
 المحاضرة الثالثة
 قبل اللّو تعبىل:

بِهِمب وَمَهْ تَطَىَّعَ إِنَّ الصَّفب وَالْمَرْوَةَ مِهْ شَعبئِرِ اللَّوِ فَمَهْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَال جُنبحَ عَلَيْوِ أَنْ يَطَّىَّفَ  

 (851خَيْراً فَإِنَّ اللَّوَ شبكِرٌ عَلِيمٌ )

الصخرة الممساء، والمروة: الحصاة الصغيرة، شعائر: جمع الصفا: جمع صفاة، وىي 
شعيرة: من اإلشعار وىو اإلعالم، أي ىما من معالم الّمو التي جعميا لمّناس معمما ومشعرا 

 يعبدونو عندىما.
 اختلف العلماء في حكم السعي بين الصفا والمروة على أقوال:

يور مذىب مالك، فمن لم فقيل: إنو ركن، وبو قال الشافعي وأحمد، وىو مش - ٔ
 يسع كان عميو حج قابل.

وقيل: ليس بركن، بل ىو سنة. وبو قال أبو حنيفة، وىو قول في مذىب مالك،  - ٕ
 يجزئ تاركو الدم.«  العتبية»قال في 
 وقيل ىو تطوع، وال شيء عمى تاركو. - ٖ

كتب  اسعوا فإّن الّمو»كان يسعى ويقول:  --احتّج من جعمو ركنا بما روي أنو 
 رواه الشافعي عن عبيد الّمو بن المزمل.« عميكم السعي

واحتج من لم يره ركنا: بظاىر اآلية، فقد رفعت اإلثم عّمن تطّوف بيما، ووصف 
ذلك بالتطوع. فقال: َوَمْن َتَطوََّع يعني بالتطوع بينيما، وبما روي من حديث الشعبّي عن 

بالمزدلفة، فقمت يا رسول الّمو جئت  --عروة بن مضّرس الطائي قال: أتيت رسول الّمو 
من جبل طي ء، ما تركت جبال إال وقفت عميو، فيل لي من حج؟ فقال عميو الصالة 

 -من صّمى معنا ىذه الصالة، ووقف معنا ىذا الموقف، وقد أدرك عرفة قبل »والسالم: 
ليس بركن قالوا: فهذا يدل عمى أن السعي ، «فقد تّم حجو، وقضى تفثو -ليال أو نيارا 
  من وجهين:

 إخباره بتمام حجتو، وليس فييا السعي. أحدهما:
أنو لو كان من أركانو لبّينو لمسائل، لعممو بجيمو الحكم، فإن قيل: مقتضى  الثاني:

 ذلك أال يكون الطواف بالبيت فرضا، فإّنو لم يذكره أيضا.
نما أثبتناه بدليل آخر.والظاىر أن اآلية ال تشيد  قيل: ظاىر المفظ يقتضي ذلك، وا 

ألحد المختمفين، ألننا عممنا السبب في أنيا عرضت لرفع الجناح عمى من تطّوف بيما، 



وىو أنيم كانوا يتحرجون من السعي بينيما، ألنو كان عمييما في الجاىمية صنمان. وقالوا: 
 كان يطاف بيما من أجل الوثنين.

من شعائره، فال يتحرجون من السعي فبّين الّمو أنو يطاف بيما من أجل الّمو، وأنيما 
بينيما، وقولو: َوَمْن َتَطوََّع َخْيرًا كما يحتمل ومن تطوع بالتطّوف بيما، يحتمل: ومن تطوع 
بالزيادة عمى الفرض من التطّوف بيما، أو من الحج، فمم يبق من مستند في ىذه المسألة 

جيح بين ىذه اآلثار، بالسند إال السّنة، وقد روي في ذلك آثار مختمفة، فيرجع إلى التر 
 والداللة.

 قبل اللّو تعبىل:

ئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّوُ إِنَّ الَّذِيهَ يَكْتُمُىنَ مب أَوْزَلْنب مِهَ الْبَيِّنبتِ وَالْهُدي مِهْ بَعْدِ مب بَيَّنَّبهُ لِلنَّبسِ فِي الْكِتبةِ أُول 

 (861تببُىا وَأَصْلَحُىا وَبَيَّنُىا فَأُولئِكَ أَتُىةُ عَلَيْهِمْ وَأَوَب التَّىَّاةُ الرَّحِيمُ ) ( إِلَّب الَّذِيه851َوَيَلْعَنُهُمُ اللَّبعِنُىنَ )

نزلت ىذه اآلية الكريمة في أىل الكتاب حين سئموا من بعض الصحابة عّما جاء في 
،روي عن ابن عباس رضي الّمو عنيما أن معاذا سأل الييود --كتبيم في أمر النبي 

 فكتموه إياه. فأنزل الّمو ىذه اآلية. --من ذكر النبي « التوراة»ي عّما ف
والكتمان: ترك إظيار الشيء مع الحاجة إليو وحصول الداعي إلى إظياره، ألّنو ما 

 لم يكن كذلك ال يعّد كتمانا.
ولما كان ما أنزلو الّمو من البينات واليدى ما أنزل إال لخير األمم، وىدايتيم إلى 

مستقيم. وىم لن يصل إلييم الخير، ولن ييتدوا إذا كتم عنيم ما أنزل، وىم من الطريق ال
أجل ذلك أحوج ما يكونون إلى إظياره وتعميمو، شّدد الّمو النكير عمى الكاتمين، لما ينشأ 
عن ىذا الكتمان من الضرر الجسيم، وتعطيل الكتب السماوية أن تؤتي الثمرة المرجّوة 

 منيا.
تعالى: ما َأْنَزْلنا ِمَن اْلَبيِّناِت َواْلُيدى كل ما أنزلو الّمو عمى األنبياء والمراد في قولو 

 من الكتب والوحي، ومن الدالئل التي تيتدي بيا العقول في ظممات الحيرة.
واآلية عامة في كل كاتم ومكتوم يحتاج الناس إلى معرفتو في أمر معاشيم 

 يو.ومعادىم. وال عبرة بخصوص السبب الذي نزلت ف
« التوراة»أما قولو: ِمْن َبْعِد ما َبيَّنَّاُه ِلمنَّاِس ِفي اْلِكتاِب فقد قيل: المراد بالكتاب 

واألحكام. وقيل: أراد بالمنزل  --، والمكتوم ما جاء فييما من صفة محمد «اإلنجيل»و
 األول ما في كتب المتقدمين. والثاني القرآن.



 ويطمق عمى الذم. وفي الشرع: اإلبعاد من الثواب.والمعن في المغة: اإلبعاد مطمقا. 
و)المعنون( قد بينوا في آية أخرى ىي قولو تعالى: ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا َوماُتوا َوُىْم ُكفَّاٌر 

[ وقد قيل المراد 6ٔٔ( ]البقرة: 6ُٔٔأولِئَك َعَمْيِيْم َلْعَنُة المَِّو َواْلَمالِئَكِة َوالنَّاِس َأْجَمِعيَن )
 لالعنين: با

 دواّب األرض وىواميا، فإّنيا تقول: منعنا القطر من بني آدم، وقيل غير ذلك.
وأنت قد رأيت أن المعن قد جاء مرتبا عمى الكتمان، فال مانع من أن يراد بالالعنين كل من 

ْيِيْم َوَأَنا التَّوَّاُب الرَِّحيُم يمحقو أثر الكتمان، ِإالَّ الَِّذيَن تاُبوا َوَأْصَمُحوا َوَبيَُّنوا َفُأولِئَك َأُتوُب َعمَ 
(ٔ6ٓ.) 

 التوبة: عبارة عن الندم عمى فعل القبيح، ال لغرض سوى أنو قبيح، واإلصالح: 
 ضد اإلفساد، والتبيين: اإلظيار.

عني القرآن الكريم عناية خاصة بتشديد النكير عمى من يكتم العمم. فيذه اآلية داّلة 
رم عظيم: يستحّق مرتكبو المعن واإلبعاد من رحمة الّمو، داللة صريحة عمى أن الكتمان ج

ْذ َأَخَذ المَُّو ِميثاَق  وذّم الناس إياه، ومقتيم وغضبيم، وذكر في آية أخرى قولو تعالى: َواِ 
ِذيَن [ وقال تعالى: ِإنَّ الَّ 81ٔالَِّذيَن ُأوُتوا اْلِكتاَب َلتَُبيُِّننَُّو ِلمنَّاِس َوال َتْكُتُموَنُو ]آل عمران: 

[ وقال في الحث عمى 1َٗٔيْكُتُموَن ما َأْنَزَل المَُّو ِمَن اْلِكتاِب َوَيْشَتُروَن ِبِو َثَمنًا َقِمياًل ]البقرة: 
ن لم يذكر الوعيد: َفَمْو ال َنَفَر ِمْن ُكلِّ ِفْرَقٍة ِمْنُيْم طاِئَفٌة ِلَيَتَفقَُّيوا ِفي الدِّيِن  بيان العمم وا 

[ وقد ورد في السنة ما ال يقّل ُٕٕٔيْم ِإذا َرَجُعوا ِإَلْيِيْم َلَعمَُّيْم َيْحَذُروَن ]التوبة: َوِلُيْنِذُروا َقْومَ 
ْذ َأَخَذ المَُّو ِميثاَق الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِكتاَب قال:  عن ىذا روى شعبة عن قتادة في قولو تعالى: َواِ 

ياكم وكتمان العمم. فإّنو فيذا ميثاق أخذه الّمو عمى أىل العمم، فمن عمم عمما فميعّمم و، وا 
من كتم عممو »قال:  --ىمكة، وروى حجاج عن عطاء، عن أبي ىريرة، عن النبي 

 «.جاء يوم القيامة ممجما بمجام من نار
لحاق الضرر  وقد أشرنا آنفا إلى ما في الكتمان من تعطيل وظيفة الّرسالة، وا 

ة في أّن الكتمان إفساد، وأنو ال بالناس، ومن أجل ذلك كان الوزر كبيرا. واآلية صريح
يكفي من فاعمو الندم عمى ما فعل من الكتمان، بل ال بد من اإلصالح والتبيين، وقد ذكروا 
أن اآلية تدل عمى عدم جواز أخذ األجر عمى التعميم، ألنيا تدل عمى لزوم إظيار العمم، 

اء ىذا الحكم مصّرحا وترك كتمانو، ولن يستحق إنسان أجرا عمى عمل يمزمو أداؤه، وقد ج
بو في آية: ِإنَّ الَِّذيَن َيْكُتُموَن ما َأْنَزَل المَُّو ِمَن اْلِكتاِب َوَيْشَتُروَن ِبِو َثَمنًا َقِمياًل ]البقرة: 

ٔ1ٗ.] 



فثبت بذلك بطالن أخذ األجر عمى تعميم القرآن وعموم الدين، غير أن المتأخرين لما 
ألمر التعميم الديني، وانصرافيم إلى االشتغال بمتاع رأوا تياون الناس، وعدم اكتراثيم 

الحياة الدنيا، ورأوا أن ذلك يصرف الناس عن أن يعنوا بتعمم القرآن والعموم الدينية فينعدم 
حفظة القرآن، وتضيع العموم، وليس في الناس مع كثرة مشاغل الحياة ما يمجئيم إلى 

« ٕ»حتمو بعضيم، وما ىذه الحبوس االنقطاع ليذه الميام أباحوا أخذ األجور، بل 
واألرصاد التي حبسيا الخّيرون إال لتحقيق صيانة القرآن والعموم الدينية، وسبيل لتنفيذ ما 

نَّا َلُو َلحاِفُظوَن ) ْلَنا الذِّْكَر َواِ  ( 9وعد الّمو بو من حفظ القرآن في قولو تعالى: ِإنَّا َنْحُن َنزَّ
 [.9]الحجر: 

  



 


