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 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته.
وصلى هللا وسلم على نبینا محمد وعلى آله  ،الحمد هلل رب العالمین ،�سم هللا الرحمن الرحیم

 : -رحمه هللا تعالى-وصحبه ومن تبعهم �إحسان إلى یوم الدین، قال اإلمام القرطبي 
ومدنیة في قول ابن عباس  ،لم �كن وهي مكیة في قول �حیى بن سالم تفسیر سورة "

وقد جاء في فضلها حدیث ال �صح رو�ناه عن محمد بن عبد هللا  ،وهي تسع آ�ات ،والجمهور
فاكتب  ،اذهب إلى أبي الهیثم الخشاب :قال لي أبو عبد الرحمن بن بن نمیر :الحضرمي قال

ثنا مالك بن أنس عن �حیى بن سعید عن سعید بن حد :عنه فإنه قد �تب فذهب إلیه فقال
 لو �علم الناس ما في« :-صلى هللا علیه وسلم-قال رسول هللا  :المسیب عن أبي الدرداء قال

[ D E F G H I J  Z :فقال رجل من خزاعة ،»لعطلوا األهل والمال فتعلموها  ۱البینة: 
 نا وال عبد في قلبه شك في اللهمنافق أبدً ال �قرؤها « :وما فیها من األجر �ا رسول هللا؟ قال

 ،�هللا إن المالئكة المقر�ین �قرؤونها منذ خلق هللا السموات واألرض ما �فترون من قراءتها
وما من عبد �قرؤها إال �عث هللا إلیه مالئكة �حفظونه في دینه ودنیاه و�دعون له �المغفرة 

فألقیت هذا الحدیث علیه  ،ن بن نمیرفجئت إلى أبي عبد الرحم :قال الحضرمي ،»والرحمة
روى إسحاق بن �شر الكاهلي عن  :قال ابن العر�ي ،فال تعد إلیه ،هذا قد �فانا مؤونته :فقال

صلى هللا -مالك بن أنس عن �حیى بن سعید عن ابن المسیب عن أبي الدرداء عن النبي 

لعطلوا األهل والمال   ۱البینة:  D E F G Z ] لو �علم الناس ما في« :-علیه وسلم
صلى هللا علیه -و�نما الحدیث الصحیح ما ُروي عن أنس أن النبي  ،حدیث �اطل ،»ولتعلموها

 :قال » ۱البینة:  D E F G Z ] إن هللا أمرني أن أقرأ علیك«  :قال ألبي بن �عب -وسلم
وفیه من الفقه قراءة العالم  ،خّرجه البخاري ومسلم :قلت .فبكى ،»نعم« :وسماني لك؟ قال

على أبّي لیعلم الناس  -صلى هللا علیه وسلم-إنما قرأ النبي  :قال �عضهم ،على المتعلم
ألن أبی�ا �ان  :وقیل ،لئال �أنف أحد من التعلم والقراءة على من دونه في المنزلة ؛التواضع

ءته علیه أن �أخذ ألفاظه و�قرأ فأراد �قرا ،-صلى هللا علیه وسلم-ا أللفاظ رسول هللا أسرع أخذً 
إذ أمر هللا رسوله أن �قرأ علیه قال أبو  ؛وفیه فضیلة عظیمة ألبيّ  ،كما سمع منه و�علم غیره

حدثنا عكرمة  :حدثنا علي بن الجعد قال :وحدثنا أحمد بن الهیثم بن خالد قال :�كر األنباري 
ا من مال لو أعطي واد�ً  ابن آدم :عن عاصم عن زر بن حبیش قال في قراءة أبي بن �عب

 ،وال �مأل جوف ابن آدم إال التراب ،اعطي وادیین من مال اللتمس ثالثً ولو أُ  ،االلتمس ثانیً 
هذا �اطل  ،قرأ علي عاصم لم �كن ثالثین آ�ة هذا فیها :قال عكرمة ،و�توب هللا على من تاب

فیهما هذا  أعب ال �قر ألن قراءتي ابن �ثیر وأبي عمرو متصلتان �أبي بن � ؛عند أهل العلم
على أنه  -صلى هللا علیه وسلم-المذ�ور في لم �كن مما هو معروف في حدیث رسول هللا 
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وما رواه اثنان معهما  ،ال �حكیه عن رب العالمین في القرآن -علیه السالم-من �الم الرسول 
 " اإلجماع أثبت مما �حكیه واحد مخالف مذهب الجماعة.

و�ال  ،السیما مع وجود المخالفة ،ثل هذا القرآن ال یثبت �مثل هذا�عني ولو صح السند أن م
 من عزاه له؟ ،الحدیث األول حدیث خشاب هذا ،فاألصل اشتراط التواتر للقرآن

 طالب: ......................
 نعم الثاني. ،الوضع علیه ظاهر

 طالب: ......................
 واد�ان.األخیر على أنه حدیث لو �ان البن آدم 

 طالب: ......................
أو أنه مذ�ور  ،وأنها �انت ثالثین آ�ة ،لكن ذ�ر على أنه من ضمن السورة ،هو مذ�ور بال شك

 مثل التفسیر لآل�ة للسورة.
 طالب: ......................

-هللا  توفي رسول مثل آ�ة الرضاع مثالً  ،وهن مما �قرأ -صلى هللا علیه وسلم-توفي رسول هللا 
علیه -نه تأخر نسخها إلى آخر حیاته إ :فمتى ُنسخ؟ قالوا ،وهن مما یتلى -صلى هللا علیه وسلم

وهل  ،فكانوا �قرؤونه �عد النبي ،نه لم �علم بهذا النسخ �عض الصحا�ةإحتى  -الصالة والسالم
البن آدم ین راحت لو �ان أ ،ن و �اقي عشر  ،ن آ�ةو ألن الفرق واحد وعشر  ؛كر�حفظ غیر ما ذُ 

هذا ابن األنباري له �تاب في الرد على المالحدة الذین أوردوا  ؟لكن غیرهن ،واد�ان هذا معروف
اسمه �تاب  ،لكن �كثرون النقل عنه ،أنا ما وقفت علیه ،وهو �تاب عظیم ،شبهات حول القرآن

أهل الروا�ة والغالب علیه اإل�طال �عني ما هو من من  ،فیه من هذا الشيء الكثیر إن وجد ،الرد
بینما طر�قة أهل العلم  ،صیانة للقرآن ؛یبطل على طول ،فضعِّ �حیث �حقق و�حرر و�صحح و�ُ 

 .یبون عنه إذا �ان فیه نوع مخالفةو�ج ،أهل الروا�ة مع الدرا�ة �صححون الصحیح
 طالب: ......................

 ابن األنباري. نعم،
 طالب: ......................

 أیهم؟
 ...................... طالب:

هو الكالم له من  ،عر�ي في هذا الكالمالابن  ،ال ال ال، األنباري �مكن ابن األنباري ما له عالقة
 .أوله
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�ذا قراءة العامة وخط   ۱البینة:  D E F G Z ]قوله تعالى:  ،�سم هللا الرحمن الرحیم "
وهذه قراءة على التفسیر  ،لم �كن المشر�ون وأهل الكتاب منفكین :وقرأ ابن مسعود ،المصحف

صلى هللا -فقد قرأ النبي  ،وهي جائز في معرض البیان ال في معرض التالوة :قال ابن العر�ي
فإن التالوة هو ما �ان  ،وهو تفسیر ،قبل عدتهنلِ  فطلِّقوهن :في روا�ة الصحیح -علیه وسلم

 " في خط المصحف.
و�ن ثبت عن طر�ق �عض الصحاة فیحمل على أنه  ،ال تجوز قراءته على أنه قرآنوما عدا ذلك 
 تفسیر و�یان.

في   ۱البینة: K  Z ]�عني الیهود والنصارى   ۱البینة: H I J  Z ]قوله تعالى:  "
وهم  ،أهل الكتاب الیهود الذین �انوا بیثرب :قال ابن عباس ،ا على أهل الكتابموضع جر عطفً 

والمشر�ون الذین �انوا �مكة وحولها والمدینة والذین حولها وهم  ،والنضیر و�نو قینقاعة ظقر�
 " مشر�و قر�ش.

ن من شك في إ :حتى قال �عضهم ،والكل �فار أهل الكتاب والمشر�ون �لهم �فار و�اإلجماع
لكن عطف المشر�ین على أهل الكتاب جعل �عض أهل العلم �ستروح إلى  ،كفرهم �فر �االتفاق

لیس معنى هذا  ،والجنة علیهم حرام �اإلجماع ،�قال �فار ،أن أهل الكتاب ال �قال لهم مشر�ون 
لكن الكالم  ،هم �فار �اإلجماع ،اأنهم فیهم احتمال أن �كونوا من أهل الجنة أو شيء من هذا أبدً 

والمشر�ون هم من عداهم من  ،ل �قال لهم مشر�ون أو �كتفى �قولنا �فاره ،فیما �طلق علیهم
وماداموا �فار  ،وال �قال لهم مشر�ون  ،ابن رجب رحمه هللا رجح أن �قال لهم فیهم شرك ،الطوائف
فما الفائدة من هذا الكالم؟ �عني فرق بین أن �قال مشرك و�ین أن  ،والجنة علیهم حرام ،�االتفاق

ال  ،وهذا في نفاق ،هذا منافق ،وهذا فیه جاهلیة ،هذا جاهلي :�ما أنه قد �قال ،�قال فیه شرك
 ،ولو لم �كن فیهم إال هذا لكان األمر ینفعهم ،شك أن من فیه شرك أسهل وأهون ممن هو مشرك

 ،لكن المسألة مسألة اصطالح ،أكبر ال ینفعهم الكالم مهما قیل فیهم احقیقی�  الكن هم �فار �فرً 
 تحتاج الكتابیة إلى تخصیص من عموم؟ وأنه هل 

 طالب: ......................

[ E GF  Z :ونساؤهم { ،صصخَ وقد جاء المُ  ،هل هي مشر�ة تحتاج إلى تخصیص  ۲۲۱البقرة
وفي الواقع العملي ما فیه فرق  ،جاء المخصص أو هم من األصل خارجین من النص }حل لكم

 ،والجنة علیهم حرام ،خرجوا من العموم فهم �فار�ن و  ،إن دخلوا في العموم وجد المخصص
وهو من  ،ومن تمنى ِمیتة إسحاق رابین لما ُقتل ،ونسمع من یترحم على �عضهم على النصارى 

 د تمنى واحد من الحكام أن �موت میتة رابین.،رئیس وزراء الیهو ،أخبث الناس
 هللا �عطیه ما تمنى. :طالب: أقول
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لكن هللا  ،هللا أعلم �مصیره ،وأفضى إلى ما قدم ،هللا العافیة نسأل ،ه أخس وأردىءتمنى وجا
وأنهم معهم شيء من  ،و�رى أنهم أهل الكتاب ،الیهود و�تساهل �عض الناس مع ،المستعان

ا هم فلعل لهم نصیب من.. أبدً  ،وأ�اح نساءهم ،وأ�اح ذ�ائحهم ،وأن الشرع خفف فیهم ،الحق
وما یدعى إلیه من تقارب وحوارات �ل هذا  ،اومن شك في �فرهم �فر إجماعً  ،كفار �اإلجماع

و�ین أن  ،دعى إلى تقارب في الدین�عني فرق بین أن یُ  ،�له �اطل ال حظ له في الشرع ،�اطل
ومن مناوأة  ،یوجد في األمة ضعف فتترك �عض ما أمرت �ه لهذا الضعف من جهاد طلب

أما أن یتنازل عن شيء من األحكام  ، لهم عزهم ومكانتهمواستعالء على الكفار حتى �عید هللا
ع إلى قیام رِّ شُ  یومالحكم حكم من  ،�حال من األحوال مهما بلغت األمة من الضعف الشرعیة فال

لما مات زعیم النصارى عند�م في مصر وجد رؤساء أحزاب ورؤساء جمعیات  ،الساعة ال یتغیر
 أین الوالء والبراء؟  ،نسأل هللا العافیة ،�مدحون ن یترضون و�ترحمون و و إسالمی و�عضهم

 ومـــــا الـــــدین إال الحـــــب والـــــبغض والـــــوالء
 

 كـــــــــذاك البـــــــــراء مـــــــــن �ـــــــــل غـــــــــاٍو وآثـــــــــم 
ال شك أن المعا�شة  ،ز�دان ترحم علیهالمنفلوطي في النظرات في �لمة تأبینیة للجرجي  

في  اوحسن الخلق من �عضهم قد یوجد لینً  ،والمخالطة واالطالع على شيء من حسن التعامل
یبقى أن هذا  ،أما من عنده فقه في الشر�عة ما یتغیر رأ�ه ،�عض األحكام عند من ال �فقه الشرع

ا ما یترك �اإلجماع �الم قوي جد� و�الم أهل العلم أن من شك في �فرهم �فر  ،وهذا شيء ،شيء
�هللا ال �سمع بي یهودي وال نصراني فال یؤمن بي إال دخل « ،نسأل هللا العافیة ،للنقاش مجاًال 
 .»النار

 طالب: ......................
 مجرد اصطالح.

 طالب: ......................
 ؟ كیف

 طالب: ......................
فیه تداخل بین الكفر والشرك إال أن  ،ال ،ال �قال له �افر ،عن الملة أكبر امخرجً  اأشرك شر�ً 
 .-جل وعال -والشرك ما �كون بتشر�ك مع هللا ،ا ما �كون �جحد شيءالكفر غالبً 

 طالب: ......................
 .، نعممعروف

 طالب: ......................
 �اهلل.�حذرهم ما من نبي إال حذر أمته الشرك والكفر 

 طالب: ......................
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 .نسأل هللا العافیة ،نعم ،واتصفوا �ه
 طالب: ......................

 �قول؟  ماذا
 طالب: ......................

 هو؟ ماذا
 طالب: ......................

على �ل حال ال خالف  ،ن آ�ةو ثالث ؟ن الز�ادة، هنا �قول �مان أو ثالث، �عني آیتا�عني فقط آیت
 بین المسلمین أن المحفوظ بین الدفتین غیر قابل للز�ادة وال للنقصان.

 طالب: ......................
إما  ،ألنه حتى المسألة الفقهیة المترتبة على ذلك ال أثر لها ا؛على �ل حال الخالف یبدو لفظی� 

أو یدخلون  ،ن ما یدخلون في النصأن �خرجوا من األصل من النص إذا قلنا هم لیسوا �مشر�ی
 ما فیه إشكال. ،هم حل لكمئثم ُ�خَرجون بنسا

 طالب: ......................
 .ال ما یلزم

" [ L Z  :أي منتهین عن �فرهم مائلین عنه   ۱البینة[ M N  Z :أي أتتهم البینة أي   ۱البینة
 " وقیل. -صلى هللا علیه وسلم-محمد 

 نتهاء.اال
 " ألنتهاِء بلوغ.وقیل  "

 نتهاُء.اال
فاالنفكاك على هذا �معنى  ،أي ألم �كونوا لیبلغوا نها�ة أعمارهم فیموتوا حتى تأتیهم البینة "

 ما :والعرب تقول ،منفكین زائلین أي لم تكن مدتهم لتزول حتى �أتیهم رسول :وقیل ،االنتهاء
فك  :ومنه ،وأصل الفك الفتح ،اقائمً  ا أي مازالوماانفك فالن قائمً  ،انفككت أفعل �ذا أي مازلت

 قال طرفة: ،الكتاب وفك الخلخال وفك السالم
 نــــــــــــــة�طافآلیــــــــــــــت ال ینفــــــــــــــك �شــــــــــــــحي 

 
ــــــــــــــد  ــــــــــــــق الشــــــــــــــفرتین مهن  لعضــــــــــــــب رقی

 مة:الرُّ  ووقال ذ 
 حـــــــــــــــــــــراجیج ال تنفـــــــــــــــــــــك إال مناخـــــــــــــــــــــة

 
ــــــدً    اا قفــــــرً علــــــى الخــــــف أو ترمــــــي بهــــــا بل

منفكین �ارحین أي لم �كونوا لیبرحوا و�فارقوا الدنیا حتى  :وقیل ،فزاد إال ،ما تنفك مناخة :یر�د 
 " ن أهل الكتاب..أي لم �ك :وقال ابن �یسان ،تأتیهم البینة

 .�ارحین أو األفعال أفعال الرجاء والمقار�ة والشروع فیها ما زال وما برح وما انفك �لها متقار�ة
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في  -صلى هللا علیه وسلم-أي لم �كن أهل الكتاب تار�ین صفة محمد  :وقال ابن �یسان "

Z  76 5 4 3 2 1 ] :وهو �قوله ،فلما ُ�عث حسدوه وجحدوه ،عثكتابهم حتى �ُ 

والمشر�ین أي ما  :وعلى هذا فقوله ،اآل�ة }ق الذین أوتوا الكتابوما تفرّ { :ولهذا قال  ۸۹البقرة: 
فإنهم �انوا �سمونه األمین  ،حتى ُ�عث -صلى هللا علیه وسلم-كانوا �سیئون القول في محمد 

منفكین  :وقال �عض اللغو�ین ،عاَدوه فحینئذِ  ،حتى أتتهم البیِّنة على لسانه وُ�عث إلیهم
والمعنى لم  ،وهو أن ینفصل فال یلتئم فتهِلك ،انفكَّ صلى المرأة عند الوالدة :من قولهم ،هالكین

وقال قوم في  ،�كونوا معذبین وال هالكین إال �عد قیام الحجة علیهم �إرسال الرسل و�نزال الكتب
 :لنصارى من قالومن ا ،عز�ر بن هللا :فمن الیهود من قال ،إنهم من أهل الكتاب :المشر�ین

أهل الكتاب �انوا  :وقیل ،ثالث ثالثة :ومنهم من قال ،هو ابنه :ومنهم من قال ،عیسى هو هللا
 :فلهذا قال ،والمشر�ون ولدوا على الفطرة فكفروا حین بلغوا ،مؤمنین ثم �فروا �عد أنبیائهم

وتر�وا  ،بهمألنهم لم ینتفعوا �كتا ؛االمشر�ون وصف أهل الكتاب أ�ًض  :وقیل ،والمشر�ین
جاءني العقالء  :وهو �قولك ،والكل شرك ،هةوعامة الیهود مشبِّ  ،ثةفالنصارى مثلِّ  ،التوحید

 ،فالمعنى من أهل الكتاب المشر�ین ،ا �أعیانهم تصفهم �األمر�نوأنت تر�د أقوامً  ،والظرفاء
 اأي لم �كن الذین �فرو  -صلى هللا علیه وسلم-إن الكفر هو هنا هو الكفر �النبي  :وقیل

ولم �كن المشر�ون الذین هم عبدة  ،�محمد من الیهود والنصارى الذین هم أهل الكتاب
ألن  ؛عدوفیه �ُ  :األوثاني من العرب وغیرهم وهم الذین لیس لهم �تاب منفكین قال القشیري 

صلى -أن هذا الرسول هو محمد   ۲ - ۱البینة: M N O  P Q R S  Z ] :الظاهر من قوله
منفكین  -صلى هللا علیه وسلم-لم �كن الذین �فروا �محمد  :فیبعد أن �قال ،-هللا علیه وسلم

و�ن �انوا من قبل  ،أراد لم �كن الذین �فروا اآلن �محمد :حتى �أتیهم محمد إال أن �قال
 " ا إلیهم.معظمین له �منتهین عن الكفر إلى أن یبعث هللا محمدً 

 �منتهین عن هذا الكفر.
 .یؤمن قوم فحینئذٍ  ،و�بین لهم اآل�ات ،ا إلیهم�منتهین عن هذا الكفر إلى أن یبعث هللا محمدً  "

ألن الرفع  ؛والقراءة األولى أبین ،ا على الذینا عطفً والمشر�ون رفعً  :وقرأ األعمش و�براهیم
فما �ان الذین �فروا من أهل  :وفي حرف أبي ،�صیر فیه الصنفان �أنهم من غیر أهل الكتاب

لم �كن المشر�ون وأهل الكتاب منفكین  :وفي مصحف ابن مسعود ،الكتاب والمشر�ون منفكین

صلى هللا علیه -والبینة محمد  ،حتى أتتهم :قیل  ۱البینة: M N O  P  Z ] .وقد تقدم

 " أي.  ۲البینة: Q R S  Z ] .-وسلم
وأهل الكتاب  ،لیكونوا هم ؛لیدخلوا في الذین �فروا ،ي هي قراءة المشر�ینتالقراءة األولى أبین ال

 .اوالمشر�ون صنفً  ا�كون الذین �فروا صنفً  ،والمشر�ون  :لكن على القراءة الثانیة ،وصفهم الكفر
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 ......................طالب: 
 فیهم؟ ماذا

 طالب: ......................
أو أنهم فیهم شرك  ،ذ�رنا أن الخالف في �ون أهل الكتاب �طلق علیهم أنهم مشر�ون  نحنال، 

 ذ�رناه ونقلنا �الم األئمة في هذا. ،مع أنهم �فار �اإلجماع

" [ Q R S  Z :رسول رفع على البدل من  :قال الزجاج ،-جل ثناؤه -أي �عیث من هللا  ۲البینة
ر فیقال ألن البّینة قد تذ�ّ  ؛أي هي رسول من هللا أو هو رسول من هللا :وقال الفراء .البینة

تال  :أي �قرأ �قال }یتلو{ .�النصب على القطع رسوالً  :وفي حرف أبي وابن مسعود ،بّینة فالن
 " قال.. }مطهرة{ .وهي ظرف المكتوب ،جمع صحیفة }احفً صُ { .یتلو تالوة

ألنه قد یتخیل  ؛�عني من القرطاس وغیره ،كتب فیهالمكتوب �عني ما �ُ  ،�عني ما �كتب فیه ظرف
ف �ه الكتاب ال، المقصود �ه الورق أو أن المقصود �ظرف الكتاب أو ظرف المكتوب أنه ما �غلَّ 

 غیره مما �كتب فیه.
 :وقیل .من الباطل :وقال قتادة .ضاللةمن الزور والشك والنفاق وال :مطهرة قال ابن عباس "

و�دل  ،أي �قرأ ما تتضمن الصحف من المكتوب ،والمعنى واحد ،من الكذب والشبهات والكفر
ومطهرة من  ،ا ال �كتب وال �قرأألنه �ان أمی�  ؛علیه أنه �ان یتلو عن ظهر قلبه ال عن �تاب

فالمطهرة   ۱٤ - ۱۳عبس: S T U   V W X Y  Z ]وهو �قوله تعالى:  ،نعت الصحف
مطهرة أي ینبغي أال  :وقیل ،وهي نعت لما في الصحف من القرآن ،نعت للصحف في الظاهر

الصحف المطهرة  :وقیل ،�ما قال في سورة الواقعة حسبما تقدم بیانه ،�مسها إال المطهرون 
هي التي عند هللا في أم الكتاب الذي منه نسخ ما أنزل على األنبیاء من الكتب �ما قال 

�عني الصحف المطهرة  :قال الحسن  ۲۲ - ۲۱البروج:  À Á   Â Ã Ä Å Æ Ç È Z ] :تعالى
 " في السماء.

الصحف  ؟اللوح المحفوظإذا قلنا إنها التي في  -علیه الصالة والسالم-إًذا �یف یتلوها الرسول 

 ؟ ۲البینة:  T U V W Z ] :�قول -جل وعال -المطهرة ما عند هللا في اللوح المحفوظ �هللا
 طالب: ......................

 المراد ما فیها.
 طالب: ......................

صحف مطهرة التي �أیدي الناس في األرض أو في اللوح المحفوظ  :على �ل حال سواء قلنا
علیه الصالة -یتلو ما تضمنته عن ظهر قلبه  ،یتلو ما فیها -علیه الصالة والسالم-الرسول 
 .-والسالم
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 طالب: ......................
 التطهیر؟

 طالب: ......................
 ما فیه شك. نعم،

 .....طالب: .................
هي صحف ورق فال �و  ،ا من أجل ما فیه هوا حقیقی� وصف لما فیها ووصف الصحف وصفً 

 عادي مثل األوراق اللي �كتب �ه سائر سائر الكالم.
 طالب: ......................

 ا ألشرف الكالم تشرفت �ه �ذلك بال شك.لكن لما صارت ظرفً 
 طالب: ......................

 أنزل من اللوح المحفوظ.الذي منه نسخ ما 
 طالب: ......................

 هذا قول. ،أخذه من اللوح
 طالب: ......................

 .نعم ،�حتاج إلى نسخ
 طالب: ......................

؟ -علیه الصالة والسالم-یلقیه إلى النبي  �عني هل جبر�ل ینزل �صحف؟ أو ینزل �كالم متلوٍّ 
 هو النقل على �ل حال سواء �ان �كتا�ة أو �حفظ. ،هو النسخ ما یلزم منه الكتا�ة

" [ X Y          Z  [  Z :قام �قوم إذا  :أي مستقیمة مستو�ة محكمة من قول العرب  ۳البینة
فالجواب  ؟في صحف فیها �تب :فكیف قال ،الصحف هي الكتب :وقال �عض أهل العلم ،استوى 

�معنى   ۲۱المجادلة: å æ ç  Z ] :-عز وجل -قال هللا ؛أن الكتب هنا �معنى األحكام
ثم قضى �الرجم ولیس  ،»�هللا ألقضین بینكما �كتاب هللا« :-صلى هللا علیه وسلم-وقال  ،حكم

 وقال الشاعر: ،قضین بینكما �حكم هللا تعالىأل :فالمعنى ،ا في الكتابذ�ر الرجم مسطورً 
 ومـــــــــــــــــــا الـــــــــــــــــــوالء �ـــــــــــــــــــالبالء فملـــــــــــــــــــتم

 
 ومـــــــــــــا ذاك قـــــــــــــال هللا إذ هـــــــــــــو �كتـــــــــــــب 

 " ألنه �شتمل على أنواع من البیان. ؛افجملة فجعله �تبً  ،مة هي القرآنالكتب القیِّ  :وقیل 
 .................طالب: 

 لعل الصواب ومال الوالء فملتم. :ق قالعلِّ لكن المُ  ،�عض النسخ.. وما في النسخ وما الوالء

خص أهل الكتاب  ،أي من الیهود والنصارى   ٤البینة: Z  ̀ _ ̂ [ \ ]قوله تعالى:  "
فإذا تفرقوا �ان  ،ِعْلمٌ َمْظُنوٌن ِبِهْم ألنهم  ؛نافر��التفر�ق دون غیرهم و�ن �انوا مجموعین مع الك
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أي أتتهم   ٤البینة: a   b c d e f  g  Z ] .غیرهم ممن ال �تاب له أدخل في هذا الوصف
ا لما في أیدیهم أي القرآن موافقً  -صلى هللا علیه وسلم-�ه محمد  والمعنيُّ  ،البینة الواضحة

عث جحدوا نبوته فلما �ُ  ،وذلك أنهم �انوا مجتمعین على نبوته ،من الكتاب بنعته وصفته

 t u v  w x y z ]ومنهم من آمن �قوله تعالى:  ،اا وحسدً فمنهم من �فر �غیً  ،وتفرقوا

{ | ~}  Z :قال العلماء ،البینة البیان الذي في �تبهم أنه نبي مرسل :وقیل  ۱٤الشورى: 

 \ ] :وقوله ،مة حكمها فیمن آمن من أهل الكتاب والمشر�ینمن أول السورة إلى قوله قیِّ 

]  Z :ججحكمه فیمن لم یؤمن من  أهل الكتاب �عد قیام الحُ   ٤البینة. " 

 h i j k l m n o p q r s ut v w x y ]قوله تعالى:  "

 Z :قوله تعالى :األولى ؛فیه ثالث مسائل  ٥البینة: [ h i  Z :أي وما أمر هؤالء الكفار   ٥البینة

 ̧ ¶ ] :والالم في لیعبدوا �معنى أن �قوله ،في التوراة واإلنجیل إال لیعبدوا هللا أي لیوحدوه

¹ º  Z :و  ۲٦النساء[ T U    V W  Z :۸الصف  [ ¥ ¦  Z :۷۱األنعام. " 

 .۲٦النساء: Z  ¸ ¶ ] :أي أن یبین �قوله

" [ ¹ º  Z :أي أن یبین.  ۲٦النساء " 
 نعم.

األنعام: Z  © ̈ § ¦ ¥ ]  ۳۲التوبة: Z  % $ # " ! ]و ،أي أن یبین "

۷۱. " 
 �عني �لها أن الالم فیها �معنى أن في المواضع �لها.

ومنه قوله تعالى:  ،وما أمروا إال أن �عبدوا مخلصین له الدین أي العبادة :وفي حرف عبد هللا "

[ ! "   # $ % & ' ( ) *  Z :وفي هذا دلیل على وجوب النیة في العبادات  ۱۱الزمر، 
 " الثانیة. .وهو الذي یراد �ه وجه هللا تعالى ال غیره ،فإن اإلخالص من عمل القلب

 هل فیه تالزم أو انفكاك بین النیة واإلخالص؟ 
 طالب: .................

 النیة أعم.
 طالب: .................

ا هل یلزم من ذلك أن تكون مخلًص  ،المغرب ونو�تها وقصدتها�عني أنت إذا جئت لتصلي صالة 
 ما یلزم؟ أمهلل؟ یلزم 

 طالب: .................
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قد تنوي العمل وتقصده  ،غیر النیة التي تكلم علیها العلماء الذین �عتنون �أعمال القلوب نعم،
 ف.قد یتخلَّ ط لجمیع العبادات لكن اإلخالص المشترَ  ،النیة المشترطة لصحتها

 طالب: .................
وهو شيء �غفل عنه �ثیر من  ،ما فیه شك، هذا الذي أشار إلیه ابن رجب في شرح األر�عین

 الناس �ظنون أن.. 
 طالب: .................

ولذلك العلماء حینما �شترطون النیة غیر غافلین  ،ما فیهما انفكاك من �ل وجه ،هو فیه تداخل
 ،وقد �كون في المعبود ،والتشر�ك قد �كون في العبادة ،خلوأن التشر�ك مُ  ،عن مسألة اإلخالص

وقد �كون التشر�ك في المعبود  ،التشر�ك قد �كون في العبادة تدخل عبادة مع عبادة هذا تشر�ك
 والمنظور إلیه في هذه العبادة.

 طالب: .................
 :لكن أنا أقول ،هذا ما فیه إشكال ،تا�عةص شرط قبول العبادة اإلخالص والم،ال بد من اإلخال

 النیة التي �شترطها الفقهاء لتصحیح العمل ال شك أن اإلخالص أخص منها.

و�ان  ،أي مائلین عن األد�ان �لها إلى دین اإلسالم  ٥البینة: p  Z ]قوله تعالى:  :الثانیة "
 ،الحنیف من اختتن وحج :وقیل ،-علیه السالم -حنفاء على دین إبراهیم :ابن عباس �قول

 " قاله سعید بن جبیر.
 ،أحنف :ومنه قیل لمن مالت رجله ،وأصل الحنف المیل -علیه السالم -�عني �ما فعل الخلیل

 أحنف. :لة �قال لهئرجله ما الذي
 " وأصله أنه تحنف إلى اإلسالم. :قال أهل اللغة "

 �عني مال إلیه.
 أي مال إلیه.

فمن هو مطلق المیل  ؟لكن ما الدلیل على أنه میل إلى �ذا ،ألنه قد �كون الحنف المیل ؛نعم
علیه  -لكن وصف الخلیل ،ف وحنیفنَ مال عن الصراط المستقیم وحاد عنه قد �طلق علیه أنه حَ 

 �من مال إلى الصراط ال عن الصراط. اوأتباعه �جعل الحنیف خاص�  -السالم

البینة: s ut  Z ] .أي �حدودها في أوقاتها  ٥البینة:  q r Z ]قوله تعالى:  :الثالثة "

مروا �ه دین أي ذلك الدین الذي أُ   ٥البینة: v w x y  Z ] .أي �عطوها عند محلها  ٥
والقیمة نعت  ،أي ذلك دین الملة المستقیمة :اجوقال الزجّ  ،القیمة أي الدین المستقیم
 " لموصوف محذوف أو �قال.



 
 

 
 

:ùà—ÿ^=4åÕjJÔ·Îgÿ^=ÓáÈã=
 

١٢ 

الوصف  ألم �أتِ  ؟ماذا عن �قیم �ه الملة العوجاءو  ،الملة الدین القیمة الملة المستقیمة ،طیب
 �العوجاء؟ العوجاء.

 طالب: .................
 ؟ هي العوجاء، من �طلع لنا النص؟ماذا

 طالب: .................
ة المائلة إلى الحق، الحنیفی ،فالحنف المیل ،كأن السیاق یدل على أن المراد �العوجاء الحنیفیة

 �قول؟  ماذا
 طالب: .................

 ا.واألعوج المائل عن الشرك أ�ًض  نعم،
 طالب: .................

 ،حنیف :فالمائل عن الشرك �قال له ،واالعوجاج المیل ،لكن أصل االشتقاق الحنف المیل
 وملته عوجاء. ،أعوج :والمائل عن الشرك �قال له

 .................طالب: 
 و�قیم �ه.

 طالب: .................
فمن مال عن  ،لئوالحنیف ما ،لئاألعوج ما ،و�له من المیل ،و�قیم �ه الملة العوجاء الحنیفیة

 حنیف وملته حنیفیة. :ومن مال �قول ،أعوج وملته عوجاء :الشرك �قال له
 طالب: .................

م الملة  ال، ال ما  �قیم �ه الحنیفیة. ،�قیم �ه الملة العوجاء ،العوجاءهو �قوِّ
 طالب: .................

 مدح مثل حنیفیة.
 طالب: .................

 ..نقول لإلخوان نحنهذا 
 طالب: .................
م �قیِّم  �عني �ظهرها و�شهرها و�نصرها. ،�قیم الملة العوجاء ،ال ال ال، ما قلنا �قوِّ

 .................طالب: 
 أي ذلك دین الملة المستقیمة القیِّمة. :فیه؟ قال الزجاج ماذا

 طالب: .................
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 ،دین القیمة ،أو قائم على مدرسة ،أصله قائم على �ستان القیِّم إذا قیل فالن.. ابن القیِّم مثالً 
ألن أصل  ؛ها متقار�ة�ل ،قیم وقائم ومستقیم ،و�له من االشتقاق یوحي �أن المعنى متقارب

 االشتقاق �شمل هذه األمور.
وفي  ،دین األمة القیمة �الحق أي القائمة �الحق :أو �قال ،والقیمة نعت لموصوف محذوف "

وقال  ،والقیِّم والقائم واحد ،القیمة جمع القیِّم :قال الخلیل ،موذلك الدین القیِّ  :حرف عبد هللا
ا هو من �اب إضافة وعنه أ�ًض  ،الختالف اللفظین ؛أضاف الدین إلى القیمة وهو نعته :اءالفرَّ 

 " الهاء راجعة إلى الملة أو الشر�عة. :وقیل ،ودخلت الهاء للمدح والمبالغة ،الشيء إلى نفسه

األنعام: w x  Z ]ِقَیم  :وقیمة �قال القیِّم،دین  :و�ما �قال ،أو من إضافة الموصوف إلى صفته

۱٦۱. 
والدین مضاف  ،القیمة هاهنا الكتب التي جرى ذ�رها :وقال محمد بن األشعث الطالقاني "

المشر�ین معطوف على   ٦البینة:  Z ¡ ے ~ {         | } z ]قوله تعالى:  .إلیها

  ٦البینة: ª « ¬  Z © ̈ ¦§ ¥    ¤       £ ¢ ] .ا على أهلا معطوفً الذین أو �كون مجرورً 
وهو البارئ  ،برأ هللا الخلق :قرأ نافع وابن ذ�وان �الهمز على األصل في الموضعین من قولهم

 " الخالق وقال.
 شر البر�ئة.

إذا أخذت  :ا منه قال الفراءوالباقون �غیر همز وشد الیاء عوًض  ،من قبل أن نبرأها :وقال "
 " البر�ة من البري.

 إن ُأخذت.
براه هللا  ..منه براء هللا :وهو التراب فأصله غیر الهمز تقول ،ذت البر�ة من البرى إن ُأخِ  "

ة ال تدخل المالئك :ومن قال البر�ة من البرى وهو التراب قال :یبروه برًوا أي خلقه قال القشیري 
ولكنه قول  ،فتدخل فیه المالئكة ،البر�ة من بر�ت القلم أي قدرته :وقیل ،اللفظةتحت هذه 

�حتمل أن  :فقیل ،شر البر�ة أي شر الخلیقة :وقوله ،زمَ ة من هَ ألنه �جب منه تخطئ ؛ضعیف
صلى هللا علیه -أي هم شر البر�ة الذین �انوا في عصر النبي  :وقال قوم ،�كون على التعمیم

 " مي زمانكم.أي على عالَ   ٤۷البقرة: À Á  Z ¿ ¾ ½ ] :�ما قال تعالى -وسلم

 زمانهم. والمقصود فیه عالم  ٤۷البقرة: À Á  Z ¿ ¾ ½ ]�عني بني إسرائیل 
 ،وال یبعد أن �كون في �فار األمم قبل هذا من هو شر منهم مثل فرعون وعاقر ناقة صالح "

ل بني وقد استدل �قراءة الهمز من فضَّ  ،و�ذا خیر البر�ة إما على التعمیم أو خیر بر�ة عصرهم
 :-رضي هللا عنه -وقال أبو هر�رة ،وقد مضى في سورة البقرة القول فیه ،آدم على المالئكة

 " من �عض المالئكة الذین عنده. -عز وجل -المؤمن أكرم على هللا
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 ¿ ¾ ½ ¼ « º   ¹ ] :-جل وعال -وفي قوله ،على �ل حال المسألة معروفة عند أهل العلم

À Á  Z :والقول المرجح أن المالئكة دون الرسل  ،ما یدل على تفضیل المالئكة  ۲۰األعراف
وهم دون الرسل الذین حصلت لهم  ،أفضل الخلق قاطبة -علیه الصالة والسالم-�عني محمد 

لعدم المعاِرض  ؛ال �عصون هللا ما أمرهم ،المالئكة نزعت منهم الشهوة ،العصمة مع وجود الشهوة
 باع الشهوة.وال شك أنهم خیر من عموم الناس الذین �حصل منهم العصیان واتِّ 

 طالب: .................
لكن على الخالف  ،ألنه �عد األنبیاء أفضل الخلق �عد األنبیاء �شمل المالئكة ؛أبو �كر
 �ل على مذهبه في هذا. ،المعروف

 قوله تعالى..

[ ² ³ ́ µ ¶ ̧ ¹   º » ¼  Z :ممن أنتم فیها ى�عني لتبلغا منزلة أعل  ۲۰األعراف، 

[ ½ ¾ ¿ À Á  Z :هذا �ستدل �ه من یرى تفضیل المالئكة.  ۲۰األعراف 
 طالب: .................

 نعم ذ�رته في مأل خیر منهم.
 طالب: .................

على ظهر األرض من جد ال، المفاضلة مع الجنس ال شك أن المالئكة أفضل من �ثیر ممن وُ 
 أو الصد�قین وما أشبه ذلك فهم محل القول الثاني. وأما خواصهم �المالئكة مثالً  ،بني آدم

 طالب: .................
ألنها شاملة جمیع  ؛والمشر�ین تجعله بیانیة ،لوجود المشر�ین في �فروا من أهل الكتاب ؛ال

 من أهل الكتاب والمشر�ین.ما فیه صنف من أصناف الكفر �خرج من  ،أصناف الكفر
 طالب: .................

 �ش؟ أ�ش؟ من الذین �فروا؟ من أمن 
 طالب: .................

 في وقته؟ 
 طالب: .................

 قبل نسخ دینه؟
 طالب: .................

 ما هو هذا ز�ادة فضل. ،هذا له أجران
 طالب: .................
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وأنه ال �خرج صنف من الكفرة عن هذین  ،لوجود أهل الكتاب والمشر�ین ي �ظهر أنهاذاآلن ال
 .الصنفین تكون بیانیة

 طالب: .................
ألنه قال  ؛لو تراجع ما أحال علیه ،المسألة مبسوطة ،ولكل قول أدلته ،وهذا قول ،ذ�رنا الخالف

تین ائثة الجزء األول صفحة مالبقرة ثالفي سورة البقرة راجع الموضع الذي أحال علیه من سورة 
 وتسع وثمانین.

 $ ] .أي خالقهم ومالكهم  ۸البینة: Z  # " ] .أي ثوابهم  ۸البینة: Z  ! ]قوله تعالى:  "
 Z :أي �ساتین ۸البینة {. [ %  Z :والمفسرون �قولون  ،أي إقامة  ۸البینة: [ $ %  Z :۸البینة  

 " �طنان الجنة أي وسطها تقول عّدن �المكان.
 عَدن �المكان.

 " ومعدن الشيء مر�زه ومستقره. ،ا أقاما وُعدونً عَدن �المكان �عدن عدنً  :تقول "
 وهي محل اإلقامة. ،ومنه اشتقت المدینة ،ومثله إذا قالوا مدن �المكان أي أقام

 قال األعشى: "
 و�ن �ستضـــــــــــــــــــــــافوا إلـــــــــــــــــــــــى حكمـــــــــــــــــــــــه

 
 �ضـــــــــــــافوا إلـــــــــــــى راجـــــــــــــح قـــــــــــــد عـــــــــــــدن 

 [ & ' ( )  * + -,  Z :0 / . ] .ال �ضعنون وال �موتون   ۸البینة  Z :أي   ۸البینة

 -عز وجل -أي رضوا هم بثواب هللا  ۸البینة: Z  32 1 ] .�ذا قال ابن عباس ،رضي أعمالهم

 " فتناهى عن المعاصي. ،أي خاف ر�ه  ۸البینة:  Z 8  7 6 5 ] .ذلك أي الجنة
ذلك لمن  ،على ما یلیق �جالله وعظمته -جل وعال -رضي هللا عنه فیه إثبات صفة الرضى هلل

ذلك �أنه  ،ا لماذا؟ ألنه قرن �الخشیةأولی�  هذا الرضى یدخل فیه أهل العلم دخوالً  :خشي ر�ه �قول

 ¯ ]والخشیة في الحقیقة إنما هي ألهل العلم  ،تخصیص �عني الفضل والرضى لمن خشي ر�ه

° ± ² ³ µ´ Z  :۲۸فاطر. 
 طالب: .................
لكن یبقى أن أهل العلم  ،ما إشكال من دخل الجنة فقد رضي هللا عنه ،ما فیه إشكال إن شاء هللا

 ألنه رتب على وصف هم أخص الناس �ه. ؛في هذا اأولی�  یدخلون دخوًال 


