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╝ 

لدينا  بسم اهلل، واحلمد هلل، والصالة والسالم عىل رسول اهلل، مهللا اغفر لنا ولشيخنا ولوا

 وللمسلمني أمجعني.

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

 املنت

ُجوِد )﴿  ِع السُّ كَّ اِئِفنَي َواْلَعاكِِفنَي َوالرُّ َرا َبْيتَِي لِلطَّ ِهيَم َوإِْسََمِعيَل َأْن َطهِّ ( َوإِْذ َقاَل ١٢٥َوَعِهْدَنا إِىَل إِْبَرا

ِهيُم َربِّ اْجَعْل َهَذا َبَلًدا   َواْلَيْوِم اْْلَِخِر َقاَل َوَمْن َكَفَر إِْبَرا
ِ

ِت َمْن َآَمَن ِمنُْهْم بِاَّللَّ َآِمنًا َواْرُزْق َأْهَلُه ِمَن الثََّمَرا

ُه إِىَل َعَذاِب النَّاِر َوبِْئَس اْْلَِصرُي ) ِعَد ِمَن ا١٢٦َفُأَمتُِّعُه َقلِياًل ُثمَّ َأْضَطرُّ ِهيُم اْلَقَوا ْلَبْيِت ( َوإِْذ َيْرَفُع إِْبَرا

ِميُع اْلَعلِيُم ) نَا َتَقبَّْل ِمنَّا إِنََّك َأنَْت السَّ ًة ُمْسلَِمًة ١٢٧َوإِْسََمِعيُل َربَّ تِنَا ُأمَّ يَّ نَا َواْجَعْلنَا ُمْسلَِمنْيِ َلَك َوِمْن ُذرِّ ( َربَّ

ِحيُم  ُب الرَّ ا قال احلسن البرصي:  [ ١٢۸-١٢٥البقرة:]  ﴾ (١٢۸)َلَك َوَأِرَنا َمنَاِسَكنَا َوُتْب َعَلْينَا إِنََّك َأنَْت التَّوَّ

ِهيَم َوإِْسََمِعيَل ﴿ قوله:  ه ِمن األذى والنَّجس وال  [ ١٢٥البقرة: ]  ﴾ َوَعِهْدَنا إىَِل إِْبَرا قال: أمرمها اهلل أن يطهرا

ن يصيبه ِمن ذلك يشء. وقال ابن جريج: قلت لعطاء: ما عهده؟ قال: أمره. وقال عبد الرمحن بن زيد ب

ِهيمَ ﴿ أسلم:  ي بـ )إىل(؛  [ ١٢٥البقرة: ]  ﴾ َوَعِهْدَنا إىَِل إِْبَرا أي: أمرناه. كذا قال. والظاهر أن هذا احلرف إنَم ُعدِّ

َرا َبْيتَِي لِلطَّاِئِفنيَ ﴿ ألنه يف معنى تقدمنا وأوحينا. وقال جماهد وسعيد بن جبري:  إن ذلك  [: ١٢٥البقرة: ] ﴾ َطهِّ

 .، وقول الزور والرجسِمن األوثان والريب

 الشرح

╝ 

احلمد هلل رب العاْلني، وصىل اهلل وسلم وبارك عىل عبده ورسوله نبينا حممٍد، وعىل آله وصحبه وسلَّم 

ا بعُد: ، أمَّ  تسليًَم كثرًيا
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ِهيَم ﴿ : -جل وعال  -وقفنا قبل رمضان عند هذه اْليات، واليوم معنا قول اهلل  َوَعِهْدَنا إِىَل إِْبَرا

ُجوِد ) ِع السُّ كَّ َرا َبْيتَِي لِلطَّاِئِفنَي َواْلَعاكِِفنَي َوالرُّ جل  -وابتدأ اهلل  [ ١٢٥البقرة: ]  ﴾ (١٢٥َوإِْسََمِعيَل َأْن َطهِّ

والعهد: هو الوصية بَم هو هام، وليس جمرد الوصية، فإذا قيل  [، ١٢٥البقرة: ]  ﴾ َوَعِهْدَنا﴿ بقوله:  -وعال 

 لك: أعهد إليك بكذا، أي: أوصيك بَم هو هام ِمن األمور.

، قال اهلل   َوَعِهْدَنا إِىَل ﴿ : -جل وعال  -وَيْفِرق عن الوصية العادية بأنه قد يوصيك بغري أمٍر هامٍّ

ِهيَم وَ  إسَمعيل: هو ابن إبراهيم، وهو الذبيح، عىل الصحيح، بل هو الراجح  [ ١٢٥البقرة: ]  ﴾ إِْسََمِعيَل إِْبَرا

 الذي ال جيوز القول بخالفه.

والقول: بأنه إسحاق قوٌل ضعيف، بل هو مأخوٌذ ِمن أهل الكتاب، كَم ذكر ذلك أهل العلم ِمن أهل  

: إن الذبيح التحقيق ومنهم شيخ اإلسالم ابن تيمية، وأن هذا  التفضيل منهم لعداوهتم إلسَمعيل، فقالوا

 هو إسحاق، وال شك أن هذا خمالف، وقد ألَّف العلَمء كتًبا خمتصة يف ذلك.

َرا َبْيتَِي لِلطَّاِئِفنَي َواْلَعاكِِفنيَ ﴿ : -جل وعال  -فقال اهلل  الطهارة هنا: طهارة  [ ١٢٥البقرة: ]  ﴾ َأْن َطهِّ

واْلعنوية ِمن االعتقادات  احلسية ِمن األوثان واألصنام، وِمن األدران واألوساخ،حسية، وطهارة معنوية، 

 الباطلة.

 املنت

فالطواف بالبيت معروف. وعن سعيد بن جبري أنه قال يف  [ ١٢٥البقرة: ]  ﴾ لِلطَّاِئِفنيَ ﴿ وأما قوله تعاىل: 

اْلقيمني فيه.  [ ١٢٥البقرة: ]  ﴾ َواْلَعاِكِفنيَ ﴿ يعني: َمن أتاه ِمن ُغربة.  [ ١٢٥البقرة: ]  ﴾ لِلطَّاِئِفنيَ ﴿ قوله تعاىل: 

 ل سعيد بن جبري.وهكذا روي عن قتادة، والربيع بن أنس: أهنَم فرسا العاكفني بأهله اْلقيمني فيه، كَم قا

وروى ابن أيب حاتم: عن ثابت قال: قلت لعبد اهلل بن عبيد بن ُعمري: ما ُأراين إال مكلِّم األمري أن 
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م فإهنم جينبون وُُيدثون. قال: ال تفعل، فإن ابن عمر ُسئل عنهم، فقال:  أمنع الذين ينامون يف اْلسجد احلرا

 .وهو عزب -ملسو هيلع هللا ىلص  -هم العاكفون. قلت: وقد ثبت يف الصحيح أن ابن عمر كان ينام يف مسجد الرسول 

 الشرح

ومل يكن يف ذلك رضر، وإْن أحدَث  نعم، وال كراهة يف النوم يف اْلسجد، ال كراهة إذا كان يف ذلك نفع،

 اإلنسان فيه أو أصابته جنابة فال حرج عليه.

ا ما ذكره اْلصنف   ِمن قول سعيد بن جبري عن )الطائفني(: َمن أتاه يف ُغربة،  -رمحه اهلل  -وأمَّ

د منه َمن يطوف بالبيت، َأْن ﴿ فالصواب: أن )الطائفني( هو َمن فعل الطواف، فيبقى عىل ظاهره، وأن اْلرا

َرا َبْيتَِي   َمن يطوف.ـل [ ١٢٥البقرة: ]  ﴾ َطهِّ

أو يف هذه داللة عىل أنَّ الطواف ال يكون إال بالكعبة، فال جيوز الطواف بغريها عىل وجِه التعبد،  

م، فإنه ال يكون طائًفا  وكذلك ال جيوز الطواف ِمن خارج اْلسجد، لو أنَّ إنساًنا طاف خارج اْلسجد احلرا

ن سيطوف خارج اْلسجد فإنه سيتجاوز يكون طائًفا باْلسجد، ولذلك مَ   بالكعبة، وإنَم يكون طائًفا بَمذا؟

 كذلك السعي، فال يصح الطواف ِمن خارج اْلسجد وإنَم يكون الطواف بالكعبة.

 املنت

ُجوِد )﴿ وأما قوله تعاىل:  ِع السُّ كَّ فقال ابن عباس: إذا كان مصلًيا فهو ِمن  [ ١٢٥البقرة: ]  ﴾ (١٢٥َوالرُّ

 الركع السجود. وكذا قال عطاء وقتادة.

وقال ابن جرير: فمعنى اْلية: وأمرنا إبراهيم وإسَمعيل بتطهري بيتي للطائفني. والتطهري الذي أمرمها 

 به يف البيت هو تطهريه ِمن األصنام وعبادة األوثان فيه ومن الرشك.

ثم أورد سؤااًل فقال: فإن قيل: فهل كان قبل بناء إبراهيم عند البيت يشء ِمن ذلك الذي أمر بتطهريه 
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 وأجاب بوجهني: منه؟

أحدمها: أنه أمرمها بتطهريه مما كان ُيعبد عنده َزمان قوم نوح من األصنام واألوثان ليكون ذلك ُسنَّة 

َرا ﴿ يم إماًما يقتدى به كَم قال عبد الرمحن بن زيد: قد جعل إبراه -تعاىل  -ْلن بعدمها إذ كان اهلل  َأْن َطهِّ

 قال: ِمن األصنام التي يعبدون، التي كان اْلرشكون يعظموهنا.  [ ١٢٥البقرة: ]  ﴾ َبْيتَِي 

هيم  ع عىل أنه كان ُيعبُد عنده أصنام قبل إبرا ، وُيتاج إثبات هذا -عليه السالم  -قلت: وهذا اجلواب ُمفرَّ

 .-ملسو هيلع هللا ىلص  -إىل دليل عن اْلعصوم حممد 

اجلواب الثاين: أنه أمرمها أن خيلصا بنائه هلل وحده ال رشيك له، فيبنياه مطهًرا ِمن الرشك والريب، كَم 

َس ُبنَْياَنُه َعىَل َشَفا ُجُرٍف  َأَفَمنْ ﴿ قال جل ثناؤه:  ٍن َخرْيٌ َأْم َمْن َأسَّ  َوِرْضَوا
ِ

َس ُبنَْياَنُه َعىَل َتْقَوى ِمَن اَّللَّ َأسَّ

َرا َبْيتَِي ﴿ قال: فكذلك قوله:  [ ١۰٩التوبة: ]  ﴾ َهارٍ  ِهيَم َوإِْسََمِعيَل َأْن َطهِّ أي:  [ ١٢٥البقرة: ]  ﴾ َوَعِهْدَنا إِىَل إِْبَرا

 عىل طهر ِمن الرشك يب والريب. ابنياه

، أن يبنيا الكعبة عىل -عليهَم السالم  -أمر إبراهيم وإسَمعيل  -تعاىل  -وملخص هذا اجلواب: أن اهلل 

اسمه وحده ال رشيك له للطائفني به والعاكفني عنده، واْلصلني إليه ِمن الركع والسجود، كَم قال تعاىل: 

ْر َبْيتَِي لِلطَّاِئِفنَي َواْلَقائِ ﴿  ْك يِب َشْيًئا َوَطهِّ ِهيَم َمَكاَن اْلَبْيِت َأْن اَل ُترْشِ ْبَرا نَا إِلِ أْ ُجوِد ِمنَي َوالَوإِْذ َبوَّ ِع السُّ كَّ رُّ

 [. ٣٧- ٢٦احلج: ] اْليات  ﴾ (٢٦)

د ِمن ذلك: الرد عىل اْلرشكني الذين كانوا يرشكون باهلل عند بيته، اْلؤسس عىل عبادته وحده  واْلرا

وَن َعْن َسبِ ﴿ ال رشيك له، ثم مع ذلك يصدون أهله اْلؤمنني عنه، كَم قال تعاىل:  ِذيَن َكَفُروا َوَيُصدُّ يِل إِنَّ الَّ

ًء اْلَعاِكُف ِفيِه َواْلَباِد َوَمْن ُيِرْد ِفيِه بِِإحْلَ  ِذي َجَعْلنَاُه لِلنَّاِس َسَوا ِم الَّ  َواْْلَْسِجِد احْلََرا
ِ

اٍد بُِظْلٍم ُنِذْقُه ِمْن َعَذاٍب اَّللَّ

 .[ ٢٥احلج: ]  ﴾ (٢٥َألِيٍم )
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 الشرح

ِهيَم ﴿ قال يف هذه اْلية:  -جل وعال  -يعني القول الثاين ملاذا هو راجح؟ اهلل  َوَعِهْدَنا إىَِل إِْبَرا

َرا َبْيتَِي لِلطَّاِئِفنيَ  ِعَد ﴿ ويف اْلية التي تيل ستليها قال:  [ ١٢٥البقرة: ]  ﴾ َوإِْسََمِعيَل َأْن َطهِّ ِهيُم اْلَقَوا َوإِْذ َيْرَفُع إِْبَرا

 فمن الذي بنى الكعبة؟ [ ١٢٧البقرة: ]  ﴾ ْيِت َوإِْسََمِعيُل ِمَن اْلبَ 

إبراهيم عىل األسس والقواعد مع ولده إسَمعيل، فكان الراجح ِمن ذلك أن بناء الكعبة يكون عىل  

 التوحيد، وهذا هو اْلعنى الذي ذكره اْلصنف وهو الراجح خالًفا لألول الذي ُيتاج إىل دليل.

يعني  "-ملسو هيلع هللا ىلص  -"وُيتاج إثبات هذا إىل دليل عن اْلعصوم حممد : -ه اهلل رمح -ولذلك قال اْلصنف 

ِهيَم َوإِْسََمِعيَل ﴿ ليس عندنا أن نتقول بأمر إن مل يكن فيه لنا دليل، فكان الراجح أن معنى   َوَعِهْدَنا إىَِل إِْبَرا

 ،أمرمها ببناء الكعبة عىل التوحيد وعدم الرشك وأن تكون عىل اْللة -جل وعال  -أن اهلل  [ ١٢٥البقرة: ]  ﴾

، فيكون هذا هو وجه الرتجيح، فالقول بأن هذا اْلكان -سبحانه وتعاىل  -ملة التوحيد التي ارتضاها اهلل 

و كانت فيه آهلة ُتعبد قبل ذلك هذ ُيتاج إىل دليل، وال دليل عندنا عىل ذلك، يعني فكان القول الثاين ه

 األرجح.

 املنت

ذكر: أن البيت إنَم أسس ْلن يعبد اهلل وحده ال رشيك له، إما بطواف أو صالة، فذكر يف سورة ُثمَّ 

ًء اْلَعاِكُف ِفيِه ﴿ احلج أجزاءها الثالثة: قيامها، وركوعها، وسجودها، ومل يذكر العاكفني؛ ألنه تقدم  َسَوا

اكفني، واكتفى بذكر الركوع والسجود عن ويف هذه اْلية الكريمة ذكر الطائفني والع [، ٢٥احلج: ]  ﴾ َواْلَبادِ 

 .القيام؛ ألنه قد علم أنه ال يكون ركوع وال سجود إال بعد قيام
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 الشرح

ُجوِد )﴿يعني ملاذا مل يذكر القيام؟ قال: مل يقل: )والقائمني( وإنَم قال:  ِع السُّ كَّ البقرة: ]  ﴾(١٢٥َوالرُّ

ألنه ال يكون ركوع وسجود إال بعد قيام، فهذا تضمن القيام، فأغنى، عنه، ثم ملاذا ذكر الركوع  [؛ ١٢٥

 ،" ألهنَم ركنان، وإذا ُذكر جزٌء ِمن العبادة ليدل عىل، كان دلياًل عىل العبادة كلها" والسجود؟ قال العلَمء: 

 .إذا ُذكر ركن ِمن العبادة ال تقوم العبادة إال به؛ كان هذا دليل عىل ذكر مجيع العبادة

وهنا تكلم العلَمء عن قضية: ما هو األفضل الركوع، أم السجود، أم القيام؟ وقال بعضهم بتفصيٍل 

:  ،مجيل ءة فالقيام أما ِمن حيث اهليئة فإن الركوع والسجود أفضل ِمن القيام، وأما ِمن  "فقالوا حيث القرا

وهذا يعني ِمن أبدع ما ذكره بعض أهل العلم، ولذلك الركوع والسجود ال  " أفضل ِمن الركوع والسجود

ءة تكون يف القيام.  ُيقرأ فيهَم القرآن، ما يكون فيهَم الدعاء، وإنَم القرا

اخلضوع، وملا فيها، ولذلك ولكن يف اهليئة، هيئة الركوع والسجود أفضل ِمن هيئة القيام؛ ملا فيها ِمن  

كان ال جيوز لإلنسان أن يركع وال أن يسجد لغريه، ولكن كونه يقف ويقابل الشخص هذا ال يشء فيه، 

والتقرب إليه يف تلك اهليئة، فكانت أفضل  -سبحانه وتعاىل  -عىل صفة القيام، فذاك فيه زيادة اخلضوع هلل 

 ِمن هيئة القيام.

 املنت

ردَّ عىل َمن ال ُيجه ِمن أهل الكتاَبني: اليهود والنصارى؛ ألهنم يعتقدون فضيلة  -أيضا-ويف ذلك 

إبراهيم اخلليل وعظمته، ويعلمون أنه بنى هذا البيت للطواف يف احلج والعمرة وغري ذلك، ولالعتكاف 

علون ما رشع والصالة عنده، وهم ال يفعلون شيًئا ِمن ذلك، فكيف يكونون مقتدين باخلليل، وهم ال يف

 اهلل له؟!
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 الشرح

هيم  -ون أهنم أتباع إلبراهيم ع، ويدَّ -عليه الصالة والسالم-هم ذكروا هذا يف كتبهم عن اخلليل إبرا

، وهم ال يرون هذه العبادة، ال يرون عبادة احلج، وال يرون عبادة الطواف، وهذا -عليه الصالة والسالم

 براهيم.بال شك يعني دليل عىل كذهبم يف اتباعهم إل

ا ﴿ أو نسبتهم، نسبة أنفسهم إىل ملة إبراهيم، ال شك أن هذه النسبة نسبة باطلة،   ِهيُم ََيُوِديًّ َما َكاَن إِْبَرا

نِيًّا َوَلِكْن َكاَن َحنِيًفا ُمْسلًَِم  ا  .[ ٦٧آل عمران: ]  ﴾ َواَل َنرْصَ

 

 املنت

، كَم أخرب بذلك -عليهم الصالة السالم-وقد حجَّ البيت موسى بن عمران وغريه ِمن األنبياء 

﴿ وتقدير الكالم إًذا:  [. ٤النجم: ]  ﴾ (٤إِْن ُهَو إاِلَّ َوْحٌي ُيوَحى )﴿ اْلعصوم الذي ال ينطق عن اهلوى 

ِهيَم َوإِْسََمِعيَل َأْن  ُجوِد )َوَعِهْدَنا إِىَل إِْبَرا ِع السُّ كَّ َرا َبْيتَِي لِلطَّاِئِفنَي َواْلَعاكِِفنَي َوالرُّ  [ ١٢٥البقرة: ]  ﴾ (١٢٥َطهِّ

ه ِمن الرشك والريب وابنياه خالًصا هلل، معقاًل للطائفني والعاكفني والركع السجود  .أي: طهرا

 الشرح

( التفسريية، يعني تفرس ما نعم، يعني دائًَم إذا جاءت )أن( ويأيت بعدها هذا التفصيل فُتسمى )أن

ِهيَم َوإِْسََمِعيَل ﴿ قال:  -جل وعال  -سيأيت، أو ما دل عليه السياق، فاهلل   [ ١٢٥البقرة: ]  ﴾ َوَعِهْدَنا إىَِل إِْبَرا

َرا ﴿ عهد هلم ماذا؟ جاء التفسري،   جاءت )أن( هنا، ُتسمى )أن( التفسريية. [ ١٢٥البقرة: ]  ﴾ َأْن َطهِّ

 املنت

ُ َأْن ُتْرَفَع َوُيْذَكَر ِفيَها اْسُمُه ﴿ وتطهري اْلساجد مأخوذ ِمن هذه اْلية، ومن قوله تعاىل:  يِف ُبُيوٍت َأِذَن اَّللَّ

وِمن السنة ِمن أحاديث كثرية، ِمن األمر بتطهريها  [ ٣٦النور: ]  ﴾ (٣٦ُيَسبُِّح َلُه ِفيَها بِاْلُغُدوِّ َواْْلََصاِل )
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 وتطييبها وغري ذلك، ِمن صيانتها ِمن األذى والنجاسات وما أشبه ذلك.

وقد مجعت يف ذلك جزًءا عىل حدة  )) إنَم ُبنيت اْلساجد ملا ُبنيت له ((.: -عليه السالم  -وهلذا قال 

 .وهلل احلمد واْلنة

 الشرح

ر تطيعني إًذا األمر  رًيا هعام يف قضية تطهري اْلساجد ال خيتص بالكعبة، فكل مسجد جيب أن ُيطهَّ

ا وتطهرًيا حسيًّا، حسيًّا ِمن مظاهر وجود األوثان أو األصنام أو غري ذلك، أو القبور.  معنويًّ

ل، ف" ولذلك قال العلَمء قاعدة يف ذلك:   إذا ال جيتمع يف اإلسالم مسجٌد وقرب، وآخرمها هو الذي ُيزا

ُأدخل القرب يف اْلسجد، فإن القرب ُينبش، وُيذهب هبذه العظام إىل مقابر اْلسلمني، وإذا ُبني اْلسجد عىل قرٍب 

 ."فإن اْلسجد َُيدم

ء، فمن باب أوىل ال جتوز   والشاهد ِمن هذا أن اْلساجد هلا أحكام، فإذا كان ال جيوز فيها البيع والرشا

 ظاهر، ثم ِمن صفات اْلساجد عند اْلسلمني أن تكون آمنة.فيها مظاهر الرشك، وغريها ِمن اْل

ولذلك منع العلَمء محل السالح يف اْلساجد إال بَم يكون فيه حفظ األمن فيها، وكذلك ال جيوز فيها  

ء، ال جيوز فيه أنشاد الضالة، لو أن اإلنسان أضاع شيًئا يف اْلسجد، فال جيوز له أن ُينشد هذه بال يع والرشا

 التي أضاعها.الضالة 

)) قولوا له: ال  أو قال:)) ال ردها اهلل عليك (( َينشد ضالته قال: عندما قام رجل  -ملسو هيلع هللا ىلص  -والنبي  

)) ال أربح اهلل جتارتكَم فإن اْلساجد مل ُتبَن هلذا (( وعندما رأى رجالن يتبايعان قال: ردها اهلل عليك (( 

فإًذا هذا عاّم يف مجيع اْلساجد، تطهري اْلساجد ِمن أدران اإلحلاد والكفر والرشك، وكذلك ِمن مظاهر ذلك، 

 هذا أمٌر متعني.
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 املنت

ِهيُم َربِّ اْجَعْل َهَذا َبَلًدا آِمنًا َوا﴿ وقوله تعاىل:   َوإِْذ َقاَل إِْبَرا
ِ

ِت َمْن آَمَن ِمنُْهْم بِاَّللَّ ْرُزْق َأْهَلُه ِمَن الثََّمَرا

  .[ ١٢٦البقرة: ]  ﴾ َواْلَيْوِم اْْلِخرِ 

 الشرح

هيم  عىل منزلته، واختاره  -عليه الصالة والسالم-يعني هذه اْلية يف احلقيقة فيها لفتة مجيلة ِمن أن إبرا

 -وجعله إماًما واصطفاه، ما استغنى عن الدعاء، فالعبد مهَم بلغ ِمن اْلنزلة عند اهلل  -جل وعال  -اهلل 

 فإنه ال يستغني عن دعاء اهلل. -سبحانه وتعاىل 

َربِّ اْجَعْل َهَذا اْلَبَلَد آِمنًا َواْجنُْبنِي َوَبنِيَّ َأْن َنْعُبَد ﴿ ونجد أن دعاء إبراهيم كثري مما ُذكر يف القرآن،  

 َريبِّ َشِقيًّا ﴿ قال حينَم خاصمه أبوه، قال:  [ ٣٥إبراهيم: ]  ﴾ (٣٥ْصنَاَم )اأْلَ 
ِ
َوَأْدُعو َريبِّ َعَسى َأالَّ َأُكوَن بُِدَعاء

 [. ٤۸مريم: ]  ﴾ (٤۸)

أبًدا، بل كلَم ازداد  مهَم بلغ اإلنسان ِمن اْلنزلة ال يستغني عنه -سبحانه وتعاىل  -فاللجوء إىل اهلل  

، كلَم علم أنه بحاجة إىل زيادة الدعاء، واللجوء إىل -جل وعال  -اإلنسان علًَم، وكلَم ازداد منزلة عند اهلل 

، هذا -سبحانه وتعاىل -ألن اللجوء إىل اهلل، والتقرب إىل اهلل، وزيادة التعبد هلل  ،-سبحانه وتعاىل  -اهلل 

مبنيٌّ عىل العلم، بمبنيٌّ عىل العلم، فاجلاهل ال يعرف قدر الدعاء، وال يعرف قدر اللجوء، وال يعرف قدر 

األمور احلاثة لك عىل  ِمن العلم والبصرية، فهذا ِمن أعظم -سبحانه وتعاىل  -اإلنابة، لكن إن رزقك اهلل 

 ، وعىل اللجوء إليه.-سبحانه وتعاىل  -التعبد هلل 

 املنت

: -ملسو هيلع هللا ىلص-قال: قال رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-روى اإلمام أبو جعفر بن جرير: عن جابر بن عبد اهلل   
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نه وإين حرمت اْلدينة ما بني البتيها فال يصاد  م بيت اهلل وأمَّ  صيدها وال يقطع ِعَضاُهَها((.)) إن إبراهيم حرَّ

 ورواه مسلم والنسائي.

إن )) : -ملسو هيلع هللا ىلص  -قال: قال رسول اهلل  - ريض اهلل عنه -: عن أيب هريرة -أيًضا-وروى ابن جرير ٍ

إبراهيم كان عبد اهلل وخليله وإين عبد اهلل ورسوله وإن إبراهيم حّرم مكة، وإين حرمُت اْلدينة ما بني 

 دها، ال ُُيمل فيها سالٌح لقتال، وال ُيقطع منها شجرة إال لعلف بعري ((.البتيها، ِعَضاُهَها وصي

وهذه الطريق غريبة، ليست يف يشء ِمن الكتب الستة، وأصل احلديث يف صحيح مسلم ِمن وجه آخر، 

، -ملسو هيلع هللا ىلص  -قال: كان الناس إذا رأوا أول الثمر، جاؤوا به إىل رسول اهلل  - ريض اهلل عنه -عن أيب هريرة 

)) مهللا بارك لنا يف ثمرنا، وبارك لنا يف مدينتنا، وبارك لنا يف صاعنا، قال:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -أخذه رسول اهلل فإذا 

نا، مهللا إن إبراهيم عبُدك وخليلك ونبيك، وإين عبدك ونبيك وإنه دعاك ْلكة وإين أدعوك  وبارك لنا يف ُمدِّ

 .ثم يدعو أصغر وليد، فيعطيه ذلك الثمر ،للمدينة بمثل ما دعاك ْلكة ومثله معه ((

 الشرح

 -للمدينة، فدعا النبي  -ملسو هيلع هللا ىلص  -دليل عىل الربكة يف مكة، ودعاء النبي نعم، يعني هذه األحاديث 

)) اْلدينة حرٌم ِمن عرٍي : - ريض اهلل عنه وأرضاه -للمدينة وجعلها حرًما، كَم جاء يف حديث عيل  -ملسو هيلع هللا ىلص 

أو آوى حمدًثا فعليه لعنة اهلل واْلالئكة والناس أمجعني، ال يقبل اهلل منه رصًفا إىل ثور، ِمن أحدث فيها حدًثا 

 حديث يف مسلم.وال عداًل (( 

تيها، وإين حرمت اْلدينة ما بني البتيها (( )) : -ملسو هيلع هللا ىلص  -وكذلك ما جاء هنا يف قوله   )البتيها( يعني حرَّ

ة الغربية، ومها معروفتان يف هذا ة الرشقية، وحلرَّ ))فال يصاد صيدها وال يقطع َعَضاُهَها(( الزمان، قال:  احلرَّ

 )والعضاه( هو الشجر العظيم الذي له شوك، أي ال ُيقطع.
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 املنت

إن إبراهيم حرم مكة، وإين )) : -ملسو هيلع هللا ىلص  -وروى ابن جرير: عن رافع بن خديج، قال: قال رسول اهلل 

 انفرد بإخراجه مسلم. أحرم ما بني البتيها ((.

ذكر اْلؤلف احلافظ أحاديث يف هذا اْلعنى عن أنس ِمن الصحيحني، وعن عبد اهلل بن زيد بن  ُثمَّ 

واألحاديث يف حتريم اْلدينة كثرية، وإنَم أوردنا  ِمن صحيح مسلم، ثم قال: عاصم، منهَم، وعن أيب سعيد

 كة؛ ملا يف ذلك يف مطابقة اْلية الكريمة.ْل -عليه السالم  -منها ما هو متعلق بتحريم إبراهيم 

حرم مكة قبل خلق السَموات واألرض، كَم  -تعاىل  -تدلُّ عىل أن اهلل  ىوقد وردت أحاديث ُأخر

يوم فتح  -ملسو هيلع هللا ىلص  -، قال: قال رسول اهلل - ريض اهلل عنهَم - جاء يف الصحيحني، عن عبد اهلل بن عباس

مه اهلل يوم مكة:  م بحرمة اهلل إىل يوم القيامة)) إن هذا البلد حرَّ وإنه  ،خلق السَموات واألرض، فهو حرا

م بحرمة اهلل إىل يوم القيامة. ال ُيعضد  مل ُيل القتال فيه ألحد قبيل، ومل ُيل يل إال ساعة ِمن هنار، فهو حرا

فها، وال خيتىل خالها ((.  شوكه وال ينفر صيده، وال ُتلتقط ُلقطُته إال َمن عرَّ

وهذا لفظ  )) إال اإلذخر ((،يا رسول اهلل، إال اإلذخر فإنه لقينهم ولبيوهتم. فقال:  فقال العباس:

 .مسلم. وهلَم عن أيب هريرة نحو ِمن ذلك

 الشرح

بناًء عىل هذه األحاديث اختلف العلَمء فيَم هو األفضل مكة أم اْلدينة؟ أو سكنى مكة وسكنى 

البلد التي ُيقيم اإلنسان فيها " اْلدينة؟ وخالف لكل قول أدلته يف ذلك، وإن كان قال بعض أهل العلَمء: 

 ." دينه وُيافظ فيها عىل شعائر دينه أفضل ِمن ُسكنى مكة وِمن ُسكنى اْلدينة

، وال شك أن - ريض اهلل عنه وأرضاه - كَم قال سلَمن الفاريس " فإن األرض ال تقدس أحًدا"  
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وإن كان البعض يرجح أن سكنى اْلدينة أفضل ملا ورد  ،ُسكنى هذه البقاع فيها ِمن الفضائل اليشء الكثري

 يعلمون((. ))واْلدينة خرٌي هلم لو كانوا : -ملسو هيلع هللا ىلص  -فيها ِمن األحاديث الرصُية يف مثل قوله 

ومعنى ذلك أنه ))من استطاع أن يموت يف الدينة فليفعل(( : -عليه الصالة والسالم-كذلك قوله  

كرُب سنه، أو أحس بمرض اْلوت، أو اشتدت عليه الباليا أو نحو ذلك ِمن األمراض، فإنه يسكن اْلدينة، 

استطاع أن يموت يف اْلدينة فليفعل، )) من قال:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -وذلك أن النبي ، هذه الفضيلةا فيه فإن اْلوت فيه

ها،  -ملسو هيلع هللا ىلص  -وحث النبي  ،فإين أكون له شهيًدا أو شفيًعا يوم القيامة (( عىل ُسكنى اْلدينة مع شدة حرِّ

ها كنت له شهيًدا أو شفيًعا يوم القيامة (( فقال:  وكثري ِمن الفضائل يف ُسكنى )) من صرب عىل ألوائها وحرِّ

 اْلدينة.

 املنت

م مكة يوم خلق السموات واألرض، فإذا علم  هذا فال منافاة بني هذه األحاديث الدالة عىل أن اهلل حرَّ

هيم بلَّغ عن اهلل ُحكمه فيها  -عليه السالم  -وبني األحاديث الدالة عىل أن إبراهيم  مها؛ ألن إبرا حرَّ

ًما عند اهلل قبل بناء إبراهيم  هلا، كَم أنه قد كان رسول  -عليه السالم  -وحتريمه إياها، وأهنا مل تزل بلًدا حرا

عليه -مكتوًبا عند اهلل خاتم النبيني، وإن آدم ْلُنَْجِدٌل يف طينته، ومع هذا قال إبراهيم  -ملسو هيلع هللا ىلص  -اهلل 

نَا َواْبَعْث ِفيِهْم َرُسواًل ِمنُْهمْ ﴿ : -السالم وقد أجاب اهلل دعاءه بَم سبق يف علمه  [ ١٢٩البقرة: ] اْلية  ﴾ َربَّ

 .رهوقد

 الشرح

م هذا البلد، ثم جاء يف قوله  -وعال جل  -يعني هنا اْلسألة: أن اهلل   إن إبراهيم )) : -ملسو هيلع هللا ىلص  -حرَّ

م بيت اهلل (( نبهنا أنه ال ُيقال: بني األحاديث فَمذا يكون اجلمع بني ما ظاهره التعارض، وقد سبق وقد  حرَّ

http://rasaelemaratia.com/


 

 

 15 
http://rasaelemaratia.com  مجموعة رسـائل إمـاراتية 

التعاُرض الذي يقع يف األفهام، وإال فإن النصوص تعارض، وإنَم ُيقال: يف ظاهرمها التعاُرض بناًء عىل 

هيم بلَّغ عن اهلل أنه مكة حرم، فال تعاُرض بني  بطبيعة احلال ال تتعارض، فيكون اْلقصود بذلك: أن إبرا

 النصوص.

 املنت

: يا رسول اهلل، أخربنا عن بدء أمرك. فقال:   )) دعوة أيب إبراهيم ((.وهلذا جاء يف احلديث أهنم قالوا

 شرحال

نَا َواْبَعْث ِفيِهْم َرُسواًل ِمنُْهمْ ﴿بداية أمر الرسالة، هي قول إبراهيم:  "بدء أمرك"يعني   ١٢٩البقرة: ]  ﴾َربَّ

هيم دعا أن اهلل  [ يبعث يف العرب رسواًل  -جل وعال  -فاستجاب اهلل دعوته، هذا أول األمر، وهو أن إبرا

 .-عليه السالم  -هذه الدعوة ثم جاءت البشارة ِمن عيسى  -جل وعال  -منهم، فاستجاب اهلل 

 املنت

)) دعوة أيب إبراهيم وبرشى عيسى ابن مريم، ورأت أمي كأنه خرج منها نور أضاء له قصور فقال: 

 .أي: أخربنا عن بدء ظهور أمرك. كَم سيأيت قريًبا، إن شاء اهلل الشام ((.

 الشرح

 .-رمحه اهلل  -نعم، احلديث صحيح، صححه الشيخ األلباين 

 املنت

أي: ِمن اخلوف،  [ ١٢٦البقرة: ]  ﴾ َربِّ اْجَعْل َهَذا َبَلًدا آِمنًا﴿ وقوله: تعاىل إخباًرا عن اخلليل أنه قال: 

 .ال َيرعب أهله، وقد فعل اهلل ذلك رشًعا وقدًرا

 الشرح

جيدون هذا األمن يف هذا البيت، وهذا  -سبحانه وتعاىل  -وال زال الناس إىل هذه األيام ِمن فضل اهلل 
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من بالد أن يزيده أمنًا وأن يؤ -جل وعال  -لدعاء إبراهيم، نسأل اهلل  -سبحانه وتعاىل  -ِمن استجابة اهلل 

 اْلسلمني مجيعها.

 هذا صحيح؟ هل، ))ورأت أمي كأنه خرج منها نور((بس بالنسبة للحديث:  :السائل

 احلديث. ،نعم، صححه الشيخ األلباين :الشيخ

 املنت

َأَومَلْ ﴿ وقوله  [، ٩٧آل عمران: ]  ﴾ َوَمْن َدَخَلُه َكاَن َآِمنًا﴿ كقوله تعاىل  ،وقد فعل اهلل ذلك رشًعا وقدًرا

 إىل غري ذلك ِمن اْليات. [ ٦٧العنكبوت: ]  ﴾ َيَرْوا َأنَّا َجَعْلنَا َحَرًما َآِمنًا َوُيَتَخطَُّف النَّاُس ِمْن َحْوهِلِمْ 

مت األحاديث يف حتريم القتال فيها. وقال يف هذه السورة:  ]  ﴾ َربِّ اْجَعْل َهَذا َبَلًدا آِمنًا﴿ وقد تقدَّ

 أي: اجعل هذه البقعة بلًدا آمنًا، وناسب هذا؛ ألنه قبل بناء الكعبة.  [ ١٢٦البقرة: 

هيم:  ِهيُم َربِّ اْجَعْل هَ ﴿ وقال تعاىل يف سورة إبرا وناسب هذا  [ ٣٥إبراهيم: ]  ﴾ َذا َبَلًدا َآِمنًاَوإِْذ َقاَل إِْبَرا

ر أهله به، وبعد مولد إسحاق الذي  -واهلل أعلم-هناك؛ ألنه  كأنه وقع دعاًء ثانًيا بعد بناء البيت واستقرا

 الَِّذي َوَهَب يِل عَ ﴿ هو أصغر سنًّا ِمن إسَمعيل بثالث عرشة سنة؛ وهلذا قال يف آخر الدعاء: 
ِ

َّ
ِ

ىَل احْلَْمُد َّلل

( 
ِ
َعاء  .[ ٣٩إبراهيم: ]  ﴾ (٣٩اْلِكرَبِ إِْسََمِعيَل َوإِْسَحاَق إِنَّ َريبِّ َلَسِميُع الدُّ

 الشرح

 يعني حصل الدعاء قبل بناء الكعبة، وحصل بعد بناء الكعبة الدعاء باألمن.

 املنت

ِت َمْن آَمَن ﴿ وقوله تعاىل:   َواْلَيْوِم اْْلِخِر َقاَل َوَمْن َكَفَر َفُأَمتُِّعُه َقلِياًل َواْرُزْق َأْهَلُه ِمَن الثََّمَرا
ِ

ِمنُْهْم بِاَّللَّ

ُه إىَِل َعَذاِب النَّاِر َوبِْئَس اْْلَِصرُي )  .[ ١٢٦البقرة: ]  ﴾ (١٢٦ُثمَّ َأْضَطرُّ
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 الشرح

 َواْلَيْوِم اْْلِخرِ َواْرُزْق َأْهَلُه ِمَن ﴿ : -جل وعال  -نعم، يعني قول اهلل 
ِ

ِت َمْن آَمَن ِمنُْهْم بِاَّللَّ  ﴾ الثََّمَرا

 َواْلَيْوِم اْْلِخرِ ﴿ قوله:  [ ١٢٦البقرة: ] 
ِ

هذا بدل بعض ِمن كل؛ ألنه قال يف  [ ١٢٦البقرة: ]  ﴾ َمْن آَمَن ِمنُْهْم بِاَّللَّ

 َواْلَيْوِم اْْلِخرِ َمْن ﴿ ثم قال:   [، ١٢٦البقرة: ]  ﴾ َواْرُزْق َأْهَلهُ ﴿ أوله: 
ِ

أي أهل  [ ١٢٦البقرة: ]  ﴾ آَمَن ِمنُْهْم بِاَّللَّ

 اإليَمن.

هبذا الدعاء، بأن اهلل  -عليه الصالة والسالم-أهل التوحيد، الذين عندهم التوحيد دعا هلم إبراهيم  

َوَمْن َكَفَر ﴿ قال:  -جل وعال  -اهلل  [ ١٢٦البقرة: ]  ﴾ َقاَل َوَمْن َكَفرَ ﴿ يرزقهم الثمرات،  -جل وعال-

 أيًضا َمن كفر أرزقه. [ ١٢٦البقرة: ]  ﴾ َفُأَمتُِّعُه َقِلياًل 

للمسلم والكافر، وإنَم الكافر إنَم يعيش برزق  -سبحانه وتعاىل  -وهذا فيه بيان أن الرزق ِمن اهلل  

جل وعال  -، وهذا ِمن الرتبية العامة، فإن تربية اهلل -جل وعال  -، وبفضل اهلل -سبحانه وتعاىل  -اهلل 

 لعباده تنقسم إىل تربيتني: -

 هبا اْلؤمن والكافر، والرب والفاجر بالنعم -سبحانه وتعاىل  -تربية عامة: وهي التي يريب اهلل 

 وباألرزاق.

 .وعىل الوحي، وهذه خاصة بأهل اإليَمن والرتبية اخلاصة: وهي الرتبية عىل اإليَمن

﴿ يعني حتى  [ ١٢٦البقرة: ]  ﴾ َوَمْن َكَفَر َفُأَمتُِّعهُ ﴿ قال هنا:  -جل وعال  -فهذا ِمن الرتبية العامة، فاهلل 

، أو وصفه بأنه قليل، والقلة يف التمتع هنا -جل وعال  -والتمتع جعله اهلل  [ ١٢٦البقرة: ]  ﴾ َمْن َكَفَر َفُأَمتُِّعهُ 

 ْلُتَمتَّع به.قلة يف الزمان، وقلة يف عني ا

قلة يف الزمان: أن الزمان الذي يتمتع به قليل، وهو عمره، وقلة يف اْلتمتع به: وهو اليشء الذي يتمتع 
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 به ِمن ماٍل أو بيٍت أو سكٍن أو أوالٍد أو نحو ذلك، وكل ذلك يزول.

ولذلك مهَم أويت أهل الكفر ِمن النعيم يف الدنيا، فلُيعلم أن هذا أمام نعيم اْلخرة ألهل التوحيد ليس  

سوط، يف اجلنة )) ْلوضع سوط أحدكم يف اجلنة خري ِمن الدنيا وما فيها (( بيشء، ولذلك جاء يف احلديث: 

 خرٌي ِمن الدنيا وما فيها.

أن اإلنسان ال يغرت بحال أهل الكفر إذا وجد عندهم األرزاق،  -جل وعال  -فهذا بياٌن ِمن اهلل 

لت هلم طيباهتم يف احلياة الدنيا (( )) : -ملسو هيلع هللا ىلص  -ولذلك قال  لت هلم.أوئلك قوٌم ُعجِّ  ُعجِّ

 -سبحانه وتعاىل  -وأما ما يف اجلنة فآخر أهل النار ِمن أهل اإليَمن دخواًل إىل اجلنة رجل يعطيه اهلل  

)) ولك عرش أمثال قال يف حديث أيب سعيد: )) فإن لك ما سألت ولك مثلها (( عرش أمثال الدنيا، قال: 

 هذا نعيم عظيم.الدنيا (( 

ًء يف الزمان، وهي  -جل وعال  -فاهلل   بنيَّ هنا أنه وإن كان يرزق أهل الكفر، ويمتعهم قلياًل سوا

ُه إىَِل َعَذاِب النَّاِر َوبِْئَس اْْلَِصرُي )﴿ بات، لكنه قال بعد ذلك: حياهتم، أو فيَم يعطيهم ِمن اهل  (١٢٦ُثمَّ َأْضَطرُّ

مهَم أويت ِمن اْللذات، مهَم أويت ِمن النعم، مهَم أويت ِمن اْلنن والراحة يف الدنيا، مآله إىل  [ ١٢٦البقرة: ]  ﴾

 عذاب.

وصاحب اإليَمن وإن كانت حياته يف هذه الدنيا نكدة، ُيعاين الفقر، يعاين احلاجة، لكنه ِمن أهل  

عنٌي رأت، وال أذٌن سمعت، وال خطر  )) فيها ما الاإليَمن، ِمن أهل الطاعة، فإن مآله إىل نعيم يف اجلنة، 

 عىل قلب برش ((.

-جل وعال  -)) ُيؤتى بأبأس أهل الدنيا ِمن أهل اجلنة فُيغمس يف اجلنة غمسة، يقول له اهلل ولذلك  

نيس تلك احلياة التي عاشها، : هل رأيت بؤًسا قط؟ فقًرا؟ تعًبا؟ يقول: واهلل يا رب ما رأيت بؤًسا قط ((، 
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)) وُيؤتى بأنعم أهل الدنيا ِمن أهل النار، فُيغمس يف النار  السبعني سنة وال الثَمنني سنة، الستني سنة وال

غمسة واحدة، فكيف غمسة، يقول: عبدي، هل رأيَت نعيًَم قط؟ يقول: واهلل يا رب ما رأيُت نعيًَم قط (( 

 بمن خُيلَّد فيها أبد اْلبدين؟

يغرت بحال اْلعرضني، وال يغرت بحال اْللحدين، ممن جيد هلم  فهذا ِمن أدلة، أو ِمن بيان أن اإلنسان ال 

 .[ ٣٦الشورى: ]  ﴾ َخرْيٌ َوَأبَْقى﴿ -جل وعال  -السعة يف الدنيا، وإنَم يعلم أن ما عند اهلل 

 املنت

ُه إىَِل َعَذاِب النَّاِر ﴿  قال أيب  [: ١٢٦البقرة: ]  ﴾ (١٢٦َوبِْئَس اْْلَِصرُي )َقاَل َوَمْن َكَفَر َفُأَمتُِّعُه َقِلياًل ُثمَّ َأْضَطرُّ

، -رمحه اهلل  -وهذا قول جماهد وعكرمة وهو الذي صّوبه ابن جرير ، -تعاىل  -بن كعب: هو قول اهلل 

 اْلَكِذَب اَل ُيْفلُِحوَن )﴿ وهذا كقوله تعاىل: 
ِ

وَن َعىَل اَّللَّ ِذيَن َيْفرَتُ نْ ٦٩إِنَّ الَّ َيا ُثمَّ إَِلْينَا َمْرِجُعُهْم ( َمَتاٌع يِف الدُّ

ِديَد بََِم َكاُنوا َيْكُفُروَن )  .[ ٧۰، ٦٩يونس: ]  ﴾ (٧۰ُثمَّ ُنِذيُقُهُم اْلَعَذاَب الشَّ

 الشرح

يعني هذا هو اْلسألة التي يبحثها  [ ١٢٦البقرة: ]  ﴾ َوَمْن َكَفرَ ﴿ قوله:  "-تعاىل  -"هو قول اهلل يعني قال: 

﴿ يعني ليس قول إبراهيم، قول إبراهيم:  " -تعاىل  -هو قول اهلل " اْلصنف هنا، يف أن أيّب بن كعب قال: 

 َواْلَيْوِم اْْلِخرِ 
ِ

ِت َمْن آَمَن ِمنُْهْم بِاَّللَّ  [. ١٢٦البقرة: ]  ﴾ َواْرُزْق َأْهَلُه ِمَن الثََّمَرا

ألن سياق الكالم يدل عىل أن اْلتكلم هو اهلل؛  [؛ ١٢٦البقرة: ]  ﴾ َوَمْن َكَفَر َفُأَمتُِّعُه َقلِياًل ﴿ ثم قال اهلل:  

هُ ﴿ ألنه هو الذي يمتع،  ُيعذب، فكان  يألن هو الذ [؛ ١٢٦البقرة: ]  ﴾ َقاَل َوَمْن َكَفَر َفُأَمتُِّعُه َقِلياًل ُثمَّ َأْضَطرُّ

 .-جل وعال  -هذا ِمن قول اهلل  [ ١٢٦البقرة: ]  ﴾ َقاَل َوَمْن َكَفرَ ﴿ قوله: اْلقصود أن ِمن 
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 املنت

 اْلَكِذَب اَل ُيْفلُِحوَن )﴿ وهذا كقوله تعاىل: 
ِ

وَن َعىَل اَّللَّ ِذيَن َيْفرَتُ ْنَيا ُثمَّ إَِلْينَا ٦٩إِنَّ الَّ ( َمَتاٌع يِف الدُّ

ِديَد بََِم َكاُنوا َيْكُفُروَن )َمْرِجُعُهْم ُثمَّ  َوَمْن َكَفَر ﴿ وقوله تعاىل:   [ ٧۰، ٦٩يونس: ]  ﴾ (٧۰ُنِذيُقُهُم اْلَعَذاَب الشَّ

ُدوِر ) َ َعلِيٌم بَِذاِت الصُّ ُزْنَك ُكْفُرُه إَِلْينَا َمْرِجُعُهْم َفنُنَبُِّئُهْم بََِم َعِمُلوا إِنَّ اَّللَّ لِياًل ُثمَّ ( ُنَمتُِّعُهْم قَ ٢٣َفاَل َُيْ

ُهْم إىَِل َعَذاٍب َغلِيٍظ ) َْن ﴿ وقوله:  [، ٢٤، ٢٣لقَمن: ]  ﴾ (٢٤َنْضَطرُّ
ِ

ًة َواِحَدًة جَلََعْلنَا ْل َوَلْواَل َأْن َيُكوَن النَّاُس ُأمَّ

ٍة َوَمَعاِرَج َعَلْيَها َيْظَهُروَن ) مْحَِن لُِبُيوهِتِْم ُسُقًفا ِمْن َفضَّ ًرا َعَلْيَها َيتَِّكُئوَن ( َولِبُ ٣٣َيْكُفُر بِالرَّ ًبا َوُُسُ ُيوهِتِْم َأبَْوا

ْنَيا َواْْلَِخَرُة ِعنَْد َربَِّك لِْلُمتَِّقنَي )٣٤)  [. ٣٥، ٣٣الزخرف: ]  ﴾ (٣٥( َوُزْخُرًفا َوإِْن ُكلُّ َذلَِك مَلَّا َمَتاُع احْلََياِة الدُّ

ُه إِىَل َعَذاِب النَّاِر ﴿ وقوله  أي: ثم ُأجلئه بعد متاعه يف الدنيا  [ ١٢٦البقرة: ]  ﴾ (١٢٦َوبِْئَس اْْلَِصرُي )ُثمَّ َأْضَطرُّ

 وبسطنا عليه ِمن ظلها إىل عذاب النار وبئس اْلصري.

َوَكَأيِّْن ِمْن ﴿ ُينظرهم وُيمهلهم ثم يأخذهم أخذ عزيز مقتدر، كقوله تعاىل:  -تعاىل  -ومعناه: أن اهلل 

ٌة ُثمَّ َأَخْذهُتَا َوإيَِلَّ اْْلَِصرُي )َقْرَيٍة َأْمَلْيُت هَلَا وَ  َ
ِ

)) ال أحد أصرب عىل ويف الصحيحني:  [، ٤۸احلج: ]  ﴾ (٤۸ِهَي َظاْل

)) إن اهلل ليميل ويف الصحيح أيًضا:  أًذى سمعه ِمن اهلل؛ إهنم جيعلون له ولًدا، وهو يرزقهم ويعافيهم ((،

ٌة إِنَّ ﴿ ثم قرأ قوله تعاىل:  للظامل حتى إذا أخذه مل ُيفلته ((. َ
ِ

َوَكَذلَِك َأْخُذ َربَِّك إَِذا َأَخَذ اْلُقَرى َوِهَي َظاْل

 .[ ١۰٢هود: ]  ﴾ (١۰٢َأْخَذُه َألِيٌم َشِديٌد )

 الشرح

-، وإسَمعيل -عليه الصالة والسالم-يعني هذه اْلية فيها ِمن الفضائل: التنويه عىل فضِل إبراهيم 

اصطفامها هلذا األمر العظيم، وهو تطهري البيت،  -جل وعال  -مجيًعا، فاهلُل  -عليهَم الصالة والسالم

 وكذلك بناء البيت كَم سيأيت معنا.
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ئد اْلية: أن الدعاء له أثرٌ   جل  - يف جلِب النفع ويف دفِع الرض، ولذلك األنبياء دعوا اهلل أو ِمن فوا

بدعائه:  -جل وعال  -، وال ما أمَر اهلُل -سبحانه وتعاىل  -، ولو كان الدعاء ال ينفع ملا دعوا رهبم -وعال 

وَن َعْن ِعَباَديِت ﴿  ِذيَن َيْسَتْكرِبُ ُكُم اْدُعويِن َأْسَتِجْب َلُكْم إِنَّ الَّ ]  ﴾ (٦۰ َسَيْدُخُلوَن َجَهنََّم َداِخِريَن )َوَقاَل َربُّ

 [. ٦۰غافر: 

اِع إَِذا َدَعاِن َفْلَيْسَتِجيُبوا يِل َوْلُيْؤِمنُو﴿   ُهْم َوإَِذا َسَأَلَك ِعَباِدي َعنِّي َفِإينِّ َقِريٌب ُأِجيُب َدْعَوَة الدَّ ا يِب َلَعلَّ

وَء َوجَيَْعُلُكْم ُخَلَفاَء اأْلَْرِض ﴿  [، ١۸٦البقرة: ]  ﴾ (١۸٦َيْرُشُدوَن ) ْن جُيِيُب اْْلُْضَطرَّ إَِذا َدَعاُه َوَيْكِشُف السُّ َأمَّ

ُروَن )  َقلِياًل َما َتَذكَّ
ِ

 [. ٦٢النمل: ]  ﴾ (٦٢َأإََِلٌ َمَع اَّللَّ

، فال يقوَلن قائٌل: كيف أدعو يف أمٍر قد -سبحانه وتعاىل  -فسرية أنبياء اهلل أهنم كانوا يدعون اهلل  

ر؛ فإن هذا ِمن سوء األدب مع اهلل  ر األقدار هو الذي أمرك بالدعاء، -سبحانه وتعاىل  -ُقدِّ ؟ فالذي َقدَّ

 بالدعاء ما قد يكون فيه رضر عىل اإلنسان. -جل وعال  -ويرصف اهلل 

ا أن يس  ا أن يرصف عنه ِمن واإلنسان ال خيلو يف دعائه ِمن ثمرة طيبة؛ إمَّ تجيب اهلل له الدعاء، وإمَّ

خره له يوم القيامة كَم جاء يف احلديث. ا أن يدَّ  السوء بمثل ما دعاه، وإمَّ

ئد هذه اْلية: أن اإلنسان يطلب الرزق ِمن اهلل   ، وأن اْلخلوق ال -سبحانه وتعاىل  -وكذلك ِمن فوا

، ك ا  َم ال يملك له موًتا وال حياًة وال نشوًرا.يملك للناس، وال يملك لإلنسان نفًعا وال رضًّ

اق والرازق،  -جل وعال  -فدعاُء اهلل   اق؛ ألنه الذي يرزق، ومن أسَمئه: الرزَّ بالرزق؛ ألنه الرزَّ

، هذا ِمن -سبحانه وتعاىل  -يف باب الرزق، ودعاء غري اهلل  -سبحانه وتعاىل  -وااللتجاء إىل غري اهلل 

ك.  الرشِّ

 ﴿ فاإلنسان يطلب الرزق ِمن اهلل، كَم دعا إبراهيم: 
ِ

ِت َمْن آَمَن ِمنُْهْم بِاَّللَّ َواْرُزْق َأْهَلُه ِمَن الثََّمَرا
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 [. ١٢٦البقرة: ]  ﴾ َواْلَيْوِم اْْلِخرِ 

ئد يف هذه اْلية: أن اهلل   ن قرن اإليَمن به، أو قرن اإليَمن باليوم اْلخر باإليَم -جل وعال  -ثم ِمن الفوا

)) َمن كان يؤمن باهلل واليوم اْلِخر فليكرم جاره، وَمن كان به، وهذا كثري يف القرآن، وكثري حتى يف السنة: 

 يؤمن باهلل واليوم اْلخر فليكرم ضيفه، َمن كان يؤمن باهلل واليوم اْلخر، فليقل خرًيا أو ليصمت ((.

ء، -سبحانه وتعاىل  -يَمن باهلل وذكر العلَمء أن سبب اقرتان اإليَمن باليوم اْلخر مع اإل  : أهنا دار اجلزا

فإما أهنا تأيت عىل سياق اإلثابة، وإما أهنا تأيت عىل سياق العذاب، فإْن جاءت عىل سياق اإلثابة، فاْلعنى: 

ء وإذا جاء عىل سبيل التحذير والوعيد، جاء ِذْكر اليوم اْلخر؛  ،أنه ُيثاب يوم القيامة باجلنة؛ ألهنا دار اجلزا

 .-سبحانه وتعاىل-فألهنا دار العقاب وهي النار؛ فلذلك كثرًيا ما ُيقرن اإليَمن باليوم اْلخر باإليَمن باهلل 

 املنت

ِعَد ِمَن اْلَبْيِت َوإِْسََمعِ ﴿ وأما قوله تعاىل:  ِهيُم اْلَقَوا ِميُع َوإِْذ َيْرَفُع إِْبَرا نَا َتَقبَّْل ِمنَّا إِنََّك َأنَْت السَّ يُل َربَّ

ًة ُمْسلَِمًة َلَك َوَأِرَنا َمنَاِسَكنَا َوُتْب َعَلْينَ ١٢٧اْلَعلِيُم ) تِنَا ُأمَّ يَّ نَا َواْجَعْلنَا ُمْسلَِمنْيِ َلَك َوِمْن ُذرِّ ا إِنََّك َأنَْت ( َربَّ

ِحيُم ) ُب الرَّ ا  .﴾ (١٢۸التَّوَّ

لقومك بناء إبراهيم  -يا حممد-فالقواعد: مجع قاعدة، وهي السارية واألساس، يقول تعاىل: واذكر 

ِميُع ﴿ البيت، ورفعهَم القواعد منه، ومها يقوالن:  -عليهَم السالم  -وإسَمعيل  نَا َتَقبَّْل ِمنَّا إِنََّك َأنَْت السَّ َربَّ

ل صالح، ومها يسأالن اهلل تعاىل أن يتقبل منهَم، كَم روى ابن أيب فهَم يف عم [ ١٢٧البقرة: ]  ﴾ (١٢٧اْلَعلِيُم )

 : نَا َتَقبَّْل ِمنَّا﴿ حاتم، عن ُوَهيب بن الورد: أنه قرأ ِعَد ِمَن اْلَبْيِت َوإِْسََمِعيُل َربَّ ِهيُم اْلَقَوا ]  ﴾ َوإِْذ َيْرَفُع إِْبَرا

ئ [ ١٢٧البقرة:   م بيت الرمحن وأنت مشفق أن ال يقبل منك.ثم يبكي ويقول: يا خليل الرمحن، ترفع قوا

ِذيَن ُيْؤُتوَن َما آَتْوا ﴿ عن حال اْلؤمنني اخللص، يف قوله:  -تعاىل  -وهذا كَم حكى اهلل   [ ٦۰اْلؤمنون:  ] ﴾ َوالَّ
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أي: خائفة أال  [ ٦۰اْلؤمنون: ]  ﴾ َوُقُلوهُبُْم َوِجَلةٌ ﴿ أي: يعطون ما أعطوا ِمن الصدقات والنفقات والقربات 

 .يتقبل منهم

 الشرح

ِعَد ِمَن اْلَبْيِت َوإِْسََمِعيُل ﴿ : -جل وعال  -ثم قال اهلل  ِهيُم اْلَقَوا )إذ( هنا  [ ١٢٧البقرة: ]  ﴾ َوإِْذ َيْرَفُع إِْبَرا

ِعَد ِمَن اْلَبْيِت ﴿ ظرف، والتقدير واذكر )إذ(  ِهيُم اْلَقَوا  -ومل يقل اهلل  [ ١٢٧البقرة: ]  ﴾ َوإِْسََمِعيُل َيْرَفُع إِْبَرا

ر ذكر إسَمعيل.-جل وعال   ، )وإذا يرفع إبراهيم وإسَمعيل القواعد ِمن البيت( وإنَم أخَّ

ألن إسَمعيل هنا تبع إلبراهيم، واألصل أن إبراهيم هو الذي يبني البيت فجاء " فقال أهل العلم:  

ر هذه اْلية بأدٍب عظيم ِمن آداب  -جل وعال  -فهو معنٌي له عىل ذلك، ثم ختم اهلل  "تبع؛ فلذلك ُأخِّ

ِميُع اْلَعِليُم )﴿ فقال:  ،الدعاء نَا َتَقبَّْل ِمنَّا إِنََّك َأنَْت السَّ جل وعال  -دعوا اهلل  [ ١٢۸، ١٢٧البقرة: ]  ﴾ (١٢٧َربَّ

ِميعُ إِنََّك ﴿ أن يتقبل منهم هذا العمل هبذين االسمني،  - اْلَعلِيُم ﴿ تسمع دعائنا،  [ ١٢٧البقرة: ]  ﴾ َأنَْت السَّ

 بحالنا. [ ١٢٧البقرة: ]  ﴾ (١٢٧)

جل وعال  -بأسَمئه احلسنى أن ُيدعى اهلل  -جل وعال  -من أدب دعاء اهلل " وقد قال أهل العلم:  

فليس ِمن األدب مع األسَمء أن تقول مثاًل: يا جبار ارمحني، أو تقول: يا غفور  " بمقتىض هذا االسم -

 ارزقني.

إنَم تقول: يا غفور اغفر يل، ويا رزاق ارزقني، ويا رحيم ارمحني، ويا تواب تب عيل، ويا كريم أعطني،  

هبذه األسَمء، ولذلك نجد أن يف كثري ِمن اْليات أن هذه  -جل وعال  -ونحو ذلك مما يناسب دعاء اهلل 

، -جل وعال  -وهذا ِمن حسن فهم معاين أسَمء اهلل  ة،األسَمء التي ُُتتم هبا اْليات هي مناسبة ملا يف اْلي

 .ومعاين صفاته العليا
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ِميُع اْلَعِليُم )﴿ وقال:   صفة كَم هو  -سبحانه وتعاىل  -السمع هلل  [ ١٢٧البقرة: ]  ﴾ (١٢٧إِنََّك َأنَْت السَّ

 :-جل وعال  -ويأيت السمع بمعنيني بالنسبة هلل  ،معلوم ِمن صفاته

تِي جُتَاِدُلَك يِف َزْوِجَها﴿ يأيت بمعنى سَمع األصوات:  ُ َقْوَل الَّ سمع صوهتا،  [ ١اْلجادلة: ]  ﴾ َقْد َسِمَع اَّللَّ

 ." كلهاسبحان َمن وسع سمعه األصوات " وتقول عائشة: 

ويأيت السمع بمعنى االستجابة، أنت تقول يف صالتك: سمع اهلل ْلن محده: أي استجاب اهلل ْلن 

 )﴿ : -جل وعال  -محده، وكَم قال اهلل 
ِ
َعاء أي يستجيب الدعاء،  [ ٣٩إبراهيم: ]  ﴾ (٣٩إِنَّ َريبِّ َلَسِميُع الدُّ

 فيأيت السمع بمعنيني.

يعني متأماًل هلذه اْلية، كيف أن إبراهيم وإسَمعيل  ن الورد""قال وهيب بثم قال هنا وهو يذكر 

نَا َتَقبَّْل ِمنَّا﴿ يقومان هبذا العمل العظيم وهو بناء البيت، ثم يقوالن:  جل  -يدعون اهلل  [ ١٢٧البقرة: ]  ﴾ َربَّ

 أن يتقبل منهَم. -وعال 

ئم بيت الرمحن وأنت مشفق أن فيقول:   يقول ابن كثري:  ال يقبل منك""يا خليل الرمحن، ترفع قوا

ِذيَن ُيْؤُتوَن َما آَتْوا ﴿ عن حال اْلؤمنني اخللص، يف قوله:  -تعاىل  -"وهذا كَم حكى اهلل   ٦۰اْلؤمنون: ]  ﴾ َوالَّ

أي: خائفة أال  [ ٦۰اْلؤمنون: ]  ﴾ َوُقُلوهُبُْم َوِجَلةٌ ﴿ أي: يعطون ما أعطوا ِمن الصدقات والنفقات والقربات  [

 البد أن يستصحب أموًرا: -جل وعال  -؛ ألن اْلؤمن يف حاله مع عبادة اهلل يتقبل منهم"

 يف هذه العبادة. -سبحانه وتعاىل  -أما األمر األول: فاإلخالص هلل 

 .-ملسو هيلع هللا ىلص  -وأما االمر الثاين: فاْلتابعة لرسول اهلل 

لِِصنَي ﴿ : - جل وعال -ودليل هذين األمرين، يف اإلخالص قول اهلل  َ خُمْ َوَما ُأِمُروا إاِلَّ لَِيْعُبُدوا اَّللَّ

ينَ  )) صلوا  ؛ ألنه أمر بذلك عىل وجه العموم، يف العبادات قال:-ملسو هيلع هللا ىلص  -ومتابعة النبي  [، ٥البينة: ]  ﴾ َلُه الدِّ
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)) من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو وقال: )) خذوا عني مناسككم (( قال: كَم رأيتموين أصيل ((، 

 )) من عمل عماًل ليس عليه أمرنا فهو رّد ((.و رّد (( 

ًء صالة، أو صدقة، أو  األمر الثالث: الصرب عىل هذه العبادات، فإن كل عبادٍة حتتاج إىل صرب، سوا

ن العبادات، فيحتاج معه زكاة، أو صيام، أو حج، أو بر والدين، أو صلة األرحام، أو العلم، أو غري ذلك مِ 

 أيًضا إىل صرب، وهو الصرب عىل طاعة اهلل، وهو أحد أقسام الصرب الثالثة.

بع: أن العبادة حتتاج ِمن العبد أن يكون راجًيا ِمن اهلل  أن يتقبلها، فهي صفة  -جل وعال  -األمر الرا

ِذيَن ُيْؤُتوَن َما آَتْوا َوُقُلوهُبُْم َوِجَلةٌ ﴿ اْلؤمنني  يعني ألن بعض الناس ربَم يفعل العبادة  [؛ ٦۰اْلؤمنون: ]  ﴾ َوالَّ

أن يتقبل منه هذه العبادة وهو وجل  -جل وعال  -ويتكل عىل فعلها وكأهنا قد ُتقبلت منه، وإنَم يسأل اهلل 

ألنه ربَم أدى عبادة ناقصة، ربَم أدى عبادة ضعيفة مل يستحرض فيها قلبه، مل خيشع فيها، مل، لذلك  ؛خائف

 أن يتقبلها منه. -جل وعال  -يسأل اهلل 

أن وفقه هلذه العبادة،  -جل وعال  -وكذلك مما يقف به اإلنسان مع نفسه يف أمر العبادة: أن يشكر اهلل 

عبد أن قام هبذه العبادة هذه نعمٌة عظيمٌة ِمن اهلل، فكم ِمن عبٍد ُحرم هذه لل -جل وعال  -فإن توفيق اهلل 

وأنت  ،-سبحانه وتعاىل  -العبادة، وكم ِمن عبٍد ُأغلقت دونه األبواب، ومل ُيفتح عىل قلبه يف أمر التعبد هلل 

فقك اهلل للحج، ألمر الصالة، وفقك اهلل لصالة اجلَمعة، وفقك اهلل للصيام، و -جل وعال  -وفقك اهلل 

لدين، وفقك اهلل للعلم الرشعي، وفقك اهلل لصلة األرحام، هذه  وفقك اهلل للعمرة، وفقك اهلل لرب الوا

عىل هذه النعمة، فإن غريك حمروم، وأنت  -جل وعال  -هلا، اشكر اهلل  -جل وعال  -عبادات وفقك اهلل 

، وفائدة شكر  -سبحانه وتعاىل  -فهي نعمٌة ِمن اهلل  ،فيها مرحوم -جل وعال  -ِمن اهلل  تستحق شكًرا

ُكْم َوَلِئْن َكَفْرُتْم إِنَّ ﴿ عىل النعم أهنا سبيٌل للزيادة  -جل وعال  -اهلل  ُكْم َلِئْن َشَكْرُتْم أَلَِزيَدنَّ َن َربُّ َوإِْذ َتَأذَّ
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هيم: ]  ﴾ (٧َعَذايِب َلَشِديٌد )  نعم. [ ٧إبرا

 املنت

نَْطق ِمن - ريض اهلل عنهَم -وقد روى البخاري ها هنا: عن ابن عباس 
ِ
، قال: أول ما اُتذ النساء اْل

ة -عليهَم السالم  -قبل أم إسَمعيل  ثم جاء هبا إبراهيم وبابنها إسَمعيل  ،اُتذت منطًقا لُتعفي أثرها عىل سارَّ

 . اْلسجد، وليس بمكة يومئٍذ أحدوهي ترضعه، حتى وضعهَم عند البيت عند دوحة فوق زمزم يف أعىل

 الشرح

اَْلنَطق: هو اليشء الذي تشده اْلرأة عىل وسطها، أو  "أول ما اُتذ النساء اَْلنَْطق"نعم، يعني هنا قال: 

ما اُتذته أم إسَمعيل، هاجر، ولذلك سميت أسَمء إيش؟ أسَمء ذات؟ النطاقني، النطاقني؛ ألهنا كانت 

 ، فُسميت ذات النطاقني.-ملسو هيلع هللا ىلص  -تربط أو تشد عىل وسطها باثنني، وكانت حتفظ فيه الطعام لرسول اهلل 

"اُتذت منطًقا لُتعفِّ أثرها عىل  -عليها السالم-ق هي هاجر وأم إسَمعيل فأول َمن اُتذت اَْلنطَ  

 هذا فيه بيان أن رشيعة التعدد كانت موجودة يف األزمنة السابقة، وفيه أيًضا الغرية كانت موجودة. ساَرة"

وذلك أن هاجر أم إسَمعيل كانت تضع هذا اْلنطق عىل وسطها وترخي شيًئا منه عىل األرض حتى  

في أثرها إذا مشت، خيفي أثرها قبل أن يأخذها إبراهيم إىل مكة، حينَم كانت مع سارة، فتخفي أثرها عن خي

 سارة.

إسَمعيل ومل يكن قد رزق سارة بعد، ثم بعد ذلك  -جل وعال  -ومن اْلعلوم أن هاجر رزقها اهلل  

أن هذا كان ِمن أمر الغرية فكانت " ، فالشاهد ِمن هذا، ذكر أهل العلم: -سبحانه وتعاىل  -رزقها اهلل 

 ." ُتفي أثرها، ُتفي مشيها يف الطريق، فاُتذت هذا اْلنطق
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 املنت

ًبا فيه متر وسقاًء فيه ماء،  وليس بمكة يومئٍذ أحد، وليس هبا ماء فوضعهَم هنالك، ووضع عندمها جرا

فتبعته أم إسَمعيل فقالت: يا إبراهيم، أين تذهب وترتكنا هبذا  ،منطلًقا –عليه السالم  -ثم قّفى إبراهيم 

 الوادي الذي ليس فيه إنس وال يشء؟

ًرا، وجعل ال ي . قالت: إذن ال يضيعنا. لتفت إليها. فقالت: آهلل أمرك هبذا؟ قال: نعمفقالت له ذلك مرا

 ثم رجعت.

فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنيَّة حيث ال يرونه، استقبل بوجهه البيت، ثم دعا هبؤالء 

ٍد َغرْيِ ِذي َزرْ ﴿ الدعوات، ورفع يديه، قال:  تِي بَِوا يَّ نَا إيِنِّ َأْسَكنُْت ِمْن ُذرِّ نَا لُِيِقيُموا َربَّ ِم َربَّ ٍع ِعنَْد َبْيتَِك اْْلَُحرَّ

ِت َلَعلَُّهْم َيْشُكُروَن ) اَلَة َفاْجَعْل َأْفِئَدًة ِمَن النَّاِس هَتِْوي إَِلْيِهْم َواْرُزْقُهْم ِمَن الثََّمَرا هيم: ]  ﴾ (٣٧الصَّ  [، ٣٧إبرا

وجعلت أم إسَمعيل ُترضع إسَمعيل، وترشب ِمن ذلك املاء، حتى إذا نفد ماء السقاء عطشت وعطش 

فانطلقت كراهية أن تنظر إليه، فوجدت الصفا أقرب  -أو قال: يتلبط -ابنُها، وجعلت تنظر إليه يتلوى

 ًدا.تنظر هل ترى أحد؟ فلم تَر أحجبل يف األرض يليها، فقامت عليه، ثم استقبلت الوادي 

فهبطت ِمن الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها، ثم سعت َسعي اإلنسان اْلجهود حتى 

جاوزت الوادي. ثم أتت اْلروة، فقامت عليها ونظرت هل ترى أحًدا؟ فلم تر أحد، قال ابن عباس: قال 

 فلذلك سعى الناس بينهَم ((.)) : -ملسو هيلع هللا ىلص  -النبي 

عت فسمعت أيًضا. فقالت: فلَم أرشفت عىل اْلروة سمعت صوًتا  فقالت: ِصْه، تريد نفسها، ثم تسمَّ

حتى  -أو قال: بجناحه-قد أسمعت إن كان عندك ُغَواث فإذا هي باْللك عند موضع زمزم، فبحث بعقبه 

ضه، وتقول بيدها هكذا  .ظهر املاء، فجعلت حُتوِّ
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 الشرح

ضه.  أي تصنع له حوًضا، حُتوِّ

 املنت

))يرحم : -ملسو هيلع هللا ىلص-قال ابن عباس: قال النبي  ،املاء يف سقائها وهو يفور بعدما تغرفوجعلت تغرف ِمن      

قال: فرشبت  لكانت زمزم عينا معينًا ((.-أو قال: لو مل تغرف ِمن املاء -اهلل أم إسَمعيل، لو تركت زمزم 

 .وأبوهوأرضعت ولدها، فقال هلا اْللك: ال ُتايف الضيعة؛ فإن هاهنا بيًتا هلل، يبني هذا الغالم 

 الشرح

أي يكون بيًتا هلل، يكون بيًتا  "ال ُتايف الضيعة؛ فإن هاهنا بيًتا هلل"يعني هذا بشارة هلا ِمن اْلَلك، قال: 

 هلل؛ ألنه يف ذاك الوقت ما كان، ما كان يشء.

 املنت

بية تأتيه السيول فتأخذ عن يمينه وعن  وإن اهلل ال يضيع أهله، وكان البيت مرتفًعا ِمن األرض كالرا

مقبلني ِمن طريق كداء.  -أو أهل بيت ِمن جرهم-شَمله، فكانت كذلك حتى مرت هبم رفقة ِمن ُجرُهم 

: إن هذا الطائر ليدور عىل ماء، لعهدنا هبذا الوادي وما فيه  فنزلوا يف أسفل مكة، فرأوا طائًرا عائًفا، فقالوا

 .ماء. فأرسلوا جْرًيا أو جريني، فإذا هم باملاء

 الشرح

 يعني الذي يسعى ويذهب هلم. "جرًيا أو جريني"

 املنت

: أتأذنني لنا أن ننزل عندك؟  . قال: وأم إسَمعيل عند املاء. فقالوا فرجعوا فأخربوهم باملاء، فأقبلوا

: نعم. قال ابن عباس فقال النبي  فألفى ذلك )) : -ملسو هيلع هللا ىلص  -قالت: نعم، ولكن ال حقَّ لكم يف املاء. قالوا
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، وأرسلوا إىل أهليهم فنزلوا معهم.  حتى إذا كان هبا أهل أبياٍت منهم أم إسَمعيل وهي حتب األنس. فنزلوا

وشب الغالُم، وتعلم العربية منهم، وأنفسهم وأعجبهم حني شب، فلَم أدرك زوجوه امرأة منهم. وماتت 

ته عنه، فقالت:  هيم بعد ما تزوج إسَمعيل ليطالع َتركته. فلم جيد إسَمعيل، فسأل امرأ أم إسَمعيل فجاء إبرا

وهيئتهم، فقالت: نحن برِّش، نحن يف ضيٍق وشدة. وشكت إليه. قال: خرج يبتغي لنا. ثم سأهلا عن عيشهم 

، وقويل له: يغري عتبة بابه. فلَم جاء إسَمعيل كأنه آنس شيًئا. فقال: -عليه السالم  -فإذا جاء زوجك اقرئي 

هل جاءكم ِمن أحد؟ قالت: نعم، جاءنا شيٌخ كذا وكذا، فسأل عنك، فأخربته، وسألني كيف عيشنا؟ 

ه أنا يف جهٍد وشدة. قال: فهل أوصاك بيشء؟ قالت: نعم، أمرين أن أقرأ عليك السالم، ويقول غريِّ فأخربت

 عتبة بابك. قال: ذالك أيب. وقد أمرين أن أفارقك، فاحلقي بأهلك. وطلَّقها وتزوج منهم أخرى.

 الشرح

كيا، فإهنا وباٌل عىل نفسها  ية، كثرية الشُّ ووباٌل عىل أهل بيتها، ووباٌل عىل يعني هذا فيه ذّم اْلرأة الشكَّ

رأيتكن أكثر أهل النار، تكفرن، ))  زوجها، وهذا يعني يقع فيه كثرٌي ِمن النساء، ولذلك جاء يف احلديث:

ىل إحداكن الدهر كله ثم رأت منه شيًئا، قالت: إقال: ال، تكفرن العشري، لو أحسن   قال: يكفرن باهلل؟

 .(( واهلل ما رأيت منك خرًيا قط

أنه ِمن جحود النعمة التي يكون سبًبا فيها هذا الزوج، وهذا ال يليق، ولذلك كان ِمن  وهذا ال شكَّ 

 ((. اْلرأة الصاحلة)) سعادة الرجل كَم جاء يف احلديث: 

ة الصاحلة هي التي أعظم ما يكون ِمن صفاهتا هي التي تعني زوجها، تعني زوجها عىل   وصفات اْلرأ

 ، وتعينه عىل الصرب عىل ضيق العيش إن ابُتليت بذلك.-عال جل و -طاعة اهلل 

طة، اْلُتذمرة، اْلتذممة دائًَم مما يف احلال، هذه ال شك أهنا تكون عاهة عىل نفسها وعىل   وأما اْلُتسخِّ
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كيا، فعىل اْلرأة أن تكون عونة لزوجها ر ِمن كثرة الشُّ تكون عوًنا له، وأن تكون ُمسانًدا  ،بيتها، وال يقّر هلا قرا

 ِمن الفقر، ونقٍص يف األموال، فعليها أن تصرب، وأن تشكر اهلل 
ٍ
له، وربَم ُتبتىل يف بيتها بقلة العيش، أو بيشء

، وأن تعني الزوج بأن تطمئنه، وأن تساعده عىل الصرب، وأال تكون سبًبا السترياد اْلصائب -جل وعال  -

 واْلشاكل يف البيت.

ة قد يكون فيها ِمن احلكمة ومن العقل ما ال يوجد يف بعض الرجال، وربَم تتحمل ِمن ف  إن اْلرأ

 اْلسؤولية ما ال يتحمله بعض الرجال.

واْلرأة راعيٌة يف مال )) ولكن اْلقصود يف ذلك أهنا تكون عوًنا لزوجها، ولذلك جاء يف احلديث:  

فهنا ملا جاءها إبراهيم، سأهلا عن احلال، قال: نحن يف  (( زوجها، ويف بيت زوجها ومسؤولٌة عن رعيَّتها

 عىل النعمة. -جل وعال  -ضيٍق وشدة، وشكت إليه، واإلنسان يشكر اهلل 

عليه الصالة -ولذلك جاء يف األحاديث ما يدل عىل أن اإلنسان يرىض ولو باليشء اليسري، قال  

نه، عنده قوت يومه، فكأنَم حيزت له الدنيا من أصبح منكم آمنًا يف ُسبه، معاًًف يف بد)): -والسالم

 ، كأنه متلَّك الدنيا هبذه الثالث األمور اليسرية.((بحذافريها

والكثري منا هو فوق هذه األمور بمراحل كثرية، فعندنا بعضنا أقوات السنة، ليس قوت اليوم، وهو  

لتسخط لياًل هناًرا، هذا ِمن عدم شكر آمٌن يف بيته، بل آمٌن يف بلده، ومعاًًف يف بدنه، ومع ذلك جتد منه ا

وهذا ِمن عدم  ى،فيَم أعط -سبحانه وتعاىل  -، فلله اْلنة -سبحانه وتعاىل  -النعمة، وِمن عدم االمتنان هلل 

، واإلنسان ينظر إىل َمن هو دونه، لذلك -سبحانه وتعاىل  -الصرب، بل هذا ِمن عدم التفكر أيًضا يف نعم اهلل 

انظروا إىل َمن هو أنى منكم أقل منكم وال تنظروا إىل َمن هو فوقكم لئال )) : -والسالم عليه الصالة-قال 

 .(( تزدروا نعمة اهلل عليكم
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 املنت

ته، فسأهلا عنه، فقالت: خرج  فلبث عنهم إبراهيم ما شاء اهلل، ثم أتاهم بعد فلم جيده. فدخل عىل امرأ

عز  -يبتغي لنا. قال: كيف أنتم؟ وسأهلا عن َعيشهم وَهيئتهم. فقالت: نحن بخري وسعة. وأثنت عىل اهلل 

بكم؟ قالت: املاء. ق-وجل  )) مهللا بارك هلم يف اللحم ال: . قال: ما طعامكم؟ قالت: اللحم. قال: فَم رشا

 واملاء ((.

ومل يكن هلم يومئذ حب، ولو كان هلم، لدعا هلم فيه. قال: فهَم ال خيلو عليهَم )) : -ملسو هيلع هللا ىلص  -قال النبي 

فقاه فإذا جاء زوجك فاقرئي عليه السالم، ومريه ُيثبِّت عتبة بابه، فلَم جاء  قال:، أحد بغري مكة إال مل يوا

، قال: هل أتاكم ِمن أحد؟ قالت: نعم، أتانا شيٌخ حسن اهليئة، وأثنت عليه -الم عليه الس -إسَمعيل 

فسألني عنك، فأخربُته، فسألني: كيف عيشنا؟ فأخربته أنا بخري. قال: فأوصاك بيشء؟ قالت: نعم، هو 

م لبث يقرأ عليك السالم، ويأمرك أن تثبِّت عتبة بابك. قال: ذاك أيب، وأنت العتبة، أمرين أن أمسكك. ث

، ثم جاء بعد ذلك وإسَمعيل َيربي نباًل له حتت دوحٍة قريًبا ِمن زمزم، فلَم -عز وجل  -عنهم ما شاء اهلل 

لد بالولد، والولد بالوالد  . (( رآه قام إليه، فصنعا كَم يصنع الوا

 الشرح

 يعني ِمن الرتحاب ومن اْلحبة.

 املنت

. قال: وتعينني؟ -عز وجل  -بأمر. قال: فاصنع ما أمرك ربك ثم قال: يا إسَمعيل، إن اهلل أمرين )) 

قال: فعند ، -وأشار إىل أكمٍة مرتفعة عىل ما حوهلا-قال: وأعينك. قال: فإن اهلل أمرين أن أبني هاهنا بيًتا 

هيم يبني، حتى إذا ارتفع البناء جاء هبذا  ذلك رفعا القواعد ِمن البيت فجعل إسَمعيل يأيت باحلجارة وإبرا

http://rasaelemaratia.com/


 

 

 32 
http://rasaelemaratia.com  مجموعة رسـائل إمـاراتية 

نَا َتَقبَّْل ِمنَّا إِنََّك َأنَْت ﴿  احلجر فوضعه له، فقام عليه وهو يبني، وإسَمعيل يناوله احلجارة، ومها يقوالن: َربَّ

ِميُع اْلَعلِيُم ) نَا ﴿  فجعال يبنيان حتى يدورا حول البيت، ومها يقوالن: قال: ،[ ١٢٧البقرة: ]  ﴾ (١٢٧السَّ َربَّ

ِميُع اْلَعلِيُم )َتَقبَّْل ِمنَّا  ورواه عبد بن مُحيد مطوال، ورواه ابن أيب  .(( [ ١٢٧البقرة: ]  ﴾ (١٢٧إِنََّك َأنَْت السَّ

.  حاتٍم، وابن جريٍر خمترًصا

ثم ذكر اْلؤلف احلافظ حديًثا آخر يف معناه عن  ورواه ابن مردويه ِمن وجٍه آخر عن ابن عباٍس مطواًل.

ِمن صحيح البخاري، ثم قال: والعجب أن احلافظ أبا عبد اهلل احلاكم رواه يف كتابه  وابن عباٍس أيًضا،

 .رجاه. وقد رواه البخاري كَم ترى!اْلستدرك، وقال: صحيح عىل رشط الشيخني، ومل خي

 الشرح

" يعني: مل خيرجه البخاري ومسلم، وهذا يقول احلاكم: وملْ خيرجاهيعني حصل أن البخاري يرويه، و"

" قد ُيصل الوهم للثقة، قد ُيصل الوهم إلمام ِمن ليس من رشط الثقة أال ََيِم وهٌم، وكَم قال العلَمء: " 

 األئمة.

 املنت

ذكر أحاديث ُأخر عن عيل وابن عباس، وآثاًرا عن بعض التابعني، مل نر داعًيا لإلطالة بذكرها، ثم ُثمَّ 

ِعَد ِمَن اْلَبْيِت َوإِْسََمِعيُل ﴿  : قوله تعاىل:-رمحه اهلل  -ال البخاري قال: وق ِهيُم اْلَقَوا البقرة: ]  ﴾ َوإِْذ َيْرَفُع إِْبَرا

 اْلية: القواعد: أساسه واحدها: قاعدة. والقواعد ِمن النساء: واحدهتا قاعدة. [ ١٢٧

)) أمل تري أن قومك حني  قال: - ملسو هيلع هللا ىلص -أن رسول اهلل : - ملسو هيلع هللا ىلص -ثم روى عن عائشة زوج النبي 

ها عىل قواعد إبراهيم؟ قال:  بنوا البيت اقترصوا عن قواعد إبراهيم؟ (( )) فقلت: يا رسول اهلل، أال تُردَّ

 لوال حدثان قومك بالكفر ((.
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 -، ما ُأرى رسول اهلل -ملسو هيلع هللا ىلص  -فقال عبد اهلل بن عمر: لئن كانت عائشة سمعت هذا ِمن رسول اهلل 

م عىل قواعد إبراهيم. ورواه مسلم  -ملسو هيلع هللا ىلص  تَرك استالم الُركنني اللذين يليان احِلْجَر إال أن البيت مل ُيتمَّ

 والنسائي. 

أو قال: -يثوا عهٍد بجاهلية ))لوال أن قومك حدقال:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -وروى مسلم عن عائشة، عن النبي 

 ألنفقت كنز الكعبة يف سبيل اهلل، وجلعلت باهبا باألرض، وألدخلت فيها احِلْجر((. -بكفر

: -ملسو هيلع هللا ىلص-قالت: قال النبي  -يعني عائشة-وروى مسلم: عن عبد اهلل بن الزبري قال: حدثتني خالتي         

فألزقتها باألرض، وجلعلت هلا بابني: باًبا  )) يا عائشة، لوال قومك حديثوا عهد برشك، هلدمت الكعبة،

 رشقيًّا، وباًبا غربيًّا، وزدت فيها ستة أذرع ِمن احِلْجر؛ فإن قريًشا اقترصهتا حيث بنت الكعبة ((.

 نعم، أظن نقف هنا، سبحانك مهللا وبحمدك. :الشيخ
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