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╝ 

والصالة والسالم عىل رسول اهلل، مهللا اغفر لنا، ولشيخنا، ولوالدينا، وللمسلمني ، واحلمد هلل

 أمجعني.

 قاَل اإلماُم ابُن كثرٍي يف ِكتاِب؛ عمدِة التفسري:

 املنت

 بعد إبراهيم اخلليل، وقبل البعثة بخمس سنني:ريش الكعبة ِذكر بناء ق

صلوات اهلل وسالمه -وقد نقل معهم رسول اهلل يف احلجارة، وله ِمن العمر مخس وثالثون سنة 

ا  -ملسو هيلع هللا ىلص -دائًما إىل يوم الدين. قال حممد بن إسحاق بن يسار، يف السرية: وملا بلغ رسول اهلل  -عليه مخسا

ليسقفوها، وهيابون هدمها، وإنًم كانت  ون بذلكيش لبنيان الكعبة، وكانوا هيم  وثالثني سنة، اجتمعت قر

َرضًما فوق القامة، فأرادوا رفعها وتسقيفها، وكان بمكة رجل قبطي، فهيأ هلم، يف أنفسهم بعض ما 

يصلحها، فلًم أمجعوا أمرهم يف هدمها وبنياهنا، قام أبو وهب بن عمرو بن عائذ بن عبد بن عمران بن 

يف بنياهنا ِمن كسبكم إال طيباا، ال يدخل فيها مهر بغي وال بيع خمزوم، فقال: يا معرش قريش، ال تدخلوا 

 رباا، وال مظلمة أحد ِمن الناس.

ا جترأت الكعبة، فكان شق الباب لبني عبد مناف وزهرة، وكان ما بني الركن األسود  ثمَّ إن قريشا

ني مُجٍح وَسهم، وكان ريٍش انضموا إليهم، وكان ظهر الكعبة لبوالركن اليًمين لبني خمزوم وقبائل ِمن ق

شق احلجر لبني عبد الدار بن قيص، ولبني أسد بن عبد العزى بن ُقيص، ولبني عدي بن كعٍب بن لؤي، 

 وهو احلطيم.

أفضوا إىل حجارة خرض كاألسنة  -عليه السالم-األساس، أساس إبراهيم  إىل حتى إذا انتهى اهلدم
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اآخٌذ بعض احلجارة لبنائها، كل قبيلة جتمع عىل حدة، حتى بنوها، . ثم إن القبائل ِمن قريش مجعت ها بعضا

فاختصموا فيه، كل قبيلة تريد أن ترفعه إىل موضعه  -يعني احلجر األسود-حتى بلغ البنيان موضع الركن 

بت بنو عبد الدار جف ، وأعدوا للقتال. فقرَّ ا، ثم تعاقدوا دون األخرى، حتى حتاوروا وختالفوا نة مملوءة دما

: لَعَقة  هم وبنو عدي بن كعب بن لؤي عىل املوت، وأدخلوا أيدهيم يف ذلك الدم يف تلك اجلفنة، فسموا

 الدم.

ا.  فمكثت قريٌش عىل ذلك َأربع ليال أو مخسا

. فزعم بعض أهل الرواية: أن أبا أمية بن املغرية بن  ثم إهنم اجتمعوا يف املسجد فتشاوروا وتناصفوا

قال : يا معرش قريش، اجعلوا بينكم فيًم  -ئذ أسن قريش كلهموكان عام-عبد اهلل بن عمر بن خمزوم 

 .ختتلفون فيه أول َمن يدخل ِمن باب هذا املسجد، يقيض بينكم فيه

، فكان أول داخٍل رسول اهلل  : هذا األمني رضينا، هذا حممد، فلًم . - ملسو هيلع هللا ىلص -ففعلوا فلًم رأوه قالوا

-يعني احلجر األسود-فأيت به، فأخذ الركن  (( هُلموا إيلَّ ثوباا)) : - ملسو هيلع هللا ىلص -وأخربوه، قال  انتهى إليهم

ا)) ثم:  ((، لتأخذ كل قبيلة بناحية ِمن الثوب)) فوضعه فيه بيده، ثم قال:  ففعلوا، حتى  ((، ارفعوه مجيعا

 ، ثم بنى عليه.-صلوات اهلل وسالمه عليه-إذا بلغوا به موضعه، وضعه هو بيده 

قبل أن ينزل عليه الوحي: األمني. وكانت الكعبة عىل  - ملسو هيلع هللا ىلص -وكانت قريٌش تسمي رسول اهلل 

ا، وكانت ُتكَسى القباطي - ملسو هيلع هللا ىلص -عهد النبي  ، ثم ُكسيت بعد الرُبود، وأول َمن كساها ثًمنية عرش ذراعا

 .الديباج احلجاج بن يوسف
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 الشرح

╝ 

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

ا، وبعُد:  وسلَّم تسليًما كثريا

هيم   -عليه الصالة والسالم-فهذا إكًمل ملا سبَق معنا يف الدرس املايض، ِمن الكالم عن قصة إبرا

ق بًم حصل يف ذكر ما يتعلَّق ببناء الكعبة، وما يتعلَّ  -رمحه اهلل-وبناء الكعبة، فاستطرد احلافظ ابن كثري 

 ِمن أمِر احلجر األسود.

ا اليشء يف أ -رمحه اهلل-وقد ساق اإلمام ابن كثري   ا، واخترص أيضا صل التفسري الروايات الكثرية جدًّ

ري، واخترص الشيخ أمحد شاكر  ا اليشء الكثري فيًم  -رمحه اهلل  -الكثري عًم ورَد يف كتِب التاريخ والسِّ أيضا

 ُذكر معنا.

احلجر ش اختلفوا حينًم بنوا الكعبة أو أعادوا بناءها، اختلفوا فيَمن يضع ألمر: أن قريوخالصة هذا ا

ريض  - األسود، واحلجر األسود جاء يف بعض اآلثار أنه ِمن اجلنة، وعىل كل حال هو حجٌر كًم قال عمر

أو -بِّلَك قَ يُ  - ملسو هيلع هللا ىلص -أما إين أعلم أنك حجر ال ترض وال تنفع، ولكني رأيُت رسول اهلل " : - اهلل عنه

 ." ما َقبَّْلُتَك  -لوال أين رأيُت رسول اهلل عليه وسلم ُيَقبِّلَك 

موا أول رجل يدخل عليهم، فلًم دخل النبي  : دخل األمني، - ملسو هيلع هللا ىلص -ُثمَّ اتفقوا عىل أن حَيكِّ ، فقالوا

ملبعث، له قبل ا -سبحانه وتعاىل  -يئة اهلل هبذا الوصف، وهذا ِمن هت - ملسو هيلع هللا ىلص -وكانت قريش تصف النبي 

 بل الرسالة.وق

يف قريش أنه األمني، وأنه الذي يقول صدقاا، ويتكلم  -عليه الصالة والسالم-ولذلك كان وصفه 
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عىل بعض الناس  -عليه الصالة والسالم-صدقاا، وكان هذا ِمن التهيئة، ولذلك كان أمر قبول دعوته 

ا؛ ملا عرفوه ِمن ِص  ن كفار قريش، وقفوا ضد هذه الدعوة دقه وأمانته، وإنًم وقف املعارضون مِ يسريا

 .-عليه الصالة والسالم-ف املعانِد املكابِر، وإال فهم يعلمون ِصْدقه موق

له، يف أمِر احلكم يف هذا احلجر، أن جيعل رداءا ويضع  -جل وعال  -فكان ِمن األمر الذي هيَّأه اهلل 

إىل مستوى بطرف هذا الرداء، فريفعوه  ، ثم يأمر كل قبيلة أن تأخذ-عليه الصالة والسالم-عليه احلجر 

ووضعه، فكان هذا األمر سبباا إلطفاء شعلة النزاع  -عليه الصالة والسالم-موضعه اآلن، ثم أخذه النبي 

 ن قد احتدم فيها األمر بني قبائل قريش.الكبرية التي كا

 املنت

زبري بعد سنة ستني. ويف قلت: ومل تزل عىل بناء قريش حتى احرتقت يف أول إمارة عبد اهلل بن ال

فحينئٍذ نقضها ابُن الزبري إىل األرض وبناها عىل قواعد  ،والية يزيد بن معاوية، ملا حارصوا ابن الزبري

السالم، وأدخل فيها احِلجر وجعل هلا باباا رشقيًّا وباباا غربيًّا ملصقني باألرض، كًم سمع إبراهيم عليه 

 .زل كذلك مدة إمارته حتى قتله احلجاج تومل ،ذلك ِمن خالته عائشة أم املؤمنني

 الشرح

لوال أن قومك حديثوا عهد بكفر )) قال:  -عليه الصالة والسالم-يعني جاء يف احلديث أن النبي 

امتنع ِمن هذا حتى ال يقول: جاؤوا أو جاء  -عليه الصالة والسالم-ولكن النبي  (( جلعلت للكعبة بابني

 تكون الفتنة أعظم.رسول اهلل وغريَّ حال الكعبة ف

وهذا فيه سدَّ الذرائع، وهو قاعدة عظيمة يف الرشيعة، وفيها ِمن جلب املصالح ودفع املفاسد، ففعل  

سمع هذا ِمن خالته، وابن الزبري َمن أمه؟ أسًمء، أمه أسًمء أخت عائشة، أسًمء بنت هذا ابن الزبري؛ ألنه 
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ريض اهلل  - ، وكان هذا اجتهاد منه- انها وأرضاهريض اهلل ع -أيب بكر، فسمع هذا ِمن خالته عائشة 

 ، نعم.- عنه

 املنت

مسلم بن احلجاج يف صحيحه: فردها إىل ما كانت عليه بأمر عبد امللك بن مروان له بذلك، كًم روى 

معاوية حني غزاها أهل الشام، فكان ِمن أمره ما كان، تركه عن عطاء قال: ملا احرتق البيت زمن يزيد بن 

ئهم ابن ال الشام، فلًم صدر الناس قال: يا  عىل أهل -أو حيزهبم-زبري حتى قدم الناس ملوسم يريد أن جيرِّ

 نقضها ثم أبني بناءها أو أصلح ما َوَهى منها؟أهيا الناس، أشريوا عيلَّ يف الكعبة، أ

م الناس عليه قال ابن عباس: فإين قد خرق يل رأٌي فيها، أرى أن ُتصلِح ما َوَهى منها، وتدع بيتاا أسل

ا أسلم الناس عليها، وُبعث عليها النبي  فقال ابن الزبري: لو كان أحدهم احرتق بيته . - ملسو هيلع هللا ىلص -وأحجارا

ا ثم عازٌم عىل أمري-عز وجل  -حتى جيدده، فكيف بيت ربكم  ما ريض  .؛ إين مستخرٌي ريب ثالثا

 الشرح

نة أكثر، فلو أنك ، حتى ال حتصل فتيف هذا األمر أسد   - ريض اهلل عنه -يعني كان اجتهاد ابن عباس 

لناس أسلموا عىل هذه احلال، وربًم فإن ا - ملسو هيلع هللا ىلص -ترمم هذا البيت عىل ما كان عليه يف زمن رسول اهلل 

: غريَّ ابن الزبري، وفعل ابن الزبري وفعل، فكان    ريض اهلل عنه - هذا رأي ابن عباس، ترمجان القرآنقالوا

 .- وعن أبيه

 املنت

ضها. فتحاماها الناس أن ينزل بأول الناس يصعد فيه أمٌر ِمن ه عىل أن ينقث أمجع رأيفلًم مضت ثال

، فنقضوه حتى بلغوا  السًمء، حتى صعده رجل، فألقى منه حجارة، فلًم مل يره الناس أصابه يشء تتابعوا
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  .به األرض

 الشرح

إمارته حتى ُقتل، كذلك مدة "ومل تزل : يعني هنا ملحوظة: قال احلافظ ابن كثري يف أول األمر، قال

احلاكم وأهنا مسألة  اخلر،ج عىل يستدل أهل اخلروج، والتكفري، واملقررين ملسألة أو حتى قتله احلجاج"

 خالفية.

يستدلون بفعل عبد اهلل بن الزبري يف عدم مبايعته ليزيد، عبد اهلل بن الزبري بويع عىل اخلالفة، ومتت  

يعة، وبايعوه، وهو مل يبايع يزيد حتى ُيقال: خرج عىل يزيد، وكان نوا له بالبألماكن، أذعبيعته يف كثري ِمن ا

 بعض الصحابة يرى أن ابن الزبري لو بايع عبد امللك بن مروان، بعد ما انتهت والية يزيد يف عهد احلجاج.

ا ليس الفتنة، إذا ، حتى تنتهي هذه - ريض اهلل عنه وأرضاه - وكان هذا األمر مما ينصح به ابن عمر 

ة ابن الزبري مستمسك هلؤالء، هو مل خيرج يف األصل، ثم هؤالء الذين يقولون: إن ابن الزبري خرج يف قص

 عىل والية عبد امللك بن مروان، يسمونه خارجيًّا، ها؟

، وخالفه بعض الصحابة، - ريض اهلل عنه وأرضاه -ما يصح القول يف عبد اهلل بن الزبري، هو اجتهد  

أبا خبيبة، ما إين كنت أهناك عن  " ال ابن عمر عندما ُقتل ابن الزبري قال: حابة، وقد قصحه بعض الصون

 ، أما إين كنت أهناك عن هذا." هذا

فأقىص ما ُيقال يف ذلك: أن ابن الزبري اجتهد، أما أن ُيقال: هو مذهب قديم للسلف وجيوز اخلروج  

ف اإلمجاع، بل وقع اإلمجاع عىل وجوب، البيعة عىل احلاكم الظامل، وال جتب البيعة ونحو ذلك هذا خال

ا. ، عادالا كان أو ظاملا ا ا كان أو فاجرا  والسمع والطاعة لويل األمر، برًّ

ُمستمسك  - ريض اهلل عنهًم - ليس يف قصة ابن الزبري وال يف قصة احلسني ابن عيل بن أيب طالبو 
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ءة ا ءة السرية وقرا لتاريخ البد فيها ِمن استقصاء األحداث، أما للقول: بجواز اخلروج عىل احلاكم، قرا

 فال شك أن هذا مسلك باطل.؛ وبناء مذهب عقدي عليها جمرد أخذ رواية معينة

جُتَمع مجيع الروايات الواردة يف مثل هذه األحداث، وخُيرج منها الضعيف ثم جُتمع طرق  إنًم 

ها تبنيَّ الفقه الذي تتضمنه هذه الصحيح، ثم بعد ذلك كل رواية، أو كل قضية إذا مُجعت الطرق في

ء الذي حيدث ِمن البعض.  املسألة، أما االجتزا

ن يقولون: بجواز اخلروج عىل احلاكم ويستدلون بفعل ابن وهنا ربًم يعني التنبيه إىل أن هؤالء الذي 

 نأ" الزبري، ويستدلون بفعل احلسني يعتمدون عىل كلمة للحافظ ابن حجر قاهلا يف هتذيب التهذيب: 

كتاب هتذيب التهذيب يف ماذا؟ يف الرجال هاه؟ يف  " اخلروج عىل احلاكم الظامل مذهٌب قديٌم للسلف

 الرجال.

إذا ُذكر، ُذكر معه كتابه إيش؟ فتح الباري، فتح الباري الذي تضمن مسائل  احلافظ ابن حجر 

ع فيه الطرق، االعتقاد، وتضمن مسائل الفقه، وتضمن مسائل األحكام، ورشح فيه األحاديث ومج

 واجتهد يف تقرير مسائل العلم يف هذا الكتاب، مل يذكر هذه املسألة.

ا يف ترمجة احلسن   دا ، شيخ القعدية اخلوارج، فهي ليست يف وإنًم ذكرها استطرا بن صالح بن حي 

ه كتاب لتقرير العلم، وليست يف موطن رشح لعقيدة أهل السنة واجلًمعة، وال الكتاب الذي اعتمدوا علي

هو ِمن مظان  هذه املسائل، وإنًم عبارة ذكرها احلافظ ابن حجر، ربًم نبأ فيها القلم، أو مل يصيب احلق يف 

 مر مدخول عليه، يف هذا الكتاب، أو غري ذلك ِمن املسائل.ذلك، أو يكون أ

ء، تركوا إمجاعات السلف والنصوص  ء أهل أهوا الشاهد ِمن هذا كله، حتى نعرف أن أهل األهوا

ابة، وتركوا آثار التابعني، وتركوا حعية الواضحة اجللية ِمن الكتاب وِمن السنة، وتركوا آثار الصالرش
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 التابعني، ِمن أتباع التابعني. تقريرات العلًمء ِمن بعد

ابن تيمية وابن القيم وابن رجب، وابن كثري ومن جاء بعدهم، وتركوا القواعد العامة  حتى تقريرات 

ا عىل كلمة للحافظ ابن حجر يف هتذيب للرشيعة، وذهبوا يع تمدون يف هذه املسألة العقدية العظيمة جدًّ

ه.التهذيب، هذا فعل أهل  ء، صاحب اهلوى ملاذا ُسمي صاحب هوى؟ ألنه يتبع هوا  األهوا

: تعال نبايعك،والشا  هد ِمن هذا كله: أن ما حصل ِمن أمر احلسني، احلسني بايعه أهل الكوفة، قالوا

حتى ُيقال: خرج عليه، وعندما قيل: أن احلسني خرج، املقصود خرج ِمن املدينة،  يزيد أصالا ومل يبايع 

 ليس املقصود أنه خرج عىل والية يزيد.

أما إين " إخالف الوعد، قال:  ن الكذب ما حصل منفلًم ذهب إىل أهل الكوفة، ووجد عندهم مِ  

 "  سبيل اهلل يف بالد اإلسالم، أو أذهب إىل يزيدبني ثالث: إما أرجع إىل املدينة، وإما أذهب يف رباط يف

 فليس يف أثر احلسني بن عيل ما يدل عىل جواز اخلروج.

فهم يرتكون يا إخوة، يرتكون األمور الواضحات واإلمجاع والنصوص، يرتكون كل هذا، هيدمونه،  

ء، نعم.  ثم يأخذون ما بني السطور، وال شك أن هذا فعل أهل البدع واألهوا

 نتامل

فجعل ابن الزبري أعمدة فسرت عليها الستور، حتى ارتفع بناؤه. وقال ابن الزبري: إين سمعت عائشة 

لوال أن الناس حديٌث عهدهم بكفر، وليس )) ، قال: - ملسو هيلع هللا ىلص -، تقول: إن النبي -  اهلل عنهاريض -

يني عىل ا يدخل  بنائه، لكنت أدخلت فيه ِمن احِلجر مخسة أذرع، عندي ِمن النفقة ما ُيقوِّ وجلعلت له بابا

ا خيرجون   ((. منهالناس منه، وبابا

ا قال: فأنا أجد ما  د فيه مخسة أذرع ِمن احِلجر، حتى أبدى له أسًّ أنفق، ولست أخاف الناس. قال: فزا
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د يف طوله  ا، فلًم زاد فيه استقرصه فزا نظر الناس إليه فبنى عليه البناء. وكان طول الكعبة ثًمنية عرش ذراعا

 منه، واآلخر خُيرج منه.أذرع، وجعل له بابني: أحدمها ُيدخل عرشة 

لزبري كتب احلجاج إىل عبد امللك خيربه بذلك، وخيربه أن ابن الزبري قد وضع البناء عىل فلًم ُقتل ابن ا

أس نظر إليه العدول ِمن أهل مكة، فكتب إليه عبد امللك: إنا لسنا ِمن تلطيخ ابن الزبري يف يشء، أما ما 

 يف طوله فأقره. زاده

فتحه. فنقضه وأعاده إىل بنائه. وقد رواه  وأما ما زاد فيه ِمن احلجر فرده إىل بنائه، وسد الباب الذي

 النسائي عن عائشة باملرفوع منه.

ر ما فعله عبد اهلل بن الزبري  ؛ ألنه هو الذي - ريض اهلل عنه -ومل يذكر القصة، وقد كانت السنة إقرا

ه رسول اهلل   .- ملسو هيلع هللا ىلص -ودَّ

سالم، وقرب عهدهم ِمن الكفر. ولكن خيش أن تنكره قلوب بعض الناس؛ حلداثة عهدهم باإل

ولكن خفيت هذه السنة عىل عبد امللك بن مروان؛ وهلذا ملا حتقق ذلك عن عائشة أهنا روت ذلك عن 

 .، قال: وددنا أنا تركناه وما توىل- ملسو هيلع هللا ىلص -رسول اهلل 

 الشرح

ري، وهو يتحمل، وهو يتحمل هذا األمر، ال سيًم وقد ُفعل هذا ه ابن الزبأي ما فعل "وِددنا أنا تركناه"

 اليشء، وقد ُبني.

 املنت

فقد روى مسلم: عن أيب قزعة: أن عبد امللك بن مروان بينًم هو يطوف بالبيت إذ قال: قاتل اهلل ابن 

يا عائشة، لوال )) : - ملسو هيلع هللا ىلص -هلل الزبري حيث يكذب عىل أم املؤمنني! يقول: سمعتها تقول: قال رسول ا
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وا يف البناء  ((. ِحدثان قومك بالكفر لنقضت الكعبة حتى أزيد فيها ِمن احِلجر، فإن قومك قرصَّ

سمعت أم املؤمنني حتدث  إينفقال احلارث بن عبد اهلل بن أيب ربيعة: ال تقل هذا يا أمري املؤمنني، ف

ري. فهذا احلديث كاملقطوع به إىل عائشة ابن الزب ىل ما بنىهذا. قال: لو كنُت سمعته قبل أن أهدمه لرتكته ع

أم املؤمنني؛ ألنه قد ُروي عنها ِمن طرق صحيحٍة متعددة عن األسود بن يزيد، واحلارث بن عبد اهلل بن 

 لزبري.اهلل بن حممد بن أيب بكٍر الصديق، وعروة بن اأيب ربيعة، وعبد اهلل بن الزبري، وعبد 

ا. ، ابن الزبريذا عىل صواب ما فعله فدلَّ ه  لو ُتِرك لكان جيدا

ولكن بعد ما ترك األمر إىل هذا احلال، فقد َكره بعض العلًمء أن يغريَّ عن حاله، كًم ذكر عن أمري 

ها إىل ما فعله ابن : أنه سأل اإلم-أو أبيه املهدي-املؤمنني هارون الرشيد  ا عن هدم الكعبة وردِّ ام مالكا

 الزبري؟

بة اهلل ملعبةا للملوك، ال يشاء أحد أن هيدمها إال هدمها. املؤمنني، ال جتعل كع فقال له مالك: يا أمري

هبا  -واهلل أعلم-وي، وال تزال ا فرتك ذلك الرشيد. نقله عياض والنو هكذا إىل آخر الزمان، إىل أن خُير 

)) : - ملسو هيلع هللا ىلص -ويقتني ِمن احلبشة، كًم ثبت ذلك يف الصحيحني عن أيب هريرة قال: قال رسول اهلل ذو الس

 ((. خيرب الكعبة ذو السويقتني ِمن احلبشة

كأين به أسود أفحج، )) ، قال: - ملسو هيلع هللا ىلص -، عن النبي - ريض اهلل عنهًم - وعن عبد اهلل بن عباس

ا  ا حجرا  رواه البخاري. ((. يقلعها حجرا

 - ملسو هيلع هللا ىلص -وروى اإلمام أمحد بن حنبل ٍعن عبد اهلل بن عمرو بن العاص، قال: سمعت رسول اهلل 

ب الكعبة ذو السويقتني ِمن احلبشة، ويسلبها حليتها وجيردها ِمن كسوهتا. ولكأين أنظر إليه ))  يقول: خُيرِّ

 الفدع: زيٌغ بني القدم وعظم الساق. ((. ُأصيلع ُأفيدع يرضب عليها بمسحاته ومعوله
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 إنًم يكون بعد خروج يأجوج ومأجوج، ملا جاء يف صحيح البخاري عن أيب -واهلل أعلم-وهذا 

نَّ البيُت ول)) : - ملسو هيلع هللا ىلص -هلل قال: قال رسول ا - ريض اهلل عنه -سعيٍد اخلدري  ُيعتمرنَّ بعد خروج لُيحجَّ

 .(( يأجوج ومأجوج

 الشرح

ط الساعة، وهو هدم ذي السويقتني للكعبة، نعم. د يف ذكر رشط ِمن أرشا  نعم، ثم هذا فيه استطرا

 املنت

نَا ﴿عليهًم السالم:  حكاية لدعاء إبراهيم وإسًمعيل -تعاىل  -وقوله  َواْجَعْلنَا ُمْسلَِمنْيِ َلَك َوِمْن  َربَّ

ِحيُم ) ُب الرَّ ا َمةا َلَك َوَأِرَنا َمنَاِسَكنَا َوُتْب َعَلْينَا إِنََّك َأنَْت التَّوَّ
ةا ُمْسلِ تِنَا ُأمَّ يَّ قال ابن  [. ١٢۸البقرة: ]  ﴾ (١٢۸ُذرِّ

ا ك يف الطاعة خاضعني لطاعتك، ال نرشك مع جرير: يعنيان بذلك، واجعلنا مستسلمني ألمرك، أحدا

 .سواك، وال يف العبادة غريك

 الشرح

ةا ُمْسلَِمةا  ﴿يف تكملة اآليات:  -تعاىل  -نعم، ثم قال: قوله  تِنَا ُأمَّ يَّ  َلَك َوِمْن ُذرِّ
نَا َواْجَعْلنَا ُمْسلَِمنْيِ َربَّ

نَا َواْجَعْلنَا ُمْسلِمَ  ﴿ [، ١٢۸البقرة: ]  ﴾ َلَك  د هبذا األمر؟ قال  [ ١٢۸البقرة: ]  ﴾ نْيِ َربَّ ومها مسلًمن، لكن ما املرا

د بذلك التثبيت عىل اإلسالم" أهل العلم:   ﴿التثبيت عىل اإلسالم، وهذا كًم يدعو اإلنسان يقول:  " املرا

َط امْلُْسَتِقيَم ) ا َ د بـ  [ ٦الفاحتة: ]  ﴾ (٦اْهِدَنا الرصِّ َط امْلُ  ﴿فاملرا ا َ د به  [ ٦فاحتة: ال]  ﴾ (٦ْسَتِقيَم )اْهِدَنا الرصِّ املرا

 أمران:

 األمر األول: اهلداية إىل معرفة الرصاط املستقيم.

ط املستقيم. ط املستقيم، الثبات عىل الرصا  واألمر الثاين: الثبات عىل الرصا
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م ختم هذا اإلسالم، ثأي ثبتنا عىل  [ ١٢۸البقرة: ]  ﴾ َواْجَعْلنَا ُمْسلَِمنْيِ  ﴿فمعنى قوهلًم عليهًم السالم: 

ِحيُم ) ﴿هذه اآلية بعد أن قال:  -جل وعال  - اهلل ُب الرَّ ا  [ ١٢۸البقرة: ]  ﴾ (١٢۸َوُتْب َعَلْينَا إِنََّك َأنَْت التَّوَّ

 ﴿، فعندما قاال: -سبحانه وتعاىل  -قلنا فيه كًم سبق معنا: األدب الرفيع يف الدعاء بمقتىض أسًمء اهلل 

ِحيُم ) ﴿ناسب أن يقوال:  [ ١٢۸البقرة: ]  ﴾ َوُتْب َعَلْينَا ُب الرَّ ا  [. ١٢۸البقرة: ]  ﴾ (١٢۸إِنََّك َأنَْت التَّوَّ

مل يقوال: )إنك أنت الرزاق(، مل يقوال: )إنك أنت العزيز(، مل يقوال: )إنك أنت احلكيم(، وهكذا يف  

  سياق اآلية ومعناها.بة بني االسم وبنينسق كثرٍي ِمن اآليات التي خُتتم باألسًمء احلسنى، يكون فيها املناس

 املنت

ةا ُمْسلَِمةا َلَك  ﴿ تِنَا ُأمَّ يَّ قال السدي: يعنيان العرب. قال ابن جرير: والصواب  [ ١٢۸البقرة: ]  ﴾ َوِمْن ُذرِّ

ئيل، وقد قال اهلل  ى َوِمْن َقْوِم ُموَس  ﴿: -تعاىل  -أنه يعم  العرب وغريهم؛ ألن ِمن ذرية إبراهيم بني إرسا

ٌة هَيُْدونَ  نفيه السدي؛ قلت: وهذا الذي قاله ابن جرير ال ي [. ١٥٩األعراف: ]  ﴾ (١٥٩بِاحْلَقِّ َوبِِه َيْعِدُلوَن ) ُأمَّ

نَا َواْبَعْث  ﴿فإن ختصيصهم بذلك ال ينفي ِمن عداهم، والسياق إنًم هو يف العرب؛ وهلذا قال بعده:  َربَّ

ْكمَ ِفيِهْم َرُسوالا ِمنُْهْم َيْتُلو عَ  ُمُهُم اْلِكَتاَب َواحْلِ يِهمْ َلْيِهْم آَياتَِك َوُيَعلِّ د  [ ١٢٩البقرة: ]  ﴾ َة َوُيَزكِّ اآلية، واملرا

 .-صلوات اهلل عليه وسالمه عليه-لك حممد بذ

 الشرح

د بقوله  تِنَا ﴿: -جل وعال  -نعم، الذي، هذا ِمن دالئل الرتجيح عىل أن املرا يَّ  ١٢۸البقرة: ]  ﴾ َوِمْن ُذرِّ

د هبم العرب؛ ألن هذا دعاء إسًمعيل، أما اليهود والنصارى فإهنم ِمن ذرية يعقوب بن إسحاق، ِمن  [ املرا

د بقوله  َوِمْن  ﴿: -جل وعال  -ذرية يعقوب بن إسحاق، أما ذرية إسًمعيل فهم العرب، فيكون املرا

تِنَا يَّ  العرب ألمرين: [ ١٢۸البقرة: ]  ﴾ ُذرِّ
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 ة إسًمعيل هم العرب.ذري أما األمر األول: ألن

نَا َواْبَعْث ِفيِهْم َرُسوالا  ﴿أو قال:  [ ١٢۸البقرة: ]  ﴾ َوَأِرَنا ﴿وأما األمر الثاين: فلداللة تكملة اآلية:   َربَّ

نَا َواْبَعْث ِفيِهْم َرُسوالا  ﴿ [ ١٢٩البقرة: ]  ﴾  [. ١٢٩البقرة: ]  ﴾ َربَّ

د به البعث يف العرب، وإن كانت دعوة  عامة وكافة للناس،  -عليه الصالة والسالم-النبي  واملرا

 لكن املقصود: أنه ُيبعث فيهم.

 املنت

يِّنَي َرُسوالا ِمنُْهمْ  ﴿: -تعاىل  -وقد بعث فيهم كًم قال  ِذي َبَعَث يِف اأْلُمِّ ومع هذا  [ ٢اجلمعة: ]  ﴾ ُهَو الَّ

َ  ﴿: -تعاىل  -ال ينفي رسالته إىل األمحر واألسود، لقوله  اا النَّاُقْل َيا َأهي   إَِلْيُكْم مَجِيعا
ِ
]  ﴾ ُس إيِنِّ َرُسوُل اَّللَّ

، كًم -عليهًم السالم-وغري ذلك ِمن األدلة القاطعة. وهذا الدعاء ِمن إبراهيم وإسًمعيل  [، ١٥۸األعراف: 

نَا َهْب َلنَ  ﴿املتقني املؤمنني، يف قوله:  عن عباده -تعاىل  -أخرب اهلل  ِذيَن َيُقوُلوَن َربَّ ا ِمْن َأْزَواِجنَا َوالَّ

اتِنَا ُقرَّ  يَّ ا )َوُذرِّ  َواْجَعْلنَا لِْلُمتَِّقنَي إَِماما
 [. ٧٤الفرقان: ]  ﴾ (٧٤َة َأْعنُيٍ

ا، فإن ِمن متام حمبة عبادة اهلل  أن يكون من ُصلبه َمن أن حيب  -تعاىل  -وهذا القدر مرغوب فيه رشعا

إيِنِّ َجاِعُلَك لِلنَّاِس  ﴿إلبراهيم عليه السالم:  -تعاىل  -يعبد اهلل وحده ال رشيك له؛ وهلذا ملا قال اهلل 

ا نَي ) ﴿قال:  [، ١٢٤البقرة: ]  ﴾ إَِماما
ِ ِ
امل تِي َقاَل اَل َينَاُل َعْهِدي الظَّ يَّ وهو قوله:  [، ١٢٤البقرة: ]  ﴾ (١٢٤َوِمْن ُذرِّ

 .[ ٣٥إبراهيم: ]  ﴾ (٣٥َواْجنُْبنِي َوَبنِيَّ َأْن َنْعُبَد اأْلَْصنَاَم ) ﴿

 الشرح

ةا ُمْسلَِمةا َلَك  ﴿: -جل وعال  -نعم، ثم قال اهلل  تِنَا ُأمَّ يَّ  َلَك َوِمْن ُذرِّ
نَا َواْجَعْلنَا ُمْسلَِمنْيِ البقرة: ]  ﴾ َربَّ

 هذا الدعاء ِمن إبراهيم وإسًمعيل. [ ١٢۸
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 ﴿نني يف قوله: عن عباده املتقني املؤم -تعاىل  -"كًم أخرب اهلل : -رمحه اهلل  -يقول احلافظ ابن كثري  

اتِنَا يَّ نَا َهْب َلنَا ِمْن َأْزَواِجنَا َوُذرِّ ِذيَن َيُقوُلوَن َربَّ ة أهل الصالح حيبون أن تكون الذري "[ ٧٤الفرقان: ]  ﴾ َوالَّ

 عىل طريق الصالح واالستقامة.

ألخ ما حتب وُيقال: أنه ال حيب اإلنسان أن يكون هناك َمن هو أفضل منه إال االبن، إال االبن، حتى ا 

ا ونح  و ذلك.أن يكون أفضل منك، لكن االبن تود أن يكو أفضل منك علًما وفهًما وإدراكا

ا )َواْجَعلْ  ﴿: -جل وعال  -ومما ُيذكر هنا يف قول اهلل  أن جماهد  [ ٧٤الفرقان: ]  ﴾ (٧٤نَا لِْلُمتَِّقنَي إَِماما

ا ) ﴿ال: املفرس املشهور، جماهد بن جرب املكي، فرسَّ هذه اآلية فق الفرقان: ]  ﴾ (٧٤َواْجَعْلنَا لِْلُمتَِّقنَي إَِماما

 ." أي متبعني ملن قبلنا" : [ ٧٤

ا ) ﴿، مع أن ظاهر اآلية " وهذا ِمن أحسن التفاسري" قال ابن القيم:  ]  ﴾ (٧٤اْجَعْلنَا لِْلُمتَِّقنَي إَِماما

: ني ملن قبلنا، قال ابن القيم، وهذه لفتٌة لطيفةنحن أئمة للمتقني، لكنه فرسها بأن اجعلنا متبع [ ٧٤الفرقان: 

ا ملن قبله ِمن األئمة"  ا إال إذا كان متبعا   الدين.فبذلك تكون اإلمامة يف " ال يكون اإلنسان إماما

ا، وإنًم   ا منفردا ا لإلنسان أن ينقطع عن هذا السبيل ثم يكون إماما ألن العلم متصل، وال يمكن أبدا

 السلف، وسلك طريقهم، واقتفى أثرهم، وأخذ بعلمهم، هيِّئ هلذا األمر العظيم.َمن سار عىل األخذ عن 

يف آياٍت كثرية دعا لذريته، وهذا فيه بيان احلرص عىل  -عليه الصالة والسالم-ونجد أن إبراهيم  

نهم حيرص عىل نفسه، أو عىل استقامة حاله، بل ينظر إىل ذريته؛ ألنه ينتفع م أن اإلنسانالذرية، ال يكفي 

 يف الدنيا ويف اآلخرة.

صنف: يف الدنيا: بأهنم عضد له وسند له، وإذا مات دعوا له، كًم جاء يف احلديث الذي سيذكره امل

 ((. وولٌد صالٌح يدعو له)) ومنها:  (( إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال ِمن ثالث)) 
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 ألجر للوالدين.ويف اآلخرة: يشفعون، والولد الصالح ال شك أنه له أثر يف إعطاء ا

)) فهذه سنة ِمن سنن األنبياء، وهي سنة نبي اهلل إبراهيم يف الدعاء ألبنائه، واحلرص عىل ذلك، 

 فيحرص عىل الدعاء ألوالده بالصالح. (( دعوات ال ُترد، ومنها: دعوة الوالد وثالث

 املنت

ابن آدم انقطع مات إذا )) أنه قال:  - ملسو هيلع هللا ىلص -وقد ثبت يف صحيح مسلم، عن أيب هريرة، عن النبي 

البقرة: ]  ﴾ َوَأِرَنا َمنَاِسَكنَا ﴿ ((. عمله إال ِمن ثالث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له

 ا لنا، وعلِّمنَاها.: قال عطاء: أخرجه[ ١٢۸

عند  ، عن ابن عباس، قال: إن إبراهيم ملا ُأِرَي املناسك، عرض له الشيطانوروى أبو داود الطياليس

ال: ُمنَاخ الناس هذا. فلًم انتهى إىل مجرة املسعى، فسابقه إبراهيم، ثم انطلق به جربيل حتى أتى به منى، فق

العقبة تعرض له الشيطان، فرماه بسبع حصيات حتى ذهب، ثم أتى به اجلمرة الوسطى، فعرض له 

فرماه بسبع ه الشيطان، صوى، فعرض للشيطان فرماه بسبع حصيات، حتى ذهب، ثم أتى به اجلمرة القا

ا. فقال: هذا املشعر. ثم أتى به عرفة.  فقال له جربيل:  [. فقال: هذه عرفة] حصيات حتى ذهب، فأتى به مَجْعا

 أَعَرْفَت؟

 الشرح

 ِمن الشعائر ال ُترتبط بأمر الشيطان. نعم، احلديث فيه ضعف، ال يصح، ورمي اجلًمر هي شعرية

 املنت

نَا َواْبَعْث فِ  ﴿ يِهْم إِنََّك َأنَْت  مْ يِهْم َرُسوالا ِمنْهُ َربَّ ْكَمَة َوُيَزكِّ ُمُهُم اْلِكَتاَب َواحْلِ َيْتُلو َعَلْيِهْم آَياتَِك َوُيَعلِّ

 [. ١٢٩البقرة: ]  ﴾ (١٢٩اْلَعِزيُز احْلَِكيُم )
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ا عن متام دعوة إبراهيم ألهل احلرم  -تعاىل  -يقول  ِمن أن يبعث اهلل فيهم رسوالا منهم، أي -إخبارا

صلوات اهلل وسالمه -إبراهيم. وقد وافقت هذه الدعوة املستجابة َقَدَر اهلل السابق يف تعيني حممد ذرية 

ًم روى اإلمام أمحد: عن رسوالا يف األميني إليهم، وإىل سائر األعجمني، ِمن اإلنس واجلن، ك -عليه

نبيني، وإن إين عند اهلل خلاتم ال )): - ملسو هيلع هللا ىلص -قال: قال رسول اهلل  - ريض اهلل عنه -بن سارية العرباض 

  .(( آدم ملنجدٌل يف طينته

 الشرح

 هي، املحفوظ )مَلَُجنَْدٌل( لكن ما أدري هذه الرواية.

 املنت

دعوة أيب إبراهيم، وبشارة عيسى يب، ورؤيا أمي التي رأت، وكذلك أمهات وسأنبئكم بأول ذلك: )) 

 ((. النبيني َيَرْينَ 

ا عن أيب أمامة دعوة أيب )) سول اهلل، ما كان أول َبْدء أمرك؟ قال: قال: قلت: يا ر وروى أيضا

 .(( إبراهيم، وبرشى عيسى يب، ورأت أمي أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام

 الشرح

نَا َواْبَعْث ِفيِهْم َرُسوالا ِمنُْهْم َيْتُلو َعَلْيِهمْ  ﴿بعد ذلك، فقال:  -جل وعال  -نعم، يعني ذكر اهلل   َربَّ

يهِ  ْكَمَة َوُيَزكِّ ُمُهُم اْلِكَتاَب َواحْلِ اآلية هذه ف [ ١٢٩البقرة: ]  ﴾ (١٢٩ْم إِنََّك َأنَْت اْلَعِزيُز احْلَِكيُم )آَياتَِك َوُيَعلِّ

 فيها أمهية بعث الرسل.

هيم   هبذا األمر العظيم؛ وذلك ألن الرسل يبلغون عن اهلل  -عليه الصالة والسالم-ولذلك دعا إبرا

رشعه ودينه، وكذلك يف بعث الرسل التمييز بني أهل احلق وأهل الباطل، بني َمن يتبع  -عال جل و -
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 وبني َمن خيالف.

ئ  ع وإيضاح األحكام، فلذلك كان هذا الدعاء العظيم ِمن ويف بعث الرسل كذلك معرفة الرشا

 فاه هلذا الدعاء.صطا -جل وعال-، وفيه كذلك فضل إبراهيم؛ ألن اهلل -عليه الصالة والسالم-إبراهيم 

،  -جل وعال-وفيه كذلك رمحة إبراهيم بالعرب يف أنه دعا هلم هبذا اخلري، أن يبعث اهلل   فيهم رسوالا

يِهمْ  ﴿، يف اآلية كذلك أمهية األخالق، قال: -الة والسالمعليه الص-وهو نبينا  وأن  [ ١٢٩البقرة: ]  ﴾ َوُيَزكِّ

 ا عظيمة يف الرشيعة.األخالق ال شك أهنا ِمن الدين، ومنزلته

يف احلاشية أسانيده صحاح، وهو نعم صحيح بمجموع  -رمحه اهلل-ثم هذا احلديث كًم ذكر الشيخ  

: إن نبينا  ُخلق ِمن نوٍر، ِمن  - ملسو هيلع هللا ىلص -طرقه، وليس فيه دليل عىل بعض أهل الفرق املخالفني الذين قالوا

 ك ال ِمن قريٍب وال ِمن بعيد.، ليس يف احلديث ما يدل عىل ذل-سبحانه وتعاىل  -نور اهلل 

هذا النور ليس هو النبي  (( خرج منها نور أضاءت له قصور الشام)) اء يف احلديث: هو نوٌر كًم ج 

ُخلق ِمن نور، وإنًم هي آية عىل ما يكون ِمن التوطئة ملكانة  - ملسو هيلع هللا ىلص -؛ حتى ُيقال: إن النبي - ملسو هيلع هللا ىلص -

 .-ملسو هيلع هللا ىلص-النبي 

حديث موضوع، مكذوب عن رسول  (( ور نبيك يا جابرأول ما خلق اهلل ن)) وال يصح حديث:  

 .- ملسو هيلع هللا ىلص -اهلل 

 املنت

ه بذكره وشهره يف الناس،  د أن أول َمن َنوَّ . ومل يزل ذكره يف الناس -عليه السالم-إبراهيم واملرا

ئيل نسباا، وهو عيسى ابن مريم  ا حتى أفصح باسمه خاتم أنبياء بني إرسا ا سائرا ا مشهورا عليه -مذكورا

ئيل خطيباا، وقال: -السالم ا َبنْيَ َيَديَّ ِمَن التَّْوَراِة  ﴿، حيث قام يف بني إرسا َ
ِ
ا مل قا  إَِلْيُكْم ُمَصدِّ

ِ
إِينِّ َرُسوُل اَّللَّ
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ا بَِرُسوٍل َيْأيِت  ا  .[ ٦الصف: ]  ﴾ ِمْن َبْعِدي اْسُمُه َأمْحَدُ َوُمَبرشِّ

 الشرح

نَا َواْبَعْث  ﴿يعني كانت الدعوة ِمن إبراهيم  ر اهلل  [ ١٢٩البقرة: ]  ﴾  ِفيِهْم َرُسوالا َربَّ سبحانه  -وقد قدَّ

، فوافق دعوة إبراهيم - ملسو هيلع هللا ىلص -قبل مبعث إبراهيم، وكتب هذا يف اللوح املحفوظ بمبعث النبي  -وتعاىل 

ره اهلل   .-سبحانه وتعاىل  -ما قد قدَّ

إليه يف اإلنجيل،  -جل وعال  - أوحاه اهلل بًمإليه،  -جل وعال  - ًم أوحاه اهللبوأما بشارة عيسى ف 

 فته كذا، وخيرج يف كذا، يف الصفة، ويف الزمان، ويف املكان، ويف غري ذلك.ِمن أن يأيت بعده نبيٌّ ص

 املنت

 ".دعوة أيب إبراهيم، وبرشى عيسى ابن مريم"وهلذا قال يف هذا احلديث: 

ا رأته حني محلت يلق ((، ورأت أمي أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام)) وقوله:  : كان مناما

ته عىل قومها فشاع فيهم واش  تهر بينهم، وكان ذلك توطئة.به، وَقصَّ

ته ببالد الشام، وهلذا تكون الشام يف آخر  ر دينه ونبو  وختصيص الشام بظهور نوره إشارة إىل استقرا

 ة الرشقية البيضاء منها.ارنالزمان معقالا لإلسالم وأهله، وهبا ينزل عيسى ابن مريم إذا نزل بدمشق بامل

ال تزال طائفة ِمن أمتي ظاهرين عىل احلق ال يرضهم َمن خذهلم وال )) وهلذا جاء يف الصحيحني: 

 .(( وهم بالشام)) ويف صحيح البخاري:  ((. َمن خالفهم حتى يأيت أمر اهلل وهم كذلك

 الشرح

عليه الصالة -وقال النبي  وجاءت يف فضائل الشام، (( وهم يف الشام)) نعم جاءت الروايات 

 فاملقصود بذلك أن الدعوة تكون ظاهرة. (( إذا فسدت الشام فال خري فيكم)) : -والسالم
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هي الفرقة الناجية، والطائفة  -عليه الصالة والسالم-وعىل كل حال هذه الطائفة التي ذكرها النبي  

ريض اهلل عنهم  -ىل طريق الصحابة عتقد الصحيح، والسري عاملنصورة والتي أبرز صفاهتا التمسك بامل

 ((.ظاهرين عىل احلق)): -عليه الصالة والسالم-، وكًم أخرب النبي - وأرضاهم

يعني ليسوا خمتفني، ليسوا أهل بيعات رسية، وال أهنم يتكتمون عىل دعوهتم، بل )ظاهرين(  

ذين ِمن الداخل، وطائفة معروفني، وتعادهيم طائفتان، هي كالعقبة أمام دعوهتم، فطائفة خُتذل وهم ال

ن هذه الفرقة الناجية، وال الط  ائفة املنصورة.ختالف وهم الذين ِمن اخلارج، وكال الطائفتني، ال يرضا

وعارضهم  (( وال َمن خالفهم)) ومل ينرصهم، ومل يقف معهم،  (( ال يرضهم َمن خذهلم)) فقال:  

يف  -عليه الصالة والسالم-ي أخرب عنها النبي وهم الفرق اهلالكة، املخالفة لسبيلهم ولطريقتهم، والت

 ((. ها يف النار إال واحدةوستفرتق هذه األمة عىل ثالٍث وسبعني فرقة كل)) احلديث الصحيح: 

هذه الفرق املخالفة هي ضد هذه الفرقة الناجية، ضدها يف عقيدهتا، ويف منهجها، ويف طريقتها،  

 ذا كله فأهل احلق ال يرضهم.وهو بًم جتتمع عىل عداوة أهل احلق، ومع ه

اجلًمعة، أهل من أبرز صفاهتم: أهنم أهل " ومن أبرز صفات الفرقة الناجية كًم قال أهل العلم:  

السمع والطاعة، الذين يرون البيعة لويل أمرهم، والذين يرون له السمع والطاعة، ويرون له النصيحة، 

 ة الناجية.هذه كلها ِمن أبرز صفات الفرق "والدعاء، والتوقري

القول: بأنه ال يوجد فرقة ناجية، أن أهل اإلسالم كلهم يشء واحد، هذا تربير للخوارج، فكيف 

 اخلوارج إذا قلنا أنه ال يوجد فرقة ناجية؟ نجعل اخلوارج ِمن الفرق الناجية؟نعادي 

جية أخرب إذا القول بأنه ال يوجد فرقة ناجية وأن هذا تصنيف لألمة، هذا غري صحيح، الفرقة النا

 يف النار إال واحدة كلها)) : -عليه الصالة والسالم-، هو الذي قال -عليه الصالة والسالم-عنها النبي 
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 أي تنجو. ((

ا بقية األمة غري هذه الطائفة فرق  (( ال تزال طائفة ِمن أمتي)) وكًم يف احلديث هنا:   ِمن أمتي، إذا

وا عىل اإلسالم عىل اخلوارج، ولذلك ردَّ علًمء - ملسو هيلع هللا ىلص -خمالفة ملنهج النبي  وا عىل اجلهمية، ورد  ، ورد 

 وا عىل الرافضة.املعتزلة، ورد  

وا عليهم، وبيَّنوا باطلهم، فهذه الفرقة كًم أخرب عنها النبي   عليه -هم ينتسبون هلذه األمة، لكن رد 

ناصعة واضحة،  : ظاهرة، ما عندها تكتم، ما عندها رسية، طريقها واضح، عقيدهتا-الصالة والسالم

 ليس فيها ما ُيشكل.

، َمن جاء بعدهم ِمن التابعني ِمن أئمة - ريض اهلل عنهم وأرضاهم -وهذه الفرقة هم الصحابة  

اهلدى والدين، حممد بن سريين، وعبد اهلل بن دينار، وثابت الُبناين، َمن جاء بعدهم ِمن أئمة هذا الشام: 

دان، َمن جاء باإلمام مالك واإلمام أمحد، والشافعي، و عدهم كشيخ اإلسالم ابن تيمية السفيانان، واحلًمَّ

لوا محوتالميذه، وتالميذ تالميذه، َمن جاء بعدهم إىل عرصنا هذا ِمن أئمة العلم والدين، هؤالء هم الذين 

عقيدة أهل السنة، العقيدة الوسطية الصحيحة، البعيدة عن الغلو، والبعيدة عن التفريط، فهذه هي 

 ة، نعم.بالفرقة الناجية والطائفة املنصور املقصود

 املنت

ُمُهُم اْلِكَتاَب  ﴿: -تعاىل  -وقوله  ْكَمةَ  ﴿يعني: القرآن  [ ١٢٩البقرة: ]  ﴾ َوُيَعلِّ يعني:  [ ١٢٩البقرة: ]  ﴾ َواحْلِ

 السنة، قاله احلسن، وقتادة، ومقاتل بن حيان، وأبو مالك وغريهم.

يِهمْ  ﴿. وقيل: الفهم يف الدين. وال منافاة قال ابن عباس: يعني طاعة اهلل،  [ ١٢٩البقرة: ]  ﴾ َوُيَزكِّ

واإلخالص. وقال حممد بن إسحاق: يعلمهم اخلري فيفعلوه، والرش فيتقوه، وخيربهم برضا اهلل عنهم إذا 
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 .أطاعوه ليستكثروا ِمن طاعته، وجيتنبوا ما يسخطه ِمن معصيته

 الشرح

يِهمْ  ﴿: -جل وعال  -يعني هذه بعض األقوال يف فهم قوله  وعىل كل حال إذا  [ ١٢٩البقرة:  ] ﴾ َوُيَزكِّ

تضمنت اآلية، أو استطعنا أن نحمل هذه األقوال عىل اآلية فهذا يكون هو الصواب، وهو محل مجيع هذه 

 التفسريات عىل اآلية.

ما ِمن باب هذا أوىف وأدق  ِمن أن حُتمل اآلية عىل معناى واحد فقط، فيكون هذا كًم سبق معنا: إ 

د العام  التي تدل عليه اآلية، فُتحمل اآلية عىل مجيع هذه املعاين، رضب املثال، وإما ِمن  باب ذكر بعض أفرا

 نعم.

 املنت

أي: العزيز الذي ال يعجزه يشء، وهو  [ ١٢٩البقرة: ]  ﴾ (١٢٩إِنََّك َأنَْت اْلَعِزيُز احْلَِكيُم ) ﴿وقوله: 

له، فيضع األشياء يف حماهلا؛ لعلمه وحكمته وعدله قادٌر عىل كل يشء، احلكيم يف  .أفعاله وأقوا

 شرحال

نَا  ﴿هذه اآلية وهي قول إبراهيم عليه الصالة والسالم: " نعم، لو تأملنا قال بعض أهل العلم:  َربَّ

ُمُهُم اْلِكَتاَب َواحْلِ َواْبَعْث ِفيِهْم  يِهمْ َرُسوالا ِمنُْهْم َيْتُلو َعَلْيِهْم آَياتَِك َوُيَعلِّ :  [ ١٢٩البقرة: ]  ﴾ ْكَمَة َوُيَزكِّ قالوا

 هذه اآلية ِمن دالئل كًمل هذا الدين.

رة وإال فاألدلة األخرى ظاه " ألنه يدعو إىل هذه املكارم، فهذا دليل ِمن األدلة عىل كًمل هذا الدين 

ْساَلَم ِديناااْلَيْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِدينَُكْم َوَأمْتَْمُت َعَلْيُكْم نِْعَمتِي  ﴿ َوَمْن َيْبَتِغ  ﴿ [، ٣املائدة: ]  ﴾ َوَرِضيُت َلُكُم اإْلِ

يَن ) ْساَلِم ِديناا َفَلْن ُيْقَبَل ِمنُْه َوُهَو يِف اآْلِخَرِة ِمَن اخْلَارِسِ   ﴿ [، ۸٥ان: آل عمر]  ﴾ (۸٥َغرْيَ اإْلِ
ِ
يَن ِعنَْد اَّللَّ إِنَّ الدِّ
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ْساَلمُ   ها ِمن اآليات.غري إىل [ ١٩آل عمران: ]  ﴾ اإْلِ

 املنت

ُه يِف اآْل  ﴿ ْنَيا َوإِنَّ ِهيَم إاِلَّ َمْن َسِفَه َنْفَسُه َوَلَقِد اْصَطَفْينَاُه يِف الد  ِة إِْبَرا َن َوَمْن َيْرَغُب َعْن ِملَّ
ِ
ِخَرِة مَل

نَي ) احِلِ  ١٣۰الصَّ
ِ
ُه َأْسلِْم َقاَل َأْسَلْمُت لَِربِّ اْلَعامَل ِهيُم َبنِيِه َوَيْعُقوُب ١٣١نَي )( إِْذ َقاَل َلُه َرب  ( َوَوَّصَّ هِبَا إِْبَرا

يَن َفاَل مَتُوُتنَّ إاِلَّ َوَأنُْتْم ُمْسلُِموَن ) َ اْصَطَفى َلُكُم الدِّ  [. ١٣٣ - ١٣۰بقرة: ال]  ﴾ (١٣٢َيا َبنِيَّ إِنَّ اَّللَّ

هيم  -تبارك وتعاىل  -يقول  ا عىل الكفار فيًم ابتدعوه وأحدثوه ِمن الرشك باهلل، املخالف مللة إبرا ردًّ

، فلم َيْدُع معه غريه، وال أرشك به طرفة عني، -تبارك وتعاىل  -ء، فإنه جرد توحيد ربه اخلليل، إمام احلنفا

ه، وخالف يف ذلك سائر قومه، حتى تربأ ِمن أبيه، فقال:  َيا َقْوِم إيِنِّ َبِريٌء مِمَّا  ﴿وتربأ ِمن كل معبوٍد سوا

ُكوَن ) ا َوَما أَ ٧۸ُترْشِ ًَمَواِت َواأْلَْرَض َحنِيفا ْهُت َوْجِهَي لِلَِّذي َفَطَر السَّ ِكنَي )( إيِنِّ َوجَّ ]  ﴾ (٧٩نَا ِمَن امْلرُْشِ

ِهيُم أِلَبِيِه َوَقْوِمِه إِنَّنِي ﴿: -تعاىل  -وقال  [، ٧٩، ٧۸األنعام:  ٌء مِمَّا َتْعُبُدوَن ) َوإِْذ َقاَل إِْبَرا ( إاِلَّ الَِّذي َفَطَريِن ٢٦َبَرا

ُه َسَيْهِديِن ) ِهيَم أِلَبِيِه إاِلَّ َعْن َمْوِعَدٍة َوَما َكاَن ا ﴿: -تعاىل  -وقال  [، ٢٧، ٢٦الزخرف: ]  ﴾ (٢٧َفِإنَّ ْستِْغَفاُر إِْبَرا

 
ِ
َّ
ِ
َ َلُه َأنَُّه َعُدوٌّ َّلل اُه َفَلًمَّ َتَبنيَّ أَ ِمنُْه إِنَّ إِبْ َوَعَدَها إِيَّ اٌه َحلِيٌم ) َترَبَّ ِهيَم أَلَوَّ تعاىل  -وقال  ،[ ١١٤التوبة: ]  ﴾ (١١٤َرا

ةا َقانِ  ﴿: - ِهيَم َكاَن ُأمَّ كنَِي )إِنَّ إِْبَرا ا َومَلْ َيُك ِمَن امْلرُْشِ  َحنِيفا
ِ
َّ
ِ
ا أِلَنُْعِمِه اْجَتَباُه َوَهَداُه إِىَل ١٢۰تاا َّلل را

( َشاكِ

ٍط ُمْستَ  ا نَي )١٢١ِقيٍم )رِصَ احِلِ َن الصَّ
ِ
ُه يِف اآْلَِخَرِة مَل ْنَيا َحَسنَةا َوإِنَّ  .[ ١٢٢- ١٢۰النحل: ]  ﴾ (١٢٢( َوَآَتْينَاُه يِف الد 

 الشرح

ِهيمَ  ﴿: -جل وعال  -نعم، ثم قال اهلل  ِة إِْبَرا َوَمْن َيْرَغُب َعْن  ﴿ [ ١٣۰البقرة: ]  ﴾ َوَمْن َيْرَغُب َعْن ِملَّ

ِة  ِهيَم إاِلَّ َمْن َسِفَه َنْفَسهُ ِملَّ د به النفي" )من( هنا يقول أهل العلم:  [ ١٣۰البقرة: ]  ﴾ إِْبَرا  " اسم استفهام ُيرا

د به النفي، أي ال أحد  ِهيمَ  ﴿اسم استفهام ُيرا ِة إِْبَرا  إن كان ِمن العقالء. [ ١٣۰البقرة: ]  ﴾ َيْرَغُب َعْن ِملَّ
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ف ألهنا ملة التوحيد، ودعوة األ  ا التوحيد، ولكن تأيت املخالفة ممن يأيت بعدهم، أو حيرِّ نبياء مجيعا

نِيًّاَما َكاَن ﴿: -جل وعال  -دينهم، ولذلك قال اهلل  ا ا َواَل َنرْصَ ِهيُم هَيُوِديًّ  [. ٦٧آل عمران: ]  ﴾إِْبَرا

عائهم بأن امل يكن عىل طريقة اليهود يف   عائهم أن ابن اهلل، وال كان يف طريقة النص رعزيدِّ ارى يف ادِّ

ِهيمَ  ﴿: -جل وعال  -املسيح ابن اهلل، ثم قال اهلل  ِة إِْبَرا وفرٌق بني  [ ١٣۰البقرة: ]  ﴾ َوَمْن َيْرَغُب َعْن ِملَّ

 ، ، و)يرغب يف(: أي يريد، )يرغب عن(: هذا يرد  )يرغب عن( و )يرغب يف(، فـ)يرغب عن(: أي يرد 

َوَمْن َيْرَغُب َعْن  ﴿قال:  -جل وعال  -ي: يريد هذا األمر، فاهلل ال يريد هذا اليشء، و)يرغب يف( أ أي:

ِهيمَ  ِة إِْبَرا  . [ ١٣۰البقرة: ]  ﴾ ِملَّ

 املنت

ِهيمَ  ﴿: -تعاىل  -وهلذا وأمثاله قال  ِة إِْبَرا أي: عن طريقته ومنهجه.  [ ١٣۰البقرة: ]  ﴾ َوَمْن َيْرَغُب َعْن ِملَّ

أي: ظلم نفسه بسفهه وسوء تدبريه برتكه احلق  [ ١٣۰البقرة: ]  ﴾ ِفَه َنْفَسهُ إاِلَّ َمْن َس  ﴿فيخالفها ويرغب عنها 

اْصُطفي يف الدنيا للهداية والرشاد، ِمن حداثة سنه إىل أن اختذه اهلل إىل الضالل، حيث خالف طريق َمن 

الضاللة لصاحلني السعداء، فرتك طريقه هذا ومسلكه وملته واتبع ُطُرَق خليالا وهو يف اآلخرة ِمن ا

 والغي، فأي سفه أعظم ِمن هذا؟! أم أي ظلم أكرب ِمن هذا؟!

 الشرح

]  ﴾ إاِلَّ َمْن َسِفَه َنْفَسهُ  ﴿وصف َمن خالف طريق التوحيد بالسفه، قال:  -جل وعال  -يعني اهلل 

. [، ١٣۰البقرة:  ا، وإما أن يكون جهالا  ترك احلق وذهب إىل الضالل، وتْرُك احلق إما أن يكون عمدا

يف حال املرشكني:  -جل وعال  -يعرف احلق فيخالفه، إما خوفاا ِمن مفارقة طريقة اآلباء كًم قال اهلل 

ٍة َوإِنَّا َعىَل آَثاِرِهْم ُمْقَتُدوَن ) ﴿ ا َوَجْدَنا آَباَءَنا َعىَل ُأمَّ ٍة  ﴿ [، ٢٣الزخرف: ]  ﴾ (٢٣إِنَّ إِنَّا َوَجْدَنا آَباَءَنا َعىَل ُأمَّ
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كًم يف اآلية األخرى، أو يكون خوفاا ِمن ذهاب اجلاه، أو  [ ٢٢الزخرف: ]  ﴾ (٢٢آَثاِرِهْم ُمْهَتُدوَن ) َوإِنَّا َعىَل 

 خوفاا ِمن ذهاب املال، أو غري ذلك ِمن األسباب.

، يرتك احلق جه ، واجلهل كًم سبق وأن ذكرنا عىل قسمني:وإما أن يكون جهالا  الا

ه مقدرة عىل العلم والفهم، وأما َمن كان عنده مقدرة عىل ُيعذر صاحب اجلهل بجهله إذا مل يكن عند

ا يف حقه.  العلم والفهم وبقي عىل جهله، فهذا يؤاَخذ، فاجلهل ليس عذرا

ا( وكًم قال يف اآلية األخرى فيمن خالف أهل اإليًمن:  -جل وعال  -ولذلك اهلل   سمى هذا )سفيها

َفَهاُء ِمَن النَّاسِ  ﴿ السفيه، والسفيه: الذي ال حُيسن الفهم، والذي ال يأخذ  [ ١٤٢رة: البق]  ﴾ َسَيُقوُل الس 

 باحلق.

عن أن نؤيت السفهاء األموال، وهو الصبي الذي مل يبلغ، الذي ال  -جل وعال  -ولذلك هنى اهلل  

يعي، ال يدرك، أو املجنون، هؤالء ال ُيعطى هلم مال، أو ِمن َخِرف، صابه اخلَرف، فهذا ال ُيعطى املال؛ 

هم اهلل أل  هبذا. -جل وعال  -نه سفيه، أي ال حُيسن الترصف، فذمَّ

أي: ِمن ظلم  ه أعظم ِمن هذا؟! أم أي ظلم أكرب ِمن هذا؟!""فأي سفولذلك قال احلافظ ابن كثري:  

َمن عرف احلق فأعرض عنه، تعرف احلق وتعرض عنه، هذا أشد ِمن ذاك اجلاهل البعيد عن احلق، ولذلك 

أنواع الكفر، كفر اإلعراض، خمرج ِمن امللة، إنسان يعرض بالكلية عن هذا الدين، أو  كان اإلعراض ِمن

  نكر الرشيعة، أو غري ذلك.ينكر أحكامه، أو ي

 املنت

َك َلُظْلٌم َعظِيٌم  ﴿: -تعاىل  -فأي سفه أعظم ِمن هذا؟! أم أي ظلم أكرب ِمن هذا؟! كًم قال  ْ إِنَّ الرشِّ

ا ليست ِمن عند اهلل  وقال أبو [. ١٣لقًمن: ]  ﴾ (١٣) العالية وقتادة: نزلت هذه اآلية يف اليهود؛ أحدثوا طريقا
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ا  ﴿: -تعاىل  -وخالفوا ملة إبراهيم فيًم أخذوه، ويشهد لصحة هذا القول قول اهلل  ِهيُم هَيُوِديًّ َما َكاَن إِْبَرا

ا ُمْسلًِما َوَما َكاَن َواَل  نِيًّا َوَلِكْن َكاَن َحنِيفا ا ُ َنرْصَ كنَِي )ِمَن امْل َبُعوُه ٦٧رْشِ ِهيَم َللَِّذيَن اتَّ ( إِنَّ َأْوىَل النَّاِس بِِإْبَرا

ُ َويِل  امْلُْؤِمننَِي )َوَهَذا  ِذيَن َآَمنُوا َواَّللَّ  [. ٦۸، ٦٧آل عمران: ]  ﴾ (٦۸النَّبِي  َوالَّ

ُه َأْسلِْم َقاَل َأْسَلْمُت لِرَ  ﴿: -تعاىل  -وقوله  نَي )بِّ اْلعَ إِْذ َقاَل َلُه َرب 
ِ
أي: أَمره  [ ١٣١البقرة: ]  ﴾ (١٣١امَل

ا. وقوله:  ا وقدرا ِهيُم  ﴿اهلل باإلخالص له واالستسالم واالنقياد، فأجاب إىل ذلك رشعا َوَوَّصَّ هِبَا إِْبَرا

افظوا أي: وَّص هبذه امللة وهي اإلسالم هلل حلرصهم عليها وحمبتهم هلا ح [ ١٣٢البقرة: ]  ﴾ َبنِيِه َوَيْعُقوُب 

يَن  ﴿: -تعاىل  -ال ها إىل حني الوفاة ووصوا أبناءهم هبا ِمن بعدهم، قعلي َ اْصَطَفى َلُكُم الدِّ َيا َبنِيَّ إِنَّ اَّللَّ

 [. ١٣٢البقرة: ]  ﴾ (١٣٢َفاَل مَتُوُتنَّ إاِلَّ َوَأنُْتْم ُمْسلُِموَن )

 الشرح

ُه  ﴿نعم، قال قبل ذلك:  ا وباطناا،  [ ١٣١البقرة: ]  ﴾ َأْسلِمْ إِْذ َقاَل َلُه َرب  نَي  ﴿ظاهرا
ِ
َقاَل َأْسَلْمُت لَِربِّ اْلَعامَل

نَي ) ﴿ومل يقل هنا: )أسلمُت هلل(،  [ ١٣١البقرة: ]  ﴾ (١٣١)
ِ
 [ ١٣١البقرة: ]  ﴾ (١٣١َقاَل َأْسَلْمُت لَِربِّ اْلَعامَل

 .-تعاىل سبحانه و -فذكر الربوبية هلل 

أللوهية، فأنا أعبدك؛ ألنك رب العاملني؛ ألنك اخلالق، الربوبية يستلزم توحيد اوهذا فيه أن توحيد  

َربِّ  ﴿: -عليه الصالة والسالم-واملدبر، املترصف يف الكون، الرازق، معاين الربوبية يتضمنها قوله 

نَي )
ِ
 [. ١٣١البقرة: ]  ﴾ (١٣١اْلَعامَل

َا النَّاُس اْعُبُدوا  ﴿: -جل وعال  -ني ال يستحق العبادة إال أنت، كًم قال اهلل ملفألنك رب العا  َيا َأهي 

ُكُم الَِّذي َخَلَقُكمْ   [. ٢١البقرة: ]  ﴾ َربَّ

توحيد الربوبية " فألزمهم بتوحيد الربوبية عىل أن يوحدوه يف ألوهيته، ولذلك قال أهلم العلم:  
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 ." توحيد األلوهية يتضمن توحيد الربوبيةيستلزم توحيد األلوهية، كًم أن 

 املنت

يف حال احلياة والزموا هذا لريزقكم اهلل الوفاة عليه. فإن املرء يموت غالباا عىل ما كان  أي: أحسنوا 

 .عليه، وُيبعث عىل ما مات عليه

 شرحال

ينَ  ﴿نعم، يعني قال:  َ اْصَطَفى َلُكُم الدِّ وهذا فيه التلطف يف اخلطاب  [ ١٣٢البقرة: ]  ﴾ َيا َبنِيَّ إِنَّ اَّللَّ

ينَ  ﴿بناء، وانظر إىل أنبياء اهلل خياطبون أبناءهم للمؤمنني، وال سيًم األ َ اْصَطَفى َلُكُم الدِّ  ﴾ َيا َبنِيَّ إِنَّ اَّللَّ

ن أمر ما يتكلمون ع ،ثم يف احلقيقة نجد أن دائًما حرص األنبياء عىل أبنائهم يف أمر الدين [ ١٣٢البقرة: ] 

أن تعمر دنيا(، يا بني، دائًما جتد اخلوف ِمن الدنيا، ما قال: )يا بني اعتِن بدنياك(، )يا بني احرص عىل 

يَن َفاَل مَتُوُتنَّ إاِلَّ َوَأنُْتْم ُمْسلُِموَن  ﴿الرشك، األمر بالتوحيد، وهنا يقول:  َ اْصَطَفى َلُكُم الدِّ َيا َبنِيَّ إِنَّ اَّللَّ

ِهيُم بَ  ﴿هذه الوصية العظيمة، التي  [ ١٣٢: البقرة]  ﴾ (١٣٢) ا عىل  [ ١٣٢البقرة: ]  ﴾ نِيهِ َوَّصَّ هِبَا إِْبَرا حرصا

 دينهم.

، يوِّصِّ يف أمر الدنيا، ال ختتلفوا يف قسمة كذا عقيدهتم، دينهم، احلياة ، وبعض الناس إذا جاء يوِّصِّ

 دائًما أن يوِّص به األبناء.احلقيقية التي يعيشون فيها هي الدين، هذا الذي ينبغي لألب 

دنا األبناء عىل ا ، يف وصايانا هلم، ويف نصحنا هلم، دائًما نتكلم هلم ولألسف الشديد عوَّ لنظرة الدنيوية دائًما

 ، أين الوصية بالدين.لعن أمر الدنيا، دائًما نتكلم معهم عن أمر األموا 

 ُجربانُ وكل كرٍس لعل اهلل جابره=وما لكرس قناة الدين 

املال، ما ذهب احلياة،  إذا ضاع دين الفتى ضاعت حياته، ضاعت دنياه وضاعت آخرته، لكن إذا ذهب
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 إذا ذهب الدين ذهبت احلياة الدنيا وذهبت احلياة اآلخِرة.

 املنت

 عليه.وَمن نوى صاحلاا ثبت ، وقد أجرى اهلل الكريم عادته بأن َمن قصد اخلري ُوفِّق له وُيرسِّ عليه

ما يكون إن الرجل ليعمل بعمل أهل اجلنة حتى )) يح: وهذا ال يعارض ما جاء، يف احلديث الصح

بينه وبينها إال َباٌع أو ذراع، فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن الرجل ليعمل 

كتاب، فيعمل بعمل أهل اجلنة بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إال باع أو ذراع، فيسبق عليه ال

 .(( فيدخلها

مل بعمل أهل اجلنة فيًم يبدو للناس، ويعمل فيع)) ألنه قد جاء يف بعض روايات هذا احلديث: 

 ((. بعمل أهل النار فيًم يبدو للناس

َقى ) ﴿: -تعاىل  -وقد قال اهلل  ا َمْن َأْعَطى َواتَّ َق بِاحْلُْسنَى )٥َفَأمَّ ى )( ٦( َوَصدَّ ُه لِْلُيرْسَ ُ ( ٧َفَسنَُيرسِّ

ا َمْن َبِخَل َواْسَتْغنَى ) َب بِاحْلُْسنَى )۸َوَأمَّ ى )٩( َوَكذَّ ُه لِْلُعرْسَ ُ  ."[ ١۰- ٥الليل: ]  ﴾ (١۰( َفَسنَُيرسِّ

ْن َبْعِدي َقاُلوا َنْعُبُد إِهَلََك َوإََِلَ َأْم ُكنُْتْم ُشَهَداَء إِْذ َحرَضَ َيْعُقوَب امْلَْوُت إِْذ َقاَل لَِبنِيِه َما َتْعُبُدوَن مِ  ﴿

ِهيَم َوإِْسًَمِعيَل َوإِْسَحاَق إِ  ا َوَنْحُن َلُه ُمْسلُِموَن )آَباِئَك إِْبَرا ٌة َقْد َخَلْت هَلَا َما َكَسَبْت ١٣٣هَلاا َواِحدا ْلَك ُأمَّ
( تِ

 .[ ١٣٤، ١٣٣البقرة: ]  ﴾ (١٣٤وَن )َوَلُكْم َما َكَسْبُتْم َواَل ُتْسَأُلوَن َعًمَّ َكاُنوا َيْعَملُ 

 الشرح

)أم( هنا منقطعة، بمعنى  [ ١٣٣البقرة: ]  ﴾ ُتمْ َأْم ُكنْ  ﴿اآلية بقوله:  -جل وعال  -نعم، هنا ابتدأ اهلل 

َحرَضَ ُشَهَداَء إِْذ  ﴿أو )بل( )أكنتم(  [ ١٣٣البقرة: ]  ﴾ ُشَهَداءَ  ﴿)بل( واهلمزة، فيكون التقدير: )أكنتم( 

م يعقوب املفعول به، واملوت فاعل، فالذ [ ١٣٣البقرة: ]  ﴾ َيْعُقوَب امْلَْوُت   حرض هو املوت. ينعم، قدَّ
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 نتامل

ئيل  -تعاىل  -يقول  ا عىل املرشكني ِمن العرب أبناء إسًمعيل، وعىل الكفار ِمن بني إرسا وهو -حمتجًّ

ا حرضته الوفاة وَّص بنيه بعبادة اهلل وحده بأن يعقوب مل -يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السالم

ِهيَم َوإِْسًَمِعيَل َوإِْسَحاَق َما َتْعُبُدوَن ِمْن َبْعِدي َقاُلوا َنْعُبُد  ﴿ال رشيك له، فقال هلم:   إِهَلََك َوإََِلَ آَباِئَك إِْبَرا

 .تغليب؛ ألن إسًمعيل عمهوهذا ِمن باب ال [ ١٣٣البقرة: ]  ﴾

 الشرح

 : ِهيَم َوإِْسًَمِعيَل َوإِْسَحاَق  ﴿يعني هنا االستشكال، قالوا البقرة: ]  ﴾ َقاُلوا َنْعُبُد إِهَلََك َوإََِلَ آَباِئَك إِْبَرا

ِمن باب وإسًمعيل هو عم يعقوب؛ ألن أبوه من؟ إسحاق، فإسحاق وإسًمعيل إخوة، فقال: إن هذا  [ ١٣٣

 التغليب.

أما شعرت أن عمَّ )) : -عليه الصالة والسالم-يعني ذكروا أنه أب، وقد جاء يف احلديث، يف قوله  

م األب، كًم أن اخلالة يف مقام صنو أبيه، كًم أن الرجل صنو أبيه، يعني العم يف مقا (( الرجل صنو أبيه

 األم.

 املنت

ا ﴿ ُده باأللوهية، وال نرشك به شيئاا غريه أ [ ١٣٣البقرة: ]  ﴾ إهَِلاا َواِحدا َوَنْحُن َلُه ُمْسلُِموَن  ﴿ي: ُنَوحِّ

ًَمَواِت وَ  ﴿: -تعاىل  -أي: مطيعون خاضعون كًم قال  [ ١٣٣البقرة: ]  ﴾ (١٣٣) اأْلَْرِض َوَلُه َأْسَلَم َمْن يِف السَّ

ا َوإَِلْيِه ُيْرَجُعوَن ) ا َوَكْرها ئعهم  [ ۸٣آل عمران: ]  ﴾ (۸٣َطْوعا واإلسالم هو ملة األنبياء قاطبة، وإن تنوعت رشا

َك ِمْن َرُسوٍل إاِلَّ ُنوِحي إَِلْيِه َأنَُّه اَل إََِلَ إِالَّ َوَما َأْرَسْلنَا مِ  ﴿: -تعاىل  -واختلفت مناهجهم، كًم قال 
ْن َقْبلِ

نحن )) : - ملسو هيلع هللا ىلص -واآليات يف هذا كثرية واألحاديث، فمنها قوله  [. ٢٥األنبياء: ]  ﴾ (٢٥ا َفاْعُبُدوِن )َأنَ 
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  .(( األنبياء أوالد َعالت ديننا واحدمعرش 

 الشرح

هذه اآليات تضمنت أن التوحيد هو دعوة األنبياء، حتى أهنم يوصون أبناءهم قبل املوت هبذا األمر 

ا أن  [ ١٣٣البقرة: ]  ﴾َقاُلوا َنْعُبُد إِهَلََك َوإََِلَ آَباِئَك ﴿النفوس جمبولة عىل اتباع اآلباء،  العظيم، وفيه أيضا

 فافتخروا باآلباء، وذكروا أمر اآلباء.

ذا كان االتباع عىل احلق، جيوز اتباع اآلباء، وعىل العكس، هذا قد يكون ِمن أسباب وهذا جائٌز إ 

وعىل عقيدة صحيحة، ومتسك األبناء هبذه الطريق فهذا ِمن األمور  اهلداية، إذا كان اآلباء عىل صالح،

 امليرسة للتمسك باحلق.

ُكْم َواَل ﴿ولكن ال جيوز التمسك بًم كان عليه اآلباء إذا كانوا عىل باطل،   بُِعوا َما ُأنِْزَل إَِلْيُكْم ِمْن َربِّ اتَّ

 .[ ٣األعراف: ]  ﴾(٣ُروَن )َتتَّبُِعوا ِمْن ُدونِِه َأْولَِياَء َقلِيالا َما َتَذكَّ 

 املنت

ٌة َقْد َخَلْت  ﴿: -تعاىل  -وقوله  ْلَك ُأمَّ
 َكَسْبُتمْ هَلَا َما َكَسَبْت َوَلُكْم َما  ﴿أي: مضت  [ ١٣٤البقرة: ]  ﴾ تِ

أي: إن السلف املاضني ِمن آبائكم ِمن األنبياء والصاحلني ال ينفعكم انتسابكم إليهم إذ مل  [ ١٣٤البقرة: ]  ﴾

ا يعود نفعه عليكم، فإن هلمتفعل َواَل ُتْسَأُلوَن َعًمَّ َكاُنوا  ﴿أعًمهلم التي عملوها ولكم أعًملكم:  وا خريا

 .[ ١٣٤البقرة: ]  ﴾ (١٣٤َيْعَمُلوَن )

 الشرح

ٌة َقْد َخَلْت  ﴿ ْلَك ُأمَّ
د هبا هنا: الطائفة؛ ألن األمة جاءت يف القرآن  [ ١٣٤البقرة: ]  ﴾ تِ مضت، األمة املرا

عاٍن، جاءت بمعنى الطائفة كًم يف هذه اآلية، وجاءت بمعنى احلُقبة ِمن الزمن، فرتة ِمن الزمن، كًم يف بم
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ةٍ  ﴿: -جل وعال  -قوله  َكَر َبْعَد ُأمَّ ِذي َنَجا ِمنُْهًَم َوادَّ  كر بعد فرتة ِمن الزمن.ادَّ  [ ٤٥يوسف: ]  ﴾ َوَقاَل الَّ

ةا  ﴿: -عز وجل  -الناس، كًم قال اهلل وتأيت بمعنى اإلمام الذي له املقام بني   ِهيَم َكاَن ُأمَّ  ﴾ إِنَّ إِْبَرا

يف قول أهل  -جل وعال  -وتأيت كذلك بمعنى امللة، أو الطريقة، أو املسلك كًم قال اهلل  [ ١٢۰النحل: ] 

ك:  ا َوَجْدنَ  ﴿اإلرشا ةٍ إِنَّ د هبا هنا أي عىل دين، أو عىل طر [ ٢٢الزخرف: ]  ﴾ ا آَباَءَنا َعىَل ُأمَّ تِْلَك  ﴿يقة، فاملرا

ةٌ   [. ١٣٤البقرة: ]  ﴾ َقْد َخَلْت  ﴿: تلك طائفة [ ١٣٤البقرة: ]  ﴾ ُأمَّ

أ به عمله، مل يرسع به نسبه من)) يقول يف احلديث:  -عليه الصالة والسالم-والنبي   ، اإلنسان (( بطَّ

 ال يفتخر باآلباء إذا كان عمله، عمله ضعيف، قال:

 ئني بمثلهم=إذا مجعتنا يا جرير املجامعأوئلك آبائي فج

 وقال اآلخر:

 هلم رشف
ٍ
 نعم صدقَت ولكن بئس ما=إذا افتخرت بآباء

سان بنسبه، أو بأن جده كان كذا، أو بأن نعم صدقت، ولكن بئس ما ولدوا، ما الفائدة أن يفتخر اإلن

ٌة َقْد َخَلْت هَلَا َما َكَسَبْت َوَلُكْم  ْلَك تِ  ﴿أباه كان كذا وهو عىل غري الطريق، فال فائدة ِمن هذا االفتخار، فـ ُأمَّ

 .[ ١٣٤البقرة: ]  ﴾ (١٣٤َما َكَسْبُتْم َواَل ُتْسَأُلوَن َعًمَّ َكاُنوا َيْعَمُلوَن )

 املنت

ا َوَما َكاَن ِمَن امْلُ  ﴿ ِهيَم َحنِيفا َة إِْبَرا ا َأْو َنَصاَرى هَتَْتُدوا ُقْل َبْل ِملَّ كنَِي )َوَقاُلوا ُكوُنوا ُهودا  ﴾ (١٣٥رْشِ

 -روى حممد بن إسحاق: عن ابن عباس، قال: قال عبد اهلل بن ُصوريا األعور لرسول اهلل  [. ١٣٥البقرة: ] 

 ما اهلدى إال ما نحن عليه، فاتبعنا يا حممد هتتد. وقالت النصارى مثل ذلك.: - ملسو هيلع هللا ىلص

ا َأْو َنَصاَرىَوَقاُلوا  ﴿: -عز وجل  -فأنزل اهلل  َبْل ِملََّة  ﴿وقوله  [ ١٣٥البقرة: ]  ﴾ هَتَْتُدوا ُكوُنوا ُهودا
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ا ِهيَم َحنِيفا نية، بل نتبع  [ ١٣٥البقرة: ]  ﴾ إِْبَرا ِهيَم  ﴿أي: ال نريد ما دعومتونا إليه ِمن اليهودية والنرصا َة إِْبَرا ِملَّ

ا . وقال جماهد: [ ١٣٥البقرة: ]  ﴾ َحنِيفا ا أي: مستقيًما  .خملصا

 الشرح

ا َأْو َنَصاَرى هَتَْتُدواَوَقاُلوا كُ  ﴿ فيه بيان أن أهل الباطل يدعون إىل باطلهم  [ ١٣٥البقرة: ]  ﴾ وُنوا ُهودا

ا، ال ِمن اليهود والنصارى، وال ِمن أهل الضالل  وُيزيِّنونه أنه اهلداية، وال يمكن لصاحب باطل أبدا

: نحن عىل  حق؛ حتى يتَّبعهم الناس. واالنحراف أن يقولوا للناس: نحن عىل باطل، البد أن يقولوا

ا َأْو َنَصاَرى هَتَْتُدواُكوُنوا هُ  ﴿اليهود هنا يقولون:   : اتركوا ملة إبراهيم، اتركوا ملة [ ١٣٥البقرة: ]  ﴾ ودا

: تكون [ ١٣٥البقرة: ]  ﴾ هَتَْتُدوا ﴿التوحيد، كونوا عىل هذه العقيدة التي فيها التحريف والتغيري والتبديل، 

َشد، وكل صاحب لكم اهلداية، ا باطل ال يقول ألتباعه: نحن هلداية إىل الضالل، وليست اهلداية إىل الرَّ

 أصحاب باطل، اتبعوين نكون ضد أهل احلق، يقول: نحن أهل احلق.

قةٌ   كلٌّ يرى احلق فيًم قال واعتقدا = الناس شتى وآراٌء ُمفرَّ

، ما يمكن يقولون: نحن أهل يقول: أنا صاحب احلق، حتى أهل البدع، وإن كانت بدعهم ظاهرة

 خوارج، حتى يف زماننا هذا.بدع، اخلوارج ما يقولون: نحن 

ا: أنَت ِمن اإلخوان؟ يقول لك: ال، أنا لسُت ِمن اإلخوان، هو   اإلخوان املسلمني إذا سألَت واحدا

ر هلم، وُيثنِي عليهم، ويدافع عنهم، لكن جمرد أن تنسب ه إىل هذه متعاطف معهم، ويدعو إليهم، وُيربِّ

 الفرقة، يقول: ال، لسُت منهم.

ل بن ُمَهْلَهل:   ." لو أن صاحب البدعة أول ما يتكلم مع الناس بالبدعة نفرت منه القلوب" يقول املُفضَّ

ق، جتد  نَّة، فإذا اطمأنت له القلوب، أدخل بدعته؛ جتد الكالم املُنَمَّ أول ما يتكلم معهم بالس 
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وري؛ قال: شيخ اإلسالم ابن تيماخلارجي، والَّ اإلخواين، والَّ  ية، قال ابن القيم، يستدل هبذه  الرس 

 األقوال، ثم يدس يف أثناء كالمه القواعد الباطلة، واالنحراف، والضالل.

فاملسكني هذا الذي ما سمع كالم العلًمء حني قالوا له: ال جتالس هؤالء، احذرهم، ال تسمع هلم. 

 غالطات، ما ينتبه، فيؤيِّدهم عىل باطلهم.هذا املسكني تنطيل عليه هذه امل

ملاذا كان التعامل مع هؤالء؛ أهل االنحراف، أهل البدع، اخلوارج وغريهم، التعامل معهم هو 

 اهلجر، والرتك، واالبتعاد عنهم؟ حتى ال يتأثر اإلنسان بطريقتهم.

ك: يستقيم، أو عىل الصبي، عىل العبد إذا أراد أن يتنسَّ  -سبحانه وتعاىل  -ولذلك كان ِمن نعمة اهلل  

ك والصبي أن ُيوفَّق " صاحب ُسنَّة، كًم قال عبد اهلل بن َشْوَذب: أن ُيوفَّق ل إنَّ ِمن نعمة اهلل عىل املُتنسِّ

ا، وجعلوا " لصاحب سنة يأخذ بيده وا له املفاهيم، قلبوا له الباطل حقًّ ء غريَّ ، فإذا دخل مع أهل األهوا

، فيتوه وي  ضيع.احلقَّ باطالا

 بأقواهلم، وال تظن أن صاحب الباطل سيقول: أنا عىل باطل، ولذلك كان الصواب يف ذلك: أال تغرتَّ 

شاد، وهي  ال، هو سيدافع عن حقه، وعن مذهبه، وعن طريقته املنحرفة، وسيقول: هي اهلَُدى، وهي الرَّ

 .احلق

ا َأْو َنَصارَ  ﴿فهذا األمر قاله اليهود والنصارى،   هم يقولون:  [ ١٣٥البقرة: ]  ﴾ ى هَتَْتُدواُكوُنوا ُهودا

 عزير ابن اهلل، ويقولون: املسيح ابن اهلل، أي هداية يف هذا؟!

هذا فيه ضالل، هذا فيه رِشٌك، فيه ُبْعٌد عن دعوة التوحيد، دعوة األنبياء، فال يغرت اإلنسان، ال يغرت 

 بذلك.

ك؛ ألهنم  ا أهنم عىل طريقة الرشِّ م خيالفون ما عليه خالفوا دعوة التوحيد فال شك أهنُثمَّ يف اآلية أيضا
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 .-عليه الصالة والسالم-ملة إبراهيم 

 املنت

 َوَما ُأنِْزَل إَِلْينَا َوَما ُأنِْزَل إِىَل  ﴿
ِ
ِهيَم َوإِْسًَمِعيَل َوإِْسَحاَق َوَيْعُقوَب َواأْلَْسَباِط َوَما ُقوُلوا آَمنَّا بِاَّللَّ  إِْبَرا

ُق َبنْيَ َأَحٍد ِمنُْهْم َوَنْحُن َلُه ُمْسلُِموَن )َسى َوَما ُأويِتَ النَّبِي  ُأويِتَ ُموَسى َوِعي ِْم اَل ُنَفرِّ ]  ﴾ (١٣٦وَن ِمْن َرهبِّ

 [. ١٣٦البقرة: 

،  - ملسو هيلع هللا ىلص -عباده املؤمنني إىل اإليًمن بًم أنزل إليهم بوساطة رسوله حممد  -تعاىل  -أرشد اهلل  مفصالا

، ونص عىل أعيان ِمن الرسل، وأمجل ذكر بقية األنبياء، وأن ال يفرقوا  وما أنزل عىل األنبياء املتقدمني جممالا

  ﴿كمن قال اهلل فيهم: بني أحد منهم، بل يؤمنوا هبم كلهم، وال يكونوا 
ِ
ُقوا َبنْيَ اَّللَّ َوُيِريُدوَن َأْن ُيَفرِّ

( ُأوئَلَِك ُهُم ١٥۰َن َأْن َيتَِّخُذوا َبنْيَ َذلَِك َسبِيالا )َوُرُسلِِه َوَيُقوُلوَن ُنْؤِمُن بَِبْعٍض َوَنْكُفُر بَِبْعٍض َوُيِريُدو

ا  [. ١٥١، ١٥۰النساء: ] اآلية  ﴾ اْلَكاِفُروَن َحقًّ

قال: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعربانية،  - ريض اهلل عنه - ى البخاري: عن أيب هريرةورو

ال تصدقوا أهل الكتاب وال ُتكذبوهم، )) : - ملسو هيلع هللا ىلص -وُيفرسوهنا بالعربية ألهل اإلسالم، فقال رسول اهلل 

 َوَما ُأنِْزَل إَِلْينَا ﴿و
ِ
 اآلية. [ ١٣٦البقرة:  ] ﴾ ُقوُلوا آَمنَّا بِاَّللَّ

أكثر ما يصيل  - ملسو هيلع هللا ىلص -وقد روى مسلم وأبو داود والنسائي عن ابن عباس، قال: كان رسول اهلل 

 وَ  ﴿الركعتني اللتني قبل الفجر بـ 
ِ
 َآَمنَّا  ﴿اآلية، واألخرى بـ  [ ١٣٦البقرة: ]  ﴾ َما ُأنِْزَل إَِلْينَاآَمنَّا بِاَّللَّ

ِ
بِاَّللَّ

  [. ٥٢آل عمران: ]  ﴾ (٥٢َواْشَهْد بَِأنَّا ُمْسلُِموَن )

ئيل، كالقبائل يف بني إسًمعيل  .وقال اخلليل بن أمحد وغريه: األسباط يف بني إرسا
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 الشرح

عقوب، يوسف ومن معه ِمن إخوته، قيل: هم األسباط، واهلل قيل: األسباط هم أوالد يعقوب، أوالد ي

  ﴿قال هنا  -جل وعال  -
ِ
واإليًمن باهلل يقتيض اإليًمن بأربعة أمور: اإليًمن  [ ١٣٦البقرة: ]  ﴾ ُقوُلوا آَمنَّا بِاَّللَّ

 ، واإليًمن بأسًمئه وصفاته.بوجوده سبحانه، واإليًمن بربوبيته، واإليًمن بألوهيته

ة كذلك: اإليًمن بالرسل، وأنه ال جيوز التفريق بني الرسل، فمن كفر برسوٍل واحد كفر ويف اآلي 

بجميع الرسل، فأهل اإلسالم حيرتمون مجيع الرسل، ويعرفون هلم قدرهم، ويعرفون هلم مكانتهم، 

وٍل ورسول، بل كل الرسل وكل األنبياء هلم، وال يفرقون بني رس -جل وعال  -ويعرفون اصطفاء اهلل 

ٍم عند أهل اإلسالم.  حمل تقديٍر وتوقرٍي واحرتا

 املنت

ْوا َفِإنًََّم ُهْم يِف ِشَقاٍق َفَسَيْكِفيَكُهُم  ﴿ ِميُع َفِإْن آَمنُوا بِِمْثِل َما آَمنُْتْم بِِه َفَقِد اْهَتَدْوا َوإِْن َتَولَّ ُ َوُهَو السَّ اَّللَّ

 َوَمْن َأْحَسُن مِ ١٣٧اْلَعلِيُم )
ِ
 ِصْبَغةا َوَنْحُن َلُه َعابُِدوَن )( ِصْبَغَة اَّللَّ

ِ
 [. ١٣٩ - ١٣٧البقرة: ]  ﴾ (١٣۸َن اَّللَّ

بِِمْثِل َما آَمنُْتْم  ﴿يعني الكفار ِمن أهل الكتاب وغريهم  [ ١٣٧البقرة: ]  ﴾ َفِإْن آَمنُوا  ﴿: -تعاىل  -يقول 

َفَقِد  ﴿ يفرقوا بني أحد منهم أهيا املؤمنون، ِمن اإليًمن بجميع كتب اهلل ورسله، ومل [ ١٣٧البقرة: ]  ﴾ بِهِ 

ْوا  ﴿أي: فقد أصابوا احلق، وأرشدوا إليه  [ ١٣٧البقرة: ]  ﴾ اْهَتَدْوا أي: عن احلق إىل  [ ١٣٧البقرة: ]  ﴾ َوإِْن َتَولَّ

ُ َفِإنًََّم هُ  ﴿الباطل، بعد قيام احلجة عليهم  سينرصك عليهم أي: ف [ ١٣٧البقرة: ]  ﴾ ْم يِف ِشَقاٍق َفَسَيْكِفيَكُهُم اَّللَّ

ِميُع اْلَعلِيُم ) ﴿وُيظفُرك هبم    .[ ١٣٧البقرة: ]  ﴾ (١٣٧َوُهَو السَّ

 الشرح

هنا هداية  [ ١٣٧البقرة: ]  ﴾ اْهَتَدْواَفِإْن آَمنُوا بِِمْثِل َما آَمنُْتْم بِِه َفَقِد  ﴿: -عز وجل  -نعم، ثم قال اهلل 
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ق؛ ألن هداية الداللة للجميع، ملؤمن والكافر، وللطائع التوفيق؛ ألن مبناها عىل العلم، أي اهتدوا إىل احل

 والفاجر، ولغري ذلك.

ْوا  ﴿لكن هداية التوفيق، هذه اهلداية التي تدخل صاحبها اجلنة، قال:    ﴾ َفِإنًََّم ُهْم يِف ِشَقاٍق َوإِْن َتَولَّ

ُ  ﴿: يف خالف، يف افرتاق، [ ١٣٧البقرة: ]  : أي سينرصك عليهم، وهذه اجلملة [ ١٣٧قرة: الب]  ﴾ َفَسَيْكِفيَكُهُم اَّللَّ

﴿  ُ فيها فعل وفيها فاعل وفيها مفعولني، أوفيها " يقول أهل العلم:  [، ١٣٧البقرة: ]  ﴾ َفَسَيْكِفيَكُهُم اَّللَّ

ُ  ﴿ن، الفعل يكفي، والفاعل اهلل مفعوال  [. ١٣٧البقرة: ]  ﴾ َفَسَيْكِفيَكُهُم اَّللَّ

جل  -، يعني ختم اهلل " يكفيك( )الكاف(، واهلاء كذلك، واهلاء بعدهاواملفعول األول يف قوله: )س 

ِميُع اْلَعلِيُم ) ﴿هذه اآلية فقال:  -وعال  أمل يكن ِمن املناسب أن خُتتم اآلية  [ ١٣٧البقرة: ]  ﴾ (١٣٧َوُهَو السَّ

 بـ )وهو القدير( أو )وهو احلكيم(؟

ِميُع اْلَعلِيُم ) ﴿ختمها " لكن قال أهل العلم:  [ ١٣٧البقرة: ]  ﴾ َسَيْكِفيَكُهمُ  ﴿ألنه قال:    (١٣٧َوُهَو السَّ

أن خُتتم هبذه،  -جل وعال  -فكان املناسب كًم ذكر اهلل  " السميع ألقواهلم، العليم بحاهلم [ ١٣٧البقرة: ]  ﴾

 أو هبذين االسمني، نعم.

 املنت

، قال: أرسل إيل  بعض اخللفاء روى ابن أيب حاتم: عن زياد بن يونس، حدثنا نافع بن أيب ُنعيم

ناس يقولون: إن مصحفه كان يف حجره حني مصحف عثًمن بن عفان ليصلحه. قال زياد: فقلت له: إن ال

ِميُع اْلَعلِيمُ  ﴿ُقتل، فوقع الدم عىل  ُ َوُهَو السَّ فقال نافع: برصت عيني بالدم عىل هذه  ﴾ َفَسَيْكِفيَكُهُم اَّللَّ

  .اآلية

 

http://rasaelemaratia.com/


 

 

 38 
http://rasaelemaratia.com  مجموعة رسـائل إمـاراتية 

 الشرح

 هد عىل أنه رأى هذا األمر يف مصحف عثًمن.يعني نافع يش

 املنت

 ِصْبَغَة  ﴿ وقوله:
ِ
 ن ابن عباس: دين اهلل.ع [، ١٣۸البقرة: ]  ﴾ اَّللَّ

 الشرح

  ﴿ -جل وعال  -األصل يف الصبغة هي اللون، وملاذا قال اهلل 
ِ
ها  [ ١٣۸البقرة: ]  ﴾ ِصْبَغَة اَّللَّ وفرسَّ

ألن الدين كاللون يظهر عىل اإلنسان، يظهر يف أخالقه، ويف " ابن عباس بأنه الدين؟ قال أهل العلم: 

 ." سلوكه، ويف أفعاله، ويف اعتقاده، ولذلك قيل له َصبغة، أو ِصبغة

 املنت

  ﴿وانتصاب 
ِ
ء كقوله  [ ١٣۸البقرة: ]  ﴾ ِصْبَغَة اَّللَّ   ﴿إما عىل اإلغرا

ِ
أي: الزموا  [ ٣۰الروم: ]  ﴾ ِفْطَرَت اَّللَّ

ِهيمَ ِملََّة  ﴿ل بعضهم: بدالا ِمن قوله: ذلك عليكموه. وقا  .[ ١٣٥البقرة: ]  ﴾ إِْبَرا

 الشرح

ء؛ ألهنا متصلة هبا، أما القول: بأهنا بدل ِمن قوله:  ِهيمَ  ﴿واألقرب أهنا عىل اإلغرا َة إِْبَرا البقرة: ]  ﴾ ِملَّ

 .لفقد طال القطع هنا، الفصل طا [ ١٣٥

 املنت

  ﴿قوله:  عنوقال سيبويه: هو مصدر مؤكد انتصب 
ِ
ُ  ﴿كقوله  [ ١٣٦البقرة: ]  ﴾ آَمنَّا بِاَّللَّ  ﴾ َوَعَد اَّللَّ

لِ  ﴿ [. ، ويف غريها٣٦النساء: ]  ُكْم َوَلنَا َأْعًَمُلنَا َوَلُكْم َأْعًَمُلُكْم َوَنْحُن َلُه خُمْ نَا َوَرب   َوُهَو َرب 
ِ
وَننَا يِف اَّللَّ ُصوَن ُقْل َأحُتَاج 

ا َأْو َنَصاَرى ( َأْم َتُقوُلوَن إِ ١٣٩) ِهيَم َوإِْسًَمِعيَل َوإِْسَحاَق َوَيْعُقوَب َواأْلَْسَباَط َكاُنوا ُهودا ُقْل َأَأنُْتْم نَّ إِْبَرا

ُ بَِغاِفٍل َعًمَّ َتْعَمُلو  َوَما اَّللَّ
ِ
ُ َوَمْن َأْظَلُم مِمَّْن َكَتَم َشَهاَدةا ِعنَْدُه ِمَن اَّللَّ ٌة َقْد َخَلْت ( تِْلَك ١٤۰َن )َأْعَلُم َأِم اَّللَّ  ُأمَّ
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 [. ١٤١ - ١٣٩البقرة: ]  ﴾ (١٤١َمُلوَن )هَلَا َما َكَسَبْت َوَلُكْم َما َكَسْبُتْم َواَل ُتْسَأُلوَن َعًمَّ َكاُنوا َيعْ 

ا نبيه  -تعاىل  -يقول اهلل  ُقْل  ﴿إىل درء جمادلة املرشكني:  -صلوات اهلل وسالمه عليه-مرشدا

وَننَا   َأحُتَاج 
ِ
ننا يف توحيد اهلل واإلخالص له واالنقياد، واتباع أوامره أي: أتناظرو [ ١٣٩البقرة: ]  ﴾ يِف اَّللَّ

نَا َوَرب ُكمْ َوهُ  ﴿وترك زواجره  املترصف فينا وفيكم، املستحق إلخالص اإلهلية له  [ ١٣٩البقرة: ]  ﴾ َو َرب 

 وحده ال رشيك له؟!

ء منا، كًم  [ ١٣٩البقرة:  ] ﴾ َوَلنَا َأْعًَمُلنَا َوَلُكْم َأْعًَمُلُكمْ  ﴿ ء منكم ومما تعبدون، وأنتم ُبرآ أي: نحن برآ

ُبوَك َفُقْل يِل َعَميِل َوَلُكْم َعَمُلُكْم َأنُْتْم َبِريُئوَن مِمَّا َأْعَمُل َوَأنَا َبِريٌء مِمَّا  ﴿قال يف اآلية األخرى:  َوإِْن َكذَّ

وَك َفإِ  ﴿: -تعاىل  -وقال  [، ٤١يونس: ]  ﴾ (٤١َتْعَمُلوَن ) َبَعِن َوُقْل ْن َحاج   َوَمِن اتَّ
ِ
َّ
ِ
َفُقْل َأْسَلْمُت َوْجِهَي َّلل

ًَم  ْوا َفِإنَّ يِّنَي َأَأْسَلْمُتْم َفِإْن َأْسَلُموا َفَقِد اْهَتَدْوا َوإِْن َتَولَّ ُ َبِصرٌي لِلَِّذيَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب َواأْلُمِّ  َعَلْيَك اْلَباَلُغ َواَّللَّ

ا عن إبراهيم:  -تعاىل  -وقال  [، ٢۰ آل عمران:]  ﴾ (٢۰بِاْلِعَباِد )   ﴿إخبارا
ِ
وينِّ يِف اَّللَّ ُه َقْوُمُه َقاَل َأحُتَاج  َوَحاجَّ

 ِعْلًما َأَفاَل 
ٍ
ء ُكوَن بِِه إاِلَّ َأْن َيَشاَء َريبِّ َشْيئاا َوِسَع َريبِّ ُكلَّ يَشْ ُروَن )َوَقْد َهَداِن َواَل َأَخاُف َما ُترْشِ  ﴾ (۸۰ َتَتَذكَّ

ِهيَم يِف َربِّهِ  ﴿: -تعاىل  -وقال  [، ۸۰األنعام: ]   [. ٢٥۸البقرة: ] اآلية  ﴾ َأمَلْ َتَر إىَِل الَِّذي َحاجَّ إِْبَرا

لُِصوَن ) ﴿وقال يف هذه اآلية الكريمة:  ء منكم كًم  [ ١٣٩البقرة: ]  ﴾ (١٣٩َوَنْحُن َلُه خُمْ أي: نحن برآ

ء منا، ونحن له خملصون، أي يف ال  .عبادة والتوجهأنتم برآ

 الشرح

﴿  
ِ
وَننَا يِف اَّللَّ فيه أن صاحب الباطل حياجج عن باطله، واملوقف ِمن هؤالء  [ ١٣٩البقرة: ]  ﴾ ُقْل َأحُتَاج 

 عدم املجادلة، فإن املجادلة عىل قسمني:

د به التوصل إىل احلق، واملباحثة واملدارسة.إما أن يكون جداٌل حممود، و  الذي ُيرا
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ولذلك اإلمام أمحد يف أصول السنة، وغريه ِمن األئمة، ، ذموم وهذا جدال أهل البدعأو اجلدال امل

 ذكروا يف أبواب االعتقاد: ِمن طريقة أهل السنة عدم جمادلة أهل الباطل، أهل البدع واألهواء.

 املنت

ىل ومن ذكر بعده ِمن األنبياء واألسباط كانوا ععليهم، يف دعواهم أن إبراهيم  -تعاىل  -ثم أنكر 

نية فقال:  ُ  ﴿ملتهم، إما اليهودية وإما النرصا يعني: بل اهلل أعلم، وقد  [ ١٤۰البقرة: ]  ﴾ ُقْل َأَأنُْتْم َأْعَلُم َأِم اَّللَّ

ا وال نصارى، كًم قال  نِيًّا َوَلِكْن  ﴿: -تعاىل  -أخرب أهنم مل يكونوا هودا ا ا َواَل َنرْصَ ِهيُم هَيُوِديًّ َما َكاَن إِْبَرا

ِكنَي )َكاَن َحنِيفا   .اآلية ﴾ (٦٧ا ُمْسلًِما َوَما َكاَن ِمَن امْلرُْشِ

 الشرح

ُ  ﴿قال:  -عز وجل  -اهلل  أي باحلق، وهذا السؤال ليس عىل  [، ١٤۰البقرة: ]  ﴾ ُقْل َأَأنُْتْم َأْعَلُم َأِم اَّللَّ

اخلصم، أنت  أعلم، فهو ِمن باب إلزام -جل وعال  -سبيل االستفهام ومعرفة َمن أعلم، ال شك أن اهلل 

 باألمر؟! -جل وعال  -أعلم ِمن اهلل 

فوا يف أسًمئه ويف صفاته   واستدل أهل العلم هبذه اآلية يف الرد عىل أهل التعطيل، والتشبيه، الذين حرَّ

ذكر عنه  -عليه الصالة والسالم-ذكر يف آيات القرآن، والنبي  -جل وعال  -، فاهلل -سبحانه وتعاىل  -

 األسًمء احلسنى والصفات العال.يف السنة، ذكر له 

 ﴾ َسِميعٌ  ﴿يقول:  -جل وعال  -عن أسًمئه، اهلل  -جل وعال  -فعندما يأيت هؤالء ويعطلون اهلل  

ُ  ﴿ال، ليس سميع، ليس بصري، ليس قدير، ليس حكيم، يقولون:  [ ١۸١البقرة: ]  البقرة: ]  ﴾ َأَأنُْتْم َأْعَلُم َأِم اَّللَّ

 ذلك.اهلل وصف نفسه ب [ ١٤۰

وصف ربه بصفات كثرية، وله الصفات اخلربية، كالنزول واليد  -عليه الصالة والسالم-والنبي  
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ِميُع اْلَبِصرُي ) ﴿والضحك، صفات تليق بجالله سبحانه،  ٌء َوُهَو السَّ  ١١الشورى: ]  ﴾ (١١َلْيَس َكِمْثلِِه يَشْ

،] ﴿  ُ  هلل أعلم.ا [ ١٤۰البقرة: ]  ﴾ َأَأنُْتْم َأْعَلُم َأِم اَّللَّ

ا يف أن تقرأ ما ذكره اهلل  وصف -عز وجل  -إذا اهلل   ! -جل وعال  -نفسه بذلك، أنت تكون ورعا

َأَأنُْتْم َأْعَلُم َأِم  ﴿فيأيت هذا املعطل ويقول: )بل نعمتاه(  [ ٦٤املائدة: ]  ﴾ َبْل َيَداُه َمْبُسوَطَتانِ  ﴿اهلل يقول: 

 ُ  تأيت أنت وتقول: )نعمتاه( حترف اآلية؟! [ ٦٤املائدة: ]  ﴾ َمْبُسوَطَتانِ َبْل َيَداُه  ﴿اهلل قال:  [ ١٤۰البقرة: ]  ﴾ اَّللَّ

الذي ما قال: نعمتاه؟! وال ِمن أئمة الدين، وعىل رأسهم  - ملسو هيلع هللا ىلص -أنت أعلم به ِمن رسول اهلل  

 ؟!- ريض اهلل عنهم وأرضاهم - الصحابة

ا هذه اآليات، آيات الصفات تكون عىل ظاهرها؛  أخربنا بذلك، ال نذهب  -جل وعال  -ن اهلل أل إذا

لنفسه يف الوصف، طيب ما الذي يدلنا  -جل وعال  -إىل غري الظاهر؛ ألن هذا فيه خمالفة ملا ارتضاه اهلل 

د به النعمة؟  عىل أن املرا

لو أراد النعمة، قال: )بل نعمتاه(، مع أن  -عز وجل  -الذي يدلنا، نرتك اللفظ الذي أراد، اهلل  

د هبا النعم، فالشاهد ِمن هذا أن هذه اآلية استدلوا ال نعمة ال ُتثنى يف اللغة، يعني ال يقال: )نعمتاه( وُيرا

 هبا عىل الرد عىل أهل التعطيل، وأهل التشبيه.

 املنت

  ﴿وقوله: 
ِ
رصي: كانوا يقرؤون قال احلسن الب [، ١٤۰البقرة: ]  ﴾ َوَمْن َأْظَلُم مِمَّْن َكَتَم َشَهاَدةا ِعنَْدُه ِمَن اَّللَّ

ا رسول اهلل، وإن إبراهيم وإسًمعيل وإسحاق  يف كتاب اهلل الذي أتاهم: إن الدين اإلسالم، وإن حممدا

نية، فشهد اهلل بذلك، وأقروا به عىل أنفسهم هلل،  ء ِمن اليهودية والنرصا ويعقوب واألسباط كانوا برآ

ُ  َوَما ﴿ه: فكتموا شهادة اهلل عندهم ِمن ذلك. وقول هتديد  [ ١٤۰البقرة: ]  ﴾ (١٤۰ بَِغاِفٍل َعًمَّ َتْعَمُلوَن )اَّللَّ
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 .ووعيد شديد، أي علمه حميط بعملكم، وسيجزيكم عليه

 الشرح

  َوَمنْ  ﴿قال:  -جل وعال  -اهلل 
ِ
هذا فيه خطورة  [ ١٤۰البقرة: ]  ﴾ َأْظَلُم مِمَّْن َكَتَم َشَهاَدةا ِعنَْدُه ِمَن اَّللَّ

أي َمن الذي أظلم يف هذا الباب ممن يكتم هذا العلم  [ ١٤۰البقرة: ]  ﴾ َوَمْن َأْظَلمُ  ﴿ري كتًمن العلم، أمر خط

ُ بَِغاِفٍل َعًمَّ َتْعَمُلوَن ) ﴿قال:  -عز وجل  -اهلل  إياه، -سبحانه وتعاىل  -الذي آتاه اهلل   ﴾ (١٤۰َوَما اَّللَّ

 .-سبحانه وتعاىل  -د، واإلخالص هلل ق، والتوحيأي ِمن كتًمن الشهادة، وهي احل [ ١٤۰البقرة: ] 

 املنت

ٌة َقْد َخَلْت  ﴿ثم قال تعاىل:  ْلَك ُأمَّ
 َوَلُكْم َما َكَسْبُتمْ هَلَا َما َكَسَبْت  ﴿أي: قد مضت  [ ١٤١البقرة: ]  ﴾ تِ

 [ ١٤١البقرة: ]  ﴾ (١٤١َواَل ُتْسَأُلوَن َعًمَّ َكاُنوا َيْعَمُلوَن ) ﴿أي: هلم أعًمهلم ولكم أعًملكم  [ ١٤١البقرة: ]  ﴾

وليس يغني عنكم انتسابكم إليهم، ِمن غري متابعة منكم هلم، وال تغرتوا بمجرد النسبة إليهم حتى تكونوا 

وامر اهلل واتباع رسله، الذي بعث مبرشين ومنذرين، فإنه َمن كفر بنبيٍّ واحد فقد كفر مثلهم ُمنقادين أل

اء، وخاتم املرسلني ورسول رب العاملني إىل مجيع اإلنس بسائر الرسل، وال سيًم ِمن كفر بسيد األنبي

 .-صلوات اهلل وسالمه عليه وعىل سائر أنبياء اهلل أمجعني-واجلن ِمن املكلفني، 

 الشرح

عز  -نعم، احلمد هلل الذي يعني وفق إىل االنتهاء ِمن اجلزء األول، فهذا خري ونعمة، ونسأل اهلل 

عة، وأن ييرس لنا اإلمتام لبقية األجزاء، ويف احلقيقة أن اإلنسان لو تأمل أن يمد يف األعًمر عىل الطا -وجل 

 العمر يميض، واإلنسان يكتسب ما يستطيع ِمن هذه العلوم.

سبحانه وتعاىل  -فكم ِمن اإلخوة معنا احلارضين احلمد هلل يعني عدد جيد ويتكاثر ِمن فضل اهلل  
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نقطع عنها، فمضت األيام، ومضت الدروس، ما الذي ، لكن َمن كان معنا يف أول هذه الدروس ثم ا-

 استفاد؟

العلم، واالجتهاد  ال سيًم إذا كان اإلنسان يعني انقطاعه لغري سبب، فاحلرص يا إخوة عىل جمالس 

أن أمتمنا  -سبحانه وتعاىل  -فيها والصرب، وال ُينال العلم براحة اجلسد، فاحلمد هلل هذا ِمن توفيق اهلل 

 هذا اجلزء.

أن خيتم لنا  -جل وعال  -يعني لو ننظر كأننا ما ابتدأنا إال يف فرتة قريبة، األيام متيض، فنسأل اهلل و 

نا  اهلل عىل نبيِّ سئلة إن شاء اهلل املحارضة القادمة، الدرس القادم، وصىلَّ ولكم بالصاحلات، نقف هنا واأل

ا.حممَّ   د، وعىل آله وصحبه وسلم تسليًما كثريا
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