف  )...(،

 أك ذكر ما أراد حيث مف شيئيف، ذكر كقد (يعمُمو) في: الضمير كّحد عطية: ابف قاؿ
 نص.

ف المذككر جميع بو يراد قد الضمير فإف حسف: كىذا قمت:  «.كثر كا 

 أقكؿ:

 صحيح، غير قكلو شيئيف" ذكر كقد الضمير، "كّحد بأنو: المفسريف مف قاؿ مف كل
 الطبرؼ. عمى تعميقال في قمت كما بالكاك، يأت كلـ "أك" بػ: جاء العطف ألف

 "يعمميا"؟ يقل: كلـ (،يعممو) قاؿ: لماذا يقاؿ: أف يمكف نعـ

*** 

 حياف: أبك 

ذا (،أك) بػ: العطف ألف  (يعمُمو هللاَ  فإفّ ) قكلو: في مفرًدا الضمير جاء»  كاف كا 
 بو يراعى كتارة أحدىما، ىك عميو المحكـك ألف مفرًدا؛ الضمير كاف )أك( بػ: العطف
 ىند أك زيد نحك: الثاني، بو يراعى كتارة منطمق، ىند أك زيد نحك: الذكر، في األكؿ

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=868&idto=868&bk_no=48&ID=288#docu
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 النحكيكف  تأكؿ كلذلؾ فبل، الجمع أك التثنية في قبمو لما مطابًقا يأتي أف كأما منطمقة،
 النحك. عمـ في المذككر بالتأكيل  (بيما أكلى فا فقيًرا أك غنًيا يكفْ  إفْ ) تعالى: قكلو

ذا ) تعالى: قكلو جاء ذكرناه، الذؼ المييع كعمى  انفّضكا ليًكا أك تجارةً  رأكا كا 
 ىذه في جاء كما ( بريًئا بو يـر ثـ إثًما أك خطيئةً  يكِسْب  كَمف ) تعالى: كقكلو (،إلييا
   (.يعمُمو هللاَ  فإفّ  ) اآلية:

 جعمكا ،اآلية ىذه تفسير في تكمـ ممف جماعة عف األحكاـ ىذه معرفة عزبت كلما
 نفقة مف أنفقتـ كما التقدير: قاؿ: أنو النحاس عف فحكي يتأكؿ، مما الضمير إفراد
 مثل كىك قاؿ: حذؼ، ثـ يعممو، هللا فإف نذر مف نذرتـ أك يعمميا، هللا فإف
 بالصبر كاستعينكا) :كقكلو  (ينفقكنيا كال كالفضةَ  الذىبَ  يكنزكفَ  كالذيف) قكلو:
نيا كالصبلةِ   الشاعر: كقكؿ (،لكبيرةٌ  كا 

 مختمف كالرأؼ راض عندؾ     بما كأنت عندنا بما نحف         

 
 اآلخر: كقكؿ

 رماني الطكؼ  أجل كمف بريًئا     ككالدؼ منو كنت بأمر رماني       

 "أك" فأجرػ  انتيى. بريًئا، ككالدؼ بريًئا، منو ككنت راضكف، عندنا بما نحف التقدير:
 ذلؾ. في الكاك مجرػ 
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 أك ذكر ما أراد حيث مف شيئيف ذكر كقد (يعممو) في الضمير ككّحد :عطية ابف قاؿ
 انتيى. نص،

ف المذككر، جميع بو يراد الضمير فإف حسف، كىذا :القرطبي كقاؿ   انتيى. كثر، كا 

 عطية؛ ابف لتأكيل يحتاج كال ذلؾ، في لمكاك مخالفة كىي "أك"، حكـ ذكر لنا تقدـ كقد
  «."أك" في: العرب لساف في المستقر الحكـ عمى جاء ألنو

***  

 الشككاني:

 أنفقتـ "كما التقدير: ألف كالنذر؛ النفقة ىما شيئيف، مرجعو ككف  مع الضمير كّحد«
 استغناءً  أحدىما حذؼ ثـ يعممو"، هللا فإف نذر مف نذرتـ أك يعمميا، هللا فإف نفقة مف
 النحاس. قالو باآلخر،

 يقاؿ: فإنو عمرك، أك زيد قكلؾ: في كما "أك" بكممة فيو العطف كاف ما إف كقيل:
 األمراف: فيو يجكز "أك" بػ العطف إف يقاؿ: أف كاألكلى يما،أكرمت يقاؿ: كال أكرمتو،
ذا) تعالى: قكلو كفي اآلية، ىذه في كما الضمير تكحيد  انفّضكا ًكالي أك تجارةً  رأكا كا 
 النساء  (بريًئا بو يـر ثـ إثًما أك خطيئةً  يكِسْب  كَمف) كقكلو: [ 11 الجمعة  (إلييا
 النساء (بيما أكلى فا فقيًرا أك غنًيا يكف إف) تعالى: قكلو في كما كتثنيتو ،112
 )...(. بالكاك العطف في األكؿ كمف .135

 الشاعر: قكؿ كمنو
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 مختمف كالرأؼ راض عندؾ     ماب كأنت عندنا بما نحف     

  .134 التكبة  (ينفقكنيا كال كالفضةَ  الذىبَ  يكِنزكفَ  كالذيفَ ) كمنو:

 فإف أؼ: المذككر، بتأكيل فيك أشياء أك شيئيف رذك بعد الضمير كجد إذا إنو كقيل:
 النحاة مف كثير معناه كذكر القرطبي، كرجحو عطية، ابف جـز كبو المذككر، يعمـُ  هللاَ 
 مؤلفاتيـ. في

 اإلثـ، مف فيو كقعكا بما أنفَسيـ، لمظالميف ما أؼ: (أنصار ِمف لمظالميفَ  كما) قكلو:
 يمنعكنيـ، ينصركنيـ، رأنصا مف الخير كجكه في اإلنفاؽ مف بو هللا أمر ما لمخالفة
 تخصيص غير مف العمـك عمى الحمل كاألكلى أنفسيـ. بو ظممكا بما هللا، عقاب مف
 «.أنصار مف كانت مظممة بأؼ الظالميف ما أؼ: السياؽ: يفيده لما

 أقكؿ:

، عمى الحمل األكلى  لبياف كذلؾ أعبله، ذكرت كما الخصكص، بياف بعد كلكف العمـك
   اآلية. في الترابط

***  

 المنار:

 النفقة مف ذكر ما يعمـ تعالى فإنو أؼ الشرط; جكاب (يعمًمو هللاَ  فإفّ  ) تعالى: قكلو»
ف فخير خيًرا إف عميو كيجازؼ  النذر، أك  )...(. فشرّ  شًرا كا 
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 ىذه مف كيطيركىا يزككىا لـ إذ ;أنفسيـ ظممكا الذيف ىـ اإلنفاؽ: مقاـ في الظالمكف ك 
 ما بمنع كالمساكيف الفقراء كظممكا كاألذػ، كالمفّ  الرياء رذائل مف أك البخل، الفحشاء
 قدكة كانكا كبما العامة، المصالح في اإلنفاؽ بترؾ كاألّمة المّمة كظممكا ليـ، هللا أكجبو
 «.شامل عاـّ  فظمُميـ لغيرىـ، سيئة

*** 

    ـ2015 شباط 24 الثبلثاء

 

 (271 )البقرة ىي افنعمّ  الصدقات تبدكا إف ۞

ف ىي فِنعّما الصدقاتِ  ُتْبُدكا إف)   البقرة (لكـ خيرٌ  فيك الفقراءَ  كتؤتكىا ُتخفكىا كا 
271.  

 البقرة: سكرة في اإلنفاؽ آيات

 متصمة. آية 14 :274-261 اآليات

 متفرقة. آيات بعض قبميا

 الصدقات:

 التطكعية. الصدقات

 ىي: فنعّما 
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 ىي. الصدقات فنعـ

 ما. + ِنعـ نعّما:

 :قراءة كفي

 لمميـ. تشديد ببل فِنعَما.

 :القرطبي قاؿ 

 )...(. ىي ما فِنعـ القرآف غير في يجكز»

 تفسير (ىي) كقكلو: نصب، مكضع في (نعما) تعالى: قكلو مف (ماك) عمي: أبك قاؿ
 إبداؤىا. شيًئا نعـ كالتقدير: الذكر، قبل المضمر لمفاعل

 إليو المضاؼ كأقيـ ُحذؼ، المضاؼ أف إال بالمدح، المخصكص ىك كاإلبداء
  «.مقامو

 التقدير: لعل

ف خير، فيك الصدقات تظيركا إف  .خير فيك تخفكىا كا 

 التفضيل. أفعل الثانية: (خير)

 األكلى. "خير" مثل اسـ، كقيل:

  خير. كبلىما
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 النكتة:

 (؟الفقراء كتؤتكىا) قاؿ: لماذا

 الفقراء. ذكر فميذا الفقراء، إيتاء بقصد ال كاإلخفاء اإلظيار يككف  قد -

 صدقة عمييـ افترض تعالى هللا أف أعِمْميـ" لمعاذ: ملسو هيلع هللا ىلص قكلو الشريف: الحديث في -
 الحديث كفي عميو(. )متفق "فقرائيـ عمى كتردّ  أغنيائيـ مف تؤخذ أمكاليـ، في
 أحمد(. كمسند كالترمذؼ داكد أبي )سنف لغنيّ  الصدقة تحلّ  ال أيًضا:

 عمى كتردّ  أغنيائيـ مف تؤخذ قاؿ: لماذا الزكاة: عف سابقة لي كرقة في تساءلت كنت
 العصر في يبةالضر  أف عممت أف بعد إال النبكؼ  البياف ىذا قيمة أدرؾ لـ فقرائيـ؟
 منيا كيتيرب كالضعفاء، الفقراء يدفعيا األغنياء! عمى كتردّ  الفقراء مف تؤخذ الحديث
 في الفساد مف التحذير في يقع إنما ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسكؿ أكده فما كاألقكياء! األثرياء
 رؽ كط كنظميا كمؤسساتيا العامة المالية أجيزة كفي المالية، )التكاليف( الكظائف
 أعمـ. كهللا تنفيذىا،

 بعضيا، أك كميا كُتنيب ُتجمع فقد أيًضا، كالتبرعات الزكاة عمى ىذا ينطبق كقد
 بعضيـ يتظاىر كربما الفساد! بسبب الفقراء، إلى تصل كال األغنياء إلى فتصل
 عمى الضكء يسّمط كقد النيب! إلى يمجأ كلكنو أجًرا، يتقاضى كال الخيرؼ، بالعمل
 مف يختمسو ما عمى كيعّتـ األحكاؿ، غسل باب مف مصطنع، إحساف بعض
 با! إال قكة كال حكؿ كال  كخارجو! البمد داخل مف مقبكضات

***  
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 المفسريف: أقكاؿ

 حياف: أبك

 )...(. الفقراء كىـ ذلؾ، كتحّقق مصارفيا، تطّمب عمى تنبيو فيو (الفقراء كتؤتكىا)«

 معنكؼ؛ طباؽ ( الفقراء كتؤتكىا ) قكلو: كفي ،لفظي طباؽ كاإلخفاء اإلبداء كفي 
 األغنياُء. الصدقاتِ  ُيْبدِ  إف قيل: فكأنو األغنياء، إال الصدقات يؤتي ال ألنو

 لربّ  يجكز أنو عمى داللة كفييا لمفقير، حق الصدقة أف عمى داللة اآلية ىذه كفي
 «.بنفسو الصدقة يفّرؽ  أف الماؿ

***  

 الشككاني:

ف إظياُرىا، شيًئا فنعـ الصدقات ُتظيركا إف أؼ»  مف مصارفيا بيا ُتصيبكا ُتخفكىا كا 
    «.لكـ خير فاإلخفاء الفقراء

 *** 

 منار:ال

 اآلية: تفسير في خطأيف كقكع نظرؼ  لفت

 آكد. كالصكاب: آكدا"، يككف  الحالة ىذه في "اإلظيار قكلو: األكؿ:

 أركاف. أحد كالصكاب: اإلسبلـ"، أركاف إحدػ ىي التي "الزكاة قكلو: الثاني:

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=62&ID=82&idfrom=342&idto=347&bookid=62&startno=2#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=62&ID=82&idfrom=342&idto=347&bookid=62&startno=2#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=62&ID=82&idfrom=342&idto=347&bookid=62&startno=2#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=62&ID=82&idfrom=342&idto=347&bookid=62&startno=2#docu
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***  

 عاشكر: ابف

 ال الصدقة بأف العمـ مع ذكره، حكمة في المفسركف  تكّقف (الفقراء كتؤتكىا قكلو:)»
  لمفقراء. تعطى أيًضا المبداة الصدقة كأف لمفقراء، إال تككف 
 الفقير ألف الفقراء; إيتاء عف ينفؾ ال اإلبداء أف ىنا ذكره نكتة كأف :العصاـ فقاؿ
 معو فاشترط اإلخفاء، بخبلؼ بحالو، الناس يعممو إذ غيره، عف كيمتاز فيو، يظير
 الحريصيف ألف أؼ: الصدقة، يعطيو مف حاؿ عف الفحص عمى حًثا لمفقير، إيتاؤىا
 عف شيء يصّدىـ كال الظاىرة، لمصدقات كايتعرض أف يستحيكف  الفقراء غير مف

    الخفّية. لمصدقات التعرض

 الفقراء كمصارفيا الزكاة بيا أريد ألنو المبداة مع الفقراء يذكر لـ :الخفاجي كقاؿ 
 فقط. الفقراء كمصارفيا التطكع، صدقة فيي المخفاة الصدقة كأما كغيرىـ،

 لكجييف: ضعيف كىك

 في الخبلؼ بل بو، قائل كال الفريضة، عمى المبداة الصدقة لقصر كجو ال أنو أحدىما
 ال؟ أك الفريضة يعـّ  ىل اإلخفاء تفضيل أف

 الجيكش. كتجييز الفقراء، لغير صرفيا يمتنع ال بيا المتطكع الصدقة أف الثاني

 مف الصدقة إخفاء فضل حديث عمى لو تعميق في جدؼ عاشكر ابف الشيخ كقاؿ
 اآلية، في لمخيرية شرًطا المجعكؿ اإلخفاء عمى فقراءال إيتاء عطف مسمـ: صحيح

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=61&surano=2&ayano=271#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=61&surano=2&ayano=271#docu
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 إظيار كعدـ الفقير، حاؿ إلخفاء الخيرية بأف يؤذف - لمفقراء الصدقة بأف العمـ مع
 كىك الفقير، كجو ماء عمى اإلبقاء كأنيا العّمة، إلى إيماء فيك أؼ عميو، العميا اليد
 «.الرياء شائبة النتفاء الفصل القكؿ

 أقكؿ:

 ميـّ. فيك السؤاؿ طرح إال غامض، كمو

 الذؼ جّده! قكؿ أضّعف بدكرؼ  فأنا كالخفاجي، العصاـ قكؿ عاشكر ابف ضّعف كما
 منو! استحيى ربما

*** 

  2015 شباط 25 األربعاء

 

 (272)البقرة كما تنفقكا مف خير فؤلنفسكـ  ۞
كما ُتنفقكا ِمف خيػٍر ُيػَكؼَّ كما ُتنفقكا ِمف خيٍر فؤلنفسكـ كما ُتنفقكف إال ابتغاَء كجِو هللا )

 .272( سكة البقرة إليكـ كأنتـ ال ُتظممكف 
 

 مرة قاؿ: كما تنفقكا: بحذؼ النكف، كمرة قاؿ: "كما تنفقكف" بإثبات النكف. 
 ما تنفقكا: 

 ما األكلى: أداة شرط جاـز تجـز فعميف، كما الثانية: نافية. 
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 كما تنفقكَف إال ابتغاَء كجِو هللا: 
 ا إال ابتغاَء كجِو هللا. ال تنفقك 

فيك خبر بمعنى النيي، كىػك أبمػغ مػف النيػي، كأنػو كقػع كتحقػق كأخبػر عنػو، أك كأنػو 
 (. 3/132سكرع فيو إلى االمتثاؿ كأخبر عنو )اإلتقاف 

*** 
تكرر فعل "تنفقكف" ثبلث مػرات، مػرتيف بصػيغة الشػرط، كمػرة بصػيغة النفػي. كجػاءت 

نفػػاؽ جمػػبًل مسػػتقمة، كػػل كاحػػدة بنفسػػيا، لكػػي تجػػرؼ ىػػذه الجمػػل الػػثبلث المتعمقػػة باإل
 مجرػ األمثاؿ، كتحفظيا كتتناقميا األجياؿ.

*** 

 ـ13/11/2014 الخميس

 

 (272 )البقرة هللا كجو ابتغاء إال تنفقكف  كما ۞
 خيرٍ  ِمف ُتنفقكا كما هللاِ  كجوِ  ابتغاءَ  إال ُتنفقكفَ  كما فؤلنُفِسكـ خيرٍ  ِمف ُتنفقكا كما) 
 .272 البقرة (ُتظَمُمكفَ  ال كأنُتـ إليكـ ُيَكؼَّ 
  
 كاحدة كمرة الشرط، صيغة في مرتيف مرات: ثبلث اآلية في بو جيء (ُتنفقكف ) فعل:
  الشرط. في كُحذفت النفي، في النكف  ظيرت النفي. صيغة في بينيما
 خير:
 ماؿ.      -
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  التقدير. في سيأتي كما المعركؼ، بمعنى يككف  كقد      -

 خير: مف تنفقكا كما
 :التقدير يككف  قد
 الخير. بقصد ماؿ مف ُتنفقكا كما      -

 خيرؼ. إنفاؽ مف ُتنفقكا كما      -

 فؤلنفسكـ:
  ثكاُبو. فؤلنفسكـ التقدير:
 ابتغاَء:
  ألجمو. مفعكؿ
 هللا: كجو ابتغاء إال تنفقكف  كما
 الصحابة. عمى ثناء   -

 النيي. بمعنى نفي هللا. كجو ابتغاء إال ُتنفقكا ال بيا. المعتدّ  النفقة شرط ىذا -

 تبتغكا حتى المدح يفيد الذؼ االسـ ليذا مستحقيف منفقيف تككنكف  كال أؼ: :الرازؼ  قاؿ
 هللا. كجو بذلؾ

 إليكـ: ُيَكؼَّ 
  ثكاُبو. إليكـ ُيَكؼَّ 
 ُتظممكف: ال
 الثكاب. في ُتظممكف  ال
***  
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 ـ13/11/2014 الخميس

 
 (273 )البقرة التعفف مف أغنياء الجاىل يحسبيـ ۞

 يقل: لـ 

 أغنياء. التعفف مف الجاىل يحسبيـ

 ِمف:

  بسبب.

 التعفف: مف أغنياء

 فقراء. أنيـ كالحاؿ أغنياء، أنيـ المعنى: كاف (أغنياء) بػ متعمقة (ِمف) قمت: إذا

ذا  الحاؿ(. حقيقة )في فقراء أنيـ المعنى كاف (يحسبيـ) بالفعل: متعمقة (ِمف) قمت: كا 

 غيرىـ قالو ما آخركف  كرّدد المفسريف، بعض عنو سكت كلذا دقيق، بينيما كاألمر
 زيادة! دكف  مف

 أغنياء. التعفف مف الجاىل يحسبيـ يقل: لـ (.التعفف ِمف) تأخير: الدقة كسبب

 جاىل! فيك بأغنياء( متعمقة :مف) باألكؿ قاؿ َمف

 اآلية! في (الجاىل) ذكر يأتي أف الطريف كِمف
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 بحقيقتيـ! كالجاىل باإلعراب فالجاىل

 إعراب:

 (.يحسبيـ) بػ متعمق كمجركر جار التعفف: مف

 اإلعراب. كتب حسب

***  

 المفسريف: أقكاؿ

 القرطبي:

 «.الجنس لبياف كقيل: الغاية، البتداء مف:»

***  

 ىػ(:754-) حياف أبك

 أف كذلؾ المقصكد، ضدّ  إلى يصير المعنى ألف بأغنياء؛ (ِمف) تتعمق: أف يجكز كال»
 (ِمف) تعميق كعمى أغنياء. أّنيـ فيظفّ  بيـ، الجاىل عمى يخفى حاليـ المعنى:
 بالتعفف كالغني بالتعفف، كلكف أغنياء، أنيـ يظف الجاىل أف المعنى: يصير بأغنياء
 الماؿ. مف فقير
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 داخبلً  التعفف يككف  قاؿ: الجنس، لبياف (مف) تككف  أف عطية ابف كأجاز
 مع بيـ، فالجاىل كبإجماؿ قميل، ىك بل سؤاؿ، ليـ يظير ال أنيـ أؼ: المحسبة، في
 انتيى. التأكيل، ىذا عمى الجنس لبياف (مف) فػ عّفة، أغنياء يحسبيـ بفقرىـ، عممو

 في عميو المصطمح الجنس لبياف المعنى ىذا في ىذه (مف) أف مف قالو ما كليس
 كما بمكصكؿ، يتقّدر لمف المعنى بيذا قاؿ مف عند اعتباًرا ليا ألف الجنس؛ بياف
 لتقدير:ا (األكثاف ِمفَ  الرجس فاجتنبكا) نحك: محذكؼ، مبتدأ خبر يحصل عميو دخمت
 ىك الذؼ (أغنياء الجاىل يحسبيـ)  ىنا: قمت كلك األكثاف، ىك الذؼ الرجس فاجتنبكا
 الجنس، بياف بيا أغنياء ىـ التي الجية سمى ككأنو قدير،الت ىذا يصح لـ التعفف،
 الداخمة (مف) فتسمى بالماؿ، غنى ال بالتعفف، غناىـ كقع جنس بأؼ بينت أؼ:
 كىذا قدمناه، كما عميو المصطمح كليس الجنس، لبياف الغنى جية يبيف ما عمى
 كيحتمل (.يحسبيـ) بػ ال (أغنياء) بػ تتعمق لكنيا سببية، (مف) أف إلى يؤكؿ المعنى
 «.مستأنفة يككف  أف كيحتمل حالية، جممة (يحسبيـ) يككف  أف

***  

 النعـ: معيد في ىػ(771-) السبكي

 متعمقة (مف) إف (:التعفف مف أغنياء الجاىل يحسبيـ) تعالى: قكلو في بعضيـ قاؿ»
 مف فقراء أنيـ عمـ التعفف مف أغنياء ظافّ  ظّنيـ متى ألنو فاسد، كىك (،أغنياء) بػ

نما بحاليـ، جاىبلً  يككف  فبل الماؿ،  «.لمتعميل كىي (،يحسب) بػ متعمقة ىي كا 

*** 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=62&ID=82&idfrom=342&idto=347&bookid=62&startno=4#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=62&ID=82&idfrom=342&idto=347&bookid=62&startno=4#docu
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 الشككاني:

 «.الجنس لبياف كقيل: الغاية، البتداء مف:»

 أقكؿ:

 ذلؾ. إلى محتاج كالمقاـ يشرح! كلـ يزد لـ ككبلىما لمقرطبي، مطابق قكلو -

ذا ذكركه، شيًئا عرفكا إذا المفسركف  -  قمكه!ن يعرفكه لـ كا 

***  

 عاشكر: ابف

 «.اإلحساف ىذا مبدأ التعفف ألف لبلبتداء، مف:»

 أقكؿ:

 الِحسباف. صكابو: مطبعي! خطأ )اإلحساف( كممة: لعل

*** 
 ـ13/11/2014 الخميس

 

 (273)البقرة ال َيسألكف الناس إلحاًفا  ۞
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سكرة  (إلحاًفا َيحسبيـُ الجاىُل أغنياَء ِمَف التعّفف تعرفيـ بسيماىـ ال َيسألكف الناَس )
 . 273البقرة 

 إلحاًفا: 

 إلحاًحا.

*** 

 َمف سأؿ كلو ما ُيغنيو عف السؤاؿ فقد ألحف في المسألة. 

كرد في بعض اآلثار: إف هللا عز كجل ُيبغض السائل الُممِحف، كُيحّب الحيّي العفيف 
 المتعفف. 

  "مف استعّف أعّفو هللا، كمف استغنى أغناه هللا" )متفق عميو(.

جاءؾ مف ىذا الماؿ، كأنت غير مشرؼ كال سائل فخْذه، كما ال فبل ُتتبْعو نفسؾ ما 
  )صحيح مسمـ(.

 اإللحاح في المسألة كاإللحاؼ فييا مع الغنى عنيا حراـ ال يحّل.

*** 

ىناؾ أناس ال يزالكف يسألكف، كيأخذكف، بل تجدىـ دائًما متطمبيف، ال يعرفكف العّفة، 
فإنيـ َيجحدكف كيشحذكف! كال يقكلكف: اكتفينا كأنتـ  كال يشكركف، بل عمى العكس

 مشككركف.
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َمف سأؿ الناس أمكاليـ تكثًرا، فإنما َيسأؿ جمًرا، فميستقّل أك ليستكثْر )صحيح  
 مسمـ(. 

 ال تزاؿ المسألة بأحدكـ حتى يمقى هللا كليس في كجيو مزعة لحـ )متفق عميو(.

عف أبي سعيد أّف األنصار سألكا رسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص فأعطاىـ، ثـ سألكه فأعطاىـ، حتى 
ما يككف عندؼ مف خير فمف أّدخره عنكـ، كمف يستعفف ُيِعّفو " نِفَد ما عنده فقاؿ: 

" )صحيح البخارؼ، باب  هللا، كمف يستغِف ُيْغِنو هللا، كمف يتصّبر يصبِّره هللا
 المسألة(. االستعفاؼ عف

ألْف يأخذ أحدكـ حبَمو عمى ظيره، فيأتي بحزمة مف الحطب، فيبيعيا، فيكّف هللا بيا 
  كجيو، خيٌر مف أف يسأؿ الناس أعطكه أك منعكه )صحيح البخارؼ(.

ال تحّل الصدقة لغنّي كال لذؼ ِمّرة سكّؼ )الترمذؼ(. مّرة: قكة. )ذك ِمّرة( سكرة النجـ 
6. 

 لقكؼ مكتسب )مسند أحمد(. ال حّع فييا لغني كال

*** 

 إلثالثاء:

 ىػ1440ربيع اآلخر  24

 ـ2019كانكف الثاني  01
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 (275 )البقرة الربا ِمثلُ  البيعُ  إنما ۞
  
 ذلؾَ  المّس  ِمفَ  الشيطافُ  يتخّبطوُ  الذؼ يقكـُ  كما إال يُقكمكفَ  ال الّربا يأكمكفَ  الذيفَ )
  .275 البقرة سكرة (الّربا كحّرـ البيعَ  هللاُ  كأحلّ  الّربا ِمثلُ  البيعُ  إّنما قاُلكا بأّنيـ
 المس:
  الجنكف.
 يتخبطو:
 الدنيا(. )عذاب الدنيا في      -

 القبر(. )عذاب القبر في      -

 جينـ(. )عذاب اآلخرة في      -

  جميًعا. فييا      -

 يقكلكا: لـ
  البيع. مثلُ  الّربا إّنما
 يقل: لـ
 الربا. مثل اآلجل البيعُ  إّنما      -

 اآلجل. الربكؼ  القرض مثل اآلجل البيع إنما      -

***  
 المفسريف: أقكاؿ
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 عاشكر. كابف الرازؼ  البيع(. مثلُ  الربا )إنما ِمثل (الربا ِمثلُ  البيعُ  إنما)      -

 كجيو. عمى التشبيو حراًما. البيع يككف  أف فيجب حراًما الربا كاف إذا      -

 ليمى كجو يقاؿ: مقمكب. التشبيو حبلاًل. الربا يككف  أف فيجب حبلالً  البيع كاف إذا      -
ذا كالقمر.  ليمى! ككجو القمر قالكا: المبالغة أرادكا كا 

***  
 قكليـ: مراد
 كىك الزمف مقابل في مشركطة زيادة اآلجل البيع ففي الربا. مثل اآلجل البيع      -
 حراـ! كىك الزمف مقابل في طةمشرك  زيادة القرض( )ربا الربا كفي حبلؿ.

  
 فإذا جاز. ،100 المعجل كثمنيا ،110 قدره لسنة مؤجل بثمف سمعة باعو إذا      -
  يجز! لـ تالية لسنة أخرػ  10 البائع عميو فزاد الثمف، المشترؼ  يسدد كلـ األجل حل

 حقيقكالت التأمل بعد كالراجح المسمميف. كغير المسمميف العمماء، دكخت المسألة ىذه
 كفي متماثَمْيف، بيف القرض في المبادلة ألف كاالقتصاد، الفقو في مختمفاف األمريف أف
 اختمفت فإذا الستة: األصناؼ حديث في ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسكؿ قاؿ مختمَفْيف. بيف البيع

 عميو(. )متفق شئتـ كيف فبيعكا األصناؼ
 )بيع كالفضل الَنساء جاز بقمح(، ذىب )مثل: بّيًنا اختبلًفا الصنفاف اختمف إذا      -
 الختبلؼ بينيما الفضل كجاز الصنفيف، الختبلؼ بينيما الفضل جاز آجل(:
   الثمف. مف حصة لمزمف الزمنيف:
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 اآلجل كالبيع السمعة(، عف )منفصل البيع عف منفصل تمكيل الربكؼ  القرض      -
 بسمعة(. )متصل بالبيع متصل تمكيل

 قيمة اآلجل كالبيع هللا، ثكاب في فيو الزمف قيمة الربكؼ( )غير الحسف القرض      -
 الزمف. ألجل الثمف زيادة في فيو الزمف

***  
 الكضعي: الفكر في المقمكب لمتشبيو نظائر
 ال كالعمل الماؿ رأس بأف الربا إلباحة يتذرعكف  األمر أكؿ في الرأسماليكف  كاف      -
 )فائدة(. أجر لو يككف  كأف بد

 رأس العمل: عمى يطمقكف  صاركا الماؿ، رأس سمطاف تككيد في  منيـ رغبة ثـ      -
 الماؿ! برأس يشبو العمل صار أؼ البشرؼ، الماؿ

 األرض، كريع العمل بأجر الفائدة أكالً  شّبو سامكيمسكف  بكؿ األمريكي االقتصادؼ      -
 )األجر، القكمي دخلال عناصر أف إلى كصل حتى بالفائدة، فشّبييما األمر قمب ثـ

 فحسب! الفائدة عف تعبيًرا إال األمر نياية في ليست كالفائدة( كالريع،

***  
   ـ18/12/2012 الثبلثاء
 

 (275)البقرة كأحّل هللُا البيَع كَحّرـ الربا  ۞

 ليس المعنى:
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 كأحّل هللا كّل بيع كحّرـ كّل ربا.

 بل المعنى:

  :(كأحّل هللُا البيعَ )

 كّل بيع حبلؿ.ال يفيد أّف 

 (:  كَحّرـ الربا)

ال يفيد أف كّل ربا حراـ. فزيادة الثمف في مقابل الزمف حبلؿ في البيع. فإذا كاف 
لسنة فيذه الزيادة، مع أنيا زيادة مشركطة في  110كالمؤجل  100الثمف المعجل 

، بل ىي مف الربا الحبلؿ.  مقابل األجل، إال أنيا ليست مف الربا المحـر

*** 

 ا ربكاف:الرب

 قاؿ بعض العمماء: الربا ربكاف: حراـ كحبلؿ.

*** 

 خطأ شائع:

 القكؿ بأف كل ربا حراـ خطأ شائع، كقد يككف مقصكًدا لغرض غير ديني كال عممي.

 راجع نكت القرآف:
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كما آتيتـ مف رًبا ليربك في أمكاؿ الناس فبل يربك عند هللا كما آتيتـ مف زكاة تريدكف )
 .39( الرـك الُمضعفكف  هللا فأكلئؾ ىـ كجو

*** 

 2013أيار  4

 

  (275)البقرة  فَمف جاءه مكعظٌة ِمف رّبو فانتيى فمو ما َسمف ۞

 لـ يقل:

 فمف جاءتو.

 .قراءةفيو 

 مؤنث مجازؼ، يجكز فيو التذكير كالتأنيث. :المكعظة

 يكفي القكؿ بيذا، كال حاجة لمتشكيش بأقكاؿ أخرػ.

 كهللا أعمـ.

*** 

 أقكاؿ المفسريف:

 ابف عطية:

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=151&idto=151&bk_no=64&ID=107#docu
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ألف تأنيث المكعظة غير حقيقي، كىك  (فمف جاءهسقطت عبلمة التأنيث في قكلو: )
 بمعنى كعع. 

 بإثبات العبلمة.« فمف جاءتو»كقرأ الحسف: 

*** 

 الرازؼ:

 كرر ما قالو ابف عطية، كمف دكف إحالة. 

*** 

 القرطبي:

 كرر ما قالو ابف عطية، كمف دكف إحالة.

*** 

 أبك حياف:

 .حذؼ تاء التأنيث مف: جاءتو، لمفصل، كألف تأنيث المكعظة مجازؼ 

 كقرأ أبّي، كالحسف: فمف جاءتو، بالتاء عمى األصل.

*** 

 إلثالثاء:
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 ىػ1440ربيع اآلخر  24

 ـ2019كانكف الثاني  01

 

 (276 )البقرة الّصدقاتِ  كُيْربي الّربا هللاُ  َيمحقُ  ۞
  

 َيمحق:
 يمحك. ُيزيل، ُيذىُب،
فْ  الربا إفّ   ماجو(. ابف كسنف أحمد، )مسند ُقلّ  إلى فعاقبتو كثر كا 
 الربا. يمحق كهللا الربا يريد فالُمْربي المقصكد. بنقيض المعاممة باب مف كىذا
  
 الربا: هللا َيمحق
 اآلخرة. في      -

 صمة. كال جياًدا كال حًجا كال صدقة منو يقبل ال :عباس ابف قاؿ الدنيا: في      -

  
 الصدقات: كُيْربي
 بالبركة. الدنيا في ينمييا      -

 اآلخرة. في ثكابيا يضاعف      -

 .245 البقرة سكرة (كثيرةً  أضعاًفا لوُ  فُيضاعَفو َحسًنا قرًضا هللاَ  ُيقرُض  الذؼ ذا َمف)



687 
 

 .39 الرـك سكرة (الُمْضِعفكفَ  ىـُ  فأكلئؾَ  هللاِ  كجوَ  ُتريدكفَ  زكاةٍ  ِمف آتيُتـ كما)
 فمّكه أحُدكـ يرّبي كما لو فيرّبييا هللا يد في َلتقعُ  أحدكـ صدقة إفّ  :ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسكؿ قاؿ
ف القيامة يـك يجيء حتى فصيمو، أك  الفمّك: مسمـ(. )صحيح أُحد! قدر عمى المقمة كا 
 الناقة. كلد الفصيل: المير.
  
 الصدقاِت: كُيربي الربا هللاُ  َيمحقُ 
 الدنيا. في      -

 اآلخرة. في      -

 مًعا. فييما      -

***  
 بنقيض كعاممو مالو، هللا فأىمؾ الماؿ كمضاعفة الربا أراد المرابي      -

 الثكاب لو هللا فضاعف هللا ثكاب أراد قرض( أك )بصدقة كالمتصدؽ  مقصكده،
 كثيرة! أضعاًفا

  
 الربا. يمحق كهللا كالمضاعفة، الربا يريد المرابي      -

  
 الصدقة ُيْربي كهللا لمالو، نقصاًنا كيراىا الصدقة، أك الزكاة مف ييرب المرابي      -

 المرابي! يتصكر ما بخبلؼ الربا، كيمحق كيضاعفيا،
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حساف. إرفاؽ عقد الصدقة: مف ىك الربكؼ  غير القرض      -  ميدر، غير فيو الزمف كا 
 الزمف. مقابل في المشركط الربا عف التنازؿ مقابل في ىك كالثكاب ثكاًبا، لو ألف
 الزيادة ىي اآلجل البيع في الزمف كقيمة الثكاب، ىي القرض في الزمف فقيمة

 الزمف. مقابل الثمف في المشركطة

 حراـ. العباد مع كالربا حبلؿ، العباد رب مع الربا      - 
  

 كمالية اقتصادية أزمات مف المعاصر عالمنا في الربكية االقتصادات يصيب ما      -
 كاليزات األزمات سبب فالربا أعمـ. كهللا )المحق(، معنى في يدخل إنما دكرية
 ما كَذُركا هللاَ  اتُقكا آمُنكا الذيفَ  أّييا يا) عميو. الحرب كُيعمف يمحقو هللا ألف كالدكرات،
 البقرة سكرة (كرسكِلو هللاِ  ِمفَ  ِبحربٍ  فأذُنكا تفعُمكا لـ فإف ُمؤمنيَف. كنُتـ إف الّربا ِمفَ  َبِقي
278-279. 

  
 لـ أنيا الجكاب غيرىا؟ كتأخر الربكية البمداف تقدمت كيف الناس بعض يتساءؿ      -
 أزماتيا كفي النسبي، تأخرىا في سبب كىك ،عمييا كباؿ الربا بل الربا، بسبب تتقدـ
 االقتصادية. كتقمباتيا المالية

  
 كيربي: يمحق
 ِطباؽ. بينيما
 اآلخر. ضد لفع كل أف يعني
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 أخرػ: قراءة
 ُيَمّحق.      -

 كُيَرّبي.      -

***  
  ـ19/12/2012 األربعاء
 

 (276 البقرة( أثيـ َكّفار كلّ  يحبّ  ال كهللا ۞ 
 :ُنَكت كمو اآلية مف الجزء ىذا
 .يحبّ  ال    -

 .كلّ     -

 .أثيـ كّفار   -

 :َكّفار 
  )كافر(. مف مبالغة صيغة
 :أثيـ
 )آثـ(. مف مبالغة صيغة
 هللا. معاذ آثـ؟ كافر كل يحب هللا أف المعنى ىل 

 يحبّ  ال كهللاُ  الّصَدقاتِ  كُيربي الربا هللاُ  َيمحقُ ) الربا: آكل لحالة كصف ىنا المعنى
 (.أثيـ كّفارٍ  كلّ 
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 فعل مف أنو كبياف الربا، أمر تغميع (أثيـ كّفار) المبالغة صيغة في :حياف أبك قاؿ 
 أثيـٌ! كّفارٌ  إال يأكمو ال كأنو المسمميف، فعل مف ال الكّفار
 أثيـ: 

 (.َكّفار) لػ كصف
 يستر الذؼ الزارع عمى أيًضا يقع ألنو كفار، في االشتراؾ إلزالة كىك :فكرؾ ابف قاؿ
 األرض! في الحب
! االشتراؾ ىذا عمى يساعد ال السياؽ ألف مسّمـ، غير ىذا :أقكؿ  المزعـك
 إلى يحتاج الزارع عمى الكافر إطبلؽ ألف ُبعد، فيو فكرؾ: ابف قكؿ عف حياف أبك قاؿ
 .20 الحديد (نباُتو الكّفارَ  أعجبَ  غيثٍ  كَمثلِ ) كقكلو: لفظية، قرينة
 يقل: لـ 
 أثيـ. كفار كل يمقت( )أك يكره كهللا
 يقل: لـ 
 أثيـ. كفار أؼّ  يحب ال كهللا
 هللا! معاذ مرفكض، معنى كىك اآلثميف! الكفار بعض يحب أنو تعني (:كلّ )
 أّؼ. بمعنى: ىنا (كلّ ) أقكؿ:
 راِجْع: 
 .17 سبأ سكرة (الَكُفكر إال ُنجازؼ  كىل) القرآف: نكت مف
***  
  ـ30/5/2013 الخميس
 

 (276)البقرة كهللُا ال يحّب كل كّفار أثيـ  ۞
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 أقكاؿ المفسريف غير مقبكلة، كأنا ليس عندؼ ما أقكلو

 لـ يقل:

 ال ُيحّب كّل كافر آثـ. -

 ال ُيحّب أّؼ كافر آثـ. -

 قكلو: ال ُيحّب كّل كّفار أثيـ: ىل ُيحّب كّل كافر آثـ؟

 قكلو: ال ُيحّب كّل كّفار أثيـ: ىل ُيحّب بعضيـ؟

 اآلية في سياؽ الربا. جاءت

 الكّفار األثيـ: كصفاف آلكل الربا.

 كىذا ال يعني أنو ُيحّب كل كافر آثـ.

 كما ال يعني أنو ُيحّب بعضيـ.

 نحف البشر ال نستعمل ىذا، ال في القديـ كال في الحديث.

 المفسركف أغمبيـ تجاىمكا ىذا، كالذيف تعرضكا لو ليس لدييـ شيء!

 ا أقكلو حتى اآلف!كأنا مثميـ ليس عندؼ م

 كهللا أعمـ.
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*** 

 إلجمعة:

 ىػ1439شعباف  12

 ـ2018نيساف  27

 
 (278 )البقرة الربا مف بقي ما كذركا ۞
  
 تفعمكا لـ فإف ُمؤمنيَف. كنُتـ إف الربا ِمف بقيَ  ما كذُركا هللاَ  اتقكا آمُنكا الذيفَ  أّييا يا)
ف كرسكِلو هللاِ  ِمفَ  بحربٍ  فأذُنكا  (ُتظممكفَ  كال َتظممكفَ  ال أمكاِلكـ رءكُس  فمكـ تبُتـ كا 
 .279-278 البقرة سكرة
  
ف مقبكًضا، يكف لـ ما الربا مف هللا أبطل المفسركف: قاؿ  آية نزكؿ قبل معقكًدا كاف كا 
 إلى كأمُره َسمفَ  ما فموُ ) تعالى: لقكلو مقبكًضا، كاف ما بالفسخ ُيتعقب كال التحريـ،
 .275 اآلية (هللاِ 
  

 مسألة:
 أك كميا بعد تسدد لـ زالت كال البنكؾ، مف منحت بفائدة قركض ىناؾ ليبيا في

 مف منيـ بأف عمًما المقترضيف؟ عف الفكائد إسقاط الثكرة بعد يجب ىل بعضيا،
 كالترؼ؟ السرؼ ألغراض أك كمالية ألغراض اقترض
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 أقكؿ:
 القركض فإف لممحتاجيف، اإلسبلـ في مخصصة فائدة بدكف  القركض كانت إذا      -
 يستفيد أف المنتظر مف بل كالمحتاجيف، الفقراء عمى تقتصر فمف كجدت إذا بفائدة
 باب مف )ليست بفائدة كأنيا سيما ال المحتاجيف، مف أكثر المحتاجيف غير منيا
 أقدر ألنيـ منيا، االستفادة عمى أقدر ىـ المحتاجيف غير كأف اإلرفاؽ(، أك اإلحساف
 مانات.كالض الرىكف  تقديـ عمى

 حاجاتيـ أك ضركراتيـ لسد فقراء، لمقترضيف منحت قد القركض كانت إف      -
 ممفاتيـ. دراسة مف التأكد بعد عنيـ، الفكائد إسقاط يجب فينا األصمية،

 قبيل مف أك كمالي ىك ما تمكيل بغية لمقترضيف، منحت قد القركض كانت إف      -
 أف أخذتيا إذا لمبنكؾ الممكف كمف لفكائد.ا إسقاط عدـ يحسف قد فينا كالترؼ، السرؼ
 منحو يجكز ال فائدة بدكف  القرض أف كبما كالخيرية. العامة المصالح في تصرفيا
 الباقية. الفكائد مف إعفاؤىـ المبلئـ غير مف يككف  قد فإنو ىؤالء لمثل أصبلً 

 باب فم الغير، عمى ليا ديكًنا مّكلت قد إسبلمية مصارؼ ىناؾ أف فرضنا لك      -
 فمماذا المتمكليف. عف تسقط ال )المستترة( الفكائد فإف التكرؽ، أك اإلجارة أك المرابحة
 مجرد بينيما كالفرؽ  اإلسبلمية، البنكؾ في تسقط كال التقميدية البنكؾ في تسقط
 كالمصطمحات؟ األسماء في اختبلؼ

 لممناقشة. مطركحة المسألة ىذه

*** 
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         ـ2/1/2012 األربعاء
 

 (279 )البقرة ُتظَمُمكفَ  كال َتظػِمُمكفَ  ال أمكاِلكـ ُرؤكُس  فمكـ ۞
  
 الربا. عف الحديث سياؽ في ،279 اآلية البقرة سكرة مف
 .275 اآلية (الّربا يأكمكفَ  الذيفَ )      -
 .275 اآلية (الّربا كحّرـَ  البيعَ  هللاُ  كأَحلّ  الّربا ِمثلُ  البيعُ  إّنما قاُلكا)      -
 .276 اآلية (الّصَدقاتِ  كُيْربي الّربا هللاُ  َيْمَحقُ )      -
 .278 اآلية (الّربا ِمفَ  َبِقيَ  ما كَذُركا هللاَ  اتُقكا آمُنكا الذيفَ  أّييا يا)      -
  

 أمكالكـ: رؤكُس 
  أصكليا.
 َتظممكَف: ال

  مشركطة(. )زيادة الماؿ رأس عمى بالزيادة
 ُتظممكَف: كال

 )ركاه ظمـ الغنيّ  َمطل أف الحديث ففي بالَمطل، أك ،الماؿ رأس مف بالنقصاف
  الشيخاف(.
 ،1/334 الجكزؼ  كابف ،2/716 حياف كأبي ،3/365 كالقرطبي ،7/100 كالرازؼ  ،3/109 الطبرؼ  )تفسير
 ،3/95 عاشكر كابف ،3/103 كالمنار ،2/374 كالقاسمي ،4/140 الدرر كنظـ ،2/643 المصكف  كالدر
 (.1/332 كالظبلؿ
  

 كتخطئة: تصحيح
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 كأرػ  بالنقصاف. (ُتظممكفَ  ال) معنى عمى أكافق كال (،َتظممكفَ  ال) معنى أصحح إني
 .بالثكاب (ُتظممكف  ال) المعنى أف
 مالو رأس الُمقترض إليو ردّ  لك حتى مظمكًما، لكاف هللا ثكاب لكال الُمقرض ألف ذلؾ  -
 ثبات بافتراض سنة، بعد دينار 100 مف قيمة أكبر اليـك دينار 100 فإف كامبًل.
 جائز. كىك الُمقترض، لصالح َنساء ربا فيو فالقرض الشرائية. القكة
 ىذا ألف ناقًصا، القرض ردّ  اشتراط عمى الطرفيف اتفاؽ شرًعا الجائز مف أف كما  -
رفاؽ بالقرض، إرفاؽ إرفاؽ: فكؽ  إرفاؽ ىناؾ فيككف  بالُمقترض، اإلرفاؽ باب مف  كا 

 .280 البقرة (لكـ خيرٌ  َتَصّدقكا كأف) ى:تعال قاؿ بالنقصاف.
*** 
 آخر: معنى
 َتقترضكف، عندما (ُتظممكفَ  كال) ُتقرضكف، عندما (َتظممكفَ  ال) المعنى: يككف  كربما
 أعمـ. كهللا
***  
 مبلحظة:
 إلى كالفقو االقتصاد نطاؽ مف أنقميا ىنا كلكني المسألة، ىذه بحثت أف لي سبق
 كالفقو. االقتصاد يقرأ كال التفسير رأيق مف فيناؾ التفسير. نطاؽ
***  
   ـ8/4/2013 اإلثنيف
 

 ( 279)البقرة فمكـ رءكُس أمكالكـ ال َتظممكف كال ُتظممكف  ۞
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 قاؿ المفسركف: 

ال َتظممكف المقترض بالزيادة عمى رأس الماؿ، كال ُتظممكف بالنقصاف مف رأس الماؿ. 
 جكابي باختصار: 

ُتظممكف بالنقصاف. الجممة األكلى صحيحة، كالثانية غير ال َتظممكف بالزيادة، كال 
 صحيحة.

 الصكاب: 

 ال َتظممكف بالزيادة، كال ُتظممكف بالثكاب.

 تكسعُت فييا في مكاضع أخرػ.

*** 

 تفاسير أخرػ مقبكلة: 

 ال َتظممكف بالزيادة، كال ُتظممكف بالمماطمة. -

 ف.ال َتظممكف عندما ُتقرضكف، كال ُتظممكف عندما تقترضك  -

 ـ2003ُنشرت عاـ 

 إعادة نشر

 إلسبت:
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 ىػ1440ربيع اآلخر  21

 ـ2018كانكف األكؿ  29

 

 ( 279)البقرة لماذا غفل المفّسركف عف قيمة الزمف؟  ۞

 ال َتظممكف كال ُتظممكف 

مما يزيد في مسؤكلية المفّسريف عف إغفاؿ قيمة الزمف، في المكاضع التي ذكرتيا في 
المكاضع كميا باستثناء المكضع األكؿ في سكرة البقرة، كميا المقاؿ السابق، أف ىذه 

 تتحدث عف تطبيق قيمة الزمف عمى الدنيا كاآلخرة.

*** 

كقد نقل عمماؤنا، بمناسبة كبلميـ عف )الُغركر( قكؿ مف قاؿ بأّف: "الدنيا نقٌد كاآلخرُة 
زْد في اآلخرة كًما نسيئٌة، كالنقُد خيٌر ِمف النسيئة"! أقكؿ: ىذا صحيح لك أّف هللا لـ ي
 كنكًعا كزمًنا! كال شؾ أف ىذا يحتاج إلى إيماف باآلخرة كيقيف!

ىػ( في اإلحياء: "أما الذيف غّرتيـ الحياُة الدنيا فيـ الذيف 505-) الغزاليقاؿ  -
 قالكا: الدنيا نقٌد كاآلخرُة نسيئٌة، كالنقُد خيٌر مف النسيئة"!
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"منيـ مف يقكؿ: ال أترُؾ نقًدا  ىػ( في تمبيس إبميس:597-)ابف الجكزؼ قاؿ  -
لنسيئة )...(. لك عممكا حقيقة اإليماف لعممكا أّف تمؾ النسيئة كعٌد صادٌؽ ال 

 ُيخمف"!
ىػ( في الجكاب الكافي لمف سأؿ عف الدكاء الشافي: 751-)ابف القيـ قاؿ  -

"أعظـُ الناس غركًرا َمف اغتّر بالدنيا كعاجميا، فآثرىا عمى اآلخرة، كرضي بيا 
اآلخرة، حتى يقكؿ بعض ىؤالء: الدنيا نقٌد، كاآلخرة نسيئٌة، كالنقُد أنفُع مف  مف

 النسيئة"!
*** 

 أقكؿ:

مما يزيد في مسؤكلية المفسريف أيًضا أف بعض مف تكممكا عف قيمة الزمف كتطبيقيا 
عمى الدنيا كاآلخرة ليـ تفاسير، كلـ يذكركا ذلؾ في تفاسيرىـ، ىذا مع أف نقل الشيء 

 إلى آخر يعّد مف أنكاع االبتكار! كىذا يحتاج إلى تذّكر كاستحضار! مف مكضع

*** 

 2016آب  26الجمعة 

 
 ال َتظممكف كال ُتظممكف لماذا ينساؽ الشعراكؼ خمف غيره مف المفسريف؟! ۞
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 .279سكرة البقرة 
  قاؿ الشعراكؼ:

أؼ: ال نظممؾ ( كال ُتظممكف ( بمعنى: أف تردَّ إليكـ رءكُس أمكالكـ؛ )كال ُتظممكف »)
 مف ناحية أخرػ، فنقكؿ لؾ:

إْف أردَت أْف تتكب فُرّد ما أخذَتو بالربا بأثر رجعي؛ ألف ما أخذَتو قد ُصِرؼ كتصعب 
إعادتو، كبذلؾ نراعي مصمحة الدائف حيف نعيد إليو رأس الماؿ، كمصمحة المديف، 

ه.  »فبل نكمفو ردَّ َما ال يقدر عمى ردِّ

 تعميق:
 مف ناحية أخرػ ... ما ال يقدر عمى رّده" أترؾ مناقشتو اآلف. قكلو: "ال نظممؾ -
( بمعنى أف ترّد إليكـ رءكس أمكالكـ، قكؿ غير كال ُتظممكف قكؿ الشعراكؼ: ) -

صحيح، كىك ترداد أعمى ألقكاؿ المفسريف! فرّد رأس ماؿ القرض ببل نقصاف )مف 
، لكال ثكاُب بعد سنة في 100كاسترّد  100قيمتو االسمية(، أؼ إذا أقرض  ك مظمـك

هللا لو. فالمئة المعجمة عند رجاؿ الفقو كاالقتصاد أكبر قيمًة مف المئة المؤجمة. 
فصار معنى )كال ُتظممكف(: ال ُتظممكف بالثكاب: ثكاب القرض )كثكاب نقصانو، 
كثكاب اإلنظار، كثكاب التنازؿ عنو، عند المزـك في الحالتيف األخيرتيف(، كما ذكرت 

 ت كثيرة سابقة.في مناسبا
كنت أتمنى مف الشعراكؼ أف يستحضر في ىذا المكضع مف كتاب هللا األحاديث  -

النبكية في ثكاب القرض، كأف يستحضر كبلـ الفقياء بأف القرض عقد إرفاؽ! كأف 
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المعجل خير مف المؤجل، فإذا استعاد الُمقرض رأس مالو فقط كاف مظمكًما لكال ثكاب 
 هللا لو!
 مف الشعراكؼ أف يستعمل المقرض كالمقترض بدؿ الدائف كالمديف!ككنت أتمنى  -
أيف الشعراكؼ مف ىذه المطائف التفسيرية؟! أيف العمـ بالمغة؟ كأيف العمـ بالحديث  -

  النبكؼ؟ كأيف العمـ بالفقو؟ كأيف االستقبللية؟ كأيف االبتكار؟
ابمسي في سكرية: تفسير دمحم متكلي الشعراكؼ في مصر مثل تفسير دمحم راتب الن -

ـّ ببعض الرقائق المحفكظة! لكّف الشعراكؼ إماـ!  تفسير حككاتي لتخدير العكا
 كهللا أعمـ.

*** 
  2015آب  31اإلثنيف 

 

 كيف نفيـ الربا في اإلسبلـ؟ ۞

المسمـ أف فيـ الربا يتكقف عمى فيـ القرض فحسب، حيث ال يجكز أف  قد يظفّ 
اإلسبلـ، بل ال  يلفيـ الربا ف يفالفائدة ربا. باب القرض ال يكف يككف القرض بفائدة،

بد لفيمو بدقة مف فيـ األبكاب الستة التالية مجتمعة: الَقرض، الِقراض، البيع اآلجل، 
 َضْع كَتعّجْل، السفتجة، ربا الَنسيئة. 

 ربا محرـٌ.  يمقابل األجل ى يالَقرض: كل زيادة مشركطة ف -1



701 
 

 الِقراض: يجكز لمماؿ أف يحصل عمى حصة مف الربح.  -2

 البيع اآلجل: الزيادة المشركطة فى مقابل األجل جائزة: لمزمف حصة مف الثمف.  -3

البيع الزيادة لمتأجيل، كأجاز بعضيـ  يكَتعّجْل: أجاز جميكر الفقياء ف َضعْ  -4
 الحطيطة )الكضيعة( لمتعجيل. 

بمد آخر، كىى جائزة كلك كاف فييا منفعة  يكفاء القرض ف يالسفتجة: ى -5
 لممقرض، بشرط أال تككف فييا مؤنة عمى المقترض. 

 يبعد سنة جائز ف 100اليـك مقابل  100: اء )كىك غير ربا النسيئة(سربا النَّ  -6
فالمعجل خير مف المؤجل.  البيع ألنو معاكضة، يالقرض ألنو إحساف، كغير جائز ف

 المعاكضة القائمة عمى )العدؿ(. يال يجكز ف)اإلحساف( ما  يكيجكز ف

 كهللا أعمـ.
 

ف كاف ذك عسرة ۞  )280البقرة ) كا 

ْف كاَف ذك ُعْسرٍة فَنِظرٌة إلى َمْيَسرةٍ ﴿  .280﴾ البقرة كا 

ف كاف:  كا 

أؼ: المديف )الغريـ(، كلـ َيْجِر لو ذكر في اآلية، لكنو يفيـ مف خبلؿ الكبلـ عف 
 الُمْربي ال بد لو مف مديف ُيربي عميو.الربا، ألف 
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 لـ يقل:

 ذا عسرة.

 .قراءةكفيو 

 كاف ذك عسرة:

 كاف: تاّمة. 

 ذك: فاعل أك نائب فاعل مرفكع. 

 التقدير: 

 إْف كاف مف غرمائكـ ذك عسرة. 

 إْف حصل ذك عسرة. 

 إْف ُكجد ذك عسرة.

 كاف ذا عسرة:

 كاف: ناقصة.

 ذا: خبر كاف منصكب.

 تقديره: كاف الغريـ ذا عسرة. اسـ كاف محذكؼ،
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 ذك ُعسرة:

 ُمعِسر.

 العسرة أك اإلعسار ضيق الحاؿ لعدـ الماؿ.

 العسرة: الحالة التي يتعّسر فييا كجكد الماؿ.

 نِظرة:

 إنظار.

 إمياؿ.

 فنِظرة:

 أؼ: فعميو نِظرة.

 فنِظرة لو.

 ىل ىك أمر كجكب أـ أمر استحباب؟ فيو خبلؼ بيف الفقياء.

 َمْيَسرة:

 ُيسر.

 َيسار.
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 غنى.

 الَمْيَسرة مف الُيسر، مثل: مرحمة، كمشأمة.

 الَمْيَسرة: الحالة التي يتيّسر فييا كجكد الماؿ.

*** 

 إعسار المديف بيف الجاىمية كاإلسبلـ:

كاف المديف في الجاىمية إذا أعسر ُيسترّؽ كيباع، فأمر اإلسبلـ باإلنظار، كمنع 
 االسترقاؽ كالبيع.

ما أف ُتربي.  ككاف الدائف إذا أعسر  مدينو قاؿ لو: إما أف تَقضي كا 

 أك يقكؿ المديف لدائنو: أنِظْرني أِزْدَؾ. 

 كيككف معدؿ الفائدة الجزائي أعمى مف معدؿ الفائدة التعكيضي!

 رة إلى ميسرة: نظِ 

أؼ يميمو بدكف رًبا، فبل يزيد عميو، كال يسجنو، كال يسترّقو، كال يبيعو؛ ألف ماؿ الدائف 
 مدينو، كليس في رقبتو. ىك في ذمة

 إذا أعسر المديف ككاف قكًيا، ىل يمزمو أف يؤجر نفسو مف الدائف أك غيره لكفاء دينو؟ 

 قكالف.



705 
 

*** 

 ـ16/8/2013الجمعة 

   

 (283 )البقرة فاكتبكه مسّمى أجلٍ  إلى بديفٍ  تداينتـ إذا آمنكا الذيف أّييا يا ۞

 كالحقكؽ  الديكف  إثبات كجكب تفيد القرآف، في آية أطكؿ كىي الديف(، )آية اآلية ىذه
 يتبيف )كما كالرىف كالشيادة المحاسبي( )القيد بالكتابة تكثيقيا أك (،283 اآلية )انظر
 فإف كآجاليا. لمقاديرىا كضبًطا النزاع، أك الجحكد أك النسياف خشية اآلية(، تتمة مف
 الدفاتر( )إمساؾ فالمحاسبة. القمب خميفة كالمساف المساف، خميفة )الكتابة( الكتاب
 .المحاسبة عمـ بو بدأ الذؼ األدنى الحد فيي الحالة. ىذه في شرًعا كاجبة

 الشافعي: اإلماـ قاؿ 

 عاينػػكهُ  قد معشػػًرا كأشِيده           خًطا استقرضتَ  بالذؼ أِنْمني

 الكجكهُ  ىيبتوِ  ؿِ لجبل عنْت             البرايػػػػػػػػػػػػػا خػػػػػػػبلؽَ  هللاَ  فػػػػػػػػإفّ 

 (فاكتبػكهُ  مسّمى أجلٍ  إلى            بديػػػػػػػػػػفٍ  تداينتُػػـ إذا) يقػػػػكُؿ:

  

 اآلية البقرة (تكتبكىا أال ُجناحٌ  عميكـ فميَس  بينكـ ُتديركَنيا حاضرةً  تجارةً  تككفَ  أف إال)
 نفسيا.
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 مندكبة. أك مباحة الحاضرة( )أك العاجمة العمميات محاسبة أف يفيد ىذا

 كال تكتب ال أّمّية أّمة مف األّمة نقل في يفيد اآلية ىذه في بالكتابة األمر أف ريب كال
 كتحسب! تكتب متعممة أّمة إلى تحسب

 السَمـ: في اآلية نزلت

 كاف المدينة أىل سَمـ أف معناه خاصة. السَمـ في نزلت اآلية ىذه عباس: ابف قاؿ
 إجماًعا. المداينات جميع تتناكؿ ىي ثـ اآلية، سبب

 أنيا ذلؾ يعني كال السَمـ، ىك النزكؿ سبب أف عباس ابف كبلـ مف يفيـ :أقكؿ
 أك السبب، بخصكص ال اآلية بعمـك )العبرة السبب مف أعـ اآلية ألف عميو، تقتصر
(. يخّصص ال الخاص السبب  المبيع يككف  أف بيف الديف في فرؽ  كال العمـك
 في نص فاآلية النسيئة. بيع في كما مؤّجبلً  الثمف يككف  أك السَمـ، في كما ً مؤّجبل
 السَمـ. عمى نّصيا يقتصر كال الحالتيف

 السَمـ: تعريف 

 ألف )ائتماني( تمكيمي بيع كىك المبيع. كُيؤجل الثمف فيو ُيعجل الذؼ البيع ىك السَمـ
 عبي بخبلؼ أرخص، الثمف فيو كيككف  المعّجل، بالثمف البائع يمّكؿ فيو المشترؼ 
 أعمى. الثمف فيو كيككف  الثمف، كُيؤجل المبيع فيو ُيعجل الذؼ النسيئة

 فيشبو معجبًل، البائع إلى الثمف ُيسمف المشترؼ  ألف ،السَمف كىك آخر اسـ كلمسَمـ
 السَمـ. عمى كيطمق القرض عمى يطمق مشترؾ لفع كالسَمف الناحية. ىذه مف القرض
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 كالبائع أجمو، في المبيع إلى محتاج المشترؼ  ألف ،المحاكيج بيع أيًضا كسّمي 
 اإلنتاجية. نفقاتو تمكيل في منو يستفيد لكي الثمف إلى محتاج

*** 

 اآلية؟ في القرض يدخل ىل 

 أجل إلى تأجيمو يمكف القرض أف عمى اآلية بيذه المالكية عمماء بعض استدؿّ 
، ف حاؿّ  القرض أف مف الفقياء جميكر يقكؿ كما ال أؼ معمـك  !يتأّجل لـ أّجل كا 
 إذا بالكتابة األمر فييا بل الديكف، جميع تأجيل جكاز فييا ليس اآلية :الشافعية كقاؿ
 الشافعي رأػ ليذا كربما آخر! دليل إلى فيحتاج الديف تأجيل أما مؤجبًل! الديف كاف
 ألنو المؤّجل، عف يختمف بيذا فيك الطمب. تحت الحاّؿ: كمعنى .الحاؿّ  السَمـ جكاز
 العقد! مجمس في دفعو يعّجل لـ ألنو المعّجل عف كيختمف لو، أجل ال

 ، عباس ابف عف كركؼ  (،السَمـ) السَمف عمى بعُضيـ المداينةَ  حملَ  :المنار في قاؿ
 مسّمى أجل إلى المضمكف  السمف أف "أشيد قاؿ: أنو عنو كغيره البخارؼ  أخرج فقد
 بأف الرازؼ  كضعفو ،القرض عمى بعضيـ كحمميا اآلية. ىذه كقرأ ، أحّمو" قد هللا أف
 ىذا كقكلو األجل. فيو اشترط قد اآلية في كما األجل، فيو يشترط أف يمكف ال القرض
 إلى األعياف كبيع كالسَمـ القرض يشمل عاـ الديف إف الجميكر: كقاؿ !الضعيف ىك
 الصكاب. كىك أجل

 المنار: خطأ

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12070
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12070
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 القرض أف ىك الرازؼ  قالو ما القرض. مف أعـ الديف أؼّ  القرض. يشمل الديف نعـ
ف حاّؿ،  كليس إحساف، القرض أف السبب الفقياء. جميكر قكؿ ىذا يتأّجل، لـ أّجل كا 
 مثبلً  سنة إلى الماؿ مف مبمًغا المقترض اقترض فإذا سبيل. مف المحسنيف عمى
 األجل ينتظر ىل األجل، قبل غنًيا صار أنو كفرضنا القرض، بتأجيل القائميف حسب
ذا !هللا معاذ القرض؟ يفي حتى  ىل األجل، حمكؿ قبل مالو إلى المقرض احتاج كا 
 لو ليسّدد غيره مف يقترض أف لممقترض يمكف أعتقد! ال المقترض؟ مطالبة مف نمنعو
 يتأجل، القرض قاؿ: مف كقكؿ األقكػ، ىك الفقياء جميكر قكؿ أف يثبت بيذا قرضو.
 ىك الرازؼ  قكؿ المنار: صاحب كقكؿ الرازؼ. قاؿ كما ضعيف، قكؿ

 أعمـ. كهللا الضعيف! ىك المنار صاحب فقكؿ المنار، صاحب عمى مردكد الضعيف

*** 

 القرض؟ يشمل ال الديف أف صحيح ىل 

  :الرازؼ  قاؿ

 األجل. فيو يجكز كالديف ،األجل فيو يجكز كال .الديف غير القرض : المغة أىل قاؿ

 في نزلت أنيا :عباس ابف قاؿ أقكاؿ: المداينة بيذه المراد في فنقكؿ: ىذا عرفت إذا
 (.السَمـ) السَمف

 فيو يشترط أف يمكف ال القرض أف بينا لما ضعيف كىك ،القرض أنو :الثاني كالقكؿ
 األجل. فيو اشترط قد اآلية في المذككر كالديف األجل،
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 بيع  أحدىا: :أكجو أربعة عمى البياعات أف المفسريف: أكثر قكؿ كىك :الثالث كالقكؿ
 فبل باطل، كىك بالديف الديف بيع كالثاني: البتة. بمداينة ليس كذلؾ ، بالَعيف الَعيف
 باع إذا ما كىك ، بالديف الَعيف بيع  قسماف: ىنا بقي اآلية. ىذه تحت داخبلً  يككف 
 ىذه تحت داخبلف ككبلىما بالسَمـ، المسّمى كىك بالَعيف الديف كبيع مؤجل، بثمف شيًئا
 اآلية.

 الديف بيع ىك كذلؾ َديف، منيما كاحد كل مف يحصل أف كحقيقتيا مفاعمة، كالمداينة 
 باالتفاؽ. باطل كىك بالكالئ( )الكالئ بالديف

 َديف. فيو بما تعاممتـ إذا كالتقدير: تعاممتـ، (:تداينتـ) مف كالمراد 

*** 

 كالسَمـ: الربا

 :الرازؼ  قاؿ

 الربا منع لما كتعالى سبحانو فا السَمـ، بالمداينة المراد قالكا: المفسريف مف قكًما إف
 المنافع جميع أف مع اآلية، ىذه جميع في السَمـ في أِذف المتقدمة اآلية في

 منفعة كال لذة ال العمماء: بعض قاؿ كليذا السَمـ، في حاصمة الربا مف المطمكبة
 المذة ذلؾ مثل لتحصيل كتعالى سبحانو هللا كضع إال الحراـ بالطريق إلييا يكصل
  .النظـ بكجو يتعمق ما فيذا مشركًعا، كسبيبلً  حبلالً  طريقػًا

 :المنار في قاؿ 
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 إف : قالكا المفسريف مف قـك إلى عزاه النظـ في لبلتصاؿ آخر كجًيا الرازؼ  ذكر
 في أِذف المتقدمة اآلية في الربا منع لما كتعالى سبحانو فا السّمـ، بالمداينة المراد
 السَمـ. في حاصمة الربا مف المطمكبة المنافع جميع أف مع اآلية، ىذه جميع في السَمـ
 كضع إال الحراـ بالطريق إلييا يكصل منفعة كال ةلذ ال العمماء: بعض قاؿ كليذا
 كأقكؿ . اىػ مشركًعا. كسبيبلً  حبلالً  طريقػًا المذة تمؾ مثل لتحصيل كتعالى سبحانو هللا

 الربح أف السَمـ كبيف القرآف في المحـر القطعي الربا بيف الفرؽ  إف المنار(: )صاحب
 يظير لـ ذلؾ كلكال النسيئة، باكر  مضاعفة أضعاًفا يككف  أف شأنو مف ليس السَمـ في
 ال تعّبد كالمعايش المكاسب أمكر في ليس إذ فائدة، السمـ إباحة مع الربا لتحريـ
 ُيعقل.

 كالسَمـ: الربا بيف الفرؽ  في المنار عمى تعميق

 دمحم كليس ،رضا رشيد دمحم الشيخ ىك المنار في الكبلـ ىذا صاحب أف الظف أغمب
 عبده دمحم كبلـ ينقل عندما رشيد كالشيخ الربا. في يورأ مف عنو معركؼ كىك عبده،
 كالسمـ الربا بيف فالفرؽ  عميو، أكافقو ال رشيد الشيخ ككبلـ اإلماـ. األستاذ قاؿ يقكؿ
 سمعة، يكجد ال القرض ففي بيع. كالسَمـ قرض، الربا أف ىك الفرؽ  بل قاؿ، كما ليس
 يجكز، ال القرض في فالربا رض.الق أحكاـ غير البيع كأحكاـ سمعة. ىناؾ البيع كفي
 ربكاف: الربا كقالكا: الزمف، ألجل الثمف في الزيادة العمماء أجاز إذ جائز، البيع كفي
 كحبلؿ. حراـ

 يقل: لـ
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 بمداينة. تداينتـ

 تداينتـ: 

 الُمسمف، جية كىي كاحدة جية مف صادر الفعل أف مع ىنا كأطمق تفاعل، التدايف
 األمة، مجمكع كىـ المخاطبيف إلى فييا منظكر فالمفاعمة فدانُو، منو داف تقكؿ: ألنؾ
 تجعل أف كلؾ جانبيف. عمى مشتمبلً  المجمكع فصار كمديًنا، دائًنا المجمكع في ألف
   عاشكر(. )ابف زيد مف تداينت تقكؿ: كما بابيا غير عمى المفاعمة

 بَديف: 

 بَديف؟ قاؿ: لماذا

 أقكاؿ: فيو (تداينتـ) مف: مفيـك أنو مع (:بَديف) تعالى: قكلو

 القكؿ ىذا لعل :أقكؿ .38 األنعاـ (بجناَحيوِ  يطيرُ  طائرٍ  كال) تعالى: كقكلو تأكيد،    -
 المعنى )لتقرير اإلطناب لمجرد بأنو عاشكر ابف عنو كعّبر القبكؿ! إلى األقرب ىك
 بيدؼ. كلمستو بعيني رأيتو يقكلكف: كما الذىف(، في إيضاحو كلزيادة

 

 يرد :أقكؿ )الزمخشرؼ(. مؤجل ىك ما كمنو حاؿّ  ىك ما منو الديف أف ُيفيـ لكي   -
 مؤّخر. ألنو أيًضا، كتابتو يحسف الحاؿّ  الديف أف ىذا عمى
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 بذلؾ يكف لـ الديف" "فاكتبكا قاؿ: فمك (.فاكتبكه) قكلو: في الضمير إليو ليرجع   -
 مسمى أجل إلى تداينتـ إذا قاؿ: لك :أقكؿ غيره(. عنو كنقمو )الزمخشرؼ، الحسف!
 الديف! أنو منو كُفيـ المغة، في مقبكالً  لكاف (بَديف) بحذؼ: أؼ فاكتبكه،

 ال :أقكؿ المعنى! ىذا انتفى (بَديف) قاؿ: فإذا تجازيتـ، بمعنى: تأتي قد :تداينتـ   -
 الجزاء! في كليس الديف في أنيا كاضحة اآلية ألف ىذا، عمى أكافق

 أك سَمـ أك قرض ِمف كاف، كجو أؼّ  عمى كبيًرا، أك صغيًرا افك َديف أؼّ  المقصكد:  -
 كالبيع القرض يشمل الديف أف البدىي كمف ىذا، أرػ  ال :أقكؿ أجل. إلى عيفٍ  بيع
  بالكتابة. أكلى كاف كبيًرا مبمغو كاف إذا الديف أف أيًضا البدىي كمف اآلجل،

 كاحد )َديف بالَعيف الديف كبيع يف،بالد الَعيف بيع كيبقى بالديف، الديف بيع يخرج لكي  -
 كجو. كلو الرازؼ، اقتراح مف ىذا مفاعمة. المداينة ألف ديناف(، ال

 كال كاضح، فاألمر ليا، حاجة ال كميا األقكاؿ ىذه إف قائل: يقكؿ ربما :أقكؿ   -
 ىك بالتأكيد القكؿ كلعل عنيا، اإلجابة في كاالختبلؼ فيو األسئمة لطرح حاجة
 أعمـ. كهللا الرأؼ، ليذا األقرب

*** 

 الضرير: الصديق قالو ما 

 األكلى الديف: بيع عف لو بحث في الشرعية، الييئات عضك الضرير الصديق قاؿ
 المعاني! ىذه كل أجل مف ُذكرت (بَديف) إف يقاؿ: أف عندؼ
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 قكالً  األقكاؿ يفحص أف الكبلـ ىذا يقكؿ أف قبل عميو ككاف صحيح، غير ىذا قكلو
 كالجمع مردكدة! معظميا، يكف لـ إف األقكاؿ، بعض أف ألدرؾ ذلؾ فعل كلك قكاًل.
 كلـ تفكير، بدكف  ادعاءه أسيل كاف ما لمجمع! قابمة غير ألنيا كأعجب أعجب بينيا
 بو! انفرد كلك لقّدرناه، صحيًحا قكلو كاف كلك أحد! بقكلو يقل

 الديف: تعريف 

 الِعَكضيف. أحد فييا تأجل معاممة كل      -

 غائًبا. كاف ما كالديف: حاضًرا، كاف ما العرب: عند الَعيف      -

 الذّمة. في يككف  الذؼ الماؿ ىك الديف      -

 مسمى: أجل

. أجلٍ  إلى مؤجبلً  يككف  أف إال يجكز ال السَمـ  في أسمـ َمف :ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسكؿ قاؿ معمـك
، كيلٍ  في فمُيسمـْ  شيء ، ككزفٍ  معمـك  سيما ال عميو(، )متفق معمـك أجلٍ  إلى معمـك
 الثمف ألف المعمـك الثمف عمى ينص لـ )األجل(. الزمف باختبلؼ يختمف الثمف كأف
 منًعا معمكًما، المبيع يككف  أف بد كال بالضركرة. معمـك فيك ثـ كِمف معّجل، السَمـ في
 في إال صمحي كال الذمة. في مكصكؼ ىك السَمـ في فالمبيع كالنزاع. كالَغَرر لمجيالة
 رؤيتو عف يغني الذّمة في المبيع ككصف َديًنا. تككف  أف تصمح التي الِمثمية األشياء
 المبيع تسميـ لو جاز لمسمعة منِتًجا البائع كاف فإذا المؤّجل. غير الحاضر المبيع في
ال السَمـ، عقد في المحددة لممكاصفات مطابقة كانت إذا منتجاتو مف  عميو كجب كا 
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 كيجكز الكـّ. حيث مف كافية منتجاتو تكف لـ إذا ككذلؾ السكؽ، مف عالمبي تكفير
 المصنكعات. في كالسَمـ المزركعات، في السَمـ كالصناعي: الزراعي المبيع في السَمـ

 .األجل استحقاؽ عند المبيع كجكد الظف عمى يغمب أف السَمـ صحة شركط كمف
 الرأؼ ىذا يككف  كقد !ألجلا حيف إلى العقد حيف مف كجكده العمماء بعض كاشترط
 في الثمف تحديد في تفيد المعجل الثمف فمعرفة الثمف، تحديد أجل مف مفيًدا الثاني
 منو مطركًحا المعجل لمثمف مساكًيا السَمـ ثمف ليككف  السَمـ،
 لممبيع يكف لـ إذا السَمـ ثمف ُيعرؼ فكيف التعجيل. لقاء (الكضيعة) الحطيطة مقدار
 العقد؟ عند كجكد

 مسمى؟ أجل إلى قاؿ: لماذا

 (؟بَديف) قاؿ: لماذا السابق: السؤاؿ عف اإلجابة مف أصعب السؤاؿ ىذا عف اإلجابة

 ىذه في الحاؿّ  ألف حااًل، أك مؤجبلً  كاف سكاء رأيي في كتابتو تجب الديف ألف ذلؾ
 ىك السؤاؿ عف الجكاب لكف الكتابة. في المؤّجل حكـ يأخذ فإنو مؤّخر أنو بما الحالة
 سبق كقد مسمى. أجلٍ  ذا فيو المبيع يككف  أف يجب كالسَمـ السَمـ، في نزلت اآلية أف
 أعمـ. كهللا اآلية، عمـك مف يمنع ال الخاص السبب إف قمنا أف

 :الرازؼ  قاؿ

  ؟ المداينة ذكر بعد األجل ذكر مف الفائدة فما مؤجمة إال تككف  ال المداينة
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 ليعمـ (مسمى) قكلو: مف كالفائدة (،مسمى) لو:بقك  ليصفو األجل َذَكرَ  إنما الجكاب:
 إلى قاؿ: كلك كاألياـ. كالشير بالسنة كالتكقيت معمكًما، يككف  أف األجل حق مف أف

   التسمية. لعدـ يجز لـ الحاج، قدـك إلى أك الدياس، إلى أك الحصاد،

 أقكؿ:

 عمى مبني كىك صحيح، غير مؤجمة إال تككف  ال المداينة أف مف الرازؼ  ذكره ما      -
 أعبله. بينا كما صحيح، غير بدكره كىك القرض، غير الديف أف مف اختاره ما

 القرض في صحيح كغير النسيئة، بيع كنظيره السَمـ بيع في صحيح كجكابو      -
 أعبله. عنو نقمنا كما المؤجل، القرض جكاز يرػ  ال شافعي كىك الحاّؿ.

 الديف: أىمية

 التالية. الفقرة في كرالمذك عاشكر ابف قكؿ انظر

 الديف: إبطاؿ يعني ال الربا إبطاؿ

 :عاشكر ابف قاؿ

 يعكزه قد الماؿ تنمية عمى المقتدر ألف ،المعامبلت ركاج أسباب أعظـ مف التدايف
 كألف الزراعة، أك الصناعة أك التجارة في مكاىبو ليظير التدايف إلى فيضطر الماؿ،
 اختلّ  يتدايف لـ فإذا حيف، بعد بو قبل كلك يديو بيف مف الماؿ ينضب قد )؟( المترّفو
 تحريـ أف يظّنكا ال كي بينيـ المتعارؼ التدايف بقاء لمناس تعالى هللا فشرع مالو، نظاـ
 كمو. لمتدايف إبطاؿ أمكاليـ، رءكس إلى بالمتعامميف كالرجكع الربا،
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 يجكز حيث جلاآل لمبيع إبطاالً  كليس الربكؼ، لمقرض إبطاؿ ىك الربا إبطاؿ أقكؿ:
 إبطاؿ يعني ال القرض في الربا فإبطاؿ المؤجل. المبيع أك المؤجل الثمف في الربا
 ليبطت فعمكا كلك الديكف، عف يستغنكف  ال كالتجار كالناس اآلجل. البيع في الربا
يراداتيـ مبيعاتيـ  كالتجربة! المشاىدة مف معمـك ىك كما كبيًرا، ىبكًطا كأرباحيـ كا 

 :القيـ ابف قاؿ مبكر. كقت منذ التجارية الحياة في الديكف  أىمية إلى ناعمماؤ  تنبو كقد
 الضرر! غاية لتضرركا الديف باب الناس عمى ُسدّ  لك

 أعمـ. كهللا ىذا

*** 

   ـ6/5/2013 اإلثنيف

 
 (282 )البقرة تداينتـ إذا ۞
 
 .282 البقرة (فاكُتُبكهُ  ُمسًمى أَجلٍ  إلى بَديفٍ  تداينُتـ إذا آمُنكا الذيفَ  أّييا يا)
  

 كالمشاركة: المداينة
 في أك المضاربة(، أك )كالِقراض الربح في طرفيف اشتراؾ تعني مفاعمة المشاركة
 )كالشركة(. كالخسارة كالربح الماؿ رأس
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 قد لكنيا مشاركة، ليست فالمداينة المشاركة، تعني مفاعمة كل كليست مفاعمة المداينة
 دائف مف مداينة لكل بد فبل كالمديف. الدائف الَديف: في يشتركاف طرفيف كجكد تعني
 الديف. ينعقد حتى المعاممة عمى يكافقاف كمديف
  
 بعض فيـ كما الربح، في مشاركة ليست كلكنيا مفاعمة صيغة ىي المرابحة كذلؾ
 معمكًما، كربًحا مالو رأَس  البائع فييا َيطمب مبايعة المرابحة المفع. ظاىر مف الناس
 طرفيف مف مرابحة كل في بد فبل الماؿ(. رأس مف )نسبة بالنسبة أك بالمقدار
 المرابحة. تنعقد حتى العقد في يشتركاف
  

 طرفيف: كجكد تعني لكنيا المشاركة. تعني كال مفاعمة صيغة فيي المبايعة، كمثميا
 البيع. ينعقد حتى العقد في يشتركاف كالمشترؼ  البائع
  
 كمستأجر. مؤجر المؤاجرة: كذلؾ
  
 .282 البقرة (فاكُتبكه ُمسًمى أَجلٍ  إلى بَديفٍ  تداينتـ إذا) تعالى: قكلو
  
 يقل: لـ
 بمداينة. تداينتـ إذا
 بالكالئ( )الكالئ بالَديف الَديف أف ُفيـ لربما ذلؾ قاؿ لك العمماء: بعض قاؿ           -1
 جائز!

 مؤجبًل. المبيع يككف  حيث السَمـ، بيع في ىي بعضيـ: كقاؿ      
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 في  كيدخل الثمف. أـ مؤجبلً  المبيع أكاف سكاء َديف، كل في ىي آخركف: كقاؿ      
 المؤّجل. المير ذلؾ:
 التأجيل أف لبياف تجئ لـ اآلية بأف آخركف  كردّ  المؤّجل. القرض المالكية: كأدخل
 كمييما، دكف  البَدَلْيف أحد في جائز التأجيل أف لبياف تجئ لـ كما َديف، كل في جائز
 المؤجل. الَديف كتابة ألجل جاءت إنما
 أف اآلية تفيد (؟تداينتـ) قكلو: مع (بَديف) قاؿ: لماذا العمماء: بعض كتساءؿ           -2
 كالقرض. حاؿّ  ىك ما كمنو مؤّجل ىك ما منو الَديف

 يقل: لـ
 فاكتبكه. مسمى أجل إلى تداينتـ إذا      -

 الديف. فاكتبكا تداينتـ إذا      -

 الثاني. القكؿ مف كأجمل أفضل اآلية نظـ أف المفسريف بعض رأػ
***  
 نكتبو؟ ىل كالقرض حاالً  الَديف كاف إذا
 كاآلية مسمى، أَجل إلى مؤّجل بأنو يكصف كال الفقياء، جميكر عند حاؿّ  القرض-
 إلى مؤّجل أنو يعني كال مؤّجل، أنو يعني فبل المؤخر ىك كالحاؿّ  المسمى، األَجل في
 سداد :السداد تحت أك احتاج، إذا المقرض طمب :الطمب تحت فيك مسمى، أَجل

 أيسر. إذا المقترض
 يدعك المؤّجل كتابة إلى يدعك ما ألف أعمـ، كهللا كالمؤجل، الحاؿّ  ُيكتب أف أرػ  -
 معّجل. غير مقبكض، غير فالحاؿّ  الحاّؿ، كتابة إلى
 بفقيو! ليس كالمعّجل الحاؿّ  بيف يمّيز لـ كمف -
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***  
 إلخميس:
 ىػ1433 شعباف 29
  ـ2012  تمػػكز 19
 

 (282 )البقرة كامرأتافِ  فرجلٌ  َرُجميف يككنا لـ فإف ۞
  
 ترَضكفَ  ممَّف كامرأتافِ  فرجلٌ  َرُجميفِ  يككنا لـْ  فإف ِرجاِلكـ ِمف َشييَدْيفِ  كاستشِيُدكا)
َيداءِ  ِمفَ   .282 البقرة (الشُّ
  

 استشِيدكا:
 أشِيدكا.
  
 يقل: لـ
 كامرأتيِف. فرجبلً 
 بالنصب. قراءة تكجد ال أؼ .القرآف غير في النصب يجكز
  
 :فرجلٌ 
 الشرط. جكاب في كاقعة :الفاء
 رجٌل. فالشاىد أؼ: محذكؼ، لمبتدأ خبر :رجل
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 آخر: إعراب
 َيكُفكَف. أك مقاميما، يقكمكف  كامرأتاف فرجل :التقدير محذكؼ. خبره مبتدأ، رجل:
  

 ثالث: إعراب
 الشيادة. عمى كامرأتافِ  رجلٌ  فميكفْ  رجميف يككنا لـ فإف :التقدير
 رابع: إعراب 

 فاعل. رجٌل: تامة. ىنا: كاف كامرأتاِف. رجلٌ  فميكف رجميف يككنا لـ فإف :التقدير
  

 رابع: إعراب
 :التقدير
 كامرأتاِف. رجلٌ  فميشيدْ  رجميف يككنا لـ فإف      -

    كامرأتاِف. رجلٌ  فميشيدْ  رجميف الشاىدُ  يكفِ  لـ فإف      -

  
 خامس: إعراب
 يشيدكف. كامرأتافِ  فرجلٌ  رجميف يككنا لـ فإف :التقدير
  

 سادس: إعراب
 كامرأتاِف. رجلٌ  فيـ رجميف يككنا لـ فإف :التقدير
  

 سابع: إعراب
 فاعل. نائب رجٌل: كامرأتاِف. رجلٌ  فمُيستشيدْ  رجميف يككنا لـ فإف :التقدير
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***  
     ـ18/8/2013 األحد
 

 (282 )البقرة األخرػ  إحداىما فتذّكرَ  إحداىما َتِضلّ  أف ۞
كاستشيدكا شييَديِف ِمف رجاِلكـ فإف لـ يككنا رجَميِف فرجٌل كامرأتاِف مّمف قاؿ تعالى: )

 .282( البقرة َترَضكَف ِمَف الشيداِء أف َتِضّل إحداىما فُتذّكَر إحداىما األخرػ 

 استشيدكا:

 (.كأشِيدكا إذا تبايعتـأشِيدكا. انظر آخر اآلية نفسيا: ) -
 اطمبكا الشيادة. أؼ: اطمبكا شيادة شييديف مف رجالكـ. -
 لـ يقل:

 شاىَديِف.

 شييَديِف:

 مثنى: شييد. كالشييد ىنا بمعنى الشاىد. فعيل: بمعنى فاعل.

 .26( يكسف كشِيَد شاىٌد ِمف أىِمياكبلىما كرد في القرآف: )

 لـ يقل:

 كاستشيدكا شييديف مف رجالكـ أك رجبًل كامرأتيف. -
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 كاستشيدكا رجميف أك رجبًل كامرأتيف. -
 لـ يقل:

 ممف ترضكف مف الشيكد.

 الشاىد: جمعو: ُشيكد، أشياد.

 الشييد: جمعو: شيداء، أشياد.

 لـ يقل:

 أف َتِضّل إحداىما فُتذّكَرىا األخرػ. -
 أف َتِضّل ىذه أك تمؾ فُتذّكَر إحداىما األخرػ. -
 أف َتِضّل إحداىما في شيٍء فُتذّكَرىا األخرػ فيو. -
 أف َتِضّل إحداىما في شيٍء فُتذّكَر إحداىما األخرػ فيو. -
 : إف نسيْت إحداىما ذّكرْتيا األخرػ.المعنى

 : َتِضلّ 

 تنَسى، بداللة قكلو: ُتذّكر.

 ، أؼ: ذىب عنيـ.87( النحل كضّل عنيـ ما كانكا يفتركفَ )

 أف تضّل:

 خشية أف تضّل.: التقدير
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 (: ُتذّكر)

 مف الذْكر خبلؼ النسياف. -
مف الذَكر خبلؼ األنثى، كليس مف الذْكر. المعنى: تصّير إحداىما األخرػ  -

ذَكًرا باجتماعيما، تصير شيادة المرأتيف كشيادة رجل. ذلؾ أف شيادة األنثى 
ف كاستشيدكا شييَديِف مِ نصف شيادة الذَكر، لقكلو تعالى في اآلية نفسيا: )

(. ىذا طريف كلكنو بعيد، ال سيما فإف لـ يككنا َرُجَمْيِف فرُجٌل كامرأتافِ  ِرجالكـ
 .تضلّ مع قكلو: 

 إعراب:

: مبتدأ، كالخبر محذكؼ تقديره: يشيدكف، أك: يقكمكف مقاميما. كيجكز النصب رجلٌ 
 أتيف.في المغة: فرجبًل، عمى تقدير: فاستشيدكا رجبًل كامرأتيف. أك: فميككنكا رجبًل كامر 

 : خبر لمبتدأ محذكؼ تقديره: فالشاىُد رجٌل كامرأتاف.رجلٌ أك: 

 : فاعل. التقدير: فمَيشيد رجٌل.رجلٌ أك: 

 : نائب فاعل. التقدير: فمُيستشيد رجل.رجلٌ أك: 

: مفعكؿ بو، ال فاعل مؤخر. لكف لك قاؿ: أف تضل إحداىما فتذّكرىا األخرػ، األخرػ 
 لكانت األخرػ ىي الفاعل.

 إحداىما:
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كردت مرتيف: الثانية غير األكلى. األكلى ىي التي ضّمْت )نسيْت(، بخبلؼ الثانية 
 التي ذّكرتيا!

كجو،  الضبلؿ )النسياف( بينيما متناكًبا، فربما ضّمت ىذه عف: قد يقع الشككانيقاؿ 
 .كضمت تمؾ عف كجو آخر، فذّكرت كل كاحدة منيما صاحبتيا

***  

 أقكاؿ المفسريف:

 في مقاـ اإلضمار.إظيار  -
 استقبلؿ الجممة. -

 نقد أقكاؿ المفسريف:

( األكلى إحداىمامف قاؿ: )إظيار في مقاـ اإلضمار( ال يسمـ لو قكلو، ألف: ) -
 ( الثانية ىي المذّكرة!إحداىماىي الضاّلة )الناسية(، ك)

 (.أف َتِضلّ مف قاؿ: )استقبلؿ الجممة( َيرد عميو أف الجممة ناقصة بدكف: ) -
 :المنارقاؿ في 

، ناقصات عقل كديفكقد عمل بعضيـ ككف النساء عرضة لمضبلؿ أك النسياف بأنيف 
: تكمـ المفّسركف في األستاذ اإلماـالرطكبة في أمزجتيف، كقاؿ  كعممو بعضيـ بكثرة

ىذا كجعمكا سببو المزاج، فقالكا: إف مزاج المرأة يعتريو البرد فيتبعو النسياف، كىذا غير 
 بالمعامبلت الماليةمتحقق، كالسبب الصحيح أف المرأة ليس مف شأنيا االشتغاؿ 
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كنحكىا مف المعاكضات، فمذلؾ تككف ذاكرتيا فييا ضعيفة، كال تككف كذلؾ في 
التي ىي شغميا، فإنيا فييا أقكػ ذاكرة مف الرجل، يعني أف ِمف طبع  نزليةاألمكر الم

ناًثا أف يقكػ تذّكرىـ لؤلمكر التي تيّميـ كيكثر اشتغاليـ بيا، كال ينافي  البشر ُذكراًنا كا 
في ىذا العصر باألعماؿ المالية، فإنو قميل ال  نساء األجانبذلؾ اشتغاؿ بعض 

 إنما تناط باألكثر في األشياء كباألصل فييا. يعّكؿ عميو، كاألحكاـ العامة

 ا عمى صاحب المنار: تعميقً أقكؿ 

( عبارة كردت في حديث نبكؼ صحيح متفق ناقصات عقل كديفلكف عبارة ) -
 عميو!
 تمييزه بيف المعامبلت المالية كغيرىا قد يحتاج إلى تحقق فقيي. -

  
، فإذا تركت المرأتيف شيادة كاحدةجعل شيادة  تعالى : إف هللااألستاذ اإلماـكقاؿ 

إحداىما شيًئا مف الشيادة، كأْف نسيتو أك ضّل عنيا تذّكرىا األخرػ، كتتـ شيادتيا. 
كلمقاضي، بل عميو، أف يسأؿ إحداىما بحضكر األخرػ، كيعتّد بجزء الشيادة مف 
ف كاف القضاة ال يعممكف  بو إحداىما، كبباقييا مف األخرػ، قاؿ: ىذا ىك الكاجب، كا 

أف يفّرؽ بينيـ، فإف  جيبًل منيـ. كأما الرجاؿ فبل يجكز لو أف يعامميـ بذلؾ، بل عميو
ذا ترؾ شيًئا تككف الشيادة  قّصر أحد الشاىديف أك نسي فميس لآلخر أف يذّكره، كا 
باطمة، يعني إذا ترؾ شيًئا مما يبيف الحق، فكانت شيادتو كحده غير كافية لبيانو، 

ف بينتفإنيا ال يعتّد بيا ك    . ال بشيادة اآلخر كحدىا كا 
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*** 

 ـ3/5/2013الجمعة 
 

 (283 )البقرة مقبكضةٌ  َفِرىافٌ  ۞
  
ف كنُتـ عمى سفٍر كلـ تجدكا كاتًبا َفِرىاٌف مقبكضةٌ ﴿  .283﴾ البقرة كا 

 :رىاف

 جمع رىف. 

 مثل: كبش كباش، بغل بغاؿ، نعل نعاؿ، حبل حباؿ، كعب كعاب، كمب كبلب.

 في قراءة:

 فُرُىف.

 (:فرىافٌ إعراب )

رىاٌف: مبتدأ خبره محذكؼ. التقدير: فرىاٌف مقبكضة تكفي. أك رىاٌف مقبكضة بدؿ  -
 مف الشاىديف، أك بدؿ مف الكتابة.

 التقدير: فعميو رىاٌف مقبكضة. -

 خبر لمبتدأ محذكؼ. التقدير: فالكثيقة رىاٌف مقبكضة. أك: فالبديُل رىاٌف مقبكضة. -
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*** 

 ـ   20/8/2013الثبلثاء 

 

 (285)البقرة مو سُ ف رُ مِ  بيف أحدٍ  ؽُ ال نفرّ  ۞

 التقدير:

 ال نفرؽ بيف أحٍد كآخر.

 

 (286 )البقرة ُكْسَعيا إال نفًسا هللاُ  ُيكّمفُ  ال ۞
  
 مبدأ:
 ديني.      -

 إدارؼ.      -

 مالي.      -

 السمطة. بقدر المسؤكلية      -

  الطاقة. بقدر التكميف      -

 كسعيا:
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ف زيًدا، إال ضربت ما كنحك: درىًما، إال زيًدا أعطيت ما نحك: ثاف. مفعكؿ      -  كا 
 زيًدا. إال أحًدا ضربت كما درىًما، إال شيًئا زيًدا أعطيت ما أصمو: كاف

 كسعيا. كقد أؼ: ماض(، )فعل َكِسَعيا إال شيًئا نفًسا هللا يكمف ال آخر: تقدير      -
 حالية. الجممة
 حياف(. )أبك
*** 
 أخرػ: آيات
 .233 البقرة (ُكْسَعيا إال نفٌس  ُتكّمفُ  ال)
 .42 كاألعراؼ ،152 األنعاـ (ُكْسَعيا إال نفًسا ُنكّمفُ  ال)
 .62 المؤمنكف  (ُكْسَعيا إال نفًسا ُنكّمفُ  كال)
 .7 الطبلؽ (آتاىا ما إال نفًسا هللاُ  ُيكّمفُ  ال)
 .286 البقرة (ِبو لنا طاقةَ  ال ما ُتحّممنا كال رَبنا)
***  
    ـ21/8/2013 األربعاء
 

 (286)البقرة  كال تحّممنا ما ال طاقة لنا بو ۞
 ال يكمُِّف هللُا نفًسا إال ُكْسَعيا ليا ما كَسبْت كعمييا ما اكتسبْت 

 رّبنا ال ُتؤاِخْذنا إْف نِسينا أك أخطأنا 
 رّبنا كال َتْحِمْل عمينا إْصًرا كما حَممتو عمى الذيف ِمف قبِمنا 

منا ما ال طاقَة لنا بِو   رّبنا كال تحمِّ
 كاعُف عنا كاغِفْر لنا كارحْمنا 
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  أنت مكالنا فانصْرنا عمى القكـِ الكافريفَ 
 286سكرة البقرة 

 
 ال يكمف هللا نفًسا إال ُكْسعيا: 
 ة كالتكاليف المالية. ىذا مبدأ في التكاليف الشرعي

 كمثمو قكلو في اآلية نفسيا: كال تحّممنا ما ال طاقة لنا بو. 
 التكميف بقدر الطاقة.

: الطاقة الضريبية.  كمنو اليـك
 اكتسبت: 

 : قاؿ في البرىاف
(. كقػػاؿ فػػي 3/34لمػػا كانػػت السػػيئة ثقيمػػة، كفييػػا تكمػػف، زيػػد فػػي لفػػِع فعِميػػا )البرىػػاف 

كتساب المشعر بالكمفة كالمبالغة في جانب السيئة لثقميا )اإلتقاف اإلتقاف: أتى بمفع اال
3/300.) 
 

 (. 112ككبلميما منقكض بقكلو تعالى: "كَمف يكِسْب خطيئة أك إثًما" )النساء 
 إصًرا : 

 ثقبًل نعجز عنو. 
 كالمراد التكاليف الشاقة. 

 مكالنا: 
 كلينا.
 ناصرنا. 
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*** 
آنيػة. فينػاؾ أدعيػة فػي القػرآف، كأدعيػة فػي السػّنة، في ىذه اآلية عػدد مػف األدعيػة القر 
 كأدعية لمعمماء، كأدعية لمعكاـ. 

كبيػػذا ينتيػػي تفسػػير أطػػكؿ سػػكرة فػػي القػػرآف، كفييػػا أطػػكؿ آيػػة فػػي السػػكرة، كىػػي آيػػة 
 (. 282المداينة )اآلية 

 كالحمد  رب العالميف.
*** 

 إلثالثاء:
 ىػ1440ربيع اآلخر  24
 ـ2019كانكف الثاني  01
 

*** 

 تـ المجمد األكؿ بحمد هللا

 كيميو المجمد الثاني بإذف هللا

 


