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 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

 )٩(سورة الفاتحة 

  آخر سورة الفاتحة
  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ

  
  .الحمد هللا رب العالمين، وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

 ، على حمد اهللا وتمجيده-وهي سبع آيات-لكريمة اشتملت هذه السورة ا": -رحمه اهللا تعالى-قال المفسر 
 وعلى ، وعلى ذكر المعاد وهو يوم الدين،المستلزمة لصفاته العليا والثناء عليه بذكر أسمائه الحسنى

إلى إخالص العبادة له وتوحيده ، ومن حولهم وقوتهمؤ إرشاده عبيده إلى سؤاله والتضرع إليه والتبر
 وإلى سؤالهم إياه الهداية إلى ،نزيهه أن يكون له شريك أو نظير أو مماثل وت،-تبارك وتعالى-باأللوهية 

 يوم ذلك إلى جواز الصراط الحسيهم بضي ف وتثبيتهم عليه حتى ي،الصراط المستقيم وهو الدين القويم
واشتملت على ،  في جوار النبيين والصديقين والشهداء الصالحين،القيامة المفضي بهم إلى جنات النعيم

 لئال يحشروا مع ؛ والتحذير من مسالك الباطل، ليكونوا مع أهلها يوم القيامة؛رغيب في األعمال الصالحةالت
  ". وهم المغضوب عليهم والضالون،سالكيها يوم القيامة

  :الحمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا، أما بعد، بسم اهللا الرحمن الرحيم
 مما اشتملت عليه سورة الفاتحة هي المعاني الظاهرة -رحمه اهللا-ثير فهذه المعاني التي ذكرها الحافظ ابن ك

 لو أردنا أن نستخرج منها المعاني التي دلت عليها بطرق االستنباط المختلفة، المتبادرة، وإال فإن هذه السورة
جردها ما وتوظيف ألوان الداللة، فإن هذا أمر سيطول، ومعلوم أن من أهل العلم من يستخرج من البسملة بم

ث وال حرج، ، وبعضهم يزيد على هذا، وأما الفاتحة فحد من القضايا المتعلقة بالتوحيديقرب من ثالثين وجهاً
 إما بطريق اللزوم، وإما ،من سورة الفاتحة ما يثبتهوتجد أن الموضوع الواحد يستخرج له من ألوان الدالالت 

  .بطريق التضمن أو غير ذلك
الرحمِن { :وذلك من قوله تعالى اإليمان باليوم اآلخر من سورة الفاتحة موضوع يمكن أن يستخرج فمثالً

 بخلقه تقتضي أن يثيب المحسن بإحسانه، -تبارك وتعالى-رحمته ووجه ذلك أن ، ]سورة الفاتحة) ٣([ }الرِحيِم
 ويفوت ذلك من لمظلوم ال يترك الظالم يأخذ حق ا-سبحانه وتعالى-وأال يضيع أجر من أحسن عمالً، وأنه 

قتلهم وما أشبه بأخذ حقوق الناس و ب يكون ظالماً في الدنيا-ىكما نر-كثير من الناس فغير اقتصاٍص له، 
  . بعدذلك، ثم يموت ولم يلق جزاءه

يقتضي   يوصف بالحمد المطلق من كل وجهعلى االستغراق، فالذيهذه تدل " أل" فإن إذا بدأت بالحمد،و
ويعطي كل ذي حٍق حقه، ويجزي ، ذلك أنه يقيم داراً للناس يقيم فيها العدل التامثبوت ما يحمد عليه، ومن 

وقُِضي بينَهم ِبالْحقِّ وِقيَل الْحمد ِللَِّه { :-عز وجل-المحسن على إحسانه، والمسيء على إساءته، كما قال اهللا 
الَِمينالْع بفي اآلخرةأي ، ]سورة الزمر) ٧٥([ }ر.  
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 أيضاً -سبحانه وتعالى-فإن ربوبيته  ]سورة الفاتحة) ٢([ }الْحمد للِّه رب الْعالَِمين{ : في قولهذلكثل قل مو
على  يدل إنه ف ]سورة الفاتحة) ٤([ }ِلِك يوِم الديِنام{ : في قوله األمر صريحكذلكوتقتضي إثبات اليوم اآلخر، 

  . المطابقةذلك بداللة
من أجل تحصيل رضاه، والظفر بدار النعيم في فإنه إنما يعبد  ]سورة الفاتحة) ٥([ } نَعبدِإياك{ :ثم في قوله

  .اآلخرة
اهِدنَا { أو أخروي، ثم نطلب العون على كل مطلوب دنيوي  أي]سورة الفاتحة) ٥([ }وِإياك نَستَِعين{ :في قولهو

ستَِقيماطَ المرك أيضاً، فإنه صراط الذين أنعم عليهم غير المغضوب عليهم يدل على ذل]سورة الفاتحة) ٦([ }الص 
  . وهكذاوال الضالين

، ومن ]سورة الفاتحة) ٣([ }الرحمِن الرِحيِم{ :إن ذلك يظهر من قولهوإذا أردت أن تثبت قضية اإليمان بالرسل ف
 أن يكون يإن ربوبيته تقتضوكذلك من الربوبية، ف، ال يأمرهمفإن حمده يقتضي أال يترك عباده همالً  الحمد؛

  .-عليهم الصالة والسالم-هذا هو الذي يأتي به الرسل وفي مملكته أمر ونهي، 
 فإن ثبوت ]سورة الفاتحة) ٤([ }ِلِك يوِم الديِنام{ :-تبارك وتعالى- قوله تثبت قضية اإليمان بالرسل أيضاً منو

فكيف يعذبون ى الناس، وذلك بإرسال الرسل وإال ثمة ما تقوم به الحجة علاليوم اآلخر يقتضي أن يكون 
ِإياك { :، وكذلك في قوله]سورة اإلسراء) ١٥([ }وما كُنَّا معذِِّبين حتَّى نَبعثَ رسوالً{ : واهللا يقول،ويحاسبون

دبسورة الفاتحة) ٥([ }نَع[؟بعث الرسلمن غير  فكيف يعبد عبد إال بما شرع،، فاهللا ال ي.  
الذين أنعم ف ]سورة الفاتحة) ٧-٦([ }طَ الَِّذين َأنعمتَ علَيِهمِصرا *اهِدنَا الصراطَ المستَِقيم{ :ك في قولهوكذل
 ،]سورة النساء) ٦٩([ }من النَِّبيين والصديِقين والشُّهداء والصاِلِحين{ : هم من ذكرهم بقوله سبحانهعليهم

  .، فهم فرقٌ بين الناس؟بعث الرسلغير لغضب أصالً بوكيف حصل اإلنعام وا
فهذا مثال على داللتها على هذه القضايا، فإذا أردت أن تنظر في المعاني التي يمكن أن تستخرج منها في 

  . من ذلك أموراً كثيرة جداًتكثيٍر من قضايا االعتقاد وجدوداللتها على داللتها على أنواع التوحيد الثالثة، 
 كل  أيالستغراق،دل على ا" لأ" بدخول الحمد  تجد أن}الْحمد للِّه{:  في قوله"لأ"ال أن تبدأ من ما عليك إ

هذا يقتضي أنه كامٌل من كل وجه؛ ألنه ال يمكن أن تنسب جميع و، -عز وجل-المحامد منسوبة إلى اهللا 
 فالمحمود من كل ،من كماله بحسب ما نقص  إال لمن كان محققاً للكمال، وإال فإنه ينقص من حمدهالمحامد

ذه المسائل ه وهكذا لو أردنا أن نسترسل مع، ، وأسمائه وصفاته وأفعاله بذاتهوجه هو الكامل من كل وجه،
  . كبيرحتاج ذلك إلى وقتال
 }يِهمِصراطَ الَِّذين َأنعمتَ علَيِهم غَيِر المغضوِب علَ{ :وما أحسن ما جاء إسناد اإلنعام إليه في قوله تعالى"
 وإن كان هو الفاعل ،}غَيِر المغضوِب علَيِهم{ : وحذف الفاعل في الغضب في قوله تعالى]سورة الفاتحة) ٧([

سورة ) ١٤([ اآلية }َألَم تَر ِإلَى الَِّذين تَولَّوا قَوما غَِضب اللَّه علَيِهم{ : كما قال تعالى،لذلك في الحقيقة
  ".]المجادلة
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داخلة في المعنى اإلجمالي، أو المعنى  من المسائل البمعنى أنها ليستائف في هذا التفسير، من اللطهذه 
التي يذكرها بعض أهل العلم وينبهون عليها، من اللطائف والملح ها ألساسي لآلية الذي جاءت لتقريره، لكنا

  . فهي حسنةفيها وجه من التكلفوهم بين مكثٍر ومقل في هذا، فإذا لم يظهر 
قضايا التوحيد  لو تُدون هذه اللطائف والملح التي تذكر في تفسير سورة البقرة وفي التفسير عموماً مع لذلك

: ، مثلما يتعلق بتطبيق أصول التفسير وقواعد التفسيرفي التفسير، و القواعد التي تمر كذلكبجميع أنواعها، و
حمل وعلى الحقيقة والمجاز عند القائل به، حمل اللفظ و، حمل اللفظ على أعم معانيه، وكذلك قضايا التضمن

ائيليات، كما أن ر حيث إن التفسير مليء باإلساإلسرائيليات والموقف منهاوتدون أيضاً ييه، المشترك على معن
لو دون كل هذه الفوائد  ليستفيد منها، إذ في التفسير كثيراً من القضايا األصولية يحتاج طالب العلم أن يدونها

ق ذهن اإلنسان وإلمامه واهتماماته وعلى قدر تفتُّ بالمئات،  ربمابأمثلة بالعشرات بل ه سيخرجوالقواعد فإن
  .ويكون عنده ثروة ممتازةمن الفوائد، بهذه األشياء والتفطن لها، على قدر ما يكون عنده 

ِد اللَّه فَهو من يه{ :وكذلك إسناد الضالل إلى من قام به وإن كان هو الذي أضلهم بقدره كما قال تعالى"
  ".]سورة الكهف) ١٧([ }الْمهتَِدي ومن يضِلْل فَلَن تَِجد لَه وِليا مرِشدا

يكون الكمال  ما قد  في بعض المواضع في القرآنده يِرهذا من األدب في التعبير حيث إنإن :  يقولأنيريد 
 :في قوله على سبيل المثالهول مثالً ونحو ذلك، فيعبر عنه بالمبني للمجفمباشرةً نسبته إلى فاعله عدم في 

}لَيِهممتَ عَأنع اطَ الَِّذينولما ذكر بطريق الخطاب سبحانه يه اهللا اإلنعام إلأضاف ]سورة الفاتحة) ٧([} ِصر ،
غَيِر المغضوِب { :قاللذلك ال شك لكنه ليس كاإلنعام، والغضب صفة كمال في موضعها  وإن كان الغضب

  .غير الذين غضبت عليهم:  يقلمول، ]سورة الفاتحة) ٧([ }معلَيِه
غَيِر {: قال التنويههم ال يستحقون ألن فلتهميشهم وإهمالهمإن هذا التعبير استعمل : وبعض أهل العلم يقول

لَيِهموِب عغضواهللا أعلم}الم .  
فهو لم يضف ، ]سورة الشعراء) ٨٠([ }شِْفيِنوِإذَا مِرضتُ فَهو ي{ :-عز وجل- قول اهللا ومن أمثلة هذا األسلوب

) ٧٩([ }والَِّذي هو يطِْعمِني ويسِقيِن{ :والذي هو يمرضني ويشفين كما في قوله: المرض إلى اهللا بحيث يقول
عز - هو من اهللا مع أن المرض إنما أضاف المرض إلى نفسهف }وِإذَا مِرضتُ{ :قالوإنما  ]سورة الشعراء

  .-وجل
َأما السِفينَةُ فَكَانَتْ ِلمساِكين يعملُون ِفي { : عن الخضر في سورة الكهف-عز وجل-قول اهللا ن أمثلة ذلك مو

وَأما { : فقالفي الجدارأما نسب العيب إلى نفسه، وفالخضر ، ]سورة الكهف) ٧٩([ }الْبحِر فََأردتُّ َأن َأِعيبها
ِلغُلَام فَكَان اراالِْجداِلحا صموهَأب كَانا وملَّه كَنز تَهتَح كَانِدينَِة وِن ِفي الْميِتيمِن يفلم ]سورة الكهف) ٨٢([ }ي 

فََأراد ربك َأن يبلُغَا َأشُدهما ويستَخِْرجا كَنزهما { : إلى اهللا فقال الفضل وإنما نسب ذلكفأردت أن يبلغا: يقل
  .]سورة الكهف) ٨٢([ }من ربكرحمةً 

 -عز وجل-خطاب اهللا ومما يذكرون في ذلك يقولون هو من باب التأدب،  و،فهذا يذكره بعض أهل العلم
سورة ) ٣-١([ }ما ودعك ربك وما قَلَى* واللَّيِل ِإذَا سجى* والضحى{ : حيث قال-صلى اهللا عليه وسلم-لنبيه 
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، }وما قَلَى{:  مع أن األصل هكذا وإنما قالقالك: قولب  الخطاب إليه مباشرةًوجهلم ي: وا، قال]الضحى
  . مراعاةً للفاصلة األسلوب أتي به هذا:وبعضهم يقول

 مثل هذه اللطائف ال  فإنا كان، ولذلك التنبيه على المعنى الذي ذكره ابن كثير أي هوالمقصودفعلى كل حال و
غَيِر { : فما ذكر في قوله تعالىد من االعتراضات،د على بعضها ما يِريِر ملح قطع بها، وإنما هيي

الِّينالَ الضو لَيِهموِب عغضعز وجل-أضاف اهللا  أخرى مواضع د عليه أن هناكيِر ]سورة الفاتحة) ٧([ }الم- 
سورة ) ٦٠([ }ه وغَِضب علَيِهمن لَّعنَه اللّ{ : كقوله تعالىغضب على أقوام،أنه أضل أقواماً، ولنفسه  فيها

من يضِلِل اللّه { :-تبارك وتعالى- قوله وكذلك ]سورة الفتح) ٦([ }وغَِضب اللَّه علَيِهم ولَعنَهم{ : وكقوله،]المائدة
لَه اِديوغير ذلك كثير]سورة األعراف) ١٨٦([ }فَالَ ه .  

 الصواب  تحتملفهي ملح عليه،  عليه بالنواجذ ويصارعضيع و من ذلكيتمسك بشيءفال ينبغي لإلنسان أن 
  .الشاطبي ما يرى ذكرها أصالً وال االشتغال بهااإلمام ، ووعدمه

) ٢٩([ }وقَالَتْ عجوز عِقيم{ : ذكر في قوله تعالىتكلم على أدب المرأة المسلمة حينما -رحمه اهللا-ابن القيم و
كل واحدة ها المالئكة، قالت كلمتين تكفي ت لما بشر-صلى اهللا عليه وسلم- امرأة إبراهيم  أن]سورة الذاريات

رسل في الحديث مع ال تست أأدب المرأة المسلمة: ثم قال كبر السن والعقم، للداللة على تعذر الولد وهما
 جميل استداللاالستدالل بهذه اآلية  وصحيح،، وهذا الكالم من ابن القيم معناه بغير حاجةالرجال األجانب 

يا ويلَتَى َأَأِلد وَأنَاْ عجوز وهذَا بعِلي شَيخًا ِإن هذَا لَشَيء { : قالتفي الموضع اآلخر  أنهاد عليهلكن يِر
ِجيبفال تظن أن أعجبك ، فالمقصود أنك إذا قرأت شيئاً وكلمتين فهنا تبين أنها لم تقل ،]سورة هود) ٧٢([ }ع

  وهكذاها الحق الذي ال محيد عنه، أنوبها مثل هذه األشياء يقطع 
لب العلم ما طاف،  كذاالذي أظنه أرجح في هذه المسألة وقال قائل كذا لكان ذلك له وجه، لو: ودع عنك قول

والحق الذي ال مرية فيه، والصواب المقطوع به في هذه :  هذا أو يقول يقول أنيصلح في مثل هذه المسائل
 وفالن أبعد النجعة، واعلم أنك قد تقتنع بشيء ثم تغير رأيك بعد فترة مع أنك قد رح،وما عداه مطَّكذا المسألة 

ألهلها هذه العبارات ، لذلك اترك هجادلت وخاصمت على الرأي األول وظننت أنه ال تردد وال إشكال في
  .وانظر إلى ما ينفعك في دينك ودنياك

  إلى غير ذلك من،]سورة األعراف) ١٨٦([ }ذَرهم ِفي طُغْياِنِهم يعمهونمن يضِلِل اللّه فَالَ هاِدي لَه وي{ :وقال"
 ال كما تقول الفرقة القدرية ومن حذا حذوهم ،يات الدالة على أنه سبحانه هو المنفرد بالهداية واإلضاللاآل

 ويتركون ما ،ن ويحتجون على بدعتهم بمتشابه من القرآ،من أن العباد هم الذين يختارون ذلك ويفعلون
إذا رأيتم ((:  وقد ورد في الحديث الصحيح، وهذا حال أهل الضالل والغي، في الرد عليهميكون فيه صريحاً

  .)١("))الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى اهللا فاحذروهم
 وليس ه النسبي مثل هذا المثال، التشاب، والمقصود به هنا في من القرآنيتبعون ما تشابهيعني أن هؤالء 

 التشابه وإنما وهو حقائق األمور الغيبية، -عز وجل-التشابه المطلق من كل وجه الذي ال يعلمه إال اهللا 

                                     
 .٦سيأتي تخريجه ص  - 1
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التي تدل   مثالً يأخذون ببعض النصوصطوائف القدريةف هو الذي يخفى على البعض ويعلمه البعض، النسبي
يأخذون هم ف يشاء، وأنه يهديهم وأنه يضلهم،  يصرف خلقه كيفهوأن قدر األقدار، -عز وجل-على أن اهللا 
 فهو كالريشة في  هو الذي يهديه أو يضله،-عز وجل-اهللا  فاإلنسان ليس له حيلة، : يقولونو هذه النصوص
  .مهب الريح

ما يدل على إثبات فعل العبد، وأن العبد له قدرة وإرادة وما أشبه من النصوص وتأتي طائفة أخرى ويأخذون 
ه قدرة  ليس ل-تبارك وتعالى-ن الرب إبفعله، ون العبد يستقل إ: يقولون ون النصوص األخرىيتركو وذلك،

ا من فهو أراد هدايتهم فضلوا بإرادتهم واختيارهم ومشيئتهم، فهؤالء يأخذون جزء ،أفعال العبادعلى 
  لالنحرافوهي طريقة تكون سبباًهذه طريقة أهل البدع، ف من النصوص،  وهؤالء يأخذون جزءا،النصوص

: ، فمثالً؛ ألن أي قضية تريد أن تسلك فيها هذا الطريق ستخطئفي باب القدرفقط  وليس في أي باب سلكت
 النصوص المبثوثة في الكتاب والسنة وأقوال السلف، وأخذتمل مع أهل البدع بالنظر إلى اإذا أردت أن تتع

بنتيجة غير صحيحة،  أشبه ذلك فإنك ستخرج ماالمفاصلة والمصارمة والهجر والطريقة التي ليس فيها إال 
وكذلك العكس بالعكس، فمن التعامل الشرعي يختلف عن هذا، ستجد أن وإذا نظرت إلى النصوص األخرى 

ربما يحصل له مباسطة وانفتاح كامل، ويرى أن هؤالء منه وهو منهم، وأنه ينبغي نظر إلى الجانب اآلخر 
ومن هنا تأتي ، الخ.. بينه وبينهم، وأننا نستطيع أن نندمج وأن ننصهرأن تذوب هذه الجبال من الجليد التي 

 ولو كان  مع كل أحدوا أن يندمج في مشكلةمبرمجين ما عندهمتجد هؤالء ال حيث خطورة البرمجة العصبية
 ىإلر  ينظالو ينظر إلى نصف الكأس المليان، : كما يقال؛ ألنه ينظر إلى الجوانب اإليجابيةاًنصرانياً أو يهودي
 كذلك نصراني وال فيها،م جوانب تتفق معهوإنما ينظر من زاوية أن اليهود فيهم ، اآلخر السلبيالجانب

تستطيع أن تقترب منه ويقترب منك، وأن تفهمه ويفهمك، وأن يحل الحوار بدالً من المصادمة والمفاصلة، 
 اآلخر، واالنكفاء على الذات، ضورفوالمفارقة، فينتهي موضوع الوالء والبراء؛ ألنه مبني على اإلقصاء، 

 الشرعية،التي ابتلينا بها وفي المقابل تركت األلفاظ الكلمات الخ، وأعتذر عن هذه  ...التقوقع والتمحورو
عز -جنت هذه األمور على دين اهللا  وبالتالي كم صار بعض طالب العلم يسلك هذا الطريقنه أفالمقصود 

  . وعلى أصحابها قبل كل شيء-وجل
 له تعلق بثالثة  األمرهذا ويسلك طريقاً معوجة،  واحدة فإنهمن نظر إلى النصوص من جهةلمقصود أن فا

  العلم من ذويون فتجد أن أمثال هؤالء يكون،بالعقللعلم، وله تعلق بالقصد، وله تعلقٌ ثالث أشياء، له تعلق با
وانتهى  كل شيء في المسألة ي النصوص ه أن هذهون ويظن ثالثة أونصين إال وا بحيث لم يسمعناقصال

 م بأنهون ويصرحونفاصل ويداً بعبارات قوية جون يعبر دائماًم تجده أنكلاالجهؤالء العالمة عند هو، األمر
  .الخ....  لكذا وكذاونمستعد

 هو الذي يجعل من هذا اإلنسان يسير في مثل هذه اإلنسان أعني قصد ،القصد :من األمور المؤدية إلى ذلكو
  .يميل مع الشيء الذي يعجبه يجعله عنده هوىفتجد الطريق، 
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تؤثر تأثيراً  عقل اإلنسان وتركيبه، وأقصد بالعقل القلب، فطريقة تفكير اإلنسان أي الث العقلالثاألمر  و
 واسعة شاملة، وإنما ينظر بنظرة نظر ال يستطيع أن ينظر بنظرة فتجده إذا  ،واضحاً بيناً في مثل هذه األمور

  . سلوك اإلنسان واعوجاجهفيهذه األمور الثالثة هي أكثر ما يؤثر مبتسرة، ف
 ينحرفون في ظني أنها أساسية، وتجعل الناس  التي ذكرتها هيلكن هذه األشياءهناك أمور أخرى ثانوية، و
  ..التي نعيش فيها اآلن كهذه األيام خاصةً في أوقات الفتنو
 يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى اهللا إذا رأيتم الذين((: وقد ورد في الحديث الصحيح"

تْنَِة فََأما الَِّذين في قُلُوِبِهم زيغٌ فَيتَِّبعون ما تَشَابه ِمنْه ابِتغَاء الِْف{ :يعني في قوله تعالى )٢())فاحذروهم
 ألن القرآن جاء ؛جة صحيحة فليس بحمد اهللا لمبتدع في القرآن ح،]سورة آل عمران) ٧([ }وابِتغَاء تَْأِويِلِه

تَنِزيٌل {  ألنه من عند اهللا؛ وليس فيه تناقض وال اختالف، بين الهدى والضاللقاًليفصل الحق من الباطل مفر
  ."]سورة فصلت) ٤٢([ }من حِكيٍم حِميٍد
ق بأشياء من فكل طائفة تقريباً تتعلما يتعلقون به من القرآن أما ليس فيه حجة صحيحة، و: يالحظ أنه يقول

أي " اٌل ذو وجوهحم":  في وصيته البن عباس-رضي اهللا عنه-القرآن، والقرآن كما جاء في األثر عن علي 
 -رضي اهللا عنه-ثبت هذا عن أنس ، وكذلك  الخوارج بالسنة أن يجادل كثيرة، ولهذا أوصاهيأنه يحتمل معاِن

  .ره أن يجادله بالسنةمن أهل األهواء، فأملما مر بابٍن له يتجادل مع رجٍل 
على كل حال كان السلف يرون و وغير عمر، -رضي اهللا عنه-كذلك ورد هذا عن جماعة مثل عمر و

 من  القرآن االقتصار في المجادلة على ما فيألن مع مجادلتهم لهم بالقرآن؛ أهل األهواء بالسنةمجادلة 
  .ها السنة انتفى االحتمالاآلية تحتمل أكثر من وجه، فإذا بينتْ قد ال يجدي مع المخالف؛ ألن اآليات

هؤالء :  لك قالإذا جئت له باألحاديث بها بحيث ال يؤمنو ينفي السنة  المجادل ممنلكن المشكلة إذا كان هذا
، همكذوبة عن أئمت، ويأتيك بأشياء نحن ال نصدق أحاديثهم وال نقبلها، والصحابة أصالً ارتدوا على أدبارهم

ألغى السنة، والقرآن عنده ؛ ألنه قد ويرى أن هؤالء لهم العصمة، ثم بعد ذلك يستخرج هذه العقيدة من رأسه
 عرف كيف الطريق إلى  قدالشيطان، وهكذا نجد أن هو يحمله على المعنى الذي يظنه فيحتمل أكثر من وجه
  .، واهللا المستعانعقول كثير من الناس

 الشيطان أن  وجد نظرة تأمللكن إذا نظر!  كيف يضلون وعندهم الكتاب والسنة؟:لقو وي اإلنساناًَ يفكرأحيان
ه إلى  تصل مع أن يمكنال  تجد أنكلرافضيإلى ات ئجلذلك إذا قد وضع متاريس بينهم وبين الكتاب والسنة، 

يرى أنها  آيات زائدة فيه، والقرآن عنده  عندهضةألن السنة هذه كلها مرفونتيجة بطريق الكتاب والسنة؛ 
 ]سورة البقرة) ٦٧([ }كُم َأن تَذْبحواْ بقَرةًِإن اللّه يْأمر{ : عجيبة، ففي قوله تعالىحذفت، ويفسر اآليات بتفسيرات

 ]سورة النساء) ٥١([ }يْؤِمنُون ِبالِْجبِت والطَّاغُوِت{ : والجبت والطاغوت في قوله تعالى عائشة،البقرة هي: يقول
، وهذا تفسيرك أولى من تفسيريليس : ليس األمر كذلك، فيقول لك: تقول لهفأبو بكر وعمر، ا هم: يقولون

  .في أقل األحوال أنه يكون ممن درس البرمجة اللغوية، فهو يتنزل معك لمجادلتك على هذا األساس
                                     

 باب النهي عن اتبـاع  -ومسلم في كتاب العلم ) ١٦٥٥ص  / ٤ج ) (٤٢٧٣( باب تفسير سورة آل عمران - أخرجه البخاري في كتاب التفسير    - 2
 ).٢٠٥٣ص  / ٤ج ) (٢٦٦٥(يه والنهي عن االختالف في القرآن متشابه القرآن والتحذير من متبع
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حدثنا فالن  حدثنا فالن : فتقولون ميت عن ميت منيا أخي أنتم تأخذون علومكم: قال لكت للصوفي ئوإذا ج
  . ما أنزل  اهللا بها من سلطانفاسدةتأويالت  لك بأتىحدثنا الحي الذي ال يموت، و فقد  نحن أماحدثنا فالن،

 يا أخي هذا النص :ك للاقالفاسدة؟ كيف تؤمن بهذه العقائد الكالمية : إذا جئت لمتكلم من المتكلمين فقلت له
 فيرد اًير متواتر فال يحتج به في العقائد، وإن كان متواترإن كان غالذي أنت تتكلم عنه من الكتاب والسنة 

 : فتقول لهال تقبل االحتمال،، وهذه قضايا تحتاج إلى قطع تجعله محتمالً بحيث عليه قوادح عشرة في الداللة
ل  تحتمالعقائد ال ف، من األمورينبغي أن يكون في القواطع األمر  ألن هذا العقل؛ هوالحل :فما الحل؟ يقول لك

  .العقول التي يختلف أصحابها غاية االختالف دخل في متاهاتيالكتاب والسنة، و وهكذا يلغي التشكيك،
ما تقرأ  وأمثال هؤالء وأفالطون، أأو  رسطوكأنك تقرأ أل و فلسفة تجدهاأهل الكالم عقائد رأيت ولذلك إذا

إذا  ، وأنزل عليهم أشرف كتاب،-ة والسالمعليه الصال-بعثة خير نبي بدة ألناس أنعم اهللا عليهم  في العقياًكتاب
  .فاهللا المستعان،  كذا، أو قال رسول اهللا كذاا تجد قال اهللام أي كتاب من كتب هؤالء قرأت

 اللهم : ومعناه، أمين بالقصر أيضاً: ويقال، يس: مثل، آمين:يستحب لمن يقرأ الفاتحة أن يقول بعدها"
  .استجب

رضي اهللا - رواه اإلمام أحمد وأبو داود والترمذي عن وائل بن حجر والدليل على استحباب التأمين ما
) ٧([ }غَيِر المغضوِب علَيِهم والَ الضالِّين{ : قرأ-صلى اهللا عليه وسلم-سمعت النبي : قال -تعالى عنه

ا حديث  هذ:وقال الترمذي ،)٣( رفع بها صوته: وألبي داود، مد بها صوته،))آمين(( : فقال]سورة الفاتحة
  .وغيرهم -مارضي اهللا تعالى عنه-وروي عن علي وابن مسعود ، حسن

غَيِر { : إذا تال-صلى اهللا عليه وسلم-كان رسول اهللا ": قال -رضي اهللا تعالى عنه-وعن أبي هريرة 
الِّينالَ الضو لَيِهموِب عغضاود وابن  رواه أبو د،" حتى يسمع من يليه من الصف األول))آمين((:  قال}الم

  .)٤("هذا إسناد حسن: والدارقطني وقال، " فيرتج بها المسجد: وزاد فيه،ماجه
 من هذه اأال يذكرويقة التي مشى عليها المختصرون هو والطرفيها ضعف،  "فيرتج بها المسجد": هذه الزيادة

ن مثل هذه م يحس، فبعض أهل العل أو نحو ذلك لغيرهاً درجة القبول، سواء كان حسناألحاديث إال ما بلغ
  لكن األمر في هذا سهل، هذه الزيادة فيها ضعف لكن على كل حال-يعني من باب الحسن لغيره- الرواية

  . أحاديث صحيحةحيث توجد فيه ثبوت التأمين ال شك فيه والمهم أن
  ". رواه أبو داود،يا رسول اهللا ال تسبقني بآمين: أنه قال -رضي اهللا تعالى عنه-وعن بالل "

 يقول آمين، ويجهر :، أي كان يؤمن في الصالة-صلى اهللا عليه وسلم- على أن النبي  يدلوغيره هذا كل
ليس من ة في الصالة، كما أن التأمين بذلك، ويؤمن أهل المسجد ويرفعون أصواتهم، وهي سنة ليست بواجب

  .ستجبللهم اى آمين أي امن الفاتحة، ومعنإنه : قال أي أنه لم يوجد أحد الفاتحة باإلجماع،

                                     
 باب ما جاء في التأمين -والترمذي في أبواب الصالة ) ٣٥١ص  / ١ج ) (٩٣٣( باب التأمين وراء اإلمام    - أخرجه أبو داود في كتاب الصالة        - 3
 ).٣١٥ص  / ٤ج ) (١٨٨٦٢( وأحمد )٢٧ص  / ٢ج ) (٢٤٨(
 باب -وابن ماجه في كتاب إقامة الصالة والسنة فيها          )٣٥٢ص   / ١ج  ) (٩٣٥( باب التأمين وراء اإلمام      -اب الصالة   أخرجه أبو داود في كت     - 4

 ).٩٣٤( وضعفه األلباني في ضعيف أبي داود برقم )٢٧٨ص  / ١ج ) (٨٥٣(الجهر بآمين 
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 }آمين الْبيتَ الْحرام{ : مثل،ونقل أبو نصر القشيري عن الحسن وجعفر الصادق أنهما شددا الميم من آمين"
  ".]سورة المائدة) ٢([

 آمين : يقولآمين، وإنما: في صالته قاصدين، لكن هذا معنى بعيد جداً، وال ينبغي لإلنسان أن يقولوالمعنى 
  . استجببمعنى اللهم

  ".ويستحب ذلك لمن هو خارج الصالة: قال أصحابنا وغيرهم"
آمين، وليس :  يقوله يستحب أنهذا يرجع إلى التأمين، أي أن" ويستحب ذلك لمن هو خارج الصالة: "قوله
  .آمين بالتشديد: يقول  من أنهالحسن وجعفر يرجع إلى قول مقصود أنهال

 :أنت إذا قرأت الفاتحة خارج الصالة تقولففي خارج الصالة،  يكون في الصالة و التأميننإ: الشافعية قال
بتشديد وليس المقصود أنهم يقولون  ،هو المقصودهذا فسر، أ إن قرأ جهراً جهر، وإن قرأ سراً :، وقالواآمين
  . من آمينالميم

 رداً وسواء كان منف،ويتأكد في حق المصليويستحب ذلك لمن هو خارج الصالة، : قال أصحابنا وغيرهم"
 أن -رضي اهللا تعالى عنه- لما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة ؛ وفي جميع األحوال أو مأموماًأو إماماً

ن اإلمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين المالئكة غفر إذا أم((:  قال-صلى اهللا عليه وسلم-رسول اهللا 
إذا قال أحدكم في الصالة ((:  قال- عليه وسلمصلى اهللا-ولمسلم أن رسول اهللا ، )٥())له ما تقدم من ذنبه

قيل بمعنى من  ،)٦())آمين والمالئكة في السماء آمين فوافقت إحداهما األخرى غفر له ما تقدم من ذنبه
  ". وقيل في صفة اإلخالص، وقيل في اإلجابة،وافق تأمينه تأمين المالئكة في الزمان

 الذي تدل عليه الروايات األخرى بشكل أصرح من هذاو لسياقالموافق ل وهذه المحامل الثالثة األقرب منها
في لحظٍة  أو  يقع تأمين هذا اإلنسان المصلي موافقاً لتأمين المالئكة في وقٍت واحدهالزمان، بمعنى أن وه

  .بالمغفرةواحدة، فإذا حصل هذا التوافق حصل الجزاء 
من وافق تأمينه ((: -عليه الصالة والسالم–له في هذا قو -رحمه اهللا-ابن كثير التي ذكرها  ومن الروايات
 :قوله وهي الروايةأوضح من هذه وذكر ، هذه محتملة إلى حد كبير:  لكن قد يقال)٧())تأمين المالئكة

  .)٨())فوافقت إحداهما األخرى((

                                     
 باب التسميع والتحميد -ومسلم في كتاب الصالة  )٢٧٠ ص  /١ج ) (٧٤٧( باب جهر اإلمام بالتأمين - أخرجه البخاري في كتاب صفة الصالة - 5

 ).٣٠٧ص  / ١ج ) (٤١٠(والتأمين 

 والتحميـد  التـسميع  باب  - الصالة ومسلم في كتاب) ٢٧١ص   / ١ج  ) (٧٤٨( باب فضل التأمين     - أخرجه البخاري في كتاب صفة الصالة        - 6
 ).٣٠٧ص  / ١ج ) (٤١٠ (والتأمين

 باب التسميع والتحميد -ومسلم في كتاب الصالة ) ٢٧٠ص  / ١ج ) (٧٤٧ (باب جهر اإلمام بالتأمين -ب صفة الصالة أخرجه البخاري في كتا - 7
 ).٣٠٧ص  / ١ج ) (٤١٠(والتأمين 

 تأمينوال والتحميد التسميع باب  - الصالة ومسلم في كتاب) ٢٧١ص  / ١ج ) (٧٤٨( باب فضل التأمين - أخرجه البخاري في كتاب صفة الصالة - 8
 ).٣٠٧ص  / ١ج ) (٤١٠(
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 وال إذا قال اإلمام غير المغضوب عليهم((:  له حديث أبي هريرة في روايةهاعندنا روايات أخرى منوتوجد 
 آمين، فمن وافق تأمينه تأمين المالئكة : آمين، وإن اإلمام يقول:مين، فإن المالئكة يقولون آ:الضالين فقولوا

  .بالقول؛ ليقع ذلك متوافقاًدل على أن الموافقة تكون هذا يف ))غفر له
وإذا ((:  زيادة وفي آخره)٩())إنما جعل اإلمام ليؤتم به((:  الطويل-رضي اهللا عنه-أبي هريرة وفي حديث 

، )١٠())، فإذا وافق كالم المالئكة غفر لمن في المسجدقال غير المغضوب عليهم وال الضالين فقولوا آمين
  .، واهللا أعلمبالقولعلى أن المقصود الموافقة  تدل هذه رواية صحيحةو
وال الضالين  -يعني اإلمام- إذا قال((: مرفوعاً -رضي اهللا تعالى عنه-وفي صحيح مسلم عن أبي موسى "

  ". معناه ال تخيب رجاءنا:وقال الترمذي، )١١())فقولوا آمين يجبكم اهللا
  .ينال قاصدين آم ، استجب اللهم يدل على أنها دعاء، بمعنى))يجبكم اهللا((: الحظ أن قولهي
  ". معناه اللهم استجب لنا:وقال األكثرون"

  :مسألة
 تأمين المأموم مع تأمين يكونبحيث   بقليلبقاً لتأمين المأمومن ابتداء تأمين اإلمام يكون سا بعض الفقهاء أفهم

 هذا الذي فهمه  وليسلم،هذا ال يقول به أحد فيما أعتأمين فال أن ينتظر المأموم حتى يفرغ اإلمام من  الاإلمام،
  .من أهل العلم بقاطٍع

  :مسألة أخرى
 فإنه ومن  آمين بعد الفراغ من الفاتحة،:قال اإلمامه إذا بالنسبة لموافقة تأمين اإلنسان تأمين المالئكة معناه أن

أن يقول اإلمام وال  بعد آمين:  ألن المالئكة تقول له موافقة المالئكة في التأمين؛حصلتيرجو أن معه 
  .لم يوافقال يستطيع أن يعلم أو يقطع أنه وافق أو لكنه ، فاإلنسان يقولها ويرجو أن يحصل له ذلك، الضالين

  
  البقرةتفسير سورة 

 أن رسول اهللا -رضي اهللا تعالى عنه-في مسند أحمد وصحيح مسلم والترمذي والنسائي عن أبي هريرة "
قرأ فيه سورة البقرة ال يدخله  فإن البيت الذي تُال تجعلوا بيوتكم قبوراً((:  قال-صلى اهللا عليه وسلم-

  ."حسن صحيح:  وقال الترمذي)١٢())الشيطان

                                     
باب ائتمام   - الصالة   ومسلم في كتاب  ) ٢٤٤ص   / ١ج  ) (٦٥٦( باب إنما جعل اإلمام ليؤتم به        - أخرجه البخاري في كتاب الجماعة واإلمامة        - 9

 ).٣٠٩ص  / ١ج ) (٤١٢(المأموم باإلمام 
 هذا  :قال السندي  و )٢٧٦ص   / ١ج  ) (٨٤٦( باب إذا قرأ اإلمام فأنصتوا       -  ابن ماجه في كتاب إقامة الصالة والسنة فيها         بهذه الزيادة   أخرجه - 10

   .حسن صحيح:  الشيخ األلباني عنهقال، والحديث صححه مسلم وال عبرة بتضعيف من ضعفه
 ).٣٠٣ص  / ١ج ) (٤٠٤( باب التشهد في الصالة - أخرجه مسلم في كتاب الصالة - 11
، )٥٣٩ص   / ١ج  ) (٧٨٠( باب استحباب صالة النافلة في بيته وجوازها فـي المـسجد             - وقصرها   أخرجه مسلم في كتاب صالة المسافرين      - 12

، )١٥٧ص  / ٥ج ) (٢٨٧٧( باب ما جاء في فضل سورة البقرة وآية الكرسي -والترمذي في  كتاب فضائل القرآن عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  ).٨٦ص  / ١ج(لخيص أحكام الجنائز ، وصححه األلباني في ت)٣٨٨ص  /٢ج ) (٩٠٣٠(وأحمد 
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 أن ذلك يحصل -لمجهوللبناء الب- هذا القدر قد يفهم من ))قرأ فيه سورة البقرة تُالبيت الذي(( :هناقوله ف
إنسان يقرأ في بيته أو عن طريق التسجيل فإن الشيطان يفر من هذا   سواء كان عن طريق،بمجرد القراءة

تهم سورة وفي بيفضل أن يقرأ الناس األكمل واأل ف، الناس بها-عز وجل-هللا  ادة تعباءشك أن القر وال، البيت
ر من الناس خاصة الذين يعانون من أشياء ي فكث؛ ال يمنع:يقالفبالتسجيل أيضاً  ذلك  حصل إذا ولكن،البقرة

سورة البقرة، فإذا وضع التسجيل فإنه يكون مؤثراً في طرد لقراءة  كل يوم غرف قد ال نت:في بيوتهم يقولون
  . وأثر ذلك مشاهد،الشيطان

سرير   ويجلس تحت من دورة المياه يخرج،في بيتهم فأر كبيريوجد : النساء تقول ىحدإل أيام اتصلت بق
 غرفة وهذه الساعة تغطت جدران : تقول،لم نجد له أثراًونا له السم فأكل منه ثم اختفى ضع فو: تقول،النوم
  وال يوجدأصالً، مدخلله ال يوجد ، ومثله ما رأيت وس األصابعءعلى قدر ر الحجم كبيرنوم بذباب كثير ال

  . أو نحو ذلكزريبة  ولسنا في مكان،رير وال كبي في بيتنا أصالً ال صغ ذبابمن قبل
  إن  : فاتصلت عند العصر تقول،ي سورة البقرةئفتحي النوافذ واقر، واجلسي اآلن في نفس الغرفةا: فقلت لها

  .بعد ما انتهيت من السورةالذباب خرج 
 يقرأ اً شريطلغَّيش، وكان ه مسكان في حيث و شبه مغمي عليهأ كان مغمى عليهاً شخص زلت أذكر وال

،  ويصرعههالشيطان الذي يؤذي أنه يرىمفاده يتكلم بكالم و ،يبكي وهو نائمكان هذا الشخص سورة البقرة و
  . المكاناال تغادرو: هو يقول ألصحابه، وحاول الدخول وال يستطيعي يراه يدور على البيت كان

 يمد يدهأن ويحاول  وهو نائم ويبكي يتكلمالرجل ، وكان يحاول أن يدخل ويدور على السورالشيطان لقد كان 
وهو مغيب كل ذلك بأسمائهم ني، وكان يسميهم عني انتظرو ا تذهبوال: ن يقولا وك، يمسك يد أحدهميريد أن

  .عقله عن
  . تدل عليهاهدنرى شوأن  حال عندنا الحديث، والحمد هللا، ما يحتاج ، وعلى كلهذا شيء رأيته

إن الشيطان يفر من البيت يسمع فيه سورة ":  قال-رضي اهللا تعالى عنه-عن عبد اهللا يعني ابن مسعود "
صحيح اإلسناد ولم : ثم قال، رواه النسائي في اليوم والليلة وأخرجه الحاكم في مستدركه و)١٣("البقرة
جاهيخر".  

 في هذا المعنى وغير هذه كلها كم الرفع، فهذه األحاديثعلى كل حال مثل هذا ال يقال من جهة الرأي فله ح
  .األحاديث

واردة في هذا الباب فيها ، وعدد من األحاديث البعض هذه األحاديث مثل أثر ابن مسعود هذا فيه ضعف
  . وبعضها ربما يكون دون ذلك، واهللا أعلم،رتقي إلى مرتبة الحسنفتبالشواهد  ضعف، لكن بعضها ينجبر

ما من بيت تقرأ فيه سورة ": قال -رضي اهللا تعالى عنه-مي في مسنده عن ابن مسعود وروى الدار"
  .)١٤("البقرة إال خرج منه الشيطان وله ضراط

                                     
 ).٨٦ص / ٢ج (، وصحيح الترغيب والترهيب )٢٤٠ص  /٦ج ) (١٠٨٠٠ (كتاب عمل اليوم والليلة - سنن  النسائي الكبرى - 13
 .إسناده ضعيف: قال حسين سليم أسد، )٥٣٩ص / ٢ج ) (٣٣٧٥(  سنن الدارمي - 14
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هذا مع غيره من قبيل الحسن، يعني  وهذا أيضاً من الروايات التي فيها ضعف، لكن بعض أهل العلم يجعل
  .أنه يتقوى بغيره، ولذلك خرجوه في هذا الكتاب

 أن الشيطان ال يمكن أن يبقى في بيٍت تقرأ فيه  هوالقدر الثابتلى كل حال يبقى أن أساس المعنى أو عو
  .سورة البقرة

من قرأ عشر آيات ": -رضي اهللا تعالى عنه-قال عبد اهللا بن مسعود :  من طريق الشعبي قال أيضاًيورو"
 أربع من أولها وآية الكرسي وآيتان بعدها ،من سورة البقرة في ليلة لم يدخل ذلك البيت شيطان تلك الليلة

ن آ وال يقر،لم يقربه وال أهله يومئذ شيطان وال شيء يكرهه: "وفي رواية، )١٥("وثالث آيات من آخرها
  .)١٦("على مجنون إال أفاق
إن لكل شيء ((: -صلى اهللا عليه وسلم-قال رسول اهللا : قال -رضي اهللا تعالى عنه-وعن سهل بن سعد 

 ومن قرأها في ، وإن من قرأها في بيته ليلة لم يدخله الشيطان ثالث ليال،إن سنام القرآن البقرة و،سناماً
 ،ابن حبان في صحيحهورواه أبو القاسم الطبراني وأبو حاتم  )١٧()) لم يدخله الشيطان ثالثة أيامبيته نهاراً

  ."وابن مردويه
إن لكل شيء سناماً، وإن سنام القرآن (( :ولىالحديث أيضاً فيه ضعف في اإلسناد، ولكن الجملة األوهذا 
 أيضاً روايات أخرى ضعيفة عن ابن مسعود وعن ثالثة من الصحابة أو أربعة، وكلها ال ا ورد فيه))البقرة

 من الروايات، وهذه الروايات اتقوى بغيرهت أن هذه الجملة ىيخلو من ضعف، ولكن بعض أهل العلم ير
ترتقي  )) البقرةن سنام القرآنإإن لكل شيء سناماً و((: رون أن هذه الجملةالضعيفة يقوي بعضها بعضاً، في

  .إلى مرتبة الحسن
   بعث رسول اهللا : " قال-رضي اهللا تعالى عنه-وقد روى الترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة "

 فأتى ، من القرآن فاستقرأهم فاستقرأ كل رجل منهم ما معه، عددو وهم ذو بعثاً-صلى اهللا عليه وسلم-
أمعك ((:  قال، معي كذا وكذا وسورة البقرة: قال))ما معك يا فالن؟((:  فقالعلى رجل منهم من أحدثهم سناً

 واهللا يا رسول اهللا ما : فقال رجل من أشرافهم))فاذهب فأنت أميرهم((:  قال، نعم: فقال))سورة البقرة؟
تعلموا ((: -صلى اهللا عليه وسلم- فقال رسول اهللا ،بهامنعني أن أتعلم سورة البقرة إال خشية أال أقوم 

 يفوح بريحه  مسكاً فإن مثل القرآن لمن تعلمه فقرأه وقام به كمثل جراب محشٍو،وه وأقرئوهءالقرآن فاقر
 ،هذا لفظ رواية الترمذي )١٨())كئ على مسك ومثل من تعمله فيرقد وهو في جوفه كمثل جراب و،كل مكان

  . فاهللا أعلم ثم رواه مرسالً،حسن هذا حديث :ثم قال

                                     
رجاله ثقات غير أنـه     : قال حسين سليم أسد   ، و )١٣٧ص   / ٩ج  ) (٨٦٧٣( في الكبير    ، والطبراني )٥٤١ص   / ٢ج  ) (٣٣٨٢( سنن الدارمي    - 15

 . الشعبي لم يسمع من ابن مسعود،منقطع
 .إسناده منقطع كسابقه: قال حسين سليم أسد، و)٥٤١ص  / ٢ج ) (٣٣٨٣( سنن الدارمي - 16
 ١٣ج ) (٧٥٥٤(وأبو يعلى في مسنده ) ١٦٣ص  / ٦ج ) (٥٨٦٤(، والطبراني في الكبير )٥٩ص  / ٣ج ) (٧٨٠( أخرجه ابن حبان في صحيحه - 17
 .حسن لغيره): ٨٧ص  / ٢ج(، وقال األلباني في صحيح الترغيب والترهيب )٤٦٥ص / 
، وضعفه األلباني في  )١٥٦ص  / ٥ج ) (٢٨٧٦ (ما جاء في فضل سورة البقرة وآية الكرسي:  باب–فضائل القرآن :  أخرجه الترمذي في كتاب- 18

 ).٥٤١(الترمذي برقم ضعيف 
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  .بط فال تظهر رائحتهيعني ر :))على مسك كئوجراب ((: معنى
نها ال تخلو من ضعف في أقل إ :على كل حال حتى هذه الرواية من الروايات التي يمكن أن يقال عنهاو

  .ما فعله هؤالء المختصروناألحوال، وبعض أهل العلم يحسنها، وهذا 
  .ى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد هللا رب العالمينواهللا أعلم، وصل
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