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╝ 

 

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

 أمجعني.

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

 املنت

ُ بَِغاِفٍل َعَّمَّ َوِمْن َحْيُث  ﴿ َك َوَما اَّللَّ ُه َلْلَحقُّ ِمْن َربِّ ِم َوإِنَّ َخَرْجَت َفَولِّ َوْجَهَك َشْطَر اْْلَْسِجِد احْلََرا

ِم َوَحْيُث َما ُكنُْتْم َفَولُّوا ُوُجوَهُكْم ١٤٩َتْعَمُلوَن ) ( َوِمْن َحْيُث َخَرْجَت َفَولِّ َوْجَهَك َشْطَر اْْلَْسِجِد احْلََرا

ِذيَن َظَلُموا ِمنُْهْم َفاَل ََتَْشْوُهْم َواْخَشْوِِن َوِِلُتِ َشطْ  ٌة إَِّلَّ الَّ مَّ نِْعَمتِي َعَلْيُكْم َرُه لَِئالَّ َيُكوَن لِلنَّاِس َعَلْيُكْم ُحجَّ

 [. ١٥۰، ١٤٩البقرة: ]  ﴾ (١٥۰َوَلَعلَُّكْم ََتَْتُدوَن )

م، ِمن مجيع أقطار اِلرض.باستقبال  -تعاىل  - هذا أمٌر ثالث ِمن اهلل  اْلسجد احلرا

ةٌ  ﴿وقوله:   .ل الكتابأي: أه [ ١٥۰البقرة: ]  ﴾ لَِئالَّ َيُكوَن لِلنَّاِس َعَلْيُكْم ُحجَّ

فإهنم يعلمون ِمن صفة هذه اِلمة التوجه إىل الكعبة، فإذا فقدوا ذلك ِمن صفتها ربَّم احتجوا هبا عىل 

فقة اْلسلمني إياهم يف التوجه إىل بيت اْلقدس. وهذا أظهراْلسلمني أو لئال حيتجوا    .بموا

 الشرح

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

ا، وبعد:  وسلَّم تسليَّما كثريا

ِم َوإِنَّهُ َوِمْن َحْيُث َخَرْجَت َفَولِّ  ﴿: -جل وعال  -يقول اهلل  البقرة: ]  ﴾ َوْجَهَك َشْطَر اْْلَْسِجِد احْلََرا
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م،  [ ١٤٩ ُه  ﴿الضمري يعود إىل )توليك شطر اْلسجد احلرام(، اْلقصود به التويل إىل جهة اْلسجد احلرا َوإِنَّ

 باحلق. -جل وعال  -أي أنزله اهلل  [ ١٤٩البقرة: ]  ﴾ َلْلَحقُّ ِمْن َربَِّك 

ا، قال أهل العلم:طيب، يقول قائل: هذ  ر  ه اآلية جاءت لتكرار ما سبق، أن تكرر أيضا هذا التكرا

 يفيد أمرين:

وأما اِلمر الثاِن: فهو التأكيد  ،أما اِلمر اِلول: فعظم هذه القضية، وهي قضية تغيري جهة القبلة

وَّل يتبدل، فلذلك جاء التكرار،  إذا  مقطوع َّل يتغري والتثبيت عىل هذا احلكم، يعني أنه حكٌم جمزوٌم به

ر ِمن اهلل  ليس أحسن منه حديثاا، وَّل أصدق  -جل وعال  -واهلل  ،يف أمر -سبحانه وتعاىل  -كان التكرا

، ومع هذا يكرر اِلمر ف  هذا دليل عىل أمهيته، دليل عىل عظم هذا اِلمر.منه قيالا

م، ِمن مجيع أقطار اِلرض - تعاىل –هذا أمٌر ثالث ِمن اهلل  "فقال ابن كثري:    باستقبال اْلسجد احلرا

ةٌ  ﴿ "ثم قال:  " أي: أهل الكتاب؛ فإهنم يعلمون ِمن صفة  [ ١٥۰البقرة: ]  ﴾ لَِئالَّ َيُكوَن لِلنَّاِس َعَلْيُكْم ُحجَّ

أو لئال حيتجوا  ، ها ربَّم احتجوا هبا عىل اْلسلمنيهذه اِلمة التوجه إىل الكعبة، فإذا فقدوا ذلك ِمن صفت

فقة اْلسلمني إياهم يف التوجه إىل بيت اْلقدس  ." بموا

ةٌ لَِئالَّ َيُكوَن لِلنَّاِس  ﴿: -جل وعال  -وقول اهلل  فيه بيان أن احلجة قد  [ ١٥۰البقرة: ]  ﴾ َعَلْيُكْم ُحجَّ

 تطلق عىل اِلمر الباطل، طيب ملاذا قيل هلا حجة؟

هلا حجة باعتبار استدَّلل صاحبها هبا، هو استدل هبا، باعتبار استدَّلله هبا سميت حجة، وإَّل  :قيل 

هي يف احلقيقة ليست حجة، هي قوٌل باطل، فعىل هذا قول البدع، أقواهلم، أو استدَّلَّلَتم قد ُيقال هلا 

 حجج.
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 املنت

ِذيَن َظَلُموا ِمنُْهمْ  ﴿قوله:  -يعني: مرشكي قريش. ووجه بعضهم حجة الظلمة  [ ١٥۰البقرة: ]  ﴾ إَِّلَّ الَّ

: إن هذا الرجل يزعم أنه عىل دين إبراهيم: فإن كان توجهه إىل بيت اْلقدس عىل  -وهي داحضة أن قالوا

 ملة إبراهيم، فلَِم رجع عنه؟

: ملا له تعاىل يف ذلك ِمن احلكمة،  - تعاىل – واجلواب: أن اهلل اختار له التوجه إىل بيت اْلقدس أوَّلا

ا،  -وهي الكعبة-يف ذلك، ثم رصفه إىل قبلة إبراهيم  -تعاىل  -فأطاع ربه  فامتثل أمر اهلل يف ذلك أيضا

له، َّل خيرج عن أمر اهلل َطْرَفَة عني، وأُ  ته َتَبع لهفهو صلوات اهلل وسالمه عليه، مطيع هلل يف مجيع أحوا  .مَّ

 الشرح

كذلك يف اآلية كَّم قال أهل العلم: معرفة شبه اْلخالفني، الناس يف معرفة احلق  " وأمته تبٌع له "

. والباطل: ، ويعرفون الباطل إمجاَّلا  إما أن يعرفوا احلق إمجاَّلا

. ، ويعرفون الباطل إمجاَّلا    وإما أن يعرفوا احلق تفصيالا

، ويعرفون البوإما أن يعرفوا احلق  ، وهذا أعىل اْلراتبتفصيالا  .اطل تفصيالا

، كَّم ذكر العلَّمء، وهل  :أعىل اْلراتب  ، ويعرف الباطل تفصيالا أن اإلنسان يعرف احلق تفصيالا

 اْلطلوب أن يعرف اإلنسان الرش؟

عن اخلري، وكنُت  - ملسو هيلع هللا ىلص -كان الناس يسألون رسول اهلل )) ، - ريض اهلل عنه - نعم، يقول حذيفة 

]  ﴾ (٥٥َتبنَِي َسبِيُل اْْلُْجِرِمنَي )َولَِتْس  ﴿قال:  -عز وجل  -واهلل  (( أسأله عن الرش، خمافة أن يدركني

 ما قال: )سبيل اْلؤمنني(. [ ٥٥اِلنعام: 

فمعرفة سبيل أهل الباطل، وتفصيل ما عندهم ِمن الضالل مع ما عندك ِمن تفصيل احلق، وإَّل فال  

http://rasaelemaratia.com/


 

 

 6 
http://rasaelemaratia.com  مجموعة رسـائل إمـاراتية 

يصلح لإلنسان أن يعرف تفاصيل أهل الباطل، وشبه الباطل وهو َّل يعرف تفصيل اعتقاد أهل احلق، 

 ِلمهية.، فمعرفة شبه اْلخالفني أمر يف غاية ا-سبحانه وتعاىل  -وتفصيل احلق الذي أنزله اهلل 

يف آيات  -سبحانه وتعاىل  -ِلنه ينبني عىل ذلك معرفة باطلهم والرد عليهم، ولذلك نجد أن اهلل  

د عقائدهم، مما يدل عىل  كثرية ذكر عقائد اْلرشكني، وذكر عقائد اليهود، وذكر عقائد النصارى، وذكر أفرا

، لكن إذا ماذا؟ إذا  .أن اإلنسان َّل يكتفي بمعرفة الباطل إمجاَّلا  عرف احلق تفصيالا

 املنت

أي: َّل َتشوا شبه الظلمة اْلتعنتني، وأفردوا اخلشية  [ ١٥۰البقرة: ]  ﴾ َفاَل ََتَْشْوُهْم َواْخَشْوِِن  ﴿وقوله: 

 .يل، فإنه تعاىل هو أهل أن خيشى منه

 الشرح

 هذا عىل قاعدة التخلية قبل التحلية" يقول أهل العلم:  [ ١٥۰البقرة: ]  ﴾ َفاَل ََتَْشْوُهْم َواْخَشْوِِن  ﴿قال: 

، حل يف القلب -سبحانه وتعاىل  -يعني إذا خال القلب ِمن خشية هؤَّلء، وابتعدوا عن عبادة غري اهلل ؛ "

 عبادة اهلل، وحل يف القلب اإلنابة إىل اهلل، وحل يف القلب اخلوف ِمن اهلل، واخلشية.

 ؛وفرٌق بني اخلوف، واخلشية [ ١٥۰البقرة: ]  ﴾ َفاَل ََتَْشْوُهْم َواْخَشْوِِن  ﴿قال هنا:  -جل وعال  -واهلل  

أما اخلشية فتكون اهلروب ِمن اْلكروه  ْلكروه،اخلشية تكون عن علم وبصرية، واخلوف هو اهلروب ِمن ا

ملا وصف العلَّمء وصفهم باخلشية، مل يصفهم باخلوف، قال:  -جل وعال  -ببصرية وعلم، ولذلك اهلل 

َ ِمْن ِعَباِدِه اْلُعَلََّمءُ  ﴿ ََّم خَيَْشى اَّللَّ  .[ ٢۸فاطر: ]  ﴾ إِنَّ

هو اإلمعان يف اهلرب ِمن " طيب اآلن عرفنا اخلشية واخلوف، الرهبة قال العلَّمء:   ما هي الرهبة؟

 اإلمعان يف اهلرب ِمن اْلكروه، أعىل اْلراتب الثالثة هي اخلشية. " اْلكروه
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أمر هبا هنا، ووصف هبا يف اآلية اِلخرى أهل العلم، أهل اخلشية، وكَّم  -جل وعال  -ولذلك اهلل  

 العلم اْلقصود منه اخلشية. " العلم اخلشية" ُسئل ما العلم؟ قال:  قال بعض السلف ملا

 املنت

ةٌ  ﴿َعْطف عىل  [ ١٥۰البقرة: ]  ﴾ َوِِلُتِمَّ نِْعَمتِي َعَلْيُكمْ  ﴿وقوله:  البقرة: ] ﴾ لَِئالَّ َيُكوَن لِلنَّاِس َعَلْيُكْم ُحجَّ

أي: وِلتم نعمتي عليكم فيَّم رشعته لكم ِمن استقبال الكعبة، لتكمل لكم الرشيعة ِمن مجيع وجوهها  [١٥۰

أي: إىل ما َضلَّت عنه اِلمم هديناكم إليه، وخصصناكم، وهلذا  [ ١٥۰البقرة: ]  ﴾ (١٥۰َوَلَعلَُّكْم ََتَْتُدوَن ) ﴿

 كانت هذه اِلمة أرشف اِلمم وأفضلها.

ْكمَ  ﴿ يُكْم َوُيَعلُِّمُكُم اْلِكَتاَب َواحْلِ َة َوُيَعلُِّمُكْم َكََّم َأْرَسْلنَا ِفيُكْم َرُسوَّلا ِمنُْكْم َيْتُلو َعَلْيُكْم آَياتِنَا َوُيَزكِّ

 .[ ١٥٢، ١٥١البقرة: ]  ﴾ (١٥٢( َفاْذُكُروِِن َأْذُكْرُكْم َواْشُكُروا يِل َوََّل َتْكُفُروِن )١٥١وا َتْعَلُموَن )َما مَلْ َتُكونُ 

إليهم، يتلو عليهم آيات  - ملسو هيلع هللا ىلص -يذكر تعاىل عباده اْلؤمنني ما أنعم به عليهم ِمن بعثة الرسول حممد 

اهلل مبينات ويزكيهم، أي: يطهرهم ِمن رذائل اِلخالق ودنس النفوس وأفعال اجلاهلية، وخيرجهم ِمن 

ويعلِّمهم ما مل يكونوا  -وهي السنة-واحلكمة  ،-وهو القرآن-الظلَّمت إىل النور، ويعلِّمهم الكتاب 

 يعلمون.

الفرى، فانتقلوا بربكة رسالته، وُيْمن سفارته، إىل حال  فكانوا يف اجلاهلية اجلهالء يسفهون بالقول

ا، وأصدقهم هلجة ا، وأقلهم تكلفا ، وأبرهم قلوبا  .اِلولياء، وسجايا العلَّمء فصاروا أعمق الناس علَّما

 الشرح

يُكْم َوُيَعلُِّمُكُم َكََّم َأْرَسْلنَا ِفيُكْم َرُسوَّلا ِمنُْكْم َيْتُلو َعَلْيُكْم  ﴿: -جل وعال  -ثم قال اهلل  آَياتِنَا َوُيَزكِّ

ْكَمَة َوُيَعلُِّمُكْم َما مَلْ َتُكوُنوا َتْعَلُموَن )  -هذه يف ذكر إفضال اهلل  [ ١٥٢، ١٥١البقرة: ]  ﴾ (١٥١اْلِكَتاَب َواحْلِ
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ووجه  ،، وهي دليٌل عىل فضله، ومكانته- ملسو هيلع هللا ىلص -عىل هذه اِلمة، يف إرسال النبي  -سبحانه وتعاىل 

سبحانه وتعاىل  -امتن به عىل اِلمة، وَّل يمتن اهلل  -جل وعال  -أن اهلل : - ملسو هيلع هللا ىلص -ضل واْلكانة للنبي الف

 إَّل بأمر عظيم. -

يُكمْ  ﴿ثم قال:   أي ِمن رذائل اِلخالق وغري ذلك، كل ما فيه تزكية للنفوس  [ ١٥١البقرة: ]  ﴾ َوُيَزكِّ

الرشيعة، رشيعة اإلسالم؛ ِلهنا جاءت باحلث عىل الفضائل، والتحذير ِمن الرذائل، وجاءت  بهجاءت 

 باحلث عىل اْلصالح، ودفع اْلفاسد.

َعلُِّمُكْم َما َويُ  ﴿: -عز وجل  -كل مصلحة جاء هبا اإلسالم، وكل مفسدة جاء بدفعها، ثم قال اهلل  

:  [ ١٥١البقرة: ]  ﴾ (١٥١مَلْ َتُكوُنوا َتْعَلُموَن ) ، " يف هذه اآلية رد عىل اْلؤولني يف الصفات" أهل العلم قالوا

 الذي يؤولون يف الصفات، َّل يأخذون بالظاهر، وجه ذلك ما هو؟

: أن اهلل   جعل اِلصل يف اإلنسان اجلهل، اِلصل يف اإلنسان أنه َّل يعلم شيئاا،  -جل وعال  -قالوا

َهاتُِكْم ََّل َتْعَلُموَن َشْيئاا ﴿: -عز وجل  -كَّم قال اهلل  ُ َأْخَرَجُكْم ِمْن ُبُطوِن ُأمَّ اإلنسان  [ ٧۸النحل: ]  ﴾ َواَّللَّ

عليه العلم، وهو الوحي، فكان هذا اإلنزال هلذا الكتاب فيه  -سبحانه وتعاىل  -عىل جهل، ثم أنزل اهلل 

 بيان ملا جيب أن يعلمه اإلنسان.

ا اهلل   ا،  -جل وعال  -فإذا كان هذا اْلُنزل عىل اإلنسان حيتاج إىل تأويل، إذا ما أنزل عليه علَّما واضحا

ا الذي ُأنزل ع ن ليه يشٌء ِمن اجلهل، حيتاج إىل يشء مِ ما أنزل عله علَّما ُيفهم، وإذا كان حيتاج إىل تأويل فإذا

 .العلم حتى يتضح

، وإنَّم توضيح البرش، وهذا َّل يليق، سبق -سبحانه وتعاىل  -فكان العلم مصدره ليس كالم اهلل  

ُ  ﴿: -جل وعال  -معنا قول اهلل  أنتم أعلم بصفاته؟! أنتم أعلم  [، ١٤۰البقرة: ]  ﴾ ُقْل َأَأنُْتْم َأْعَلُم َأِم اَّللَّ
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ُ  ﴿بأسَّمئه؟! أنتم أعلم بأفعاله؟!  أعلم وهذا  -جل وعال  -اهلل  [ ١٤۰البقرة: ]  ﴾ ُقْل َأَأنُْتْم َأْعَلُم َأِم اَّللَّ

د منه اَّلستنكار والتوبيخ. د منه جمرد السؤال، إنَّم اْلرا  اَّلستفهام ليس اْلرا

ا اهلل   أنزل علينا هذا الكتاب هداية وبيان، أعظم ما حيتاج إليه اإلنسان يف القرآن  -جل وعال  -فإذا

 معرفة اهلل، أليس كذلك؟

بنيَّ لنا أمر الصالة، وأمر الزكاة،  -جل وعال  -، أمر التوحيد، فإذا كان اهلل - ملسو هيلع هللا ىلص -ومعرفة النبي  

سبحانه وتعاىل  -وحكم الطالق، وحكم استقبال القبلة ونحو ذلك ِمن اِلمور الواضحات، أخيفي علينا 

 أمر صفاته حتى نحتاج إىل َمن يوضحها، أو يبينها، أو يذكر تأويالا هلا؟ -

، فيكون اآليات الواردة -ه وتعاىل سبحان -هذا َّل يصح، أعظم ما يتعبد به اإلنسان هو توحيد اهلل  

 ﴿لنفسه يف القرآن الصفات قال:  -جل وعال  -فلَّم أثبت اهلل ، يف التوحيد هي ِمن أوضح الواضحات

ْْحَُن َعىَل اْلَعْرِش اْسَتَوى ) ء [ ٥طه: ]  ﴾ (٥الرَّ ، -سبحانه وتعاىل  -صفة تليق بجالله  ،أثبت صفة اَّلستوا

ا ثم استوى فهي تتعلق بمشيئته، ثم هذه الصفة نعرف معناها يف اللغة فنثبتها  صفة فعلية، مل يكن مستويا

 .، نثبت هذه الصفة باْلعنى اْلعروف، وهو العلو واَّلرتفاع-سبحانه وتعاىل  -هلل 

فقلنا  ،و أعلم بنفسه سبحانهه [ ٦٤املائدة: ]  ﴾ َبْل َيَداُه َمْبُسوَطَتانِ  ﴿قال:  -جل وعال  -ملا أخربنا اهلل 

النزول، أثبت له صفة  صفة صفة الضحك، أثبت له - ملسو هيلع هللا ىلص -كَّم قال ربنا، له يدان، ملا أثبت له نبيه 

ُ  ﴿الساق، إثبات صفة العينني،  أعلم بصفاته، فنثبت  -جل وعال  -اهلل  [ ١٤۰البقرة: ]  ﴾ َأَأنُْتْم َأْعَلُم َأِم اَّللَّ

 .-جل وعال  -ما أثبته اهلل لنفسه 

 املنت

ُ َعىَل اْْلُْؤِمننَِي إِْذ َبَعَث ِفيِهْم َرُسوَّلا ِمْن َأنُْفِسِهْم َيْتُلو َعَلْيِهْم َآَياتِِه َوُيَزكِّ ﴿وقال تعاىل:   ﴾يِهمْ َلَقْد َمنَّ اَّللَّ
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ا  ﴿وذمَّ َمن مل يعرف قدر هذه النعمة، فقال تعاىل:  [. ١٦٤آل عمران: ] اآلية   ُكْفرا
ِ

ُلوا نِْعَمَة اَّللَّ ِذيَن َبدَّ َأمَلْ َتَر إىَِل الَّ

ِر ) هيم: ]  ﴾ (٢۸َوَأَحلُّوا َقْوَمُهْم َداَر اْلَبَوا ا  [. ٢۸إبرا ؛ وهلذا ندب اهلل - ملسو هيلع هللا ىلص -قال ابن عباس: يعني حممدا

َفاْذُكُروِِن َأْذُكْرُكْم َواْشُكُروا يِل َوََّل  ﴿اْلؤمنني إىل اَّلعرتاف هبذه النعمة ومقابلتها بذكره وشكره، فقال: 

 [. ١٥٢البقرة: ]  ﴾ (١٥٢َتْكُفُروِن )

يقول: كَّم فعلت فاذكروِن.  [ ١٥١البقرة: ]  ﴾ َكََّم َأْرَسْلنَا ِفيُكْم َرُسوَّلا ِمنُْكمْ  ﴿قال جماهد يف قوله: 

وروى ابن أيب حاتم: عن مكحول اِلزدي قال: قلت َّلبن عمر: أرأيت قاتل النفس، وشارب اخلمر 

قال: إذا ذكر  [؟ ١٥٢البقرة: ]  ﴾ َفاْذُكُروِِن َأْذُكْرُكمْ  ﴿: - تعاىل –والسارق والزاِن يذكر اهلل، وقد قال اهلل 

 ت.اهلل هذا ذكره اهلل بلعنته، حتى يسك

وعن سعيد بن جبري: اذكروِن بطاعتي أذكركم بمغفريت، ويف رواية: برْحتي. ويف احلديث الصحيح: 

 .: َمن ذكرِن يف نفسه ذكرته يف نفيس، ومن ذكرِن يف مأل ذكرته يف مأل خري منه ((- تعاىل –)) يقول اهلل 

: يا ابن آدم، -عز وجل  -قال اهلل )) : - ملسو هيلع هللا ىلص -روى اإلمام أْحد: عن أنس قال: قال رسول اهلل 

أو قال: مأل خري -إن ذكرتني يف نفسك ذكرتك يف نفيس، وإن ذكرتني يف مأل، ذكرتك يف مأل ِمن اْلالئكة 

ا دنوت منك باعا  -منهم ا، وإن دنوت مني ذراعا ا دنوت منك ذراعا ا، وإن أتيتني متيش وإن دنوت مني شربا

 .. صحيح اإلسناد: وأخرجه البخاريأتيتك أهرول ((

 الشرح

إذا ذكره عبده ذكر عبده، فتكون ذكر  -جل وعال  -يعني هذا فيه اإلشارة إىل أمر الذكر، وأن اهلل 

ا ِمن صفاته سبحانه، ِمن صفاته أنه يذكر عبده، وهي ِمن الصفات الفعلية -جل وعال  -اهلل   لعبده أيضا

 قة بمشيئته.اْلتعلِّ 
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، ملا قال النبي -جل وعال  -ذكره اهلل  -سبحانه وتعاىل  -وفيه فضل الذكر، أن العبد إذا ذكر اهلل  

قال:   الكريس، قال: أذكرِن باسمي؟إن اهلل أمرِن أن أقرأ عليك هذه اآلية، وهي آية )) ِلُيّب:  - ملسو هيلع هللا ىلص -

له فليذكر  -جل وعال  -ن أراد ذكر اهلل يذكر العبد، فمَ  -جل وعال  -؛ ِلنه أمر عظيم، أن اهلل (( نعم

 .-سبحانه وتعاىل  -اهلل 

 املنت

بشكره، ووعده  - تعاىل –أمر اهلل  [ ١٥٢البقرة: ]  ﴾ (١٥٢َواْشُكُروا يِل َوََّل َتْكُفُروِن ) ﴿وقوله تعاىل: 

ُكْم َوَلِئْن َكَفْرُتْم إِنَّ َعَذايِب َلَشِديٌد  ﴿عىل شكره بمزيد اخلري، فقال:  ُكْم َلِئْن َشَكْرُتْم َِلَِزيَدنَّ َن َربُّ َوإِْذ َتَأذَّ

هيم: ]  ﴾ (٧)  [. ٧إبرا

وروى اإلمام أْحد: عن أيب رجاء العطاردي، قال: خرج علينا عمران بن حصني وعليه ِمْطرف ِمن 

)) َمن أنعم اهلل عليه نعمة فإن قال:  - ملسو هيلع هللا ىلص -خز مل نره عليه قبل ذلك وَّل بعده، فقال: إن رسول اهلل 

 اهلل حيب أن يرى أثر نعمته عىل َخْلِقه ((.

 الشرح

 ﴿وهذا فيه تنبيه إىل اإلخالص، أنه قال:  [ ١٥٢البقرة: ]  ﴾ َواْشُكُروا يِل  ﴿: -جل وعال  -قال اهلل  ثم

ا للسنة فإنه ُيرد.-سبحانه وتعاىل  -أي هلل  [ ١٥٢البقرة: ]  ﴾ يِل  فقا ا ومل يكن موا  ، والعمل إن مل يكن خاصا

 -، واْلتابعة للنبي -سبحانه وتعاىل  -نا أن رشطي قبول العمل مها: اإلخالص هلل قد سبق أن بيَّ  

 ، والناس يف هذا الباب عىل أربعة أقسام:- ملسو هيلع هللا ىلص

من حقق اإلخالص واْلتابعة، وهذا هو أعىل اْلراتب، ودون هذه اْلرتبة فكلها مراتب باطلة، لكنها 

ا تتفاوت يف البطالن، فاْلرتبة اِلعظم هي ِمن حقق اإلخالص هلل  واْلتابعة للنبي  -سبحانه وتعاىل  -أيضا
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 .- ملسو هيلع هللا ىلص -

، - ملسو هيلع هللا ىلص -، لكنه مل حيقق اْلتابعة للنبي -سبحانه وتعاىل  -واْلرتبة الثانية: َمن حقق اإلخالص هلل 

 وهذا حال أهل البدع، يعني خيرتعون العبادات، ويستحسنون.

، كحال أهل - ملسو هيلع هللا ىلص -وإن تابع رسول اهلل  -سبحانه وتعاىل  -َمن مل خيلص هلل  :واْلرتبة الثالثة

 لكنه عمله مردود؛ ِلنه مل خيلص. - ملسو هيلع هللا ىلص -لرشك، أو نحو ذلك، وإن تابع النبي الرياء، أو السمعة أو ا

بعة وهي هاأدنى اْلراتب  :اْلرتبة الرا ، وهذا - ملسو هيلع هللا ىلص -: َمن مل خيلص ومل يتابع رسول اهلل وأسوا

سبحانه  -كحال كثري ِمن أهل البدع والضالل الذين حتى يف تعبدهم هبذه البدع َّل يريدون وجه اهلل 

 ، وعىل كل حال، فالثالثة اْلراتب كلها مردودة.-وتعاىل 

التحذير ِمن الكفر بأنواعه،  [ ١٥٢البقرة: ]  ﴾ (١٥٢َوََّل َتْكُفُروِن ) ﴿: -جل وعال  -ثم فيه قول اهلل 

 وسياق اآلية هنا يدل عىل النهي عن كفران النعم.

ن النعم له صور كثري: ِمن ذلك أن اإلنسان ينسب هذا املال الذي أوتيه إىل آبائه، أو أجداده،   كفرا

 .-وتعاىل سبحانه  -فإن هذا يناقض اْلنة، أن جيعلها هلل  ،أو إىل ذكائه، أو إىل حسن تدبريه، أو نحو ذلك

الشكر يكون بالقلب، ويكون باللسان،  [ ١٥٢البقرة: ]  ﴾ َواْشُكُروا ﴿: -جل وعال  -ثم قول اهلل  

 ويكون باجلوارح، كَّم قال القائل:

 أفااااااااااااااااااااااااااااااااادتكم الاااااااااااااااااااااااااااااااانعَّمء منااااااااااااااااااااااااااااااااي ثالثااااااااااااااااااااااااااااااااة

  
 ياااااااااااااااااااااااادي ولسااااااااااااااااااااااااااِن والضااااااااااااااااااااااااامري اْلحجباااااااااااااااااااااااااا

   

وهذا ما يفارق فيه احلمد؛ ِلن احلمد يكون باللسان، أما الشكر فيكون باللسان، يعني تقول: )أشكر 

، وأنه يستحق -سبحانه وتعاىل  -اهلل( ويكون بالقلب، وذلك باعتقاد أن هذه اْلنة والنعمة ِمن اهلل 

 الشكر.
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ا عىل ما  -سبحانه وتعاىل  -وباجلوارح، وهو القيام بطاعة اهلل   أنعم عليك ِمن النعم، فإذا حقق شكرا

ِمن واجب الشكر، ثم إن  -سبحانه وتعاىل  -اإلنسان الشكر بأنواعه الثالثة، حقق ما جيب عليه جتاه اهلل 

ُكْم َلِئْن  ﴿جعل الشكر، أو ربط بقاء النعمة وازديادها بالشكر، قال:  -جل وعال  -اهلل  َن َربُّ َوإِْذ َتَأذَّ

 [. ٧إبراهيم: ]  ﴾ ُكمْ َشَكْرُتْم َِلَِزيَدنَّ 

 ، وكيف حيقق اإلنسان عبادة الشكر؟" الشكر نعمة ِمن اهلل" فقال أهل العلم: 

: بعبادة التفكر؛ ِلن الذي َّل يتفكر وَّل يتذكر َّل يشكر عندما تتفكر يف نعمة السمع، يف نعمة  ،قالوا

البرص، يف نعمة الولد، يف نعمة املال، يف نعمة العافية، قبل ذلك يف نعمة اإلسالم والسنة، عندما تتفكر يف 

 هذه النعمة، حيدث لك هذا الشكر.

ا حتتاج إىل شك  : فإذا شكر اإلنسان ربه فقد ُوِهب نعمة عظيمة وهي نعمة الشكر التي أيضا ر، قالوا

جل وعال  -واهلل  ،نواع العبادات، بسبب عبادة الشكربأ -سبحانه وتعاىل  -فال زال اإلنسان يتعبد هلل 

ُكوُر ) ﴿قال:  -  قليل َمن يشكر. [ ١٣سبأ: ]  ﴾ (١٣َوَقلِيٌل ِمْن ِعَباِدَي الشَّ

يعرف املال ِلن طبيعة اإلنسان ينسى النعمة، صاحب العافية َّل يعرف العافية إَّل حال مرضه، وَّل  

 إَّل حال فقره، وَّل يعرف النعم إَّل حال زواهلا.

حث عىل التفكر والتدبر، ثم َّل يزال اإلنسان بني أمرين  -عز وجل  -ولذلك َّل يتفكر اإلنسان، اهلل  

 يف هذه احلياة الدنيا، ويتعبد هلل بعبادتني:

بعبادة  -سبحانه وتعاىل  -بعبادة الشكر، وهو يف بالء يتعبد هلل  -جل وعال  -فهو يف نعمة يتعبد هلل  

ا َّل َترج أفعال اإلنسان يف هذه  -جل وعال  -الصرب، فإذا أذنب تعبد هلل  بعبادة اَّلستغفار والتوبة، إذا

 احلياة الدنيا عن ثالثة أمور:
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ستغفر اهلل منه، أو يكون عليها، أو يكون يف ذنٍب ي -جل وعال  -إما أن يكون يف نعمة يشكر اهلل  

  يف بالء يصرب، يصرب عليه.

 املنت

ابِِريَن ) ﴿ َ َمَع الصَّ اَلِة إِنَّ اَّللَّ رْبِ َوالصَّ ِذيَن َآَمنُوا اْسَتِعينُوا بِالصَّ َا الَّ َْن ُيْقَتُل يِف ١٥٣َيا َأُّيُّ
ِ

( َوََّل َتُقوُلوا ْل

ٌت َبْل َأْحَياٌء   َأْمَوا
ِ

 [. ١٥٤-١٥٣البقرة:]  ﴾ (١٥٤َوَلِكْن ََّل َتْشُعُروَن )َسبِيِل اَّللَّ

ملا فرغ تعاىل ِمن بيان اِلمر بالشكر رشع يف بيان الصرب، واإلرشاد إىل اَّلستعانة بالصرب والصالة، 

)) عجباا فإن العبد إما أن يكون يف نعمة فيشكر عليها، أو يف نقمة فيصرب عليها؛ كَّم جاء يف احلديث: 

ء للمؤمن. َّل يقيض ا له؛ وإن أصابته رضا ء، فشكر، كان خريا ا له: إن أصابته رسا  اهلل له قضاء إَّل كان خريا

ا له ((  .فصرب كان خريا

ل اْلصائب الصرب والصالة، كَّم تقدم يف قوله: وبنيَّ  َواْسَتِعينُوا  ﴿ تعاىل أن أجود ما يستعان به عىل حَتَمُّ

اَلِة  رْبِ َوالصَّ َا َلَكبرَِيٌة إَِّلَّ َعىَل اخْلَاِشِعنيَ بِالصَّ  [. ٤٥البقرة: ]  ﴾ َوإهِنَّ

 إذا َحَزَبُه أمٌر صىل.  - ملسو هيلع هللا ىلص -ويف احلديث أن رسول اهلل 

والصرب صربان، فصرٌب عىل ترك اْلحارم واملآثم، وصرٌب عىل فعل الطاعات والقربات. والثاِن أكثر 

ا؛ ِلنه اْلقصود با  .ثوا

 الشرح

ابِِريَن  ﴿: -جل وعال  -ثم قال اهلل  َ َمَع الصَّ اَلِة إِنَّ اَّللَّ رْبِ َوالصَّ ِذيَن آَمنُوا اْسَتِعينُوا بِالصَّ َا الَّ َيا َأُّيُّ

م اهلل  [ ١٥٣البقرة: ]  ﴾ (١٥٣)  الصرب؟ -سبحانه وتعاىل  -ملاذا قدَّ

ا يتضمن الصالة، فهو يتضمن الصالة ويتضمن غريها، فهو ِمن باب عطف   قالوا: ِلن الصرب أيضا
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ا، حتى التهليل والتسبيح ونحو ذلك  ،؛ ِلن َّل تقوم عبادة إَّل بالصرباخلاص عىل العام َّل تقوم عبادة أبدا

، وصرٌب عن معصية اهلل، ، ولذلك قسم العلَّمء الصرب إىل صرٌب عىل طاعة اهللإَّل بالصرب، فتحتاج إىل صرب

اَلةِ  ﴿قال:  -جل وعال  -وصرٌب عىل أقدار اهلل اْلؤْلة، فاهلل  رْبِ َوالصَّ  [. ١٥٣البقرة: ]  ﴾ اْسَتِعينُوا بِالصَّ

ابِِريَن ) ﴿ثم قال:   َ َمَع الصَّ سبحانه وتعاىل  -وهذا فيه إثبات معية اهلل  [ ١٥٣البقرة: ]  ﴾ (١٥٣إِنَّ اَّللَّ

 عىل قسمني:  -جل وعال-، ومعية اهلل -

 معية عامة: والتي تقتيض اإلحاطة، والعلم، والسمع، والبرص.

 والتأييد، واحلفظ. ،ومعية خاصة باْلؤمنني: والتي تقتيض النرصة

ذكرها؛ ِلن اإلنسان أقرب ما يكون إىل ربه  -جل وعال  -ثم يف اآلية بيان أمهية الصالة، لذلك اهلل 

وهو ساجد، وهذا يف الصالة، وإذا احتاج اإلنسان إىل اهلل وأراد اللجوء إليه ذهب إىل الصالة، وإذا أراد 

 اإلنسان أن يرتاح ِمن عناء الدنيا ذهب إىل الصالة.

وسعادتنا فيها، وإن كان  يعني اجعل راحتنا هبا، ((أِرحنا هبا يا بالل))يقول:  - ملسو هيلع هللا ىلص -وكان النبي  

  بعض الناس اآلن يقولون: أرحنا يعني أقم الصالة، خلصنا، نسأل اهلل السالمة والعافية.

 املنت

ٌت َبْل َأْحَياءٌ  ﴿وقوله تعاىل:   َأْمَوا
ِ

َْن ُيْقَتُل يِف َسبِيِل اَّللَّ
ِ

خيرب تعاىل أن  [ ١٥٤البقرة: ]  ﴾ َوََّل َتُقوُلوا ْل

)) أن أرواح الشهداء يف حواصل طيور الشهداء يف برزخهم أحياء يرزقون، كَّم جاء يف صحيح مسلم: 

خرض ترسح يف اجلنة حيث شاءت ثم تأوي إىل قناديل ُمَعلََّقة حتت العرش، فاطَّلع عليهم ربك اطالعة، 

: يا ربنا، وأي يشء نبغي، وقد أعطيتن ا ِمن خلقك؟ ثم عاد إليهم فقال: ماذا تبغون؟ فقالوا ا ما مل ُتعط أحدا

: نريد أن تردنا إىل الدار الدنيا، فنقاتل يف سبيلك، ، قالوا  بمثل هذا، فلَّم رأوا أهنم َّل ُيرْتُكون ِمن أن يسألوا
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حتى نقتل فيك مرة أخرى؛ ملا يرون ِمن ثواب الشهادة، فيقول الرب جل جالله: إِن كتبُت أهنم إليها َّل 

 .يرجعون ((

ويف احلديث الذي رواه اإلمام أْحد، عن اإلمام الشافعي، عن اإلمام مالك، عن الزهري، عن عبد 

اْلؤمن طائر َتْعَلُق يف شجِر  َنْسَمةَ )) : - ملسو هيلع هللا ىلص -الرْحن بن كعب بن مالك، عن أبيه قال: قال رسول اهلل 

 ((. اجلنة

حتى يرجعه اهلل إىل جسده ، ُق يف شجِر اجلنةَنَسَمُة اْلؤمن طائر َتْعلَ )) : - ملسو هيلع هللا ىلص -قال رسول اهلل 

 .يوم يبعثه ((

ا هلم وتكريَّما  ُصوا بالذكر يف القرآن، ترشيفا ا، وإن كان الشهداء قد خصِّ ففيه دَّللة لعموم اْلؤمنني أيضا

 .وتعظيَّما 

 الشرح

بني أرواح اْلؤمنني وأرواح الشهداء، وهذا الذي دلَّ عليه احلديثان،  الذي يظهر واهلل أعلم أن فرق

نسمة )) فأرواح الشهداء يف )حواصل طري(، وليست هي نفسها الطيور، أما أرواح اْلؤمنني، فقال: 

 .(( اْلؤمن طائٌر تعلق يف اجلنة

ِمن أن هذا  - رْحه اهلل -ظاهر اِلحاديث، فال نحتاج إىل القول بَّم ذكره ابن كثري  هذا هوفإذا كان  

ء  ء الشهداء غري جزا ، بل ُيقال: إن جزا ا هلم وتكريَّما ص الشهداء ترشيفا لعموم اْلؤمنني، وإنَّم ُخصِّ

ء الشهداء أن أرواحهم يف حواصل طري ترسح يف اجلنة، وأما أرواح اْلؤمنني فهي طيور،  اْلؤمنني، جزا

م اهلل ، وبيَّنوا أن احلكم خيتلفوهذا ذكره العلَّمء  ،هي طيور نفسها ترسح يف اجلنة سبحانه  -وهذا ِمن إكرا

 .للشهداء –وتعاىل 
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  ﴿: -جل وعال  -يقول اهلل 
ِ

َْن ُيْقَتُل يِف َسبِيِل اَّللَّ
ِ

ا اخلطاب يف بيان  [ ١٥٤البقرة: ]  ﴾ َوََّل َتُقوُلوا ْل إذا

ومعنى ذلك أن َمن ُقتل لتكون كلمة اهلل هي العليا، فهذا  ،رفعة َمن ُقتل يف سبيل اهلل، وهذا قيٌد احرتازي

جلَّمعة، أو نرصة لفكر، أو نرصة لطائفة  حلزب، أو نرصةٌ  هو الذي جاء فيه هذا الفضل، َمن ُقتل نرصةٌ 

 .َتالف دين اإلسالم، فهذا مل ُيقتل يف سبيل اهلل، وَّل جيوز أن ُيقال عنه: شهيد

ا ِمن باب أوىل الذين ُقتلوا خمالفة ِلمر اهلل، هؤَّلء ِمن باب أوىل َّل ُيقال عنهم شهداء، خرجوا عىل  إذا

، كيف ُيقال هلم: شهداء، يف حكم الرشع احلكام ونازعوا ويل اِلمر، وقاتلوا  ودمروا وفجروا ثم ُقتلوا

أبرز صفات اخلوارج اخلروج عىل وَّلة اِلمر، خرجوا عىل سبيل ، ِلهنم خرجوا  ؛هؤَّلء خوارج

عصابات، أو خرجوا عىل سبيل راية، حتت راية، وهؤَّلء هم القسم اِلول ِمن اخلوارج، وهم اْلحاربة، 

ت، أو يكونوا حتت راية معلومة، خرجوا عىل ويل أمرهم، فهؤَّلء ُيسمون إما أن يكونوا عىل عصابا

 خوارج.

ضون وَّل خيرجون بالقتال، وهؤَّلء خطرهم أشد، حيرضون   ُيقابلهم اخلوارج القعدية: الذين حيرِّ

اْلجتمع، ويثريون عىل ويل اِلمر ويتتبعون الزَّلت وجيمعوهنا، ويكثر فيهم الغمز واللمز لوَّلة اِلمر، 

 َّلء خوارج قعدية عند أهل العلم.هؤ

ع   ا َّلبد أن نميز يف قضية َمن الذي ُيقتل يف سبيل اهلل؟ وعىل هذا ليس كل َمن كان يف أماكن الرصا فإذا

فإنه يقوم بجهاٍد رشعي، أي ليس العربة يف اجلهاد هو حصول اَّلقتتال، َّل، العرب يف اجلهاد هو حتقق 

 الرشوط الرشعية يف اجلهاد.

اإلمام ُجنَّة )) قال:  - ملسو هيلع هللا ىلص -الرشوط الرشعية: القتال حتت راية ويل اِلمر؛ ِلن النبي  ومن أبرز 

ويل اِلمر، فهذه اِلحاديث  ،َمن الذي يستنفركم؟ (( وإذا اسُتنفرتم فانفروا)) وقال:  (( ُيقاتل من ورائه
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يفتقد إىل الرشوط  وغريها، بل إمجاع العلَّمء أن رشط اجلهاد أن يكون حتت راية ويل اِلمر، فكل جهاد

 الرشعية للجهاد فهو ليس بجهاد رشعي، قد يكون فساد.

اجلهاد السلفي، السلفية اجلهادية، حركة اجلهاد  اآلن ما ُيسمى باجلَّمعات ُيسمون نفسهم 

ر الشام، قاعدة، غريها ِمن اجلَّمعات التي ترفع شعارات اجلهاد  اإلسالمي، داعش، جبهة النرصة، أحرا

 يف حقيقة اِلمر هم يرفعون شعارات اجلهاد كَّم رفعت اخلوارج اِلَول شعار احلاكمية.يف سبيل اهلل، 

الشعار مجيل ورائع، احلقيقة أهنم يفسدون وَّل جياهدون، فلذلك اإلنسان إذا كان يبذل أغىل ما  

 .-سبحانه وتعاىل  -يملك، وهي نفسه التي بني جنبيه، فالبد أن يكون بذل النفس هلل 

عاء أن هذا جهاد، وجرهم ِمن عقوهلم دون إدراك، ودون فهم، وَّل علم،  أما التغرير  بالشباب، وادِّ

ط اْلستقيم، والتي أبرز صفاَتا  ع، وإدخاهلم يف هذه اجلَّمعات اْلنحرفة عن الرصا إىل أماكن الرصا

ا؛ ِلن تسمية اليشء ليس بالرضوري أن يكون عىل  ،اخلروج فهذا ليس بجهاد رشعي، وإن سموه جهادا

 حقيقته، َّلبد وهم ما سيقولون، يقولون تعالوا اخرجوا معنا إىل الفساد؟! اخرجوا إىل اجلهاد.

  : إِِن  ﴿فهذا حال أهل الباطل، َّلبد أن يزينوا باطلهم بشعارات احلق، ملا خرجت اخلوارج قالوا

 
ِ

َّ
ِ

ضالل ماذا قال عيل؟ كلمة حق، ُأريد هبا باطل، وهكذا يستعمل أهل ال [ ٥٧اِلنعام: ]  ﴾ احْلُْكُم إَِّلَّ َّلل

ِلن الناس ُجبلوا عىل حمبة الرشع، وحمبة الدين، فتغرهم هذه الشعارات، ؛ واَّلنحراف العبارات الرشعية

 لكن كَّم هو معلوم هذه اِلمور ظاهرها الرْحة وباطنها العذاب واْلخالفات الرشعية.

 َأْمَواٌت  ﴿: -جل وعال  - ثم يف قول اهلل      
ِ

ْن ُيْقَتُل يِف َسبِيِل اَّللَّ َ
ِ

ا  [ ١٥٤البقرة: ]  ﴾ َوََّل َتُقوُلوا ْل هو هنٌي، إذا

َّل ُيقال ْلن جاء باجلهاد الرشعي يف الدفاع عن دينه، أو الدفاع عن بالد اإلسالم، فال ُيقال: هؤَّلء أموات، 

ِْم ُيْرَزُقوَن ﴿، بل ُيقال: هم -سبحانه وتعاىل  -هذا نص، أمر اهلل   نعم. [، ١٦٩آل عمران: ]  ﴾َأْحَياٌء ِعنَْد َرهبِّ
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 املنت

ِ الصَّ  ﴿ ِت َوَبرشِّ ِل َواِْلَنُْفِس َوالثََّمَرا  ِمَن اخْلَْوِف َواجْلُوِع َوَنْقٍص ِمَن اِْلَْمَوا
ٍ
ء ُكْم بيَِشْ ابِِريَن َوَلنَْبُلَونَّ

ا إَِلْيِه َراِجُعوَن )١٥٥)  َوإِنَّ
ِ

َّ
ِ

ِذيَن إَِذا َأَصاَبْتُهْم ُمِصيَبٌة َقاُلوا إِنَّا َّلل ِْم ( ُأوََلَِك َعَلْيهِ ١٥٦( الَّ ٌت ِمْن َرهبِّ ْم َصَلَوا

 [. ١٥٧ - ١٥٥البقرة: ]  ﴾ (١٥٧َوَرْْحٌَة َوُأوََلَِك ُهُم اْْلُْهَتُدوَن )

َوَلنَْبُلَونَُّكْم َحتَّى َنْعَلَم  ﴿أخرب تعاىل أنه يبتيل عباده، أي: خيتربهم ويمتحنهم، كَّم قال تعاىل: 

ابِِريَن َوَنْبُلوَ  ء ِمن خوف  [ ٣١حممد: ]  ﴾ (٣١ َأْخَباَرُكْم )اْْلَُجاِهِديَن ِمنُْكْم َوالصَّ ء، وتارة بالرضا فتارة بالرسا

ُ لَِباَس اجْلُوِع َواخْلَْوِف  ﴿وجوع، كَّم قال تعاىل:   .[ ١١٢النحل: ]  ﴾ َفَأَذاَقَها اَّللَّ

 ﴿فإن اجلائع واخلائف كل منهَّم يظهر ذلك عليه؛ وهلذا قال: لباس اجلوع واخلوف. وقال هانه: 

 ِمَن اخْلَْوِف َواجْلُوعِ 
ٍ
ء  .أي: بقليل ِمن ذلك ﴾ بيَِشْ

 الشرح

 ِمَن اخْلَْوِف َواجْلُوعِ  ﴿: -جل وعال  -نعم، ثم قال اهلل 
ٍ
ء ُكْم بيَِشْ هذا فيه ذكر  [ ١٥٥البقرة: ]  ﴾ َوَلنَْبُلَونَّ

ِّ َواخْلرَْيِ  ﴿جزء ِمن البالء، البالء بالنقص، وقد يكون البالء بالزيادة، وهو البالء بالنعمة،  َوَنْبُلوُكْم بِالرشَّ

ا ُيبتىل اإلنسان بالغنى، وُيبتىل بالفقر، وُيبتىل باْلرض، وُيبتىل بالعافية، وُيبتىل بالولد،  [ ٣٥اِلنبياء: ]  ﴾ ِفْتنَةا  إذا

 وُيبتىل بعدم الولد.

 فكل ما ُيعطى لإلنسان أو ُيمنع منه فهو بالء، طيب كيف يكون الغنى بالء؟ 

 ق أمر اهلل فيه؟يبتيل اإلنسان باملال لينظر أحيق -جل وعال  -الغنى بالء ِمن حيث أن اهلل  

 -سبحانه وتعاىل  -بالعافية، تقوم بَّم أمرك اهلل  -جل وعال  -يبتليك بالعافية لينظر أحتقق أمر اهلل  

ء،  ": - رْحه اهلل -ُيبتىل اإلنسان، كَّم قال ابن كثري  اإذا  ،به؟ وتستغل هذه العافية يف طاعته؟ فتارة بالرسا
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ء  ِمَن اخْلَْوِف َواجْلُوعِ  ﴿قال:  -جل وعال  -، فاهلل " وتارة بالرضا
ٍ
ء ِلن  [؛ ١٥٥البقرة: ]  ﴾ َوَلنَْبُلَونَُّكْم بيَِشْ

أعظم ما ُيبتىل به اإلنسان يف أمر النقص أن ُيبتىل باخلوف الذي َّل جيد معه أمناا، وأن ُيبتىل باجلوع الذي َّل 

ا.  جيد معه طعاما

 -ولذلك كان ِمن نعمة اهلل العظيمة عىل اإلنسان أن يكون آمناا، وأن يكون شبعاناا، ولذلك قال  

معافاا يف بدنه، عنده قوت  -يف بيته–صبح منكم آمناا يف رسبه من أ)) يف احلديث:  -عليه الصالة والسالم 

 .(( يومه، فكأنَّم حيزت له الدنيا بحذافريها

عنده قوت  "جعل النعمة عىل العبد يف ثالثة أمور: اِلمن، والعافية، والشبع  - ملسو هيلع هللا ىلص -النبي  اإذا  

الدنيا؛ ِلن اإلنسان إذا فقد أحد هذه : كأنَّم حصل عىل كل هذه " فكأنَّم حيزت له الدنيا "قال:  " يومه

 الثالثة اِلمور، َّل تطيب له حياة.

 ِمَن اخْلَْوِف َواجْلُوعِ  ﴿قال:  -جل وعال  -فاهلل  
ٍ
ء اخلوف َّل يقيم  [ ١٥٥البقرة: ]  ﴾ َوَلنَْبُلَونَُّكْم بيَِشْ

لرش باخلوف، ما يستطيع ا، وسلوا أهل الديار التي مألها أهل -سبحانه وتعاىل  -اإلنسان معه عبادة اهلل 

أن خيرج إىل اْلسجد حتى يصيل، َّل يأمن عىل أرسته، عىل عرضه َّل يأمن، َّل يأمن عىل أبنائه، َّل يأمن عىل 

 ماله.

ُهْم ِمْن الَِّذي َأْطَعَمُهْم ِمْن ُجوٍع َوآَمنَ  ﴿عىل قريش ماذا قال؟  -جل وعال  -ولذلك ملا امتنَّ اهلل  

به  -سبحانه وتعاىل  -اإلطعام واِلمن أعظم النعم، ثم اجلوع الذي يبتيل اهلل  [ ٤قريش: ]  ﴾ (٤َخْوٍف )

ما عنده طعام يأكل،  " أسبابه ثالثة: إما قلة الطعام، وإما قلة املال، وإما اْلرض" قال أهل العلم:  ،العبد

ا قد يبتيل اهلل  ا، فإذا ما عنده مال يشرتي طعام، أو مريض جيوع وهو جيد الطعام، لكن ُيصاب باجلوع أيضا

 العبد بأحد هذه الثالث، كلها تؤدي إىل هذه البلية وهي اجلوع. -سبحانه وتعاىل  -
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، كان أصحابه -الصالة والسالم عليه  -ثم مع هذا حيتاج اإلنسان إىل الصرب، لقد جاع أفضل اخللق  

ريض اهلل  - يربط احلجرين، وتقول عائشة -عليه الصالة والسالم  -يربطون احلجر عىل بطوهنم، وكان 

يعني َّل  (( نار - ملسو هيلع هللا ىلص -كان يمر علينا اهلالل واهلالَّلن والثالثة وَّل يوقد يف بيت رسول اهلل )) : - عنها

 يطبخون.

عىل  -سبحانه وتعاىل  -، الذي اصطفاه اهلل -عليه الصالة والسالم  -هذا يا إخوة أكمل اخللق  

ا يب بيته، ماذا تأكلون؟ قالت: اِلسودان: التمر واملاء،  اِلنبياء والرسل، عىل اخللق أمجعني، َّل جيد طعاما

التمر واملاء، يعني لو تأمل اإلنسان يف هذا اِلمر، ثم تأمل يف حاله وهو أنه قد يرمي بعض الطعام بسبب 

لك أن الناس اآلن ُّيرعون إىل عمليات طول التخزين، بسبب كثرته، بسبب عدم استعَّمله، أشد ِمن ذ

، -عز وجل  -يعني هناك يربط احلجر عىل بطنه وهنا يقص معدته حتى، ِمن فضل اهلل  ،َتفيف الوزن

 .ِمن النعم الكثرية التي نعيش فيها

 ﴿العبد يرفع درجته،  -سبحانه وتعاىل  -ابُتيل هبذا اِلمر، فقد يبتيل اهلل  - ملسو هيلع هللا ىلص -فيعني النبي 

، وأن هذا حلكمة عظيمة، -سبحانه وتعاىل  -وَّل شك أن َمن تأمل يف ابتالء اهلل  ،[ ١٥٥البقرة: ]  ﴾ َونَُّكمْ َوَلنَْبلُ 

 كان هذا ِمن أعظم أسباب الصرب.

 ِمَن اخْلَْوِف َواجْلُوِع َوَنْقٍص ِمَن  ﴿: -جل وعال  -ولذلك قال اهلل  
ٍ
ء ُكْم بيَِشْ ِل َوَلنَْبُلَونَّ اِْلَْمَوا

 َوالثََّمَراِت  ﴿ما حيصل ِمن موت، وما حيصل ِمن فقدان القريب واحلبيب، قال:  [ ١٥٥البقرة: ]  ﴾ َواِْلَنُْفسِ 

 .أنواع اِلطعمة ِمن ثَّمر اِلشجار والنخيل [ ١٥٥البقرة: ]  ﴾

ابِِريَن ) ﴿قال:  ِ الصَّ حكمه الوجوب، يعني جيب الصرب ، الصرب واجب [ ١٥٥البقرة: ]  ﴾ (١٥٥َوَبرشِّ

 ؟عىل اإلنسان أن يصرب، وهل جيب عليه أن يرَض 
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  : ، مرتبة الرضا هي فوق الصرب، الصرب واجب عليك أن تصرب، لكن " هذه مرتبة مستحبة " قالوا

ونرص شيخ اإلسالم ابن تيمية وغريه ِمن  ،هذه مرتبة مستحبة، قال بعض أهل العلم بالوجوب أن ترَض 

 أن مرتبة الرضا مرتبة مستحبة" أهل العلم إىل العلَّمء اْلعارصين، فالشيخ ابن باز وابن عثيمني وغريهم: 

ثم بعد مرتبة الرضا تأيت مرتبة الشكر، أن يشكر اهلل عىل البالء، هذه مرتبة عظيمة، تشكر اهلل عىل ، "

هذه مرتبة  " مثل أن يقول: أشكر اهلل أنه مل جيعل هذا البالء وجعله يف دنياي" قال أهل العلم:  ، البالء

ا عظيمة، أن تشكر اهلل عىل البالء  .أيضا

 مرتبة الرضا التي هي أعظم ِمن مرتبة الصرب، ما الفرق بينها وبني الصرب؟ 

: ما الزياد  ا لكن فيه زيادة، قالوا : يعني كالمها يصرب؛ ِلن الرضا هو صرب أيضا الزيادة أنه " ة؟ قالوا

ء، وجود البالء  " َّل يتأمل ِمن البالء إذا ريض معناه أنه َّل يتأمل ِمن البالء، فالبالء وجوده وعدمه عنده سوا

ء، إذا وصل إىل مرحلة ومرتبة الرضا.  وعدمه عند هذا اْلُبَتىل سوا

ابتاله باجلوع، ابتاله بالفقر، باْلرض،  -سبحانه وتعاىل  -طيب اإلنسان اْلُبتىل، الذي ابتاله اهلل  

 بفقدان القريب، كيف يكسب الصرب؟ ابتاله بفقدان الولد، ابتاله

ل عىل الصرب بأمور:   قال أهل العلم: يتحصَّ

ء الصرب ُرزق  اِلمر اِلول: - ء الصرب، فإذا عرف جزا ء الصرب، ويعرف جزا : أن يعلم جزا قالوا

ء الصرب أن اهلل ، الصرب ابِِريَن ) ﴿اختصَّ أهله باْلعية،  -جل وعال  -ومن جزا َ َمَع الصَّ  ﴾ (١٥٣إِنَّ اَّللَّ

 وهذه منزلة عالية. [ ١٥٣البقرة: ] 

-  :  أن ينظر يف تكفريه للسيئات، فإن ِمن أسباب تكفري السيئات الصرب عىل البالء. واِلمر الثاِن:قالوا

ََّل  ﴿يفعل ما يشاء يف عباده  -جل وعال  -أن يعلم أن البالء مقدٌر ِمن اهلل، واهلل  واِلمر الثالث: -
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 [. ٢٣اِلنبياء: ]  ﴾ (٢٣ُيْسَأُل َعَّمَّ َيْفَعُل َوُهْم ُيْسَأُلوَن )

هذا البالء وهو مكتوٌب يف اللوح اْلحفوظ قبل أن خيلق اهلل السَّموات  -جل وعال  -فقدر اهلل  

: يتفكر يف أن اهلل  هو  -جل وعال  -واِلرض بخمسني ألف سنة أن هذا العبد ُيبتىل بكذا وكذا، ثم قالوا

هو الذي  -جل وعال  - حيب عباده اْلؤمنني، وإذا كان اهلل -جل وعال  -الذي اختار له البالء، واهلل 

 اختار له البالء فإنه اختاره حلكمٍة عظيمة.

ليعرف إقبال عبده، وصربه أو  -سبحانه وتعاىل  -ثم كذلك يتفكر يف أن هذا امتحان ِمن اهلل  

 كان هذا ِمن أعظم العون له عىل الصرب. -سبحانه وتعاىل  -تسخطه، فإذا علم أن هذا امتحاٌن ِمن اهلل 

ا أن يف الصرب عىل البالء عبودية هلل ثم يتفكر أي  ء، كَّم -سبحانه وتعاىل  -ضا ، فإن هلل عبادٌة يف الرضا

ء، وله عبادٌة فيَّم يكره العبد، كَّم أن له عبادٌة فيَّم حيب العبد، وله عبادٌة يف اْلرض، كَّم  أن له عبادٌة يف الرسا

 .الغنى الفقر، كَّم له عبادٌة يف له عبادٌة يف العافية، وله عبادٌة يف

ع العبودية حال اَّلبتالء، أعظم مما يتحقق له ِمن   إذا علم اإلنسان هذا اِلمر ربَّم حتقق له ِمن أنوا

ء والرخاء والغنى.  أنواع العبودية حال الرسا

بعد  -جل وعال  -لو تأمل اإلنسان يف هذا اِلمر جيد أن الصرب أسهل ما يكون عليه، فلذلك اهلل  

ابِِريَن ) ﴿: أن ذكر أمر البالء، قال ِ الصَّ جل وعال  -ثم بعد ذلك وصف اهلل  [ ١٥٥البقرة: ]  ﴾ (١٥٥َوَبرشِّ

 .حال هؤَّلء الصابرين -

 املنت

 ِمَن اخْلَْوِف َواجْلُوعِ  ﴿وقال هانه: 
ٍ
ء لِ ﴿أي: بقليل ِمن ذلك.  [ ١٥٥البقرة: ]  ﴾ بيَِشْ  ﴾َوَنْقٍص ِمَن اِْلَْمَوا

كموت اِلصحاب واِلقارب واِلحباب  [ ١٥٥البقرة: ]  ﴾ َواِْلَنُْفسِ  ﴿أي: ذهاب بعضها  [ ١٥٥البقرة: ] 
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أي: َّل ُتِغّل احلدائق واْلزارع كعادَتا. كَّم قال بعض السلف: فكانت بعض  [ ١٥٥البقرة: ]  ﴾َوالثََّمَراِت ﴿

النخيل َّل تثمر غري واحدة. وكل هذا وأمثاله مما خيترب اهلل به عباده، فمن صرب أثابه، ومن قنط أحّل به 

ابِِريَن ) ﴿عقابه. وهلذا قال:  ِ الصَّ  .[ ١٥٥البقرة: ]  ﴾ (١٥٥َوَبرشِّ

 الشرح

ا َّل يلزم ِمن قول اهلل  ابِِريَن ) ﴿: -جل وعال  -يعني أيضا ِ الصَّ أهنا نافلة،  [ ١٥٥البقرة: ]  ﴾ (١٥٥َوَبرشِّ

ابِِريَن ) ﴿هنا ِ الصَّ  ، عليهم، الصرب واجب عليهم ٌب هو واجباِلجور العظيمة و [ ١٥٥البقرة: ]  ﴾ (١٥٥َوَبرشِّ

ا  " قنط أحل به عقابهفمن صرب أثابه، ومن  "ولذلك قال ابن كثري:  فُيعاقب؛ ِلنه َّل ُيقال: هذا ترك أمرا

ا واجباا.  مستحبًّا، َّل، هو ترك أمرا

 املنت

 َوإِنَّا إَِلْيِه  ﴿ثم بنيَّ تعاىل َمِن الصابرون الذين شكرهم، فقال: 
ِ

َّ
ِ

ِذيَن إَِذا َأَصاَبْتُهْم ُمِصيَبٌة َقاُلوا إِنَّا َّلل الَّ

أي: تسلَّوا بقوهلم هذا عَّم أصاهبم، وعلموا أهنم مْلك هلل يترصف يف  [ ١٥٦البقرة: ]  ﴾ (١٥٦َراِجُعوَن )

ة يوم القيامة، فأحدث هلم ذلك اعرتافهم بأهنم عبيده،  عبيده بَّم يشاء، وعلموا أنه َّل يضيع لديه مثقال ذرَّ

ُأوََلَِك َعَلْيِهْم  ﴿ وأهنم إليه راجعون يف الدار اآلخرة. وهلذا أخرب تعاىل عَّم أعطاهم عىل ذلك فقال:

ِمْ  ٌت ِمْن َرهبِّ  .[ ١٥٧البقرة: ]  ﴾ َوَرْْحَةٌ  ﴿أي: ثناء ِمن اهلل عليهم  [ ١٥٧البقرة: ]  ﴾ َصَلَوا

 الشرح

ا إَِلْيِه َراِجُعوَن ) ﴿: -جل وعال  -قال اهلل   َوإِنَّ
ِ

َّ
ِ

ِذيَن إَِذا َأَصاَبْتُهْم ُمِصيَبٌة َقاُلوا إِنَّا َّلل البقرة: ]  ﴾ (١٥٦الَّ

ا أي نوع ِمن أنواع اْلصائب، إذا أصيب هبا اإلنسان يقول:  [ ١٥٦البقرة: ]  ﴾ ُمِصيَبةٌ  ﴿ [ ١٥٦  ﴿هنا نكرة، إذا

 َوإِنَّا إَِلْيِه َراِجُعوَن )
ِ

َّ
ِ

 [. ١٥٦البقرة: ]  ﴾ (١٥٦إِنَّا َّلل
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ا مع هذا الدعاء الذي يقوله العبد، والذي دلَّ عليه قول اهلل   يف  -جل وعال  -جاء يف السنة أيضا

ا منها ،مهللا آجرِن يف مصيبتي)) : اآلية ا هذا اِلمر، فإذا قاله حال أيقول العبد  ،(( واخلف يل خريا يضا

ا مما ذهب عنه، أو مما ابتاله. -سبحانه وتعاىل  -البالء، أبدله اهلل   خريا

 َوإِنَّا إَِلْيِه َراِجُعوَن ) ﴿: -عز وجل  -ثم قال اهلل  
ِ

َّ
ِ

يعني أن اإلنسان  ؛[ ١٥٦البقرة: ]  ﴾ (١٥٦إِنَّا َّلل

فمجازيه عىل صربه يوم القيامة، فهو الذي ابتاله يف الدنيا، وإليه يرجع  -سبحانه وتعاىل  -راجٌع إىل اهلل 

 العبد يف اآلخرة، فيجازيه ويعوضه بَّم ابتاله به يف الدنيا.

 املنت

 .[ ١٥٧البقرة: ]  ﴾ (١٥٧اْْلُْهَتُدوَن )َوُأوََلَِك ُهُم  ﴿قال سعيد بن جبري: أي أمنة ِمن العذاب 

 الشرح

ِمْ  ﴿قال:  ..-عز وجل  -نعم، هنا قال اهلل  ٌت ِمْن َرهبِّ الصالة  [ ١٥٧البقرة: ]  ﴾ ُأوََلَِك َعَلْيِهْم َصَلَوا

عىل   الصالة بأهنا الرْحة،الثناء عليه يف اْلأل اِلعىل، وَّل ُتفرسَّ  :عىل عبده هو -جل وعال  -ِمن اهلل 

ُأوََلَِك َعَلْيِهْم  ﴿فارق بينها وبني الرْحة، فقال:  -جل وعال  -ِلن اهلل  ؛ الصحيح ِمن أقوال أهل العلم

ِْم َوَرْْحَةٌ  ٌت ِمْن َرهبِّ د بالصالة هنا: الثناء عليه يف اْلأل  [ ١٥٧البقرة: ]  ﴾ َصَلَوا واِلصل اْلغايرة، فتكون اْلرا

 اِلعىل.

يثني عليه يف اْلأل  -جل وعال  -ولذلك نحن نقول: مهللا صلِّ عىل نبينا حممد، هذا دعاء بأن اهلل  

ذا وه (( مهللا صلِّ عىل آل أيب أوىف)) دعا هبذا الدعاء ِلحد الصحابة، قال:  - ملسو هيلع هللا ىلص -اِلعىل، النبي 

 يذكرهم يف اْلأل اِلعىل. -جل وعال  -الدعاء هلم بأن اهلل 

ا الصالة ِمن اهلل   عىل عباده هو الثناء عليهم يف اْلأل اِلعىل، ثم ُعطفت عليه  -جل وعال  -فإذا
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ا الثناء عىل اهلل "وهو ِمن عطف العام عىل اخلاص"الرْحة، قال أهل العلم:  عىل  -جل وعال  -؛ ِلن أيضا

أنه ُيثني عىل  -جل وعال  -لكن َّل ُتفرس هي بالرْحة، ولكن ِمن رْحة اهلل  ؛ِمن رْحته سبحانهالعبد هو 

 عبده.

ِمْ  ﴿قال:  -جل وعال  -ثم اهلل   ٌت ِمْن َرهبِّ انظروا اآلية، قال:  [ ١٥٧البقرة: ]  ﴾ ُأوََلَِك َعَلْيِهْم َصَلَوا

ِت  ﴿)أنتم(  [ ١٥٥البقرة: ]  ﴾ َوَلنَْبُلَونَُّكمْ  ﴿ ِل َواِْلَنُْفِس َوالثََّمَرا  ِمَن اخْلَْوِف َواجْلُوِع َوَنْقٍص ِمَن اِْلَْمَوا
ٍ
ء بيَِشْ

ابِِريَن ) ِ الصَّ ا إَِلْيِه َراِجُعوَن )١٥٥َوَبرشِّ  َوإِنَّ
ِ

َّ
ِ

ِذيَن إَِذا َأَصاَبْتُهْم ُمِصيَبٌة َقاُلوا إِنَّا َّلل ، ١٥٥البقرة: ]  ﴾ (١٥٦( الَّ

ِمْ  ﴿: )هم عليهم صلوات(، قال: -جل وعال  -ما قال اهلل  [ ١٥٦ ٌت ِمْن َرهبِّ ]  ﴾ ُأوََلَِك َعَلْيِهْم َصَلَوا

 ما فائدة هذه اإلشارة بالبعيد؟  [ ١٥٧البقرة: 

لعلو مرتبتهم ومكانتهم جاء  " فائدة اإلشارة بالبعيد بيان علو مرتبتهم ومكانتهم" قال أهل العلم: 

ومل يقل: )هؤَّلء( أو )هم(، وهذا ِمن بالغة القرآن، ومن بديع  [ ١٥٧البقرة: ]  ﴾ ُأوََلَِك  ﴿التعبري بقوله: 

 .-سبحانه وتعاىل  -الرتاكيب اللغوية يف كالم اهلل 

 املنت

قال أمري اْلؤمنني عمر بن اخلطاب: نِعم  [؛ ١٥٧البقرة: ]  ﴾ (١٥٧َوُأوََلَِك ُهُم اْْلُْهَتُدوَن ) ﴿  قال تعاىل:

 .الِعدَّلن ونعمت العالوة

 الشرح

 ﴾(١٥٧َوُأوََلَِك ُهُم اْْلُْهَتُدوَن )﴿: -عز وجل  -طيب، قال اهلل  " نِعم الِعدَّلن ونعمت العالوة "

 هنا اهلداية هداية إيش؟ [ ١٥٧البقرة: ] 

والذي ينجو يكون عنده هداية التوفيق؛ ِلن هداية الدَّللة تكون للمؤمن الذين ينجون،  هداية التوفيق، 

http://rasaelemaratia.com/


 

 

 27 
http://rasaelemaratia.com  مجموعة رسـائل إمـاراتية 

 والكافر، الرب والفاجر، اجلميع تبلغه هداية الدَّللة والبيان، أما هداية التوفيق فهي التي يكون هبا النجاة.

ُأوََلَِك َعَلْيِهْم  ﴿: -عز وجل  -قال اهلل  " نِعم الِعدَّلن ونعمت العالوة ": - ريض اهلل عنه -يقول عمر 

ِْم َوَرْْحَةٌ  ٌت ِمْن َرهبِّ يعني هلم هذا وهلم ؛ " هو تشبيه باْليزان" وهذا قال أهل العلم:  [ ١٥٧البقرة: ]  ﴾ َصَلَوا

 . هذا

 ﴾(١٥٧َوُأوََلَِك ُهُم اْْلُْهَتُدوَن ) ﴿فوق الثناء عليهم، وفوق رْحتهم، قال:  -جل وعال  -ثم أضاف اهلل  

يعني هذا زيادة عىل ما أعطاهم ِمن النعم، وهي نعمة الثناء ونعمة الرْحة هلم، أن جعلهم أهل  [ ١٥٧البقرة: ] 

 .- ريض اهلل عنه -فهذا هو اْلقصود بقول عمر  اهلداية،

 املنت

ِْم َوَرْْحَةٌ  ﴿ ٌت ِمْن َرهبِّ َوُأوََلَِك ُهُم اْْلُْهَتُدوَن  ﴿فهذان العدَّلن  [ ١٥٧البقرة: ]  ﴾ ُأوََلَِك َعَلْيِهْم َصَلَوا

فهذه العالوة، وهي ما يوضع بني العدلني، وهي زيادة يف احلمل، وكذلك هؤَّلء،  [ ١٥٧البقرة: ]  ﴾ (١٥٧)

ا.  أعطوا ثواهبم وزيدوا أيضا

 َوإِنَّا إَِلْيِه َراِجُعوَن ) ﴿وقد ورد يف ثواب اَّلسرتجاع، وهو قول 
ِ

َّ
ِ

عند  [ ١٥٦البقرة: ]  ﴾ (١٥٦إِنَّا َّلل

ا ِمن عند  اْلصائب أحاديث كثرية. فمن ذلك ما رواه اإلمام أْحد: عن أم سلمة قالت: أتاِن أبو سلمة يوما

)) َّل يصيب قوَّلا رُسرُت به. قال:  - ملسو هيلع هللا ىلص -، فقال: لقد سمعت ِمن رسول اهلل - ملسو هيلع هللا ىلص -رسول اهلل 

ا ِمن اْلسلمني مصيبة فيسرتجع عند  ا أحدا مصيبته، ثم يقول: مهللا أُجرِن يف مصيبتي واخلف يل خريا

 منها، إَّل ُفعل ذلك به ((.

قالت أم سلمة: فحفظت ذلك منه، فلَّم تويف أبو سلمة اسرتجعت وقلت: مهللا أجرِن يف مصيبتي 

ا ِمن أيب سلمة؟ ا منه، ثم رجعت إىل نفيس. فقلت: ِمن أين يل خريا  واخلف يل خريا
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ا يل- - ملسو هيلع هللا ىلص -فلَّم انقضت عديت استأذن عيّل رسول اهلل  فغسلت يدي ِمن القرظ،  -وأنا أدبغ إهابا

وأذنت له، فوضعت له وسادة أدم حشُوها ليف، فقعد عليها، فخطبني إىل نفيس، فلَّم فرغ ِمن مقالته 

أن ترى مني شيئاا قلت: يا رسول اهلل، ما يب أَّل يكون بك الرغبة، ولكني امرأة يّف غرية شديدة، فأخاف 

ة قد دخلُت يف السن، وأنا ذات عيال، فقال:  )) أما ما ذكرت ِمن الغرية فسوف يعذبني اهلل به، وأنا امرأ

ن فقد أصابني مثل الذي أصابك، وأما ما ذكرت  -عز وجل  -ُيذهبها اهلل  عنك، وأما ما ذكرت ِمن السِّ

 ِمن العيال فإنَّم عياُلك عيايل ((.

، فقالت أم سلمة بعد:  - ملسو هيلع هللا ىلص -فتزوجها رسول اهلل . - ملسو هيلع هللا ىلص -ت لرسول اهلل قالت: فقد سلَّم

ا منه؛ رسول اهلل   .- ملسو هيلع هللا ىلص -أبدلني اهلل بأيب سلمة خريا

 الشرح

 َوإِنَّا إَِلْيِه َراِجُعوَن ) ﴿يعني هذا فيه بيان ِلمهية هذا الدعاء، أن يقول: 
ِ

َّ
ِ

 [ ١٥٦البقرة: ]  ﴾ (١٥٦إِنَّا َّلل

ء بَّم ورد يف اآلية، أو بَّم ورد يف احلديث. ا، سوا  أو اَّلسرتجاع عموما

ما  ((مهللا أجرِن يف مصيبتي))فكانت أم سلمة تتعجب كَّم جاء احلديث بطرٍق كثرية، أهنا لو قالت هذا 

 الذي سيأتيها أفضل ِمن أيب سلمة؟

سلمة ِمن أمهات اْلؤمنني، ِمن ، أعظم اخللق، حتى صارت أم - ملسو هيلع هللا ىلص -فكان العوض هلا هو رسول اهلل 

أمهات اْلؤمنني، فاإلنسان الذي جيب عليه أن يسرتجع، وأن ُيرجع اِلمر إىل بارئه سبحانه، إىل خالقه، 

ء ِمن اهلل عظيم ء ِمن اهلل عظيم، اجلزا  .واجلزا
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