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╝ 

وعَّل آله  نبينا حممد احلمد هلل رب العاملني، وصَّلى اهلُل وسلىم وباَرَك عَّل عبِده ورسوله الشيخ:

ا.  وصحبه وسلىم تسليًما كثريا

 ن سورة البقرة، تفضل.فهذا أواُن الرشوع يف تفسري اجلزء الثاين مِ 

بسم اهلل، واحلمد هلل، والصالة والسالم عَّل رسول اهلل، مهللا اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا  القارئ:

 وللمسلمني أمجعني.

 قال اإلمام ابُن كثرٍي يف كتاب عمدة التفسري، عند قوله تعاىل:

 املنت

ُهْم  ﴿ َفَهاُء ِمَن النىاِس َما َوَّلى تِي َكا نْ عَ َسَيُقوُل السُّ ُق َوامْلَْغِرُب ََيِْدي ِقْبَلتِِهُم الى  امْلَرْشِ
ِ

ى
ِ

ُنوا َعَلْيَها ُقْل ّلِل

ٍط ُمْسَتِقيٍم ) ا ةا َوَسطاا لَِتُكوُنوا ُشَهَداَء َعََّل النىاِس َوَيُكوَن ١٤٢َمْن َيَشاُء إىَِل ِِصَ ( َوَكَذلَِك َجَعْلنَاُكْم ُأمى

ا وَ  ُسوُل َعَلْيُكْم َشِهيدا ُسوَل ِِمىْن َينَْقلُِب َعََّل َعِقَبْيِه َجَعْلنَا اْلِقْبَلَة الى  امَ الرى تِي ُكنَْت َعَلْيَها إَِّلى لِنَْعَلَم َمْن َيتىبُِع الرى

َ بِا ُ لُِيِضيَع إِيًَمَنُكْم إِنى اّلِلى ُ َوَما َكاَن اّلِلى ِذيَن َهَدى اّلِلى اِس َلَرُءوٌف َرِحيٌم لنى َوإِْن َكاَنْت َلَكبرَِيةا إَِّلى َعََّل الى

 .[ ١٤٣، ١٤٢البقرة: ]  ﴾ (١٤٣)

د بالسفهاء هاهنا: مرشكو العرب، وقيل: أحبار َيود، وقيل: املنافقون، واآلية عامة يف  قيل: املرا

 .هؤَّلء كلهم، واهلل أعلم
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 الشرح

َفَهاُء ِمَن النى  ﴿هذه اآليات بقوله:  -جل وعال  -ابتدَأ اهلُل  فيه:  [ ١٤٢البقرة: ]  ﴾ اسِ َسَيُقوُل السُّ والسى

 هو َمن َّل حيسن الترصف، وقيل: كلُّ َمن خالَف احلكمة يف ترصفه فهو سفيه.

، وهم مرشكو العرب، أو أحبار اليهود، أو -رمحه اهلل  -اجلامع بني هؤَّلء الذين ذكرهم ابن كثري  

 وحه وبيانه.بول احلق، مع وضدم ق، وعاملنافقون، جامع صفة السفه بينهم هي ترُك اهلُدى واتباع الضالل

فه؛ ألهنم فعلوا ما يناقض الواجب عَّل اإلنسان الذي   فلهذا الوضوح والبيان كانوا عَّل صفة السى

يريد النجاة، فلْم حُيِْسنوا الترصف، وإذا كان يوَصف الصغري الذي َّل حُيسن الترصف بالسفه، وهو غري 

فمن باب أوىل وْصف السفه  ،نه: سفيهرف، فقد ُيقال عاخل ِمن ُمكلىف، أو كبري السن الذي أصابه يشء

هم اهلل  ين، أعرَض عنه، فلذلك سًمى  .سفهاء –جل وعال  -مَلن ترَك الدِّ

 املنت

ا أو سبعة  - ملسو هيلع هللا ىلص -وروى البخاري: عن الرباء؛ أن رسول اهلل  صَّل إىل بيت املقدس ستىة عرش شهرا

، وكان يعجبه أن تكون قبلُتهعرش ش ا ، وأنه صَّل أول صالة صالها صالَة العرص، وصَّل البيت ِقَبل هرا

عَّل أهل املسجد وهم راكعون، فقال: أشهد باهلل لقد  ن صَّل معه، فمرى معه قوم. فخرج رجل ِمن كا

 مكة، فداُروا كًم هم قبل البيت. ِقَبل - ملسو هيلع هللا ىلص -صليُت مع النبي 

 ﴿ندِر ما نقول فيهم، فأنزل اهلل:  لوا ملَّلا قتوكان الذي مات عَّل القبلة قبل أن ُُتَّول قبل البيت رجا

َ بِالنىاِس َلَرُءوٌف َرِحيٌم ) ُ لُِيِضيَع إِيًَمَنُكْم إِنى اّلِلى  .ورواه مسلم [ ١٤٣البقرة: ]  ﴾ (١٤٣َوَما َكاَن اّلِلى
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 الشرح

: هؤَّلء الذين صلوا إىل بيت املقدس، ذهبتويعني اعرتضوا عليهم، هؤَّلء السفهاء   صالهتم، قالوا

ا عن املؤمنني، وبياناا للحق، وتسليةا هلم -جل وعال  -رهم، فأنزل اهلل وذهب أج ُ  ﴿، دفاعا َوَما َكاَن اّلِلى

 .أي: صالتكم،  [ ١٤٣البقرة: ]  ﴾لُِيِضيَع إِيًَمَنُكمْ 

ا فيه بيان أن األعًمل ِمن اإليًمن، فاهلل   ة أهل السنسًمها إيًمناا، وهذه عقيدة  -جل وعال  -وهذا أيضا

مية، أو مرجئة عة خالفاا لواجلًم ا ءا مرجئة اجلهمية، أو مرجئة املتكلمني، أو الُكرى لمرجئة بأنواعهم، سوا

ئة الفقهاء، وَّل يصح أن ُيقال: مرجئة أهل السنة أو مرجئة أهل السنة، أو َمن ينتسبون، ما يقال هلم: مرج

 .السنة، ففرٌق بني السنة والبدعة

 املنت

قد صَّلى نحو بيت املقدس ستة عرش  - ملسو هيلع هللا ىلص -ن الرباء قال: كان رسول اهلل ع م:أيب حات وروى ابن

ه نحو الكعبة، فأنزل اهلل:  ، وكان حيب أن ُيوجى ا   ﴿أو سبعة عرش شهرا
ِ
ًَمء َقْد َنَرى َتَقلَُّب َوْجِهَك يِف السى

َينىَك ِقْبَلةا َتْرَضاَها َفَولِّ َوْجَهَك َشْطَر املَْ  مِ ْسِجِد احْلَ َفَلنَُولِّ  ه نحو الكعبة.قال: فُوجِّ  [ ١٤٤البقرة: ]  ﴾ َرا

تِي َكاُنوا َعَلْيَها ﴿وقال السفهاء ِمن الناس، وهم اليهود:  ُهْم َعْن ِقْبَلتِِهُم الى  [، ١٤٢البقرة: ]  ﴾ َما َوَّلى

ُق َوامْلَْغِرُب ََيِْدي َمْن َيَشاُء إىَِل  ﴿فأنزل اهلل:   امْلَرْشِ
ِ

ى
ِ

ٍط مُ  ُقْل ّلِل ا  [. ١٤٢البقرة: ]  ﴾ (١٤٢) ْسَتِقيمٍ ِِصَ

 .جاء يف هذا الباب أحاديث كثرية وقد

ُأمر باستقبال الصخرة ِمن بيت املقدس، فكان  - ملسو هيلع هللا ىلص -وحاصُل األمر: أنه قد كان رسول اهلل 

ملدينة بمكة ُيصِّلِّ بني الركنني، فتكون بني يديه الكعبة وهو مستقبُل صخرة بيت املقدس، فلًم هاجر إىل ا

، وكان  بينهًم، فأمره اهلل بالتوجه إىل بيت املقدس، فاستمرى ر اجلمع تعذى  ا األمر عَّل ذلك بضعة عرش شهرا
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هيم يكثر الدعاء، و ه إىل الكعبة، التي هي قبلة إبرا ، فُأجيب إىل ذلك، -عليه السالم  -اَّلبتهال أن ُيوجى

 .مهم بذلك، وأعلالناس - ملسو هيلع هللا ىلص -وُأمر بالتوّجه إىل البيت العتيق، فخطب رسول اهلل 

 الشرح

 َقْد  ﴿: -عليه الصالة والسالم  -قال يف وصف نبيه  -جل وعال  -اهلل 
ِ
ًَمء  َنَرى َتَقلَُّب َوْجِهَك يِف السى

كان يرغب باستقبال الكعبة، وكان األمر له باستقبال بيت املقدس، فكان  - ملسو هيلع هللا ىلص -النبي  [ ١٤٤البقرة: ]  ﴾

 .يقلب نظره إىل السًمء

ز النظر إىل السًمء للتفكر، أو للتدبر، أو َّلنتظار الفرج، وإنًم ُينهى عن ذلك " ء: وقال العلًم  فيه جوا

بعد ذلك  -سبحانه وتعاىل  -َّل جيوز لإلنسان أن يرفع برصه حال الصالة، فأنزل اهلل  " يف حال الصالة

فكان  ،مكةكعبة وهو يف باستقبال ال -عليه الصالة والسالم  -األمر باستقبال القبلة، كانت رغبة النبي 

فيتحقق له استقبال بيت املقدس، ويتحقق له  "جيعل الكعبة بينه وبني بيت املقدس"كًم ذكر ابن كثري: 

ا استقبال القبلة التي هي الكعبة، فلًم رجع إىل املدينة َّل يمكن اجلمع بني األمرين، فإما أن يستقبل  أيضا

 قدس لعدم نسخ هذا األمر.ستقبل بيت املكعبة، فكان يبيت املقدس، وإما أن يستقبل ال

يف  - ملسو هيلع هللا ىلص -، وُتقيق هذه الرغبة لرسوله -سبحانه وتعاىل  -ثم جاء بعد ذلك التفريج ِمن اهلل  

 ونسخ استقبال بيت املقدس. ،استقبال الكعبة

 املنت

 اء.وكان أول صالة صالها إليها صالة العرص، كًم تقدم يف الصحيحني ِمن رواية الرب

م يبلغهم اخلرب إىل صالة الفجر ِمن اليوم الثاين، كًم جاء يف الصحيحني، عن ابن ُقباء، فلوأما أهل 

قد ُأنزل  - ملسو هيلع هللا ىلص -اءهم آت فقال: إنى رسول اهلل صبح، إذ جعمر أنه قال: بينًم الناس بُقباء يف صالة ال
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داروا إىل ام فاستإىل الشوجوههم وكانت  ،عليه الليلة قرآن وقد ُأمر أن يستقبل الكعبة، فاستقبلوها

  .الكعبة

 الشرح

ا، فجاءهم اآليت وقال: إن الكعبة، أو إن القبلة قد  أن جاء يف بعض الروايات أهنم كانوا ركوعا

ُأمر باستقبال الكعبة، فاستداروا كًم هم، وهذا دليل عَّل رسعة اَّلستجابة،  - ملسو هيلع هللا ىلص -ُحولت، وإن النبي 

 ن الركوع.يعني ما انتظروا أن يرفعوا مِ 

كانوا مرضب مثل يف هذا الباب، وهي قضية اَّلستجابة الرسيعة،  - عنهم ريض اهلل -ابة والصح 

 - ملسو هيلع هللا ىلص -يعني ليس عندهم اَّلعرتاضات، أو حماولة رضب النصوص، إذا جاءهم األمر ِمن رسول اهلل 

 أرسعوا يف اَّلستجابة.

احلمر األهلية قد  ومن حلإ)) املنادي: ولذلك ملا ُحرمت حلوم احلمر األهلية، وكانت جائز، فنادى  

، أي تفور (( فُأكفئت القدور وإهنا لتفور باللحم)) كًم يف الصحيحني، فقال الصحايب، قال:  (( ُحرمت

ا ُحرمت اخلمر،   أكفأوا القالل، حتى سالت سكك املدينة)) باللحم، مليئة باللحم، ُاكفئت، وعندما أيضا

، أو يكوخ سا جاهز، والنس. فًم انتظروا، قال: واهلل هذ(( ن عَّل اليشء الذي مل ُيصنع بعد، أو اعرتضوا

، أو سألوا، جاءهم األمر،  ا منه)) حاولوا  .(( ومن ترك شيئاا هلل عوضه اهلل خريا

 املنت

ويف هذا دليل عَّل أن الناسخ َّل يلزم حكمه إَّل بعد العلم به، وإن تقدم نزوله وإبالغه؛ ألهنم مل 

 .أعلم عشاء، واهللواملغرب والالعرص  ُيؤمروا بإعادة
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 الشرح

 أن هذا غري واجب عليهم، هم تعبدوا هلل بًم أمرهم به، فلًم بلغهم النسخ عملوا الناسخ.

 املنت

ارتياب وزيغ عن -من أهل النفاق والريب والكفرة ِمن اليهود-وملا وقع هذا حصل لبعض الناس 

 : تِي َكاُنوا  ْن ِقْبَلتِِهمُ ُهْم عَ َوَّلى َما  ﴿اهلدى وختبيط وشك، وقالوا : ما هلؤَّلء  [ ١٤٢البقرة: ]  ﴾ َعَلْيَها الى أي قالوا

ُق َوامْلَْغِرُب  ﴿تارة يستقبلون كذا، وتارة يستقبلون كذا؟ فأنزل اهلل جواهبم يف قوله:   امْلَرْشِ
ِ

ى
ِ

]  ﴾ ُقْل ّلِل

َلْيَس اْلرِبى َأْن ُتَولُّوا  ﴿ وجه اهلل، و وا فثمى ًم تولأي: احلكم والترصف واألمر كله هلل، وحيث [ ١٤٢البقرة: 

ِق َوامْلَْغِرِب َوَلِكنى اْلرِبى َمْن َآَمَن بِاّلِلى  أي: الشأن كله يف امتثال أوامر  [ ١٧٧البقرة: ]  ﴾ ُوُجوَهُكْم ِقَبَل امْلَرْشِ

هنا، فالطاعة يف امتثال أ هنا توجى  .مرهاهلل، فحيثًم وجى

هنا  عددة، فنحن عبيدهمرات إىل جهات متل يوم ا يف كولو وجهن امه، حيثًم وجى ويف ترصفه وُخدى

وأمته عناية عظيمة؛ إذ هداهم  -صلوات اهلل وسالمه عليه-توجهنا، وهو تعاىل له بعبده ورسوله حممٍد 

له،   رشيكإىل قبلة إبراهيم، خليل الرمحن، وجعل توجههم إىل الكعبة املبنية عَّل اسمه تعاىل وحده َّل

ُق  ﴿، وهلذا قال: -عليه السالم  -اء إبراهيم اخلليل األرض؛ إذ هي بن رشف بيوت اهلل يفأ  امْلَرْشِ
ِ

ى
ِ

ُقْل ّلِل

ٍط ُمْسَتِقيٍم ) ا  [. ١٤٢البقرة: ]  ﴾ (١٤٢َوامْلَْغِرُب ََيِْدي َمْن َيَشاُء إِىَل ِِصَ

 الشرح

"الشأن كله يف امتثال ، حينًم قال: -رمحه اهلل  -يعني هذا فيه ِمن مجيل الكالم ِمن احلافظ ابن كثري 

هنا، فالطاعة يف امتثال أمره، ولو وجهنا يف كل يوم مرات إىل جهات متعددة،  هنا توجى أوامر اهلل، حيثًم وجى

 يفعل ما يشاء سبحانه. نحن عبيده"
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ءا يف مسألة القبلة، أو يف غري، امتحان للعباد، ولذلك أهل اَّل  رتياب يرتددون، ويف هذا األمر، سوا

ليهود، واستغلها مرشكوا العرب، لعظيمة ثالث طوائف، فاستغلها استغلوا مثل هذه احلادثة اوالذين ا

 واستغلها املنافقون للتشكيك يف الدين.

ومكان، أهنم يشككون يف األحكام الرشعية، ويعارضون، وهذا فعل أصحاب الباطل يف كل زماٍن  

 لرشعية.زهدون الناس يف األوامر اإضعاف دَّلَّلت الرشيعة، ويويوجدون املعارضات، وحياولون 

بأمر فالواجب  -جل وعال  -إذا أمر اهلل  فكان الواجب عَّل املسلم أن يمتثل، ولذلك قال العلًمء:

 : عَّل العبد يف هذا األمر سبعة مواقف

يل الكتاب أو ، ويعلم ذلك بدل-سبحانه وتعاىل  -املوقف األول: أن يعلم أن هذا ِمن عند اهلل 

 السنة.

 مر الثاين: أن يعزم عَّل العمل، عنده النية.واأل 

 .-جل وعال  -واملوقف الثالث: أن حيب هذا األمر؛ ألنه ِمن اهلل  

بع: أن يفعله، يمتثل.   واملوقف الرا

 ، ووفق هديه.- ملسو هيلع هللا ىلص -سنته فق واملوقف اخلامس: أن يكون هذا الفعل و 

 وأن يثبت عليه.واألمر السادس: أن يستمر عليه،  

 .بع: أن جيتنب ما خيالفهالسمر اواأل 

 له. -جل وعال  -فهذه سبعة أمور كلها يقفها العبد حال بلوغ أمر اهلل  

ا اهلل   يفعل ما يشاء يف عباده، وُيرشع هلم ما يشاء، وينسخ ما يشاء، ويأمر بًم يشاء،  -جل وعال  -إذا

جب عَّل العباد؟ أن :  وينهى عًم يشاء، وما الوا  [. ٢۸٥البقرة: ]  ﴾ َطْعنَاَسِمْعنَا َوأَ  ﴿يقولوا
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اَّلعرتاضات العقلية، واملعارضات للرشيعة، هذا فعل اليهود، أو فعل أهل النفاق، أو فعل أهل  

ك ِمن العرب، أما أهل اإلسالم ففعلهم هو فعل الصحابة ا يف كل  [ ٢۸٥البقرة: ]  ﴾ َسِمْعنَا َوَأَطْعنَا ﴿إلرشا

ئد، وَّل عارض باملضونه َّل باآلباء، وَّلأمر فال يعار ات العقلية، وَّل يعارضونه بالعادات، وَّل بالعوا

 ات.باألنظمة احلديثة، وَّل بغري ذلك، وَّل باملخرتعات وَّل بالنظري

 -وجب اَّلمتثال، فابن كثري  - ملسو هيلع هللا ىلص -أو عن رسوله  -سبحانه وتعاىل  -إذا ثبت األمر عن اهلل  

هنا ه ويف ترصيفه وُخدى عبيد "فنحنيقول هنا:  -رمحه اهلل  توجهنا، وهو تعاىل له بعبده امه، حيثًم وجى

 .وأمته عناية عظيمة" - ملسو هيلع هللا ىلص -ورسوله 

م اهلل   م اهلل - ملسو هيلع هللا ىلص -لنبيه  -جل وعال  -هذا ِمن إكرا هلذه األمة،  -سبحانه وتعاىل  -، ومن إكرا

 جعل هلا القبلة.

 -سبحانه وتعاىل  - لة، فكان هذا ِمن فضل اهللولذلك كان ِما تغبط اليهود أهل اإلسالم هذه القب 

 باستقبال الكعبة. - ملسو هيلع هللا ىلص -قيق رغبة النبي عَّل هذه األمة، ومن ُت

 املنت

)) : -يعني يف أهل الكتاب- - ملسو هيلع هللا ىلص -وقد روى اإلمام أمحد، عن عائشة قالت: قال رسول اهلل 

التي  لقبلةهلل هلا وضلوا عنها، وعَّل اإهنم َّل حيسدونا عَّل يشء كًم حيسدونا عَّل يوم اجلمعة، التي هدانا ا

  .(( هدانا اهلل هلا وضلوا عنها، وعَّل قولنا خلف اإلمام: آمني

 الشرح

ا:  ُق َوامْلَْغِرُب  ﴿يف قوله أيضا  امْلَرْشِ
ِ

ى
ِ

إذا اعرتض عليك اليهود، ملاذا ُحولت  [ ١٤٢البقرة: ]  ﴾ ُقْل ّلِل

 القبلة، ماذا يكون اجلواب؟
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 ا ﴿ 
ِ

ى
ِ

ُق َواُقْل ّلِل سبحانه  -يف هذا التوجيه ِمن اهلل " قال أهل العلم:  [ ١٤٢البقرة:  ] ﴾ مْلَْغِرُب مْلَرْشِ

ُق َوامْلَْغِرُب  ﴿هم سيحتجون عليك بكذا، فقل هلم:  " إعالم املرء بًم قد يقع -وتعاىل   امْلَرْشِ
ِ

ى
ِ

البقرة: ]  ﴾ ّلِل

 وهذا أسلوب رشعي. [ ١٤٢

ا أهل كتاب))  ديث معاذ، قال:بذلك، كًم يف حعلىم أصحابه  - ملسو هيلع هللا ىلص -والنبي   ، يف (( إنك تأيت قوما

ألن أهل الكتاب عندهم حجج وعندهم كتاب، وَّلبد أهنم حينًم أرسله إىل أهل اليمن، فهذا متهيد له؛ 

 سيكون عندهم ِمن املجادَّلت، فهذا هتيئة للنفس.

ا يف هذه اآلية تعليل األحكام بمقتىض الربوبية   ُق َواملَْ  ْل قُ  ﴿ثم أيضا  امْلَرْشِ
ِ

ى
ِ

 [ ١٤٢البقرة: ]  ﴾ ْغِرُب ّلِل

فقل: هذا ِمن اهلل، ملاذا تعرتض  -كم رشعيإذا اعرتض عليك ُمعرتض يف ح– -جل وعال  -أي أن اهلل 

 عِّلى أنا؟

عز  -هو الذي أمر هبذا، اهلل  -جل وعال  -هو الذي فرض ذلك، اهلل  -سبحانه وتعاىل  -اهلل  

يعني لألسف الشديد بعض  ض ِمن أهل اإلسالم؛ا، هذا جواب ملن يعرتهنى عن هذهو الذي  -وجل 

 غري الرشيعة، صار خيالف وُيعمل عقله يف كل أمر.أهل اإلسالم ِمن كثرة ما يعني متسك ب

سبحانه وتعاىل  -قال: هذه ما خلقها اهلل! )الشًمل( هذا اعرتاض عَّل حكم اهلل  "كل بيمينك"طيب  

خلقك هو الذي أمرك أن تصِّل بيمينك، والذي أمرك أن تأكل  اليدين هو الذي، الذي خلق لك -

الفجر ركعتني، ما جعلها أربع، له يف ذلك احلكمة البالغة، هو يفعل الصلوات، وجعل هلا أعداد، فجعل 

 ما يشاء يف عباده، ويأمر بًم يشاء، وينهى عًم يشاء.

األنبياء: ]  ﴾ (٢٣َوُهْم ُيْسَأُلوَن ) ُيْسَأُل َعًمى َيْفَعُل ََّل  ﴿قال:  -جل وعال  -فعندما يعرتض العبد، اهلل 

 علت؟ وملَ مل تفعل؟العباد الذين ُيسألون، ملَ ف [ ٢٣
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، ونحن عبيٌد له، فهذا -سبحانه وتعاىل  -فله احلكمة البالغة، يقرر ما يشاء  -جل وعال  -أما اهلل  

ض عَّل حكٍم استدَّلٌل صحيح، لو اعرتض معرتاَّلستدَّلل بمقتىض الربوبية يف األحكام الرشعية 

 رشع اهلل. ا أمر اهلل، وهذا فعل اهلل، وهذال اهلل، وهذرشعي، فقل: هذا قو

جل  -وهنا الواجب عَّل املؤمن أن يقف، إذا كان هذا أمر اهلل فالواجب الوقوف، أما غري أمر اهلل  

يعة؟ ما ُينظر فيه، هل هذا يوافق الرشفهذا قد يكون حمل أخذ، يعني  - ملسو هيلع هللا ىلص -، وغري أمر النبي -وعال 

 يوافق الرشيعة؟

، فال شك أن هذا هو وصف أهل - ملسو هيلع هللا ىلص -ر اهلل وعند أمر رسوله هذا أمر آخر، أما الوقوف عند م 

 .اإليًمن

 املنت

ةا َوَسطاا لَِتُكوُنوا ُشَهَداَء َعََّل النىاِس َوَيُكوَن ا ﴿وقوله تعاىل:  ُسوُل َعَلْيُكْم َوَكَذلَِك َجَعْلنَاُكْم ُأمى لرى

ا ، واخرتناها لكم -عليه السالم  -يقول تعاىل: إنًم حّولناكم إىل قبلة إبراهيم  [ ١٤٣البقرة: ]  ﴾ َشِهيدا

 ألن اجلميع معرتفون لكم بالفضل. لنجعلكم خيار األمم، لتكونوا يوم القيامة ُشهداء عَّل األمم؛

ا، والوسط هاهنا: اخليار واألجود، كًم ُيقال يف: ق  : خريها.يأريش أوسط العرب نسباا ودارا

، التي (( الصالة الوسطى)) وسطاا يف قومه، أي: أرشفهم نسباا، ومنه  - ملسو هيلع هللا ىلص -وكان رسول اهلل 

 .هي أفضل الصلوات، وهي العرص، كًم ثبت يف الصحاح وغريها

 الشرح

، اخليار العدول، كًم يعني الوسط، الوسط هنا: ليس بني الرديء واجليد، َّل، الوسط هنا هو األفضل

اء يف البخجا د به: اليشء بني الشيئني، بني  اري، إذا د به: األفضل واألكمل، وليس املرا الوسط هنا املرا
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 القبيح وبني اجليد، َّل.

عليه الصالة  -أي أرشفهم نسباا، أعالهم نسباا  (( وسطاا يف قومه - ملسو هيلع هللا ىلص -كان النبي )) ولذلك 

ةا َوَسطااَوَكَذلَِك َجَعْلنَاُكْم  ﴿يف،  ، فهذا هو معنى الوسط-والسالم  ليس بني أمٍة ضعيفة  [ ١٤٣البقرة: ]  ﴾ ُأمى

 وبني أمٍة جيدة، وإنًم هي أفضل األمم، كًم دلت عَّل ذلك النصوص.

 املنت

ئع وأقوم املناهج وأوضح املذاهب، كًم قال  وملا جعل اهلل هذه األمة وسطاا خّصها بأكمل الرشا

يِن ِمْن َحَرٍج مِ َباُكْم َوَما َجَعَل َعَلْيكُ اْجتَ ُهَو  ﴿تعاىل:  ُكُم امْلُْسلِِمنَي ِمْن َقْبُل ْم يِف الدِّ ِهيَم ُهَو َسًمى َة َأبِيُكْم إِْبَرا لى

ا َعَلْيُكْم َوَتُكوُنوا ُشَهَداَء َعََّل النىاسِ َويِف َهَذا لَِيُكو ُسوُل َشِهيدا  [. ٧۸احلج: ]  ﴾ َن الرى

يدعى نوح يوم القيامة فيقال )) : - ملسو هيلع هللا ىلص - د قال: قال رسول اهللد: عن أيب سعيوروى اإلمام أمح

فيقولون: ما أتانا ِمن نذير وما أتانا ِمن له: هل بلىغت؟ فيقول: نعم. فيدعى قومه فيقال هلم: هل بلغكم؟ 

 .(( أحد، فيقال لنوح: َمن يشهد لك؟ فيقول: حممد وأمته

اْلنَاُكْم ُأمى َوَكَذلَِك َجعَ  ﴿قال: فذلك قوله:   [. ١٤٣: قرةالب]  ﴾ ةا َوَسطا

 الشرح

لنبي اهلل نوح أنه بلىغ، بًم جاءهم ِمن  -عليه الصالة والسالم  -ِمن أين يشهد أمة اإلجابة، أمة حممد 

القرآن، بًم جاءهم ِمن القرآن، وقرأوا يف اآليات أن نبي اهلل نوح قد بلىغ، وأدى الرسالة، وقام بًم أوجبه 

 ا ِمن نصوص الكتاب.َّل مقتىض ما عرفوعليه، فيشهدون ع -سبحانه وتعاىل  - اهلل

 املنت

ري . رواه البخا(( فتدعون، فتشهدون له بالبالغ، ثم أشهُد عليكمالوسط : العدل، )) قال: 

http://rasaelemaratia.com/


 

 

 14 
http://rasaelemaratia.com  مجموعة رسـائل إمـاراتية 

 .والرتمذي والنسائي وابن ماجه

مد بن كعب القرظي، ِمن حديث ِمصعب بن ثابت، عن حم -واللفظ له-وروى احلاكم وابن مردويه 

كنت إىل جانب رسول اهلل جنازة، يف بني سلمة، و - ملسو هيلع هللا ىلص -قال: شهد رسول اهلل  عن جابر بن عبد اهلل،

، وكان... وأثنوا  -يا رسول اهلل-، فقال بعضهم: واهلل - ملسو هيلع هللا ىلص - ا مسلًما لنعم املرء كان، لقد كان عفيفا

ا. فقال رسول اهلل  ئر، فأما  ،(( أنت بًم تقول؟)) : - ملسو هيلع هللا ىلص -عليه خريا الذي فقال الرجل: اهلل أعلم بالرسا

 .(( َوَجَبت)) : - ملسو هيلع هللا ىلص -منه فذاك. فقال النبي بدا لنا 

، فقال بعضهم: يا رسول اهلل، - ملسو هيلع هللا ىلص -ثم َشِهد جنازة يف بني حارثة، وكنُت إىل جانب رسول اهلل 

ا فقال رسول اهلل  أنت بالذي )) لبعضهم:  - ملسو هيلع هللا ىلص -بئس املرء كان، إن كان لفظًّا غليظاا، فأثنوا عليه رشًّ

ئر، فأما الذي بدا لنا منه فذاك. فقال رسول اهلل لرجل: اهلل. فقال ا(( تقول؟ )) : - ملسو هيلع هللا ىلص - أعلم بالرسا

 .(( َوَجَبت

 ﴿، ثم قرأ: - ملسو هيلع هللا ىلص -قال مصعب بن ثابت: فقال لنا عند ذلك حممد بن َكْعب: صدق رسول اهلل 

ا لَِتكُ  ةا َوَسطا اوَن الرى وُنوا ُشَهَداَء َعََّل النىاِس َوَيكُ َوَكَذلَِك َجَعْلنَاُكْم ُأمى قال  [ ١٤٣البقرة: ]  ﴾ ُسوُل َعَلْيُكْم َشِهيدا

 احلاكم: هذا حديث صحيح اإلسناد، ومل خيرجاه.

فقتها، وقد وقع هبا مرض، فهم يموتون  وروى اإلمام أمحد: عن أيب األسود أنه قال: أتيُت املدينة فوا

ا. فجلست إ ت به جنازة، َفُأثْنِ ىل عموتاا ذريعا صاحبها خري. فقال: وجبت َي عَّل مر بن اخلطاب، فمرى

، فقال عمر: وجبت. فقال أبو األسود: ما وجبت يا أمري املؤمنني؟  وجبت. ثم ُمرى بأخرى فُأثني عليها رشٌّ

قال: فقلنا: . (( أيًم مسلم َشِهد له أربعة بخري أدخله اهلل اجلنة)) : - ملسو هيلع هللا ىلص -قال: قلت كًم قال رسول اهلل 

 ، ثم مل نسأله عن الواحد.(( واثنان)) قال: فقلنا: واثنان؟ قال:  .(( وثالثة)) وثالثة؟ قال: 
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: عن أيب بكر بن أيب زهري الثقفي، عن وكذا رواه البخاري، والرتمذي، والنسائي. وروى ابن مردويه

ركموا خياركم مِ يوشك أن تعلم)) بالنىباَوة يقول:  - ملسو هيلع هللا ىلص -أبيه، قال: سمعت رسول اهلل  . (( ن رشا

: بَم يا يِّئ، أنتم شهداء اهلل يف األرض)) : رسول اهلل؟ قال قالوا . ورواه اإلمام (( بالثناء احلسن والثناء السى

  .وابن ماجهأمحد 

 الشرح

 -يعني هذه ِمن أحاديث الرتغيب، وفيها أن اإلنسان حيرص عَّل أن يكون له الذكر احلسن، واهلل 

 ﴾ (۸٤َواْجَعْل ِِل لَِساَن ِصْدٍق يِف اآْلِخِريَن ) ﴿: -عليه الصالة والسالم  -ن إبراهيم ل عقا -جل وعال 

 أي اجعل ِل الذكر احلسن بعد مويت. [ ۸٥، ۸٤الشعراء: ] 

ألن ذكر اإلنسان والسمعة احلسنة هي حياة أخرى، حياة أخرى تبقى لإلنسان بعد موته، ولذلك  

 ىض عنهم، ونفرح بسريهم.نحن اآلن نذكر الصحابة ونرت

ننا هذا لعلًمء ِمن بعد بعد الصحابة إىل القرون املتأخرة، إىل زمن بعد الصحابة، واونذكر العلًمء مِ  

ِمن مات عَّل السنة، ومات عَّل اإلسالم، وهذه السرية احلسنة التي أبقوها بعد موهتم، هذا كله أمر 

 مطلوب ِمن العبد.

 نسان؟ف حيصلها اإلاحلسنة، أو السمعة الطيبة، كيولذلك قال أهل العلم: السرية  

 لها بأمور:قالوا حيصِّ 

َمن استغنى عًم يف أيدي الناس أحبه الناس،  الناس؛ ألنى األمر األول: فإنه يستغني عًم يف أيدي  اأمى 

 كًم جاء يف احلديث.

ن أرىض الناس بسخط اهلل، مَ  )) به؛ ألنى  -جل وعال  -الناس بًم يأمره اهلل  يعامَل  واألمر الثاين: أنْ  
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ريض اهلل عليه  -سبحانه وتعاىل  -ن أسخط الناس برضا اهلل وأسخط عليه الناس، ومَ  سخط اهلل عليه

 .(( وأرىض عليه الناس

، يف باب األوامر، ويف باب النواهي، ويف -جل وعال  -اإلنسان يعامل ربه  فاألمر األول واملهم: أنى  

  ذلك.ويف غري ،القطع ويف الصلة

ق أحبوه، وقد ُجبلت النفوس عَّل حمبة لْ إىل اخلَ  َمن أحسنَ  لق، فإنى خلَ إىل ا نَ ِس حُي  واألمر الثالث: أنْ  

 ر.فتبقى له بذلك السمعة الطيبة، والثناء العطا، َمن أحسن إليه

ا ِما يستوجب السمعة الطيبة والذِّ  : ملسو هيلع هللا ىلصالصرب عَّل أذى الناس، وقد قال النبي  :كر احلسنثم أيضا

 .(( ن الذي َّل خيالطهم وَّل يصرب عَّل أذاهم مِ خريٌ  ،الذي خيالط الناس ويصرب عَّل أذاهم)) 

سيًم يف ُتقيق األوامر الرشعية، هذا ِمن األمور املهمة، وهو صرٌب عَّل الصرب عَّل أذى الناس، وَّل 

ذا ِما حيرص عليه وصرٌب عَّل أقدار اهلل املؤملة، فكانت قضية السمعة الطيبة ه ،-جل وعال  -طاعة اهلل 

 العبد.

أنتم شهداء اهلل يف )) : -عليه الصالة والسالم  -خلريية يف ذلك، وقول النبي ه باون لوالناس يشهد 

هذا ِمن باب الثناء وليس القطع له بأنه ِمن أهل اجلنة، وإنًم هو الثناء عَّل ظاهره بأنه ِمن أهل  (( األرض

 الصالح، وأنه ُيرجى له ذلك.

، أو شهد له رسوله -جل وعال  -هد له اهلل ن شَّل ملعة أنه َّل ُيشهد باجلنة إالسنة واجلًموعقيدة أهل 

 ، وإَّل فإنه ُيرجى للمحسن، وخُياف عَّل امليسء.- ملسو هيلع هللا ىلص -

 املنت

ُسوَل ِِمى  ﴿وقوله تعاىل:  تِي ُكنَْت َعَلْيَها إَِّلى لِنَْعَلَم َمْن َيتىبُِع الرى َينَْقلُِب َعََّل َعِقَبْيِه ْن َوَما َجَعْلنَا اْلِقْبَلَة الى
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ُ اَنْت َلَكبِرَيةا إَِّلى َعََّل الى َوإِْن كَ  التوجه  -يا حممد-يقول تعاىل: إنًم رشعنا لك  [ ١٤٣البقرة: ]  ﴾ ِذيَن َهَدى اّلِلى

أوَّلا إىل بيت املقدس، ثم ِصفناك عنه إىل الكعبة، ليظهر حاُل َمن َيتىبعك ويطيعك ويستقبل معك حيثًم 

ا عن دينه  [، ١٤٣البقرة: ]  ﴾ ِِمىْن َينَْقلُِب َعََّل َعِقَبْيهِ  ﴿توجهت   [ ١٤٣البقرة: ]  ﴾ َوإِْن َكاَنْت َلَكبرَِيةا  ﴿أي: ُمرتدًّ

 .التوجه عن بيت املقدس إىل الكعبةأي: هذه الفعلة، وهو ِصف 

ا عظيًما يف النفوس، إَّل عَّل الذين هدى اهلل قلوهب م، وأيقنوا بتصديق الرسول، أي: وإن كان هذا ألمرا

فيه، وأن اهلل يفعل ما يشاء وحيكم ما يريد، فله أن يكلف عباده  ه فهو احلق الذي َّل ِمْرَيةوأن كل ما جاء ب

مجيع ذلك، بخالف الذين يف قلوهبم مرض،  بًم شاء، وينسخ ما يشاء، وله احلكمة التامة واحلجة البالغة يف

 .افإنه كلًم حدث أمٌر أحدث هلم شكًّ 

 الشرح

تِي ُكنَْت َعَلْيَها إَِّلى لِنَْعَلَم َمْن َيتىبُِع  ﴿لك: قال بعد ذ -جل وعال  -يعني اهلل  َوَما َجَعْلنَا اْلِقْبَلَة الى

ُسوَل ِِمىْن َينَْقلُِب َعََّل َعِقَبْيهِ  تِي ُكنَْت َعَلْيَها  ﴿ [ ١٤٣لبقرة: ا]  ﴾ الرى  ١٤٣البقرة: ]  ﴾ إَِّلى لِنَْعَلمَ َوَما َجَعْلنَا اْلِقْبَلَة الى

.] 

العلم هنا " يعني يف أمر املايض، وقال بعضهم:  ؛" إَّل لنعلم: أي إَّل لعلمنا" لعلم: ض أهل اقال بع 

ء ء ملن  " هو العلم الذي يرتتب عليه اجلزا ومعنى ذلك: أننا حولنا القبلة لنعلم وينبني عَّل هذا لعلم اجلزا

 لعباده. -سبحانه وتعاىل  -ن اهلل اتبع الرسول، فهو امتحان مِ 

جل وعال  -قال أهل العلم يف هذه اآلية، ويف قوله  [ ١٤٣البقرة: ]  ﴾ ِِمىْن َينَْقلُِب َعََّل َعِقَبْيهِ  ﴿ثم قال:  

ُسوَل ِِمىْن َينَْقلُِب َعََّل َعِقَبْيهِ  ﴿: - : [، ١٤٣البقرة: ]  ﴾ إَِّلى لِنَْعَلَم َمْن َيتىبُِع الرى خمالفة الدين هو التخلف؛ "  قالوا

 ." اَّلنقالبجعل النجاة يف اتباع الرسول، وجعل خمالفة الرسول هو  - جل وعال -ألن اهلل 

ُسوَل ِِمىْن َينَْقلُِب َعََّل َعِقَبْيهِ  ﴿قال:   : [، ١٤٣البقرة: ]  ﴾ َمْن َيتىبُِع الرى كل تقدٍم إنًم يكون عَّل  " فقالوا
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فهو انتكاسة، وليس الم ِما يسمى تقدم، أو تطور، وهو خيالف رشيعة اإلسضوء الرشيعة، فكل ما كان 

 ." تقدم، هو رجعية، هو التخلف

، واتباع أمر -سبحانه وتعاىل  -جعل الصواب واحلق هو يف اتباع أمره  -جل وعال  -ألن اهلل  

يرتد،  [ ١٤٣البقرة: ]  ﴾ ْيهِ ِِمىْن َينَْقلُِب َعََّل َعِقبَ  ﴿، وجعل خالف ذلك هو انقالب، قال: - ملسو هيلع هللا ىلص -رسوله 

 يرجع، خيالف.

 تدل عليه الرشيعة، أو تؤيده الرشيعة، فهو أمٌر جائز يف مجيع املجاَّلت التي  
ٍ
وعَّل هذا فكل يشء

، أو يضاّد -سبحانه وتعاىل  -ر خيالف رشع اهلل يعيشها اإلنسان وحيتاج إليها، وكل أمٍر ِمن هذه األوام

الناس تقدم، إن سًمه تقدم، و صوص الرشعية، فهذا انتكاٌس وختلف، ليسالدين، أو هو حرٌب عَّل الن

ِمن ذلك مثالا لو قال الناس اآلن: اإلنسان حتى يتقدم َّلبد أن يتحرر ِمن القيود الرشعية، هذا ليس تقدم، 

 القائل: هذا ختلف، يعني كًم قال 

قِّ الذي خلقوا له=وبلوا برقِّ النفس والشيطان  هربوا ِمن الرِّ

ا هلل  مه ا للنفس -عاىل سبحانه وت -هربوا ِمن أن يكونوا عبادا ا للشيطان، وصاروا عبادا ، فصاروا عبادا

ا عن األمارة بالسوء، فصار التقدم هو خمالفة الرشيعة، وكلًم كان اإلنسان يف نظر هؤَّلء، كلًم كان بعي دا

ا. ا متحررا ا متطورا ا هلا، كلًم كان يف نظرهم متقدما  رشيعة اإلسالم، أو مضادًّ

ا هلل، يسمع أوامره، وجيتنب نواهيه، فهرب ِمن هذ ة، التي هرب ِمن أن يكون عبدا ه العبودية احلقى

]  ﴾ ى بَِعْبِدهِ َحاَن الىِذي َأرْسَ ُسبْ  ﴿، وهي أعَّل مراتب املدح، - ملسو هيلع هللا ىلص -هبا نبيه  -جل وعال  -امتدح اهلل 

ء:    ﴿ [ ١اإلرسا
ِ

بأنك عبد  -جل وعال  -أعَّل مراتب املدح أن يصفك اهلل  [ ١٩: اجلن]  ﴾ َوَأنىُه مَلىا َقاَم َعْبُد اّلِلى

 له.
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ا، ثم قال:   ِذيَن  ﴿هربوا ِمن هذه العبودية إىل عبودية النفس والشيطان، وظنوا أن هذا تقدما إَِّلى َعََّل الى

 ُ للجميع، لكن  هنا هداية التوفيق، هداية التوفيق؛ ألن هداية الدَّللة حاصلة [ ١٤٣البقرة: ]  ﴾ َهَدى اّلِلى

د هبا هنا هداية التوفيق  .املرا

 املنت

ا، كًم حيصل للذين آمنوا إيقان  بخالف الذين يف قلوهبم مرض، فإنه كلًم حدث أمٌر أحدث هلم شكًّ

  .وتصديق

 الشرح

نني فرٌح وتصديٌق ومتابعة، حيصل للمرتابني تشكٌك وتردٌد ومعارضة، وهكذا يعني كًم حيصل للمؤم

 وحال هل النفاق يف كل زماٍن ومكان. حال أهل اإليًمن،

 املنت

ا الىذِ َوإَِذا َما ُأنِْزَلْت ُسوَرٌة َفِمنُْهْم َمْن َيُقوُل َأيُُّكْم َزاَدْتُه َهِذِه إِيًَم  ﴿كًم قال اهلل تعاىل:  يَن َآَمنُوا ناا َفَأمى

وَن ) ا َوُهْم َيْسَتْبرِشُ َدهْتُْم إِيًَمنا ِذيَن يِف ١٢٤َفَزا ا الى ا إىَِل ِرْجِسِهمْ ( َوَأمى َدهْتُْم ِرْجسا التوبة: ]  ﴾  ُقُلوهِبِْم َمَرٌض َفَزا

ى  ﴿وقال تعاىل:  [ ١٢٤،١٢٥ ِذيَن ََّل ُيْؤِمنُونَ ُقْل ُهَو لِلىِذيَن َآَمنُوا ُهدا  يِف َآَذاهِنِْم َوْقٌر َوُهَو َعَلْيِهْم َوِشَفاٌء َوالى

ى نَي إَِّلى َوُننَزِّ  ﴿وقال تعاىل:  [ ٤٤فصلت: ]  ﴾ َعما
ِ ِ
ِن َما ُهَو ِشَفاٌء َوَرمْحٌَة لِْلُمْؤِمننَِي َوََّل َيِزيُد الظىامل ُل ِمَن اْلُقْرآَ

ا ) ء: ]  ﴾ (۸٢َخَسارا  [. ۸٢اإلرسا

 الشرح

ُل ِمَن اْلُقْرآَنِ َوُننَ  ﴿يعني هنا )من( بيانية:  ء: ]  ﴾ زِّ أي ننزل القرآن، كل القرآن شفاء ورمحة  [ ۸٢اإلرسا

 .للمؤمنني
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 املنت

واتباعه يف ذلك، وتوجه حيث أمره اهلل ِمن غري  - ملسو هيلع هللا ىلص -وهلذا كان َمن ثبت عَّل تصديق الرسول 

املهاجرين واألنصار شك وَّل َرْيب، ِمن سادة الصحابة. وقد ذهب بعضهم إىل أن السابقني األولني ِمن 

  هم الذين صلوا القبلتني.

 ص )ُقباء الذي مىض ِمن رواية الشيخني  وأشار املؤلف احلافظ إىل حديث ابن عمر يف قصة أهل 

ا، فاستداروا كًم هم إىل الكعبة،قال ثم (،١٩١  وهم ركوع. : ورواه الرتمذي وعنده: أهنم كانوا ركوعا

له، وهذا يدل عَّل كًمل طاعتهم هلل ورسوله، وانقيادهم وكذا رواه مسلم عن ثابت، عن أنس، مث

 .عني، ريض اهلل عنهم أمج-عز وجل  -ألوامر اهلل 

 الشرح

ا أو  يمتحن عباده باألحكام، بًم شاء -جل وعال  -ن اهلل يعني هذه اآلية يا إخوة تدل عَّل أ إجيابا

ا بًم يقدره عليهم، فيمتح ، كًم يبتليهم أيضا ا، أو ُتريًما ن العبد بالغنى، ويمتحن العبد بالفقر، ويمتحن نسخا

املقابل، ما اجلاه، ويمتحن العبد بالعافية، ينظر ما العبد باملال، ويمتحن العبد بالولد، ويمتحن العبد ب

 مقابل هذا اَّلبتالء؟

سبحانه وتعاىل  -هل يقابل الفقر بالصرب؟ وهل يقابل الغنى بالشكر؟ وهل يقابل العافية بشكر اهلل  

يبتِّل اإلنسان  -جل وعال  -، والثناء عليه؟ وهل يقابل نعمة الولد بحسن أداء األمانة فيهم؟ فاهلل -

إلنسان باألحكام الرشعية، فيأمرهم، ثم ينسخ هذا األمر، وينهاهم، باخلري، ويبتِّل اإلنسان بالرش، ويبتِّل ا

 وامتحان للعباد.وينسخ هذا النهي، فيمتثل العبد، هذا حال املؤمن، وهذا كله ابتالء 
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 املنت

ُ لُِيِضيَع إِيًَمَنُكمْ  ﴿وقوله:  ي: صالتكم إىل بيت املقدس قبل ذلك َّل أ [ ١٤٣البقرة: ]  ﴾ َوَما َكاَن اّلِلى

 .يضيع ثواهبا عند اهلل

 الشرح

ُ لُِيِضيَع إِيًَمَنُكمْ  ﴿ ُ  َما ﴿: كلُّ ما يف القرآن -قاعدة- [ ١٤٣البقرة: ]  ﴾ َوَما َكاَن اّلِلى آل عمران: ]  ﴾ َكاَن اّلِلى

 نع.فهي األمُر املمتنع غاية اَّلمتناع، يعني: يشء مستحيل، وأْمر ِمت [، ١٧٩

ُ  ﴿إذا جاءت يف القرآن   ُ  ﴿كذا، أو  [ ١٧٩آل عمران: ]  ﴾ َما َكاَن اّلِلى فهذا  [ ١٤٣البقرة: ]  ﴾ َوَما َكاَن اّلِلى

 لالمتناع، غاية اَّلمتناع.

مْحَِن َأْن َيتىِخذَ  ﴿: -جل وعال  -هلل يف قوِل ا [ ٩٢مريم: ]  ﴾ َينَْبِغي َما ﴿كذلك مثله:    َوَما َينَْبِغي لِلرى

ا ) ة يف  [ ٩٢مريم: ]  ﴾ (٩٢َوَلدا كذلك هذا لالمتناع واَّلستحالة، فكلُّ ما مرى معَك ِمن ذلك فهي قاعدة عامى

 .اهذ

 املنت

يصلون نحو بيت املقدس فقال الناس: ما حاهلم يف  ويف الصحيح عن الرباء، قال: مات قوم كانوا 

ُ لُِيِض  ﴿ذلك؟ فأنزل اهلل تعاىل:  ورواه الرتمذي عن ابن عباس  [. ١٤٣البقرة: ]  ﴾  إِيًَمَنُكمْ يعَ َوَما َكاَن اّلِلى

 وصححه.

َ بِالنىاِس َلَرُءوٌف  ﴿ رأى  - ملسو هيلع هللا ىلص -اهلل ويف الصحيح: أن رسول ، [ ١٤٣البقرة: ]  ﴾ (١٤٣َرِحيٌم )إِنى اّلِلى

قته امرأة ِمن السبي قد فرق بينها وبني ولدها، فجعلت كلًم وجدت صبيًّا ِمن السبي أخذته فألص

 :- ملسو هيلع هللا ىلص -بصدرها، وهي تدور عَّل ولدها، فلًم وجدته ضمته إليها وألقمته ثدَيا. فقال رسول اهلل 
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: َّل، يا رسول اهلل. قال: قالو (( أترون هذه طارحة ولدها يف النار، وهي تقدر عَّل أَّل تطرحه؟))  )) ا

 .(( أرحم بعباده ِمن هذه بولدهافواهلل، هلُل 

 الشرح

َ بِالنىاِس َلَرُءوٌف َرِحيٌم  ﴿اآلية بقوله:  - جل وعال -ختَم اهلُل  وقد  [ ١٤٣البقرة: ]  ﴾ (١٤٣)إِنى اّلِلى

ا مناسبة اخلتم باألسًمء احلسنى لآليات، فكان ِمن ا را م معنا مرا ملناسب َبْعَد أِن اعرتَض أوئلك عَّل أن تقدى

 أجرها. ، أو عَّل أن صالة َمن صَّل إىل بيت املقدس قد ذهَب -جل وعال  -اهلل 

بِالنىاِس َلَرُءوٌف َرِحيٌم  ﴿ -جل وعال  -أن هذا األجر َّل يضيع، وأن اهلل  -جل وعال  -فأخرب اهلل  

 [. ١٤٣البقرة: ]  ﴾ (١٤٣)

سبحانه  -هذا احلديث، وهو ِمن األحاديث التي تبنيِّ ِعَظَم رمحة اهلل  -ه اهلل رمح -ُثمى ذكر املُصنِّف 

ز قياس األَْوىَل يف العقيدة. (( عباده ِمن هذه بولدهاهلُل أرحم ب)) ، -وتعاىل   وفيه جوا

  ﴿: -عز وجل  -املثل األعَّل، كًم قال اهلل  -جل وعال  -هذا قياس األَْوىَل، أي: أنى هلل 
ِ

ى
ِ

 امْلََثُل َوّلِل

 .[ ٦۰النحل: ]  ﴾ اأْلَْعََّل 

كن أعظم، ول -جل وعال  - برمحة العبد، رمحُة اهلل -جل وعال  -يعني هو ليس قياس رمحة اهلل  

أعظم، إذا كانت هذه الرمحة موجودة  -جل وعال  -بيان ما هو املثل األعَّل يف ذلك، وهو أن رمحة اهلل 

 ن هذه بولدها.يف اخللق، فرمحة اهلل أعظم بعباده مِ 

 املنت

َينىَك ِقْبَلةا َتْرَض  ﴿  َفَلنَُولِّ
ِ
ًَمء ِم َوَحْيُث َقْد َنَرى َتَقلَُّب َوْجِهَك يِف السى اَها َفَولِّ َوْجَهَك َشْطَر امْلَْسِجِد احْلََرا

ِذيَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب َلَيْعَلُمو ُ بَِغاِفٍل َعًمى  َن َأنىُه احْلَقُّ ِمنْ َما ُكنُْتْم َفَولُّوا ُوُجوَهُكْم َشْطَرُه َوإِنى الى ِْم َوَما اّلِلى َرهبِّ
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 .[ ١٤٤البقرة: ]  ﴾ (١٤٤َيْعَمُلوَن )

ملا هاجر إىل  - ملسو هيلع هللا ىلص -قال ابن عباس: كان أول ما ُنِسخ ِمن القرآن الِقبلة، وذلك: أن رسول اهلل 

، ففرحت اليهود، فاستقبلها رسول املدينة، وكان أكثر أهلها اليهود، فأمره اهلل أن يستقبل بيت املقدس

، وكان حيب ِقبلة إبراهيم، فكان يدعو إىل اهلل ويبضعة ع - ملسو هيلع هللا ىلص -اهلل  ا نظر إىل السًمء، فأنزل رش شهرا

 َقْد َنَرى َتَقلَُّب َوْجِهَك  ﴿اهلل: 
ِ
ًَمء  [ ١٤٤البقرة: ]  ﴾ َفَولِّ َوْجَهَك َشْطرَ  ﴿إىل قوله:  [ ١٤٤البقرة: ]  ﴾  يِف السى

:  فارتاب  املَْ  ﴿ِمن ذلك اليهود، وقالوا
ِ

ى
ِ

تِي َكاُنوا َعَلْيَها ُقْل ّلِل ُهْم َعْن ِقْبَلتِِهُم الى ُق َوامْلَْغِرُب َما َوَّلى ]  ﴾ رْشِ

  ﴿وقال:  [، ١٤٢البقرة: 
ِ

وا َفَثمى َوْجُه اّلِلى تِي َوَما َجَعْلنَا اْلِقبْ  ﴿وقال اهلل تعاىل:  [ ١١٥البقرة: ]  ﴾ َفَأيْنًََم ُتَولُّ َلَة الى

ُسوَل ِِمىْن َينَْقلُِب َعََّل َعقِ   [. ١٤٣البقرة: ]  ﴾ َبْيهِ ُكنَْت َعَلْيَها إَِّلى لِنَْعَلَم َمْن َيتىبُِع الرى

 الشرح

  ﴿ثم قال: 
ِ
ًَمء َينىَك  ﴿)قد( هنا للتحقيق، قال:  [ ١٤٤البقرة: ]  ﴾ َقْد َنَرى َتَقلَُّب َوْجِهَك يِف السى  ﴾ َفَلنَُولِّ

 تلحظون أن اآليات ما زالت يف القبلة. [ ١٤٤البقرة: ] 

ا األمر، وعَّل أمهيته، وعَّل تثبيت النسخ، طيب تكرار هذه اآليات ماذا يفيد؟ يفيد التأكيد عَّل هذ 

َقْد َنَرى َتَقلَُّب َوْجِهَك يِف  ﴿يض تأكيد األمر، ويقتيض أمهيته، ويقتيض كذلك التثبيت عليه، ثم قال: يقت

ًَم   السى
ِ
 [. ١٤٤البقرة: ]  ﴾ ء

ملقصود ليس فقط تولية وعربى بالوجه عن اجلسد كله؛ ألن ا [ ١٤٤البقرة: ]  ﴾ َفَولُّوا ُوُجوَهُكمْ  ﴿وقال:  

د أن اإلنسان كله يتوجه؛ ألن الوجه هو أرشف األعضاء، الوجه هو أرشف األعضاء يف  الوجه، وإنًم املرا

 اجلسد.
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 املنت

م، بإزاء وروى احلاكم عن حييى ب ا يف املسجد احلرا ن قمطة قال: رأيت عبد اهلل بن عمرو جالسا

َينى  ﴿امليزاب، فتال هذه اآلية:  قال: نحو ميزاب الكعبة. ثم قال:  [ ١٤٤البقرة: ]  ﴾ َك ِقْبَلةا َتْرَضاَهاَفَلنَُولِّ

وعكرمة، وغريهم. أيب العالية، وجماهد، صحيح اإلسناد، ومل خيرجاه. ورواه ابن أيب حاتم، وهذا قول 

  .(( ما بني املرشق واملغرب ِقبلة)) وكًم تقدم يف احلديث اآلخر: 

 الشرح

م ويرى الكعبة أن يستقبل عني الكعبة، فإذا  يعني الواجب عَّل اإلنسان إذا كان داخل املسجد احلرا

ا مل تصح صالته، ومن مل يرها فإنه يتجه  من كان يف األقطار إىل اجتاه املسجد احلرام، وانحرف عنها يسريا

 البعيدة فإنه يتجه إىل جهة مكة.

عَّل أن يف  (( ق واملغرب ِقبلةبني املرش)) : -عليه الصالة والسالم  -وهذا ما يدل عليه قوله  

ل احلديث مقال، لكن عَّل تصحيح احلديث هذا بالنسبة ألهل املدينة، غري أهل املدينة قد يكون بني الشًم

 املغرب واملرشق، بحسب اجتاه البلد الذي يستقبلون فيه القبلة. واجلنوب، أو قد يكون بني

القبلة، يف أي مكان جيب، واآلن هتيأت األمور وفيه أن استقبال القبلة ِمن كل مكان، جيب استقبال  

 ه القبلة.وصارت األمور أيرس بكثري ِمن السابق بوجود هذه األجهزة احلديثة التي تدل عَّل اجتا

 املنت

، - ملسو هيلع هللا ىلص -سائي عن أيب سعيد بن املعَّلى قال: كنا َنْغُدو إىل املسجد عَّل عهد رسول اهلل وروى الن

ا فنصِّل فيه [فنمر عَّل املسجد] فقلت: لقد حدث  -قاعٌد عَّل املنرب - ملسو هيلع هللا ىلص -ورسول اهلل -، فمررنا يوما

َينىَك ِقْبَلةا َقْد َنَرى َتَقلَُّب َوْجِهَك يِف  ﴿هذه اآلية:  - ملسو هيلع هللا ىلص -أمر، فجلست، فقرأ رسول اهلل   َفَلنَُولِّ
ِ
ًَمء السى
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ل رسول اهلل كعتني قبل أن ينزحتى فرغ ِمن اآلية. فقلت لصاحبي: تعال نركع ر [ ١٤٤البقرة: ]  ﴾ َتْرَضاَها

رينا فصلينامها. ثم نزل النبي  - ملسو هيلع هللا ىلص -  فصَّل للناس الظهر يومئذ. - ملسو هيلع هللا ىلص -فنكون أول َمن صَّل، فتوا

وا ُوُجوَهُكْم َشْطَرهُ  َوَحْيُث َما ُكنُْتمْ  ﴿وقوله:  أمَر تعاىل باستقبال الكعبة ِمن مجيع  [: ١٤٤البقرة: ]  ﴾ َفَولُّ

ا وشًمَّلا وجنوباا، وَّل ُيستثنى ِمن هذا يشء، سوى النافلة يف حال السفر، فإنه جهات األرض، رشقاا وغربا 

 .يصليها حيثًم توجه َقالبه وَقْلُبه نحو الكعبة

 الشرح

نافلة، أن يكون يف سفر، وأن به راحلته، فجواز اَّلجتاه إىل غري القبلة يف صالة ال يعني حيثًم توجهت

 وأما يف حال احلرض، أو أَّل يكون راكباا، فيجب عليه استقبال القبلة.يكون عَّل الراحلة، وأن يكون لنافلة، 

حلة للمسافر يف النافلة مستحب باإلمجاع، كًم ذكر ذلك اب  ن قدامة وغريه، فاستقبال القبلة عَّل الرا

 أنه مستحب باإلمجاع، وَّل جيب عليه.

 أول التكبري، ثم بعد ذلك يستقبل القبلة يف تكبريه تكبرية اإلحرام، يف" قال بعض أهل العلم: و 

 ." يتوجه حيثًم توجه به رحله

السفر، وهذه ِمن السنن اآلن التي تكاد تكون يعني قليل َمن يعتني هبا، صالة النافلة عَّل الراحلة يف  

 كعَّل السيارات أو يف الطائرات، أو يف غري ذلك.

 املنت

ن جهل جهة القبلة يصِّل باجتهاده، وإن وكذا يف حال املسايفة يف القتال يصِّل عَّل كل حال، وكذا مَ 

ا إَّل وسعها - تعاىل – كان خمطئاا يف نفس األمر؛ ألن اهلل  .َّل يكلف نفسا
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 الشرح

اَّلجتهاد، إذا يعني َّل جيب عليه استقبال القبلة، كذلك يف حال كذلك يف حال صالة اخلوف، أنه 

إذا كان استقباله للجهة التي " فيقولون:  ،كان يف مكان َّل يعرف به اجتاه القبلة، لكن أهل العلم يفصلون

صَّل إليها بعد أن استفرغ وسعه يف معرفة اجتاه القبلة، كأن يبحث، أو ينظر، أو ينظر باجتاه الشمس، أو 

 له أنه صَّل إىل غري القبلة، َّل جيب عليه اإلعادة. ذلك ِمن العالمات، ثم يصِّل، ثم بعد ذلك تبنيى  غري

اد، قال: واهلل ما أعرف القبلة وصَّل هكذا، دون أن حيرص، أو أن يعتني، وأما إذا صَّل بغري اجته 

: جي  ." ب عليه اإلعادةأو أن جيتهد يف معرفة مكان القبلة، فتبنيى له بعد ذلك أنه خالف، قالوا

حينًم  - ملسو هيلع هللا ىلص -وهذا فيه أمهية اَّلجتهاد، وبذل الوسع؛ ألن هذا ينبني عليه صحة صالة، والنبي  

 جيب عليك، "استقبل القبلة" (( إذا قمت فاستقبل القبلة وكرب)) ته بإعادة الصالة، قال: أمر امليسء صال

 فهي ركن.

 املنت

ِذيَن ُأوُتوا الْ  ﴿وقوله:  ِمْ َوإِنى الى الذين -أي: واليهود  [ ١٤٤البقرة: ]  ﴾ ِكَتاَب َلَيْعَلُموَن َأنىُه احْلَقُّ ِمْن َرهبِّ

فكم عن بيت املقدسأنكروا استقبالكم الكعبة وانرص سيوجهك إليها، بًم  - تعاىل –يعلمون أن اهلل  -ا

ته، وما خصه - ملسو هيلع هللا ىلص -يف كتبهم عن أنبيائهم، ِمن النعت والصفة لرسول اهلل  به ورشفه  - تعاىل –اهلل  وُأمى

ا؛ وهلذا  ِمن الرشيعة الكاملة العظيمة، ولكن أهل ا وعنادا ا وكفرا الكتاب يتكامتون ذلك بينهم حسدا

ُ بَِغاِفٍل َعًمى َيْعَمُلو ﴿ددهم تعاىل بقوله: َي  [. ١٤٤البقرة: ]  ﴾ (١٤٤َن )َوَما اّلِلى

 الشرح

ءا ِمن اليهود أو ِمن املنافقني،  اآلية هذه فيها هتديد للمعاندين واملعارضني للنصوص الرشعية، سوا
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ل اإلسالم؟ الواجب أو حتى ِمن ينتسب إىل اإلسالم، وخيالف النصوص الرشعية، ما الواجب عَّل أه

 عليهم اتباع الكتاب والسنة.

فهو العمدة، وإليه املرجع، كذلك الرجوع إىل كالم اهلل  - ملسو هيلع هللا ىلص -إذا صح احلديث عن رسول اهلل  

، َّل جيوز خمالفة هذا باَّلعرتاضات وَّل باملذاهب الفقهية، ومن األمور التي توافق -حانه وتعاىل سب -

 .- ملسو هيلع هللا ىلص -نة، تقديم قول إمام يف املذهب عَّل قول رسول اهلل حال املعارضني لنصوص الكتاب والس

نسوخة، أمر حصل يف هذه األمة، حتى قال قائلهم: )كل آيٍة ختالف مذهبنا فهي مؤولٌة أو موهذا  

 وحديٌث كذلك فهو مؤوُل أو منسوخ(.

ا انتحال مذهب  ا وقربا اإلمام  وقال صاحب املذهب الشافعي: )وجيب عَّل األمة رشقاا وغرباا وبعدا

، وَّل يريدون عنه بدَّلا  م الطغام األخذ الشافعي بحيث َّل يبغون عنه حوَّلا ، وعَّل األئمة األعالم والعوا

 بمذهبه(.

، وأَّل خُتالف النصوص الرشعية، ومعرفة قدر هؤَّلء - ملسو هيلع هللا ىلص -ل اهلل الواجب األخذ بقول رسو 

ع العلًمء عَّل فقههم العلًمء والفقهاء، ومعرفة منزلتهم، وَّل سيًم الفقهاء األربعة، ال ذين مُجع فقههم، وفرى

 كثري ِمن الكتب.ال

حيح وكذلك الدراسة عَّل طريقة املذاهب، أو عَّل كتب املذاهب دراسة صحيحة، وهي مسلك ص 

ا لطالب العلم، أن يتأصل عَّل هذا املذهب، أو أن يقرأ يف هذه املذهب، هذا طريقة صحيحة،  ونافع جدًّ

م يف ذلك النص ال  رشعي.إذا حكى

الفقه عَّل طريقة رشح احلديث، وإما أن يدرس الفقه عَّل فهًم طريقان ألهل العلم، إما أن يدرس  

فدرس املتون الفقهية، وأضاف إىل ذلك حفظه لألحاديث،  طريقة املتون الفقهية، ولو مجع بني األمرين
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 فجمع بني املسألة ودليلها، مجع بني املسألة ودليلها.

يح، وَّل عليه سرية العلًمء، وَّل الدراسة عَّل طريقة املذاهب، هذا كالم غري صح فال ُيقال: َّل جيوز 

درسوا عَّل طريقة املذاهب، ودرسوا عليه طريقة األئمة، حتى يف عرصنا هذا، أئمة أهل السنة واجلًمعة 

 عَّل طريقة املتون احلديثية.

ح قول خالف قول رسول  ، أو أن يؤخذ - ملسو هيلع هللا ىلص -اهلل  إنًم النظر واألمر املهم يف ذلك، أَّل ُيرجى

سألة املستند فيها حديٌث ضعيف، أو رأي جمرد، مقابل حديث صحيح، أو إمجاع، أو شبه إمجاع، أو بم

 و املحظور.اتفاق، فال شك أن هذا ه

أما دراسة الفقه عَّل طريقة املتون الفقهية، والدراسة عَّل مذهب اإلمام مالك، أو الدراسة عَّل  

بل فيها منفعة لطالب العلم، وهو أهنم خيترصون  محد أو غريه، هذا أمر جائز،مذهب الشافعي، ومذهب أ

 لك الكثري ِمن املسائل يف هذا املتن.

ك: واملياه، املياه سبعة، فيخترص لك كل ما ورد، ما نزل ِمن السًمء، أو جتد الشافعية مثالا يقولون ل 

هذا َّل معارضة لك، وتستفيد منه التحديد، وما جرى يف األرض، أو ما نبع، أو ماء البئر، أو، فيخترص 

 فيه لطريقة احلديث.

ه هو متابعة لكن املهم يف ذلك هو ُتكيم الرشيعة، والرتجيح بالدليل؛ ألن الذي نحن مأمورون ب 

ُسوَل  ﴿ - ملسو هيلع هللا ىلص -النبي  َ َوَأطِيُعوا الرى فال جيوز املعارضة، وَّل اختاذ سبيل  [ ٩٢املائدة: ]  ﴾ َوَأِطيُعوا اّلِلى

 املعارضة للنصوص الرشعية.

ُ بَِغاِفٍل َعًمى َيْعَمُلوَن ) ﴿: -جل وعال  -ثم قول اهلل   هذا فيه الصفات  [ ١٤٤البقرة: ]  ﴾ (١٤٤َوَما اّلِلى

 ، فإن الصفات.-جل وعال  -السلبية عن اهلل 
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، ومثل ت سلبية، والغفلة ِمن الصفات السلبيةصفات اهلل تنقسم إىل قسمني: صفات ثبوتية، وصفا 

سبحانه  -ذلك السنة، والنوم، واللغوب: أي املشقة، هذه كلها ِمن الصفات السلبية التي ُتنفى عن اهلل 

 .-وتعاىل 

ا بإثبات كًمل ضدها، فاهلل  -ال جل وع -ونفيها عن اهلل   ليس بغافل لكًمل  -جل وعال  -أيضا

 .-سبحانه وتعاىل  -علمه، وحكمته 

 املنت

ِذيَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب بُِكلِّ آَيٍة َما َتبُِعوا ِقْبَلَتَك َوَما َأنَْت بَِتابٍِع ِقْبَلَتُهْم َوَما َبْعُضُهْم بَِتاَوَلِئْن َأتَْيَت  ﴿ بٍِع الى

َبْعَت ِقبْ  نَي )َلَة َبْعٍض َوَلِئِن اتى
ِ ِ
َن الظىامل

ِ
ا مَل َءُهْم ِمْن َبْعِد َما َجاَءَك ِمَن اْلِعْلِم إِنىَك إِذا   [ ١٤٥البقرة: ]  ﴾ (١٤٥َأْهَوا

، وأنه لو أقام - ملسو هيلع هللا ىلص -عرفونه ِمن شأن رسول اهلل خيرب تعاىل عن ُكفر اليهود وعنادهم، وخمالفتهم ما ي

ْت  ﴿ه، ملا اتبعوه وتركوا أهواءهم، كًم قال تعاىل:  صحة ما جاءهم بعليهم كل دليل عَّل ِذيَن َحقى إِنى الى

 ٩٧، ٩٦يونس: ]  ﴾ (٩٧( َوَلْو َجاَءهْتُْم ُكلُّ آَيٍة َحتىى َيَرُوا اْلَعَذاَب اأْلَلِيَم )٩٦ِمنُوَن )َعَلْيِهْم َكلَِمُت َربَِّك ََّل ُيؤْ 

ِذينَ َوَلِئْن أَ  ﴿وهلذا قال هانه:  [  [. ١٤٥البقرة: ]  ﴾  ُأوُتوا اْلِكَتاَب بُِكلِّ آَيٍة َما َتبُِعوا ِقْبَلَتَك تَْيَت الى

ملا أمره اهلل  - ملسو هيلع هللا ىلص -إخبار عن شدة متابعة الرسول  [ ١٤٥البقرة: ]  ﴾  ِقْبَلَتُهمْ َوَما َأنَْت بَِتابِعٍ  ﴿وقوله 

ئهم، فهو أ - تعاىل – ا متمسك بأمر اهلل وطاعته واتباع به، وأنه كًم هم متمسكون بآرائهم وأهوا يضا

ا إىل بيت املقدس؛ ألهنا ق له، وما كان متوجها بلة اليهود، وإنًم مرضاته، وأنه َّل يتبع أهواءهم يف مجيع أحوا

 .- تعاىل –ذلك عن أمر اهلل 

 الشرح

ِذيَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب بُِكلِّ آَيةٍ  ﴿: -جل وعال  -يعني قال اهلل  البقرة: ]  ﴾  َما َتبُِعوا ِقْبَلَتَك َوَلِئْن َأتَْيَت الى
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 [ ١٤٥البقرة: ]  ﴾ َتُهمْ َوَما َأنَْت بَِتابٍِع ِقْبلَ  ﴿عَّل هداية الناس، قال:  - ملسو هيلع هللا ىلص -وهذا فيه حرص النبي  [ ١٤٥

 او( هنا استئنافية، وليست عطف، وما الفائدة ِمن ذلك؟)الو

أي عَّل كل  [ ١٤٥البقرة: ]  ﴾ َت بَِتابٍِع ِقْبَلَتُهمْ َوَما َأنْ  ﴿: -جل وعال  -الفائدة ِمن ذلك أن قول اهلل  

ر، وهو أمٌر منتٍه، ليس جماَّلا للنقاش وَّل للنظر، و خالف َّل َّلتباع ُحَجٍج سيأتون هبا، بحال، واألمر ُمقرى

 ُهُم الذين حيتاجون إىل احلَُجج، وهم الذين حيتاجون إىل أن يتىبعوا الدليل.

ِذيَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب بُِكلِّ آَيٍة َما َتبُِعوا ِقْبَلَتَك  ﴿هم  ولذلك كان أمُر اآليات هلم  البقرة: ]  ﴾ َوَلِئْن َأتَْيَت الى

ا )أنَت( فهنا تكون استئنافية؛ ابتداء للكالم،  مع أن الواجب [ ١٤٥ ، أمى َوَما َأنَْت بَِتابٍِع  ﴿عليهم أن يتىبعوا

 حال. أي: عَّل كل [ ١٤٥البقرة: ]  ﴾ ِقْبَلَتُهمْ 

 .-سبحانه وتعاىل  -بعد كالم اهلل  -أو إىل أدلة-فاملسألة َّل ُتتاج عندك إىل براهني 

 املنت

ة عليه أقوم ِمن غريه.  ِمن خمالفة احلقثم حذر تعاىل  الذي يعلمه العامل إىل اهلوى؛ فإن العامل احلُجى

ة:  د األُمى َبعْ  ﴿وهلذا قال خماطباا للرسول، واملرا َن َوَلِئِن اتى
ِ
ا مَل َءُهْم ِمْن َبْعِد َما َجاَءَك ِمَن اْلِعْلِم إِنىَك إِذا َت َأْهَوا

نيَ 
ِ ِ
 [. ١٤٥البقرة: ]  ﴾ الظىامل

 الشرح

ْكَت َلَيْحَبَطنى َعَمُلَك  ﴿: -عز وجل  -ه اآلية مثل قول اهلل يعني هذ وقول اهلل  [ ٦٥الزمر: ]  ﴾ َلِئْن َأرْشَ

ُل اْلَعابِِديَن )ُقْل إِْن َكانَ  ﴿: -جل وعال  - مْحَِن َوَلٌد َفَأنَا َأوى وهذا يعني ِمن باب  [ ۸١الزخرف: ]  ﴾ (۸١ لِلرى

قعه باليشء، أو النه - ملسو هيلع هللا ىلص -األمر للنبي  ، وإنًم -عليه الصالة والسالم  -ي عنه عَّل يشء وهو لن يوا

د به األمة. د به األمة، املرا  املرا
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 املنت

ِذيَن آَتْينَاُهُم اْلكِ  ﴿ ا ِمنُْهْم َلَيْكُتُموَن احْلَقى َوُهْم َيْعَلُموَن َتاَب َيْعِرُفوَنُه َكًَم َيْعِرُفوَن َأبْنَاَءُهْم َوإِ الى نى َفِريقا

يَن )( ا١٤٦) خيرب تعاىل أن علًمء أهل  [. ١٤۸ - ١٤٦البقرة: ]  ﴾ (١٤٧حْلَقُّ ِمْن َربَِّك َفاَل َتُكوَننى ِمَن امْلُْمرَتِ

كًم يعرف أحدهم ولده، والعرب كانت ترضب  - ملسو هيلع هللا ىلص -ة ما جاءهم به الرسول الكتاب يعرفون صح

ابنك )) قال لرجل معه صغري:  - ملسو هيلع هللا ىلص -كًم جاء يف احلديث أن رسول اهلل  املثل يف صحة اليشء هبذا،

 .(( أما إنه َّل جيني عليك وَّل جتني عليه)) اهلل، أشهد به. قال: ، قال: نعم، يا رسول (( هذا؟

 الشرح

 .[ ١٦٤األنعام: ]  ﴾ َرٌة ِوْزَر ُأْخَرىََّل َتِزُر َوازِ  ﴿: -جل وعال  -كًم قال اهلل يعني 

 املنت

أي: ليكتمون  [ ١٤٦البقرة: ]  ﴾ َلَيْكُتُموَن احْلَقى  ﴿ان العلمي ثم أخرب تعاىل أهنم مع هذا التحقق واإليق

ثم ثبىت تعاىل نبيه  [. ١٤٦البقرة: ]  ﴾ (١٤٦َوُهْم َيْعَلُموَن ) ﴿ - ملسو هيلع هللا ىلص -الناس ما يف كتبهم ِمن صفة النبي 

حْلَقُّ ا ﴿هو احلق الذي َّل مرية فيه وَّل شك، فقال:  - ملسو هيلع هللا ىلص -واملؤمنني وأخربهم بأن ما جاء به الرسول 

يَن ) َك َفاَل َتُكوَننى ِمَن امْلُْمرَتِ  [. ١٤٧البقرة: ]  ﴾ (١٤٧ِمْن َربِّ

 الشرح

ذِ  ﴿: -عز وجل  -يعني قول اهلل   [ ١٤٦البقرة: ]  ﴾ يَن آَتْينَاُهُم اْلِكَتاَب َيْعِرُفوَنُه َكًَم َيْعِرُفوَن َأبْنَاَءُهمْ الى

 رضب به املثل، وعَّل أن األب يعرف ابنه. -عز وجل  -وهذا دليل عَّل قرب اَّلبن ِمن أبيه، اهلل 

َكًَم  ﴿وقال:  " تهه َّلبنأنه يف معرفته َّلبنه وقربه منه أكثر ِمن معرفت" حتى قال بعض أهل العلم:  

:  [ ١٤٦البقرة: ]  ﴾ َيْعِرُفوَن َأبْنَاَءُهمْ  ألن املعرفة ختتص باإلدراك يف " ومل يقل: )كًم يعلمون أبناءهم( قالوا

 ." الظاهر، وأما العلم فهو يف األمر املدرك باحلس الباطن مر احلساأل
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َك َفاَل  ﴿فقال بعد ذلك:   يَن )َتُكوَننى ِمنَ احْلَقُّ ِمْن َربِّ احْلَقُّ  ﴿قال هنا:  [ ١٤٧البقرة: ]  ﴾ (١٤٧ امْلُْمرَتِ

يعود إىل النبي  [ ١٤٧البقرة: ]  ﴾ ْن َربَِّك مِ  ﴿ومل يقل: )احلق ِمن اهلل( والضمري هنا  [ ١٤٧البقرة: ]  ﴾ ِمْن َربَِّك 

 .- ملسو هيلع هللا ىلص -

  : وه وعارضوه ، موطن نرصة له؛ ألهنم كذب- ملسو هيلع هللا ىلص -ألن هذا املوطن موطن نرصة للنبي  " قالوا

يَن ) ﴿أن نسبه إليه، فقال:  -جل وعال  -فكان ِمن نرصة اهلل  َك َفاَل َتُكوَننى ِمَن امْلُْمرَتِ  (١٤٧احْلَقُّ ِمْن َربِّ

 ." [ ١٤٧البقرة: ]  ﴾

يَن )ََّل َتُكوَننى ِمَن امْلُ  ﴿و  ع ِمن الشاكني، وفيه بيان أن الشك َّل يتوافق م [: ١٤٧البقرة: ]  ﴾ (١٤٧ْمرَتِ

اإليًمن، يعني اإليًمن َّلبد فيه ِمن اليقني، ولذلك ملا يأيت علًمء اَّلعتقاد ويعرفون مثالا اإليًمن باهلل، ماذا 

 يقولون؟

قاد اجلازم، اإليًمن بالرسول؟ هو اَّلعتقاد اجلازم؛ ألن الشك والريب والظن، هذه يقولون هو اَّلعت 

ربطه به، ومنه  تقاد، اَّلعتقاد ِمن عقد القلب عَّل اليشء،َّل تدخل يف أبواب اَّلعتقاد؛ ألنه ينايف كلمة اَّلع

 م.العقدة، فال يكون الشك سبيالا ألهل اإليًمن، وَّل هو أمر مقبول منه

 املنت

َ َولِكُ  ﴿ ا إِنى اّلِلى ُ مَجِيعا اِت َأيَْن َما َتُكوُنوا َيْأِت بُِكُم اّلِلى يَها َفاْسَتبُِقوا اخْلرَْيَ  لٍّ ِوْجَهٌة ُهَو ُمَولِّ
ٍ
ء  َعََّل ُكلِّ يَشْ

ين وجهٌة هو موليها،  [. ١٤۸البقرة: ]  ﴾ (١٤۸َقِديٌر ) قال أبو العالية: لليهودي وجهٌة هو موليها، وللنرصا

 القبلة. إىل الِقبلة التي هي -ةم أيتها األُمى أنت-وهداكم 

 وُروي عن جماهد، وعطاء، نحو هذا.

ُ لُِكلٍّ َجعَ  ﴿وهذه اآلية شبيهة بقوله تعاىل:  ا َوَلْو َشاَء اّلِلى َعةا َوِمنَْهاجا ةا َواِحَدةا ْلنَا ِمنُْكْم رِشْ  جَلََعَلُكْم ُأمى
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اَوَلِكْن لَِيْبُلَوُكْم يِف َما َآَتاُكْم َفا  َمْرِجُعُكْم مَجِيعا
ِ

اِت إىَِل اّلِلى َأيَْن َما  ﴿وقال هانه:  [. ٤۸املائدة: ]  ﴾ ْسَتبُِقوا اخْلرَْيَ

 َتُكوُنوا َيْأِت بِ 
ٍ
ء َ َعََّل ُكلِّ يَشْ ا إِنى اّلِلى ُ مَجِيعا أي: هو قادر عَّل مَجِْعُكم ِمن  [ ١٤۸البقرة: ]  ﴾ (١٤۸)  َقِديٌر ُكُم اّلِلى

 .أجسادكم وأبدانكماألرض، وإن تفرقت 

 الشرح

يَها ﴿قال:  ية، وإما أن الوجهة يف هذه اآلية إما أن تكون حس [ ١٤۸البقرة: ]  ﴾ َولُِكلٍّ ِوْجَهٌة ُهَو ُمَولِّ

يَها ﴿تكون معنوية، واحلسية هي اجتاهات الناس يف تعبداهتم،  هو  [ ١٤۸البقرة: ]  ﴾ َولُِكلٍّ ِوْجَهٌة ُهَو ُمَولِّ

 عليها. متبعها، وحُياسب

بطريق احلق، وهذا والوجهة املعنوية هي العقائد وامللل واألفكار التي يتبعها اإلنسان، فهذا يأخذ  

يَها ﴿وطرق اهلالك، يأخذ بسبل الضالل،  أي حماسٌب عليها بعد توليه  [ ١٤۸البقرة: ]  ﴾ َولُِكلٍّ ِوْجَهٌة ُهَو ُمَولِّ

 .هاطل حوِسب عليهلا، فمن اتبع احلق ُأجر عليه، ومن اتبع الب
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